
 



 

 

PENGANTAR PASTOR  

Saudara-saudari terkasih, 

Salam damai Kristus!   

Dengan rasa gembira sudah kita awali 

Tahun Baru 2017 ini. Sekarang kita 

memandang ke depan, pada tugas yang 

dipercayakan kepada kita dan kita 

menerimanya sebagai suatu kesempatan 

baru untuk mengabdi kepada Tuhan dan 

sesama,  dengan penuh syukur dan sukacita 

karena Sang Emanuel, Tuhan beserta kita, 

yang telah kita rayakan pada masa Natal, 

tetap menyertai kita dan akan menuntun 

langkah kita baik di jalan landai maupun di 

jalan terjal untuk mencapai dengan selamat 

tujuan yang ditetapkan-Nya bagi kita. 

Di keuskupan kita tahun ini ditetapkan 

sebagai “Tahun Kesaksian / Martyria”. Kita 

diminta untuk menjalani hidup kita dengan 

semangat “mau melihat dan menghayati secara 

khusus tugas kita menjadi saksi, menghayati 

secara sungguh dan utuh jati diri kita, 

mempertahankannya dengan setia dalam segala 
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situasi dan dengan sengaja serta khusus menyebarkannya, menunjukkannya 

dalam kata dan perbuatan, sampai rela mati jika keadaan menuntut demikian”.  

(Surat Gembala Bpk Uskup Januari 2017). Yang dimaksud dengan ‘Jati 

diri kita’, dijelaskan lebih lanjut oleh Bpk Uskup dalam suratnya, ialah 

identitas kita, sebagai orang Kristiani, yaitu manusia yang dicintai Tuhan 

sedalam-dalamnya, diselamatkan dari dosa tanpa jasa kita dan, dengan 

harga darah Kristus di salib, dijiwai oleh Roh Kudus-Nya agar kita pun 

dapat hidup dengan kasih yang sama, dapat menghayatinya dan 

mewartakannya dengan perkataan dan perbuatan, sehingga kita juga 

bersama Paulus sanggup berkata dalam segala hal-ikhwal hidup kita:  

“Kasih Kristus mendorong kita” (2Kor 5:14). 

 

Yang patut kita perhatikan secara khusus selama dua bulan yang akan 

datang ini antara lain ialah,: 

 

1. Rencana Kerja tahunan di stasi: Diharapkan bahwa pada akhir 

bulan Januari di setiap stasi program kerja  stasi untuk tahun 

2017 sudah disusun dan disepakati bersama oleh pengurus dan 

umat di stasi. Dalam perencanaan harap diperhatikan secara 

khusus penjadwalan pembinaan untuk calon Katolik (paling 

kurang 9 bulan pembinaan untuk calon dari Gereja Protestan), 

Orangtua baptis bayi (sekurangnya 5 kali pertemuan), calon 

komuni pertama (sekurangnya 4 bulan persiapan), calon krisma 



 

 

(sekurangnya 4 bulan persiapan) Program kerja serta administrasi 

di stasi perlu dievaluasi per bulan. Jika ada rencana pembangunan 

fasilitas apapun di stasi harus ada persetujuan dari DPP.  

2. Bina Iman Anak (BIA) dan Bina Iman Remaja (BIR). Pada 

tahun ini di tingkat RAWIL Riau akan diberikan perhatian khusus 

kepada anak (BIA): pada masa libur sekolah akan diadakan suatu 

kegiatan pembinaan (BIA) yang akan melibatkan BIA semua 

paroki RIAU. Maka di semua stasi pembinaan BIA dan BIR harus 

digiatkan dan dimantapkan sejak sekarang.   

3. Pertemuan DPP dengan Pengurus Stasi Per Wilayah. Pertemuan 

ini bertujuan untuk bertatap muka DPP dengan Pengurus Stasi 

dan membantu Pengurus stasi mengatasi masalah-masalah yang 

dihadapinya. Karena pertemuan ini diadakan menjelang Masa 

Pra-Paskah/Paskah, maka pada kesempatan itu akan 

disosialisasikan pula makna Pra-paskah/Paskah, bahan APP, 

peraturan puasa dan pantang. Sekaligus akan disosialisasikan 

Program Kerja DPP thn 2017. Diharapkan semua pengurus stasi 

menghadirinya.  

4. Suatu Penyegaran Rohani (Penyero) oleh KOMKAT Padang 

akan diadakan untuk semua pengurus stasi dan aktivis di paroki 

pada akhir bulan Maret (27-28 Maret). Tujuan Penyero ini ialah 

untuk mensosialisasikan dan memperdalam makna “tahun 

kesaksian / martyria” yang sudah dimaklumkan oleh Bpk Uskup 

melalui Surat Gembala bulan Januari 2017. 



 

 

5. Kursus Persiapan Perkawinan (KPP). KPP gelombang pertama 

akan diadakan tgl 10-12 Februari.  Kita diingatkan bahwa dalam 

masa Pra-Paskah (tgl 1 Maret s/d tgl 15 April 2017) Gereja 

meniadakan pesta-pesta. 

6. PILKADA. Kita tidak lupa akan tanggung jawab kita sebagai 

warga negara untuk ikut mengambil bagian dalam Pemilihan 

Kepala Daerah yang akan diadakan bulan Februari.  Untuk itu 

surat KWI tentang PILKADA, yang sudah diedarkan, harap 

dibacakan di stasi. 

7. Demi lancarnya kerja sama, pada awal tahun ini kami 

mengingatkan kita kembali untuk memanfaatkan secara optimal 

beberapa sarana pembinaan dan komunikasi, antara lain: 

a. Lembaran dwibulan “Kegiatan Pastoral Paroki St. Paulus”.  

