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PENGANTAR PASTOR PAROKI 

Yang terkasih umat se-Paroki… 

Salam dalam damai kasih Tuhan kita Yesus Kristus. 

Setiap permulaan disertai harapan baru.  Demikian pula tahun baru 2014 ini kita 

harapkan mengandung berkat berlimpah bagi kita semua. Harapan ini diteguhkan oleh 

keyakinan bahwa Sang Emanuel ‘Allah beserta kita’, yang kelahiran-Nya baru kita 

rayakan, akan tetap menyertai kita. Juga Pelindung paroki kita, St. Paulus Rasul, yang 

pestanya baru kita rayakan (tgl 25 Jan), pasti akan  membimbing dan melindungi kita 

dalam perjalanan paroki kita selanjutnya. 

Pada awal tahun baiklah kita diingatkan akan beberapa hal penting demi lancarnya kerja 

sama kita, antara lain: 

1. Rencana Kerja tahunan: para pengurus stasi harus membicarakan bersama dan 

menyepakati program kerjanya di stasi, setelah dibuat evaluasi tentang keberhasilan 

atau kurang keberhasilan kegiatan-kegiatan stasi tahun yang lalu.   

 2. Arah yang ditetapkan oleh Keuskupan kita dan rencana kerja paroki:  Tahun ini, 

menurut ‘renstra’ Keuskupan, ialah Tahun Liturgi: baik dari pihak Keuskupan 

maupan dari Paroki akan diadakan kegiatan-kegiatan untuk meningkatkan 

keindahan dan kekudusan perayaan peribadatan kita serta penghayatannya. Dari 

pihak pengurus dan umat stasi pun diharapkan perhatian khusus agar segala bentuk 

ibadat, dan teristimewa ibadat mingguan, diadakan dengan hikmat, sadar akan 

kehadiran Tuhan di dalamnya. Hal-hal yang perlu diperhatikan, antara lain: suasana 

hening di dalam gereja; kebersihan dan kerapian di pelataran altar dan di bagian 

umat; kerapian dan kebersihan di sekitar gereja; pemakaian buku-buku dan pakaian 

liturgis yang bersih dan pantas; persiapan para petugas dan pelaksanaan dengan 

baik dan tanggung jawab. Semua unsur ini mempunyai peranan penting agar ibadat-

ibadat kita diadakan dengan baik dan berdayaguna. 

3. Memantapkan usaha yang sudah dimulai tahun yang lalu:  

- Katekese kepada umat dan pembinaan serta pelajaran agama kepada anak-anak: 

Kursus untuk Katekumen; Kursus persiapan Komuni Pertama; kursus calon Krisma; 

pembinaan kepada orang tua baptis bayi;    

- kegiatan sosial di stasi, menurut petunjuk Sie Sosial Paroki;    

- administrasi keuangan menurut “Pedoman Administari Keuangan” yang telah kita 

terima dari DPP. 



4. Pembangunan Gereja Paroki: Panitia pembangunan gereja paroki berniat agar 

dalam tahun ini kita dapat beribadat di dalam gedung gereja baru dan tidak lagi di 

tempat yang dipinjam dari SD St. Maria II. Tetapi supaya cita-cita ini dapat terwujud, 

kita harus mendukung dengan sumbangan dana. Karena gereja ini ialah gereja 

Paroki (dan bukan gereja pastor atau gereja stasi Labuh Baru saja), maka jika kita 

merasa bagian dari paroki, tentu kita harus merasa juga turut bertanggung jawab 

untuk menyumbangkan bagian yang menjadi kewajiban kita menurut keputusan 

yang telah diambil bersama.  

5.  Hasil Pengumpulan Kolekte:  Bersama dengan “Jadwal Kegiatan Pastoral Bulan 

Februari dan Maret”, disampaikan pula hasil pengumpulan kolekte stasi di paroki 

tahun 2013 dengan tujuan untuk mengucapkan terimakasih kepada Tuhan dan 

kepada Saudara sekalian atas segala sumbangan tersebut yang telah memungkinkan 

terlaksanannya segala kegiatan di paroki. Sekaligus hasil kumpulan kolekte tersebut 

dapat membantu untuk untuk membuat evaluasi tentang pengumpulan, pencatatan, 

penyetoran dan penggunaan kolekte tersebut menurut petunjuk dari Keuskupan dan 

dari paroki.  Jika telah terjadi kelupaan untuk penyetoran, susulan masih diterima! 

Demikianlah beberapa catatan dari kami pada awal tahun ini. Semoga Tuhan memberkati 

segala usah untuk menghayati iman dan kasih kita. 

Salam dan hormat kami, 

P. Franco Qualizza, SX 
Pastor Paroki 
 

D A R I   R E D A K S I 

Dengan penuh syukur kembali Warta Paroki dapat hadir di tengah bapak-ibu sekalian – dengan 
sedikit keterlambatan.  

Setelah berhasil terbit sebanyak 22 edisi Tim Warta Paroki masih membutuhkan tenaga-tenaga 
yang mau secara sukarela menyumbangakan kontribusi berupa tulisan dan juga tenaga. Untuk itu 
kami tidak tinggal diam. Pada pertengahan Maret nanti, tepatnya tanggal 16 Maret 2014, akan 
diadakan pelatihan jurnalistik yang ditujukan untuk OMK namun tidak menutup kemungkinan bagi 
pengurus stasi dan umat St Paulus yang ingin menimba ilmu. Pelatihan ini mengundang nara 
sumber dari Tribun Pekanbaru – yang mana wacana ini awalnya datng dari seksi Kepemudaan St 
Yoh Don Bosco Rajawali yang dengan serta merta diterima dan digodog oleh tim Warta Paroki 
beserta panitia yang mendayagunakan peran OMK stasi tersebut. 

Sangat diharapkan dalam pelatihan ini akan “ditemukan” tenaga-tenaga baru yang mau 
berkontribusi bagi Warta Paroki dan juga Website Paroki yang selama ini berjalan beriringan. 

Tema yang kami angkat pada edisi ini mengkhususkan pada Keluarga Katolik. 

Selamat membaca. 

Y Sugiyana 
Redaktur 
 



 

 

DARI KEUSKUPAN PADANG – DOA TAHUN LITURGI 
 

Tahun 2014 – Keuskupan Padang menetapkan sebagai Tahun Liturgi  

Doa : 

Allah Bapa Mahakudus dan patut 
disembah, 
Kami bersyukur kepada-Mu 
karena melalui Yesus Kristus, Putera-Mu 
Engkau memanggil kami kepada 
kekudusan dan memasukkan kami 
menjadi anggota persekutuan Gereja 
Katolik yang kudus. 
 
Utuslah Roh-Mu 
agar diri kami selalu diperbaharui. 
Semoga pada tahun ini dan seterusnya 
kami merayakan liturgy dan ibadat 
dengan seluruh diri, lebihsadar dan 
pantas, 
sehingga makin penuh makna. 
 

Semoga dengan ikut perayaan-perayaan 
liturgi, 
khususnya Ekaristi Kudus, 
kami dapat memperoleh rahmat 
berlimpah. 
Semoga kami mengamalkan dalam 
seluruh hidup apa yang kami terima dan 
hayati dalam ibadat. 
 
Bersama Bunda kami  Maria 
Bunda yag beribadat sempurna, 
kami hunjukkan doa ini kepada-Mu 
dengan perantaraan Kristus, Tuhan kami. 
Amin 
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S A J I A N   U T A M A 

Membentuk Keluarga 

Katolik yang Hebat 

 

Keluarga dewasa ini mempunyai segala 
macam bentuk dan ukuran. Mengabaikan 
segala perbedaan yang ada, satu hal yang 
pasti : memelihara keluarga yang kuat 
membutuhkan banyak waktu, tenaga dan 
usaha, dan tentu saja segudang doa! 
Melihat diri kita sendiri melalui mata iman 
kita, kita melihat bahwa, meskipun kita 
tidak selalu menjadi keluarga yang 
sempurna setiap hari, kita menjadi “lebih 
suci”, dan “lebih baik” dari yang kita pikir. 

Membuat Misa / Ibadat Minggu Menjadi 
Pusat Kegiatan Keluarga dalam Seminggu 

Dasar kuat hidup keluarga Katolik – yang 
melekatkan kita bersama – adalah Misa / 
Ibadat Minggu. Jika Anda mempunyai anak 
kecil, keluar dari rumah untuk pergi ke 
gereja hampir sama seperti tantangan 
untuk membuat anak kecil tenang dan 
diam selama kebaktian. Jika Anda 
mempunyai anak remaja, tantangan 
terbesar (setelah membangunkan mereka 
dan membuat mereka bangun dari tempat 

tidur) adalah membuat mereka memberi 
perhatian. Tentunya, pergi ke Misa / 
Ibadat tiap minggu setimpal dengan usaha 
yang dikeluarkan. 

