


PENGANTAR PASTOR  

mat se-Paroki St Paulus Pekanbaru yang 

terkasih… 

Selama bulan April dan Mei tahun ini kita akan 

berada dalam masa Paskah, maka kegiatan-

kegiatan kita pun dalam bulan-bulan ini harus 

diwarnai secara khusus oleh semangat Paskah, 

yaitu oleh semangat Kristus yang bangkit yang 

mendorong kita pun bangkit bersama Dia pada 

suatu hidup yang dijiwai oleh iman, harapan dan 

cinta kasih, atau seperti kata Paulus:  “Kalau 

kamu dibangkitkan bersama dengan Kristus, 

carilah perkara yang di atas, di mana Kristus 

ada, duduk di sebelah kanan Allah.  Pikirkanlah 

perkara yang di atas, bukan yang di bumi.  Sebab  

kamu telah mati dan hidupmu tersembunyi 

bersama dengan Kristus di dalam Allah” (Kol 

3:1).  Tema Paskah tahun ini ialah:  “Kita 

bangkit bersama Kristus untuk Melayani”. 

Kita, umat paroki St. Paulus, tahun ini 

mempunyai suatu alasan extra untuk ‘bangkit’ 

dan memperbaharui semangat hidup kristiani 

kita, yaitu karena sudah dimulai periode 

kepengurusan baru di paroki kita yang 

diresmikan oleh Bpk Uskup dengan pelantikan 

Dewan Pastoral Paroki (DPP) yang baru di 

Gereja St. Paulus, pada tanggal 15 Februari. 

Pelantikan DPP disusul langsung dengan 

pembaharuan pengurus di stasi-stasi. Dan 
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sungguh merupakan suatu keberhasilan yang patut dibanggakan dan disyukuri, 

suatu karya Roh Kudus, bahwa dalam kurung waktu sekitar satu bulan saja, 

dengan bantuan DPP yang baru dipilih, telah diadakan dengan baik pemilihan 

dan pelantikan/pemberkatan pengurus baru di masing-masing stasi (26) paroki 

kita. 

Seluruh umat paroki sekarang menaruh harapan besar pada pengurus baru, 

dan langkah-langkah awal pengurus baru amat menentukan kerja sama dan 

pelaksanaan kgiatan-kegiatan selanjutnya.  Maka sambil menunggu sosialisasi 

program kerja DPP dan pengarahan lebih lanjut dari DPP, di masing-masing 

stasi perlu diperhatikan beberapa hal, antara lain yaitu: 

 Harus diadakan serah terima secara rinci antara pengurus lama dan 

pengurus baru yang menyangkut surat-surat, buku-buku, keuangan dan 

hal-hal lain yang menjadi tanggung-jawab pengurus di stasi. 

 Pengurus baru bersama dengan pengurus lama diminta untuk membuat 

daftar inventaris stasi. 

 Pengurus baru diminta untuk menyusun program kerja jangka pendek dan 

jangka panjang yang harus nanti direstui Pastor/DPP. Jika ada rencana 

suatu pembangunan, rencana itu harus direstui dulu oleh Pastor/DPP 

sebelum mulai dikerjakan. 

 Agar kerja sama antar pengurus berjalan dengan baik, mutlak perlu adanya 

komunikasi antar pengurus. Maka penting sekali supaya diadakan 

pertemuan/rapat pengurus stasi, paling kurang sekali sebulan dan supaya 

harinya ditentukan.  

 Dalam bidang liturgi dan katekese perlu diperhatikan: 

o Agar ibadat mingguan diadakan pada waktunya dan menurut tata 

perayaan yang baru. 

o Agar anak-anak, remaja dan OMK ikut aktif dalam ibadat dan 

pembinaan di stasi. 

o Agar diadakan/diteruskan kursus persiapan Komuni Pertama menurut 

kebutuhan di masing-masing stasi 

o Agar diadakan/diteruskan kursus persiapan Sakramen Krisma yang 

akan dirayakan nanti pada kunjungan pastoral Bpk Uskup bulan 

September. 



Suatu peristiwa lain penting di paroki kita yang patut kita syukuri ialah bahwa 

gereja St. Paulus di pusat paroki mulai dipergunakan secara tetap untuk 

beribadat pada hari Minggu Palma. Pekerjaan memang belum selesai... banyak 

pekerjaan ‘finishing’ yang masih perlu dituntaskan baik di dalam gereja maupun 

di lapangan sekitarnya. Bangku-bangku baru pun belum ada... Maka dukungan 

keuangan tetap kami nantikan lebih-lebih dari orang/stasi yang di masa lampau 

mungkin ‘lupa’ memberikan sumbangan yang telah disepakati.  Ya, dukungan 

itu perlu, jika kita ingin meresmikan gereja ini nanti! 