Baiklah lembaran ini ditempelkan di  gereja/sakresti agar 

semua dapat membacanya. 

b. Majalah bulanan “Warta Paroki” amat berharga sebagai sarana 

pembinaan umat dan komunikasi timbal balik antara  DPP dan 

Stasi-stasi. Kami berharap agar dapat sungguh dimanfaatkan 

oleh pengurus dan umat.  

c. Agenda Liturgi dari Keuskupan, yang memuat petunjuk untuk 

ibadat mingguan dan hal-hal lain yang berkaitan dengan 

administrasi stasi. 

d. Agenda ‘Program Kerja Paroki’ yang diedarkan bersamaan 

dengan surat ini ke semua stasi. 



 

 

e. Web-site Paroki St. Paulus – Pekanbaru dan ‘Facebook’nya 

(santopauluspku. wordpress. com) yang semakin terisi dengan 

berita-berita dari stasi dan dengan tulisan edukatif. 

NB:  Penanggung jawab Web-site paroki dan majalah “Warta 

Paroki”  tetap menunggu berita-berita dari stasi.   

Demikianlah kami sampaikan.  Semoga Tuhan memberkati segala usaha 

kita demi Kerajaan-Nya. Atas segala perhatian dan kerja sama yang baik, 

kami ucapkan banyak terimakasih 

P. Franco Qualizza, SX 

 

DARI REDAKTUR 

 

Syukur atas penyertaan Roh Kudus, Warta Paroki Februari 2017 hadir 

tepat waktu di tengah-tengah kita. 

Negeri ini sedang dalam proses perubahan, diharapkan menuju ke arah 

yang lebih baik, tidak hanya dalam segi pembangunan fisik, melainkan 

yang terlebih penting adalah sisi mentalitas. Bagaimana Yesus 

meneladani kita untuk mewujudkan revolusi mental dimulai dari diri 

sendiri, menjadi sajian utama kita.  

Pesta Pemilihan sebentar lagi kita jelang. Seyogianya kita menanggapi 

seruan KWI untuk ikut berpartisipasi. 

 



 

 

 

Mengutip kata pengantar Pastor, kami tetap menghimbau tanpa henti 

bagi umat stasi / kring / kategorial untuk membagikan kabar / kegiatan 

masing-masing kepada kami, berupa foto dan juga tulisan. Di era 

komuniasi yang serba digital dan mudah ini, informasi menjadi sangat 

mudah disebarkan. Sungguh sia-sia jika kita sebagai anggota Gereja tidak 

memanfaatkan teknologi ini untuk menjadi saksi akan Kemuliaan Allah 

dalam setiap kegiatan-kegiatan kita. Kami tunggu. 

Salam 

Y Sugiyana 

Redaktur 
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SAJIAN UTAMA 

 

YESUS ADALAH TELADAN 

DALAM MEWUJUDKAN 

REVOLUSI MENTAL 

“Revolusi Mental” adalah salah 

satu mimpi yang diwacanakan 

oleh Jokowi sebelum ia terpilih 

jadi presiden atau pada saat 

kampanye. Apakah Revolusi 

Mental itu sudah terwujud 

sampai sekarang? Baragam 

jawaban yang muncul, misalnya; 

belum sama sekali, masih dalam 

proses dan sebagian sudah 

terwujud. Terlepas dari situ kita 

kerap mendengar kritik-kritik 

bernada sarkastik dan tajam 

seolah-olah lambungan revolusi 

mental hanya di atas kertas saja. 

Beberapa contoh disampaikan 

seperti korupsi yang masih 

merebak, kekerasan di tingkat 

masyarakat termasuk berlabelkan 

agama, hukum dan disiplin yang 

belum tegas. Mengritik namun 

berdiam dan tidak memberi 

solusi sama saja dengan omdo 

atau kata orang omong doang. 

Gereja tidak boleh ikut arus 

omdo. 

Yesus adalah teladan dalam 

revolusi mental 

Oarng Yahudi mengharapkan 

Yesus sebagai pemimpin sesuai 

dengan angan-angan mereka, 

yakni pemimpin seperti 

pemimpin negara pada 

umumnya yang “super hero”, 

kemana-mana diapit ajudan atau 

pengawal, tinggal di istana 

mewah, pemimpin yang 

mempunyai pengaruh dalam 

pembuatan kebijakan dan 

otoritas yang tidak bisa diganggu 
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gugat. Maka kaum Yahudi 

sangat kecewa ketika harapan 

mereka tidak nyata – malah 

sebaliknya – Yesus wafat di salib. 

Sebaliknya orang Kristen bangga 

dan mensyukuri peran kepe-

mimpinan Yesus yang jelas-jelas 

bukan seperti gaya kepemim-

pinan dunia. Ia adalah pemimpin 

yang datang dari atas dengan 

atribut kasih, pelayanan, hamba 

dan pengampunan. Inilah 

muatan revolusi mental yang 

dibawa oleh Yesus, dan inilah 

yang perlu diteladani oleh 

elemen bangsa ini baik 

pemerintah maupun rakyat dan 

elemen gereja baik kepe-

mimpinan maupun umat. 

Datang untuk melayani 

 Sama seperti Anak Manusia, 

Aku datang bukan untuk 

dilayani, melainkan untuk 

melayani dan untuk memberikan 

nyawa-Nya menjadi tebusan bagi 

banyak orang. 

