
  



 

PENGANTAR PASTOR PAROKI 

Saudara-saudari terkasih, 

Salam damai Kristus! 

Dengan rasa penuh syukur kita sudah 
melangkah pada tahun yang baru, tahun 2015.  
Kita patut bersyukur juga karena dalam tahun 
yang baru ini sudah sempat kita selenggarakan 
rapat Dewan Pastoral Paroki (DPP) Pleno dan 
berhasil memilih DPP yang baru yang akan 
mengarahkan dan menjiwai paroki kita selama 
periode tiga tahun yang akan datang.  Regenerasi 
yang telah dibuat untuk DPP akan dilanjutkan 
dengan regenerasi serupa di tingkat Stasi, Wilayah 
dan Kring. 

Pemilihan Pengurus DPP, Stasi dan 
Kring merupakan suatu kesempatan istimewa 
bagi kita semua untuk menunjukkan rasa peduli 
dan rasa tanggung jawab atas hidup dan atas 
kegiatan-kegiatan di stasi dan paroki kita.  Beda 
dari pemilihan di bidang politik, yang sering 
diwarnai dengan motivasi mencari status dan 
kekuasaan, pemilihan pengurus di dalam Gereja 
selalu harus berpedoman pada kata Yesus: “Yang 
terbesar di antara kamu hendaklah menjadi 
sebagai yang paling muda dan pemimpin sebagai 
pelayan” (Lk 22:26)  Di sini perlu ditambah juga 
bahwa pelayanan yang diharapkan dari yang 
dipilih tidak ada arti kalau dijalankan dengan sikap 
seolah ‘terpaksa’ atau ‘asal jadi’, ‘asal bapak 
senang’ (ABS). “Allah mengasihi orang yang 
memberi dengan sukacita.” (2Kor 9:7) Baru akan 
menghasilkan buah yang baik bagi umat dan 
kebahagiaan bagi yang bersangkutan jika 
pelayanan tsb diadakan dengan semangat yang 
tinggi, dengan sepenuh hati, seperti selayaknya 
diadakan untuk Tuhan dan bukan untuk manusia.  
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Maka berkaitan dengan pemilihan pengurus baru, kita mempunyai suatu 
kesempatan penting juga untuk mengevaluasi dan merevisi semangat umat serta 
kegiatan-kegiatan yang sudah diadakn di stasi dan di paroki dan sekaligus untuk 
merencanakan sesuatu yang baru, yang lebih baik lagi di masa mendatang. 
Pemilihan Pengurus Stasi / Kring serta rencana kerja merupakan bukan suatu 
‘optional’ bagi orang-orang tertentu saja; kita semua berkepentingan; kita semua 
bertanggung jawab untuk memajukan hidup Kristiani di stasi dan di paroki dengan 
memilih pengurus dan dengan membantu mereka menjalankan tugasnya. 

Dalam bulan Februari akan mulai Masa Pra-Paskah yang akan berlanjut sampai 
akhir bulan Maret.  Masa Pra-Paskah merupakan juga suatu kesempatan istimewa 
untuk membaharui hidup Kristiani kita dengan pertobatan melalui doa, matiraga 
(puasa dan pantang), dan perbuatan kasih. Berhubungan dengan Masa 
Prapaskah, beberapa hal yang harus kita perhatian ialah, antara lain: 

 Sebelum masa Pra-Paskah mulai, peraturan Gereja tentang puasa dan 
pantang dibaca dan dijelaskan kepada umat. (Lihat Lampiran) 

 Di setiap stasi, entah pastor hadir atau tidak, masa pra-paskah dibuka 
bersama pada hari Rabu Abu (tgl. 18/2/2015) dengan ‘Upacara Pembagian 
Abu’ 

 Di setiap stasi pada hari Jum’at diadakan upacara ‘jalan salib’. 
 Sebagai wujud “tahun diakonia” (tahun pelayanan) di setiap stasi dibuat 

pendataan orang sakit dan miskin yang patut diperhatikan dan dibantu 
(termasuk anak-anak SD SMP SMA yang sungguh membutuhkan bantuan 
uang sekolah). Daftar orang sakit / tua (yang berhalangan pergi ke gereja) 
disampaikan juga kepada pastor untuk pelayanan komuni dan sakramen 
tobat di rumah. 

 Dalam bulan Maret akan diadakan juga pelayanan sakramen tobat di stasi-
stasi / kring. Stasi dan Kring dapat mengusulkan tanggal untuk pelayanan 
sakramen tobat tsb yang akan diperhatikan oleh pastor. 

 Persiapan Komuni Pertama yang sudah dimulai di stasi-stasi harap 
diintensifkan dalam masa Pra-Paskah ini dan dilaporkan ke kantor paroki. 

 Dalam masa pra-Paskah baiklah sudah diadakan juga pendaftaran calon 
Krisma. Kursus Krisma harus dimulai langsung sesudah Paskah agar dapat 
dijalankan dengan baik sebelum penerimaan sakramen tsb. dalam kunjungan 
Bpk Uskup bulan September y.a.d. 

 Mengingat kesibukan DPP dalam urusan pemilihan pengurus di stasi-stasi, 
maka pertemuan DPP dengan pengurus stasi di wilayah-wilayah tidak dapat 



 

dilaksanakan sebelum Paskah. Bahan APP yang akan dibagikan ke stasi-
stasi mohon dipelajari dan dijalankan di stasi masing-masing. 

 Dalam “tahun pelayanan” ini patut kita syukuri para pelayan baik yang 
tertahbis dan yang tidak tertahbis yang diberikan Tuhan kepada kita. Kita 
doakan secara khusus: 
 Matias Ronal Sitanggang, Pr. yang telah ditahbiskan menjadi imam di 

Nabire (Papua) tgl. 6 Januari 2015 dan merayakan Misa Perdana di stasi 
St. Veronica – Palas tgl. 1 Februari 2015. 

 Ganda Sihombing, Pr yang akan ditahbiskan diakon di gereja St. Maria – 
Pekanbaru, tgl 15 Februari 2015 

 Seluruh Dewan Pastoral Paroki yang baru, yang akan dilantik oleh Bpk 
Uskup di gereja Paroki St. Paulus tgl. 15 Februari 2015. 

Demikianlah kami sampaikan.  Semoga Tuhan memberkati segala usaha kita demi 
Kerajaan-Nya. Atas segala perhatian dan kerja sama yang baik, kami ucapkan 
banyak terimakasih. 

Pekanbaru, 24 Januari 2015 

Franco Qualizza, SX 
Pastor Paroki 

DARI REDAKTUR 

Syukur atas penyertaan Roh Kudus, Edisi kali ini dikhususkan bagi keluarga - yang 
juga merupakan tanda kehadiran Allah melalui Sakramen Perkawinan. Dalam 
keluargalah, pertama kali kita dibina dan diperkenalkan dengan Allah.  

Ketika mengatakan bahwa ‘saya sudah melayani’, kita pun harus kembali 
merefleksikan diri, apakah pelayanan yang selama ini dilakukan masih memiliki 
syarat-syarat, misalnya saja waktu, situasi, tempat, ataupun motivasi pelayanan 
dengan iming-iming mendapat imbalan. Karena, jika pelayanan yang kita lakukan 
selama ini masih dipenuhi dengan persyaratan yang demikian, kita belum menjadi 
orang Kristiani sejati. Semoga hal ini menjadi catatan khusus bagi kita semua, dan 
juga para pengurus DPP / Stasi terpilih.. 

Sehubungan dengan Tahun Hidup Bakti, kembali kami menampilkan pengalaman 
suka cita hidup pelayanan, kali ini Pastor Otello Pancani SX berkenan 
membagikan pengalaman beliau bagi kita. Semoga menginspirasi. 

