
 



 

 

PENGANTAR PASTOR  

Yth. Para Pengurus DPP, Wilayah, Stasi dan 

Umat se-Paroki St. Paulus Pekanbaru! 

Selamat jumpa kembali melalui surat 

pengantar ‘Jadwal Kegiatan Pastoral Bulan 

Desember 2016 & & Januari 2017 ini.  

Pesta Paroki yang kita rayakan di pusat 

paroki tgl 20 November merupakan puncak 

segala kegiatan di paroki tahun ini: suatu 

ungkapan indah dari kebersamaan kita 

sebagai paroki yang hidup dari kerahiman 

Bapa dan bersedia berjalan bersama untuk 

makin mengembangkan Kerajaan-Nya. 

Selanjutnya kita memasuki Tahun Liturgi Baru 

- masa Adven dan Natal – dengan berbagai 

peristiwa dan perayaan yang meminta 

perhatian khusus dari  kita, antara lain:  

 Tema untuk kegiatan pastoral tahun 

baru:  Menurut rencana Keuskupan 

kita, tahun baru ini ialah tahun 

“Martyria”, yang artinya “Kesaksian”. 

Maka unsur-unsur hidup Kristiani, 

seperti Pewartaan, Peribadatan, 

Pelayanan, Persekutuan yang sudah 

kita geluti selama beberapa tahun 
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terakhir ini, hendaknya sekarang dilihat dari segi penghayatannya: 

sejauh mana kita sanggup / mau memberikan kesaksian tentang apa 

yang kita imani itu dalam realitas hidup.  “Saatnya bersaksi untuk 

Gereja Mandiri dan Berbuah”, demikianlah tema yang dirancang oleh 

Keuskupan.  Tema tersebut selama masa Adven di paroki kita telah 

dijabarkan dalam empat sub-tema untuk direnungkan dalam 

pertemuan di lingkungan: “Kesaksian Hidup Dalam Keluarga”, 

“Kesaksian Hidup Dalam Gereja”, “Kesaksian Hidup dalam 

Masyarakat”, “Yesus, Maria, Yosep/ Keluarga Kudus sebagai 

Teladan Kesaksian”. Semoga kita dapat memanfaatkan pertemuan 

lingkungan dalam masa Adven untuk persiapan rohani untuk 

perayaan Natal dan Tahun Baru.  

 Sakramen Tobat:  Suatu wujud penting untuk mempersiapkan diri 

merayakan Natal ialah menerima Sakramen Tobat. Pastor-pastor 

akan melayani Sakramen tersebut di beberapa stasi. Diharapkan 

agar umat memanfaatkan kesempatan itu untuk menerima Sakramen 

tersebut. Juga umat dari stasi-stasi lain berdekatan boleh saja 

bergabung untuk menerima Sakramen tersebut menurut jadwalnya.  

 

 Novena Natal:  menjelang Perayaan Natal, umat Kristiani sudah 

biasa mengintensifkan persiapan melalui ibadat Novena Natal. 

Dianjurkan agar novena ini diadakan di stasi-stasi. Contoh buku 

panduannnya dapat ditemukan di kantor paroki. 

 Aksi Sosial Natal:  Amplop untuk Aksi Sosial Natal akan diedarkan 

dalam rapat DPP Pleno. Sumbangan kita akan dipergunakan untuk 

kegiatan-kegiatan sosial di paroki kita. 



 

 

 Rapat DPP Pleno  diadakan di pusat paroki tgl 9-10 Desember. 

Rapat ini bertujuan untuk membuat evaluasi tentang kegiatan-

kegiatan pastoral di paroki selama tahun 2016 dan merencanakan 

secara garis besar kegiatan-kegiatan pastoral untuk tahun 2017. 

Rapat ini akan berhasil baik jika persiapan diadakan dengan 

saksama di masing-masing stasi, dengan mempersiapkan laporan 

dan mengisi-formulir-formulir yang sudah diedarkan, menurut 

petunjuk yang telah kita terima dalam surat undangan.  

 Natal OMK Separoki: Tgl 26 Desember akan diadakan Natal OMK 

separoki kita di pusat paroki. Diharapakan kerja sama yang baik dan 

dukungan dari pengurus dan umat stasi agar peristiwa ini dapat 

terlaksana dengan baik. 

 Natal Oikumene:  Natal Agung Oikumene Gereja-Gereja, Umat, TNI, 

POLRI Dan PNS Provinsi Riau akan diadakan tgl 26 Desember, 

mulai pukul 18:00 WIB, di Gelanggang Remaja, Jl. Jenderal 

Sudirman Pekanbaru. Patutlah kita dukung perayaan tersebut dan, 

menurut kesanggupan, kita menghadirinya. 

 Tahun Baru 2017.  Dalam suasana Natal kita akan  juga merayakan 

pergantian tahun.  Semoga perayaan tersebut dapat kita nikmati 

dalam suasana kekeluargaan dan penuh suka cita. 

Demikianlah kami sampaikan.   

Kepada Saudara sekalian atas nama para pastor dan Dewan Pastoral 

Paroki, kami ucapkan: 

Selamat  menghayati dan merayakan Natal dan Tahun Baru!  

P. Franco Qualizza, SX 



 

 

 

DARI REDAKTUR 

 

SELAMAT NATAL DAN TAHUN BARU 

Warta Paroki di awal tahun ini adalah Warta Paroki edisi Des 2016- Jan 

2017. Semoga berkenan. 

Hidup kita benar-benar ditentukan oleh seberapa dekat kita dengan Allah. 

Sungguh indah kala mengetahui bahwa Allah telah dan selalu melindungi, 

memberkati, menerangi, memberi kasih karunia. Hidup hanya sepanjang 

manusia bernafas, namun Allah menyempurnakannya sehingga menjadi 

lebih indah. Kita manusia berencana, membuat kehidupan menjadi lebih baik 

lagi. 

Resolusi. Jika di setiap awal tahun kita menyampaikan resolusi kita untuk 

tahun berikutnya, karir, pekerjaan, rumah tangga, sudahkan kita membuat 

resolusi untuk semakin mensyukuri campur tangan Tuhan dalam kehidupan 

kita? 

Salam 

Y Sugiyana 

Redaktur 
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SAJIAN UTAMA 

 
RESOLUSI PENUH AKSI DI 2017 

Tahun baru! kita umat 

katolik pun disibukkan dengan 

resolusi yang akan kita capai tahun 

yang baru ini. Target-target tinggi 

terus kita tulis agar kita bersemangat 

untuk mengejarnya. Ibarat punuk 

merindukan bulan, sering kali target-

target ini tidak tercapai dan menjadi 

target yang terus diulang dari tahun 

ke tahun. 

Nah, bosen dengan resolusi yang itu-

itu aja? Warta Paroki merangkum 

resolusi-resolusi yang bisa kita 

masukkan dalam daftar resolusimu 

untuk tahun 2017! 

M EMB AC A I NJ I L  HARI AN  

Resolusi pertama yang bisa kita pilih 

adalah membaca Injil Harian. Well 

mungkin masih banyak yang ga 

sadar kalau Gereja Katolik itu 

memperhatikan kebutuhan kita setiap 

hari! 