Misi Yesus ini jelas tertuang 

dalam pelayanan-Nya. Ia 

mengunjungi rumah umat-Nya 

dan membawa kabar baik untuk 

mereka. Yesus lahir di dunia 

sebagai pelayan dan hamba. Ia 

mengosongkan diri-Nya sendiri 

dan mengambil rupa seorang 

hamba, dan menjadi sama 

dengan manusia. Yesus dengan 

rela menanggalkan atribut ke-

Ilahian-Nya dan mengambil rupa 

seorang manusia sama seperti 

kita. Ini adalah satu bentuk 

pengabdian yang tertinggi ketika 

seorang Putera Allah mengambil 

tempat sebagai pelayan bagi 

hamba-hamba. Yesus tidak 

terbuai dengan statusnya sebagai 

Putera Tunggal Allah, Revolusi 

mental-Nya nyata dalam 
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tindakan Yesis menjadi pelayan 

dan hamba. 

Saat ini kita kerap dikuasai oleh 

mental tuan. Jabatan yang kita 

miliki bukan kita anggap sebagai 

amanah, namun lebih kepada 

sebagai kesempatan untuk 

menunjukan kesombongan diri, 

sebagai wadah untuk 

mendominasi orang lain. Kita 

bangga ketika memberi suatu 

perintah dan orang lain tunduk 

manut melak-sanakannya. Ini 

terjadi di semua lini kehidupan 

kita baik dalam keluarga, Gereja 

dan dalam negara kita ini. Dalam 

keluarga tidak mustahil jabatan 

sebagai suami digunakan sebagai 

alat memerintah se-isi rumah 

tangga dengan pola mengatur 

dan dalam negara, jabatan 

sebagai wadah untuk menujukan 

otoritas yang tidak bisa diganggu 

gugat. Kita harus kembali ke 

spiritualitas dasar bahwa jabatan 

itu adalah panggilan untuk 

melayani dan bukan menguasai. 

Semangat Kasih 

“Begitu besar kasih ALlah akan 

dunia ini sehingga Ia 

mengaruniakan Putera-Nya 

yang Tunggal supaya setiap 

orang yang percaya tidak binasa 

melainkan beroleh kehidupan 

yang kekal” (Yoh,3:16) 

Yesus adalah wujud kasih 

terbesar dari Allah kepada kita, 

Yesus datang untuk menujukan 

betapa besar kasih Tuhan akan 

kita, umat-Nya. Pelayaan Yesus 

terus singkron dengan kehendak 

Bapa-Nya yang mengutus Dia, 

“Sama seperti Bapa mengasihi 

Aku demikian juga Aku juga 

mengasihi kamu, maka 

tinggalah dalam kasih-Ku itu. 

(Yoh 15:9) 
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Kasih itu meretas batas suku, 

daerah dan agama. Itulah kasih 

sejati yang diwariskan oleh Yesus 

kepada kita. Kasih itu akan 

mendorong setiap orang untuk 

mengalahkan ego masing-masing 

dan mengedepankan kebersama-

an, Kasih itu akan menginspirasi 

kita untuk melihat skala prioritas 

dalam hidup. Orang yang 

dikuasai oleh kasih maka tidak 

akan ada lagi kebencian karena 

kasih itu sendiri akan mengajak 

kita untuk saling menghargai dan 

mendukung kendati di masa lalu 

kita saling menyakiti, saling 

menyinggung perasaan orang, 

dan saling mengkritik habis-

habisnya tanpa dasar. Yesus 

sendiri bahkan mengajak kita 

untuk mendoakan orang yang 

menyakiti dan menganiaya kita. 

(lih Mat5:44). 

 

Semangat pengampunan 

Maaf adalah spiritual hidup umat 

beragama. Ini mau menandakan 

bahwa setiap orang tidak luput 

dari kesalahan. Kita dituntut 

untuk memperbaiki hubungan 

yang renggang karena salah 

paham, persaingan dalam tingkat 

masyarakat, negara (elite politik) 

dan dalam Gereja. 

Ungkapan maaf adalah jalan 

terbaik untuk menciptakan 

kembali rasa damai dan kasih 

persaudaraan yang sempat hilang 

karena gesekan itu. Yesus sendiri 

mengampuni orang yang yang 

mencambuki dan menganiaya 

diri-Nya saat me-ngalami 

sengsara menuju Golgota. Ia 

berseru, “Ya Bapa, ampunilah 

mereka kerana merak tidak tahu apa 

yang diperbuatnya.” (Luk 23-34) 
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Mengampuni bukan berarti kita 

 menyetujui perbuatan salah. 

Sebaliknya, dengan mengampuni 

kita mendidik diri kita masing-

masing untuk tidak menyakiti 

satu sama lain karena 

dampaknya cukup besar bagi 

kedua pihak. 

Semngat pengampunan akan 

mendorong kita masuk ke level 

selanjutnya, yakni membina 

relasi dengan semakin ber-wajah-

kan kasih persaudaraan. 

Last minute 

Yesus telah menaburkan benih 

sabda untuk revolusi mental. 

Tiga point di atas (melayani, 

kasih dan mengampuni) adalah 

jalan untuk perwujudan harapan 

itu. 

Revolusi mental berlaku dua 

arah; 

Pertama: bagi para pimpinan 

untuk mengadopsi spirit untuk 

melayani, memupuk semangat 

kasih dan pengampunan. 