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

PERAN DOA DALAM 

PEZIARAHAN IMAN KELUARGA 

Banyak orang mengeluh bahwa 
umat katolik berdoa sedikit. 
Bahkan terkesan minimalis, 
atau kadang sangat ber-
lebihan. Di samping 
pandangan pesimis-
tik dari mereka 
yang menjauhkan 
diri dari iman ka-
tolik, masih ada juga 
(dan banyak) yang 
menunjukkan ke-
setiaannya dalam 
melewati segala tan-tangan dan 
tetap teguh dalam iman. Tidak 
sedikit keluarga yang memahami 
bahwa kehidupan berkeluarga itu 
sangat penting dan banyak 
tuntutannya. Kerap kali seseorang 
bahkan harus menangis sendiri 
karena tidak sanggup memahami 
perilaku pasangan.  Keluarga, bisa 
dihidupi dengan baik, hanya 
dengan bantuan dari Allah, yang 
mengunjungi siapa saja yang 
mendengarkan Sabda-nya dan 
memohon dengan kerendahan 
hati dan kepasrahan yang tulus. 

Beberapa keluarga masa kini 
menemukan keindahan penga-

laman di masa kecil, dalam 
pengalaman dengan keluarga 
asalnya, yang pernah memberikan 
waktu sejenak guna berbicara 
dengan Allah dalam doa bersama 
keluarga. Di keluarga lain, pasutri 
memilih setelah makan malam 

dan ketika anak-anak sudah 
tidur, sehingga mereka bisa 

berdoa bersama dengan 
nyaman. Yang lain 
cenderung sebe-lum 
makan malam supaya 
semua ke-luarga bisa 

ber-kumpul, meski 
perhatian kadang agak 
kurang dari anak-anak. 
Pengalaman seminggu 

sekali makan malam yang diikuti 
dengan sharing keluarga dan 
berdoa bersama juga dipilih 
sebagai sarana menyadari ke-
hadiran Allah dalam keluarga. 
Beberapa pasutri memilih bangun 
duapuluh menit lebih awal. 
Strategi untuk berjumpa dengan 
Allah dalam doa juga dilakukan 
dan diupayakan di menit-menit 
manusia bertemu dengan dirinya 
sendiri: saat macet di jalan, antri 
di loket, di stasiun kereta api, 
berdiri di bus, duduk di pesawat, 
dalam perjalanan, ketika me-
nunggu di halte dst. Jika disadari 
pentingnya doa, dan jika dicoba 
sendiri merasakan bahagianya 
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hidup dituntun oleh Allah, maka 
hari itu akan terasa dihidupi 
sebagai sebuah rahmat. 

Namun tantangan dan kesulitan 
dalam doa selalu ada. Keberatan 
paling umum yang disampaikan 
cenderung berkait dengan perihal: 

 Doa dan pengalaman-
pengalaman negatif di dunia: 
Jika Allah maha kuasa, 
mengapa Dia tidak bisa 
mengantisipasi agar keja-
hatan tidak terjadi? Jika Allah 
adalah maha kasih, mengapa 
Dia tidak bersedia mencegah 
dampak negatif dari ke-
jahatan tersebut? 

 Doa dan sekularisasi: Apakah 
materi – kepemilikan / hak 
milik mulai menggeser tem-
pat Allah dalam hati manusia? 

 Doa dan manfaat: Apakah 
berdoa itu bermanfaat untuk 
menemukan solusi persoalan 
hidup dan menemukan jalan 
keluar? Jika doa tidak 
dikabulkan, untuk apa mem-
buang waktu dan tenaga 
untuk menjalankan ritus ke-
agamaan ini? 

 Muncul juga beberapa ke-
beratan yang terikat dengan 
pengalaman personal seperti 

lelah, tidak ada waktu, pikiran 
tidak fokus, tidak tekun, atau 
menemukan slogal seperti 
kerja keras adalah doa. 

Apakah doa merupakan unsur 
efektif yang bisa mempengaruhi 
perjalanan sejarah sebuah ke-
luarga? Muncul juga gejala yang 
menggarisbawahi kepercayaan 
kepada Allah secara umum dan 
perlunya mendoakan rumusan-
rumusan tertentu jika mem-
butuhkan. Mentalitas demikian 
tidak bisa dielakkan lagi, karena 
ini merupakan buah dari sikap 
hidup yang tumbuh secara laten 
dari gaya hidup manusia saat ini.  

Misalnya, faktor kecepatan men-
jadikan waktu fakultatif, unsur 
ambil dan buang, lebih penting 
konektivitas dari pada relasi, 
informasi lebih penting dari pada 
tatap muka, kualitas efisiensi dan 
efektivitas pun bisa menjadi 
bumerang bagi keluarga. Ku-
rangnya waktu berkumpul 
sebagai keluarga dan kesulitan 
dalam relasi dengan lingkungan, 
tetangga, petugas gereja, ketua 
lingkungan, ketua seksi atau imam 
pun bisa menambah beban yang 
sudah ada. 

~ P. Alfonsus Widhi, SX 
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T O P I K 

Sejarah Hari Perkawinan 

Sedunia (World Marriage Day) 

 

 

Ide agar ada 
perayaan perka-
winan secara khu-
sus, bermula di 
kota Baton Roug, 
ibukota dari n-
egara bagian Lou-
siana, Amerika Se-
rikat, pada tahun 
1981. 

Pada tahun itu beberapa pasangan 
suami istri ME pergi menghadap 
walikota, gubernur, serta Uskup 
kota Baton Roug. Mereka meminta 
agar valentine day dirayakan 
sebagai hari “Kami Percaya 
Terhadap Perkawinan” (We 
Believe in Marriage Day). 

Walikota, Gubernur dan Uskup 
kota Baton Roug menyetujui 
permintaan itu. Oleh sebab itu, 
terjadilah hari valentine day pada 
tahun itu, dirayakan sebagai hari 
perkawinan.  

Pada perayaan itu, acara-acara 
“kasih sayang” ala orang muda 
yang biasa dilakukan pada pesta 
valentine day, diganti dengan 

acara-acara perkawinan ala 
pasutri. Salah satunya, dalam 
perayaan ekaristi, para pasutri 
mengucapkan tujuh ikrar me-
ngenai keyakinannya dalam 
perkawinan. 

Dalam ikrar tersebut 
para pasutri berjanji 
untuk melaksanakan 
dan menghormati keya-
kinan-keyakinan utama 
yang dianutnya dalam 
perkawinan.  

Pernyataan-pernyataan 
tersebut sebagai beri-
kut: 

 Kami percaya bah-
wa semua orang, tanpa 
memandang umur, perkem-
bangan, penampilan dan 
kemampuan, memiliki nilai-
nilai hidup yang abadi. 

 Kami percaya bahwa per-
kawinan adalah dasar dari 
kehidupan keluarga. Allah 
telah merencanakan bahwa 
perkawinan merupakan per-
satuan antara seorang laki-
laki dan seorang perempuan. 
Dalam kesatuan, suami dan 
istri berkomitmen untuk sa-
ling mencintai, saling mem-
perhatikan sepanjang hi-dup. 

 Kami percaya bahwa anak-
anak adalah karunia Tuhan. 
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Mereka bertumbuhkembang 
dalam rumah, dimana kedua 
orangtuanya berkomitmen 
untuk membesarkan dan 
mengasuh mereka dengan 
cinta dan perhatian. 

 Kami percaya bahwa 
seksualitas adalah karunia 
Tuhan sebagai ekspresi cinta; 
diberikan kepada suami istri, 
untuk secara eksklusif saling 
berbagi; dan berbahagia 
bersama. 

 Kami percaya bahwa orang 
kristen mempunyai tang-
gungjawab untuk mempro-
mosikan kebenaran dan 
kebijakan sosial, yang me-
ningkatkan kekuatan dan 
kesehatan keluarga; untuk 
mempertahankan peran yang 
tepat bagi pemerintah, gereja 
dan keluarga, sebagaimana 
yang direnca-nakan Tuhan. 

 Kami percaya bahwa o-
rangtua harus memberi 
contoh sebagai model untuk 
anak-anak mereka, tentang 
kerendahan hati dalam 
mengikuti ajaran-ajaran dan 
semangat Yesus. 

 Akhirnya kami percaya 
bahwa maksud dari hidup 
kita adalah untuk menge-
tahui dan memuliakan Tuhan 
melalui hubungan yang 

otentik dengan PutraNya 
Yesus Kristus. Oleh karena 
hubungan itu, kita dapat 
berpegang teguh pada 
kebajikan, kebenaran, dan 
kehati-hatian, sehingga kata-
kata dan perbuatan kita, 
menjadi sebagai ke-saksian 
bagi masyarakat yang se-
makin rusak. 

