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PENGANTAR PASTOR PAROKI 

Yang terkasih umat se-Paroki… 

Salam dalam damai kasih Tuhan kita Yesus Kristus. 

Selamat Tahun Baru 2014. 

Perayaan-perayaan Natal yang baru saja kita lalui di stasi masing-masing bukanlah 
dekorasi atau seremonial biasa, melainkan adalah Misteri Allah yang menjadi Manusia. 
Selama tahun lalu, Tuhan Yesus telah menyertai kita, dan memberkati kita dalam segala 
peristiwa di kehidupan kita masing-masing sehingga kita dimampukan untuk 
menghadapi tantangan demi tantangan serta mensyukuri keberhasilan demi 
keberhasilan. Maka, marilah kita menempatkan Yesus di pintu gerbang tahun yang baru 
ini – bersama dengan Bunda Maria sebagai Bunda Gereja, Bunda Tuhan, Bunda kita semua 
yang patut kita teladani. 

Awal tahun ini – tepatnya tanggal 5 Januari - kita juga memperingati hari Anak Misioner 
sedunia. Tanggal tersebut tidak hanya dikhususkan bagi usia anak-anak, melainkan juga 
bagi kita anak-anak Allah yang mengimani Yesus. Sri Paus menyerukan agar mulai 
“membawa Yesus” melalui berbagai media sosial.  Marilah terus menjadi pewarta di 
segala bidang keahlian dan pekerjaan kita dengan membagikan sesuatu yang kita miliki. 
Membagikan “sesuatu” bukan saja seperti para majus yang memberikan emas, kemenyan 
dan mur – melainkan lebih kepada memberikan diri kita utuk dipakai sebagai alat oleh 
Tuhan.  

Pekan Doa Sedunia untuk persatuan umat Kristiani dimulai tanggal 17 Januari dan 
diakhiri pada tanggal 25 Januari – bertepatan dengan Peringatan Pertobatan Santo Paulus 
yang kita tetapkan sebagai pesta pelindung Paroki kita. Walaupun tidak dirayakan secara 
meriah karena berdekatan dengan perayaan Natal dan Tahun baru, namun patutlah kita 
ingat dan mohon perlindungan sekaligus meneladani kesabaran Santo Paulus dalam 
pewartaan dan kesaksian. 

Hal yang tak kalah mendesak adalah harapan dari Panitia Pembangunan Gereja Paroki 
kita untuk dapat menggunakan bangunan gereja baru menjelang akhir tahun 2014 ini. Hal 
ini seyogyanya menyadarkan bahwa kita semua berpacu dengan waktu agar cita-cita 
bersama tersebut dapat segera terealisasi. Untuk itu diperlukan peran serta kita secara 
aktif dalam bentuk sumbangan doa, karya, pikiran, tenaga dan dukungan dana. Kerjasama 
kita semua dalam memenuhi kewajiban solidaritas kita sangat dibutuhkan. 

Akhir kata, marilah kita mensyukuri hal-hal yang baik yang telah terjadi di tahun 2013 
dan bergerak maju dengan memperbaiki hal-hal yang kurang memuaskan pada tahun 
2014 ini, disertai permohonan agar disanggupkan untuk tetap bergembira dan 
bersemangat dalam  hidup menggereja. 

Salam hangat 
P Franco Qualizza, SX 
Pastor Paroki 



D A R I   R E D A K S I 

Puji dan syukur tak berkesudahan atas telah terbitnya 12 edisi Warta Paroki di tahun 2013. Memasuki tahun 
2014, kembali Warta Paroki hadir ke hadapan kita semua. Semua ini tak lepas dari penyertaan Roh Kudus 
yang menggerakkan para kontributor, sehinggga rela menyumbangkan tenaga, pikiran dan waktu. Semoga 
kerja sama ini tetap berlanjut dan semakin mempererat tali persaudaraan kita sebagai umat Paroki Santo 
Paulus Pekanbaru. 

Harapan kami adalah semakin banyak tangan-tangan yang bersedia membantu berpartisipasi dalam 
mewujudkan Warta paroki di masa mendatang – maka janganlah sungkan dan ragu untuk mengirimkan 
karya-karya kepada kami. 