 

Ya, 365 hari setahun kita selalu 

disuguhi bacaan Injil yang sudah 

terpola dengan sangat baik. Jadi  

Resolusi pertama ini 

adalah: membaca bacaan Liturgi  

(entah hanya Injil saja, atau 

lengkap dengan bacaan I ,mazmur  

dan bacaan II) 

Gimana cara memulainya? Yang 

paling gampang kita bisa 

mendengarkan Daily Fresh Juice  

atau kita bisa unduh aplikasi gratis 

bernama eKatolik 

di Playstore atau Appstore kita. Ini 

buat kita yang punya gadget 

http://www.dailyfreshjuice.net/
https://play.google.com/store/apps/details?id=dominicus.bernardus.ekatolik&hl=in
https://itunes.apple.com/us/app/ekatolik-alkitab-deuterokanonika/id1082252487
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dan punya kuota! Tapi buat kita 

yang mungkin sinyalnya masih jelek, 

jangan berkecil hati. Kita bisa beli 

buku renungan harian katolik seperti 

: Ziarah Batin yang memuat bacaan 

Injil harian plus renungan, Inspirasi 

Batin yang lengkap banget memuat 

bacaan 1, Mazmur tanggapan, 

Bacaan II , Bacaan Injil plus 

renungan, Ruah yang diterbitkan 

oleh ordo Karmel Indonesia atau 

Treasuring Womanhood yang 

merupakan renungan harian wanita 

katolik pertama dan satu-satunya di 

Indonesia. Buat kita para OMK kita 

juga bisa memilih membaca 

renungan harian yang diterbitkan 

khusus untuk anak muda seperti : 

Oase Rohani yang ditulis dibawah 

arahan Komisi Kepemudaan KWI 

atau Imago Dei. 

Nah buat kita yang masih terhambat, 

sinyal jelek, pesen online males, 

mendingan kita cari kalender yang 

diterbitkan oleh Paroki deh. Biasanya 

kalender yang dicetak oleh Institusi 

Katolik akan disisipkan catatan 

Bacaan harian, dan kita tinggal buka 

Alkitab kita (helooo, masa Alkitab kita 

ga punya?) sesuai dengan ayat pada 

hari itu. Gimana? Resolusi ini hanya 

membutuhkan komitmen untuk 

meluangkan waktu 10-15 menit 

perhari (sebaiknya pada pagi hari). 

Gampang kan? 

TENTUK AN KOMUNI TASM U  

Ada banyak komunitas katolik di 

parokimu, tetapi kita masih cuek 

bebek?  Kita masih jadi katolik yang 

datang misa minggu, lalu muncul lag 

di misa minggu lainnya? Oh 

No! Bukankah Yesus sendiri 

mengajar kita bersekutu bersama? 

Hidup dalam komunitas-komunitas 

entah itu kategorial, ataupun 

teritorial. Kita bisa memulai mencari 

tahu kegiatan komunitas katolik di 

parokimu. Entah itu Komunitas doa 

seperti Legio Maria, Persekutuan 

Doa Kharismatik, Taize, Meditasi 

Kristiani, Kerahiman Ilahi. Atau 

Komunitas pergerakan seperti 

CHOICE, Marrige Encounter, WKRI, 

http://www.obormedia.com/content/ziarah-batin-2017-soft-cover
http://karmelindomedia.com/RUAH-Januari-Februari-Maret-2017
http://www.flammapublishing.com/
http://www.obormedia.com/content/oase-rohani-2017-jilid-1
https://web.facebook.com/pdkk.imagodei?fref=ts
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PMKRI atau Pemuda Katolik. Atau 

komunitas pelayanan seperti: 

Pelayan Altar, Lektor, Pemazmur, 

Organis dan  Pembina BIA atau BIR. 

Intinya, temukan komunitas tempat 

dimana kita bisa bertumbuh dalam 

saudara-saudara seiman. 

 

I KUT MIS A JUM AT 

PERTAM A SETI AP  BUL AN 

SEP ANJ ANG  TAH UN  

 

Sekarang lagi kekinian banget orang-

orang sibuk menjadi Runner, ada 

juga yang sibuk Baper, tapi kita mau 

ga ikut Jumper?  

Jumper itu singkatan Jumat Perta-

ma sob! Ya, Gereja Katolik selalu 

menjadikan Jumat Pertama dalam 

setiap bulan sebagai hari khusus 

devosi kepada Hati Kudus Yesus. 

Nah, di paroki-paroki biasanya akan 

diadakan misa khusus pada hari 

jumat pertama. So, why dont you 

go? Kita bersama-sama dengan 

gereja semesta menghormati Hati 

Kudus Yesus. Plus…. Plusnya 

adalah dengan hadir dalam misa 

Jumat Pertama kita menjawab 

panggilan Yesus sendiri yang 

disampaikannya kepada Santa 

Margaret Maria Alaqoue.  

S AKR AM EN TO BAT 

BERKAL A 

Resolusi ketiga ini makin menantang 

komitmen yang lebih tinggi, sekaligus 

membawa kesegaran bagi jiwa kita. 

Selama ini mungkin kita hanya 

http://yesaya.indocell.net/id2.htm
http://yesaya.indocell.net/id2.htm
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beranggapan kalau Sakramen Tobat 

itu ga enak banget dan cukup 

dikerjakan 2 tahun sekali, menjelang 

Natal dan Paskah! Telolet 

tulalit!!!!! Ga banget tahu….  

 

Sakramen Tobat terbuka untuk kita 

sepanjang tahun, kapan pun selama 

ada Imam yang melayani. Tahukah 

kita seorang Paus mengaku dosa 

rutin seminggu sekali, bahkan 

banyak santo-santa yang 

mengakukan dosanya hampir setiap 

hari (Santa Jean Arc dari Perancis 

misalnya). Kenapa mereka yang 

hidupnya suci malah rutin mengaku 

dosa? Karena mereka sadar 

hidupnya (yang menurut kita suci itu) 

masih jauh dari kesempurnaan Allah 

Bapa! Sehingga dosa sekecil dan 

sesedikit apapun dianggap perlu 

diakui dalam Sakramen Tobat.  

Tentukan sendiri, apakah kita mau 

mendatangi bilik pengakuan setiap 

seminggu sekali, seminggu dua kali, 

atau sebulan sekali? Yang pasti 

sesudah mengakui dosa kita dengan 

tobat yang tulus maka kita akan 

merasakan kelegaan yang besar! 

RETRET RO H ANI  

My Trip My Adventure memang lagi 

kekinian, melepas rutinitas sehari-

hari dan berpetualang ke tempat 

baru pasti mengasyikkan. 

Bagaimana kalau kita juga 

merencanakan trip buat jiwa kita, 

alias retret. Jiwa kita pasti sudah 

sumpek banget kalau terus-terusan 

diajak keliling sana sini tanpa 

disegarkan kembali dengan sesuatu 

yang bermakna. Kita bisa mencari  

retret yang diadakan di Parokimu, 
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atau langsung berkunjung ke tempat-

tempat yang  khusus mengadakan 

retret seperti biara-biara ini: 

1. Rawaseneng , Temanggung, 

Jawa Tengah 

2. Gedono, Salatiga, 

JawaTengah 

3. Lembah Karmel, Cikanyere, 

Jawa Barat 

4. Pertapaan Karmel, Tumpang, 

Jawa Timur 

5. Pertapaan Karmel, Talun 

Kenas, Medan 

6. Pertapaan Santi Buana, 

Kalimantan Barat 

7. Griya Semeru, Surabaya 

8. Wisma  Samadi  Jakarta,  

9.  Rumah Retret La Verna 

Pringsewu Lampung 

Nah, tinggal pilih tempat yang ingin 

kita tuju, booking jadwal retretnya 

dan realisasikan yah… Minimal 

sekali dalam setahun deh kita 

memberikan kesempatan hati kita 

diolah kembali. 

PU AS A P ANT AN G  T I AP  

JUM AT  

Kayanya untuk topik ini Gereja sudah 

sering mengingatkan kita.. Puasa 

dan pantang itu apa?  

Komitmen untuk menyangkal diri 52 

kali setahun… Enteng banget kan? 

Lebih baik lagi kalau dana yang kita 

hemat disumbangkan . weits… itu 

akan jadi resolusi selanjutnya. 

