
 



PENGANTAR PASTOR  

Saudara-saudari terkasih, 

Pertama-tama, atas nama para Pastor dan 
Suster beserta seluruh Dewan Pastoral 
paroki ST. PAULUS, kami ucapkan 
“SELAMAT HARI RAYA PASKAH” kepada 
seluruh Umat Paroki St. Paulus beserta 
semua Pengurusnya di tingkat Kring, Stasi, 
Wilayah dan semua kelompok Kategorial. 
Ucapan selamat Paskah ini kami iringi 
dengan kata-kata pembukaan Upacara 
Malam Paskah:  “Semoga cahaya Kristus 
yang telah bangkit mulia, menghalau 
kegelapan hati dan budi”. ‘Cahaya Kristus’ 
yang dimaksudkan dapat kita artikan 
sebagai “Kerahiman Allah” yang nampak 
dalam sengsara, wafat dan kebangkitan 
Yesus, Putra Allah, demi keselamatan kita. 
Kasih ‘kerahiman’ itulah yang dapat 
menghalau segala prasangka, kecurigaan, 
kecurangan, kebencian dari hati kita dan 
menjadikan kita saksi kerahiman dan 
belaskasih Allah itu kepada sesama. Dengan 
rahmat kerahiman itu juga kita akan 
sanggup berjuang bersama membangun 
persaudaraan dan persekutuan yang 
dikehendaki Gereja, teristimewa dalam 
tahun kerahiman dan persekutuan ini, 
sebagai wujud kehadiran Kerajaan Allah di 
tengah kita: “Kita membangun Persekutuan 
(Koinonia) dengan Bersikap Murah Hati 
terhadap sesama”. 

Disemangati dengan cahaya Kristus yang 
bangkit ini, kita hendak menjalankan dan 
menghidupi tugas-tugas dan kegiatan-
kegiatan kerasulan kita khususnya dalam 
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masa Paskah ini.  Beberapa kegiatan yang hendaknya kita perhatikan 
secara khusus dalam bulan April dan Mei yang akan datang, ialah: 

1. Perayaan Paskah:  Mengingat bahwa bagi orang Kristiani Paskah 
adalah Hari Raya Utama sepanjang tahun, maka sepantasnya kita 
merayakannya juga secara lahiriah di stasi, di kring dan di kelompok 
kategorial. Perayaan Paskah gabungan stasi/kring/ kelompok 
kategorial pun amat dianjurkan, menurut situasi dan kondisi di 
tempat masing-masing. 

2. Pertemuan Bina Iman Remaja (BIR) se-paroki, Hari Minggu 
Paskah IV di pusat paroki: Hari Minggu, tgl 17 April, (H. Minggu 
Paskah IV) ialah Hari Minggu Panggilan. Dalam suasana masa Paskah 
dan dalam rangka menggiatkan kesadaran kita untuk mendukung 
panggilan-panggilan untuk imamat dan hidup bhakti, maka akan 
diadakan pertemuan anak-anak BIR se-paroki. Diharapkan agar 
undangan untuk berpartesipasi dalam kegiatan ini yang sudah 
dibagikan di stasi-stasi dapat ditanggapi secara positif oleh semua 
stasi. 

3. Persiapan Sakramen Krisma: Sakramen Krisma tahun ini akan 
diterimakan oleh Bpk Uskup dalam kunjungan pastoral ke paroki kita 
bulan September. Bagi yang merencanakan penerimaan Sakramen 
tersebut sudah harus mulai persiapan sesudah perayaan Paskah. 
Mohon perhatian dari para pengurus stasi. 

4. Komuni Pertama:  Dalam masa Paskah dan menjelang akhir tahun 
sekolah banyak stasi merencanakan Komuni Pertama untuk anak-
anak. Agar peristiwa penting ini menghasilkan buah yang baik bagi 
anak-anak kita, amat dibutuhkan agar di samping para pembina, para 
orang tua sendiri terlibat bersama anak-anak mereka dalam 
persiapan dan pelaksanaan peristiwa ini. Kepada para Pembina / 
Pengurus stasi diminta agar dilaporkan secepatnya ke kantor paroki 
rencana waktu Komuni Pertama di stasi agar dapat dilayani 
semestinya. 

5. Bulan Mei = Bulan Maria: Kembali kita diberi kesempatan untuk 
mendekatkan diri kita kepada Tuhan melalui Maria. Maka di semua 
stasi kita menghidupkan kembali devosi kepada Bunda Maria, melalui 



doa rosario dan renungan Sabda Tuhan dari liturgi harian di 
lingkungan.  

6. Kursus Persiapan Perkawinan :  KPP yang akan datang di paroki 
kita akan dilangsungkan tgl 13-15 Mei. Mohon agar kursus tersebut 
diperhatikan oleh yang merencanakan pernikahan dalam waktu 
dekat. 

7. Kapitel Provinsi Xaverian di Indonesia: Mulai tanggal 25 April 
akan diselenggarakan Kapitel Provinsi SX di Indonesia.  Mohon doa 
agar Kapitel ini dapat berlangsung dengan baik dan menghasilkan 
buah yang berguna untuk Kongregasi Xaverian dan untuk umat yang 
dilayaninya. 

8. Pembangunan ‘Pendopo’ di pusat paroki: Untuk mendukung dan 
menunjang kegiatan-kegiatan di gereja baru dan di ‘fasilitas’ – tempat 
pembinaan di pusat paroki - , maka Dewan Pastoral Paroki telah 
merancang pembangunan suatu ‘gedung multi fungsi’ di belakang 
gedung gereja baru, serta rehab bagian rumah koster, gudang dan 
toilet di belakang gereja. Rencana ini sudah disetujui oleh Keuskupan; 
panitia pembangunan juga sudah terbentuk, maka pekerjaan 
pembangunan akan mulai dalam waktu dekat.  Biaya untuk 
pembangunan ini akan diambil dari ‘sisa’ uang pembangunan gereja, 
dari usaha panitia dan dari sumbangan-sumbangan sukarela.  
Mengingat gedung ini akan kita pergunakan bersama, maka 
diharapkan dukungan dari kita semua berupa doa  dan sekaligus 
sumbangan dana ‘sukarela’ secara pribadi dan per kelompok / stasi / 
kring. 