Ketika kita mendekati altar Tuhan untuk 
menerima Ekaristi, berbagi Tubuh dan 
Darah Kristus memperdalam komuni kita 
denganNya, dan melaluiNya, membangun 
TubuhNya, GerejaNya. Bersama dalam 
komuniti, kita menyanyi lagu gereja dan 
belajar bagaimana suara kita bergabung 
bersama. Kita mendengarkan “Perintah 
Tuhan” dan belajar bagaimana mengikuti 
Yesus. Kita berdoa bersama dan belajar 
mengenai keheningan dan kerendahan 
hati. Pada hari Minggu kita diingatkan 
bahwa pusat kehidupan keluarga kita 
adalah Kristus. 

Bersyukur 
Di dalam dunia “rumput tetangga lebih 
hijau”, adalah mudah untuk melihat 
rumput tetangga (atau melalui acara TV 
favorit kita yang menunjukkan bahwa 
semua masalah bisa diatasi dalam waktu 
22 menit) dan lama untuk masalah yang 
kita hadapi. Tetapi kita telah menemukan 
bahwa kunci untuk keluarga bahagia 
adalah mengambil peran dari apa yang 
diberikan kepada kita. Adalah penting 
untuk diingat (dan mengingatkan anak 
kita) bahwa semua berasal dari Tuhan – 
harta benda, teman dan keluarga, bakat. 
Frank A. Clark, politikus Amerika, pernah 
berkata, “Jika seseorang tidak bersyukur 
terhadap apa yang ia punyai, ia tidak akan 
pernah bersyukur terhadap apa yang akan 
ia dapatkan.” Keluarga Katolik yang hebat 
merayakan pemberian, tidak peduli 
seberapa kecil itu.Ini berarti bersyukur 
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selalu meski dalam keadaan susah, 
tentunya terutama pada saat bahagia. 

Memberi 
Sebagian dari rasa bersyukur adalah 
dengan memberi. Keluarga Katolik 
mengingat bahwa Tuhan tidak selalu 
memberi lebih, menjadikan kita tamak. 
Keluarga Katolik yang diberkati dengan 
berlimpah dipanggil untuk menggunakan 
limpahannya tersebut untuk keluarga yang 
kurang. Hal ini untuk menjamin bahwa 
keluarga yang mempunyai sedikit dapat 
hidup lebih baik. Anak-anak yang melihat 
orang tuanya memberi, mereka akan 
mengikuti jejak orang tuanya – walaupun 
apa yang mereka berikan jauh lebih sedikit 
dari yang diberikan orang tuanya. 

Biarkan Cahaya Mereka Bersinar 

Anggota komuniti yang beriman – dan 
anggota keluarga – dipanggil untuk 
menggunakan karunia mereka. Anda tidak 
perlu menjadi juara nyanyi untuk menjadi 
anggota paduan suara di gereja. Jika Anda 
dapat bermain piano dengan baik atau 
membaca Alkitab secara hidup, Anda 
sudah berbagi karunia. Sebagai permulaan 
yang baik Anda dapat bertanya kepada 
pastor Anda bagaimana keluarga Anda 
dapat melayani lebih baik di paroki. 
Mungkin berbagi makanan dengan 
keluarga yang kurang. Remaja dapat 
membantu melalui program paroki. Saling 
menyemangati anggota keluarga yang lain 
untuk memberikan karunia mereka dalam 
kehidupan sehari-hari. Jangan memandang 
rendah terhadap sedikit kesabaran, 
kegembiraan atau hal kecil lainnya yang 
dapat membantu orang di sekitar kita. 

 

Bertengkar dengan Adil 

 Sebesar yang kita inginkan akan keluarga 
yang sempurna, kenyataannya semua 
keluarga mempunyai masalah. Kita harus 
menghadapinya. Tidak menjual saudara 
sendiri ke perbudakan seperti yang 
Saudara Yosef lakukan adalah permulaan 
yang baik, bahkan bertengkar mempunyai 
aturannya. Keluarga yang bertengkar 
dengan baik telah menjalankan 10 
Perintah Tuhan. Sebagai contoh : tidak 
menyebut nama Tuhan secara 
sembarangan ketika sedang bertengkar, 
berkata jujur walaupun akan menyakitkan, 
dll. 

Anggota keluarga yang bertengkar untuk 
kemenangan pribadi kehilangan 
kesempatan dan perasaan untuk berjuang 
bersama, dan menang sebagai tim. 
Keluarga Katolik yang Hebat memeriksa 
temperamen, menghormati kelebihan dan 
kekurangan masing-masing, dan selalu 
ingat bahwa halangan membuat kita 
menjadi lebih kuat. 

Membuat Kesalahan 

Sebagai orang Katolik, kita percaya bahwa 
kita diciptakan sesuai rupa Allah, bukan 
berarti kita adalah Tuhan. Semakin tua, 
kita semakin sadar bahwa kita manusiawi. 
Kita saling menjatuhkan. Kita gagal. Kita 
berdosa. Dan, untuk tumbuh sebagai 
pribadi dan keluarga, kita belajar bahwa 
ada batas antara membuat kesalahan dan 
percaya bahwa Andaadalahkesalahan. 
Tuhan tidak pernah berbuat salah. Kita 
semua punya martabat, dan istimewa di 
mata Tuhan. 
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Memaafkan 
Ketika Yesus memerintahkan kita untuk 
memaafkan(Mat 18:22), memaafkan 
anggota keluarga dapat sangat sulit untuk 
dilakukan, walaupun untuk sekali. Kita 
mencoba mengajarkan anak kita untuk 
bertanggung-jawab terhadap segala 
tindakan mereka, mengakui ketika mereka 
salah dan meminta maaf. Tetapi 
memaafkan memerlukan aksi iman dan 
kepercayaan. 

Orang tua : Ketika Anda salah, akui dan 
minta maaf, bahkan kepada anak kecil. 

Anak-anak : Memaafkan bukan senjata 
untuk digunakan.Ketika orang tua atau 
saudara meminta maaf, ampunilah 
mereka. Tidak ada perasaan yang lebih 
indah selain memaafkan dengan tulus, 
mencoba dengan hati lebih bersih dan 
mencoba dari awal lagi. 

Mengingat Ritual 

Ritual keluarga atau tradisi membantu kita 
untuk menemukan siapa kita dan apa yang 
kita percaya. Berdoa sebelum makan, 
menyalakan lilin saat Adven, menyanyi 
lagu ulang tahun secara khusus adalah 
semua cara istimewa yang menunjukkan 
ikatan kuat dalam keluarga. Tradisi terbaik 
dalam keluarga akan diteruskan dari 
generasi ke generasi. 

Mendengarkan saat untuk Tuhan 

Elisa berharap untuk mendengarkan suara 
Tuhan mengelegar seperti petir, tetapi ia 
terkejut ketika suara Tuhan tidak terdapat 
pada angin, atau gempa bumi, atau api. 
Malahan suara Tuhan datang ke Elisa 
dalam suasana hening setelah petir, dalam 

bisikan (I King 19:11-13). Sepertinya itu 
adalah bagaimana cara Tuhan berbicara 
kepada kita pada hari ini di tengah 
kesibukan keluarga kita. Adalah penting 
untuk berhenti dan menyadari saat 
bersama Tuhan, mungkin di tempat tidur 
atau di mobil, ketika kita benar-benar 
berbagi diri kita dengan yang lain dan 
menyadari kehadiran yang lain dengan 
tulus. Rendahkan kebisingan kehidupan 
dan berikan waktu untuk kedamaian hadir. 

Latih Cinta yang Tak Berkesudahan 

Dalam Perjanjian Baru Yohanes, Yesus 
memberikan perintah baru kepada murid-
muridNya sebagai dasar hidup mereka 
:”(Yoh 13:34). Kita dipanggil untuk 
menjadi model Yesus untuk mencintai – 
dalam pelayanan satu sama lain, dan komit 
untuk tidak egois. Tidaklah mudah untuk 
dilakukan, tetapi mencoba mencitai seperi 
apa yang dilakukan Yesus adalah hati dari 
pembentukan dan pemeliharaan keluarga 
Katolik yang hebat 

 

T O P I K 

Keluarga adalah tempat 

kudus bagi kehidupan 

~Kompendium Ajaran Sosial Gereja 230 – 

234~ 

 230. Cinta kasih suami-istri dari 
hakikatnya terbuka bagi penerimaan 
kehidupan. 

Dalam tugas meneruskan keturunan 
terungkap secara istimewa keluhuran 
martabat manusia yang dipanggil untuk 
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menyatakan kebaikan dan kesuburan yang 
dilimpahkan Tuhan: “Status manusia 
sebagai orangtua, kendatisecara biologis 
serupa dengan makhluk-makhluk alam 
lainnya, sejatinya memiliki ‘kesamaan’ 
dengan Allah, dan atas dasar kesamaan 
tersebut dibentuk keluarga sebagai satu 
persekutuan hidup manusia yang 
dipersatukan di dalam cinta kasih 
(communion personarum). 