KOLEKTE D AN 

SUM B ANG AN  

Ada kebiasaan jelek diantara umat 

Katolik, mentang-mentang ga 

diwajibkan perpuluhan (seperti 

saudara-saudari kita lainnya) kita 

malah memberikan yang paling 

berat, paling berisik dan paling jelek 

ke dalam kantung kolekte. Atau kita 

cuma menyumbang (entah untuk 

pembangunan gedung gereja, panti 

asuhan, panti jompo, dll) hanya kalau 

kita kepepet. Kepepet 

mengharapkan sumbangan kita bisa 

membuat Tuhan juga bermurah hati 

http://www.samadiklender.org/
http://lavernalampung.blogspot.co.id/
http://lavernalampung.blogspot.co.id/
https://santopauluspku.wordpress.com/2004/03/17/mas-prapaskah-adalah-masa-pertobatan/
https://santopauluspku.wordpress.com/2004/03/17/mas-prapaskah-adalah-masa-pertobatan/
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ke kita. Ga bener yah itu!!! Gimana 

kalau mulai sekarang kita mulai 

berresolusi untuk memberikan 

kepada Tuhan apa yang menjadi 

milik Tuhan? Jumlahnya? Kita yang 

tentukan sendiri! Tapi jumlah itu akan 

kita berikan secara konsisten (setiap 

minggu , atau setiap bulan) jalur-jalur 

yang kita percaya. Misalnya kita 

mendonasikan uang kepada program 

seperti : 

1. Program Pembangunan 

Gereja Katolik 

2. Ayo Sekolah Ayo Kuliah 

3. Yayasan Gabriel Indonesia  

ROS ARIO SETI AP  H ARI  

Nah, ini resolusi yang butuh 

komitmen keras, tapi siapa 

yang ga mau menyapa 

Mama nya setiap hari? Apalagi kita 

punya Mama yang Super!!! Ya, 

rosario setiap hari, sama saja 

dengan merenungkan seluruh misteri 

Injil setiap hari. Merenungkan 

peristiwa hidup Yesus, dalam 

kegembiraan, kesedihan, kemuliaan 

dan terangnya. Sudah banyak Santo, 

Santa dan Paus yang mendorong 

kita untuk mendoakan Rosario setiap 

hari. Komitmen untuk mendaraskan 

rosario memakan waktu 20-30 menit 

saja dari keseharianmu! So why 

not? Kita bisa berosario disaat 

sedang dalam perjalanan ke kantor 

atau kampus, saat kita 

sedang treadmill atau sedang ber-

olahraga, saat sedang memasak 

atau mengemudi.  Lebih baik lagi 

kalau kita mendaraskan rosario 

bersama dengan keluarga. Ingat 

: Family That Pray Together Stay 

Together! 

MIS A H ARI AN TI LL THE 

END  

Ini nih, puncak iman kita. Doa yang 

mengatasi segala doa.  Tempat 

dimana sabda diperdengarkan, 

Kurban dipersembahkan, jiwa kita 

disegarkan dan raga kita disiapkan! 

Inilah Misa Harian! Ya, kita memang 

hanya wajib merayakan ekaristi pada 

hari minggu dan hari raya. Tetapi kita 

https://peduligerejakatolik.org/
https://peduligerejakatolik.org/
http://ayosekolah.org/
http://www.gabriel-indo.org/
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diajak untuk merayakan ekaristi 

harian setiap hari, sesering mungkin. 

Misa harian biasanya diadakan pada 

pagi hari, atau sore hari. Tepat sekali 

buat kita yang bekerja karena 

dengan ikut misa harian pagi, kita 

akan mempersiapkan batin dan raga 

dengan lebih baik sebelum memulai 

pertempuran kehidupan. Komitmen 

menghadiri misa harian biasanya 

memakan waktu 45-1 jam per 

harinya. Ada yang ingin mencoba? 

Nah, itu dia 8 resolusi tahun 2017 

versi Warta Paroki yang patut kita 

coba untuk tahun depan. Kedelapan 

resolusi ini membawa kita makin 

dalam lagi mempersiapkan diri 

menjadi makin sempurna a.k.a 

kudus! Kalau dunia menuntut kita 

sukses  dalam karir ataupun  secara 

finansial, maka Gereja mengarahkan 

kita untuk sukses menjadi seorang 

kudus. Kita semua berlomba-lomba 

untuk mencapai sebuah gelar yang 

harus kita perjuangkan seumur hidup 

yaitu: SAINT.  

Selamat memulai resolusi tahun 

baru! 

~ Kevin Audrino Budiman; Katolik Kepo 

 

TOPIK 

MARTYRIA - KESAKSIAN 

Apa tuh martyria? 

Martyria --> “marturion” (Yunani) --> 

kesaksian 

Saksi merujuk pada pribadi 

seseorang yang mengetahui atau 

mengalami suatu peristiwa dan 

mampu memberikan keterangan 

yang benar.  

Dalam hal ini, kita menjadi saksi 

Kristus 

Tugas Gereja berdasarkan 

Dokumen-Dokumen Gereja 

Konsili Vatikan II menegaskan bahwa 

Gereja dipanggil untuk memberikan 

kesaksian kepada seluruh dunia. 

Tujuan Kesaksian 

Point: Anggota masyarakat, terutama 

yang miskin dan tersisih, dihantar 

https://www.facebook.com/kevin.audrino
http://katolikkepo.com/resolusi-penuh-aksi-di-tahun-2017/
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kepada kerinduan akan kebenaran 

dan cinta kasih Allah. 

Cermatilah bahwa pola kesaksian 

hidup kita dalam arus globalisasi 

dunia zaman ini selalu disertai 

dengan salib yang harus dipikul. 

Tetapi siapa yang bertahan dia akan 

menang (bdk.Lukas 21:18-19). 

Bentuk Martyria : Martir Merah dan 

Martir Putih 

Martir Mereh  Mati seperti Martir 

Martir Putih  Bersaksi dengan cara 

yang lebih halus 

 

Martyria 

Yesus adalah saksi yang 

memberikan “berita” tentang rencana 

Allah Bapa untuk menyelamatkan 

manusia dengan wafat di salib 

"Kamu akan dikucilkan bahkan 

akan datang saatnya bahwa 

setiap orang yang 

membunuhmu akan menyangka 

ia berbuat bakti pada Allah." 

(Yoh 16:2). 

 

Gereja hadir bagi semua orang 

dan bangsa lengkap dengan 

tantangan realitanya maka melalui 

teladan hidup (kesaksian hidup), 

maupun pewartaannya, dan dengan 

sakramen-sakramen serta daya-daya 

rahmat surgawi, Tuhan 

menghantarkan semua orang dan 

bangsa kepada iman, kebebasan 

dan damai Kristus (Bdk. LG art. 1). 

Oleh karena itu kesaksian Gereja 

atau umat Allah hendaknya berbuah 

dan berhasil ketika mereka 

menggabungkan diri sebagai 

anggota masyarakat di 

lingkungannya dengan sikap 

penghargaan dan cinta kasih, ikut 

serta dalam kehidupan budaya dan 

sosial melalui pelbagai kegiatan (AG 

art 1). 

 

Martiria jaman sekarang adalah 

“Berbuat nyata di masyarakat.” 

Artinya, tugas martiria adalah 

menyebarkan semangat kristiani 
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pada masyarakat tanpa mendoktrin 

seseorang untuk menjadi kristiani. 

Contoh konkret : kerja bakti di 

RT/RW 

Unsur Martyria hadir dalam semua 

tugas Gereja yang lain. Apa yang kita 

lakukan dalam 4 tugas Gereja yang 

lain adalah ungkapan iman kita 

kepada Kristus yang menjadi 

Kesaksian Hidup kita di tengah 

dunia. 

Semua membutuhkan pengorbanan 

kita. Pengorbanan waktu, tenaga, 

pikiran, dsb.  

Adanya semua tugas yang lain 

mendorong terpenuhinya tugas 

martyria. 

 

 

 

 

Tantangan Martyria 

Tantangan orang Kristiani dalam 

mewartakan atau bersaksi tentang 

Allah yang seringkali terjadi adalah, 

kita dikucilkan, dihina, ditangkap, 

diadili, diancam, dianiyaya dan 

sebagainya.  

Gereja ada karena Injil. Injil adalah 

berita sukacita, karena Tuhan Yesus 

Kristus menyelamatkan manusia 

dengan menebus dosa-dosanya. 