9. Membangun Persekutuan/Koinonia melalui sikap keterbukaan 
dan kejujuran:  Dalam upaya untuk membangun suatu persekutuan 
makin kuat di antara kita, menurut tujuan ‘tahun 
koinonia/persekutuan’, rupanya yang amat berpengaruh ialah bukan 
banyaknya kegiatan yang akan kita lakukan, melainkan sikap terbuka 
dan jujur satu sama lain yang sanggup kita bangun dalam kegiatan-
kegiatan rutin dan non-rutin di dalam keluarga, di kring, di stasi dan 
di paroki. Melalui sikap terbuka dan jujur dapat kita membangun 
kepercayaan satu sama lain yang menjadi landasan untuk saling 
menghormati dan untuk bekerja sama dengan baik. Untuk itu, juga 
dalam hal-hal yang  dianggap sederhana dan kecil dapat kita temukan 



 

sarana ampuh dalam membangun persaudaraan dan persekutuan, 
seperti: 

 Pertemuan doa mingguan/bulanan di lingkungan secara rutin. 
 Rapat bulanan Pengurus Stasi dan Ketua-ketua Kring untuk 

mengevaluasi kegiatan-kegiatan bulan yang sudah lewat dan 
merencanakan kegiatan-kegiatan ke depan. 

 Laporan administrasi keuangan bulanan rapi dan terbuka. 
 Perhatian pada kebutuhan sesama warga/umat baik dalam 

peristiwa sedih maupun dalam peristiwa gembira. 
 Komunikasi antar pengurus stasi dan Pastor/Kantor paroki 

tentang rencana kegiatan-kegiatan di stasi. 

Demikianlah yang dapat kami sampaikan. Semoga Tuhan memberkati 
usaha kita yang baik demi Kerajaan-Nya.   

Salam dan Hormat Kami 

P Franco Qualizza,SX  
Pastor Paroki 

 

DARI REDAKTUR 

Syukur atas penyertaan Roh Kudus, Warta Paroki edisi April 2016 kembali 
dapat menyapa umat se-Paroki Santo Paulus.  

Bulan ini, kita merayakan Minggu Panggilan. Dalam hal ini, maka mari kita 
mempelajari panggilan bagi kita masing-masing sebagai kaum awam dari Paus 
Yohanes Paulus II. Selain itu, bagaimana peranan kita dalam berpartisipasi 
terhadap panggilan-panggilan hidup bakti? 

Tak lupa kami ucapkan terimakasih atas kontribusi para kontributor dalam 
bergeriliya meliput kegiatan Pekan Suci di stasi-stasi. Semoga karya dan 
semangat tetap berlangsung. 

Salam hangat 

Y Sugiyana 
Redaktur
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SAJIAN UTAMA 

PANGGILAN DAN MISI KAUM AWAM 

Salah satu dokumen Magisterium 

Gereja yang dapat dipakai sebagai 

dasar komunitas awam adalah 

Ekshortasi apostolik, Christifideles 

Laici (CL), tentang Panggilan dan Misi 

Kaum Awam, yang ditulis oleh Paus 

Yohanes Paulus II yang Terberkati.  

Paus Yohanes Paulus II mengajarkan 

bahwa dasar tugas panggilan dan misi 

kaum awam adalah persekutuan 

dengan Kristus. Misteri persekutuan 

dengan Kristus inilah yang 

menyatakan martabat panggilan dan 

misi kaum awam. Maka pelaksanaan 

tugas panggilan kaum awam pada 

dasarnya merupakan  

1) partisipasi kaum awam dalam 

ketiga misi Kristus sebagai imam, 

nabi dan raja, yaitu misi yang kita 

peroleh setelah kita dibaptis- dan  

2) sebagai langkah nyata yang 

dilaksanakan untuk dapat 

bertumbuh dalam kekudusan, 

yang menjadi panggilan semua 

umat Kristen. 

Nah, Paus Yohanes Paulus II 

mengajarkan bahwa persekutuan 

dengan Kristus diperoleh di 

dalam Sabda Tuhan dan sakramen-

sakramen, terutama sakramen 

Ekaristi. Juga karena Gereja adalah 

persekutuan para orang kudus dengan 

Kristus sebagai Kepalanya, maka 

persekutuan kita dengan Kristus juga 

harus mengakibatkan persekutuan 

kita dengan anggota-anggota Kristus 

lainnya, yang beragam dan saling 

melengkapi di mana tiap-tiap anggota 

menjalankan perannya masing-masing 

untuk membangun Gereja, demi 

kebaikan umat manusia dan dunia. 

Terkait dengan persekutuan ini, maka 

semua komunitas umat beriman harus 

berkomitmen untuk mengatasi segala 

bentuk perpecahan dan pertentangan, 

sebab hal ini tidak sesuai dengan 

hakekat persekutuan dengan Kristus 

dan Tubuh-Nya. 
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Maka adalah hak awam untuk 

mendirikan komunitas awam; namun 

terdapat kriteria-nya agar bentuk-

bentuk ini dapat dikatakan: 

1. Tujuan utamanya adalah untuk 

memenuhi panggilan setiap umat 

beriman kepada kekudusan. 

2. Bertanggung jawab untuk 

mengakui iman Katolik yang 

sepenuhnya: kebenaran akan 

Kristus, Gereja dan umat manusia, 

sesuai dengan ajaran 

Magisterium. 

3. Memberikan kesaksian akan 

persekutuan yang kuat dan 

otentik, dalam ketaatan kepada 

Bapa Paus dan pada iman Gereja. 

4. Sesuai dan berpartisipasi di 

dalam tujuan karya kerasulan 

Gereja, yaitu evangelisasi dan 

pengudusan umat manusia dan 

pembentukan hati nurani umat 

Kristiani, agar dapat 

menanamkan semangat Injil di 

dalam sendi-sendi kehidupan 

manusia. 

5. Berkomitmen untuk hadir dalam 

masyarakat untuk melayani 

martabat manusia- atas dasar 

bahwa semua manusia diciptakan 

menurut gambaran Tuhan- dan 

untuk melayani kehidupan. 

