
 



 

 

PENGANTAR PASTOR  

Saudara/I terkasih dalam Tuhan. 

Selamat berjumpa kembali melalui surat / 
berita da berbagai kegiatan pastoral bulan 
Agustus dan September 2016 

1. Berita Cuti 

P. Franco Qualizza, SX telah berangkat 
menuju Italia tanggal 26-07-2016 untuk cuti 
/ “liburan” selama 3 bulan. Kita 
mengucapkan selamat “berlibur”, bertemu 
dengan keluarga sahabat dan memperoleh 
semangat baru untuk kembali pada 
waktunya melanjutkan tugas pelayanan di 
Paroki kita. Sehubungan dengan itu 
pelayanan / kunjungan pastoral kekurangan 
tenaga. Mohon pengertiannya. 

2.  Kunjungan Pastoral Bapa Uskup 

Bapa Uskup akan berada di Paroki kita 
tanggal 10-15 Sept 2016. Dalam rangka 
“Tahun Persekutuan” 2016, inilah saatnya 
kita dengan Gembala kita lewat 
perjumpaan, Liturgi/Perayaaan Ekaristi, 
dan berbagai kegiatan lainnya. Seperti 
biasanya, bapa Uskup akan menerimakan 
Sakramen Krisma dan kunjungan ke Stasi / 
wilayah serta pertemuan / dialog dengan 
umat. Untuk itu mohon persiapan yang 
matang dan partisipasi kita semua. Ada 
kemungkinan jadwal kunjungan ke wilayah 
/ stasi ada perubahan. 
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3. HUT Kemerdekaan RI 

 “Hiduplah Indonesia Raya”. Marilah kita menyanyikan lagu ini 
dnegan penuh semangat seraya mensyukuri karunia Tuhan kita 
kepada Negara dan bangsa kita. Kita mendukung / mensukseskan 
kegiatan masyarakat dan pemerintah dalam rangka 17 Agustus 
(“Tujuhbelasan/Agustusan”). Secara khusus kita ungkapkan syukur 
kita dalam liturgi (perayaaan Sabda dan Ekaristi). Semoga Indonesia 
tetap bersatu (NKRI) 

4. Bulan Kitab Suci Nasional (BKSN) 

“Sabda-Mu adalah pelita bagi kakiku dan terang bagi jalanku.” (Mzm 
119-105). Melanjutkan tema-tema tahun sebelumnya. BKSN tahun ini 
mengambil tema:”Keluarga bersaksi dan mewartakan Sabda Allah.” 
Mari kita merancang kegiatanc/ pertemuan dalam rangka BKSN di 
tingkat keluarga / stasi-stasi / wilayah / paroko dan bekerjasama 
dengan seksi yang bersangkutan. Semoga dengan merenungkan, 
mendalami, belajar, dan mengambil inspirasi dari Kitab Suci, Sabda 
Allah, kita menjadi “terang yang bercahaya” (Matius 5:16) 

5. Pertemuan Guru Agama Se-Paroki 

Seksi Katekese telah merencanakan pertemuan 
Guru Agama Katolik separoki tanggal 11-12 Sept 
2016 di Paroki St Paulus Pekanbaru. Mohon 
diperhatikan dengan baik undangan dari seksi yang 
bersangkutan yang telah dikirimkan kepada semua 
stasi. 

Demikian kami sampaikan, mari kita pupuk 
kebersamaan/persekutuan kita lewat berbagai 
perjumpaan dan kegiatan pastoral. 

Berkat Tuhan 

P. Yulius Tangke Bandaso, SX 
Pjs. Pastor Paroki 

 



 

 

 

DARI REDAKTUR 
 

Puji dan syukur atas penyertaan Roh Kudus, akhirnya Warta paroki edisi Juli 
MERDEKA!  

Puji dan syukur atas penyertaan Roh Kudus; warta Paroki Agustus 2016 
dapat hadir di tengah kita.  

Kemerdekaan Republik Indonesia selalu mengingatkan kita akan slogan 
yang terkenal dari Mrg Soegijaparanata, SJ, yaitu 100% Katolik 100% 
Indonesia. Lain dulu lain sekarang. Banyak dari kita kurang memahami 
makna yang mendasari slogan tersebut. Maka slogan terkenal tersebut kami 
usung menjadi sajian utama kami.  

Selain tentang Kemerdekaan, dalam Kolom keluarga kami menyajikan 
tulisan tentang keluarga, secara khusus membahas tentang pentingnya 
kasih dalam mengarungi behtera perkawinan. Kita semua berharap, jika 
Tuhan menghendaki, semoga pernikahan kita masing-masing boleh 
mencapai usia 50 tahun, bahkan lebih. Semua itu adakah karena karunia 
kasih Allah yang menyempurnakan kasih kita yang tidak pernah sempurna. 

Kembali tak lelah kami menghimbau para pengurus stasi / seksi / organisasi 
katolik / Kategorial untuk menyampaikan rencana kegiatan maupun cerita 
kegiatan yang sudah berlangsung dalam bentuk tulisan dan foto kepada 
kami, sebagai partisiaspi bagi warta Paroki dan Situs Proki Santo Paulus. 
Mari, manfaatkan gadget dan media sosial serta teknologi untuk merasul. 

Sekali NKRI tetap NKRI. Selamat menikmati. 

Y Sugiyana 
Redaktur 
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SAJIAN UTAMA 

100% KATOLIK 100% INDONESIA 

Mudah diucapkan tetapi susah 

dilaksanakan. Bukan karena 

ketidakmampuan umat semboyan 

tersebut susah dilaksanakan. Dengan 

sistem dan struktur Gereja seperti 

ada sekarang, semboyan itu mustahil 

dilaksanakan. 