Demikianlah dari kami.  

Atas nama para pastor, para suster dan Dewan Pastoral Paroki, kami ucapkan 

ELAMAT ASKAH! 
TUHAN KITA SUDAH BANGKIT DAN HIDUP... 

ALLELUYA, ALLELUYA, ALLELUYA! 
Pekanbaru, 28 Maret 2015 

P Franco Qualizza, SX 
Pastor Paroki 
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DARI REDAKTUR 

Syukur atas penyertaan Roh Kudus, Warta Paroki Edisi April kembali dapat 
hadir di hadapan kita semua dengan edisi warna. Semua ini tak lepas juga dari 
kemurahan para donatur. Terimakasih, dan semoga berkat dan kasih-Nya selalu 
menyertai kita semua. 

Terimakasih juga kepada para kontribotur, yang bersedia menyediakan foto 
dan tulisan untuk mengisi lembar demi lembar di warta Paroki kita ini. 

Untuk Edisi bulan depan, kami akan menyajikan cerita dari Stasi mengenai 
perayaan Pekan Suci. Agar tidak ketinggalan cerita, Warta Paroki bisa dipesan 
secara mandiri ke ketua Stasi masing-masing. 

Selamat membaca…  Dan kami dari Tim Warta Paroki mengucapkan SELAMAT 
PASKAH 

Y Sugiyana  
Redaktur 
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S A J I A N   U T A M A 

"Sesungguhnya ketika engkau 
masih muda, engkau mengikat 
pinggangmu sendiri dan engkau 
berjalan ke mana saja kau 
kehendaki, tetapi jika engkau sudah 
menjadi tua, engkau akan 
mengulurkan tanganmu dan orang 
lain akan mengikat engkau dan 
membawa engkau ke tempat yang 
tidak kaukehendaki" (Yoh. 21:18). 

Tugas pelayanan dalam kebang-
kitan Kristus seharusnya memam-
pukan kita untuk "dipimpin oleh 
orang lain".  

Kisah Petrus 

Di hadapan Kristus yang bangkit, 
Petrus disadarkan bahwa untuk 
melayani pekerjaan Tuhan, dia 
tidak dapat bersandar kepada 
kekuatan dan pengalaman sendiri. 
Dalam perjumpaan dengan Tuhan 
Yesus ,Petrus disadarkan dalam 
beberapa aspek : 

1. Tentang kondisi imannya yg 
sudah berubah:  

"Simon, anak Yohanes, apakah 
engkau mengasihi Aku   lebih 
dari pada mereka ini? 

Tuhan Yesus pasti tidak lupa 
dengan predikat nama Petrus, 

yg berarti batu karang yg 
kokoh, namun kali ini Dia 
memanggilnya dengan sebutan 
Simon, yg berarti; buluh yg 
lemah, mudah diterpa angin. 
Sudah terjadi degradasi iman, 
namun kebangkitan Kristus 
telah mengubahkan menjadi 
kekuatan iman yg bekerja 
untuk melayani Dia. 

2. Tentang potensi pelayanannya: 

Sebelum bertobat, Petrus seperti 
seorang yang masih muda yang 
cenderung selalu mengikuti 
kehendaknya sendiri. Dia 
mengikuti apa yang menjadi 
kemauannya sendiri. Ia menjadi 
pribadi yg terlalu percaya diri 
akan kekuatan dan kemam-
puannya sendiri.  

Sebaliknya di hadapan Kristus 
yang bangkit, dia telah me-
nemukan jati-dirinya yang 
ternyata sangat rapuh dan 
lemah; namun pada saat yang 
sama Tuhan Yesus masih 
berkenan mempercayai untuk 
menggem-balakan umat Tuhan. 
bukankah itu adalah anugerah 
Tuhan, yg diberikan pada 
Paskah pertama! 

Bagi kita :  

Pelayanan pekerjaan Tuhan akan 
menjadi efektif manakala kita 
bersedia bersandar kepada ke-
bangkitan Kristus, yang akan 
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memampukan  untuk melayani de-
ngan tuntunan Kristus sendiri. 

Kebangkitan Kristus akan me-
mampukan kita untuk menanggung 
berbagai kesedihan, terluka dan 
menderita pada saat dia me-
laksanakan tugas pelayanan.  

Sikap Petrus yang merasa diri kuat, 
penuh tenaga dan merasa diri 
selalu benar ternyata juga dialami 
oleh Saulus sebelum dia berjumpa 
dengan Kristus yang bangkit. Saat 
itu Saulus merasa bahwa apa yang 
dilakukan sesuai dengan kehendak 
Allah dengan mengejar dan meng-
aniaya jemaat Tuhan. Tetapi dalam 
perjalanannya ke Damsyik, dia 
berjumpa dengan Kristus yang 
bangkit.  