Kami juga sangat berharap agar setiap edisi Warta Paroki dapat dimiliki oleh seluruh umat – namun karena 
keterbatasan pencanangan biaya untuk mencetak, maka setiap stasi hanya mendapatkan beberapa 
eksemplar. Untuk itu kami himbau agar para ketua stasi – kategorial – organisasi dapat menggerakkan 
umatnya/anggotanya untuk memiliki edisi per edisi secara pribadi. Bagi yang berminat, dapat menghubungi 
redaktur. 

Pada Edisi Desember 2013 yang lalu, Warta Paroki mendapat kesempatan untuk menghimpun sejumlah 
dana untuk menutupi biaya operasional dan cetak. Sebagian dana tersebut, yaitu sebanyak Rp.5.000.000,- 
(Lima juta rupiah) telah diserahkan ke Kas panitia pembangunan gereja – sebagai wujud kepedulian dan 
solidaritas agar Pembangunan gereja kita bersama dapat segera terealisasi. Terimakasih kepada para 
donatur. 

Hal lain, pada edisi Desember 2013 yang lalu, ada sedikit kesalahan penulisan, yaitu nama Pastor kita yang 
baru – Pastor Lius – tertulis Yulius Tangke Bandoso. Seharusnya adalah Pastor Yulius Tangke Bandaso SX. 
Dengan ini maka kesalahan telah kami perbaiki. 

Semoga tahun 2014 membawa semangat baru, semakin meneguhkan iman dan semakin banyak 
keberhasilan-keberhasilan yang boleh kita raih. 

 

Y Sugiyana 
Redaktur 

 

SURAT GEMBALA KEUSKUPAN PADANG  

Saudara-saudari yang terkasih.. 

Tahun 2014 ini menjadi Tahun Liturgi untuk Keuskupan kita. Secara khusus kita 
berkatekese untuk mendalami arti dan makna liturgi sebaik-baiknya dan selengkap-
lengkapnya di dalam iman dan kesalehan yang pantas. Kita juga akan memperbaiki, 
memperindah dan menyempurnakan cara dan bentuk serta perlengkapan peribadatan 
kita, sehingga anggun, luhur, ajaib dan khusyuk. 

Hidup, karya, tindakan dan kesaksian hidup kita adalah ibadat yang paling berkenan 
kepada Tuhan. Diri kita seutuhnya yang kita bawa berdoa, beribadat, bertemu dengan 
Tuhan dan menerima kasih dan kekuatan-Nya dalam sakramen dan sabda-Nya. 

Kita sempurnakan sikap kita dalam liturgi dan ibadat yang sudah ada, kita usahakan doa dan kesalehan 
pribadi dan keluarga serta kelompok-kelompok. Dengan semuanya itu, kita sendiri dan bersama-sama 
sebagai Gereja menjadi ibadah yang berkenan kepada Tuhan dan kesaksian iman bagi sesama. Kita 
kuduskan kehidupan ini dengan hidup bersama Tuhan yang kita temukan dalam ibadat kita. Kita menjadi 
sakramen keselamatan dalam kehidupan ini. Kita menjadi Gereja yang berdoa. Lex orandi lex credendi. 
Iman kita ditentukan oleh doa kita! 

 

Padang, Natal 2013 

Mgr. Martinus D. Situmorang OFM Cap. 

Uskup Padang 
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S A J I A N   U T A M A 

BERIBADATLAH KEPADA TUHAN 

DENGAN SEGENAP HATIMU  

(1 Sam 12:20) 

-Mgr Martinus D Situmorang OFM Cap – 

 

Ibadat adalah jati diri umat beriman 

Adalah suatu kehormatan dan keluhuran yang 
amat tinggi bahwa kita boleh beribadah 

kepada Tuhan, menyembah-Nya dan berada 
di hadirat-Nya. Allah melihat bangsa Israel 

sebagai umat kesayanganNya sejauh mereka 
berbakti dan beribadat kepadaNya. Israel 

bersukacita jika beribadat sempurna dan 
bersedih jika terhalang beribadat atau 

menyimpang dari ibadat dan kebaktian yang 
Tuhan tentukan sendiri. Tuhan mau akrab, 
bersatu dan bersekutu dengan manusiadan 

dengannya makin serupa dengan diri-Nya. 
Tuhan mendatangi manusia, dan dalam 

kepenuhan waktu di dalam Yesus Kristus 
Allah berada di tengah kita dan beserta kita. 