Penerusan keturunan mengungkapkan 
karakter sosial keluarga dan memulai satu 
dinamika cinta kasih dan solidaritas 
antargenerasi yang menjadi dasar dari 
satu masyarakat. 

 Perlu ditemukan kembali makna sosial 
dari kenyataan bahwa di dalam setiap 
manusia baru tersembunyi sekeping 
kesejahteraan bersama: Setiap anak “dari 
dirinya sendiri merupakan sebuah hadiah 
dan karunia bagi para saudara-saudari, 
orangtua dan seluruh 
keluarganya. Hidupnya menjadi hadiah 
untuk para pemberi kehidupan yang tidak 
dapat berbuat lain kecuali menerima 
kehadiran sang anak, menghargai 
keterlibatannya dalam hidup mereka, 
andilnya bagi kesejahteraan mereka dan 
bagi kesejahteraan seluruh keluarga. 

231. Keluarga yang didasarkan pada 
perkawinan sungguh-sungguh merupakan 
tempat kudus untuk kehidupan. 

Tempat kehidupan maksudnya adalah 
“tempat di mana kehidupan sebagai 
pemberian Allah diterima secara pantas 
dan dilindungi dari segala macam bahaya 
yang mengancamnya, dan di mana 
kehidupan itu dapat mengembangkan 
dirinya seturut tuntutan-tuntutan bagi 

satu perkembangan manusiawi yang 
sejati.” 

 

Keluarga memainkan satuperan penting 
dan tak tergantikan untuk mendukung dan 
menciptakan satu budaya kehidupan 
melawan meluasnya ‘satu anti-budaya’ 
yang‘destruktif’ … yang diusung oleh 
berbagai tendensi dan situasi yang 
berkembang dewasa ini. 

 Dalam kekuatan sakramen yang diterima 
keluarga-keluarga Kristen mendapat tugas 
khusus untuk memberi kesaksian tentang 
dan mewartakan Injil kehidupan. 

 Tugas ini mendapat makna kenabian yang 
sejati dan berani didalam masyarakat. 
Sebab itu, “pelayanan kepada Injil 
kehidupan terkait dengan kenyataan 
bahwa keluarga-keluarga berusaha secara 
khusus melalui keanggotaannya yang aktif 
dalam kelompok-kelompok keluarga agar 
hukum dan perangkat-perangkat 
negara tidak melukai hak 
atas kehidupan mulai dari 
pembuahan. Sebaliknya, mereka perlu 
melindungi dan mendukungnya.” 

 232. Keluarga memberi sumbangsih besar 
bagi kesejahteraan bersama melalui 
pelaksanaan tugas sebagai ayah dan ibu 
yang bertanggung jawab. Dengan itu 
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mereka ambil bagian atas cara istimewa 
dalam karya penciptaan Allah.1 

 Beban tanggungjawab ini tidak boleh 
menjadi alasan untuk membenarkan sikap 
penolakan yang egoistis, tetapi harus 
mengarahkan keputusan-keputusan 
pasangan suami-istri dalam penerimaan 
kehidupan dengan penuh syukur: “Dengan 
memperhatikan situasi kesehatan, 
ekonomi,rohani dan sosial maka menjadi 
orangtua yang sungguh bertanggungjawab 
berarti bahwa setelah melalui 
pertimbangan yang matang, orang 
memutuskan atau untuk memiliki banyak 
anak atau untuk waktu sementara atau 
seterusnya tidak lagi memiliki anak karena 
ada alasanyang mendasar dan karena 
memperhatikan norma moral yang 
berlaku.”2 

Alasan-alasan yang mendorong suami-istri 
untuk menerima tanggungjawab sebagai 
orangtua lahir dari penerimaan penuh 
kesadaran akan kewajiban-kewajiban 
mereka terhadap Allah, diri sendiri, 
keluarga dan masyarakat sambil 
memperhatikan hierarki nilai yang adil.  

233. Berkaitan dengan “metode” 
penerusan keturunan secara bertanggung 
jawab, harus ditolak secara tegas terutama 
sterilisasi dan aborsi sebagai cara-cara 
yang berdasarkan penilaian moral tidak 
dapat dipertanggungjawabkan.3 

 Khususnya yang terakhir 
ini merupakan satu tindak 
kejahatan yang meng-
hebohkan dan selalu 

menjadi satu pelanggaran moral yang 
berat; 4 tindakan ini sama sekali tidak 
dapat dibenarkan. Sebaliknya, ini 

merupakan satu fenomena yang 
menyedihkan, yang sangat berperan dalam 
memperluas satu mentalitas yang anti 
terhadap kehidupan dan mengancam satu 
kehidupan bersama yang adil dan 
demokratis dalam masyarakat.5 

Juga ditolak penggunaan berbagai bentuk 
sarana yang menghalangi pembuahan: 

6 penolakan ini didasarkan pada 
pemahaman yang benar dan holistik 
mengenai pribadi dan seksualitas 
manusiadan berperan sebagai satu 
dukungan moral bagi pembelaan 
perkembangan sejati bangsa-bangsa.7 

 Kendati demikian, alasan-alasan 
antropologis yang sama dapat 
membenarkan hak untuk melakukan 
pantang pada periode-periode 
kesuburan perempuan.8 Menolak 
penggunaan alat-alat kontrasepsi dan 
memilih menggunakan metode-metode 
alamiah dalam pengaturan kelahiran 
berarti mendasarkan relasi antar pribadi 
suami dan istri pada penghormatan timbal 
balik dan penerimaan total, dan hal ini 
berpengaruh positif terhadap perwujudan 
satu tatanan masyarakat yang manusiawi. 

 234. Keputusan berkaitan dengan 
lamanya waktu antar kelahiran dan jumlah 
anak yang dilahirkan semata-mata 
merupakan keputusan suami-istri. 

 Ini adalah hak mereka yang tidak dapat 
digugat dan harus dilaksanakan dalam 
tanggungjawab di hadapan Allah dan 
sambil memperhatikan kewajiban-
kewajibanmereka terhadap diri sendiri, 
anak-anak yang sudah dilahirkan, 
keluargadan masyarakat.9 Apabila untuk 
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tujuan penyebarluasan informasi yang 
memadai dan penggunaan langkah-
langkah yang sesuai pada sector 
demografis otoritas publik mengintervensi 
wilayah kewenangan ini,maka mereka 
harus melakukan hal ini dalam rasa 
hormat terhadap pribadi-pribadi dan 
terhadap kebebasan pasangan-pasangan: 
mereka tidak boleh menutup ruang bagi 
keputusan bebas suami-istri,10 dan juga 
tidak boleh mengizinkan hal ini bagi 
berbagai organisasi-organisasi lain yang 
aktif di dalam bidang ini. 

Semoga hal-hal ini dapat menjelaskan 

mengapa Gereja Katolik melarang 

kontrasepsi 

☧☧☧ 

 

Tantangan Hidup 

Berkeluarga dan Solusinya 

  
Tantangan 

Tantangan dalam membangun keluarga 
pada zaman sekarang dapat dikelompok-
kan ke dalam dua jenis tantangan, yakni: 
tantangan internal dan eksternal. Yang di-
maksud dengan tantangan internal adalah 
apa yang berkaitan dengan pribadi-pribadi 
pasutri, yakni menyangkut kedewasaan 
pasangan, baik secara intelektual, 
psikologis, emosional, spiritual, maupun 
moral. Yang termasuk tantangan eksternal 
dapat berupa keadaan masyarakat dunia 
dan intervensi pihak ketiga: mertua, 
saudara, PIL, dan WIL. Konkretnya, 
tantangan tersebut berupa: 

 Mentalitas materialistis: kehausan 
dan kerinduan untuk menumpuk 
kekayaan, uang, mengukur 
segalanya dengan materi, bahkan 
anak pun dianggap sebagai in-
vestasi, bukan sebagai buah kasih 
sayang. Relasi antarpasutri pun 
terpengaruh. "Ada uang abang 
kusayang, tidak ada uang abang 
kutendang!" 