Kisah Paulus : jatuh dari 
kudanya dan menjadi buta.  

Namun penga-laman 
itu telah menyebab-
kan dia mengalami 
perubahan hidup 
yang total.  Akhirnya 
ia menjadi hamba 
Kristus yang digerak-
kan oleh kuasa ke-
bangkitanNya, dan 
bukan menjadi ham-
ba Kristus karena dia 
merasa kuat dan 
memiliki kebenaran 
Allah. Dia tidak menggembalakan 
umat karena merasa telah berhasil 

"menangkap" Kristus, sebaliknya 
dia dapat menjadi hamba Tuhan 
Yesus karena dia "ditangkap" oleh 
kasihNya. 

 Filipi 3:12, rasul Paulus berkata: 
"Bukan seolah-olah aku telah 
memperoleh hal ini atau telah 
sempurna, melainkan aku menge-
jarnya, kalau-kalau aku dapat juga 
menangkapnya, karena akupun 
telah ditangkap oleh Kristus Yesus". 
Rasul Paulus dapat menjadi 
seorang rasul Kristus karena dia 
telah ditangkap oleh Kristus.  

Bagi kita : 

Ini berarti untuk melayani pe-
kerjaan Tuhan secara efektif Jika 
kita mau ditangkap dan diken-
dalikan oleh oleh Kristus. Bukan 
sekedar kepiawaian mengem-
bangkan kapasitas diri dengan 

kecakapan ilmu, penga-
laman apalagi kene-katan 
yang mengatas-namakan 
Tuhan. 

Kebangkitan Kristus hendak 
memastikan bahwa pela-
yanan adalah Proyek Besar 
Allah yg akan selalu 
berhasil jika dikendalikan 
dengan: Kasih, Kerendahan 
hati dan mengandalkan Ke-
kuatan Allah.   

Amin 
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T O P I K 

Rom 6:3 Atau tidak tahukah kamu, 
bahwa kita semua yang telah dibaptis 
dalam Kristus, telah dibaptis dalam 
kematian-Nya? 6:5 Sebab jika kita telah 
menjadi satu dengan apa yang sama 
dengan kematian-Nya, kita juga akan 
menjadi satu dengan apa yang sama 
dengan kebangkitan-Nya. 

Dengan dua ayat yang singkat dari 
Surat rasul Paulus kepada jemaat di 
Roma, menjadi jelas apa arti paskah 
bagi kita, yakni: ikut serta dalam 
kematian dan kebangkitan Kristus 
karena iman kita kepada-Nya. 

Kita tahu bahwa karena percaya, 
maka kita memberikan diri untuk 
dibaptis. Pertama-tama mau 
bersyukur atas iman yang telah 
dikaruniai Tuhan dalam hati kita 
masing-masing sehingga percaya 
kepada putra-Nya yang adalah 
Tuhan dan penyelamat kita. 
Dengan dibaptis kita mau 
merendahkan diri dan menye-
rahkannya menjadi milik Tuhan 
bahwa aku hidup bukan lagi 
milikku melainkan milik Dia Juru 
selamatku. Dengan ini kita 
meninggalkan manusia lama yang 
berdosa untuk menerima hidup 
baru sebagai anak-anak Allah. Di 
situlah terjadi proses wafat dan 
bangkit. 

Proses ini tidak terjadi sekali untuk 
selama-lamanya, perlu terus-
menerus dan harus dihayati dalam 
pengalaman hidup sehari-hari. 
Bagaimana kita harus mematikan 
diri sendiri supaya memperoleh 
hidup baru? Caranya dengan 
mematikan ego, kepentingan atau 
gengsi diri sendiri, seperti yang 
bisa terjadi dalam satu keluarga, 
bagaimana dalam relasi suami 
isteri, mematikan diri sendiri, 
berkorban supaya relasi tetap 
hidup dalam kelimpahan-Nya. 

Kita sering mengalami, entah 
sebagai suami isteri maupun juga 
sebagai seorang imam, jatuh dalam 
dosa yang sama.  

Marilah  mengingat apa yang kita 
lakukan dalam pengakuan dosa? 
Dosa yang itu-itu saja, setiap tahun 
dua kali paling tidak atau setiap 
minggu, kita memutar kembali 
rekaman kaset yang sudah dicopy 
paste terus menerus. Tetapi kita 
tidak boleh merasa malu apalagi 
putus asa, setiap kali jatuh, harus 
segera bangkit lagi secepatnya, 
seperti dikatakan Paus Fransiskus, 
janganlah biarkan hari berlalu 
tanpa sebelumnya berdamai kem-
bali dengan pasangan dan njuga 
dengan anak-anak walaupun 
dengan ungkapan yang kecil dan 
sederhana saja. Hanya mereka yang 
biasa bangkit setiap kali jatuh, 
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maka ia akan mengalami kebang-
kitan yang sesungguhnya pada 
akhir jaman. 