Selanjutnya, perlu diketahui bahwa 

kaum awam mempunyai panggilan 

dan misi untuk mewartakan Injil. 

Melalui evangelisasi, Gereja dibangun 

menjadi komunitas iman, yaitu 

komunitas yang mengakui iman yang 

setia penuh pada Sabda Tuhan, 

sebagaimana dirayakan dalam 

sakramen, dan komunitas yang hidup 

di dalam kasih yang menjadi prinsip 

ajaran moral Kristiani. Prinsip utama 

dari pewartaan kaum awam ini adalah 

membawa terang Kristus ke dalam 

dunia sekular, sehingga nilai-nilai 

kehidupan di dunia ini dapat 

diarahkan kepada Kristus. Titik awal 

dari panggilan dan misi ini dimulai 

dari keluarga yang adalah inti sel 

masyarakat yang terkecil, dan tujuan 

dari misi ini adalah untuk melayani 
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kehidupan masyarakat, demi 

kebaikan bersama. 

Untuk melakukan tugas panggilan dan 

misi kaum awam, diperlukan proses 

formasi/ pendewasaan iman di dalam 

kesatuan dengan Kristus, sebagaimana 

ranting harus selalu melekat pada 

pokoknya (Lih. Yoh 15). Tujuan yang 

paling mendasar dari proses ini adalah 

agar setiap orang yang terlibat dapat 

mengetahui dengan lebih jelas akan 

panggilan hidupnya dan berkemauan 

lebih besar untuk melaksanakan 

misinya. Untuk dapat mengetahui 

kehendak Tuhan di dalam hidup kita 

ini hanya dapat diperoleh melalui:  

1) mendengarkan Sabda Tuhan 

dan Gereja,  

2) doa yang sungguh-sungguh dan 

terus menerus,  

3) bimbingan dari pembimbing 

rohani yang bijaksana,  

4) discernment yang terus menerus 

tentang berbagai karunia dan 

talenta yang sudah diberikan 

Tuhan dan juga keadaan di mana 

kita tinggal.  

Proses formasi ini pada dasarnya 

adalah proses pembentukan diri agar 

dapat semakin terbuka terhadap karya 

Allah. 

Bersumber dari panggilan dan misi 

sebagai umat Kristiani inilah, lahirlah 

karya-karya kerasulan awam. Salah 

satu dokumen Gereja (dari Konsili 

Vatikan II) yang mengatur kegiatan ini 

adalah dekrit tentang Kerasulan Awam 

yang berjudul Apostolicam 

Actuositatem. 

 Kitab Suci dengan jelas mengisahkan 

keteribatan kaum awam, sejak awal 

mula terbentuknya Gereja (lih. Kis 

11:19-21; 18:26; Rom 16:1-16; Flp 

4:3). Sedangkan cara hidup komunitas 

jemaat/ Gereja awal ditulis dalam Kis 

2:41-47. 

Tentang tugas kerasulan kaum awam, 

Katekismus mengajarkan demikian: 

KGK 900    Kaum awam, seperti juga 

semua umat beriman, telah menerima 
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dari Allah tugas kerasulan berkat 

Pembaptisan dan Penguatan; karena 

itu mereka mempunyai hak dan 

kewajiban, baik sendiri-sendiri 

maupun dalam persekutuan dengan 

orang lain, untuk berusaha supaya 

semua manusia di seluruh dunia 

mengenal dan menerima berita 

keselamatan ilahi. Kewajiban ini lebih 

mendesak lagi, apabila orang tertentu 

hanya melalui mereka dapat 

menerima Injil dan mengenal Kristus. 

Dalam persekutuan gerejani kegiatan 

mereka sekian penting, sehingga 

kerasulan pastor sering tidak dapat 

berkembang sepenuhnya tanpa 

mereka. 

KGK 910    “Kaum awam dapat juga 

merasa dirinya terpanggil atau dapat 

dipanggil,untuk bekeja sama dengan 

para gembala mereka dalam dalam 

melayani persekutuan gerejani, demi 

pertumbuhan dan kehidupan 

persekutuan itu. Dalam pada itu 

mereka dapat mengambil alih 

pelayanan yang sangat berbeda-beda, 

sesuai dengan rahmat dan karisma 

yang Tuhan anugerahkan kepada 

mereka (EN 73) 

~ Katolisitas 

TOPIK 

SAGKI-2015) HASIL SIDANG AGUNG 

GEREJA KATOLIK INDONESIA 

(Bagian V) 

Dari redaktur Warta Paroki: 
Hasil Sidang Agung Gereja Katolik 
Indonesia 2015 akan kami bagi 
menjadi 5 bagian, 
Bagian I -  Pengantar (Edisi Des 

2015) 
Bagian II -  Buah-buah sukacita 

Injil dalam Keluarga (Edisi 
Januari 2016) 

Bagian III -  Tantangan Keluarga 
dalam memperjuangan 
sukacita injil (Edisi Feb 
2016) 

Bagian IV -  Gerak Bersama: 
Membangun Ecclesia 
Domestica di Indonesia 
(Edisi Maret 2016) 

Bagian V -  Penutup (Edisi April 
2016) 

PENUTUP 

16. Kekayaan pengalaman dan aneka 

diskusi selama SAGKI 2015 tak 

mungkin dirangkum seluruhnya 
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dalam rumusan hasil Sidang ini. 

Namun, kesaksian keluarga, 

diskusi kelompok, peneguhan 

dari ahli, kebersamaan, dinamika 

kerja panitia, dan kreasi bersama 

tim animasi dalam SAGKI tetap 

akan terdokumentasikan dalam 

bentuk buku, video, dan foto. Kita 

semua yakin bahwa para peserta 

SAGKI IV inilah yang sepantasnya 

berperan sebagai “dokumen” dan 

saksi hidup yang kaya akan 

pengalaman sukacita Injil dalam 

keluarga. 