Gereja harus selalu setia kepada 

tanggungjawab yang Tuhan berikan 

kepadanya, jangan hanya mau 

berkat-Nya, tetapi tidak mau 

tanggungjawabnya. Memang untuk 

mengabarkan tentang berita sukacita 

bahwa Yesus Kristus adalah 

Juruselamat manusia, tidak mudah 

terutama ditengah dunia yang pada 

hakekatnya menolak Yesus Kristus. 

Ditengah-tengah tantangan dalam 

kesetiaan untuk menyatakan 

tanggungjawab yang Tuhan berikan, 

yaitu mengabarkan Injil, seringkali 
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muncul keinginan untuk memperoleh 

‘keamanan’ bagi dirinya. 

Kecenderungan setiap orang Kristen 

untuk menghindari ‘resiko’, ‘akibat’ 

merupakan tantangan yang harus 

kita atasi, karena ini merupakan 

sebuah bahaya yang besar. 

Kalau kita percaya, bahwa memang 

untuk mengabarkan Injil, kita 

menghadapi tantangan, mana 

mungkin kita menghindari resiko dan 

menolak akibat sebagai konsekuensi 

yang harus kita hadapi 

 “Tetapi aku tidak menghiraukan 

nyawaku sedikitpun, asal saja aku 

dapat mencapai garis akhir dan 

menyelesaikan pelayanan yang 

ditugaskan oleh Tuhan Yesus 

kepadaku untuk memberi kesaksian 

tentang Injil kasih karunia Allah.” (Kis 

20:24)  

‘Rasa aman’ dan upaya 

menghindari ‘resiko’, itulah yang 

merupakan tantangan terbesar, 

sehingga kita tidak tertarik lagi untuk 

mengabarkan Injil.  

Bayangkan saja, kalau hidup kita 

sebagai anak Tuhan menjadi tidak 

ada lagi gunanya, apa sebaiknya 

yang dapat kita peroleh.  

“Kamu adalah garam dunia. 

Jika garam itu menjadi tawar, 

dengan apakah ia diasinkan? 

Tidak ada lagi gunanya selain 

dibuang dan diinjak orang.” 

(Matius 5:13.)  

Kesaksian gereja ditengah dunia ini, 

makin terasa sulit dan kadang-

kadang menyesakkan. Lalu timbul 

godaan, untuk kita hidup tanpa 

tantangan. Yang lebih parah, karena 

kekuatiran akan tantangan yang 

pasti kita akan hadapi, kita memilih 

diam dan tidak mengabarkan Injil.  

Adakah ketakutan untuk menjadi 

saksi Kristus yang mengabarkan Injil 

bagi dunia ini, terhadap dunia yang 

makin membenci kita, membuat kita 

bersembunyi dan diam?  

Jangan takut. 

Kita semua, umat beriman Kristiani 

yang telah dibaptis dipanggil menjadi 
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saksi-saksi Kristus. Jadi ternyata 

menjadi saksi Tuhan bukan hanya 

milik hirarki. 

Jika kita membaca riwayat hidup 

para kudus, kebanyakan dari mereka 

adalah para awam yang berani 

memberikan kesaksian untuk 

mempertahankan imannya bahkan 

dengan resiko kematian.  

Kita ambil contoh kesaksian Santa 

Monika yang berhadapan dengan 

suami dan puteranya yang kafir. 

Kesaksiannya akhirnya dijawab 

Tuhan dengan pembaptisan suami 

dan anaknya menjadi Uskup 

terkenal.  

Santa Agnes yang setia kepada 

Kristus justru berhadapan dengan 

pemimpin kafir yang menjatuhkan 

tuduhan karena menolak 

menyembah berhala. Akhirnya berkat 

kesaksiannya, Santa Agnes yang 

setia kepada Kristus harus dihukum 

mati. 

~ J. Bianca Rucita 

 

MEDITASI 

Kelompok-kelompok meditasi sedang 

marak di Jakarta. Orang-orang 

berbondong-bondong mencari 

penyegaran batin dan fisik lewat 

praktik-praktik yoga, meditasi 

transendental, crystal healing, terapi 

aroma, dan lain-lain. Pencapaian 

gelombang alpha (gelombang pada 

frekuensi rendah) pada otak memang 

membuat kecanduan. Stress 

berkurang. Pikiran menjadi lebih 

jernih. Badan pun terasa lebih segar. 

Produktivitas meningkat. 

Fenomena-fenomena seperti yang 

ditemukan di Jakarta sebenarnya 

sudah menjadi salah satu kultur 

global. Dokumen Vatikan yang 

berjudul “Yesus Kristus, Pengemban 

Air Hidup – Refleksi Kristiani atas 

“New Age’”, mensinyalir adanya 

pergeseran fundamental cara 

pandang orang dewasa ini terhadap 

kehidupan: 

1. Dari fisika mekanistik 

Newtonian kepada fisika 

quantum; 
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2. Dari pengagungan rasio 

modernitas kepada 

penghargaan atas perasaan, 

emosi, dan pengalaman 

(sering dipaparkan sebagai 

pergeseran dari ‘otak kiri’ – 

pemikiran rasional kepada 

‘otak kanan’ – pemikiran 

intuitif); 

3. Dari dominasi maskulinitas 

dan patriarki kepada suatu 

perayaan femininitas, di 

dalam diri individu maupun 

dalam masyarakat. 

Harus diakui bahwa praktik-praktik 

new age memang dapat membawa 

kesegaran lahir-batin, bahkan 

perbaikan kehidupan moral. Akan 

tetapi, praktik-praktik aquarian yang 

ditawarkan mereka itu belumlah 

cukup. Pada tingkatan tertentu, 

spiritualitas mereka harus ditinjau 

secara kritis. Di balik gerakan-

gerakan new age ada sinkretisasi 

(pencampur-adukan) unsur-unsur 

esoterik (ketertarikan pada paham-

paham misterius dan yang berbau 

klenik) dan sekular. Sinkretisasi ini 

mengarah pada pengagungan 

berlebihan pada pribadi manusia dan 

kapasitasnya. Pada tahapan 

pengagungan ini diyakini manusia 

dapat memperoleh kuasa ilahi 

dengan usahanya sendiri. Setiap 

manusia punya potensi untuk 

menjadi ‘allah’ ketika mereka 

menyatukan kesadarannya (atau 

menyamakan getaran mereka) 

dengan getaran alam semesta. 

Paham new age tentang manusia 

secara implisit menyatakan sikap 

mereka tentang Allah. Bagi aliran ini, 

Allah ialah “prinsip hidup non-

personal”, “semangat atau roh yang 

meresapi alam semesta”. Allah 

bukanlah pribadi, melainkan 

akumulasi dari kesadaran-kesadaran 

yang meresapi segalanya. Meditasi 

dan segala olah batin diarahkan 

kepada penyatuan dan harmonisasi 

dengan kesadaran universal 

tersebut. 
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Hati-hati Memilih Metode Meditasi 

Kalau saya katakan “meditasi itu 

kebutuhan”, jelaslah yang saya 

maksudkan bukanlah meditasi ala 

new age. Meditasi Katolik sama 

sekali berbeda dengan meditasi 

semacam itu. Cara duduk dan 

metode pemusatan boleh mirip. Akan 

tetapi, spiritualitas dan tujuannya 

sama sekali berbeda. Meditasi ala 

new age diklaim tidak saja membawa 

manusia kepada kesegaran jiwa-

raga, tetapi mengarahkan manusia 

pada pencerahan, yang membuatnya 

setara dengan manusia-manusia 

utama yang pernah hidup. Yesus dari 

Nasareth diakui sebagai salah satu 

saja dari manusia-manusia tersebut. 

Dengan kata lain, new age 

menegaskan bahwa setiap manusia 

bisa menjadi ‘Mesias’, ‘Budha’, atau 

‘Avatar’ yang lain. Ada pun, meditasi 

Katolik mengarah pada persatuan 

dengan Allah lewat jalan penyerahan 

diri dan kerendahan hati. Meditasi 

Katolik selalu sekaligus adalah doa. 