 

Ketika Mgr Soegijapranata, SJ, 

mencanangkan ide tersebut, 

maksudnya sederhana mengajak 

orang Indonesia yang Katolik, 

menjadi Gereja Katolik Indonesia. 

Artinya, ya benar-benar orang 

Katolik, alias 100% Katolik, tetapi 

juga tetap orang Indonesia 100%. 

Dengan cara itu Gereja Katolik (yang 

terdiri dari orang-orang) Indonesia, 

akan dapat berkembang. Sebab 

waktu itu Gereja Katolik di Indonesia 

masih didominasi oleh orang Eropa, 

non Indonesia.  

Mgr Soegija, tidak hanya 

melontarkan ide, tetapi juga 

menunjukkan cara untuk 

mewujudkan ide tersebut. Cara yang 

dimaksud adalah dengan 

membentuk lingkungan dalam 

Gereja. „Alangkah baiknya, kalau 

dalam setiap wilayah pemukiman, 

terdapat seorang pribumi yang 

bersemangat, yang dapat 

mengumpulkan orang-orang Katolik 

supaya orang Katolik tidak 

berkedudukan di luar lingkungan 

hidup mereka...“ Dalam lingkungan 

itu, diharapkan ada „seorang 

pribumi yang bersemangat “ 

(=Katolik) yang membangun 
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lingkungan menjadi tempat dan 

kesempatan untuk menjadi Katolik 

(100%) tetapi sekaligus juga anggota 

masyarakat, di lingkungan hidupnya, 

di Indonesia (100%). Itulah awal dan 

aslinya ide lingkungan dilontarkan 

oleh Mgr. Soegijapranata, SJ. Tujuan 

membentuk lingkungan adalah 

menyediakan media bagi orang 

Katolik untuk terlibat dalam gerak 

masyarakat. Keterlibatan ini 

mungkin sebab di lingkungan orang 

Katolik tidak lepas dari akar dan 

konteksnya: anggota lingkungan 

masyarakat tertentu. Kedua, di 

lingkungan itu pula, orang awam 

Katolik berperan utama. Ia menjadi 

rasul Gereja tanpa dicabut dari 

akarnya, dan sesuai dengan 

profesinya masing-masing. Itulah 

makna rasul awam dalam arti 

sebenarnya. 

Faham lingkungan awal dan asli ini 

berbeda dengan faham lingkungan di 

jaman kita sekarang. Aslinya, 

lingkungan bukan sebagai sistem 

administratif paroki melainkan 

sebagai sarana keterlibatan sosial. 

Lingkungan pada jaman Mgr Soegija, 

merupakan salah satu pilar Gereja 

Katolik. Ini berbeda dengan pilar-

pilar lainnya: hirarki/imam dan 

religius. Sedang sekarang berbeda. 

Lingkungan pada jaman sekarang 

adalah bagian dari wilayah paroki. 

Bahkan menjadi semacam miniatur 

Gereja paroki. Lingkungan juga jadi 

pelaku aneka program paroki, 

bahkan program keuskupan. Dengan 

demikian lingkungan kita sekarang 

berada pada sisi hirarki. Orientasi 

dan aksinya pun sejalan, sesuai 

dengan pilar hirarki. Tak heran, bila 

kegiatannya juga berada di seputar 

altar, dalam konteks ibadat. 

Lingkungan pada Mgr Soegija, justru 

tidak berada dalam wadah agama, 

dan ibadat, melainkan dalam bentuk 

kehidupan dan perbuatan di tengah 

masyarakat. Demikianlah eksistensi 
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dan konsepsi tentang lingkungan 

memang berbeda, maka 

konsekuensinya pun berbeda. Oleh 

karena itu, dalam konteks sekarang, 

sebenarnya ide 100% Katolik 100% 

Indonesia tidak hanya sulit, 

melainkan sulit diwujudkan. 

 

Eksistensi dan konsepsi Lingkungan 

 

 

Demikian menjadi jelas bahwa 

dengan sistem lingkungan model 

sekarang, sebenarnya Gerak dan 

kaum awam sungguh dibatasi, 

dikooptasi - kalau boleh disebut 

terkebiri.- Kenyataan ini begitu rupa 
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sehingga sekarang ini, seorang awam 

Katolik seperti kehilangan jati 

dirinya sebagai awam. Ia juga juga 

awam tidak tahu lagi tugas dan 

fungsinya dalam Gereja. Banyak 

awam mengira menjadi awam 

Katolik, ketika aktif di lingkungan 

ibadat, di sekitar altar. Itu tempatnya 

para imam. Tempat dan panggilan 

awam justru berada di tengah dunia 

seperti dirangkai dalam gerak alam. 

“Lingkungan bukan arena unjuk 

jabatan/kehebatan. Lingkungan 

adalah arena jaringan orang-orang 

dalam keluarga Katolik belajar 

bersama jadi murid Kristus dalam 

hidup sehari-hari.” Kata rm Bambang 

Sutrisno, Pr KAS 

Maka bangkitlah para awam Katolik. 

Identitas dan panggilan Anda, 

sebagai awam bukan berada di 

sekitar peribadatan, Itu tugas 

perutusan imam. Tugas dan 

panggilan awam adalah di dunia 

nyata. Panggilan awam adalah untuk 

menyucikan dunia dengan perbuatan 

nyata, seperti ajaran Mgr 

Soegijapranata SJ ketika itu. 

 Terimakasih Mgr Soegijapranata, 

atas inspirasi dan motivasi hidup 

untuk orang-orang Katolik awam.   

~YR Widadaprayitna 

TOPIK 

PENERAPAN 100% KATOLIK 

100% INDONESIA 

Actuositatem” atau “Kegiatan 

Merasul”. 