Rom 6:10  Sebab kematian-Nya adalah 
kematian terhadap dosa, satu kali dan 
untuk selama-lama nya, dan kehidupan-
Nya adalah kehidupan bagi Allah. 

Ada kisah tentang seorang murid 
yang bertanya kepada Gurunya, apa 
artinya kematian terhadap dosa? 
Sang Guru meminta Si Murid untuk 
pergi ke satu pekuburan dan men-
coba memaki-maki orang-orang 
yang sudah terbaring di makam 
dengan segala ungkapan yang 
paling kotor dan menyakitkan. Lalu 
ia kembali kepada gurunya dan 
Sang Guru pun segera bertanya 
bagaimana reaksi mereka yang 
dimaki-maki itu.  

Tentu saja sang murid menjawab 
“diam saja, tidak ada reaksi apa-
apa’. Sang Guru pun kemudian 
menjelaskan bahwa itulah artinya 
“mati terhadap dosa”. Apa yang kau 
buat itu dosa, tetapi yang mati 
sudah mati dan tidak bisa lagi 
menanggapinya. Demikian juga 
dalam hidup sehari-hari dalam 
sebuah keluarga. Kematian bukan 
hanya mengalahkan ego dan 
kepentingan diri sendiri, tetapi juga 
berani ”diam” jika disalahkan, atau 
bila segala yang buruk dituduhkan 
kepada kita. Bayangkan bagaimana 
jika seorang suami yang tidak setia 

kembali ke rumah dan mulai 
mempersalahkan pasangan atau 
anak-anaknya, dan mereka tetap 
diam tidak bereaksi.. . Ini luar biasa, 
Tuhan yang bangkit betul-betul 
hadir di sana. 

Hidup dalam kebangkitan berarti 
hidup dalam terang, dalam ke-
benaran, dalam kesetiaan. Hidup 
sebagai anak-anak Allah.. 

Perayaan paskah menjadi pene-
guhan dari hidup yang baru itu, 
dilengkapi dengan pembaruan janji 
baptis pada malam Paskah. Kita 
semakin diharapkan untuk setia 
dan bersemangat dalam mengikuti 
Kristus dalam keluarga, kepa-
sutrian maupun imamat kita. 

Selamat hari raya Paskah. Tuhan 
bangkit dalam keluarga dan ko-
munitas kita. 

~ Diambil dari Majalah Relasi – Majalah 
Nasional Marriage Encounter (ME). 
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Ujud Umum : Ciptaan 

Semoga semua orang mau belajar 
menghormati ciptaan dan mera-
watnya sebagai karunia Tuhan 
Kami mohon : 

Ujud Misi / Evangelisasi: orang-
orang Kristiani yang teraniaya 

Semoga orang-orang Kristiani yang 
teraniaya dapat merasakan keha-

diran yang menguatkan dari Tuhan 
yang bangkit dan solidaritas semua 
anggota Gereja 
Kami mohon: 

Ujud Gereja Indonesia:Remaja 
Putri 

Semoga di tengah bahaya budaya 
pergaulan bebas, para remaja putri 
mau menjaga dan menghargai 
martabat diri dan tubuhnya. 
Kami Mohon:

K O L O M 

 

1. Tidak berpuasa sedikitnya 
sejam sebelum menerima 
Komuni 

Seharusnya: 

KHK Kan. 919 

§ 1 Yang akan meneri-
ma Ekaristi Mahakudus 
hendaknya berpantang 
dari segala macam 
makanan dan minuman selama 
waktu sekurang-kurangnya satu 
jam sebelum komuni, terkecuali 
air semata-mata dan obat-obatan. 

Maksud puasa sebelum Komuni 
tentu adalah untuk semakin 
menyadarkan kita bahwa yang 
akan kita santap dalam Ekaristi 
adalah bukan makanan biasa, 
namun adalah Tuhan sendiri: 
yaitu Kristus Sang Roti Hidup, 
yang dapat membawa kita kepada 
kehidupan kekal (lih. Yoh 6:56-

57) 
 

2. Menggunakan pakaian 
yang tidak/ kurang sopan 
ke gereja, datang terlambat,  
ngobrol, berBBM/ SMS di 
gereja, makan dan minum di 
dalam gereja, terutama 

anak- anak, anggota koor yang 
minum sebelum/ sesudah ber-
tugas, umat saat menunggu 
dimulainya perayaan Ekaristi. 
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Seharusnya: 