Di dalam meditasi Katolik terkandung 

suatu kesadaran bahwa Allahlah 

yang terlebih dahulu mengasihi 

manusia. Dia lebih rindu untuk 

mencari manusia daripada manusia 

rindu mencari Dia. Pemusatan batin 

dan meditasi diarahkan untuk 

persiapan kepada doa yang lebih 

mendalam, yakni kontemplasi. Allah 

rindu mencari manusia dan 

berkomunikasi dengannya. Pada 

tahapan doa yang paling dalam, 

manusia betul-betul berjumpa dan 

bersatu di dalam Dia, sehingga tidak 

ada lagi kata-kata. Pikiran Allah 

menjadi pikiranku. Kehendak Allah 

menjadi kehendakku. Itulah 

kontemplasi ilahi. Itulah harta karun 

dan mutiara terpendam yang luar 

biasa berharganya. 

Nilai luar biasa dari meditasi dan 

kontemplasi ilahi ini bisa dilihat dari 

buah-buahnya: 

1. Dengan latihan-latihan ini 

orang sungguh-sungguh 

belajar menguasai badan, 

perasaan, dan pikiran. 
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Dengan demikian, daya 

perhatian/konsentrasi 

diperbesar. 

2. Penguasaan pikiran dan 

fantasi pada gilirannya akan 

memperbaiki ingatan, 

menggiatkan aktivitas 

intelektual, serta memperkuat 

kehendak. 

3. Manfaat terbesarnya terdapat 

pada bidang rohani: 

o Hidupnya menjadi ilahi, 

sehingga apa yang 

dilakukannya menjadi 

semakin bernilai di mata 

Tuhan dan akan 

merupakan berkat yang 

besar bagi seluruh Gereja, 

bahkan umat manusia. 

o Dia sendiri juga akan 

dipenuhi dengan 

kebahagiaan yang 

mendalam. Dia akan 

bebas dari segala bentuk 

kekuatiran dan kerisauan 

dan lebih tahan 

menanggung segala beban 

dan salib kehidupan. 

o Budinya pun akan 

memperoleh terang ilahi 

yang lebih besar sehingga 

ia akan dapat lebih 

menyelami misteri Allah, 

baik yang terkandung 

dalam Alkitab, maupun 

yang nyata dari karya-

karya Allah. 

o Kasih dan kebahagiaannya 

akan meluap keluar 

kepada orang-orang 

sekelilingnya. 

 

Metode Meditasi Katolik 

Meditasi ala new age berakar dari 

penghargaan berlebihan pada 

kemampuan manusia dan berujung 

pada pemberhalaan manusia. Saya 

tidak menemukan kata-kata yang 

cocok untuk mendeskripsikan aliran 

ini selain kata: “sombong”. Terang 

yang mereka tawarkan hanya akan 

membawa kepada kebutaan. Seperti 
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kalau terlalu lama melihat terang 

yang menyilaukan, manusia akan 

buta. Kesombongan semacam ini 

amat lekat dengan kesombongan 

Lusifer, sang Malaikat Terang yang 

jatuh itu. 

Meditasi Katolik bersumber dari 

kesadaran akan kelemahan 

manusiawi dan keterbukaan 

terhadap rahmat penebusan Kristus. 

Tujuan dari meditasi ini adalah 

persatuan dengan Allah. Bukan 

untuk menjadi Allah, melainkan 

supaya Allah dapat bekerja dengan 

bebas melalui anak-anak-Nya. Jika 

akar meditasi new age ialah 

kesombongan, dasar meditasi Katolik 

ialah kerendahan hati. 

Ada beberapa metode meditasi 

Katolik yang sudah teruji. Antara lain: 

doa Yesus (dengan mengulang-

ulangi nama Yesus) atau lectio divina 

(meditasi dengan menggunakan 

sarana Kitab Suci). Di bawah ini saya 

akan memberikan petunjuk untuk 

melakukan kedua bentuk meditasi 

ini. 

Petunjuk praktis untuk Melakukan 

Doa Yesus 

Ambillah sikap duduk yang baik, 

entah dengan bersila ataupun 

dengan dingklik. Yang penting 

punggung harus tegak. Kalau bersila, 

usahakan agar kedua lututmu 

menempel pada lantai. Sarana 

berupa bantal dapat dipakai di sini 

untuk mengganjal pantat. Mata dapat 

dipejamkan atau dibuka. Kalau 

dibuka arahkan kira-kira satu meter 

ke depan di lantai. 

Tajamkan indera-inderamu. Mulailah 

dengan telinga. Arahkan pende-

ngaranmu kepada suara-suara yang 

paling jauh sampai yang paling 

dekat, yang paling keras sampai 

yang paling sayup. Setelah itu 

bayangkan suara-suara itu mengalir 

seperti sungai. Demikian pula 

perasaan-perasaan yang menerpa 

kulitmu, entah itu gatal, dingin, 

panas, gesekan dengan baju. 

Rasakan juga debaran jantung dan 

denyut nadimu. Tajamkan pera-

saanmu lalu biarkan berlalu. Jangan 



 

 

Edisi LVI – Des 2016 – Jan 2017 

 

Halaman 22 dari 40 

 

diperhatikan. Lakukan hal yang sama 

untuk penciuman dan terakhir 

pikiranmu. Biarkan semua mengalir 

seperti sungai. 

Di dalam meditasi jauh lebih sulit 

menolak pelanturan secara keras 

dibandingkan hanya sekedar 

membiarkan setiap pelanturan atau 

gangguan berupa suara-suara 

berlalu seperti sungai. 

Perbandingannya demikian, ketika 

kita sedang konsentrasi berbicara 

dengan orang lain di pasar, kita 

sadar bahwa di sekitar kita orang 

berlalu-lalang. Namun, mereka yang 

berlalu-lalang serta pembicaraan di 

sekitar anda tidak akan mengganggu 

pembicaraan anda. Demikian pula 

halnya dengan komunikasi dengan 

Allah. Biarkan yang lain itu berlalu-

lalang, jangan diperhatikan. 

Tariklah nafas panjang dan 

hembuskan secara perlahan. 

Lakukan sepelan dan selembut 

mungkin, tetapi jangan dipaksakan. 

Wajar dan rileks saja. Lalu, mulailah 

dengan menyebut nama Yesus 

dengan penuh iman dan cintakasih. 

Engkau dapat meritmekannya pada 

irama napasmu. Waktu tarik napas: 

Yeee, waktu keluar: susss. Atau 

boleh juga: Tuhannnn ––– Yesussss. 

Dapat pula: Tuhan Yesus Kristus ––– 

Putera Allah yang hidup ––– 

Kasihanilah aku ––– orang berdosa 

ini. Atau: Tuhan Yesus Kristus ––– 

kasihanilah aku. 

Beberapa catatan: 

1. Beberapa orang menanyakan 

berapa lama harus 

melakukan Doa Yesus ini. 

Bagi pemula, seperempat jam 

sampai dua puluh menit itu 

sudah cukup. Idealnya, 

biarkan dirimu hening selama 

setengah jam. Perlahan-lahan 

tambah jam doa sampai satu 

jam. Yang terpenting adalah 

konsistensi. 

2. Tambahlah jam doa secara 

gradual, tetapi konsisten. 

Banyak orang yang mulai 
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dengan menggebu-gebu, 

akhirnya malahan berhenti 

berdoa sama sekali. Perlu 

diperhatikan, biasanya pada 

awalnya, orang-orang yang 

mempraktikkan doa ini akan 

diberi banyak penghiburan. 

Akan tetapi, justru pada 

tingkatan yang lebih tinggi, 

sering hiburan-hiburan ini 

tidak diperoleh lagi. Yang 

menentukan pada saat 

seperti ini ialah: kesetiaan 

kita. Perbandingannya: Yesus 

di salib yang tetap setia, 

meskipun tidak dapat lagi 

merasakan kehadiran Bapa-

Nya. 