Allah sendiri menyediakan ibadat penciptan 

baru, peneguhan, pujian, kurban syukur, 
perdamaian dan pemulihan, pengudusan dan 

pencurahan kuasa Roh dan aneka karisma. 
Yesus Kristus mengerjakan dan mewariskan 

ibadat dengan firman, tnada dan materi yang 
mempersatukan kita dengan Tuhan dan 
menyalurkan rahmat kepada kita. 

Liturgi : Sakramen dan Sabda Allah 

DI dalam Yesus Kristus, Allah mewujudkan 
penebusan dan penyelamatan-Nya dengan 

sempurna. DI dalam hidup, karya, sengsara, 
wafat dan kebangkitan-Nya yang dimahkotai 

dengan pengutusan Roh Kudus, Yesus 
menyampaikan ibadat yang smepurna, yang 
pantas, yang layak kepada Allah Bapa. Yesus 
penebus itu dengan daya dan kuasa Roh 
mengadakan dan meninggalkan kebaktian, 

ibadat, doa khusus, tanda dan saran 

rahmatNya, yakni sakramen-sakramen. Yesus 
itu meninggalkan firmanNya yang 

mempertemuakn kita juga dengan Allah dan 
bis akita pakai sebagai jawaban dan doa 
kepadaNya. 

Sakramen dan Firman Allah itu dipercayakan 
kepada Gereja untuk dibagikan dan dirayakan 

serta diwartakan. Merayakan sakramen-
sakramen dan mendengarkan  serta me-
nanggapi Firman Tuhan, itulah ibadat utama 

dan pertama yang disediakan Tuhan sendiri 
bagi kita. Mengambil bagian di dalamnya dan 

merayakannya sebagai umat beriman, 
keluarga Allah, itulah liturgi, ibadat resmi 

Gereja, Umat Allah. Itulah liturgi dalam artian  
yang umum sejak awal Gereja (bdk. Kis 2 
:41-47) 

Liturgi adalah induk, sumber dan puncak dari 
ibadat kita orang beriman Kristiani. Dalam 
liturgi, kita merayakan kehadiran Tuhan, 
menerima rahmat keselamatan. Ke dalam 

liturgi ini kita membawa hidup kita sebagai 
umat, keluarga Allah. 

Doa, ibadat sakramen dan sabda inilah inti 

dan puncak ibadat kita, dan di dalamnya 
Ekaristi  Kudus adalah puncak dan sumber 
serta muara segala liturgi kita. Di dalam 

Ekaristi, hadir Kristus sebagai kurban dan 
imam, dalam Firman, Tubuh dan DarahNya. 

Kita beribadat dan diberkati, dirahmati, 
dikuduskan, dan dilengkapi agar hidup 

sebagai anak-anak Allah dan mengemban 
perutusan-Nya. 

 

Roh Kudus 

Saudara/I terkasih, sesungguhnya kita tidak 
tahu dan tidak mampu beribadat kepada 
Tuhan. Karena tidak dapat ambil bagian dan 

merayakannya secara bermakna, Allah 
mencurahkan Roh-Nya kepada kita untuk 
berdoa dan beribadat di dalam diri kita. Kita 
tidak tahu  bagaimana seharusnya berdoa 
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dari diri kita sendiri (Rom 8:26). Dengan Roh 

kita sadari kehadiran dan karya Allah, kita 
dimampukan bersujud-memuji, bersyukur dan 

bermohon. Maka memohonkan Roh Kudus 
dan sadar akan kehadiran Roh Allah dan 
mengikuti bisikan dan dorongan-Nya adalah 

bagian yang mutlak dalam kebaktian, ibadat 
dan litugi kita.  