   

Perayaan hari “kami percaya 
terhadap perkawinan” itu, begitu 
sukses. Perayaan ini ke-mudian 
disampaikan kepada koordi-nator 
nasional ME Amerika Serikat. 
Mereka sangat antusias, lalu 
mengadopsi perayaan ini menjadi 
salah satu perayaan ME. 

Makin tahun perayaan ini makin 
menyebar. Pada tahun 1982, 43 
gubernur dari negara-negara 
bagian di Amerika Serikat, me-
nerima dan mengumumkan secara 
resmi, perayaan hari “kami 
percaya terhadap per-kawinan” 
menjadi fokus dalam perayaan 
valentine day, di negara-negara 
bagian mereka. 

Dengan itu pada tahun 1982, 
perayaan “kami percaya ter-hadap 
perkawinan” sudah dirayakan di 
43 negara bagian di Amerika 
Serikat. Dan lebih menyenangkan 
lagi, bahwa pe-rayaan yang sama 
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itu dirayakan pula di pangkalan-
pangkalan militer Amerika diluar 
negeri. 

Pada tahun 1983, judul “kami 
percaya terhadap perkawinan” 
diubah menjadi  “Hari Perka-
winan Sedunia” (World Marriage 
Day). Perayaan-perayaannya pun 
sudah lebih terstruktur. 

Ditetapkan bahwa perayaan 
“World Marriage Day” di-lakukan 
pada minggu kedua bulan 
Februari. 

Sebagai motto dari “World 
Marriage Day” adalah “cintailah 
satu sama lain” yang diambil dari 
injil Yohanes 15:12. 

Sedangkan sebagai simbolnya 
adalah 2 lilin berbentuk ma-nusia 
yang disatukan oleh sebuah 
gambar hati. Simbol lilin 
mengingatkan kita bahwa cinta 
perkawinan memanggil kita untuk 
membantu menerangi dunia. 
Pasangan disatukan oleh gambar 
hati berarti bahwa pasangan 
harus memusatkan pikiran dan 
ha-tinya pada cinta sebagai 
kekuatan yang mendorong per-
satuan pasangan dan melahirkan 
kemampuan untuk saling 
memberi hidup dan menginspirasi 
orang lain agar berhasil dan 
bersatu. 

Tujuan dari hari perkawinan 
sedunia ialah untuk meng-hormati 
suami istri sebagai kepala 
keluarga, yaitu unit basis dari 
masyarakat. Perayaan ini juga 
hendak menjunjung tinggi 
keindahan kesetiaan pasutri, 
pengorbanan dan kegembiraan 
dalam hidup perkawinan setiap 
hari. 

 Artinya, pasutri diajak untuk 
menyadari dan menghangatkan 
kembali kesatuan hati diantara 
mereka, dan menyadari peran 
penting mereka memelihara 
kesatuan dalam keluarga. 

Pada tahun 1993, sepuluh tahun 
sesudah pergantian nama, Paus 
Yohanes Paulus II memberikan 
restu apostolik terhadap “World 
Marriage Day”. Dengan begitu, 
sejak saat itu perayaan “World 
Marriage Day” sudah menjadi 
perayaan-perayaan dalam Gereja 
Katolik hampir diseantero dunia, 
termasuk di Indonesia. 

~ P. Anton Konseng, Pr  - bahan untuk Misa 
memperingati hari Perkawinan Sedunia di 

Paroki St Paulus 

 



 

 

EDISI XXXIV– Februari 2015 Halaman 11 dari 32 

 

Pengalaman Hidup Bakti P 

Otello Pancani, SX  : Hidupku – 

karya fantasi Tuhan 

Selama ini, setiap kali saya 
bertanya mengapa saya telah 
menjadi imam dan imam 
misionaris ad gentes, jawab-annya 
adalah satu dan sama, yaitu 
bahwa saya telah menjadi imam 
dan imam misionaris ad gentes 
sebab saya merasa terdesak oleh 
kebutuhan hati yang mendalam. 

Hari itu bulan September, saya 
berusia 19 tahun dan kami berada 
di daerah Alpen bagian Italia.  
Ketika itu, sebelum masuk studi 
Teologi, kami diminta mengambil 
keputusan: mau meneruskan 
perjalanan menjadi imam atau 
menempuh jalan lain dalam hidup. 

Pembimbing rohani saya 
mengatakan,”Kalau kamu mau 
menjadi imam, jalan itu cocok 
untukmu. Namun keputusan-nya 
ada hanya padamu.” 

Keputusan itu meminta per-
timbangan matang, sebab saya 
adalah satu-satunya lelaki di-
antara 4 saudara perempuan. Saya 
paham benar akan harapan orang 
tua saya. Selain bantuan, mereka 
mengha-rapkan saya meneruskan 
nama mereka dalam anak-anak.   

Pada saat itu, saya telah me-
ngambil keputusan menjadi imam. 
Ketika saya mengambil keputusan 
itu, saya alami getaran hati yang 
penuh kedamaian dan ke-
bahagiaan yang mendalam. Saya 
tidak bisa melupakan pengalaman 
keda-maian dan kebahagiaan itu. 
Hati saya selalu bergetar setiap 
kali mengingat kembali momen-
tum itu, seperti sekarang. Dan 
saya alami bahwa di mana ada 
getaran hati yang mendalam dan 
konsisten, di situ pula ada 
panggilan kita, di situ ada iden-
titas kita, di situ ada kebahagiaan 
kita. 

Usia 24 tahun, saya ditahbiskan 
menjadi imam projo bersama 17 
teman lainnya,  dan saya di-
tugaskan di sebuah kota cukup 
besar di Italia Utara di mana sdh 
berkarya 5 pastor. Itu selama 3 
tahun. Selama itu, kebutuhan hati 
itu mendesak saya melangkah 
lebih jauh. Saya merasa terdesak 
meng-ikuti anjuran Paus Pius XII, 
yang mengimbau pastor-pastor 
projo  - yang jumlahnya banyak - 
agar membantu di daerah misi.  

Ketika saya berbagi keinginan hati 
saya itu dengan ayah dan ibu saya. 
Ibu menanggapinya dengan 
tangisan dan ayah saya berdiam 
diri selama 3 hari. Setelah 3 hari, 
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ayah saya berkata,” Waktu awal 
kamu mau menjadi imam, kami 
tidak setuju. Namun tetap kami 
senang juga, sebab kami melihat 
kamu senang. Sekarang pun kami 
tidak setuju, namun jika kamu 
senang, kami pun rela melepaskan 
kamu. “ 

Itulah jawaban seorang yang 
sederhana, seorang petani yang 
hanya sempat bersekolah sampai 
tingkat kelas 3 SD, sebab memang 
demikianlah peraturannya pada 
waktu itu. Saya menyadari bahwa 
ja-waban itu adalah jawaban 
seorang pahlawan. Ayah dan ibu 
rela mengurbankan keba-hagiaan 
mereka demi keba-hagiaan anak-
nya, yang satu-satunya lelaki. 

Lalu saya menggabungkan diri 
dengan Serikat Misionaris 
Xaverian, dan saya ditugaskan di 
Indonesia di mana saya tiba tgl 17 
November 1967.  

Karya saya di Indonesia telah 
terbentang sepanjang 47 tahun. 

Sungguh saya menganggap bahwa 
saya mendapatkan su-atu rahmat 
yang sangat besar dengan dapat 
terlibat di dalam sejarah Gereja 
Indonesia selama 47 tahun ini. 

Dalam sejarah Gereja Indonesia 
selama 47 tahun yang silam ini, 

ada tiga tahap yang mem-bangun 
kepribadian Gereja Katolik In-
donesia. 

Tahap 1. adalah Peralihan dari 
Gereja Konsili Trente ke Gereja 
Konsili Vat II. 

Yang dimaksudkan adalah 
bahwa Konsili Vatikan II beda 
sebab memfokuskan Gereja 
sebagai UMAT ALLAH, yang 
mayoritasnya adalah kaum 
awam, dan di tengah-tengah 
umat itu ada pelayan-pelayan, 
yang adalah paus, uskup, imam, 
yang fungsinya adalah 
melayani umat dan ikut 
bertanggung jawab dalam 
Gereja bersama umat.  