Hendaknya mereka yang 

berada di kalangan atas itu 

atau mereka yang ber’label’ 

kan seorang pemimpin 

(dalam negara dan gereja) 

harus menunjukan semangat 

rendah hati dan meng-

hilangkan ego masing-

masing. Kritik emo-sional 

cencerung mau menatuhkan 

saja tanpa ada keinginan 

mau memberi jalan atau 

solusi. Para pemimpin 

adalah pelaksana amanah 

rakyat dan jemaat. Kalau 

para elit politik dan elit 

gereja sibuk membangun 

argumen, kritik dan debat 

kusir, kapan terwujud 

pelayanan yang maksimal 
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untuk kepentingan bangsa, 

negara dan ma-syarakat. 

Yesus sebagai seorang 

pemimpin pertama melak-

sanakan muatan revolusi 

mental itu. Ia melayani, 

mengasihi, dan mengampuni 

maka teladan-Nya itu harus 

menjadi inspirasi bagi para 

pemimpin menjalankan tu-

gas kepemimpinanya. 

Kedua: bagi masyarakat dan 

jemaat. Semangat revolusi 

mental juga harus dimiliki oleh 

tingkat basis. 

Basis yang umumnya 

diwarnai oleh perbedaan 

suku, budaya, dan agama 

sangat rentan terjadinya 

gesekan baik karena 

kecemburuan, persaingan, 

ha-sutan, dan konflik sosial 

yang lain. 

Revolusi mental akan 

membuka mata dan pikiran 

masyarakat untuk berpikir 

kritis dan bertindak bijak. 

Masyarakat harus menum-

buhkan semangat persau-

daraan dan memiliki 

mekanisme kontrol diri 

sehingga tidak mudah 

dihasut siapapun untuk 

bertindak keras atau yang 

melawan hukum baik 

hukum negara maupun 

hukum Tuhan yakni hukum 

cinta kasih. 

Tuntutan revolusi mental 

tentu mengarahkan kita 

semua untuk berpikir bahwa 

kita adalah bagian dari yang 

lain. Ketika kita bergerak 

untuk saling melayani, 

mengasihi dan mengampuni, 

maka revolusi mental itu 

akan nyata di semua lini 
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kehidupan kita baik dalam 

hidup bernegara maupun 

hidup menggereja. 

FROM BOOK “THE CHURCH CONCERNS” 

BY RP YOSAFAT IVO SINAGA, OFMCAP 

TOPIK 

PILKADA YANG 

BERMARTABAT SEBAGAI 

PERWUJUDAN 

KEBAIKAN BERSAMA 

SERUAN PASTORAL KWI 

MENYAMBUT PILKADA 

SERENTAK 2017 

 JANGAN GOLPUT 

Dalam Seruan Pastoral tentang 

pilkada para Waligereja Indonesia 

menekankan keharusan pilkada 

yang bermartabat, adil dan jujur. 

Umat Katolik diminta untuk ikut 

dalam pesta demokrasi ini dengan 

memberikan suaranya, jangan 

golput. 

Saudara-saudari yang terkasih. 

Bangsa kita akan 

menyelenggarakan Pilkada 

serentak untuk kedua kalinya. 

Jumlah daerah yang akan 

melaksanakan Pilkada adalah 7 

(tujuh) provinsi, 18 (delapan 

belas) kota, dan 76 (tujuh puluh 

enam) Kabupaten yang tersebar 

di seluruh wilayah Indonesia. 

Tahapan penting yang harus kita 

ketahui adalah masa kampanye 

tanggal 26 Oktober – 11 Februari 

2017, masa tenang tanggal 12-14 

Februari. Waktu pemungutan 

dan penghitungan suara 

dilaksanakan tanggal 15 

Februari. Masa rekapitulasi suara 

adalah tanggal 16-27 Februari 

dan saat penetapan calon terpilih 

tanpa sengketa adalah 8-10 

Maret. 
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Melalui Pilkada kita memilih 

pemimpin daerah yang akan 

menduduki jabatan hingga lima 

tahun ke depan. Marilah kita 

jadikan Pilkada sebagai sarana 

dan kesempatan untuk 

memperkokoh bangunan demo-

krasi dan upaya nyata 

mewujudkan kebaikan bersama. 

Sikap ini dianjurkan oleh ajaran 

Gereja: “Hendaknya semua 

warga negara menyadari hak 

maupun kewajibannya untuk 

secara bebas menggunakan hak 

suara mereka guna mening-

katkan kesejahteraan umum” 

(Gaudium et Spes 75). Oleh karena 

itu, kita harus berpartisipasi 

dalam Pilkada dengan penuh 

tanggungjawab berpegang pada 

nilai-nilai kristiani dan suara 

hati. 

Saudara-saudari yang terkasih, 

Selain berharap, kita juga 

terpanggil untuk ikut bertang-

gungjawab agar Pilkada berjalan 

dengan bermartabat dan 

berkualitas. Sebagai bentuk 

dukungan dan partisipasi yang 

optimal terhadap Pilkada, kita 

perlu memperhatikan hal-hal 

sebagai berikut: 

Ikutlah mengawal 

proses Pilkada. 

Bersama warga masyarakat kita 

mengawal Pilkada agar berjalan 

dengan damai dan sesuai dengan 

amanat undang-undang. Hal 

penting dalam proses Pilkada 

yang perlu dikawal adalah 

tersedianya fasilitas yang me-

madai bagi berlangsungnya 

hubungan pengenalan secara 

timbal balik antara calon dengan 

pemilih dan kepastian bagi setiap 

warga negara untuk meng-

gunakan hak memilih secara 
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Luber (Langsung, Umum, Bebas, 

Rahasia) dan Jurdil (Jujur, Adil). 

Proses Pilkada yang damai 

menjadi syarat penting yang 

harus dikawal semua pihak. 