Mgr Ignatius Suharyo menulis tema-

tema sehubungan dengan 

kekatolikan dan keindonesiaan kita 

dalam buku “Catholic Way”, terbitan 

Kanisius, 2010. Dalam buku itu, Mgr 

Haryo dengan gamblang 

menggambarkan arti menjadi 

Katolik 100% dan Indonesia 100%. 

Idealnya, seorang Warga Negara 

Indonesia yang beragama Katolik, 

justru  karena imannya, bergerak 
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melibatkan diri dalam kegembiraan 

dan harapan, duka dan kecemasan 

masyarakat Indonesia khususnya 

yang kecil lemah miskin, tersingkir 

dan difabel.(Bdk GS 1, Mat 25: 40). 

Sikap yang ideal itu harus kita 

usahakan secara pribadi maupun 

bersama pada segala jenjang. Kita 

mesti bekerjasama dengan semua 

pihak yang berkehendak baik untuk 

mewujudkan masyarakat manusia 

yang makin bermartabat, adil dan 

sejahtera bersama. 

Prakteknya macam-macam. Kita bisa 

meneladan para tokoh Katolik 

nasional di masa lalu seperti Mgr 

Soegijapranata, IJ Kasimo, Ign Slamet 

Rijadi, Agustinus Adisutjipto, Yosafat 

Soedarso, dan lain-lainnya. Kita pun 

bisa menimba ilham dari gerakan-

gerakan yang baik dari Gereja dan 

masyarakat sekarang ini di berbagai 

bidang. Di bidang ekonomi 

kerakyatan ada Credit Union. Di 

bidang partisipasi politik dan 

penegakan hukum, usaha dilakukan  

sekarang melalui FMKI,forum politisi 

Katolik, dsb. Di bidang kesenian 

misalnya ada forum wartawan 

Katolik, forum seniman-seniwati 

Katolik yg berusaha menampilkan 

karya-karya budaya yang 

mengangkat kembali makna 

Pancasila. Kebhinnekaan, NKRI, 

konstitusi, serta semangat cinta 

tanah air/nasionalisme. Di bidang 

karya pendidikan dan kesehatan, 

lembaga-lembaga Katolik di dua 

bidang itu pun selalu merefleksi diri 

serta berusaha mengkritisi 

pelaksanaan UU yang kurang 

berpihak pada rakyat. Relasi dengan 

tokoh-tokoh agama lain, serta 

berbagai kerjasama nyata makin 

marak dilakukan oleh seksi 

Kerawam dan seksi Hubungan 

Antaragama dan Kepercayaan 

Paroki, bahkan oleh Komisi 

Kepemudaan keuskupan-keuskupan. 
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Secara pribadi dan bersama di 

lingkup kecil misalnya di RT/RW, 

kita berperan dengan aktif dalam 

keprihatinan setempat. Kita pun bisa 

menulis usulan, kritik, saran yang 

membangun hidup bersama di media 

massa. Atau bisa pula mengajukan 

“judicial review” terhadap UU yang 

kita rasakan tidak adil. Pendek kata, 

kita melakukan kewajiban dan hak 

kita sebagai warga negara. Jangan 

lupa, sesuai sabda Tuhan, kita 

membayar pajak (lih. Luk 20:25). 

Mengenai “gema” dan hasil dari 

usaha-usaha itu jangan ditanyakan 

dahulu sekarang, karena yang paling 

penting ialah bertindak nyata. 

Kita mengasihi Kristus dalam kancah 

nyata, yaitu masyarakat, di mana kita 

merupakan bagian yang tak 

terpisahkan darinya. Instruksi untuk 

terlibat bisa dibaca antara lain dalam 

dokumen dekrit Konsili Vatikan II 

yang berjudul “Apostolicam 

actuositatem”. 

~ Y. Dwi Harsanto Pr 
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UJUD KERASULAN DOA AGUSTUS 

2016 

Ujud Umum: Olahraga 

Semoga Olahraga menjadi 

kesempatan untuk membangun 

perjumpaan yang akrab dan 

memberikan kontribusi bagi 

perdamaian dunia 

Ujud Misi / Evangelisasi: 

Menghidupi Injil 

Semoga Umat Kristiani mampu 

menghidupi Injil, memberi kesaksian 

atas iman, kejujuran dan cintanya 

kepada sesama 

Ujud Gereja Indonesia: 

Perjuangan Kebenaran 

Semoga Gereja semakin mendukung 

anggota-anggotanya yang berani 

memperjuangkan kebenaran dan 

kejujuran dalam bidang hukum dan 

politik 

 

KOLOM 

KATEKESE: SIAPA YANG 

MEMBEBASKAN SAYA? 

Bacaan:  Rom 7:14-25 

Renungan: 

Di dalam perikop ini Rasul Paulus 

menjabarkan keadaan manusia jika 

tanpa iman di dalam Yesus Kristus. 

Roma bab 8 menjelaskan kehidupan 

rahmat, sedangkan bab tujuh adalah 

sebaliknya. Kristus datang untuk 

mengubah keadaan yang tak 

tertolong, frustasi, dan putus asa 

dalam kehidupan tanpa rahmat. 

Pengalaman dosa mengakibatkan 

pertanyaan ataupun masalah-

masalah yang menyedihkan. Dengan 

rahmat, masalah- masalah ini dapat 

menjadi jalan untuk membuka hati 

kepada Kristus sebagai jawaban 

Tuhan, bahkan seperti wanita 

pendosa yang bertobat dan anak 

yang hilang kembali ke rumah 

bapanya. 
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Konsili Vatikan II mengajarkan 

pesan yang sama dengan pesan 

Rasul Paulus. 