KGK 1387 ….Di dalam sikap 
(gerak-gerik, pakaian) akan 
terungkap penghormatan, kekhid-
matan, dan kegembiraan yang 
sesuai dengan saat di mana 
Kristus menjadi tamu kita. (CCC 
1387 …. Bodily demeanor 
(gestures, clothing) ought to 
convey the respect, solemnity, and 
joy of this moment when Christ 
becomes our guest) 

Sudah sewajarnya dan sepantas-
nya jika kita memberikan 
penghor-matan kepada Allah yang 
kita jumpai di dalam liturgi. Jika 
sikap seenaknya tidak kita 
lakukan jika kita sedang bertemu 
bapak Presiden, maka selayaknya 
kita tidak bersikap demikian 
kepada Tuhan yang kita jumpai di 
gereja. 

3. Tidak memeriksa batin, 
namun tetap menyambut Ko-
muni meskipun dalam keadaan 
berdosa berat 

Seharusnya: 

RS 81    Kebiasaan sejak dahulu 
kala menunjukkan bahwa setiap 
orang harus memeriksa batinnya 
dengan mendalam, dan bahwa 
setiap orang yang sadar telah 
melakukan dosa berat tidak 
boleh menyambut Tubuh 
Tuhan kalau tidak terlebih 

dahulu menerima Sakramen 
Tobat, kecuali jika ada alasan 
berat dan tidak tersedia ke-
mungkinan untuk mengaku dosa; 
dalam hal itu ia harus ingat bahwa 
ia harus membuat doa tobat 
sempurna, dan dalam doa ini 
dengan sendirinya tercantum 
maksud untuk mengaku dosa 
secepat mungkin (lih. KGK 1385, 
KHK Kan 916,  Ecclesia de 
Eucharistia, 36)  

Dosa berat memisahkan kita dari 
Kristus, dan karena itu untuk 
bersatu dengan-Nya kita harus 
meninggalkan dosa tersebut, dan 
mengakukannya di dalam sak-
ramen Tobat. Contoh dosa berat 
ini misalnya jika hidup dalam 
perkawinan yang tidak sah 
menurut hukum Gereja Katolik, 
atau hidup dalam perzinahan/ 
percabulan, atau dalam keadaan 
kecanduan obat-obatan, dst. 
Kekecualian akan “adanya alasan 
berat dan tidak tersedia ke-
mungkinan mengaku dosa”, 
contohnya adalah bahaya maut, 
atau jika tinggal di daerah 
terpencil di mana Komuni 
dibagikan oleh seorang asisten 
imam dalam waktu sekian minggu 
sekali. 

~Katolisitas 
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Kata katekese ditemukan 
dalam : 

o Luk 1:4 (diajarkan), 
supaya engkau dapat 
mengetahui, bahwa segala 
sesuatu yang diajarkan 
kepadamu sungguh benar. 

o Kis 18:25 (pengaajran 
dalam jalan Tuhan), 
Ia telah menerima pengajaran 
dalam Jalan Tuhan. Dengan 
bersemangat ia berbicara dan 
dengan teliti ia mengajar 
tentang Yesus, tetapi ia hanya 
mengetahui baptisan Yoha-
nes. 

o Kis 21:21 (mengajar), 
Tetapi mereka mendengar 
tentang engkau, bahwa 
engkau mengajar semua o-
rang Yahudi yang tinggal di 
antara bangsa-bangsa lain 
untuk melepaskan hukum 
Musa, sebab engkau me-
ngatakan, supaya mereka 
jangan menyunatkan anak-
anaknya dan jangan hidup 
menurut adat istiadat kita. 

o Rm 2:18 (diajar); 
dan tahu akan kehendak-Nya, 
dan oleh karena diajar dalam 
hukum Taurat, dapat tahu 

mana yang baik dan mana 
yang tidak. 

o 1 Kor 14;19 (mengajar) 
Tetapi dalam pertemuan 
Jemaat aku lebih suka 
mengucapkan lima kata yang 
dapat dimengerti untuk 
mengajar orang lain juga, dari 
pada beribu-ribu kata dengan 
bahasa roh. 

o Gal 5:6 (pengajaran) 
katekese 
Sebab bagi orang-orang yang 
ada di dalam Kristus Yesus 
hal bersunat atau tidak 
bersunat tidak mempunyai 
sesuatu arti, hanya iman yang 
bekerja oleh kasih.  