17. Pada akhir Sidang Agung Gereja 

Katolik Indonesia ini, marilah kita 

semakin percaya bahwa Allah 

menjumpai para anggotanya 

untuk membimbingnya menuju 

kesempurnaan kasih dan 

kepenuhan hidup kristiani. Kita 

bersyukur kepada Allah karena 

keluarga katolik mengalami 

sukacita baik dalam kesetiaan 

perkawinannya maupun dalam 

perjuangan menghadapi 

tantangan. 

Kita percaya bahwa Roh Kudus 

menyertai keluarga memelihara dan 

merawat kesuciannya. Kita turut 

prihatin bersama keluarga yang 

berada dalam situasi sulit. Semoga 

Gereja sebagai sumber air hidup dapat 

menjadi Guru bijaksana dan Ibu 

pemberi harapan bagi keluarga. 

Keluarga Kudus Nazaret, doakanlah 

kami untuk mewujudkan keluarga 

katolik yang memancarkan sukacita 

Injil. 

 

PERANAN UMAT TERHADAP 

PANGGILAN HIDUP BAKTI 

Gereja mendukung panggilan menjadi 

imam, biarawan dan biarawati, (imam, 

frater, dan bruder). Kelangsungan 

kehidupan menggereja tidak pernah 

dilepaskan dari panggilan hidup imam 

biarawan dan biarawati. Di sisi lain 

panggilan hidup bakti tidak pernah 
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bisa dilepaskan dari kehidupan umat 

asal dan tempat mereka 

menumbuhkan iman. Maka tidak 

berlebihan apabila Bapa suci Paus 

Fransiskus meminta umat untuk 

berkontribusi dan memberikan 

perhatian terhadap panggilan hidup 

menjadi imam, biarawan dan 

biarawati. Pertanyaannya adalah: 

peranan dan tindakan apakah yang 

bisa dilakukan oleh umat baik 

secara komuniter maupun personal 

untuk mendukung dan mengisi 

panggilan hidup bakti tersebut? 

 Pertama: jangan biarkan suara 

panggilan yang terdengar atau 

menggema dalam diri anak / orang 

muda. Seringkali kita mendengar 

ada anak-anak atau orang muda 

yang menyatakan keinginannya 

untuk menjadi imam, biarawan, 

atau biarawati.  

Kalau kita mau  jujur dari ribuan 

bahkanjutaan orang belum tentu 

satu orang saja merasakan 

panggilan tersebut. Dengan kata 

lain suara panggilan itu sangat 

khas dan unik, maka janganlah 

dibiarkan begitu saja apalagi 

sampai dihalang-halangi atau 

dilarang. Anak – anak / Orang 

muda tersebut harus sungguh-

sungguh mencari penegasan dan 

mohon penerangan Roh Kudus 

untuk memurnikan suara itu, 

melalui refleksi dan doa. 

 Kedua: Banyak imam, bruder, 

frater atau suster memilih 

panggilan hidup tersebut karena 

dahulu pernah ditawarkan oleh 

orang tua atau pembimbing 

rohaninya entah waktu kecil atau 

pada momen tertentu. Ternyata 

tawaran itu cukup memiliki arti 

penting di kemudian hari, tatkala 

mereka akan memutuskan cita-cita 

hidupnya. Kalau demikian para 

orang tua atau para pembimbing 

rohani perlu menawarkan kepada 

anak-anak bahwa menjadi imam, 

biarawan atau biarawati menjadi 

salah satu panggilan atau cita-cita 
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hidup mereka. Harapannya 

tentunya bahwa tawaran itu suatu 

saat menggema dan ditanggapi 

secara positif oleh anak/kaum 

muda. 

 Ketiga: imam, biarawan / 

biarawati membutuhkan 

dukungan doa. Proses pendidikan 

atau formatio, hidup dan karya 

mereka seringkali penuh 

tantangan dan mengalami 

kesulitan dalam berbagai hal. 

Tidak jarang mereka harus 

berjuang sendiri. Sebenarnya umat 

dapat mendukung mereka lewat 

doa-doa entah sebagai komunitas 

kategorial atau teritorial 

lingkungan, keluarga atau secara 

pribadi. Doa-doa itu walau tidak 

tampak, namun pengaruhnya 

secara rohani sungguh nyata bagi 

pergulatan mereka.  

Sedikit pertanyaan nakal: 

pernahkah kita mendoakan Romo 

yang membaptis kita dulu atau 

putra putri kita, atau Romo yang 

menikahkan kita, atau yang 

memberkati rumah kita, 

mengajar kita, atau yang saat ini 

menjadi gembala kita? Doa penuh 

dari orang beriman yang 

didoakan dengan sungguh-

sungguh akan sangat besar 

pengaruh / kekuatannya. 

 Keempat: Proses formatio atau 

pendidikan para calon imam dari  

SLTA atau SMA atau S1 

membutuhkan waktu kurang lebih 

sepuluh (10) tahun . Hidup dan 

pendidikan para calon imam 

selama sepuluh tahun tersebut 

tentunya membutuhkan dana yang 

cukup besar. Maka apabila kita 

memiliki rejeki lebih dan 

mengucap syukur lewat dukungan 

dana pendididikan calon imam itu 

sangat dianjurkan, itu yang 

diharapkan.  

Sedikit pertanyaan nakal ke dua; 

pernahkah kita menyumbang dana 

ke Seminari? Sekalipun hanya 

sedikit, tetapi iklas; penuh dengan 
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kesungguhan hati akan besar 

manfaatnya. 

~Petrus Widodo 

UJUD KERASULAN DOA APRIL 2016 

Ujud Umum / Universal : Petani 

Gurem 

Semoga Para Petani Gurem dapat 

memperoleh penghargaan dan 

imbalan yang adil untuk kerja keras 

mereka. 

Ujud Misi / Evangelisasi : Kristiani 

di Afrika 

Semoga umat Krsitiani di Afrika dapat 

memberikan kesaksian dalam 

mencinta dan beriman kepada Yesus 

Kristus di tengah konflik-konflik 

politik dan agama yang sedang trejadi.  

Ujud Gereja Indonesia : 

Kesejahteraan karyawan/i 

Semoga yayasan dan lembaga gerejani 

serta paroki-paroki menemukan jalan 

untuk semakin menyejahterakan 

karyawan/I di tempat kerjanya 

masing-masing. 