Jangan sampai terjadi kekerasan 

dalam bentuk apapun, baik 

secara terbuka maupun 

terselubung. Apabila kekerasan 

terjadi, damai dan rasa aman 

tidak akan mudah dipulih-kan. 

Kita perlu waspada terhadap 

berbagai upaya untuk memecah 

belah dalam proses Pilkada. 

Kedamaian dan persatuan tidak 

boleh dikorbankan demi target 

politik tertentu dalam Pilkada. 

Mengantisipasi munculnya 

masalah dan ancaman. 

Hal-hal yang berpotensi 

menimbulkan masalah dan harus 

diantisipasi adalah: pertama, 

siasat politik yang tidak sehat 

atau menghalalkan segala cara 

demi meraih kekuasaan. Kedua, 

kemampuan dan integritas 

penyelenggara Pilkada (KPU dan 

PANWASLU). 

Proses Pemilu terdahulu 

memberi bukti ada 

penyelenggara Pemilu yang 

tersangkut masalah dan 

membuat masalah karena tidak 

netral bahkan ikut memanipulasi 

suara. Pelanggaran yang 

berpotensi menimbulkan 

masalah harus diantisipasi 

bersama dan harus ada 

penegakkan hukum yang adil 

dan efektif untuk memberi 

jaminan terselenggaranya 

Pilkada yang berkualitas dan 

bermartabat. 

Apabila Pilkada telah berjalan 

dengan baik dan sesuai dengan 

undang-undang, hendaknya kita 

rela menerima hasilnya dan siap 
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memberikan dukungan untuk 

menjadi pemimpin bagi seluruh 

warga masyarakat. Segala 

perbedaan pendapat dan pilihan 

politik, hendaknya berhenti saat 

kepala daerah hasil Pilkada 

dilantik. 

Pilihlah dengan cerdas dan 

bertanggungjawab. 

Gereja hendaknya mendorong 

umat untuk menggunakan hak 

dengan berpartisipasi dalam 

Pilkada dan memastikan tidak 

membawa lembaga Gereja 

masuk ke dalam politik praktis. 

Setiap warga negara yang telah 

memiliki hak suara harus ikut 

terlibat menentukan dan memilih 

siapa yang akan menjadi 

pemimpin daerah melalui 

mekanisme yang telah 

ditentukan oleh peraturan dan 

undang-undang yang berlaku. 

Ikut memilih dalam Pilkada 

merupakan hak dan panggilan 

sebagai warga negara. Dengan 

ikut memi-lih berarti kita ambil 

bagian dalam menentukan arah 

perjalanan dan kelangsungan 

kehidupan daerahnya. Oleh 

karena itu, penting disadari 

bahwa pemilih tidak saja 

memberikan suara, me-lainkan 

menentukan pilihan dengan 

cerdas, bertang-gungjawab, dan 

sesuai dengan suara hati. Kita 

yang punya hak suara janganlah 

Golput! 

Pahamilah kriteria pilihan dan 

kiat dalam memilih dengan 

tepat. 

Para calon pemimpin daerah 

yang akan kita pilih harus 

dipastikan orang bijak, yang 

menghayati nilai-nilai agamanya 

dengan baik dan benar,  peduli 

terhadap sesama, berpihak 
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kepada rakyat kecil, cinta damai 

dan  anti kekerasan serta peduli 

pada pelestarian lingkungan 

hidup. Calon pemimpin daerah 

yang jelas-jelas berwawasan 

sempit, cenderung memen-

tingkan kelompok, terindikasi 

bermental  koruptif dan 

menghalalkan segala cara untuk 

mendapatkan kedu-dukan jangan 

dipilih. 

Hati-hatilah supaya kita tidak 

terjebak dan ikut dalam politik 

uang yang dilakukan calon untuk 

mendapatkan dukungan suara. 

Penting untuk kita ingat bahwa 

politik uang bertentangan dengan 

ajaran Kristiani dan merusak 

asas-asas demokrasi. 

Berdoalah untuk pelaksanaan 

Pilkada. 

Marilah kita mengiringi proses 

pelaksanaan Pilkada dengan doa. 

Kita memohon berkat Tuhan 

agar Pilkada berlangsung dengan 

damai dan menghasilkan pemim-

pin daerah yang berintegritas 

serta mau berjuang keras 

memper-hatikan rakyat demi 

terwujudnya kesejah-teraan u-

mum. 

UJUD KERASULAN DOA – 

FEB 2017 

UJUD UNVERSAL 

PENGHIBURAN BAGI YANG 

MENDERITA LAHIR BATIN 

Semoga semua orang yang 

menderita, terutama kaum 

miskin, pengugsi dan orang-

orang ter-pinggir menemukan 

kehangatan dari penghiburan 

dalam komu-nitas kita 

UJUD GEREJA INDONESIA 

PEMIMPIN DAERAH 
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Semoga makin banyak tokoh 

Kristiani yang mampu dan 

berani tampil sebagai pemimpin-

pemimpin daerah yang andal di 

tengah semakin luasnya 

pengembangan otonomi daerah 

 

 

KOLOM 

KATEKESE 

10 PERNYATAAN BIJAK 
FRANSISKUS DARI SALES 
TENTANG MEMBANGUN 

BUDAYA DAMAI 
SETIAP  tanggal 24 Januari, 

Gereja Katolik sejagat 

memperingati   secara khusus 

Fransiskus dari Sales sebagai 

santo pelindung para penulis, 

guru, politisi dan birokrat 

pemerintah. Uskup dan Pujangga 

Gereja ini dikenal karena 

perjuangannya dalam menentang 

pengaruh ajaran predestinasi 

(takdir) yang disebarluaskan oleh 

Calvin. Dari 72.000 orang 

Katolik yang telah memeluk 

Calvinisme, 67.000 di antaranya 

kembali ke pangkuan gereja 

Katolik. 