Katekese ialah pembinaan 
anak-anak, kaum muda dna 
orang-orang dewasa dalam 
iman, yang khususnya 
mencakup penyampaian a-
jaran Kristen, yang pada 
umumnya diberikan secara 
organis dan sistemastis, 
dengan maksud mengantar 
para pendengar memasuki 
kepenuhan hidup Kristen 
(Cathechesi Tradendae 18) 

Dalam konteks ini dimengerti 
sebagai pengajaran, penda-
laman, dan pendidikan iman 
agar seorang Kristen semakin 
dewasa dalam iman, tetapi 
Dewasa ini katekese juga 
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dimengerti sebagai penga-
jaran sekaligus latihan-latihan 
bagi para calon baptis, atau 
kita kenal dengan istilah 
katekese baptis dan katekese 
mistagogi 

Dengan kata lain katekese 
adalah usaha-usaha dari 
pihak Gereja untuk menolong 
umat agar semakin mema-
hami, menghayati dan 
mewujudkan imannya dalam 
kehidupan sehari-hari. Dalam 
pelaksanaannya terdapat un-
sur pewartaan, pengajaran, 
pendidikan, pendalaman, 
pembinaan pengukuhan serta 
pendewasaan 

Beberapa istilah 

Katekismus 

Buku ajaran iman yang dike-
luarkan resmi oelh pimpinan 
Geeja, Ada yg bersifat 
universal, ada juga yang 
nasional dan local 

Katekese 

Pembinaan iman praktis atau 
kegiatan bina iman, atau 
dalam sejumlah tulisan ka-
tekese juga dimengerti 
sebagai ilmu yang dise-
jajarkan dengan ilmu pastoral 
atau teologi 

Katekumen 
Calon Baptis, orang-orang 
yang belajar percaya 

Katekumenat 
Masa persiapan calon baptis 
(umumnya 1 tahun) 

Katekis 
Pembina iman/pengajar kate-
kumen 

Kateketik 
Ilmu pendidikan agama atau 
ilmu bina iman, yang 
memperlajari segala sesuatu 
yang berkaitan denngan pem-
binaan iman. 

Kateketat 
Sebutan untuk para pakar 
bidang ilmu kateketik 

K E G I A T A N 

SEKSI DPP 

Minggu, 15 Maret 2015. Jam 07.00 
pagi, Rombongan Seksi Sosial yang 
diketuai Ibu Muliati Rikin (Ibu Lilik) 
bersiap untuk menuju Stasi St 
Tarcisius Kota Baru dalam rangka 
Bakti Sosial Pengobatan murah dan 
mendistribusikan Sembako. 

Seusai ibadat di stasi tersebut, 
Pengobatan Murh digelas di rumah 
Ketua Stasi, Ibu Yulia. Sebanyak 71 
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pasien menikmati fasilitas ini 
dengan kehadiran empat orang 
dokter sukarela, Dr Akmal (Dr 
Umam), Dr Karolin (Dr Gigi), Dr 
Jesicca (Dr Umum) dan Dr. Veli (Dr 
Gigi). 

 

Dalam kesempatan ini juga, 
terdistribusi sembako murah berisi 
5 kg Beras, 1 liter Minyak goreng, 5 
bungkus mie instant dan gula 1 kg 
sebanyak 30 paket. Sembako ini 
dijual seksi sosial dengan harga 
murah. 

Acara selesai pukul 13.00 

KELOMPOK 

MENJADI PELAYAN GEREJA YANG 
SEJATI 

Dalam usianya yang ke 10 
Kelompok Paduan Suara Ave Verum 
mengadakan kunjungan dan 
rekoleksi ke Stasi Indakiat.  Arti 
nama dari kelompok Paduan suara 
ini adalah “Salam Yesus” . 
Berkunjung ke stasi kecil meru-
pakan hal yanag baru di lakukan 
oleh kelompok paduan suara ini.  

Sehingga sebagian besar dari 
peserta  yang berangkat me-rasa 
terkejut melihat  bangunan gereja 
stasi yang sangat sederhana. 
Banguan dari papan dan lantai dari 
semen.  Sebagian dindingnya ada 
yang bolong dan tidak ada flafon. 
Walau demikian situasi gereja 
tidaklah menyurutkan hati peserta 
untuk memberikan suaranya dalam 
memuji Tuhan. Selain untuk 
menyemangati umat di Stasi 
Indakiat juga memberikan penye-
garan rohani bagi peserta paduan 
suara Ave Verum. Maka pada saat 
misa paduan suata ini mem-
bawakan dua buah lagu untuk 
persembahan dan komuni.  

 

Setelah Misa yang dipimpin oleh 
Pastor Franco Qualizza, SX.  di 
Gereja kecil itu, peserta masih 
melanjutkan kegiatannya di 
Komunitas Suster-suster FCJM. 
Rekoleksi ini dipimpin oleh Sr. Lois, 
FCJM. Dalam rekoleksi ini Sr. lois 
member tema rekoleksi ini 
“MENJADI PELAYAN GEREJA YANG 
SETIA” menurut Sr. Louis bahwa 
menjadi anggota paduan suara juga 
melayani melalui suara.  