KOLOM 

KATEKESE: Pastor - Memimpin atau 

Mempersembahkan Misa? 

Pertama, harus dimengerti bahwa 

Misa adalah “Kurban yang sejati dan 

berkenan kepada Allah”, dan ini adalah 

dogma Gereja. Jadi, mari kita 

membicarakan segala hal terkait Misa 

dalam konteks kurban, karena inilah 

Tradisi Gereja yang tetap 

dipertahankan hingga sekarang. 

Namun, saat ini ada upaya yang 

sistematis (entah disadari atau tidak) 

untuk mengaburkan aspek kurban 

dalam Misa, khususnya setelah Konsili 

Vatikan II. 

Dalam Perjanjian Lama, kita tahu 

bahwa aktivitas mempersembahkan 

kurban dilakukan oleh imam, dan 

hanya imam saja. Kurban 

dipersembahkan di atas altar. Seperti 

inilah Gereja mengartikan kurban 
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Melkisedek sebagai arketipe Kurban 

Misa. 

Dalam Perjanjian Baru, Yesus Kristus 

merupakan imam dan kurban. Ia 

adalah imam agung yang 

mempersembahkan kurban, sekaligus 

Dialah kurban itu sendiri. Ia 

mempersembahkan diri-Nya di kayu 

salib. Perjamuan Terakhir harus kita 

tempatkan sebagai antisipasi Kurban 

Salib Kristus. 

Tugas untuk menghadirkan Kurban 

Kristus secara tak berdarah, hanya 

bisa dilakukan oleh kaum tertahbis, 

dalam hal ini ialah uskup dan imam. 

Orang biasa (dalam bahasa kita 

sekarang, umat awam), tidak akan 

pernah bisa mempersembahkan 

kurban. Tanpa imam, tidak ada Misa, 

tidak ada kurban, tidak ada Ekaristi. 

Logika sederhananya begini: kata 

“memimpin” itu terlalu umum dan 

sekuler, bisa digunakan untuk hal-hal 

yang non-religius, misalnya: 

memimpin upacara bendera, 

memimpin rapat, memimpin 

pertandingan, memimpin barisan, dst. 

Kata memimpin dapat digunakan 

untuk aktivitas yang sifatnya sekuler 

atau duniawi, walaupun bisa juga 

digunakan dalam aktivitas yang 

sifatnya religius, misalnya: memimpin 

doa, memimpin ibadat, juga dalam 

memimpin misa. Namun, ada istilah 

yang lebih spesifik, yang lebih tepat 

dan lebih menampilkan dogma 

Ekaristi sebagai Kurban secara 

eksplisit, yakni kata 

“mempersembahkan”. Kata 

“mempersembahkan” merupakan kata 

yang khas Katolik. Makanya ada istilah 

“Holy Sacrifice of the Mass“, Kurban 

Kudus Misa. Tentunya Kurban Kudus 

ini dipersembahkan kaum tertahbis. 

Seorang pemimpin (presider) bisa 

siapa saja, tidak harus imam, dan 

belum tentu juga sang pemimpin 

adalah imam. Namun seorang imam 

sudah pasti memimpin, dan juga 

mempersembahkan Kurban Misa. 

Seorang imam disebut pemimpin, 



 

 

Edisi XLVII– MARET 2016 

 

Halaman 16 dari 32 

 

dalam arti ia adalah kepala dari tubuh 

jemaat umat beriman. Ia dapat 

memimpin karena ia memiliki peran 

sebagai perantara dalam 

mempersembahkan kurban kepada 

Allah. Namun  kata “imam” dan 

“mempersembahkan” memiliki makna 

teologis yang erat kaitannya dengan 

aspek kurban Misa. Karena imam 

adalah perantara Allah dan manusia, 

dan memang menjadi tugasnya untuk 

mempersembahkan kurban. 

Selanjutnya, kita harus membedakan 

antara imamat umat beriman dan 

imamat khusus. Father John Zuhlsdorf 

menjelaskan demikian: 

“Ada perbedaan kualitatif dalam 

cara semua umat beriman 

berpartisipasi dalam imamat 

Kristus Imam Agung dan 

bagaimana imam tertahbis 

berpartisipasi dalam imamat 

Kristus (Lumen Gentium 10). 

Sakramen Imamat memberikan 

perbedaan imamat secara 

kualitatif terhadap pria yang 

ditahbiskan. Tahbisan Suci 

mengubah sang imam secara 

ontologis. Kaum terbaptis 

mempersembahkan kurban 

rohani yang berkenan bagi Allah 

karena mereka berpartisipasi 

dalam imamat Kristus dalam 

cara mereka. Tetapi apa yang 

dilakukan imam itu berbeda. 

Secara eksplisit, ketika imam 

mengucapkan Misa, 

transubstansiasi terjadi. Ia 

terjadi apakah imam sendirian 

atau ada umat yang hadir. 

Orang awam, mengucapkan 

kata-kata [konsekrasi] yang 

sama terhadap roti dan anggur, 

tak ada yang berubah. Ratusan, 

ribuan, jutaan orang awam yang 

mengucapkan hal tersebut juga 

tak akan mengubah apapun. 

Apa yang dapat dilakukan orang 

awam ialah dengan segenap 

hati, pikiran, dan 

kehendak,menyatukan kurban 

rohani mereka kepada apa 
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yang imam lakukan. Imam 

membaharui kurban Kristus 

yang menyelamatkan. Orang 

awam berpartisipasi dalam 

pembaruan ini juga dengan 

menyatukan dirinya dengan apa 

yang imam lakukan. Dan ini juga 

suatu partisipasi yang nyata!” 

Cara kaum awam mempersembahkan 

kurban rohani mereka adalah dengan 

menyatukannya kepada apa yang 

dilakukan imam. St. Thomas Aquinas 

pun menjelaskan, ketika menjawab 

pertanyaan “apakah hanya imam yang 

berhak membagikan sakramen 

Ekaristi”: 

Imam adalah perantara terpilih antara 

Allah dan manusia; dengan demikian 

hanya ia yang berhak 

mempersembahkan persembahan umat 

kepada Allah..” 