Keterlibatan kaum awam telah 
terwujud dalam bentuk ling-
kungan, wilayah, komisi2, 
seksi2- Pengurus Dewan pa-
roki, PGDP.  

Perubahan itu terjadi berkat 
katekumenat di mana para 
katekumen jumlahnya besar. 

Tahap 2. Lewat katekumenat, ka-
mi telah ikut membangun Gereja 
lokal menjadi makin mantap 
dalam kepribadiannya dan dalam 
jumlah anggota-anggotanya. 
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Ketika saya tiba di Indonesia, 
uskup orang indonesia cuma 
satu.  

Di antara baptisan-baptisan 
baru itu, ada juga yang 
kemudian menjadi pastor dan 
suster. Dan disiapkan juga 
uskup-uskup, sehingga sekitar 
tahun 1980 tibalah waktunya 
untuk serah terimakan tang-
gung jawab dari uskup, pastor 
dan suster   luar negeri ke 
dalam tangan uskup, pastor 
dan suster Indonesia.  

Itu telah merupakan tahap 
kedua. 

Tahap 3. Menjelang tahun 2000 
uskup-uskup se-Asia telah 
mengadakan sinode di Roma 
bersama Yoh Paulus II.  

Dari sinode itu tercetuslah 
perjalanan Gereja Asia 
memasuki millennium ke-3. 

Gereja Katolik Asia merasa 
telah tiba saatnya untuk 
mewartakan Kristus di Asia 
melalui jalan DIALOG. Dialog 
dengan kebudayaan-kebuda-
yaan, dengan agama-agama 
dan dengan kemiskinan Asia. 
Ini adalah tahap ketiga, yang 
sedang kita lalui bersama. 

 

Saya telah ditugaskan di Bintaro 
pada pertengahan bulan Januari 
1983. 

Sebelum itu saya adalah pastor 
pembantu di paroki Pade-mangan. 
Hari itu adalah hari Rabu. Sekitar 
jam 11 siang telpon pastoran 
berdering.  

“Hallo. Saya Uskup,“ suara 
diseberang telepon 

“Dan saya P. Otello,” jawab saya.  

“Baik,” kata Bp. Uskup, “hari ini 
adalah hari Rabu, hari Jumat 
nanti ada umat dari Stasi 
Bintaro yang akan menjemput 
pastor. Jika stasi itu 
berkembang, akan men-jadi 
paroki, kalau tidak, akan tetap 
stasi.” – Lalu telepon ditutup. 

Demikianlah tugas perutusaan 
yang dilimpakan kepada saya. 

Hari jumat petang 28 januari 
1983, tiba di pastoran seorang 
Bapa.  

“Saya Iskandar Tjan dari stasi 
Bintaro untuk menjemput 
pastor Otello.” 

“Saya ini, pak.,” sahut saya 

Di Jln Sudirman, sekitar Uni-
versitas Atmajaya, Bp Iskandar 
Tjan, mengatakan: “Mudah-
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mudahan pastor betah di bintaro.” 
Saya tidak bertanya, hanya 
simpan dalam hati per-kataannya 
itu.  

Lewat tanah kusir kami tiba di 
kapel di kodam Bintaro. Nah,  
setelah kami tiba di kapel di 
kodam Bintaro, Bapak Tjan 
mengantar saya masuk. Pak Tjan 
tinggal dekat pintu, dan mengajak 
saya naik ke panti imam. 

Setiba di altar, saya memandang 
pak Tjan, dan di wajahnya 
terpancar kebahagiaan melihat 
segala usaha umat stasi Bintaro 
mempunyai seorang imam, 
sekarang sudah terpenuhi. Pak 
Tjan menerima saya di ru-
mahnya, sebab pastoran belum 
ada di kapel kodam. 

Setiba di rumahnya, saya lihat ada 
telpon.  

“Boleh saya pakai?” tanya saya  
“Ya, silahkan, mau telpon 
kepada siapa?” 
“Kepada uskup.” Jawab saya. 
Bapak Tjan pun memper-
silahkan saya menggunakan 
teleponnya. 

--- 

“Ini uskup.” Suara di seberang 
sana 
 “Ini P. Otello. “ 

“Oh, ya? Dari mana pastor 
telpon? “ 
“Dari Bintaro.”  
“Wah, Bagaimana di Bin-
taro?”  
“Oh, bagus sekali!” 
“Selamat berjuang, ya pastor, 
semoga sukses.” 

Inilah awal riwayat cinta saya 
dengan umat Bintaro. 

Waktu itu pesan Bapak Uskup 
kepada saya adalah: 

 Pertama: “Saya mengutus 
pastor untuk membangun 
umat, membangun komu-
nitas, kemudian biar umat 
membangun sarana-sarana 
yang nanti dirasa perlu 
dibangun. 

 Kedua: Stasi St Matius Bintaro 
jika berkembang dan menjadi 
Paroki akan diserahkan 
kepada pastor-pastor Projo 
KAJ” 

Pastor pembantu pertama saya 
adalah Romo Kunarwoko Pr 
selama 2 tahun, dan yang kedua 
adalah Romo Yuventius Ndito 
Martawi Pr selama 5 tahun. 

Selama saya menjadi pastor 
Paroki di Bintaro, bersama-sama 
umat telah dibangun Sekolah 
Ricci, Biara Canossa, Gedung 
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paroki, Pastoran dan gedung 
Gereja hampir ram-pung, barulah 
Serikat Xaverian muncul mencari 
tanah untuk mem-bangun 
Novisiat. 

Dengan adanya Novisiat Xaverian, 
paroki tidak jadi diserahkan 
kepada pastor Projo KAJ, 
melainkan kepada Xaverian. 

Seluruh Komplek Paroki St. Matius 
Penginjil, Gereja, gedung paroki, 
gedung pastoran, termasuk 
sekolah Ricci, Biara Kanossa, 
Novisiat Xaverian telah mendapat 
izin dan dibangun dalam kurung 
waktu 12 tahun, di tengah 
lingkungan dan ma-syarakat 
sekitar yang kurang kondusif 
waktu itu dan kena devaluasi 
rupiah.  

Saya tidak melupakan akar dari 
semua hasil ini – yang saya 
umpamakan sebagai sebuah 
pohon beringin yang menjulang 
tinggi di atas sebuah bukit yang 
dapat dilihat dan dikagumi orang. 
Saya mengingat akarnya yang 
terkecil yang tersembunyi dalam-
dalamnya dalam tanah, dari mana 
tergantung hi-dupnya, kekuatan 
dan kemegahannya – yaitu 
saudara-saudara saya – kaum 
awam – yang membantu merintis, 
dan setia mendampingi saya di 
Paroki St Matius Penginjil Bintaro. 

Saya, sebagai manusia dan sebagai 
imam, saya telah diteguhkan oleh 
imam dan sikap pelayanan para 
awam, mulai dari umat yang se-
derhana sampai dengan anggota 
DPR, MPR, yang pagi hari duduk 
bersama Bapak Presiden dan 
malam hari ikut duduk di tikar di 
rumah-rumah umat.  

Aku mengagungkan Tuhan dan 
hatiku bersukaria, sebab karya 
besar telah dikerjakan bagiku oleh 
Yang Mahakuasa. 

Kuduslah nama-Nya. Amin dan 
Terima kasih! 

Pekanbaru, 7 Feb 2015 

Mengenang kembali GOLDEN 
JUBILEE IMAMAT 11 Nov 2012 

 

P. Otello Pancani, SX 
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Ujud Kerasulan Doa – Februari 

2015 

Ujud Umum / Universal : Orang-
orang di Penjara 

Semoga orang-orang yang di 
penjara, terutama yang berusia 
muda, dapat membangun kembali 
martabat hidupnya. 

Kami mohon…. 

Ujud Misi / Evangelisasi ; 
Pasangan suami-istri yang 
bercerai 

Semoga Pasangan suami istri yang 
bercerai memperoleh dukungan 
dan diterima dalam komunitas 
Kristiani 

Kami mohon…. 

Ujud Gereja Indonesia : 
kepemimpinan Kristiani 

Semoga Gereja mampu me-
nemukan dan meyediakan media 
yang relevan untuk pembinaan 
kaum muda dalam bidang 
kepimpinan Kristiani. 

Kami mohon …. 