 Hedonisme .. menjadikan 
kenikmatan sebagai tujuan 
segalanya, hubungan seksual pun 
hanya dipahami sebatas pemuas 
nafsu seks, menjadikan pasangan 
(suami istri) sebagai objek 
pemuas insting dan dorongan 
seksual. 

 Konsumerisme" keinginan untuk 
mengonsumsi dipicu oleh 
kecanggihan teknologi periklanan 
yang begitu persuasif. Hal ini 
menjadi faktor pemicu masalah 
dalam hubungan keluarga. 

 Utilitarisme :menilai sesuatu 
hanya berdasarkan segi 
kegunaannya, bahayanya kalau 
memperlakukan istri-suami hanya 
karena kegunaan dan fungsi. 

 Individualisme : mementingkan 
kepentingan dan kesenangannya 
sendiri, tidak peduli orang lain, 
tidak ada kerelaan untuk 
mengalah dan menyisihkan 
kepentingannya sendiri, untuk 
mendahulukan kepentingan 
bersama. Akibatnya, setiap unsur 
dalam keluarga diabaikan. 

http://santopauluspku.wordpress.com/2012/11/11/mengapa-kontrasepsi-dilarang/
http://santopauluspku.wordpress.com/2012/11/11/mengapa-kontrasepsi-dilarang/


 

 

Halaman 12 dari 31 

 

EDISI XXII – Februari 2014 

 Relativisme moral : tidak ada nilai 
yang diahut dan diterima secara 
universal, semuanya serba relatif .. 
mengarah pada sikap permisif, 
semua serba boleh. 

 Kesibukan mengejar karier .. tugas 
dan tanggung jawab utama dalam 
keluarga diabaikan .. rumah hanya 
dijadikan losmen. Dalam hal ini, 
pandangan tradisional tentang 
tugas dan panggilan luhur yang 
dimiliki setiap wanita sebagai ibu 
dan istri, tetap relevan, tanpa 
mengecualikan mereka untuk 
berpartisipasi dalam kegiatan 
ekonomi, sosial, dan keagamaan. 

 Kesibukan antara suami-istri .. 
membawa dampak negatif dalam 
kehidupan keluarga. Komunikasi 
antara pasutri renggang. 
Komunikasi antara orang tua-anak 
renggang sehingga anak berbuat 
sesuatu yang aneh-aneh di luar 
rumah: sekolah, lingkungan; 
menjadi pecandu narkoba. 

 Ketidaksetiaan .. penyelewengan-
perselingkuhan baik itu dilakukan 
oleh pihak suami maupun oleh 
pihak istri (PIL dan WIL). 
Bagaimana sikap Anda 
dihadapkan pada ketidaksetiaan 
dan pengkhianatan pasangan 
Anda? 

Solusi  

Dalam usaha memelihara hidup bersama 
dalam keluarga, lebih-Iebih dalam situasi 
sulit, mereka dianjurkan terus-menerus 
membangun sikap saling mengampuni, 

bukan sebaliknya. Usaha pemulihan hidup 
bersama harus terus diperjuangkan ter-
lebih untuk mengatasi bahaya perceraian 
dalam hidup perkawinan, kasus perpisa-
han dalam pernikahan (lih. kanon 1151-
1153). 

 
Untuk membangun satu kebersamaan 
hidup yang saling membahagiakan, perlu 
diperhatikan adanya kejujuran dan 
keterbukaan satu sarna lain, menciptakan 
kom'unikasi yang mendalam, komunikasi 
sampai ke tingkat perasaan, saling mem-
percayai, semangat berkorban, kesediaan 
untuk mendengarkan satu sarna lain, 
pengosongan diri (bdk. Flp 2:5-11), 
kerendahan hati, kesetiaan, saling 
mengampuni, saling melayani (lihat 
perbuatan simbolik Yesus mencuci kaki 
para rasul) , saling meneguhkan, saling 
menjaga nama baik. 
Diusahakan adanya correctio fraterna 
(saling. memberi masukan dalam sua sana 
persaudaraan) antara suami-istri dan 
anak-anak, lalu ditutup doa bersama 
sebagai sarana untuk membina hubungan 
antarpribadi dalam keluarga (bdk. Mat 
18:15-20) 

. 
Segala macam persoalan yang menyangkut 
kebijakan suami-istri dan keluarga harus 
dibicarakan bersama .. ada perencanaan 
bersama dan risiko atau keberhasilan 
ditanggung bersama. Dalam hal ini, tidak 
akan ada saling lempar tanggung jawab 
(jangan meniru Adam dan Hawa yang 
melemparkan tanggung jawab). 

☧☧☧ 
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NIKAH BEDA AGAMA BUKAN 

SAKRAMEN 

Di dalam Gereja Katolik memang 

dibedakan adanya perkawinan 

berdasarkan pihak-pihak yang menikah. 

Pemahaman adanya jenis-jenis 

perkawinan ini penting, agar makna di 

dalam setiap perkawinan menjadi lebih 

jelas. Tidak semua perkawinan dalam 

Gereja Katolik bersifat sakramen. Ada 

perkawinan yang bersifat non-sakramen 

juga. 

Istilah sakramen secara sederhana adalah 

sesuatu yang menampakkan dan 

menghadirkan Allah. Kata sakramen 

berasal dari kata Latin, sacramentum dan 

berakar pada kata sacr, sacer yang berarti: 

kudus, suci, lingkungan orang kudus atau 

bidang yang suci. Kata itu mempunyai arti 

menyucikan, menguduskan, atau 

mengkhususkan sesuatu atau seseorang 

dalam bidang yang suci atau kudus. Kata 

sakramen menampilkan tindakan 

penyucian atau hal yang menguduskan. 

Pengertian sakramen ini menyangkut juga 

hal yang bersifat ”misteri”, karena kita 

tidak dapat mengerti sepenuhnya. Oleh 

kesatuan dengan Kristus, hubungan suami-

isteri termasuk dalam ”misteri” Allah. 

Karya Allah dalam Yesus Kristus tampak 

nyata dan dilaksanakan dalam 

perkawinan. Cinta Kristus kepada Gereja-

Nya menjadi dasar yang sesungguhnya 

bagi kesatuan suami-isteri yang telah 

dibaptis. Cinta perkawinan mereka 

mengambil bagian dalam cinta Kristus 

kepada Gereja-Nya. Yang paling pokok 

dalam setiap sakramen, yaitu arti 

keselamatannya. Suami isteri dalam 

kesatuan dengan Kristus diselamatkan 

oleh cinta perkawinan mereka sendiri. 

Maka, keselamatan itu ditentukan oleh 

baptisan seseorang. Mengenai sakramen 

tidak bisa tidak harus dihubungkan 

dengan adanya baptisan dari seseorang. 

Kita membedakan beberapa macam 

perkawinan, di antaranya: perkawinan 

Katolik, perkawinan Campur beda Gereja, 

dan perkawinan Campur beda agama. 

Baptisan menentukan jenis 

perkawinannya. 

Kalau pihak yang menikah itu laki-laki 

Katolik dengan perempuan Katolik, maka 

perkawinan mereka disebut sebagai 

perkawinan sakramen yang ideal, karena 

berasal dari Gereja dan baptisan yang 

sama. Perkawinan ini bersifat sakramental 

dan tidak terceraikan dengan alasan apa 

pun, kecuali maut. 

Jika yang menikah dari pihak Katolik 

dengan Protestan, perkawinan mereka 

juga disebut perkawinan sakramen, karena 

keduanya adalah orang-orang yang 

dibaptis dan percaya kepada Kristus. 

Istilah ”Protestan” adalah semua Gereja di 

luar Gereja Katolik yang mempunyai 

kesatuan dengan PGI (Persekutuan Gereja-

Gereja di Indonesia) dan mempunyai 

baptisan dengan rumusan sama, ”Dalam 
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Nama Bapa, dan Putera/Anak, dan Roh 

Kudus”. 

Untuk membedakan dengan jenis 

perkawinan Katolik, maka perkawinan ini 

disebut perkawinan campur beda Gereja. 

Untuk menikah, pihak-pihak yang akan 

menikah membutuhkan izin dari 

pemimpin Gereja setempat agar 

dibebaskan dari larangan beda Gereja. 