3. Pada saat-saat tertentu, 

Tuhan bisa menarik jiwa 

kepada keheningan yang 

mendalam, sampai bahkan 

untuk menyerukan nama 

Yesus saja jiwa sudah tidak 

mampu. (Tapi, bukan 

mengantuk atau melantur). 

Jiwa mengalami kehadiran 

Tuhan yang meresapi seluruh 

keberadaannya. Jika itu anda 

alami, jangan takut, tetaplah 

tinggal dalam keheningan 

tanpa kata sampai saat anda 

ditarik keluar, kembalilah 

menyerukan nama Yesus. 

4. Jangan putus asa kalau 

sering melantur. Doa ini 

adalah semacam latihan. 

Tidak mungkin kita bisa jadi 

ahli hanya dalam waktu satu 

dua hari. 

5. Kalau melantur, seperti yang 

saya katakan di atas, jangan 

melawan pelanturan itu. 

Semakin dilawan, semakin 

kuat dia. Bayangkan setiap 

pelanturan itu mengalir 

seperti sungai di depan anda. 

Jangan diperhatikan. 

6. Umumnya, kalau sudah 

terbiasa dengan doa ini, anda 

akan menemukan diri anda 

menyerukan nama Yesus 

secara otomatis kapan saja, 
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di mana saja. Seperti saat 

menyetir, saat berjalan, saat 

menunggu, saat menyapu 

atau melakukan pekerjaan-

pekerjaan yang tidak 

menuntut banyak konsentrasi. 

Petunjuk praktis untuk Melakukan 

Lectio Divina 

Ambillah suatu teks Kitab Suci yang 

sudah kaukenal dan kaupersiapkan 

sebelumnya. Bisa juga sesuai 

dengan penanggalan liturgi. Lakukan 

lectio divina dalam 4 langkah: 

1. Pertama: lectio atau bacaan. 

Bacalah penuh perhatian, 

perlahan-lahan. Bertanyalah: 

Apakah arti teks itu dalam 

konteksnya dan menurut 

konteks kebudayaan waktu 

itu? 

2. Kedua: meditatio atau 

peresapan. Resap-resapkan 

teks atau kalimat tersebut, 

khususnya yang menyentuh 

hatimu. Engkau dapat 

bertanya: Apa yang dikatakan 

Tuhan kepadaku secara 

pribadi melalui teks ini? Apa 

jawabanku pribadi? 

Kemudian teks atau kalimat 

yang menyentuh hatimu itu 

dapat kauulang-ulangi sampai 

puas hatimu. 

3. Ketiga: oratio atau doa. 

Berdasarkan teks tersebut 

bicaralah dengan Tuhan dari 

hati ke hati dan ungkapkan isi 

hatimu kepada-Nya. Ingatlah, 

dalam doa yang terpenting 

bukanlah banyak berpikir 

tentang Tuhan, melainkan 

banyak mencintai. Itulah 

pesan Santa Teresa Avila. 

4. Keempat: contemplatio atau 

kontemplasi. Sesudah 

berbicara sejenak, belajarlah 

diam, mendengarkan Tuhan, 

sambil memandang dengan 

iman Dia yang hadir dalam 

dirimu atau di hadapanmu. 

Bila perhatianmu tidak dapat 

terpusat lagi pada Tuhan 

yang hadir, kembalilah ke 
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langkah pertama dan mulai 

dengan teks atau ayat 

berikutnya. Proses itu diulangi 

seperti di atas sampai waktu 

yang ditentukan untuk doa 

telah selesai. 

Penutup 

Banyak orang yang mengaku sulit 

berkonsentrasi dalam meditasi. Itu 

hal yang wajar sebab meditasi itu 

latihan. Sekali lagi saya tekankan 

bahwa tidak ada orang yang 

langsung bisa masuk melompati 

masa latihan bermeditasi. Semakin 

seorang terlatih dalam meditasi, 

semakin siap ia masuk ke dalam 

keheningan lahir, batin, dan rohani. 

Karena itu, tidak perlu patah 

semangat kalau masih sulit masuk. 

Yang paling penting ialah usahamu 

untuk memberikan waktu kepada 

Tuhan. 

~Diambil dari Situs Carmel of St.Elijah 

 



 

 

Edisi LVI – Des 2016 – Jan 2017 

 

Halaman 26 dari 40 

 

UJUD KERASULAN DOA – JAN 
2017 

UJUD EVANGELISASI: Kesatuan 

Umat Kristiani 

Semoga semua umat Krsitiani taat 

dan setia pada ajaran Allah, dengan 

menguatkan hidup doa serta ikatan 

persaudaraan demi pulihnya 

kesatuan Gereja, dan dengan 

bekerja sama dalam menghadapi 

tantangan-tantangan kemanusiaan. 

UJUD GEREJA INDONESIA: Para 

Pengusaha Katolik 

Semoga para pengusaha katolik 

saling bekerjasama untuk 

menemukan jalan yang dapat 

menyambungkan tuntutan hidup 

iman dan praktik bisnis mereka 

 

KOLOM 

KATEKESE: Martyria 

Martyria berasal dari kata bahasa 

Yunani yakni “marturion” yang artinya 

kesaksian.  

Saksi sering diartikan sebagai orang 

yang melihat atau mengetahui suatu 

kejadian. Makna saksi merujuk 

kepada pribadi seseorang yang 

mengetahui atau mengalami suatu 

peristiwa dan mampu memberikan 

keterangan yang benar.  

Yesus adalah saksi yang 

memberikan “berita” tentang rencana 

Allah Bapa untuk menyelamatkan 

manusia. Dia-lah saksi yang setia 

dan benar (Why 3:14). Maka di 

depan Pilatus, Yesus mengakui 

bahwa Dia-lah Raja, namun 

kerajaan-Nya bukan dari dunia ini. 

Dia lahir dan datang ke dalam dunia, 

untuk memberikan kesaksian tentang 

apa yang dilihat dan didengarNya di 

hadirat BapaNya (Yoh 3:32).  Para 

Rasul dipanggil Yesus untuk menjadi 

saksiNya mulai dari Yerusalem, 

Yudea dan Samaria bahkan sampai 

ke ujung bumi (Kis 1:8). Tetapi 

menjadi saksi Kristus bukan tanpa 

resiko. Bahkan Yesus sendiri telah 

menjadi martir atau saksi hidup 

karena melaksanakan kehendak 

Allah Bapa untuk membebaskan dan 

menebus umat manusia. 
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Dalam perkembangan sejarah 

Gereja Katolik kita 

menemukan  banyak orang telah 

merelakan hidupnya untuk mati 

sebagai martir demi 

mempertahankan imannya akan 

ajaran dan kesaksian hidup Yesus 

Kristus karena teladan hidup Yesus 

itu sendiri. Para martir bersaksi 

dengan caranya masing-masing 

untuk menyuburkan kehidupan 

Gereja hingga sekarang. Konsili 

Vatikan II menegaskan bahwa 

Gereja dipanggil untuk memberikan 

kesaksian kepada seluruh dunia, 

mewartakan Injil kepada semua 

orang. Dan situasi zaman sekarang 

lebih mendesak Gereja untuk 

memberikan kesaksian secara 

profesional melalui kehadiran dalam 

fungsi sebagai garam dan terang 

dunia agar memanggil dan 

membaharui semua orang masuk ke 

dalam satu keluarga umat Allah.   

Gereja hadir bagi semua orang dan 

bangsa lengkap dengan tantangan 

realitanya maka melalui teladan 

hidup (kesaksian hidup), maupun 

pewar-taannya, dan dengan 

sakramen-sakramen serta daya-daya 

rahmat surgawi,  Tuhan 

menghantarkan semua orang dan 

bangsa kepada iman, kebebasan 

dan damai Kristus (Bdk. LG art. 1). 