K O L O M 

LITURGI : Marilah ber Ekaristi 

dengan baik dan benar 

1. Masuk ke Gereja membuat 
tanda salib. Jangan terburu-
buru, tetapi hayatilah dan 
syukurilah bahwa karena 

rahmat Baptis anda bisa 
bergabung ke dalam per-
sekutuan Gereja. Jangan 
membiasakan memberi air 
suci pada orang lain dengan 
mengulurkan jari anda. Ketika 
anda dibaptis anda dipanggil 
dengan nama pribadi anda, 
berarti sangat personal, maka 
tanda salib jangan dibuat 
dengan asal-asalan 

2. Perayaan Ekaristi/ Misa 
Kudus adalah rangkaian doa. 
Maka tanda salib hanya 
dilakukan pada AWAL dan 
AKHIR MISA KUDUS saja 
yaitu ketika imam memulai 
dan mengakhiri misa. Jangan 
buat tanda salib banyak-
banyak. Tanda Salib disini 
menunjuk pada tanda salib 
biasa dan bukan penandaan 
dahi, bibir, dan dada dengan 
salib yang tetap harus 
dilakukan saat bacaan injil. 

3. Ketika doa pembuka, sam-
paikanlah ujud pribadi anda 
dalam hati, singkat saja 
sambil mengaminkan doa yg 
dibawakan imam. Tuhan 
sudah tahu masalah anda jadi 
tidak perlu bertele-tele. Pada 
zaman dahulu, kesempatan 
ini diisi dengan doa spontan 
oleh umat yang hadir, yang 
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akhirnya ditutup oleh 
imam.(Kesempatan lain yg 
bisa dilakukan untuk 
menyampaikan ujud pribadi 
adalah ketika doa umat, pada 
waktu yg disediakan). 

4. Tanda salib yg dibuat 
sebaiknya tanda salib besar, 
yaitu dgn menyentuh pusar 
(sebagai lambang inkarnasi 
Kristus). Tidak membuat 
tanda salib ketika imam 
memberi absolusi umum 
(“…semoga Alah meng-asihani 
kita…dst..”), karena yg kita 
ikuti adalah Misa Kudus 
bukan Sakramen Tobat. Tidak 
salah membuat tanda salib 
dengan me-nyentuh dada 
ketika berkata “Putra”. 

5. Berlutut sebelum duduk, 
jangan asal-asalan, jangan 
hanya membungkuk, kecuali 
terpaksa. Yang ada di depan 
anda adalah Kristus se-benar-
benarnya dalam rupa Hosti di 
Tabernakel. Ingatlah sejenak 
juga akan inkarnasi Kristus. 
Hosti dalam Tabernakel, bisa 
diaso-siasikan dengan Kristus 
dalam rahim Maria. TENTANG 
PAKAIAN YANG PANTAS 
untuk menghadap Pencipta 
anda sendiri yang ada secara 

fisik di hadapan anda, anda 
pasti bisa memilihnya bukan? 

SEBERAPA SOPAN ANDA 
BERPAKAIAN MENCERMIN-
KAN SEBERAPA TINGGI 
PENGHORMATAN ANDA 
AKAN KRISTUS DALAM 
TABERNAKEL 

 

6. Nyanyikanlah Tuhan Ka-
sihanilah kami dan Ke-
muliaan dengan penuh hor-
mat. Harap diingat bahwa 
Kemuliaan adalah kidung 
malaikat di padang Efrata 
ketika kelahiran Kristus. Jadi, 
mohon dinyanyikan dengan 
penuh sukacita dan hormat 

7. Bacaan kitab suci yg di-
bacakan dari ambo (mimbar) 
adalah waktu Allah berbicara 
dan kita mendengarkan, yaitu 
menyi-mak dengan penuh 
per-hatian. Jika paroki anda 
menyediakan teks misa, anda 
lebih baik membaca kutipan 
bacaan sebelum misa dimulai. 
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TATAP lektor/imamnya ka-
rena Allah sedang berbicara 
pada anda. Komunikasi yg 
baik dalam percakapan 
adalah SALING MENATAP 
bukan? PEM-BACAAN INJIL -
dan bukannya homili – adalah 
PUNCAK LITURGI SABDA. 
Harap diingat, suara yg anda 
dengar adalah Suara Kristus 
sendiri karena imam 
bertindak IN PERSONA 
CHRISTI (mewakili Kristus 
sepenuh-penuhnya) 

8. Mohon menyanyikan KUDUS 
dengan sepenuh hati, dengan 
keagungan, jangan asal2an. 
Dikarenakan bahwa ketika  
menyanyikan / mengucapkan 
KUDUS kita bergabung 
dengan seluruh penghuni 
surga yang memuji Allah tak 
henti. 

9. Ketika konsekrasi (Inilah 
TubuhKU, Inilah DarahKu 
atau ketika Hosti diangkat 
dan Piala diangkat) anda 
boleh mengangkat kedua 
tangan yg terkatup seperti 
ritus ibadat di pura Hindu, 
NAMUN SEBENARNYA ber-
lutut sudah merupakan 
ungkapan PENYEMBAHAN. 
Yang terpenting ketika 
konsekrasi adalah anda harus 

menatapNya. Harap diingat, 
Suara yg anda dengar (Inilah 
TubuhKU, Inilah darahKU, 
adalah Suara Kristus sendiri. 
Lagi, hal ini dikarenakan 
Imam bertin-dak IN PERSONA 
CHRISTI. Jadi? Tataplah Hosti 
dan Piala itu dgn penuh 
hormat, yakinkan pada diri 
anda kalau itu adalah Kristus 
sendiri, bukannya sibuk 
dengan permohonan dalam 
hati. 

10. Ketika imam mengu-
capkan/menyanyikan : 
“Dengan perantaraan Kristus, 
bersama dia, dan dalam 
Dia…dst…” IKUTILAH DALAM 
HATI. TATAPLAH HOSTI DAN 
PIALA YG DIANGKAT. Ketika 
“AMIN” dinyanyikan (dlm 
bahasa inggris disebut THE 
GREAT AMEN”). Mohon 
dinyanyikan dengan sepenuh 
hati, dengan suara terindah yg 
anda miliki. Dikarenakan 
bahwa THE GREAT AMEN ini 
adalah PUNCAK LITURGI 
EKARISTI. 

11. Jangan menadahkan tangan 
seperti imam, pada waktu 
berdoa atau menyanyikan 
Bapa Kami. Dikarenakan 
imam sedang berdoa atas 
nama Gereja atau IN 
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PERSONA ECCLESIA. Sikap yg 
benar adalah mengatupkan 
tangan, tanda berdoa. 

 Hayatilah doa Bapa Kami. 
Sadarilah bahwa “rezeki” yg 
anda minta itu terutama 
adalah “Roti Hidup” dalam 
Ekaristi. (dlm bahasa aslinya 
(Aram), doa Bapa Kami 
menggunakan kata “roti” 
bukan rezeki. Pun, dalam 
bahasa latin digunakan kata 
“PANEM” yg berarti roti.) 

12. TIDAK MENGUCAPKAN DOA 
PRESIDENSIAL (yg boleh 
diucapkan oleh imam saja) 
doa: “..jgn perhitungkan dosa 
kami tetapi perha-tikanlah 
iman GerejaMu” Jika Imam 
mengucapkan “marilah kita 
mohon damai Tuhan” dsb 
sebelum doa ini, bukan 
berarti kita harus ikut 
mengucapkan doa ini. 
Ucapkan dalam hati saja 
KEMUDIAN DIAMINKAN 
DENGAN IMAN. 

13. Ketika 
menerima 
komuni, 
TATAPLAH 
terlebih 
dahulu hosti 
yang diangkat sebelum 
ditaruh di tangan anda. AMIN 

HARUS DIUCAPKAN DENGAN 
PENUH IMAN. 

14. Tidak perlu ikut menghormat 
ketika imam menghormati 
Taber-nakel dan altar (juga 
pada waktu awal misa). Tidak 
masalah jika anda tetap 
melakukannya karena meru-
pakan kebiasaaan yg saleh. 
Namun kalau anda meng-
hadiri misa di luar negeri, 
jangan kaget kalau di negara 
tertentu praktik ini tidak 
dilakukan. 