Ia juga dikenal luas karena 

berbagai tulisan terutama untuk 

menasihati orang awam agar 

bertumbuh dalam kehidupan 

spiritual. Waktu itu, karya-karya 

Fransiskus memang revolusi-

oner.  Buku-buku Fransiskus 

diperuntukan bagi orang-orang 

biasa. Ia mengajak kaum awam 

untuk bertumbuh dalam 

kehidupan rohani seturut 

panggilan hidup masing-masing 
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dan  membantu mereka 

memahami kekudusan. 

 

Santo Fransiskus dari Sales 

mewarisi banyak hal yang dapat 

kita pelajari. Berikut ini 10 

pernyataan bijak Santo 

Fransiskus dari Sales yang dapat 

membantu kita dalam 

membangun budaya damai: 

1. “Milikilah kesabaran 

dalam setiap hal, tetapi yang 

paling pertama adalah 

dengan diri sendiri” 

Perkembangan itu selalu 

berlangsung secara bertahap. 

Sebagai manusia, kita 

cenderung membuat kesalah-

an. Namun kita tidak bisa 

membiarkan kesalahan  

melemahkan kita.. 

Sebaliknya, dengan penuh 

rendah hati kita  mengakui 

bahwa kita telah berdosa dan 

meminta pengampunan serta 

pertolongan dari-Nya. Kita 

tidak bisa berharap untuk 

menjadi sempurna; kita harus 

menyerahkan diri kita pada 

kehendak-Nya. 

2. “Jangan terburu-buru: 

lakukanlah segala sesuatu 

dengan tenang dan penuh 

semangat. Jangan pernah 

anda kehilangan kesabar-

anmu, bahkan jika seluruh 

dunia tampak marah 

padamu.” 

St. Fransiskus dari Sales 

berjuang melawan amarah 

dalam dirinya. Pada masa 

mudanya, ia dikenal sebagai 

seorang pemarah, tapi ketika 
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dewasa ia menjadi seorang 

penyabar dan sangat 

bersemangat. Perubahan itu 

terjadi berkat kehidupan doa 

yang dilakukannya dalam 

keheningan dan ketenangan 

batin.  Ketika ia marah, ia 

mengakui hal itu mem-

buatnya jauh dari hadapan 

Allah. Tetapi berkat doa 

yang dijalaninya, ia kembali 

merasakan kedamaian batin 

dan membuatnya mampu 

menahan amarah. 

3. “Hanya ketika anda 

tetap tenang, anda bisa 

melihat kebenaran” 

Ketika anda dikuasai 

amarah,  anda bisa dibu-

takan dan tidak sanggup 

melihat kebenaran dalam 

setiap hal.  Sementara itu, 

pandangan kita sendiri selalu 

tampak benar dan orang lain 

benar-benar salah. Hanya 

jika anda tetap dalam 

keadaan tenang, anda bisa 

melihat kebenaran. 

4. “Siapa yang takut 

mencintai, ia sesungguhnya 

takut dicintai” 

Ketika anda mencari 

kekuasaan berdasarkan relasi 

semata, itu  tandanya anda 

membiarkan rasa takut 

menguasai  hidup anda 

bukan cinta. Membiarkan 

diri anda untuk dicintai 

berarti melepaskan diri dari 

segala bentu kontrol, dan hal 

 itu layak untuk dijalani. 

5. “Ambilah waktu sejenak, 

dan bicaralah dengan Allah” 

Jika anda belajar untuk 

mengandalkan kasih Allah, 

meskipun anda menghadapi 

berbagai rintangan hidup, 
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anda akan menemukan 

kekuatan  Ilahi. Anda perlu 

mengambil waktu sejenak 

dan mengarahkan perhati-

anmu ke hadirat Allah. 

6. “Reputasi jarang 

berkorelasi dengan 

kebajikan hidup” 

Sebagai ingatan bahwa anda 

tidak boleh terlalu sibuk 

dengan apa yang orang lain 

pikirkan tentang drimu -yang 

lebih penting adalah apa 

yang Allah pikirkan tentang 

anda. Opini publik jarang 

sejalan dengan pikiran dan 

kehendak Allah. 

7. “Ketika anda menghadapi 

kesulitan dan pergolakan 

hidup , janganlah berputus-

asa. Kalahkanlah setiap 

kesulitan anda dengan 

kelembutan dan waktu” 

Daripada bereaksi keras, 

anda bisa menghasilkan 

perubahan yang lebih tahan 

lama apabila anda me-

nanggapi setiap kesulitan 

dengan kesabaran dan 

kebaikan, tidak membiarkan 

setiap tantangan mengerogoti 

kedamaian hati anda. 

8. “Sesungguhnya perubahan 

itu bergerak sepanjang 

waktu dalam diam” 

Allah bekerja sekuat tenaga 

dan penuh misteri. Sering-

kali anda tidak menyadari 

perubahan yang telah Ia 

lakukan dalam hidupmu. 

Tetapi ketika anda melihat 

ke belakang, anda mera-

sakan seperti apa Allah telah 

menuntunmu. Jika anda 

putus asa, tampaknya anda 

tidak mengalami kemajuan, 

menjadi orang yang mudah 
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patah semangat dan me-

nyerah. Fokus ke luar, 

kepada Allah dan orang lain, 

akan meninggalkan ruang 

bagi Allah untuk melakukan 

pekerjaan-Nya di dalam diri 

anda. 