Oleh karena itu kesaksian Gereja 

atau umat Allah hendaknya berbuah 

dan berhasil ketika mereka 

menggabungkan diri sebagai 

anggota masyarakat di ling-

kungannya dengan sikap peng-

hargaan dan cinta kasih, ikut serta 

dalam kehidupan budaya dan sosial 

melalui pelbagai kegiatan (AG art 1).  

Point kesaksian yang hendak 

dibidik  adalah agar anggota masya-

rakat  dihantar kepada kerin-duan 

akan kebenaran dan cinta kasih yang 

diwahyukan oleh Allah. Hendaknya 

seperti Kristus yang berkeliling 

sambil berbuat baik (bdk. Mat 9:35) 

demikian juga Gereja membangun 

relasi dengan semua orang, 

khususnya dengan mereka yang 

miskin dan tertimpa kemalangan dan 
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dengan sukarela mengorbankan diri 

untuk mereka (bdk. 2 Kor 12:15). 

Hendaknya Gereja – umat beriman, 

juga memberikan kesaksian dengan 

membaktikan diri secara tepat dalam 

bidang-bidang kemasya-rakatan dan 

secara istimewa bagi pendidikan 

anak-anak dan kaum muda untuk 

memerangi kebodohan dan 

menciptakan kondisi hidup yang lebih 

baik.   

Dalam semua itu, haruslah dicamkan 

bahwa Gereja tidak bermaksud 

mencampuri urusan pemerintahan 

tetapi memberikan kesaksian yang 

benar tentang Kristus dan berkarya 

demi ke-selamatan sesama manusia. 

 Akhirnya cermatilah dengan hati 

bersih dan pikiran jernih serta belajar 

dari kesaksian hidup para martir 

bahwa pola kesaksian hidup kita 

dalam arus globalisasi dunia zaman 

ini selalu disertai dengan  salib yang 

harus dipikul. Tetapi siapa yang 

bertahan dia akan menang (bdk. 

Lukas 21:18-19). 

Kita semua, umat beriman Kristiani 

yang telah di-baptis  dipanggil 

menjadi saksi-saksi Kristus. Jadi 

ternyata menjadi saksi Tuhan bukan 

hanya milik hirarki.  Jika kita 

membaca riwayat hidup para kudus, 

kebanyakan dari mereka adalah para 

awam yang berani memberikan 

kesaksian untuk mempertahankan 

imannya bahkan dengan resiko 

kematian.  

Kita ambil contoh kesaksian Santa 

Monika yang berhadapan dengan 

suami dan puteranya yang kafir. 

Kesaksiannya akhirnya dijawab 

Tuhan dengan pembaptisan suami 

dan anaknya menjadi Uskup 

terkenal. Santa Agnes yang setia 

kepada Kristus justru berhadapan 

dengan pemimpin kafir yang 

menjatuhkan tuduhan karena 

menolak menyembah berhala. 

Akhirnya berkat kesaksiannya, Santa 

Agnes yang setia kepada Kristus 

harus dihukum mati. 

Boleh dikatakan bahwa baru pada 

tahun 1965 Gereja memikirkan 
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secara sistematis dengan 

mengeluarkan dekrit tentang 

Kerasulan Awam.  Namun sebelum 

itu terjadi di banyak tempat dan 

lingkup umat tertentu bahwa Gereja 

itu diidentikan dengan Uskup dan 

Pastor. Artinya yang memberikan 

kesaksian hanyalah kaum berjubah. 

Padahal Gereja telah menyadari 

bahwa kita semua termasuk para 

awam memperoleh tugas dan hak 

atas kerasulan dari persatuan 

dengan Kristus. Oleh sakramen 

pembaptisan mereka bagai 

dicangkokkan ke dalam Tubuh Mistik 

Kristus dan dikukuhkan oleh Roh 

Kudus dalam Sakramen Krisma atau 

Penguatan 

~ P. Cornel Fallo, SVD 

 

LITURGI: Pujian dan 

Penyembahan dalam Persekutuan 

Doa 

 

Berikut ini adalah struktur PD yang 

lazim diikuti, meskipun — ditegaskan 

— tidak boleh dibakukan: 

1. Pembukaan. Boleh dipilih 

sebuah lagu Roh Kudus atau 

lagu penyembahan. 

2. Puji-pujian. Dipilih beberapa 

lagu (umumnya 3-4 lagu) pujian. 

Perlu diperhatikan pula, 

sebaiknya lagu-lagu yang dipilih 

lama semakin lama meningkat 

tempo atau iramanya dari satu 

lagu ke lagu yang lainnya. 

3. Lagu penyembahan (umumnya 

dua) untuk mengantar kepada 

senandung dan manifestasi roh. 

4. Senandung dan manifestasi-

manifestasi roh. Persekutuan 

doa yang baik adalah 

persekutuan doa yang terbuka 

kepada karunia-karunia Roh 

Kudus. Berkenaan dengan ini 

Santo Paulus berkata: "Kamu 

memang berusaha untuk 

memperoleh karunia-karunia 

Roh, tetapi lebih dari pada itu 

hendaklah kamu berusaha 

mempergunakannya untuk 

membangun Jemaat." 
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5. Saat hening untuk men-

dengarkan Tuhan. Saat hening 

mutlak harus ada dalam 

persekutuan doa yang baik 

sebab Tuhan lebih sering 

berbicara di dalam keheningan. 

Saat keheningan adalah saat 

yang paling tepat untuk 

mendengarkan suara Tuhan. 

Hendaklah pemimpin pujian atau 

pengarah acara mengajak 

seluruh umat yang hadir suatu 

ketika untuk hening di hadapan 

Tuhan. Untuk menentukan 

kapan harus hening memang 

diperlukan kepekaan khusus 

dari pengarah acara. Namun, 

yang seringkali terjadi adalah 

pengarah acara atau pemimpin 

pujian takut untuk hening! 

6. Pengajaran atau sharing. Kedua 

hal ini bersifat tidak harus ada. 

Ingat bahwa yang terpenting 

dalam persekutuan doa adalah 

hubungan para peserta dengan 

Tuhan, entah itu lewat doa-doa, 

maupun pujian dan 

penyembahan. 

~Diambil dari Situs Carmel of St.Elijah 

 

KEGIATAN 

DPP - Rapat Pleno DPP  

Rapat Pleno DPP dilaksanakan 

tanggal 9-10 Des 2016. Kegiatan hari 

pertama dimulai pukul 15.30 dengan 

doa pembukaan, dilanjutkan dengan 

Ice Breaking yang diasuh oleh Bapak 

Paulus Motoh.  

Acara pertama, dilaksanakan diskusi 

wilayah membahas kegiatan di stasi. 

Pengurus dan kring/stasi dibagi 

menjadi 5 kelompok berdasarkan 

wilayah. 

Hari kedua, DPP menyampaikan 

laporan per-seksi tentang hasil 

pelaksanaan program di tahun 2016 

dan rencana program di tahun 2017. 

Beberapa rencana kegiatan seksi 

diantaranya: 
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Seksi BIA-BIR mengingatkan kembali 

atas progam rawil tentang kegiatan 

BIA BIR seRawil, Paskah Bersama 

BIA, Acara Kemah BIR se-Paroki, 

dan Pembinaan pendamping BIA 

BIR. Seksi Harta Benda dan 

Pembangunan Gereja meneruskan 

penguruasn surat-surat tanah bagi 

gereja-gereja stasi. Seksi Kerawam 

akan melakukan pendataan umat, 

juga sosialisasi pilkada 2017. Seksi 

Keluarga akan tetap melaksanakan 

Kursus Persiapan Perkawinan empat 

kali dalam setahun, dan Misa 

Perkawinan Sedunia bekerja sama 

dengan ME. Beberapa masukan 

untuk seksi Keluarga adalah masalah 

pendampingan keluarga yang sudah 

lama menikah, pendampingan 

pasutri baru yang berpisah, dan 

program untuk keluarga yang 

bermasalah. Seksi Kitab SUci akan 

meramaikan bulan sepetember 

mendatang dengan Lomba-lomba. 