15. Tanda salib pada saat keluar 
Gereja, sebenarnya tidak 
perlu dilakukan. Tanda salib 
sebelum anda masuk se-
benarnya kurang lebih 
berfungsi seperti wudhu, 
yaitu untuk menyucikan (dan 
mengingatkan akan Baptis). 
Ketika anda selesai misa, 
Kristus yang Maha Suci sudah 
masuk dalam tubuh anda, 
tidak diperlukan lagi sarana 
penyucian lain. Namun 
demikian, tidak ada salahnya 
kalau dilakukan, asal jangan 
karena latah, namun harus 
disertai kesadaran iman, 
bahwa anda kini diutus untuk 
mewartakan karya salib 
Kristus lewat perkataan dan 
perbuatan. 
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Kita harus menjadi contoh bagi 
orang lain. Jangan takut untuk 
mensosialisasikan hal-hal di atas 
pada siapa saja yg menghadiri 
misa bersama kita. 

~ Deddy Dismas – belajarliturgi.blogspot.com 

 

KATEKESE : Makna Kesuburan 

dalam Perkawinan 

 

Adalah suatu persepsi yang 
umum didengar sekarang, 
bahwa hadirnya anak 
identik dengan biaya. 
Walaupun pandangan ini 
tidak salah total, namun 
sesungguhnya pandangan 
ini menyedihkan, sebab 
dapat mengakibatkan 
suami dan istri tidak lagi 
memaknai hubungan kasih 
suami istri seperti yang 
dikehendaki oleh Tuhan. 
Akibatnya kadang kehadiran 
anak lebih diang-gap sebagai 
beban daripada berkat. Padahal, 
Katekismus mengajarkan: 

 KGK 2366     Kesuburan 
adalah suatu karunia, 
sebuah tujuan perkawinan, 
sebab kasih suami istri secara 
kodrati cenderung berbuah. 

Seorang anak tidak datang 
dari luar sebagai sesuatu yang 
ditambahkan kepada kasih 
timbal balik antara pasangan 
suami istri, tetapi lahir dari 
inti kasih yang saling 
memberi, sebagai buahnya 
dan kepenuhannya. Oleh sebab 
itu, Gereja, yang berpihak 
kepada kehidupan, menga-
jarkan bahwa “setiap dan 
masing- masing tindakan 
hubungan suami istri tetap 
ditujukan kepada pencip-

taan (procrea-tion).”  

(Humanae Vitae 11). “Ajaran 
ini, yang diajarkan dalam 
banyak kesempatan oleh 
Magisterium, berdasarkan 
atas hubungan yang tak 
terpisahkan, seperti yang 
ditentukan oleh Tuhan, 
yang tidak dapat dilang-
gar oleh manusia atas 
inisiatif-nya sendiri, anta-
ra makna persatu-

an (unitive) dan pen-
ciptaan (procreative) yang 

keduanya melekat pada tindakan 
hubungan suami istri.” (Humanae 
Vitae 12, lih. Paus Pius XI, Casti 
Connubii). 

 KGK 2367    Dipanggil untuk 
memberikan kehidupan, pa-
sangan suami istri mengambil 
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bagian di dalam kuasa 
penciptaan dan kebapa-an 
Tuhan (lih. Ef 3:14; Mat 23:9). 
Pasangan suami istri harus 
menganggapnya sebagai 
panggilan mereka untuk me-
nyalurkan kehidupan manu-
sia dan untuk mendidik anak 
- anak mereka; mereka harus 
menyadari bahwa dengan 
demikian mereka bekerja-
sana dengan kasih Allah 
Pencipta dan dalam arti 
tertentu, menjadi penerje-
mahnya. Mereka akan 
memenuhi tugas ini dengan 
cara manusiawi dan tang-
gungjawab Kristiani.” 

 (Gaudium et Spes 50) 

Tanggungjawab Kristiani di sini 
berkaitan dengan pengaturan 
kelahiran. Tentang hal ini, 
Katekismus mengajarkan: 

 KGK 2368 Satu aspek khusus 
dari tanggung jawab ini 
menyangkut pengaturan 
kehamilan [keluarga beren-
cana]. Karena alasan-alasan 
yang sah suami isteri dapat 
mengusahakan jarak antara 
kelahiran anak-anaknya. Ter-
serah kepada mereka untuk 
menguji, apakah kerinduan 
mereka itu bukan berdasarkan 
pada egoisme, melainkan pada 

kebesaran jiwa yang sesuai 
dengan tugas orang-tua yang 
bertanggung jawab. Di 
samping itu mereka akan 
mengatur sikap mereka sesuai 
dengan ukuran kesusilaan 
yang obyektif: 

Maka, bila soalnya bagaimana 
menyelaraskan cinta kasih 
suami isteri dengan penya-
luran kehidupan secara ber-
tanggung jawab, moralitas 
cara bertindak tidak hanya 
tergantung dari maksud yang 
tulus atau penilaian alasan-
alasannya saja. Moralitas itu 
harus ditentukan berdasar-
kan norma-norma yang 
obyektif, yang diambil dari 
kodrat manusia dan tindakan-
tindakannya, dan norma-
norma itu menghormati arti 
sepenuhnya yang ada pada 
saling penyerahan diri 
(mutual self-giving) dan pada 
penciptaan manusia (human 
procreation), dalam konteks 
cinta kasih sejati. Itu semua 
tidak mungkin, kalau keu-
tamaan kemurnian dalam 
perkawinan tidak diamalkan 
dengan tulus hati.” (Gaudium 
et Spes 51) 

~ Inggrid Listiati – Katolisitas.org 
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KELUARGA : MENIKAH = 

Singkronisasi Jam Tangan (4) 

Tetap berbeda, tetapi saling 
tergantung.  

Kita terbiasa melakukan segala 
sesuatu secara mandiri, sendiri 
dan dalam kesendirian atau 
bersama-sama dengan orang lain? 
Dalam keluarga, beberapa contoh 
diskusi seperti ini kerap muncul. 
Misalnya, apakah berpartisipasi 
dalam doa lingkungan atau latihan 
koor bersama-sama di lingkungan 
adalah buang-buang waktu saja? 
Apakah membawa anak-anak 
untuk ikut bina iman di wilayah, 
mendorong remaja untuk ikut 
kegiatan OMK atau melibatkan 
diri sebagai volunteer untuk 
kegiatan-kegiatan di paroki itu 
tidak baik bagi perkembangan 
mereka? Bagaimana mengefek-
tifkan komunikasi bagi keluarga 
yang semuamnya berkarier, 
dimana waktu efektif untuk ber-
temu, berkumpul, tinggal bersama 
dan menghidupi dinamika ke-
luarga minimal hanya tiga sampai 
empat jam per hari? 

Negosiasi dan dialog dalam ke-
luarga bukanlah sebuah kegiatan 
teknis atau sebuah kesepakatan 
semata, melainkan ingin meng-
garisbawahi dan menjaga ruang 
privat dan ruang berbagi dalam 

keluarga. Sampai dimana batas 
saya sebagai suami / istri dalam 
relasi dengan pasangan saya. Hal-
hal mana yang bisa dan boleh 
dibagikan, boleh diketahui, boleh 
diintervensi dan mana yang tidak 
boleh dan tidak bisa. Ruang dialog 
adalah dampak dari kesiapsediaan 
afektif masing-masing untuk 
saling memberi satu sama la-
in, atau justru merupakan ung-
kapan saling ketergantungan satu 
sama lain untuk menemukan 
ukuran dan patokan yang sesuai. 
Logika yang ditawarkan di sini 
adalah transformasi sikap da-
sar, daripeneguhan ego hanya sa-
ya saja atau hanya kami sa-
ja (mungkin juga absah-absah 
saja) menuju pada ketergantungan 
satu sama lain yang dipilih hanya 
karena cinta, untuk cinta dan demi 
cinta, dengan menghargai dan 
menerima kondisi pasangan apa 
adanya; atau, dari sikap mau 
mendikte pasangan, menuju 
memahami pasangan. 
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Celah yang bisa dimasuki untuk 
memahami dinamika dialog 
adalah dengan tidak meng-
gunakan timbangan untuk 
mengetahui sejauh mana saya 
otonom (di hadapan otonomi dari 
pasangan) dan sejauh mana kita 
adalah satu pasangan bersama 
sebagai keluarga (dengan 
demikian tidak ada ruang 
otonom), tetapi menempatkan diri 
pada level yang lain, yaitu masing-
masing berani mempercayakan 
dirinya pada orang lain. 
Bagaimana caranya? Pertanyaan 
ini mungkin bisa membantu: 
bagaimana saya sanggup untuk 
menjadi teladan bagi pasangan 
atau sejauh mana saya sanggup 
terbuka untuk mencontoh teladan 
pasangan dan membiarkan diri 
untuk dipengaruhi? 