“Akan tetapi manusia, yang 

diciptakan oleh Allah dalam 

kebenaran, sejak awal mula 

sejarah, atas bujukan si Jahat, 

telah menyalahgunakan 

kebebasannya. Ia memberontak 

melawan Allah, dan ingin 

mencapai tujuannya di luar Allah. 

Meskipun orang-orang mengenal 

Allah, mereka tidak memuliakan-

Nya sebagai Allah; melainkan hati 

mereka yang bodoh diliputi 

kegelapan, dan mereka memilih 

mengabdi makhluk dari pada 

Sang Pencipta. Apa yang kita 

ketahui berkat Perwahyuan itu 

memang cocok dengan 

pengalaman sendiri. Sebab bila 

memeriksa batinnya sendiri 

manusia memang menemukan 

juga, bahwa ia cenderung untuk 

berbuat jahat, dan tenggelam 

dalam banyak hal-hal buruk, yang 

tidak mungkin berasal dari 

Penciptanya yang baik. Sering ia 

menolak mengakui Allah sebagai 

dasar hidupnya. Dengan demikian 

ia merusak keterarahannya yang 

sejati kepada tujuan yang 

terakhir, begitu pula seluruh 

hubungannya yang sesungguhnya 

dengan dirinya sendiri, dengan 

sesama manusia, dan dengan 

segenap ciptaan. 

Oleh karena itu dalam batinnya 

manusia mengalami perpecahan. 

Itulah sebabnya, mengapa seluruh 

hidup manusia, ditinjau secara 

perorangan maupun secara 

kolektif, nampak sebagai 

perjuangan, itu pun perjuangan 

yang dramatis, antara kebaikan 

dan kejahatan, antara terang dan 

kegelapan. Bahkan manusia 

mendapatkan dirinya tidak 

mampu untuk atas kuasanya 

sendiri memerangi serangan-
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serangan kejahatan secara efektif, 

sehingga setiap orang merasa diri 

ibarat terbelenggu dengan rantai. 

Akan tetapi datanglah Tuhan 

sendiri untuk membebaskan dan 

meneguhkan manusia, dengan 

membaharuinya dari dalam, dan 

dengan melemparkan keluar 

penguasa dunia ini (lih. Yoh 

12:31), yang menahan manusia 

dalam perbudakan dosa. Adapun 

dosa yang merongrong manusia 

sendiri dengan menghalang-

halanginya untuk mencapai 

kepenuhannya. Dalam terang 

Perwahyuan itulah baik 

panggilan luhur maupun 

kemalangan mendalam, yang 

dialami oleh manusia, 

menemukan penjelasannya yang 

terdalam.”(Gaudium et Spes, The 

Church in the Modern World, 

13). 

Rasul Paulus tidak dapat memahami 

perangai-nya sendiri. Di samping 

meng-asingkan manusia dari Tuhan, 

dosa mengasingkan ia dari dirinya 

sendiri. Adalah keajaiban kecil 

bahwa hidup dialami sebagai sebuah 

misteri, bahwa manusia bertanya 

kepada Tuhan:Apakah yang harus 

kulakukan? Kita dapat terkagum 

akan pesan Injil yang secara literal 

menjawab inti masalah ini. Orang-

orang tidak ingin dibohongi, mereka 

tidak ingin diberitahu bahwa 

segalanya baik-baik saja, ketika 

mereka sendiri mengetahui bahwa 

tidaklah demikian. Namun, mereka 

juga tidak ingin diberitahu bahwa 

hidup mereka tidak dapat 

dikendalikan tanpa pada saat yang 

sama diajarkan bagaimana untuk 

memperbaiki keadaan mereka. Yesus 

adalah jawaban Tuhan terhadap 

dosa dan kekacauan yang 

ditimbulkannya. Ia adalah 

pengharapan kita, untuk 

pemenuhan, untuk arti hidup dan 

untuk kedamaian. 
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Pertanyaan: 

1. Apakah manusia mengalami 

dosa dan pergumulan antara baik 

dan jahat karena Tuhan yang 

menyatakannya atau apakah 

Tuhan menyatakan hal itu karena 

hal itu benar-benar ada? 

2. Jika dosa adalah penyakit, 

Tuhan adalah dokternya dan 

Yesus Kristus adalah obat 

penawarnya, namun apakah 

resepnya? 

3. Apakah ada sebuah alasan 

untuk berharap ketika  orang-

orang menanggapi penderitaan 

dengan mempertanyakan 

masalah- masalah yang paling 

hakiki, dengan mencari 

jabawannya? Dengan mata iman, 

sudahkan engkau melihat 

bagaimana Tuhan dapat 

mendatangkan sesuatu yang baik 

dari semua ini? 

4. Apakah hubungan antara 

pertanyaan- pertanyaan: Apakah 

yang harus kulakukan? Siapakah 

Yesus Kristus? dan Siapa yang akan 

menyelamatkan saya? 

5. Pernahkah anda mengalami 

bahwa pengalaman anda yang 

kurang baik, entah akibat dosa 

sendiri atau dosa orang lain, 

ternyata diubah Tuhan menjadi 

sesuatu yang mendatangkan 

kebaikan bagi anda? 

6. Ceritakan pengalaman anda 

diselamatkan oleh Tuhan Yesus 

dari bahaya jatuh dalam dosa. 

~ Stefanus Tay 

LITURGI: MISA KEMERDEKAAN RI 

Dalam kebiasaan Gereja Katolik di 

Indonesia, HUT RI dirayakan sebagai 

solemnitas (‘hari raya’) seturut 

keputusan para uskup dalam MAWI 

(kini KWI, Konferensi Waligereja 

Indonesia) tahun 1972. HUT RI 
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dirayakan juga dalam liturgi Gereja 

Katolik di Indonesia. Maksudnya, 

disyukuri dalam liturgi sebagai 

rahmat Allah bagi kita rakyat 

Indonesia ini. 