… bersambung ke halaman 28….. 
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RS SANTA MARIA 
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Scholatica DAN Eka Hospita 
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…. Sambungan dari halaman 14… 

Melayani bukan untuk mencari 
kemegahan diri atau puji-pujian 
untuk diri sendiri. Tetapi melayani 
untuk menghantar orang agar 
semakin dekat dengan Tuhan.  

Keteladanan merupakan sikap yang 
dapat membantu untuk tidak 
menonjolkan diri. Dan sikap ini 
hanya dapat dicapai jika masing-
masing dapat juga menghidupkan 

sikap dan keutamaan yang disam-
paikan oleh mother Theresia dari 
Kalkuta yaitu : “ buah dari 
keheningan adalah doa, buah 
dari doa adalah kekuatan iman, 
buah dari kekuatan iman adalah 
cinta kasih, buah dari cinta kasih 
adalah pelayanan,  buah dari 
pelayanan adalah kedamaian.” 

~Rasalaura Purba

 

P E R I S T I W A 

 

Perdua bulan, Para Pastor se-
Wilayah Riau Daratan menga-
dakan Rapat Wilayah. Kali ini, 20-
22 Maret 2015, pertemuan 
diadakan di Paroki St Yosef Duri. 
Ada hal yang sungguh berbeda 
dengan pertemuan-pertemuan 
sebelummya, dimana dalam 
kesempatan ini DPP seluruh 
Paroki yang berada di wilayah 
Riau Daratan diundang untuk 
rekoleksi dengan tema “Celakalah 
aku jika aku tidak memberitakan 
Injil,” menimba pengalaman dari 
Santo Paulus Rasul. 

Seluruh Paroki yang berada di 
wilayah Riau Daratan hadir semua 
dalam kegiatan ini, dan Paroki St 

Paulus Pekanbaru mengirimkan 
Bpk Yohanes Sutrisno, Ibu 
Rosalaura Purba, Bapak Paian 
Gultom, Ibu Nursitti Paulina, Ibu 
Caecilia Painah, Bapak Bonifasius 
Lasambow, dan Bpk A Winardi, 
bersama-sama dengan Pastor 
Franco – pastor Paroki. 

Acara dimulai hari Jumat pukul 
20.00 dengan kata sambutan dari 
DPP St Yosef Duri sebagai tuan 
rumah, dan juga ketua Rawil Rm 
Wahyu SCY. Setelah makan 
malam, sedikit disampaikan oleh 
Rm Sigit SCY selaku pemateri 
dalam seluruh rangkaian acara 
rekoleksi – mengenai sejarah 
Santo Paulus. 

Sabtu 21 Maret, penyampaian 
materi dilanjutkan mulai jam 
10.00. 
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Ditegaskan oleh Romo Sigit bahwa 
seorang pemimpin juga adalah 
seorang yang dapat membaca. 
Yaitu membaca situasi dan 
peluang-peluang. Untuk dapat 
membaca maka seseorang harus 
dekat dengan Tuhan melalui doa.  

 

Dalam Rekoleksi ini – selain 
menerima materi-materi yang 
disampaikan oleh Romo Sigit – 
digelarjuga kegiatan outbound. 

Pada malam hari digelar acara 
“pentas kesenian/budaya” dari 
masing-masing paroki. Rombong-
an Paroki kita menyajikan gerak 
dan lagu “Gereja Bagai Bahtera”. 

Setelah acara pentas seni ditutup 
dengan doa / pengendapan, 
dimana masing-masing peserta 
mem-buat komitmen. Dan se-
belum membuat komitmen 
masing-masing paroki dipanggil 
ke depan untuk mendapat dua 
buah lilin. Satu lilin dinyalakan 
dan harus dijaga agar lilin tetap 
bernyala dalam perjalan dari Aula 
sekolah menuju gereja dan 
sebaliknya.  

Acara rekoleksi masih dilanjutkan 
pada hari minggu, setelah Misa 
Minggu Prapaskah V bersama 
umat di Gereja Santo Yosep Duri 
yang dipimpin oleh Romo Wahyu, 
SCY. Dan konselebrannya adalah 
Pastor Otto, Pr. Dan Romo 
Yohanes Sigit, SCY. 

Acara penutupan dilaksanakan 
setelah makan siang, dengan 
sambutan-sambutan dari Ketua 
Panitia dari Duri, Ketua Rawil 
Romo Wahyu, SCY, dan Romo Otto 
Hasugihan, Pr. Pastor Paroki Duri. 
Setelah Acara Penutupan masih 
ada kesempatan untuk Photo 
bersama dan sayonara. 