Ini bukan soal harga diri yang 
turun atau naik pangkat, bukan 
otonomi atau sikap keter-
gantungan berlebihan yang 
menginvasi pasangan, tapi me-
nyadari sikap batin yang 
tersembunyi: mana yang me-
rupakan hak milikku sebagai mi-
likku saja di hadapan hak mi-
likmu sehingga aku tidak bisa 
mengotak-atik, atau mana yang 
merupakan hak milik  berdua se-
hingga masing-masing memi-liki 
hak yang sama. Mari kita ingat 

bahwa milik bisa saja berupa 
benda, harta, status, kekuasaan, 
superioritas, pengalaman, waktu, 
pekerjaan, afeksi, sentimen 
(bukan sentimentalisme) dan 
masih ada banyak lagi. Di sini 
perlu diwaspadai sikap kerakusan 
dan ketamakan dalam kepemi-
likan hanya untukku.  

Model seperti ini cenderung untuk 
memiliki semua bagi dirinya 
sendiri, dan ketika pasangan 
meminta untuk menempatkan 
bersama apa yang dimiliki, atau 
paling tidak menunjukkan saja 
apa yang dimiliki, dia akan 
menyerang balik soal ke-
pemilikan. 

Kalau diperdalam, dipikir dan 
direnungkan, sebetulnya, bukan 
soal apa yang dimiliki, tetapi 
bagaimana sikap, perasaan dan 
pemikiran pada apa yang ada di 
tangan. Ini yang kerap menjadi 
sumber diskusi-diskusi dalam 
keluarga. Meskipun seseorang 
memiliki banyak hal, dia merasa 
miskin dan menderita seperti 
orang tidak punya apa-apa – atau 
– meskipun dia tidak punya 
banyak hal, tetapi menghidupi 
dengan penuh syukur dan berani 
berbagi dengan keterbatasan yang 
dimilikinya, dia bahagia seperti 
malaikat. 
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Inilah tantangan diskusi, yang 
terletak pada kerakusan dan 
keserakahan yang mengganjal 
kemampuan untuk saling mem-
percayakan diri pada pasangan. 
Sangat tipis memang sikap dasar 
ini. Pada intinya, risonansi afektif 
dari sikap ketergantungan akan 
membantu pasangan untuk 
menemukan ukuran yang tepat 
tentang kapan misalnya, pasangan 

lain memerlukan waktu untuk 
sendiri, untuk diam dan ber-
istirahat serta tidak memaksanya 
untuk bertindak memenuhi kei-
nginan kita atau hanya untuk 
menyenangkan kita saja. 

(Bulan depan : Dari hidup bersama 
menuju bersama-sama menghidupi 
keluarga) 

~P. Alfons Widhi, SX 

 

K E G I A T A N 

DPP  

PEMILIHAN PENGURUS DPP 

PERIODE 2015 – 2017 

Jumat – Minggu, 16 Jan-18 Jan 
2015. Di Gedung serbaguna 
Paroki St Paulus Pekanbaru, 
telah berkumpul para ketua dan 
pengurus stasi yang bernaung di 
Paroki St Paulus, mulai dari 
Wilayah I sampai Wilayah IV – 

untuk melaksanakan Rapat 
Pleno. 

Rapat dibuka dengan Rekoleksi 
dipandu Rm Anton  Konseng, Pr, 
dilanjutkan dengan pemaparan 
hasil kerja stasi per wilayah 
dalam tahun 2014, laporan 
seksi-seksi DPP, tanya jawab, 
dan terakhir adalah pemilihan 
pengurus DPP Periode Jan 2015 
– pertengahan tahun 2017. 

 

DPP HArian (tidak dipilih) terdiri dari : 

Ketua : Pastor Paroki 

Tim Pastoral Paroki terdiri dari : 

 Pastor Franco Qualizza, SX 

 Pastor Otello Pancani SX 

 Pastor Yulius Tangke Bandaso, SX 

 Pastor Casali Otello, SX 

 Sr Leonisia FCJM 
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 Nyoman P A (Katekis) 

DPP Harian terpilih terdiri dari 

 Wakil Ketua I :Yohanes Sutrisno 

 Wakil Ketua II : Thomas K Ginting 

 Wakil Ketua III : ketua wil pusat 

 Sekretaris I  : Y Chandryono 

 Sekretaris II  : Jhony Marpaung 

 Bendahara I  : Martinus Kasimun Tan 

 Bendahara II  : Firsty R Renata 

 Anggota  : Saurman Sitanggang & Nursitti Paulina S 

Seksi-seksi terpilih terdiri dari: 

 Seksi Liturgi   : P Gultom 

 Seksi Katekese  : Y Sugiyana 

 Seksi Kitab Suci  :Mirluat K Sihombing 

 Seksi BIA/BIR  :Rosalaura Purba 

 Seksi Kepemudaan : Laurentius Purba 

 Seksi Sosial Ekonomi :M Mulyati Rikin 

 Seksi Keluarga   :Pasutri Tri Santoso dan Effen Meiliana 

 Seksi Kerawam  : Agustinus Peranginangin 

 Seksi Humas  : Viktor P Sihotang 

 Seksi Harta Benda dan pembangunan gereja : 

    Bonivasius Lasambow 

 

PEMILIHAN PENGURUS WILAYAH PUSAT / KHUSUS 2015 – 2017 

Sabtu, 24 Januari 2015 jam 19.45 
di Gedung Serba Guna Paroki St 
Paulus telah berkumpul 
sebanyak kurang lebih 160 
warga stasi Labuh baru – yang 

akan memilih pengurus untuk 
periode 2015 – 2017. 

Stasi yang menempel pada 
paroki ini kini menjadi wilayah 
Khusus, yang mana ketua terpilih 
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akan duduk sebagai wakil ketua 
3 Dewan paroki, dan seksi-
seksinya akan langsung menjadi 
anggota seksi-seksi di Dewan 
Paroki. 

Memimipin proses pemilihan ini 
Bapak Agustinus A 
Peranginangin dari Seksi 
Kerawan DPP, dimoderatori oleh 
Bapak TK Ginting Wakil Ketua 2 
DPP. 

Acara dimulai dengan doa 
pembukaan yang dipimpin oleh 
Bapak S Situmorang. 

Dalam kata sambutan, Pastor 
Paroki – Pastor Franco Qualizza, 
SX menyampaikan juga per-
mohonan maaf karena selama 
beliau menjadi Pastor paroki ada 
beberapa kring yang belum 
pernah dikunjungi, dan untuk 
periode mendatang beliau meng-
harapkan agar1 kring yang 
berada dalam wiayah khusus ini 
dapat dikunjungi semua. 

Bapak Mirluat SIhombing selaku 
Ketua lama dari Wlayah Khusus 
(dulu disebut stasi Labuh Baru) 
menyampaikan laporan beliau, 
meliputi data stasitik umat, 
laporan keuangan dan kegiatan 
seksi, dilanjutkan dengan pem-
bubaran pengurus stasi labuh 
baru dan serah terima oelh ketua 
lama kepada DPP. 