Konsep “perantara” itu merupakan 

pemahaman yang menjadi ciri khas 

ajaran Katolik. Sejak kejatuhan 

manusia pertama, relasi antara 

manusia dan Allah terputus. Kurban 

Perjanjian Lama, yang 

dipersembahkan manusia, tidak akan 

pernah dapat memulihkan relasi 

manusia dan Allah yang rusak ini, dan 

karenanya mereka menantikan sebuah 

Kurban yang sejati: Kurban Kristus di 

Salib, Kristus yang adalah Allah dan 

manusia, sekaligus juga imam dan 

kurban. Hanya kurban Kristulah yang 

mampu memulihkan relasi antara 

Allah dan manusia. Dan kuasa untuk 

menghadirkan kembali Kurban Kristus 

ini, diberikan kepada kaum tertahbis 

melalui sakramen tahbisan suci atau 

imamat. 

Jadi, mau menggunakan kata 

“memimpin” atau 

“mempersembahkan”? Gunakanlah 

kata “mempersembahkan” karena kata 

tersebut memiliki makna teologis yang 

lebih baik. 

Sumber: Lux Veritatis 
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LITURGI: KRISTUS BEKERJA 

DALAM LITURGI 

Karena Kristus telah bangkit menga-

lahkan maut, maka, Ia yang telah 

duduk di sisi kanan Allah Bapa, pada 

saat yang sama dapat terus 

mencurahkan Roh Kudus-Nya ke-

pada Tubuh-Nya, yaitu Gereja-Nya, 

melalui sakramen-sakramen. Karena 

Yesus sendiri yang bertindak dengan 

kuasa Roh Kudus-Nya, maka kita tidak 

perlu meragukan efeknya, karena pasti 

Kristus mencapai maksud-Nya. 

Puncak karya Kristus adalah Misteri 

Paska-Nya, maka Misteri Paska inilah 

yang dihadirkan di dalam liturgi 

Gereja. Jadi dalam liturgi, Misteri 

Paska yang sungguh-sungguh telah 

terjadi di masa lampau dihadirkan 

kembali oleh kuasa Roh Kudus. 

Karena Kristus telah menang atas 

kuasa dosa dan maut, maka Misteri 

Paska-Nya tidak berlalu begitu saja 

ditelan waktu, namun dapat 

dihadirkan kembali oleh kuasa Ilahi, 

yang mengatasi segala tempat dan 

waktu. Hal ini dilakukan Allah karena 

besar kasih-Nya kepada kita, sehingga 

kita yang tidak hidup pada masa Yesus 

hidup di dunia dapat pula mengambil 

bagian di dalam kejadian Misteri Paska 

Kristus dan menerima buah 

penebusan-Nya. Katekismus menga-

jarkan, “Liturgi Kristen tidak hanya 

mengingatkan kita akan peristiwa-

peristiwa yang menyelamatkan kita, 

tetapi menghadirkannya juga. Misteri 

Paska Kristus dirayakan bukan 

diulangi; hanya perayaan-perayaan 

itu yang diulangi. Di dalam setiap 

perayaan terjadi curahan Roh Kudus 

yang membuat misteri yang terjadi 

hanya satu kali itu, menyata dalam 

waktu sekarang.” 

Kristus selalu hadir di dalam 

Gereja, terutama di dalam perayaan 

liturgi. Pada perayaan Ekaristi/ Misa 

kudus, Kristus tidak hanya hadir di 

dalam diri imam-Nya, namun juga di 

dalam wujud hosti kudus. Liturgi di 

dunia menjadi gambaran liturgi 

surgawi di mana Yesus duduk di sisi 
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kanan Allah Bapa, dan kita semua 

sebagai anggota Gereja memuliakan 

Allah bersama seluruh isi surga. 

~Ingrid Listiani  

PEKAN SUCI – PERAYAAN PASKAH 

MINGGU PALMA 

Stasi St Agustinus Sriwijaya 

 

Dengan ditemani keluarga Katekis, 

Bpk I Nyoman P Ajana dan pastor 

Casali Otello SX,  kami berangkat dari 

pastoran jam 08.00, dan tiba di Stasi St 

Agustinus Sriwijaya pukul 08 45. 

Suasana di stasi Sriwijaya belum 

begitu banyak umat yg hadir tapi 

semua sudah dipersiapkan oleh 

petugas daun-daun palma.  

Sambil pastor dan pak Nyoman 

mempersiapkan segala sesuatunya, 

umat mulai  berdatangan. 

 

 Tepat pukul 09.15 misa dimulai. Umat 

yg hadir semua lengkap.. dengan 

sederhana perayaan minggu palma di 

stasi Sriwijaya berjalan dgn 

hikmat..termasuk petugas pembaca 

kisah sengsara Tuhan Yesus. 

Pada homili, pastor Casali meminta 

kita untuk meneladani hidup Yesus 

dimana Yesus tidak pernah berbuat 

dosa tetapi dihukum nati dengan 

disalib karena kebencian para pemuka 

agama bukan karena melakukan 

kesalahan. Jadi kitapun tidak boleh 

mengeluh dan marah bila kita 

mendapat yang jelek atau 

tanggujawab besar yg lebih besar yg 
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kadang membuat kita putus asa, disaat 

seperti itu kita harua ingat Yesus yg 

tidak pernah mengeluh. 

Pastor Casali pun minta setiap 

keluarga Katolik harus mempunyai 

salib dengan Yesus yg tergantung 

untuk mengingatkan kita tentang 

penderitaan dan penebusan Yesus 

untuk kita yang di kasihinya. Dengan 

berdoa kita akan merasa.lebih dekat 

dengan Yesus sehingga kita dapat 

memperoleh keselamatan dan 

mendapatkan Paskah yang bahagia 

bagi kita dan sesama. 

~ Effen Meiliana 

St Yohanes Don Bosco Rajawali 

 

Perayaan Minggu Palma di Stasi St 

Yohanes Don Bosco Rajawali, 

Minggu,20 Maret 2016 dipimpin oleh 

Pastor Yulius Tangke Bandaso, SX. 