Walaupun intensi Misa adalah untuk 

Kemerdekaan RI, namun Misa yang 

benar adalah Misa yang tidak 

dipenuhi dengan aneka nyanyian 

wajib nasional yang khas 17-an, 

seperti: Hari Merdeka, Berkibarlah 

Benderaku, Andika Bayangkari dsb. 

Mengapa? 

Jawabannya sederhana. Setidaknya 

ada 2 jawaban. Pertama, Misa 

bukanlah upacara bendera atau 

acara kenegaraan. Kedua, nyanyian 

liturgi berbeda dengan nyanyian 

wajib nasional.  

Berikut penjelasannya. 

Misa adalah kurban Kristus. Misa 

adalah perjamuan Tuhan. Misa 

adalah syukur yang agung atas karya 

Kristus. Dalam Misa, yang utama 

adalah Kristus. Ini berbeda bukan 

dengan upacara kenegaraan. Maka, 

aneh sekali kalau Kristus tidak 

“disebut” dalam nyanyian-nyanyian 

yang kita lantunkan. Nyanyian wajib 

nasional ‘kan tidak menyebut Kristus 

sama sekali. Selanjutnya, mari 

mengerti bahwa suatu nyanyian 

diciptakan untuk tujuan tertentu. 

Nyanyian profan, pop, juga nyanyian 

rohani sekalipun tidak begitu saja 

bisa dipakai untuk liturgi karena 

diciptakan BUKAN untuk liturgi. Ini 

intinya: Dalam liturgi, nyanyian pun 

adalah doa kepada Allah yang kita 

sembah. Jadi, jangan asal nyanyi, 

jangan asal ada lagu. 

~ R.D. Y. Istimoer Bayu Ajie - Imam Gereja 

Katolik Ritus Latin - untuk Keuskupan Bandung 
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KELUARGA: KASIH SEBAGAI 

DASAR MERAJUT BAHTERA 

PERKAWINAN 

Kasih: ‘agape’ dan ‘philia’ 

Tentang kasih sebagai dasar merajut 

bahtera perkawinan digambarkan 

dalam kisah percakapan antara 

Yesus dengan Petrus pasca 

kebangkitan menjadi topiK menarik 

untuk disimak bersama. Di situ 

terjadi tiga kali babak percakapan 

antara Yesus yang telah bangkit 

dengan Petrus, murid-Nya yang 

paling vokal dan brangasan, namun 

sekaligus juga kecut hati dan 

mungkret  nyalinya menghadapi  

seorang perempuan yang menantang 

kejujurannya dengan ‘saksi’ ayam 

berkokok menjelang drama 

kematian Yesus. 

Menurut Monsinyur Suharyo –

mantan dosen Kitab Suci Perjanjian 

Baru di Fakultas Teologi Univesitas 

Sanata Dharma Yogyakarta— drama 

rohani tentang percakapan Yesus 

dan Petrus itu mengambil topik 

bicara tentang tingkatan hubungan 

kasih. Menurut teks Kitab Suci dalam 

bahasa aslinya Yunani, kata ‘kasih’ 

yang diucapkan Yesus mengacu pada 

kosa kata Yunani agape yang susah 

dicari padanan katanya dalam 

bahasa Indonesia. 

Agape merujuk pada makna ‘kasih 

ilahi’, sementara jawaban Petrus atas 

pertanyaan Yesus mengacu pada 

‘kasih manusiawi’ dengan kata 

aslinya adalah philia. Itulah 

sebabnya, menurut Mgr. Ignatius 

Suharyo,  percakapan antara Yesus 

dengan Petrus itu menjadi sangat 

tidak ‘nyambung’ karena dua makna 

persepsi berbeda di jalur frekuensi 

pemaknaan yang berbeda pula. 

“Sayangnya, dua kosa kata Yunani 

agape dan philia lalu diterjemahkan 

menjadi satu kata sama dalam 

bahasa Indonesia: ‘kasih’. Padahal, 
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sejatinya derajad makna dua kata itu 

berbeda,” kata Bapak Uskup. 

Menjadi sangat masuk akal, kata 

Monsinyur, sehingga dalam kisah 

Injil itu terjadi tiga babak 

percakapan. Hal itu terjadi, karena 

Petrus tidak cepat mudheng dengan 

omongan Yesus tentang agape, 

sementara Petrus menjawab “Ya” 

namun dalam konteks makna philia. 

Karena itu, pada babak percakapan 

ketiga kalinya, barulah Yesus sengaja 

menurunkan derajad makna ‘kasih’ 

ke level yang sama seperti yang bisa 

dimengerti oleh Petrus: philia. 

Barulah di babak percakapan ketiga 

ini, emosi Petrus dibuat hanyut lebur 

oleh Yesus sehingga ia menangis 

tersedu-sedu. Petrus yang hanya 

seorang nelayan ini akhirnya 

mudheng dan menjadi tahu apa yang 

sebenarnya ingin ditanyakan Yesus 

untuk mendapatkan jawaban 

darinya. 

Kasih manusiawi tiada sempurna 

Pembeberan pengertian tentang 

agape dan philia itu menelisik fakta 

bahwa cinta kasih manusiawi itu 

tiada pernah sempurna. 