 

Doa bersama dan doa pribadi, kesalehan 
sebagai buah liturgi 

Saudara/i yang terkasih, sekali lagi 
menyembah Allah adalah suatu kehormatan 
bagi kita dan anugerah istimewa dari Allah. 

Sakramen dan Firman Tuhan adalah bentuk 
sarana dan tempat kehadiran Allah yang 
istimewa dan ibadat kita yang luar biasa. Kita 

dipersatukan dengan Allah. Persatuan itu 
terus kita hayati dan wujudkan dalam aneka 

doa dan wujud kesalehan. Doa pribadi, doa 
kelompok dalam keluarga dan lingkungan, 

berdoa menurut kalender liturgi Gereja, juga 
mengikuti ritme dan peristiwa kehidupan kita. 

Menghadirkan Tuhan mempersembahkan 
kepadaNya peristiwa dan pengalaman – itu 

adalah merupakan kelanjutan dan 
penyegaran serta buah dari liturgi dan ibadat 
kita. Banyak ulah kesalehan yang sudah kita 

kenal, antara lain Rosario dan banyak aneka 
bentuk doa kepada dan bersama Bunda 

Maria, Devosi Kerahiman Ilahi, dan sembah 
sujud kepada Sakramen Maha Kudus. 

Olehnya, diri kita perlahan dan pasti menjadi 
doa yang hidup dan pujian yang layak bagi 

Allah. 

 

Sikap Ibadah dan Liturgi yang layak 

Kalau kita beribadat dalam Roh Kebenaran, 
maka perayaan liturgi ibadat, ulah kesalehan 

dan doa-doa kita akan mengalirkan sikap, 
gaya dan ungkapan yang anggun, agung 
sembah sujug, dan sukacita. Masing-masing 
menurut peran dan kedudukannya di dalam 

peribadatan kita. Perlengkapan liturgi dan 

ibadat kita juga aka terpilih, bersih, indah dan 
tetap bersahaja. Kita perlu memperbaharui 

dan belajar terus-menerus untuk berliturgi 
dan beribadat denagn baik dan benar. 

 

Ibadat dan kehidupan 

Saudara/i seiman dalam Tuhan.. 

Liturgi, kebaktian, ibadat, doa dan kesalehan 
kita adalah anugerah dari Tuhan, sekaligus 
tugas dan kehormatan dan pengudusan diri 

kita. Seluruh diri kita kiranya dihadirkan, 
dipersembahkan dan dibiarkan di-Ilahikan 

oleh Tuhan. SIkap dan kekuatan Tuhan 
sendiri kita hidupi di dalam dunia kita sehari-

hari dan kita menjadi saksi-saksi, utusan 
rasul, garam, terang dan ragi kehidupan. 

 

Keuskupan Padang mencanangkan 
tahun 2014 sebagai tahun Liturgi 

 

T O P I K 

KILAS BALIK PERJALANAN PAROKI 

2013 

~Effen Meiliana 

Hal-hal yang terjadi di Paroki kita sepanjang 

2013 : 

 Awal tahun Bapak Uskup kita menulis 

surat Gembala yaitu ‘Bangga menjadi 
Katholik’, bangga karena iman kita 
sebagai suatu anugerah karena Tuhan 

baik terhadap kita meskipun kita tidak 
layak. 

 Dicanangkannya juga ‘Tahun Iman’, 

hal ini diikuti dengan segala kegiatan 
dari seksi katakese, liturgi, sosial, 

dalam melayani paroki kita. 

 Memberkati 84 pasutri dalam 
sakramen Perkawinan. 
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 Pada tanggal 15 September 2013, 

dilepasnya 4 stasi yakni stasi 
Perawang, Karo Simalem, Minas Barat 

dan Minas 49 menjadi paroki baru 
Paroki Yohanes Pembaptis Perawang. 

 Stasi kita menjadi 26 stasi dengan 

umat berjumlah 10.106 orang setelah 
ditambah umat yang dibaptis dan 

penerimaan resmi. 