 

 

Paroki St Paulus 

Misa Minggu Palma di Paroki St.Paulus 

Pekanbaru dimulai tepat pukul 08.00 

Wib pada hari Minggu (20/03). Secara 

keseluruhan, misa yang dipimpin oleh 

P.Otello Pancani SX ini berjalan cukup 

lancar.Misa diawali dengan perarakan 

dari halaman Pastoran Paroki, 

kemudian melewati jalanan raya yang 

telah diamankan oleh tim keamanan 

hingga menuju ke dalam gereja yang 

telah dipenuhi dengan hiasan daun 

palma. Hal ini menyatakan bahwa 

umat turut serta mengelu-elukan 

Yesus sebagai Raja di Yerusalem. 
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Kelancaran Perayaan Ekaristi ini juga 

tidak luput dari peran para petugas 

yang telah melayani dengan tulus hati. 

Tarian persembahan dibawa dengan 

baik oleh anak-anak BIA dengan gaya 

Dayak, dan tampak para misdinar 

sangat terlatih bertugas mendampingi 

dan membantu di altar. Begitu juga 

dengn anggota kring yang bertugas 

untuk membantu dalam penertiban 

selama misa berlangsung, sehingga 

suasana cukup khidmat.. 

~Fika Angela Silaban 

KAMIS PUTIH 

St Philipus Arengka Ujung 

Peristiwa pembasuhan kaki para rasul 

oleh Yesus Kristus menggambarkan 

bahwa seorang pemimpin adalah 

pelayan bagi orang lain, cerminan ini 

meminta kita sebagai pengikutNya 

untuk saling melayani satu sama 

lainnya.  

 

Demikian peristiwa malam perjamuan 

terakhir dikenang kembali dalam Misa 

Kamis Putih di Stasi Santo Philupus 
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Arengka Ujung Paroki Santo Paulus 

Pekanbaru pada Kamis 24/3/2016 di 

Gedung Serba Guna  Gereja Oikumene 

Rusmin Noerjadin Lanud Pekanbaru. 

Misa dipimpin oleh P.Pancani, SX. 

 

Sesudah misa, dilanjutkan tuguran 

dipandu oleh Prodiakon Bp. Antonius 

Sahana. Seluruh peristiwa dike-

nangkan dengan lancar dan hikmat.  

Semogalah prinsip kehidupan Kristiani 

untuk saling melayani pada sesama 

menjadi nyata bukan hanya sekedar 

selogan. Berjaga jagalah senantiasa. 

~ Daud Darmono 

JALAN SALIB HIDUP 

St Veronika Palas 

 

Foto: Yulius Bago. 

Paroki St Paulus 

Tablo Sengsara Yesus di Paroki Santo 

Paulus yg luar biasa… 

Selamat kepada para aktornya… 

sungguh sejak perhentian pertama 
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sudah membuat air mata berderai…. 

karena sakitnya kamu mem buat aktor 

Yesus sudah gemetar menahan sakit… 

sehingga umat tetap bertahan 

mengikuti walau pun perayaan ini 

diiringi gitu oleh rintikan hujan… 

Semoga iman umat semakin 

diteguhkan dan tetap menjadi 

pengikut sejati Yesus sebab DIALAH 

ANAK DOMBA YG TELAH 

DIKURBANKAN DAN MENJADI JURU 

SELAMAT UMAT MANUSIA, DIA 

SUNGGUH ALLAH SUNGGUH 

MANUSIA…. 

 

Bravo…buat kamu semua…semoga 

kalian semua dapat menjadi pengikut 

sejati Yesus sekarang dan di masa 

yang akan datang…. 

~ Rosalaura Purba  

JUMAT AGUNG 

St Agnes Muara Beringin 

Melihat kondisi hujan sepanjang pagi 

hingga siang sempat timbul ke 

khawatiran dalam diri kami mengingat 

tugas pelayanan hari ini menemani 

pastor Otello Casali SX ke stasi amuara 

Beringin apakah bisa ditembus dengan 

kendaraan kecil kami. Tapi puji Tuhan 

dengan penyertaan Nya kami bisa dan 

kembali dengan selamat. 
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Berangkat pukul 14.15 rombongan 

tiba pukul 14.45 telah disambut umat 

stasi. Sambil mempersiapkan, umat 

dilatih nernyanyi mazmur oleh pak 

Nyoman. Perayaan Jum’at Agung 

dimulai dengan pukul 15.15. 

Pastor Casali dengan penuh semangat 

ikut membacakan kisah sengsara 

Yesus.. Dalam perayaan tesebut pastor 

kembali berpesan untuk setiap 

keluarga katolik harus mempunya 

salib yang ada corpus Yesus untuk 

mengingatkan kita akan karya 

oenebusan Yesus untuk membebaskan 

kita dati belenggu dosa. Pastor juga 

berpesan untuk kita yang telah 

menyambut Tubuh Yesus yang kudus 

harus bisa meneladani hidup Yesus 

untuk tidak lagi bicara kasar terhadap 

sesama dan bersikap melayani satu 

sama lain. 

~Effen Meiliana 

St Fransiskus Xaverius Bukit 

Payung 

Dalam perayaan Jumat Agung ini yang 

di bagi dalam 3 bagian yaitu 

 Perayaan Liturgi Sabda, 
 penghormatan Salib, 
 dan Komuni. 

 

Suasana yang terlihat bukan seperti 

biasanya di Gereja Katolik pada 

umumnya, karena umat pada 

umumnya memakai pakaian hitam, 

sedangkan untuk orang Katolik warna 

Liturgi adalah merah. Hal ini 

menunjukkan bahwa kematian Yesus 

bukan unk kita bersedih, karena tanpa 

kematian, kebangkitan tidak ada, 

tanpa kebangkitan Yesus maka sia2lah 

kita mengimbangi Dia. Maka bagi 

orang Katolik sewajarnya memakai 
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pakaian warna merah sebagai 

lambang kemartiran. 

 

Hal tersebut juga di singgung pastor 

yang akrab di panggil dg. P. Totok. 

Beliau adalah pastor tamu yang 

melaksanakan eksistensi selama masa 

pekan suci di Paroki Santo Paulus 

Pekanbaru. Sehari2 beliau adalah 

sebagai dosen Hukum Gereja di STFT 

Pematang Siantar. 