Kasih manusiawi yang tidak 

sempurna itu akhirnya digenapi 

sempurna oleh kasih ilahi yang 

sempurna melalui kesediaan Yesus 

mati disalib, namun kemudian 

mampu mengalahkan maut dengan 

bangkit dari kematian. Inilah pokok 

misteri iman kristiani yang 

mendasari kekristenan kita. Di situ 

ada agape, kesetiaan, pengorbanan, 

dan harapan. 

Menjalani bahtera perkawinan 

seturut ajaran Gereja Katolik, apalagi 

selama 50 tahun  tentulah di situ ada 

rahmat Tuhan yang senantiasa 

bekerja. Kasih manusiawi yang tidak 

pernah sempurna itu kemudian 

secara perlahan-lahan mulai 

diangkat ke level yang lebih tinggi 
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oleh dan berkat rahmat Tuhan 

sehingga perkawinan katolik itu 

menjadi sumber saksi iman. 

Uskup Agung Keuskupan Jakarta 

yang ahli kitab suci ini sengaja tidak 

mau memilih kata ‘humanisasi’ 

untuk menjelaskan proses 

‘transformasi’ kasih ke level yang 

lebih tinggi. “Saya lebih suka memilih 

kata ‘divinisasi’ –diangkat ke taraf 

yang lebih ilahi oleh dan berkat 

rahmat Tuhan,” kata Monsinyur. 

Divine, to divinize atau dalam bahasa 

spiritual yang sering muncul: gratia 

supplet yang berarti rahmat-lah yang 

akhirnya menggenapi dan 

menyempurnakan semua hal. 

Kesempurnaan kasih manusiawi itu 

terjadi berkat dan melalui sakramen-

sakramen dalam Gereja Katolik. 

Kasih manusiawi antar manusia 

lawan jenis itu disempurnakan oleh 

Tuhan melalui Gereja Katolik berkat 

Sakramen Perkawinan. Maka dalam 

konteks permenungan tentang 

makna perkawinan katolik inilah, 

kesaksian iman tentang perkawinan 

katolik dan hidup berkeluarga 

memperoleh maknanya yang paling 

mendalam. 

~ Mathias Hariyadi; KWI 

KERAWAM: ORANG KATOLIK 

TAKUT POLITIK? 

Umat Katolik adalah bagian dari 

masyarakat Indonesia, karena itu 

kegembiraan dan keprihatinan 

masyarakat menjadi kegembiraan 

dan keprihatinan umat Katolik juga. 

Kemerdekaan Bangsa Indonesia 

yang diproklamasikan pada tanggal 

17 Agustus 1945 dipandang dalam 

terang iman merupakan campur 

tangan Allah yang membebaskan 

umatNya dari penindasan. Umat 

katolik Indonesia layak untuk 

mensyukurinya. Campur tangan 

Allah itu menjadi daya kekuatan agar 

seluruh bangsa diantar menuju 
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kemerdekaan manusia yang lebih 

utuh dan lengkap. Merdeka dari 

kekuasaan dosa dan dengan 

demikian menjadi anak-anak Allah 

yang benar-benar merdeka. Untuk 

sampai pada sasaran yang tepat 

membutuhkan refleksi berkelanjutan 

terhadap proses tersebut dalam 

terang firman Allah. Dalam terang 

firman Allah itulah, Gereja 

mengemban tugas profetis, tugas 

kenabian agar menegaskan 

kehendak Allah menilai jaman dan 

memaknai peristiwa-peristiwa 

dengan rumusan-rumusan yang 

selalu dibaharui sesuai dengan 

orang-orang di jamannya. Itulah 

yang terumus dalam Ajaran Sosial 

Gereja yang dapat disebut juga 

aplaid evangelium (Injil Terapan) 

agar supaya pemaknaan terhadap 

peristiwa-peristiwa tersebut, 

menjadi gerakan umat yang 

berkelanjutan. 

Sikap Politik Orang Katolik yang 

Signifikan dan Relevan: 

Bagaimana sikap Tuhan Yesus dalam 

menanggapi perkara-perkara 

ketidakadilan dan kesesatan pada 

jamannya? Ketika pemerintah dan 

lembaga keagamaan membebani 

rakyat dengan pajak dan segala 

peraturannya. Tuhan Yesus 

mengkritisi kedua lembaga itu. Yesus 

berteriak terhadap segala 

ketidakadilan dan kesesatan itu. 

Yesuspun mengajak, melatih dan 

mendidik para muridNya untuk 

melakukan hal yang sama. 

Apakah sekarang ini kita sudah 

berani berteriak juga kepada 

ketidakadilan yang terjadi di sekitar 

kita? Jawabnya, ”Belum banyak yang 

berani!” Hal itu dikarenakan kita 

sering tidak paham dengan politik, 

dan perlunya terlibat dalam masalah 

politik. Bagaimana sungguh 

mewujudkan keterlibatan 100% 
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untuk negara dan 100% untuk 

Gereja belum signifikan dalam 

pelaksanaannya. Setiap orang katolik 

yang adalah WNI harus punya  

integritas: menjadi orang Katolik 

yang signifikan ke dalam dan relevan 

ke luar. 