 Di pusat paroki kita terjadi perubahan 
yaitu pastor Otello Pancani SX 

menggantikan pastor Ottorino Monachi 
SX. Pastor Yulius Tangke Bandaso SX 
menggantikan pastor Adventus 

Ignatiuz Zaluchu SX yang pindah tugas 
ke Mentawai. 

 Frater Imanuel Yudi Priyanto SX 

menggantikan Frater Eko yang 
melanjutkan studi teology international 

di Philipinna. 

 Suster Lois menggantikan suster 
Livani. 

 Di DPP pun terjadi pergantian 
pengurus Seksi Pembinaan Keluarga 
dari Bapak Roy dan ibu Merry Lesmana 

diganti dengan Bapak Tri Santosa dan 
ibu Effen M. 

 OMK lebih bersemangat dan bergairah 

dalam hidup menggereja, puncaknya 
adalah tanggal 4 – 5 November 2013 

lalu, pertemuan OMK seluruh paroki 
Labuh Baru di barengi dengan 

pengucapan janji kaul sementara 
Frater Yudi dan peringatan Santo 

Guido Maria Conforti yakni pendiri 
Serikat Xaverian. 

 Menggeliatnya pembangunan gedung 

gereja di paroki maupun di stasi 

 

Tantangan selama ini : 

 Bahwa kita tetap harus memberikan 
perhatian, memikirkan dan mencari dana 

untuk tetap terus melanjutkan 

pembangunan gereja kita. 

 Kesadaran bahwa pembangunan gereja ini 
adalah tanggungjawab bersama kita 

bahwa ini juga harus menyatukan hati dan 
tenaga untuk menyelesaikan tempat 

ibadah yang lebih baik. 

 Iuran wajib masih sangat mengecewakan, 
belum sesuai target. 

 Suasana lesu dari ketua-ketua kring dalam 

merespon kegiatan natal tahun 2013 ini. 

 Begitu sulit mengumpulkan ketua-ketua 
kring sehingga umat merasa tidak banyak 

dilibatkan. Padahal kegitan di paroki dapat 
berlangsung dengan baik jika semua kring 

ikut berpartisipasi 

 Kegiatan BIR dan BIA yang harus 
mendapat perhatian dari kita untuk 

kegiatan mereka di masa yang akan 
datang. 

(Dari Homili Pastor Paroki pada Misa Tutup Tahun 
2013) 

 

2014 – MENJADI PEMBAWA DAMAI 

~T Sukardi 

Gereja menandai awal tahun 2014 ini sebagai 
Hari Raya Santa Maria Bunda Allah dan 
hariPerdamaian sedunia. Alangkah 

membahagiakan kalau awal tahun ditandai  
dengan berkat Tuhan. Hari-hari selanjutnya 

akan menjadi hari-hari terberkati, 
mendapatkan perlindungan  dan damai 

sejahtera dari Tuhan. 

Secara berbeda-beda orang memaknai arti 
damai. Pada Zaman Romawi, damai diartikan 

sebagai tidak adanya perang. Karena itu , 
siapa yang punya senjata dan tentara yang 
hebat, dia bisa menguasai bangsa lain.Juga 
didalam negeri tidak terjadi pemberontakan. 
Itulah damai. Tetapi kalau pengertian ini yang 



 

 

Halaman 6 dari 34 

 

EDISI XXI – Januari 2014 

dipakai, maka ternyata yang terjadi malahan 

perlombaan senjata dan terus menambah 
tentara . Justru akan terjadi perang dingin 

tidak ada kedamaian sejati. 

Ketika Yesus datang kedunia, malaikat dan 
balatentara sorgawi menyerukan “Kemuliaan 

bagi Allah di tempat yang mahatinggi dan 
damai sejahtera diantara manusia yang 

berkenan kepada Nya( Luk 2:14) Kedatangan 
Yesus yang lahir dari Bunda Maria, membawa 
semangat dan mentalitas baru dalam 

mengusahakan damai. Pepatah tentang 
damai sejahtera diubah .Perintah kasih 

menjadi model hidup bersama dan semangat 
baru untuk menciptakan perdamaian.Kalau 

orang saling mengasihi , jadilah situasi 
tentram dan damai yang sesungguhnya. 