~Rosalaura Purba 

MALAM PASKAH 

St Agatha Kualu Tarai 

Ibadat Malam Paskah di Stasi St 

Agatha Kualu Tarai dimulai pukul 

18.30. 

Walaupun tanpa kehadiran Pastor, 

sekitar 30% umat tetap bersemangat 

merayakannya. 

Ibadat dipimpin oleh ketua stasi Bpk H 

Simbolon dan Ibu Maria. DIbantu oleh 

Ibu S Hasugian dan Ibu S Sembiring 
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sebagai pemazmur, Bapak T Tarigan, 

Ibu Emi Purba, bapak S Situmorang 

dan, Ibu S Sembiring sebagai Lektor, 

Bapak Heribertus sebagai Dirigen,dan 

Doa umat oleh Sdri.  Juliana Sitidaon 

(OMK) 

Setelah ibadat, diadakan ramah tamah 

syukuran, panitia dan pengurus 

menyediakan snack. 

Seluruh acara selesai sekitar pukul 

20.00  

~ Veronika Lucia Naibaho 

St Yohanes Kota Batak 

 

Sabtu, 26 Maret 2016, Perayaan 

Malam Paskah di Stasi St Yohanes Kota 

Batak dipimpin oleh Pastor Alfonsus 

Widhi,SX, dimulai pukul 19.00 

Perayaan dimulai dengan Upacara 

cahaya, dimana seluruh misdinar 

pertama-tama menyalakan api,dan 

diberkati oleh Pastor. Kemudian Lilin 

Paskah diberkati “Kristus dahulu dan 

sekarang. Awal dan Akhir. Alpa dan 

Omega. Milik-Nya–lah segala masa dan 

segala abad. Kepada-Nyalah kemuliaan 

dan kekuasaan. Sepanjang segala 

masa”. 

 

Lilin diarak ke dalam gereja masih 

dalam suasana gelap gulita, diikuti 

oleh seluruh umat.  Setelah Lilin 

sampai di depan altar, para misdinar 

mengambil api dari lilin Paskah dan 

membagikan kepada seluruh umat. 

Persembahan diantar oleh penari-

penari cilik diiringi koor yang indah. 
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Seluruh rangkaian acara selesai pukul 

21.35, dilanjutkan dengan makan 

malam bersama pastor, panitia paskah 

stasi dan pengurus stasi sebagai 

perwujudan syukur. 

MINGGU PASKAH 

St Laurentius Sukaramai 

Pada hari Minggu Paskah tanggal 27 

Maret 2016 

Pengalaman pertama kali untuk BIA 

dan BIR di stasi Sukaramai diadakan 

kegiatan mencari telur Paskah. 

Sebelum diadakan kegiatan untuk BIA 

dan BIR terlebih dahulu ada perayaan 

Misa Paskah yang dipimpin oleh 

Pastor Franco, SX. dalam kotbahnya 

beliau sempat menyinggung hubungan 

Paskah dengan mencari telur Paskah. 

Beliau mengatakan bahwa seperti 

telur yang luarnya nampak mati tetapi 

di dalamnya ada kehidupan, demikian 

juga dengan kematian Yesus yang 

mengalami kematian tetapi di dalam 
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kematian ada daya kehidupan dan 

akhirnya bangkit dari antara orang 

mati. dengan mencari telur paskah 

maka kita berusaha mencari 

kehidupan baru SELAMAT PASKAH. 

Sungguh merupakan kegembiraan 

besar untuk anak-anak dapat mencari 

telur paskah. bukan hanya anak-anak 

yang ikut mencari tetapi orang tuanya 

juga termotivasi untuk membantu 

anak-anak mereka. 

~Rosalaura Purba 

St Caecilia Siabu 

 

Perayaan paskah di Stasi St Caecilia 

Siabu, 27 Maret 2016 Mulai 11.30 – 

dipersembahkan oleh Pastor Yulius 

Tangke Bandaso, SX. 

~ Sr. L 

St Yosef Salo 

Perayaan Paskah di Stasi St Yosef Sali, 

Minggu 27 Maret 2016, dipimpin oleh 

Pastor Yulius Tanke Bandaso, SX 

Dimulai pukul 09.00. 

 

St Monika Menjuahjuah 
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Perayaan Minggu Paskah bersama 

pastor Otello Casali SX di stasi Santa 

Monika Mejuah – juah 27 Maret 2016 

mulai jam 10.00. 

~ Effen Meiliana 

St Dionisius Kampung Damai 

Stasi Santo Dionisius adalah sebuah 

Gereja stasi yang tampak terletak di 

tengah hutan atau kebun sawit. 

Walaupun gereja ini berada di tengah-

tengah sawit tetapi bangunannya 

sudah permanen. Hal ini bisa tercapai 

berkat kerjasama dan gotong royong 

dari umat stasi ini. Ketua stasinya 

akrap dipanggil dengan Bapak 

Hutajulu selalu semangat bekerjasama 

dan memotivasi umat untuk 

terlaksananya bangun gereja mungil 

nan indah. di dalam gereja sudah 

tampak ada gambar jalan salib, bagian 

panti imam sudah dipasang keramik. 
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Pada minggu Paskah tanggal 27 Maret 

kemarin umat ini juga merayakan 

Paskah bersama, dengan makan 

bersama, untuk itu mereka pagi-pagi 

sekali sudah memasak bersama di 

dekat gereja, mereka memotong 

seekor babi yang akan dibagi bersama. 

saat makan dengan semangat anak-

BIA dan BIR menyanyikan sebuah lagu 

untuk didengarkan Pastor. Lagu yang 

mereka bawakan adalah hasil ciptaan 

umat dari stasi ini sendiri.  

Setelah makan ada acara mencari telur 

Paskah bersama anak-anak dan 

remaja, juga mereka membagi-bagi 

telur Paskah, 

~ Rosalaura Purba 

 
Minggu Palma di Stasi St Lusia Rumbai – Foto Bpk Andre T
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SOLIDARITAS WILAYAH PUSAT DAN STASI UNTUK GEREJA 

PAROKI 

 

 



 

  