Perkawinan jenis ketiga adalah 

perkawinan beda agama. Sekurang-

kurangnya harus ada satu pihak Katolik 

dan satu pihak tidak dibaptis. Pihak bukan 

Katolik adalah orang-orang dari golongan 

non-kristen, seperti Islam, Hindu, Buddha, 

Kejawen, Kaharingan, KongHuChu, agama 

adat, maupun orang-orang yang tidak 

beragama. Perkawinan mereka tidak 

disebut sakramen, karena salah satu dari 

kedua pihak itu tidak percaya kepada 

Kristus. Mereka dengan keberadaannya, 

tidak dapat menjadi perwujudan dari cinta 

Kristus kepada Gereja-Nya secara utuh 

atau menghadirkan Allah dalam hidup 

perkawinannya. Inilah perkawinan non-

sakramen 

.Meskipun perkawinan beda agama 

bukanlah perkawinan sakramental, tetapi 

”aturan main”-nya sama dengan semua 

perkawinan Katolik, yaitu tidak boleh 

diceraikan. Alasannya, karena pihak 

Katolik bersatu dengan Kristus, dan pihak 

lain juga percaya kepada Allah atau Tuhan. 

Perkawinan ini mempunyai risiko lebih 

berat dalam hal iman dan pelaksanaannya 

karena perbedaan agama itu. Untuk 

perkawinan ini, calon yang akan menikah 

memerlukan dispensasi dari halangan 

beda agama -  

(Sumber; Hidup Katolik) 

☧☧☧ 

UJUD KERASULAN DOA 

FEBRUARI 2014 

 

Ujud Universal           : Lansia 
Semoga Gereja dan masyarakat mau 
menghormati kebijaksanaan dan 
pengalaman yang dimiliki oleh mereka 
yang lanjut usianya. 
Kami mohon : …….. 
 
Ujud Misi       : Kolaborasi dalam 
Evangelisasi 
Semoga para imam, para peserta hidup 
Bakti dan awam pada umumnya mau 
bekerjasama dengan tulus iklas dalam 
evangelisasi 
Kami mohon : ……..  
 
Ujud Gereja Indonesia  : Pekerja sektor 
informal 
Semoga para pekerja sekttor informal 
dapat selalu menemukan jalan untuk 
memperoleh rejeki yang cukup bagi 
keluarganya 
Kami mohon : …….. 
 
Ujud Khusus untuk Keuskupan kita     : 
Pekerja rumah tangga 
Semoga umat di keuskupan kami 
mempersilahkan Tuhan Yesus merajai 
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keluarga agar semakin bermurah hati 
dalam menjamin kesejahteraan para 
pekerja rumah tangga 
Kami mohon : …….. 
 
Sumber : 

1. Ujud-ujud Doa Sri Paus untuK umum, karya 
Misi dan Gereja Indonesia 

2. Karya Kepausan Indonesia 

 

K O L O M 

KATEKESE 

Sakramen Perkawinan 

Gereja Katolik mengenal Sakramen 

Perkawinan sebagai salah satu dari 

ketujuah Sakramen. Hal ini menunjukkan 

bahwa perkawinan adalah suatu hal yang 

luhur. Dengan adanya sakramen 

pernikahan secara lahiriah ada tanda yang 

menyatakan bahwa Allah hadir 

dalam kehidupan perkawinan dan Allah 

menjadi saksi cinta kasih sang suami dan 

istri (bdk Mal 2:14). Perkawinan dijadikan 

sakramen karena kitab suci sendiri 

mengisyaratkan seperti menjunjung tinggi 

perkawinan. Bahkan Paulus menegaskan 

supaya suami-istri saling mencintai seperti 

Kristus mencintai umatNya (jemaat atau 

Gereja-Nya - Lih Ef 5:21-33).  

Kitab Kejadian memberikan gambar-

an bahwa Allah sungguh memberkati 

perkawinan  (bdk Kej 1:28). Campur 

tangan Allah itulah yang menjadi dasar 

yang kuat untuk menjadikan perkawinan 

sebagai sakramen. 

Menurut Gereja Katolik perkawinan itu 

bersifat kekal atau tidak terceraikan dan 

ini  sesuai dengan KS (bdk Markus 10:1-12, 

Roma 7:2-3 dan Lukas 16:18). Pada 

kutipan KS yang lain ada seolah-olah 

semacam celah untuk melakukan 

perceraian seperti Matius 19:1-12, 

terutama pada ayat 9: "Barangsiapa 

menceraikan isterinya, kecuali karena 

zinah, lalu kawin dengan perempuan lain, 

ia berbuat zinah." Tetapi sebenarnya 

menurut para ahli kata di atas merupakan 

sisipan dari penulis injil. Mengapa?? 

Karena injil Matius ditujukan untuk 

pembaca Yahudi. Kita tahu bahwa hukum 

Taurat itu mengijinkan perceraian 

sehingga akhirnya penulis injil 

menyisipkan kata "Kecuali karena zinah" 

agar tidak menimbulkan kesan bahwa 

Yesus mengubah hukum taurat, karena 

Yesus dalam injil Matius mengatakan 

"Janganlah kamu menyangka, bahwa Aku 

datang untuk meniadakan hukum Taurat 

atau kitab para nabi. Aku datang bukan 

untuk meniadakannya, melainkan untuk 

menggenapinya. Karena Aku berkata 

kepadamu: Sesungguhnya selama belum 

lenyap langit dan bumi ini, satu iota atau 

satu titikpun tidak akan ditiadakan dari 

hukum Taurat, sebelum semuanya terjadi." 

(Mat 5:17-18) Jadi maksud Yesus tetap 

bahwa perkawinan itu tetap tak 

terceraikan. Hal itu dapat disimpulkan jika 

kita membaca ayat 9 pada Matius 19 

dengan kesatuan dengan keseluruhan 

konteks perkawinan dalam KS. 
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Ada yang mengatakan bahwa  selain Mat 

19:1-12, 1 Kor 7:10-11 juga 

mengisyaratkan akan bolehnya perceraian  

(lihat pada ayat 11). 

Tetapi jelas sekali dalam perikop ini 

bahwa kalau memang harus berpisah (= 

Paulus menyebutnya bercerai ) istri yang 

menceraikan suaminya tidak 

diperkenankan menikah lagi dan sebisa 

mungkin kembali rujuk dengan suaminya. 

Nah dalam hal ini sudah jelas bahwa 

Paulus mengatakan perceraian itu tidak 

diijinkan. Dalam Efesus 5:22-32 kita dapat 

menyimpulkan bahwa perceraian itu tidak 

dimungkinkan. Mengapa?  Karena pada 

perikop itu dijelaskan bahwa hubungan 

Yesus dengan Jemaat adalah sebagai 

Kepala dan Tubuh yang sudah pasti tidak 

dapat diceraikan. Nah kalau Paulus juga 

menyamakan hubungan itu dengan 

hubungan suami dan istri berarti secara 

otomatis hubungan antara suami dan istri 

tidak dapat diceraikan, karena hubungan 

Yesus dengan jemaat tidak dapat 

diceraikan. Dalam  Perjanjian Lama 

ditegaskan bahwa Allah sendiri membenci 

perceraian (Mal 2:16). 

Dalam istilah Gereja ada istilah 

Annulments yang dalam hukum gereja 

berarti sejak awal mula tidak ditemukan 

perkawinan yang sah (perkawinan yang 

menjadi batal karena tidak memenuhi 

hukum Gereja atau sebab musabab yang 

sesuai hukum Gereja). dalam hal ini 

mereka yang mengalami mungkin dapat 

menikah kembali di Gereja. Dalam Gereja 

Katolik jika pasangan yang menikah salah 

satunya ada yang meninggal maka 

pasangan yang satunya dapat pula kembali 

menikah di gereja. 

☧☧☧ 

LITURGI  

Persiapan Liturgi 

Perkawinan 

Mempelai 

 Dalam mempersiapkan liturgi 

perkawinan, tentu diandaikan 

bahwa pasangan yang hendak 

menikah telah memenuhi syarat-

syarat untuk dilangsungkannya 

sebuah perkawinan katolik.  

 Persiapan liturgi perkawinan 

dilakukan oleh kedua calon 

mempelai bersama Pastor 

pendamping atau Pastor yang 

akan memimpin perayaan 

perkawinan. 

 Menjelang perayaan Perkawinan 

hendaklah kedua calon mempelai 

mempersiapkan diri dengan 

perayaan Sakramen Tobat, dan 

bila dianggap perlu sesudah itu 

mereka mengadakan latihan 

untuk liturgi perkawinannya 

bersama imam, para saksi dan 

orang tua (TPP 47).  
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 Mempelai sebaiknya tidak 

membacakan doa umat atau 

membaca salah satu bacaan, sebab 

bagi merekalah Sabda Tuhan 

diarahkan. Demikian juga mereka 

sebaiknya tidak tampil sebagai 

penyanyi (TPP 48, 90).  