9. “Meditasi setengah jam 

setiap hari adalah penting, 

kecuali ketika anda sedang 

sibuk. Kemudian satu jam 

jika diperlukan” 

Tidak punya waktu untuk 

berdoa? Itu berarti anda 

perlu berdoa lebih lama dari 

biasanya. Tampaknya hal ini 

berlawanan dengan intuisi, 

tapi itu benar adanya. Satu- 

satunya cara bagi anda 

untuk dapat bertahan hidup 

adalah jika anda men-

yerahkan diri kita kepada 

Allah. Waktu yang 

dihabiskan dalam doa akan 

membantu anda untuk 

melangkah mundur dan 

melihat hidup anda lebih 

jelas, dan anda akan dapat 

membedakan mana hal yang 

dibuthkan dan yang hal 

sama sekali tidak dibu-

tuhkan. Hanya doa akan 

membantu anda  menda-

patkan prioritas anda. 

10. “Jadilah anda sebagaimana 

apa adanya” 

Setiap  kita memiliki ke-

unikan yang dapat 

ditawarkan kepada dunia. 

Perbandingan hanya akan 

mengalihkan perhatian anda 

dari setiap keunikan yang 

telah diberikan Allah. Alih-

alih mencoba menjadi orang 

lain, berusalah untuk menjadi 

diri anda sendiri. Mengakui 

bahwa Allah telah 

memberikan anda sebuah 
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misi khusus, yang hanya 

dapat anda penuhi jika anda 

melaksanakannya. 

Sumber: Mirifica.net 

 

KERASULAN AWAM 

SAH. NAMA CALON 
WALIKOTA PEKANBARU 
DAN BUPATI KAMPAR 

Pemilu merupakan sarana yang 

sah bagi warga negara untuk 

mempertahankan atau mengganti 

secara damai dan bermartabat 

pemimpin atau wakilnya untuk 

menjalankan pemerintahan. 

Pemilu juga sebagai sarana untuk 

memberikan kesempatan bagi 

warga negara terbaik untuk 

memimpin masyarakat dalam 

mewujudkan cita-cita bersama. 

Mengutip surat Pastoral KWI di 

atas, “Hendaknya semua warga 

negara menyadari hak maupun 

kewajibannya untuk secara bebas 

menggunakan hak suara mereka 

guna meningkatkan 

kesejahteraan umum” (Gaudium 

et Spes 75). Oleh karena itu, kita 

harus berpartisipasi dalam 

Pilkada dengan penuh 

tanggungjawab berpegang pada 

nilai-nilai kristiani dan suara 

hati. 

Calon Walikota Pekanbaru 

 

No Urut 1: D. Syahril-Said 

Zohrin  
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No Urut 2: Herman Nazar-

Deviwarman  

No Urut 3: Firdaus-  

No Urut 4: Ramli-Irvan  

No Urut 5: Bibra-Said  

Calon Bupati Kampar 

 

Nomor urut 1 diperoleh oleh 

Muhammad Amin - Muhammad 

Saleh. Pasangan ini diusung oleh 

Partai Demokrat dan Partai 

Hanura dengan kekuatan 12 

kursi di DPRD Kampar. 

Nomor urut 2 diperoleh Zulher - 

Dasril Affandi. Pasangan ini 

diusung oleh PDI Perjuangan 

dan PAN dengan kekuatan 9 

kursi di parlemen. 

Nomor urut 3 diperoleh Azis 

Zaenal - Catur Sugeng Susanto. 

Pasangan ini diusung oleh Partai 

Golkar, Partai Gerindra, Partai 

NasDem, PPP, PKS dan PKB 

dengan kekuatan 23 kursi. 

Nomor urut 4 diperoleh Jawahir 

- Bardansyah Harahap. Pasangan 

ini melalui jalur perseorangan. 

Nomor urut 5 diperoleh Rahmad 

Jevary Juniardo - Khairuddin 

Siregar. Pasangan ini juga maju 

melalui jalur perseorangan 

~ Dari berbagai sumber 

KEGIATAN 

DPP  

SEKSI BIA-BIR – HARI 

MISIONER ANAK SEDUNIA 

Penampakan Tuhan atau sering 

juga di sebut Pesta tiga raja atau 

Hari Raya Epifani dan juga 



 

 

Edisi LVI – Des 2016 – Jan 2017 

 

Halaman 27 dari 32 

 

dirayakan Hari Anak Misioner 

Sedunia. 

Pada tahun ini Hari Raya Epifani 

jatuh pada tanggal 8 Januari, 

sehingga Pesta pembabtisan 

Tuhan yang biasanya di rayakan 

pada minggu berikutnya, tahun 

ini dipersatukan pada hari Senin 

dan selasa langsung masuk masa 

biasa. 

Di Paroki Santo Paulus 

Pekanbaru pada tanggal 8 

Januari lalu Misa ke dua tampil 

agak berbeda dari perayaan Misa 

biasanya misalnya adanya 

perarakan ke pada patung ke tiga 

raja dari timur yang di bawa oleh 

anak-anak BIR saat perarakan 

masuk, kemudian pastor 

mendupai kembali gua Natal. 

Selain itu di tampilkan koreo 

lagu anak misioner sebagai lagu 

pembukaan, tentu hal ini 

dilakukan untuk menumbuhkan 

kesan bagi anak2 akan Hari Raya 

Anak Misioner.   