Kita seringkali melihat dalam cara 

berpolitik khalayak politikus di 

Indonesia, bahwa nilai, kepentingan 

dan pamrih sering mengalahkan 

profesionalisme pelayanan. Sebagai 

orang katolik, dalam keprihatinan 

ini, mengembangkan keteladanan 

yang baik dengan profesionalitas 

adalah keharusan, sebab orang 

katolik yang  tidak memiliki 

profesionalisme akan makin tidak 

dihiraukan. Demikian pula dalam 

setiap kali kegiatan untuk pemilu 

(Pemilihan Umum atau Pemilu 

KADA), kandidat-kandidat yang 

tidak baik moralitasnya, serta tidak 

profesional kemampuan 

kepemimpinan dan pelayanannya 

lebih baik kita tinggalkan saja. Tentu 

saja ini mengandung konsekuensi 

bahwa kitapun perlu menyiapkan 

calon pemimpin bangsa dan 

masyarakat baik di tingkat 

pemerintahan terbawah 

(RT/RW/Kepala Dusun/Kepala 

Desa) dan Legislatif, Eksekutif yang 

baik dan profesional.  Kita perlu 

stategi dan taktik yang jelas untuk 

menyelamatkan bangsa dan negeri 

ini. Kita warga Gereja perlu menjadi 

anak bangsa yang kritis dan 

konsekuen. Bukan hanya menjadi 

pengamat, tetapi siap menjadi 

pelaku sejarah bangsa sebagai wujud 

kesadaran perutusan kita. 

Kerjasama Hirarki Gereja dan 

Rasul Awam: 

Gereja tersusun dari hirarkhi dan 

awam yang memiliki kewajiban yang 

sama yaitu sebagai nabi (untuk 

mengajarkan kebenaran), imam 
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(untuk menuju kesucian) dan raja 

(untuk mengelola arah kehidupan). 

Gereja melalui Bapa Suci telah 

menuliskan ajaran kehidupan bagi 

dunia, yakni dalam Ajaran Sosial 

Gereja (ASG). ASG dapat 

memberikan tuntunan hidup dalam 

keadilan dan kebenaran dalam 

teologi berpastoral yang disebut 

metode dinamika pastoral. Dari data 

kualitatif (yang real dari kehidupan 

rakyat) diterangi iman untuk 

mengambil keputusan-keputusan 

bagi kepentingan bersama. Kemauan 

mempelajari ASG menjadikan orang 

katolik semakin berjiwa nasionalis 

dan responsif  terhadap keprihatinan 

yang ada di tengah masyarakat dan 

bangsa, tidak terkurung tirani 

minoritas, namun secara militan 

menjadi teladan kebaikan, keadilan 

dan kebenaran di tengah pergulatan 

bangsa. ASG bukan lagi 

berparadikma ingin melawan orang 

kaya yang menindas orang miskin, 

namun terutama ingin 

mengembangkan pola pikir agar 

setiap pribadi menjadi insan yang 

siap melawan angkara murka dan 

perilaku yang tidak adil serta 

melawan kebenaran yang sejati. 

Perlunya Jaringan untuk 

Membenahi Bangsa: 

Tugas perutusan dalam ranah politik 

ini untuk di bumi Indonesia ini 

memang tidak ringan kalau 

ditanggung umat katolik sendirian. 

Maka tidak cukup satu atau dua 

orang menjadi tokoh baik di 

masyarakat. Sungguh diperlukan 

lebih banyak lagi tokoh dan 

pemimpin yang memiliki integritas, 

visi dan misi yang jelas dan baik 

masyarakat dan bangsa. Selayaknya 

pula kita melakukannya dengan 

bekerjasama dengan siapa saja yang 

berkehendak baik demi 

kesejahteraan seluruh bangsa. Berat 

sama dipikul, ringan sama dijinjing 
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untuk memperjuangkan keadilan 

dan damai sejahtera bangsa ini. 

~ RD. Raymundus Sugihartanto 

 

KEGIATAN 

DPP 

Seksi Keluarga: KPP III – 2016 

Minggu 14 Agustus jam 12:30 selesai 

sudah rangkaian pembekalan bagi 

15 orang muda mudi peserta kursus 

persiapan pernikahan angkatan III / 

2016. Langkah awal sudah dimulai 

untuk rencana besar sebuah 

pembentukan sel gereja domestik. 

Sembilan materi sudah diberikan 

kepada mereka dari  1 orang Pastor, 

1 orang Suster dan 9 orang awam 

yang berkompeten dibidangnya, 

semoga pembekalan ini berguna bagi 

langkah mereka selanjutnya. 

Beberapa capture saat peserta 

kursus  larut dalam praktek materi  

ada dibawah ini : 

 

  

Beberapa tips yang sudah diberikan 

oleh narasumber jangan dilupakan 

seperti selalu berusahalah 

membangun aura positif dalam 

berkomunikasi dengan pasangan, hal 

hal sederhana saja seperti memuji 

penampilan atau hasil karya 
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pasangan akan sanggup 

menumbuhkan aura positif tersebut 

dalam keluarga. 

Perjuangan masih panjang dan berat 

tapi bila upaya untuk menjadikan 

tanda cinta kasih dari Tuhan yang 

sudah diberikan kepada kita semua 

ini selalu update dan segar pastilah 

kelanggengan keluarga akan terjaga 

terus. 

Sembilan materi yang sudah 

diberikan itu merupakan bekal yang 

lengkap dan akan selalu terpakai 

sepanjang masa, yang perlu disadari 

adalah saat sudah menikah nanti 

bukan lagi 2 individu yang berbeda 

tapi sudah satu, untuk itulah selalu 

membuka diri dan saling merubah 

diri agar tetap satu. 

Mencuplik materi Komunikasi dalam 

Keluarga, bila sedang dalam 

perselisihan hendaklah selalu 

diingat: 

• Jika harus ada yang menang 
biarlah partner yang menang 

• Jika harus mengkritik partner 
lakukan dengan sikap kasih 

• Jangan menggali kembali 
kesalahan pada masa lampau 

Selamat berjuang para peserta KPP 

III /2016 semoga lancar dan tidak 

banyak aral melintang didepan 

rencana kalian dalam mewujudkan 

keluarga kecil yang kalian idam 

idamkan. Kebahagian dan 

Kesejahteraan sebagai tujuan 

keluarga Katolik kalian semoga cepat 

tercapai. 