  Mempelai justru dianjurkan 

untuk membawa dan 

menghantarkan sendiri bahan 

persembahan roti dan anggur 

menuju altar untuk diserahkan 

kepada Imam (TPP 49). 

 Pelaksanaan komuni dua rupa 

 dengan cara menerima Tubuh 

Kristus dan meminum Darah 

Kristus dari piala, namun tidak 

saling menyuapkan (TPP 50). Cara 

lain yang disetujui adalah 

menerima Hosti yang sudah 

dicelupkan ke dalam piala, dari 

tangan Imam dan diterima 

langsung di lidah. 

Penentuan hari perkawinan 

 Dalam menentukan tanggal 

perkawinan, kedua mempelai 

wajib bersepakat dengan Imam 

yang akan memimpin perayaan. 

Persepakatan ini dengan 

memperhatikan lowongnya gereja 

dari kegiatan liturgi lainnya.  

 Sangat disarankan bagi pasangan 

yang hendak menikah agar 

memastikan kesediaan Imam dan 

lowongnya gereja pada tanggal 

dan jam yang dikehendaki, 

sebelum menentukan waktu 

perayaan lainnya (resepsi, 

upacara adat, dll).  

 Misa ritual “Missa pro sponsis” 

khusus untuk perkawinan (Misa 

bagi Mempelai), dengan doa-doa 

dan bacaan-bacaan bertema 

perkawinan dapat diadakan pada 

hari biasa.  

 Bila perkawinan dirayakan pada 

hari-hari liturgi kelas satu (Natal, 

Paskah, masing-masing dengan 

oktafnya, Pentakosta, Tri Hari Suci 

Paskah, Penampakan Tuhan, 

Kenaikan Tuhan, Tritunggal 

Kudus, Tubuh dan Darah Kristus, 

Hati Yesus, Kristus Raja, Maria 

Dikandung Tanpa Dosa dan Maria 

Diangkat ke Surga), maka dipakai 

Misa hari yang bersangkutan  

lengkap dengan bacaan-

bacaannya. Yang dipertahankan 

adalah Berkat untuk Mempelai 

dan seraya melihat situasi dapat 

memakai rumus khusus berkat 

pada akhir Misa (TPP 34).  

 Bila dirayakan pada Masa Natal 

atau pada hari Minggu sepanjang 

tahun dengan kehadiran umat 

paroki, maka dipakai rumus Misa 

Hari Minggu yang bersangkutan. 
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Akan tetapi pada minggu-minggu 

ini salah satu bacaan dapat 

diambil dari yang disediakan 

untuk perayaan perkawinan. (TPP 

35). 

 Perayaan Perkawinan dapat pula 

diadakan pada Masa Adven dan 

Prapaskah dengan 

mempertimbangkan semangat 

tobat pada masa itu, sehingga 

tidak perlu mengadakannya dalam 

suasana kemeriahan yang 

berlebihan baik di dalam perayaan 

liturgis maupun di luar perayaan 

liturgis (TPP 71).  

 Menjadi jelas, bahwa Liturgi 

Perkawinan yang diadakan pada 

hari biasa menggunakan rumus 

Misa bagi Mempelai, sedangkan 

yang diadakan pada hari Minggu 

menggunakan rumus Misa hari 

Minggu yang bersangkutan 

(dengan pengecualian tertentu 

pada Masa Natal dan Minggu 

Biasa).  

 Yang dimaksud dengan rumus 

Misa adalah menyangkut doa 

pembuka, doa persiapan 

persembahan, doa sesudah 

komuni, bacaan-bacaan, mazmur 

tanggapan, antifon/nyanyian, doa 

umat, prefasi, dan berkat 

penutup.  

 Dengan demikian, bila Liturgi 

Perkawinan dilangsungkan pada 

hari Minggu, mempelai dan 

keluarganya beserta umat yang 

hadir memenuhi kewajiban 

menghadiri Misa Minggu. 

Buku panduan (bila diperlukan) 

 Buku panduan dibuat sendiri oleh 

mempelai (atau pihak paroki). 

Semua isi doa dan bacaan harus 

mengacu kepada buku Tata 

Perayaan Perkawinan yang baru. 

 Draft buku panduan harus 

dimintakan persetujuan Imam 

yang akan memimpin perayaan 

termasuk lagu-lagunya, sebelum 

diperbanyak. Sangat disarankan 

agar mempelai memilih sendiri 

bacaan-bacaan dari daftar pilihan 

yang sudah disediakan. 

Petugas perkawinan 

 Mazmur tanggapan dan Bait 

Pengantar Injil dibawakan dari 

mimbar atau tempat lain yang 

cocok (TPP 58).  

 Petugas Koor, Misdinar dan Lektor 

disesuaikan dengan kebijakan 

paroki masing-masing. Bila Lektor 

hendak dipilih dari keluarga 

mempelai, harus dipastikan 

bahwa yang bersangkutan 

mempersiapkan diri dengan baik, 
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karena dalam Liturgi Sabda, 

Lektor bertindak sebagai 

"jurubicara Allah."  

 Bila tidak ada petugas koor, 

Lektor membacakan antifon 

pembuka ketika perarakan masuk 

dan antifon komuni ketika Imam 

menyambut Tubuh dan Darah 

Kristus.   

☧☧☧ 

BINA IMAN REMAJA   

Pacaran tak seiman 

bolehkah? 

Hal memilih pasangan hidup adalah hak 

azasi manusia, maka Gereja tidak dapat 

melarang umatnya memilih pasangan 

hidup seturut pilihannya sendiri. Namun 

Gereja sebagai ‘ibu’ bagi umat beriman, 

berhak memberitahukan juga kepada 

anak-anaknya, bahwa menikah dengan 

pasangan yang tidak seiman itu adalah 

sesuatu yang tidak mudah bagi kehidupan 

perkawinannya, dan juga beresiko 

terhadap pertumbuhan imannya sendiri, 

sehingga perkawinan dengan pasangan 

yang tidak seiman memang tidak 

dianjurkan oleh Gereja Katolik. Namun 

demikian, jika sampai perkawinan dengan 

pasangan yang tidak seiman ini tetap 

harus dilangsungkan, maka Gereja 

memberikan ketentuan-ketentuannya agar 

perkawinan tersebut dapat dikatakan sah 

di hadapan Tuhan dan Gereja. Adapun 

ketentuan ini diberikan demi kebaikan 

pasangan yang menikah itu sendiri, 

terutama pihak yang Katolik, agar ia dapat 

tetap mempertahankan imannya demi 

keselamatan jiwanya dan anak-anaknya. 

Mengingat bahwa perkawinan menurut 

iman Katolik dimaksudkan untuk menjadi 

gambaran persatuan kasih antara Kristus 

dan Gereja-Nya, maka penting di sini agar 

kedua pasangan dapat mengambil bagian 

dalam kesatuan antara Kristus dan Gereja 

sebagaimana yang diwujudkan dengan 

nyata dalam perayaan Ekaristi. Padahal 

kalau salah satu dari pasangan tidak 

Katolik, maka tidak dimungkinkan bagi 

kedua pasangan untuk menyambut 

Ekaristi yang sesungguhnya menjadi 

sumber dan puncak kehidupan dan 

kesatuan kasih mereka sebagai suami istri. 

(Kecuali jika sebelum perkawinan 

dilangsungkan, pihak Katolik telah 

meminta dan memperoleh izin dari pihak 

otoritas Gereja Katolik, maka ia tetap dapat 

menyambut Komuni setelah menikah). Jika 

pasangan tidak mempunyai iman yang 

sama tentang Ekaristi, (atau bahkan tidak 

mengimani Kristus, jika beda agama), 

maka akan sangat sulitlah diperoleh 

kesatuan hati di inti kehidupan rohani 

sebagai suami istri, yaitu menghayati 

kesatuan kasih mereka sebagai bagian dari 

kasih Kristus kepada Gereja: bahwa 

hubungan kasih mereka bukan hanya 

melibatkan mereka berdua saja, tetapi 

melibatkan juga Kristus sebagai 

“model”nya. Dengan Kristus sebagai 

model/ teladannya, maka kedua pihak 
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dapat belajar untuk saling berkorban, 

saling memberikan diri tanpa syarat, 

terbuka kepada kemungkinan kehidupan, 

bersama mengarahkan anak-anak kepada 

keselamatan kekal melalui Baptisan dan 

pendidikan iman Kristiani seturut 

kehendak Tuhan. 