Diusulkan untuk kembali diadakan 

kursus kitab Suci, tidak harus pada 

bulan september. Seksi Sosial akan 

kembali mengadakan Pengobatan 

Murah, Donor Darah, kunjungan ke 

lapas, kunjungan ke panti asuhan 

dan beasiswa. Seksi Kepemudaan 

merencanakan pentas seni dan 

olahraga seParoki, pelatihan soft skill 

untuk memasuki dunia kerja, 

diantaranya Ms Office, Photoshop, 

CorelDraw juga jurnalistik. Selain itu 

OMK juga direncanakan akan 

mengadakan aksi sosial dan 

pembinaan pembina OMK di setiap 

stasi, penyluhan tentang bebas 

narkoba, pelatihan dasar kepe-

mimpinan, pendataan database OMK 

se Paroki, dan persiapanan AYD di 

Jogjakarta. Seksi Katekese akan 

mengadakan rapat dan pertemuan 

untuk persiapan masa Adven, 

merencanakan kegiatan rekoleksi 

dan pertemuan guru agama, 

menyiapakna renuangan APP, tetap 

mengadakan warta paroki, dan 

membuat bahan katekese umat. 

Seksi Liturgi merencanakan 

pembekalan dan rekoleksi untuk para 

petugas khusus pembantu pembagi 
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komuni, mengirimkan kandidat untuk 

mengikuti PML di Yogjayarta pada 

bulan Mei, Sosialisasi dan Pelatihan 

TPE, dan lomba untuk Pesta Paroki 

tahunan.. 

 

Kelompok Doa dan Kategorial juga 

hadir untuk menyampaikan rencana 

2017, diantaranya dari PDKK St 

Paulus yang akan melaksanakan 

kegiatan doa setiap senin, 

mengadakan SHDR bagi yang belum 

pernah perpartisipasi, Seminar 

pertumbuhan yang akan 

disampaikan oleh PDKK St THeresia, 

KRK (Kebangunan Rohanui Katolik), 

Seminar Luka Batin yang akan 

dibawakan oleh Suster Carmel, dan 

Adorasi Sakramen Maha Kudus 

dalam masa Prapaskah. Hadir juga 

Kelompok Kerahiman Ilahi, dan Omk 

serta WKRI menyampaikan rencana 

kegiatan masing-masing. 

 

Rapat pleno ditutup dengan Misa 

kudus sekaligus meresmikan 

Gedung Pendopo yang digunakan 

sebagai tempat Misa. Hadir panitia 

pembangunan Pendopo untuk 

menerima ucapan terimakasih atas 

kerja dan juga terimakasih kepada 

seluruh umat yang telah mendukung 

pembangunan pendopo sehingga 

dapat dimanfaatkan untuk 

kepentingan bersama. 

Seksi 

Keluarga – KPP IV-2016 
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Angkatan IV/2016 merupakan 

angkatan penutup pada tahun 2016 

yang lalu, peserta kpp pada 

angkatan ini cenderung lebih aktif 

bertanya hingga waktu yang 

disediakan terasa kurang, tapi tidak 

menjadi soal karena para 

narasumber juga menyediakan  WA 

atau contact number untuk para 

peserta berkonsultasi bila ada yang 

tidak jelas. 

Kursus kali ini diikuti oleh 23 orang  

peseta, beberapa orang dari luar 

kota dan memang special 

menyediakan waktunya agar bisa 

bersama sama dengan pasangannya 

mengikuti kursus persiapan 

pernikahan ini. Ada beberapa materi 

dibutuhkankehadiran berpasang 

pasang agar materinya lebih terlihat 

manfaatnya. 

  Beberapa scan foto saat kursus 

berlangsung bias dilihat dibawah ini, 

meskipun terlihat lelah tapi para 

peserta bisa mengikuti dengan 

penuh perhatian sampai materi 

terakhir dan penutupan. Hanya agak 

disayangkan beberapa dari peserta  

kurang lengkap persyaratannya 

sehingga sertifikat tanda paripurna 

mengikutu kursus ini tidak bias 

diberikan sampai kelengkapan 

persyaratan terpenuhi. 

Berikut cuplikan golden word dari 

materi komunikasi keluarga yang 

bisa menumbuhkan kualitas 

hubungan pada setiap pasangan “ 

The greatest thing that has ever 
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happened to me was finding you … I 

love you “ . Para peserta KPP IV 

selamat berjuang ya dab mulai 

belajar tertib administrasi artinya bila 

masih ada yang salah atau tidak 

lengkap dokumen dokumen pribadi 

harap segera di lengkapi dan di revisi 

agar kedepan tidak menjadi masalah 

dalam pengurusan catatan sipil akte 

nikah atau akte lahir anak anak 

kelak.  Jangan lupa Sembilan materi 

yang sudah diterima itu sungguh 

lengkap tinggal menyadari bahwa 

statusnya saat sudah menikah nanti 

bukan bujang lagi jadi haruslah 

mampu merubah diri dan membuka 

hati agar lebih menghormati 

pasangan kita. 

~ Tri S dan Effen M 

Sosial – Donor Darah 

Minggu, 11 Des 2016, Seksi Sosial 

DPP mengadakan kegiatan Aksi 

Donor Darah di Pusat Paroki, 

bekerjasama dengan PMI. 

 

 

KATEGORIAL 

PDKK - Wisata Rohani 

 

Wisata Rohani PDKK – Minggu 12 Des 2016 

Foto: Dok. PDKk
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PERAYAAN NATAL 

OMK St Veronika Palas 

 
Foto : Leonardo Efend Sirait 

Stasi St Lusia Rumbai 

 
Malam Natal 
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Natal 

Foto by : Bpk Kurniadi 

Wilayah Pusat – Natal BIA 

 
Foto: Ibu Theresia Simatupang 
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TAHUN BARU 

Stasi St Philipus Arengka Ujung 

 
 

 
 

 
Foto: Sunrio
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PERISTIWA 

Rest In Peace – Pastor Luigi 

Menegazzo,SX 

Pastor Luigi Menegazzo, Superior 

Jenderal (Serikat Xaverian) pada hari 

Minggu18 Desember 2016 

meninggal dunia karena serangan 

jantung di Rumah Sakit Santo Spirito 

di Roma, pada jam 04.30 . Almarhum 

berusia 64 tahun. 

 

 

 Beliau lahir di Cittadella (Padua 

– Italia) 16 Juli 1952. 

 P. Luigi masuk Serikat Xaverian 

di Vicenza pada 26 

September1963. 

 Ia mengikrarkan kaul Profesi 

Pertama-nya di St. Peter in 

Vincoli pada 8 September 1969. 

 Ia ditahbiskan menjadi imam di 

Parma pada 25 September 

1977. 

 Setelah menyandang lisensiat 

dalam bidang Misiologi pada 

Universitas Gregoriana pada 30 

Juni 1980, ia dikirim ke Jepang, 

di mana ia menjadi wakil pastor 

paroki dan kemudian pastor 

paroki Nichinan. 

 Pada tahun 1989 ia dipanggil 

kembali ke Italia, sebagai 

profesor di fakultas filsafat dan 

teologi di Parma. Pada tahun 

1994 ia kembali ke Jepang 

sampai tahun 2001; dan 

bertugas sebagai pastor paroki 

di Tamana, lalu terpilih sebagai 

Wakil Superior Regional untuk 

periode 1998-2001. 
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 Pada tahun 2001 ia terpilih 

sebagai Wakil Superior Jenderal 

(SX) di Roma dan sebagai 

Prefek serta Prokurator Umum 

untuk Tahta Suci. 

 Pada 4 Juli 2013 ia terpilih 

Superior Jenderal Serikat 

Xaverian untuk periode 2013-

2019. 

Semoga P. Lugi Menegazzo 

beristirahat dalam damai. 

~ P Antonius Wahyudianto, SX 

 

 

 



 

 

 

 