 

~ Pasutri Tri S – Effen M 
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STASI 

St Philipus Arengka Ujung: 

Teladan Emas Bapak Thomas dan 

Ibu Maria Magdalena 

Sabtu sore, 13 AGustus 2016 di Stasi 

St Philipus Arengka Ujung, 

bertepatan dengan Jperayaan Santa 

Maria diangkat ke Surga, diperingati 

juga 50 tahun hari pernikahan Bapak 

Thomas dan ibu Maria Magdalena. 

Beliau ini adalah perintis 

terbentuknya komunitas kring 

menjadi stasi St Philipus Arengka 

Ujung. 

Perayaan Ekaristi sebagai wujud 

syukur atas  Cinta kasih Allah yang 

menjadi landasan paling 

fundamental dalam membangun 

hidup perkawinan ini 

dipersembahkan oleh Pastor Otello 

Pancani, SX, dan hadir pula Pastor 

Casali Otello SX yang juga mengenal 

Keluarga Bapak Thomas dengan 

cukup baik dan bersama-sama 

berjuang untuk mewujudkan gereja 

stasi. Hadir juga Sr. Flora FCJM untuk 

ikut bersyukur atas kebahagiaan ini. 

Perkawinan adalah peristiwa yang 

sangat istimewa bagi suami istri, 50 

tahun bukanlah waktu yang singkat 

dalam membina rumah tangga. 

Maka, perayaan ini berguna untuk 

memperbaharui komitmen cinta 

kasih suami istri, sebagaimana 

dahulu telah diucapkannya.  

Perayaan syukur 50 tahun 

perkawinan menjadi pembelajaran 

bagaimana seharusnya orang setia 

dalam perkawinan. Kesetiaan 

merupakan sesuatu yang harus 

diperjuangkan dan menjadi sarana 

membangun hidup yang rukun dan 

persatuan anggota keluarga. Umat 

beriman diajak untuk bersyukur 

bersama atas 50 tahun rahmat 

perkawinan. Dalam kesatuan, 

mereka diajak untuk berdoa 

bersama agar Allah menaungi 
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keluarga mereka yang merayakan 

maupun keluarga-keluarga lain. 

 

Selesai Misa, diadakan pesta kecil 

berupa tiup lilin bagi pasangan 

pasutri ini, dipandu oleh Bapak Daud 

Darmono. Keluarga-keluarga yang 

hadirpun turut bersukacita, 

mendoakan mereka, dan mendoakan 

keluarga masing-masing agar Tuhan 

berkenan memberi kesempatan juga 

untuk merayakan peristiwa seperti 

ini bersama pasangan masing-

masing. 

St Caecilia Siabu – Komuni 

Pertama 

Minggu, 14 Agustus 2016, di Stasi St 

Caecilia Siabu diterimakan Komuni I 

bagi 11 anak.. Perjamuan Kudus ini 

dipersembahkan oleh Pastor Otello 

Pancani, SX 

Selamat untuk anak-anak yang telah 

menerima Komuni Pertama. 

Terimakasih kepada pembimbing 

anak-anak tersebut. 

 

St Lusia Rumbai – Tujuhbelasan 

dalam gambar 
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KATEGORIAL 

PDKK – Pelatihan Worship Leader 

dan Singer 

Jumat- Minggu 12-14 Ags 2016,cikal 

bakal PDKK (Persekutuan Doa 

Karismatik Katolik) Santo Paulus 

pekanbaru mengikuti kegiatan 

pelatihan Worship Leader dan Singer 

pemuji penyembah yang dibawakan 

oleh Cello dari KAJ. 

Bagi yang berminat untuk ikut 

latihan menjadi singer, dapat 

menghubungi Bapak Y Sutrisno / Ibu 

Dewi Mariana. Latihan biasanya 

diadakan minggu malam jam 19.00. 
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PERISTIWA 

100% Katolik 100% Indonesia 

Rabu, 17 Agustus 2016… Mengusung 

ucapan terkenal dari Mgr. 

Soegijapranata,SJ “100% Katolik 

100% Indonesia” Paroki kita sebagai 

bagian dari NKRI merayakan 

peristiwa besar tersebut dengan 

penuh kegembiraan. 

Peringatan akan kemerdekaan RI ke 

71 ini diawali dengan Upacara 

Bendera demi menghormati dan 

mengenang jasa para pahlawan dan 

perjuangan kemerdekaan sampai 

menghasilkan kemerdekaan yang 

kita nikmati sekarang. 

Tidak itu saja, setelah upacara, 

banyak digelar kegiatan-kegiatan 

seperti lomba makan kerupuk 

sampai panjat pinang.  

Malam hari, sebagai umat Katolik 

tidak lupa akan inti dari Iman, yaitu 

perayaan Ekaristi. Acara ditutup 

dengan Café Rohani OMK ST Paulus 

berupa live music. 

Merdeka. Sekali NKRI tetap NKRI. 
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DANA PAROKI MANDIRI 
 

Untuk Dana Paroki Mandiri (Iuran Stasi), perlu diketahui bahwa pada tahun 2015 Kas 

Paroki ditutup tepat sebelum pleno, yang jatuh tanggal 11 Desember 2015. Maka 

penerimaan baik Kolekte, DPM, maupun Kolkete khusus yang dilakukan setelah 

tanggak 11 Des 2015 dimasukkan ke dalam Kas Paroki 2016. Maak jika terdapat 

kelibihan antara catatan dan penyetoran, maka kelebihan itu adalah dana yang 

terkumpul di 2015 dan disetorkan setelah 11 Des 2015. Demikian agar dapat dipahami. 

Terimakasih. 
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