Sebelum berkat penutup anak-

anak juga membuat koreo lagu 
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“Berkati-berkati sepanjang hidup 

ku diberkati… ” Seperti biasa 

pada hari-hari perayaan liturgi 

diadakan tarian persembahan. 

 Hal tersebut tentu memberikan 

kesan untuk semua yang hadir 

dalam perayaan Misa di Hari 

RAYA EPIFANI yang 

merupakan puncak dari Masa 

Natal.. 

~Rosalaura Purba 

STASI 

ST PHILIPUS ARENGKA 

UJUNG – KEBERSAMAAN 

NATAL DALAM PERAYAAN 

HARI ANAK MISIONER 

Minggu, 8 Januari 2017, 

bertepatan dengan Hari Anak 

Misioner dan Hari Raya 

Penampakan Tuhan atau Pesta 

Tiga Raja, umat Stasi St Philipus 

sekali lagi berkesempatan untuk 

merayakan Natal dan tahun baru 

bersama di Gedung Serba Guna 

Gereja Ouikumene Lanud 

Roesmin Nurjadin. 

 

Perayaan dimulai dengan Misa 

Kudus yang dipersembahkan 

oleh Pastor Paroki, Pastor 

Franco Qualizza, SX. Di 

belakang Altar, terpampang 

spanduk dengan gambar tiga 

Raja yang mengunjungi bayi 

Yesus, dan rombongan yang 

berbondong-bondong datang 

untuk menemui Sang Raja. 

“Ada suatu cerita,” kata Pastor 

dalam homili beliau,” 

sebenarnya ada 4 raja yang akan 

datang menemui Yesus. Namun 

raja yang keempat ini terlalu 

banyak perhitungan. Ia 

menghitung untung rugi, biaya 
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perjalana, makan dan lain 

sebagainya untuk datang kepada 

Yesus, mengingat perjalanan 

yang akan ditempuh sangat jauh 

dan tentu membutuhkan 

banyak biaya (harta benda, 

makanan) dan waktu. Raja 

keempat ini ragu-ragu untuk 

menerima undangan Yesus, Dan 

memang benar, ketiga Raja 

lainnya yang berhasil sampai 

kepada Yesus memang 

menghabiskan banyak sekali 

harta benda mereka. Namun, 

ketiga raja ini mendapatkan 

sesuatu yang jauh lebih besar 

daripada harta benda yang 

mereka pakai selama per-

jalanan.” “Mungkin kadang 

kitapun berperan sebagai raja 

yang keempat, ragu-ragu untuk 

datang kepada Yesus, ragu-ragu 

untuk menyerahkan diri kepada 

Yesus, merasa akan banyak 

meng-habiskan waktu, tenaga, 

materi dan lain-lain. Saatnya kita 

insteropeksi diri, dimanakah hati 

kita.” 

BIA-BIR Stasi St Philipus 

bertugas dalam perayaan ini, 

mulai dari Misdninar, Lektor, 

Mazmur, dan pembawa 

persembahan. 

Setelah Misa Kudus, keber-

samaan dilanjutkan dengan 

ucapan syukur dalam kata 

sambutan dari ketua Panitia 

Natal, Ketua Stasi dan juga wakil 

ketua DPP yang dimintai Pastor 

untuk mewakili DPP memberi 

sambutan. Di sela acara dan 

makan siang, dicabut beberapa 

doorprize. Anak-anak BIA BIR 

membawakan koor, tarian, 

nyanyian, juga kegiatan tor-tor 

yang diusung pastor dan panitia 

yang merupakan bagian dari 

budaya solidaritas kebersa-maan. 

Dan banyak hadiahhh…. 
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ST LUSIA RUMBAI – 

PELANTIKAN MISDINAR 

Minggu, 22 Januari 2017, di Stasi 

St Lusia Rumbai diadakan 

pelantikan Misdinar. Sekitar 19 

Misdinar baru dilantik oleh 

Pastor Otello Pancani, SX. 

Selamat kepada Adik-adik, 

terimakasih dan tetap semangat. 

Terimakasih kepada para 

pembina yang telah meluangkan 

tenaga, pikiran dan waktu untuk 

membina anak-anak menjadi 

pewarta. 

~ Foto: Bpk Kuang – Rumbai 

PERISTIWA 

PESTA PERTOBATAN 
SANTO PAULUS 

25 Januari 2017, jam 19.00. 

Situasi di Gereja Paroki diguyur 

hujan deras, tetap tidak 

mengurangi semangat beberapa 

umat Paroki untuk menerima 

undangan Kristus sendiri untuk 

menghadiri perayaan Ekaristi – 

peringatan Pertobatan Santo 

Paulus. 

“Hujan juga adalah anugerah,” 

demikian ucapan syukur Pastor 
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Paroki, Pastor Franco Qualizza 

SX yang mempersembahkan 

perayaan Ekaristi ini didampingi 

Pastor Yulius Tangke Bandaso, 

SX dan Pastor Ottelo Pancani, 

SX. 

Dalam homily, beliau mengi-

ngatkan umat untuk meneladani 

semangat Santo Paulus, juga 

menyampaian bahwa DPP telah 

memiliki agenda kegiatan yang 

seyogyanya akan dilakukan 

dengan penuh semangat. 

Masih hujan deras, selesai 

perayaan Ekaristi umat ber-

payung-payung menuju Gedung 

Fasilitas dimana telah disediakan 

Teh dan kopi hangat serta 

beberapa jenis makanan ringan 

yang dapat dinikmati sambil 

menikmati suguhan OMK (dan 

mantan OMK juga) berupa live 

music. 

 

 

 

 

 



 

 

 