Tanpa menimba kekuatan dari Kristus 

sendiri, akanlah sulit untuk membina 

hubungan kasih dan kesatuan antara 

suami dengan istri. Karena itu, tak 

mengherankan, jika dalam keadaan 

sedemikian, dalam perjalanan waktu 

ikatan kasih suami istri dapat menjadi 

rapuh dan kehidupan keluarga menjadi 

tidak harmonis. Kita telah mengetahui dari 

banyaknya fakta akan kesulitan yang 

dihadapi oleh pasangan-pasangan yang 

tidak seiman, dan selayaknya ini membuat 

kita berpikir dua kali untuk memilih 

pasangan yang tidak seiman dengan kita. 

Sedangkan pasangan yang seiman saja 

sudah memiliki tantangannya tersendiri 

(sebab mungkin latar belakang keluarga 

berbeda, sifat laki-laki dan perempuan 

juga berbeda, dst), apalagi jika ditambah 

dengan perbedaan ajaran iman. 

 

Maka jika kalian sungguh mempunyai cita-

cita untuk membentuk keluarga atas dasar 

iman Katolik, silakan kalian mencari 

pasangan yang Katolik, demi kebaikan 

Anda berdua. Janganlah sampai kalian 

berpacaran dengan seseorang yang non- 

Katolik tanpa memikirkan akibatnya, yaitu 

kalian dapat sampai kepada perkawinan 

dengan pasangan yang tidak seiman 

dengan kalian.  

Silakan kalian pikirkan bagaimana 

kehidupan rohani kalian sehari-hari 

selanjutnya sebagai pasangan, jika hal ini 

dilakukan.  

 Akankah kalian setia sebagai 

seorang Katolik? Dapatkah kalian 

tetap setia menerima Yesus dalam 

Ekaristi?  

 Bagaimana mendidik anak-anak 

kalian pada prakteknya (cara doa 

yang bagaimana yang akan 

diajarkan kepada anak, ke gereja 

mana anak akan dilibatkan, dst), 

jika hal ini dilakukan.  

 Apakah kalian akan mempunyai 

pandangan yang sama akan 

makna perkawinan, dan juga 

tentang keterbukaan terhadap 

kemungkinan kehidupan yang 

dapat dipercayakan oleh Tuhan 

kepada kalian berdua? 

 

Justru karena nampaknya hubungan kalian 

belum terlalu jauh dengan teman kalian 

itu, maka ada baiknya kalian pikirkan 

kembali apakah kalian akan tetap 

menindak-lanjuti hubungan tersebut. 

Bawalah ke dalam doa-doa kalian, dan 

semoga Tuhan membantu kalian untuk 

mengambil keputusan dalam hal ini. 
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BINA IMAN ANAK  

Yakub dan Esau 
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K E G I A T A N 

DEWAN PASTORAL PAROKI 

Seksi Keluarga – Kursus Persiapan 

Perkawinan I – 2014 

KPP Angkatan I tahun 2014 berlangsung 

mulai tanggal 7 – 9 Febuari 2014, seperti 

biasanya registrasi dan pendaftaran 

dimulai jam 15.3o. Pada KPP kali ini para 

peserta sudah lebih siap dalam membawa 

persyaratannya, semakin banyak pasangan 

yang sudah mempersiapkan diri dengan 

lebih baik. Jumlah peserta KPP berjumlah 

23 orang, ditambah 2 orang titipan dari 

seksi keluarga paroki Santa Maria, 

dikarenakan mereka tidak lengkap 

mengikuti KPP disana karena sakit, jadi 

mereka hanya mengikuti sesi yang tidak 

dihadiri waktu sakit. Para peserta berasal 

dari paroki Santo Paulus , paroki Santo 

Mikhael – Sumut, paroki Maria Claret – 

Sumut, paroki Santa Maria, paroki Santo 

Yosef – Duri, stasi Siabu dan stasi Muara 

Fajar. 

 

Acara kemudian di lanjutkan dengan 

pembukaan dan pembacaan tata tertib dan 

pembagian kelompok untuk kebersihan 

ruangan fasilitas dibuka oleh pasutri Tri – 

Effen, sekaligus dibuka dengan doa 

menandakan acara KPP secara resmi 

dimulai. KPP kali ini seperti biasa 

dilaksanakan dengan 9 materi. Pada setiap 

sesi yang diberikan narasumber kami 

menilai respon yang diterima oleh para 

peserta cukup baik dengan dilihat dari 

seriusnya mereka mengikuti KPP ini dan 

banyaknya mereka bertanya kepada 

pembicara. Acara berlangsung dengan 

lancar dan baik sampai dengan 

berakhirnya KPP I/2014 ini pada hari 

Minggu 9 February 2014 diakhiri dengan 

pembagian sertifikat KPP bagi peserta 

yang telah lulus dalam arti telah selesai 

mengikuti KPP ini dan telah melengkapi 

syarat-syarat. 
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Harapan kami sebagai koordinator seksi 

pembinaan keluarga, semoga saja 

pasangan-pasangan yang dalam waktu 

dekat akan melangkah menuju gerbang 

pernikahan dapat mempersiapkan mental, 

hati dan jiwanya dengan pembekalan-

pembekalan yang telah diberikan selama 

Kursus Persiapan Pernikahan (KPP) ini. 

Semoga bisa melandasi pernikahan 

mereka atas dasar cinta kasih, saling 

mengisi, menerima kelemahan dan 

kelebihan pasangannya, demi mewujudkan 

pernikahan katolik yang sejati, Amin… 

STASI 

Penerimaan Sakramen Baptis - St 

Agustinus Sriwijaya 

Tanggal 29 Januari 2014 – di Stasi Si 

Agustinus Sriwijaya diterimakan 

Sakramen Permandian kepada tiga orang 

anak, yaitu dari keluarga Bapak Silalahi  

keluarga Bapak SItorus, dan kelaurga 

bapak Harianja oleh Pastor Franco 

Qualizza, SX. 

Misa dimulai pukul 15.00 dihadiri seluruh 

umat. 

Setelah Misa diadakan syukuran oleh 

keluarga Bapak SIlalahi – bersama seluruh 

umat. Namun pada kesempatan ini, Pastor 

tidak dapat ikut dalam acara syukuran ini 

karena harus segera menghadiri rapat di 

Paroki. 

Umat tidak kecewa, dan secara khusus 

mengucapkan terimakasih kepada Pastor 

dan Bapak I Nyoman P Ajana yang 

menyempatkan waktu beliau untuk hadir 

di St Agustinus Sriwijaya. 

-Prandika G 

 

P E R I S T I W A 

Rapat Wilayah para pastor se-Riau 

Daratan 

 

Tak seperti biasanya, selasa petang 4 

Februari 2014 – di Gereja Paroki St Paulus 

Pekanbaru – umat berdatangan dari stasi 

pusat dan stasi-stasi dekat untuk 

menghadiri Misa konselebrasi.  Misa 

dipimpin oleh Pastor Adrianus B. 

Meman, Pr dari Paroki St Yosef Duri. Beliau 

didampingi oleh Pastor Yulius Tangke 

Bandaso SX (Paroki St Paulus Pekanbaru) 

dan Pastor P Wahyu Wurdiyanto, SCJ dari 

Paroki Hati Kudus Pangkalan Kerinci yang 

juga adalah ketua Rawil Riau terpilih sejak 

Nov 2013 lalu. 

Turut mendampingi, Pastor Elio 

Sihombing OFMCap (Pematangsiantar), 

Pastor Theodorus OFMCap (Paroki St 

Theresia Kanak-kanak Yesus Air Molek), 

Pastor Franco Qualizza SX (Paroki St 

Paulus Pekanbaru), Pastor Casali Otello SX 

(Paroki St Paulus Pekanbaru), Pastor  Yoh. 

Don Bosco Jata, Pr(St Petrus dan Paulus 

Bagansiapiapi), Pastor Blasius Sumaryo, 
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SCJ (Paroki Hati Kudus Yesus Pangkalan 

Kerinci), Pastor Juventus Saragih OFMCap 

(Paroki St Theresia Kanak-kanak Yesus Air 

Molek), Pastor Otto Hasugian Pr (Paroki St 

Maria Ratu Rosari Baganbatu), Pastor 

Cresentius Siallagan OFMCap (Paroki St 

Theresia Kanak-kanak Yesus Air Molek), 

Pastor Klitus Da Gomez, Pr (St Petrus dan 

Paulus Bagansiapiapi) Pastor Pancani 

Otello SX (Paroki St Paulus Pekanbaru), 

Pastor Paulus Driyan Suwandi SCJ (Paroki 

St Yohanes Pembaptis Perawang), Pastor 

Morizius Aritonang, OFMCap (Paroki St 

Theresia Kanak-kanak Yesus Air Molek), 

dan Pastor Yustinus Monang Damanik, Pr 

(St Maria A Fatima Pekanbaru). 