 
Pengurus terpilih untuk 
peroide 2015 – 2017 ini 
adalah 

 Ketua                : P Naibaho  

      (Wakil ketua III DPP) 

 Wkl Ketua      : JSitumorang 

 Sekretaris 1    : H Purba 

 Sekretaris 2   : R Sianturi 

 Bendahara 1  : Ibu R Sianturi 

 Bendahara2    :Ibu Situmorang 

Dengan seksi-seksi 

Liturgi   : Ibu Betty 

Katekese          : Handoko 

Kitab Suci        : A Manik 

BIA / BIR        : Ibu Ida Susila 

Kepemudaan   :Riando Marpaung 

Keluarga      : Choky N– Dewi P 

Kerawam     : Antonius Sinaga 

Humas    : L Sinaga 

Pemeliharaan Gereja: 

 B Manurung 

Sosial Ekonomi  : Thomas Barutu 
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SEKSI DPP 

SEKSI SOSIAL : Sosialisasi 

Program BPJS St Theresia 

kanak-kanak Yesus Takuana 

Kamis, 22 jan 2015, Seksi Sosial 
DPP terpilih mulai menjalankan 
misi pertama mereka, yaitu 
mengunjungi stasi St Theresia 
Kanak-kanak Yesus Takuana.  

 
Tim kecil yang terdiri dari Ibu 
Mulyati Rikin yang lebih akrab 
dipanggil Ibu Lilik (ketua Seksi 
Sosial), Bidan Endang K dan Sdri 
Endang ikut dalam kunjungan 
Pastoral Pastor Pancani, SX, dan 
melakukan sosialisasi  program 
pemerintah yang dianjurkan 
oleh DPP dan juga Keuskupan, 
yaitu BPJS. 

 

SEKSI HARTA BENDA DAN 

PEMBANGUNAN GEREJA : 

Tinjauan tanah di daerah 

Kualu Tarai 

Sabtu, 7 Feb 2015, Ketua Seksi 
Pembangunan dan Harta Benda 
Gereja terpilih – Bpk Bonavasius 
Lasambow - mulai melancarkan 
misinya, yaitu mulai melakukan 
peninjauan dalam upaya 
pengurusan surat-surat sebidang 
tanah di wilayah Kualu Tarai.  

Perjalana ini dilakukan Bersama 
dengan Bpk A Winardi yang 
dalam tiga tahun terakhir ini 
membantu merapihkan surat-
surat masing-masing stasi, dan 
juga Pastor Casali Otello SX yang 
telah banyak membantu per-
juangan masalah tanah-tanah 
gereja-gereja di Riau 
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PERISTIWA 

DUKA CITA MISIONARIS 

XAVERIAN 

Telah meninggal dunia, Pastor 
Vinio Dante Corda,SX  di Padang, 
30 Jan 2015 

 Tempat/tgl lahir: Soresina, 
Cremona (ITALIA), 11 Mei 
1926 

 Tahbisan imamat: 22 Maret 
1958 

 Masuk ke Indonesia: 1959 

 Kemudian bertugas di 
Mentawai ( Siberut dan 
Sipora): 1960- 1975 

 Berkarya di Paroki St 
Fransiskus Assisi: 1976 

 Menjabat sebagai Pastor 
Rekan di Paroki Stella Maris, 
Pluit Jakarta: 15 April 1980 

 Pembimbing rohani dan 
pengurus rumah tangga 
Seminari Maria Nirmala, 
Padang: 9 April 1983 

 Penanggungjawab asrama st 
Yusuf dan Seminari Maria 
Nirmala; 1 Januari 1992 

 Kepala Paroki Padang Baru: 
1993 s/d 2003 

 Wisma Xaverian, 
Yogyakarta: 2003 s/d 2014 

 Biara Xaverian, Padang: Mei 
2014, hingga wafatnya pada 
30 Januari 2015 

Acara misa requiem dan 
pemakaman: 

 JUMAT, 30/1/2015 : Misa 
requiem di Kapel Biara 
Xaverian, Padang, pukul 
19.30 

 SABTU, 31/1/2015: Misa 
Requiem di Gereja St 
Fransiskus Assisi, Padang 
Baru, pukul 11.00, yang 
dipimpin oleh Bapak Uskup 
Martinus D Situmorang OFM 
Cap, dan setelah misa 
dilanjutkan dengan upacara 
pemakaman di kompleks 
pemakaman Biara Xaverian, 
Padang. 

 

P.Antonius Wahyudianto SX 
(Provinsial) 
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PEMBERKATAN RUMAH 

SUSTER KSFL 

Rumbai, 27 Jan 2015. Diadakan 
pemberkatan rumah para Suster 
KSFL di RUmbai. Pemberkatan 
ini dipersembahkan oleh Pastor 
Otello Pancani, SX. 

Hadir beberapa umat Stasi St 
Lusia Rumbai dalam acara ini. 

 

MISA PERDANA P. MATIAS 

RONAL SITANGGANG 

Minggu, 1 Feb 2015, merupakan 
hari penuh berkat bagi Stasi St 
Veronika Palas. Warganya, yaitu 
P Matias Ronal Sitanggang, telah 
ditahbiskan menjadi imam di 
Nabire (Papua) tgl. 6 Januari 
2015, dan perayaan Misa 
pertamanya dilakukan di Stasi 
ini. 

 

Misa dihadiri oleh umat Stasi, 
undangan, DPP, para pastor dan 
suster se-Paroki. 

 

 

PENGUMUMAN  

LOMBA DESIGN POSTER KWI 

Komisi Komsos KWI 
mengundang para desainer 
untuk mengikuti lomba Desain 
Poster. Karya Desain yang dibuat 
mengusung tema: 

Mengkomunikasikan Nilai dan 
Makna Keluarga: Tempat 
Istimewa Perjumpaan dengan 
Karunia Kasih. 

Kriteria poster: 

 Ukuran: A3 (29,7 m X 42cm ) 

 Berwarna 

 Dalam bentuk file digital (Jpeg 
atau pdf) 

Kriteria Peserta: 

 Umat Katolik 

 Perorangan atau kelompok,  

 atau Mewakili Komsos 
Paroki atau Komsos 
Keuskupan 

Kriteria Pemenang: 

 Pesan poster sesuai de-ngan 
tema 
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 Ilustrasi (gambar atau foto) 
sesuai dengan tema 

 Komposisi atau layout 
memudahkan keterbacaan, 
menguatkan pesan, mena-
rik atau estetis. 

Juri: 

 Tim Komsos KWI 

 Keputusan pemenang ti-dak 
dapat diganggu gugat. 

Karya dapat dikirim melalui 
email 
ke komsos@kawali.org  atau 
datang langsung ke kantor 
Komsos KWI Jln. Cut Mutiah No. 
10 Jakarta 10002 

Hadiah: 

 Juara I Rp. 3.000.000, 

 Juara II Rp. 2.000.000, 

 Juara III Rp. 1.000.000. 

Batas pengiriman karya tanggal 
1 Maret 2015 dan Pemenang 
akan diumumkan melalui 
website KWIwww.mirifica.net 

Poster pemenang sepenuhnya 
akan menjadi milik Komsos KWI 
dan akan dipergunakan untuk 
Hari Komunikasi Sosial Sedunia 
yang ke-49 (17/5/2015) 

Kami mengharapkan agar para 
desainer membaca dengan teliti 
Pesan Sri Paus Fransiskus untuk 
Hari Komunikasi Sedunia yang 
ke-49 

 

 

. PEMBANGUNAN GEREJA PAROKI 

KAS PEMBANGUNAN 

 

mailto:komsos@kawali.org
http://www.mirifica.net/
https://santopauluspku.wordpress.com/2015/02/07/pesan-paus-fransiskus-untuk-hari-komunikasi-sedunia-ke-49/
https://santopauluspku.wordpress.com/2015/02/07/pesan-paus-fransiskus-untuk-hari-komunikasi-sedunia-ke-49/
https://santopauluspku.wordpress.com/2015/02/07/pesan-paus-fransiskus-untuk-hari-komunikasi-sedunia-ke-49/
https://santopauluspku.wordpress.com/2015/02/07/pesan-paus-fransiskus-untuk-hari-komunikasi-sedunia-ke-49/
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IURAN WAJIB STASI DAN KRING 

 
 

Donasi pembangunan Gereja Paroki St Paulus Pekanbaru bisa 
melaui 
1. Sekretariat Paroki / Pastor 
2. Kotak Sumbangan Pembangunan Gereja yang disediakan di 

Gereja pada saat Misa hari Minggu 
3. Bank Transfer Ke 

          Atas Nama   : Qualizza Franco atau Casali Otello AL 
          No Rek          : 25281002546-7 
          BANK            : OCBC NISP04252 Kantor Jl. Riau, Pekanbaru 



 

 

 
 
 
 

 

 