~ Y Sutrisno – Rosalaura Purba 

Minggu, 22 Maret 2015, beberapa 
umat Paroki St.Paulus Pekanbaru, 
menyatukan tenaga dan semangat 
untuk bersama-sama memin-
dahkan kursi kursi gereja ke 
gedung Gereja yang baru. Dimana 
mulai hari ini dan seterusnya, 
umat akan meng-ikuti Perayaan 
Ekaristi di Gedung gereja tersebut. 

Walaupun dengan siang yang 
terasa panas, namun semangat 
umat yg terdiri dari kaum bapak, 
ibu dan juga OMK ini tidak surut. 
Dengan kerjasama yg tulus, 
kegiatan yg di lakukan seusai misa 
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ke 2 ini, berjalan dengan lancar. 
Seluruh kursi-kursi gereja sudah 
dipindahkan dan disusun dengan 
rapi. 

 

Terimakasih atas pelayanan dan 
kerjasama yang tulus dari Ba-
pak/Ibu, saudara/I semuanya. 
Marilah kita tingkatkan selalu se-
mangat persatuan dan kesatuan 
sebagai umat Gereja. 

~Fika Angela Silaban 

 

Akhir minggu yang sangat 
berkesan dalam menyambut 
pekan suci di Stasi Santa Lusia 
Rumbai. Setelah Misa Minggu 
Palma hari Minggu 29 Maret 2015 
selesai, bertempat di Aula Gereja 
Sie Sosial Paskah bekerjasama 
dengan PMI Pekanbaru dan PGPA 
PT. Chevron Rumbai mengadakan 
kegiatan “Donor Darah”. 

Sungguh pengalaman yang tidak 
terlupakan bagi para pendonor 
yang baru pertama kali 
menyumbangkan darahnya. Se-
mentara umat lainnya juga 

dengan penuh antusias mengikuti 
kegiatan sosial ini. 

 

Terkumpul total 64 kantong darah 
dari kegiatan ini, yang tentunya 
akan sangat berguna bagi 
saudara-saudara yang sangat 
membutuhkan bantuan darah 
tersebut. 

Semoga segala niat dan kebaikan 
hati dari seluruh umat yang 
terlibat dalam kegiatan ini 
berkenan kepadaNya, Amin. 

~St Lusia Rumbai 

Minggu, 29 Maret 2015 –di 
Gedung Aula SD St Maria II 
pekanbaru – yang selama tiga 
tahun lima bulan ini di-“alih 
fungsikan” sebagai Gereja, 
dipenuhi umat yang berdiri rapat, 
bahkan sampai keluar di 
halamannya, juga penuh. 

Di depan Altar menghadap kepada 
umat, berdiri Pastor Franco 
Qualizza SX – pastor paroki – 
bersama Provinsial Misionaris 



 

 

Edisi XXXVI – April 2015 Halaman 31 dari 36 

 

Xaverian Indonesia - Pastor Anton 
Wahyudi SX - didampingi serom-
bongan Misdinar dan petugas 
khusus pembagi Komuni. Nuansa 
pakaian didominasi warna merah 
yang serasi dengan warna hijau 
tumpukan daun palma dimeja 
depan mereka. 

 

Minggu Palma kali ini, 2015, 
merupakan hari yang akan 
menjadi salah satu hari bersejarah 
dalam kehidupan umat Paroki St 
Paulus. Drama kasih Ilahi yang 
menampilkan Mesias keturunan 

Daud yang masuk ke Yerusalem 
dengan rendah hati, kali ini 
disertai dengan tujuan pindah 
menuju Gereja baru – dengan 
rendah hati dan penuh syukur 
atas karuniaNya yang sungguh 
luar biasa. 

Perarakan dimulai dari Gereja 
lama, dimulai oleh Misdinar, 
petugas khusus pembagi komuni, 
petugas mazmur dan bacaan, 
Pastor, dan diikuti umat, 
memasuki Gereja baru yang 
megah – yang merupakan 
partisipasi umat se-paroki dan 
para donatur. Satu persatu umat 
menjejakkan kaki ke dalam Gereja 
dan untuk selanjutnya akan 
menggunakan tempat ini untuk 
menghadiri perjamuan Ekaristi – 
dari sekarang dan seterusnya. 

 

PEMBANGUNAN GEREJA 
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Donasi pembangunan Gereja Paroki St Paulus Pekanbaru bisa melalui : 

1. Sekretariat Paroki / Pastor 

2. Kotak Sumbangan Pembangunan Gereja yang disediakan di Gereja saat Misa 

3 Rekening Bank : 
Atas Nama : Qualizza Franco atau Casali Otello AL 
No Rek : 25281002546-7 
BANK : OCBC NISP Jl Riau, Pekanbaru 

 
TERIMAKASIH ATAS PARTISIPASI DALAM PEMBANGUNAN GEREJA. 

TETAP SEMANGAT. 
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