Misa dihadiri juga oleh peserta Rawil – 

Frater Wolfran dari Paroki St Yosef Duri, 

Bruder Markus Islumiyanto SCJ dari Paroki 

Hati Kudus Yesus Pangkalan Kerinci, dan 

Frater Imanuel Yudi SX dari Paroki St 

Paulus Pekanbaru. 

Di penutupan Misa, Pastor Paroki – Pastor 

Franco SX mengambil kesempatan untuk 

mengucapkan terimakasih kepada para 

pastor yang berkenan hadir di Paroki St 

Paulus, sekaligus memperkenalkan Pastor 

Ardy Pr yang memimpin Misa dan juga 

Pastor Wahyu SCJ sebagai ketua Rawil. 

Dalam kesempatan ini juga, Pastor Wahyu 

SCJ menyampaikan bahwa kita yang hadir 

di sini mengalami kegembiran dan 

sukacita untuk perjumpaan iman. 

Disampaikan juga terimakasih untuk 

Paroki yang telah memfasilitasi pertemuan 

para imam dan juga keterlibatan umat.  

Misa dimeriahkan juga dengan koor Ave 

Verum – dan persembahan lagu dari anak-

anak Kring St Guido Maria Conforty. Misa 

yang dimulai pukul 18.30 ini diakhiri 

dengan umat bersalam-salaman dan 

beramah tamah bersama para pastor. 

Acara dilanjutkan dengan makan malam di 

pastoran yang dihadiri seluruh pastor, juga 

Pastor Imanuel Sembiring OFMCap dari 

Pematangsiantar dan Pastor Pastor 

Emilianus Sakoikoi, Pr (St Ignatius Pasir 

Pangaraian), beserta beberapa Dewan 

Paroki Harian DPP Santo Paulus 

Pekanbaru dan beberapa umat. 
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Perayaan IMLEK di Paroki St Maria A 

Fatima 

 

Sabtu, 8 Februari 2014 – di Gereja Paroki 

St Maria A Fatima diadakan Misa Imlek 

sebagai ucapan syukur atas datangnya 

tahun baru bagi umat Katolik Tionghoa se-

Pekanbaru. 

Misa dimulai pukul 19.00 waktu setempat 

– dipimpin oleh Romo Florianus Sarno Pr 

didampingi oleh Rm Anton Konseng Pr, Rm 

Yustinus Monang Damanik Pr dan juga 

para pastor dari paroki kita – St Paulus 

Pekanbaru - Pastor Franco Qualizza SX, 

Pastor Casali Otello SX dan Pastor Yulius 

Tangke Bandaso SX. 

Misa konselebrasi ini dimulai dengan 

perarakan dari halaman Paroki, menyusuri 

jalan A Yani dan masuk ke halaman gereja 

Gereja - dimana Barongsai Merah – putih 

memimpin di depan dengan tarian yang 

indah dan memperagakan kebolehannya di 

sana, sementara petugas-petugas Misa 

melanjutkan perjalanan masuk ke dalam 

Gereja.  

Misa mengambil bacaan Minggu biasa ke V 

tahun A – dengan Injil dibacakan oleh Rm. 

Monang Pr – dilanjutkan Homili oleh Rm. 

Sarno, Pr. 

“Hari ini kita diajak menjadi garam dan 

terang,” demikian Romo Sarno mengawali 

homilinya. Garam yang sedikit dimasukkan 

ke dalam makanan, ia melebur, dan 

membuat rasa masakan menjadi lain – 

itulah orang Katolik.  

Membahas tentang Imlek – tidak ada 

dalam Alkitab – adalah merupakan tradisi 

(bukan agama) yaitu tahun baru yang 

menandai kehidupan baru. Saat itu adalah 

awal musim semi yang mandatangkan 
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sukacita; maka unsur religiusnya adalah 

bersyukur. Mulai menanam untuk 

menghasilkan panen yang membutuhkan 

usaha – maka disana ada pengharapan, 

seperti dalam kehidupan para kudus – 

dalam Kristus ada pengharapan.  

Imlek 2014 bertepatan dengan tahun 

liturgi, maka kita diajak untuk selalu 

terlibat dalam perayaan liturgi, bukan 

hanya “perayaan untuk para petugas”, 

melainkan sebagai umat yang menghadiri 

kita juga harus terlibat, misalnya menyanyi 

dengan sepenuh hati, berjuang untuk 

belajar liturgy, lagu-lagu dan sebagainya – 

sehngga keterlibatan kita akan 

mempengaruhi kita yang mana buahnya 

akan terlihat dalam kehidupan sehari-hari.  

Ekaristi adalah ucapan syukur, dan Imlek 

adalah tahun baru, keduanya membawa 

harapan; itulah iman. Di dalam Ekaristi, 

Yesus membawa penebusan, maka tidak 

ada pertentangan antara Imlek dan 

Ekaristi, justru makna yang bisa didapat 

semakin dalam. Inkulturasi adalah hal 

penting, karena dalam setiap tradisi, pasti 

ada hal yang baik untuk dikembangkan. 

Kita boleh bangga bahwa Gereja Katolik 

terbuka terhadap inkulturasi – sebagai 

contoh, di seluruh Gereja Katolik di dunia 

tata perayaan seragam, hanya saja 

bahasanya yang berbeda sesuai tempat 

masing-masing, dan juga lagu-lagunya 

yang dikembangkan namun tetap berada 

pada jalur liturgi dalam Gereja Katolik. 

Maka, “GONG XI FAT CAI”, seru romo 

mengakhiri homili beliau. 

Misa diiringi dengan koor yang memukau 

yang menyanyikan lagu-lagu Misa bergaya 

Tionghoa yang seluruhnya diambil dari 

Madah Bakti – menunjukkan kekayaan 

budaya kita. Begitu juga dnegan tarian 

persembahan oleh remaja putri yang 

menarikan tari kipas. Pesembahan diantar 

oleh pasangan-pasangan berbagai usia 

dengan kostum khas Tionghoa. 

Setelah berkat penutup, Rm Anton dan 

Pastor Lius didampingi oleh ibu-ibu 

membagikan Angpao untuk anak-anak dan 

jeruk untuk orang dewasa. 

Perayaan masih dilanjutkan dengan acara 

di parkiran paroki, yaitu pertunjukkan 

Barongsai. Umat memenuhi parkiran 

sambil beramah-tamah bersama para 

pastor dan suster-suster dari St Maria 

maupun dari paroki St Paulus. Dalam acara 

tersebut, panitia juga mengedarkan kotak 

sumbangan sambil menampilkan gambar-

gambar saudara-saudara kita di Gn 

Sinabung. Disampikan oleh Mc pada acara 

itu – Bpk Daud Darmono – bahwa 

sumbangan yang lalu telah disampaikan 

kepada saudara/i kita , namun mereka 

masih memerlukan bantuan yang akan 

tetap dialirkan. Dalam sukacita kita tetap 

mengingat saudara-saudari kita yang 

tertimpa musibah. 
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PEMBANGUNAN GEREJA PAROKI 

KAS PEMBANGUNAN 2014 

 

 

PENYALURAN BANTUAN 

Penyaluran bantuan pembangunan Gereja Paroki dapat ditujukan ke: 

Atas Nama  : Qualizza Franco atau Casali Otello AL 

No Rekening  : 25281002546-7 

BANK   : OCBC NISP CABANG PEKANBARU 

Masih tersedia Proposal Pembangunan Gereja – dan juga foto 
lukisan gambar jendela Gereja Paroki yang akan dibuatkan 
bentuk mozaiknya. 

Bagi umat yang ingin memilikinya, dapat menghubungi Seksi 
Dana Pembangunan Gereja / Seksi Harta Benda Gereja DPP  – 
Bpk Yohanes Sutrisno. 

 

Mohon partisipasi bagi yang berkenan atau membantu 
pendistribusiannya.  

Terimakasih. 
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KARTU IURAN  

Sudah tersedia Kartu Iuran Pembangunan Gereja Paroki di Sekretariat. Bagi para Ketua 
stasi mohon mengambilnya sesuai dengan jumlah KK di stasi masing-masing dan 
mengatur pendistribusiannya.  

Terimakasih. 

 

F O T O 

 

 
Foto Kemajuan pembangunan tanggal 8 Feb 2014 
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