 

UJUD KERASULAN DOA – JANUARI 

2014 

 

Ujud Universal :  

Perkembangan Ekonomi 

Semoga semua pihak mau ikut serta 
mendorong pertumbuhan ekonomi yang 

otentik, yang menghormati martabat semua 
orang. 

Kami mohon : …….. 

 

Ujud Misi:  

Kesatuan semua orang Kristiani 

Semoga kesatuan semua orang Kristiani yang 
terpecah dalam berbagai kelompok dan aliran 

berjalan menuju kesatuan seperti yang 
diinginkan Kristus. 

Kami mohon : ……..  

 

Ujud Gereja Indonesia : 

 Solidaritas 

Semoga paguyuban Kristiani menggerakkan 

solidaritas sosial dan ikut mewujudkan 
pelayanan kesehatan bagi semua orang. 

Kami mohon : …….. 

 

Ujud Khusus untuk Keuskupan kita : 

Kesetiakawanan sosial 

Semoga umat di keuskupan kami semakin 
menemukan jalan untuk bersetiakwan, 

terutama dengan mereka yang dari agama 
manapun tengah menderita secara sosial dan 
ekonomi. 

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 

DENGAN IMAN – MANUSIA SECARA 

PRIBADI MENANGGAPI ALLAH 

~P. Alfonsus Widhi. SX 

Iman kristiani adalah kepercayaan kepada 

Allah yang telah mewahyukan diri sebagai 
Bapa, dengan mengutus Yesus Kristus, 

Putera-Nya yang tunggal kepada kita agar 
kita dapat bersatu dengan-Nya dalam Roh 
Kudus itu juga yang memeprsatukan Yesus 

Kristus dengan Bapa. 

Ada tiga sifat iman yang terungkap di sini 

yaitu: 

1. Sifat ilahi: menanggapi wahyu Allah. 
2. Sifat kristiani: berpusat pada Yesus 

Kristus. 
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3. Sifat Gerejawi: berlangsung terus di 

dalam gerja yang senantiasa dijiwai 
Roh Kudus. 

 

Dalam perspektif Kitab Suci Perjanjian 
Lama, iman dipahami sebagai tindakan 

manusia mendengarkan sabda Allah dan 
menaati perintah-Nya. Mendengarkan secara 

aktif berarti pula meresapkan di dalam hati. 
Ini terungkap dalam serah diri total manusia 
kepada Allah. sebuah serah diri yang 

bertumpu pada kepercayaan penuh pada janji 
Allah. Setia menjalankan kehendak-Nya 

identik dengan hidup sesuai tuntutan 
perjanjian. Saya berusaha sungguh-sungguh 

untuk setia karena Allah adalah setia. Latar 
belakang kesetiaan menjalankan perintah 

Allah dan kehendak-Nya adalah visi Allah 
Perjanjian.  

 

Dalam perspektif Kitab Suci Perjanjian 

Baru, iman memiliki keterarahan kepada 
Yesus Kristus, sebagai puncak perwahyuan. 

Hal ini dapat dilihat pada: 

 Injil sinoptik: iman identik dengan 

mendengarkan Kristus, memahami-
Nya dan bertobat. 

 Injil Yohanes: beriman = YA total 

pada Yesus Kristus. 
 Kisah para rasul: beriman berarti 

melekat pada Yesus Kristus, secara 

total sebagai anugerah. 
 Surat-surat Paulus: beriman berarti 

mengenali misteri Allah dalam Yesus 
Kristus. 

 

 

LITURGI 

PERAYAAN LITURGI - ALKITABIAH DAN 

MELIBATKAN SELURUH DIRI 

~T Sukardi 

Liturgi adalah perayaan iman. Dalam liturgi, 

iman yang kita miliki tidak hanya diperteguh 
dengan Firman Tuhan, tetapi juga 

diungkapkan dan dirayakan dengan 
keseluruhan diri kita. Bila perintah pertama 
dan utama adalah "Kasihilah Tuhan, Allahmu, 

dengan segenap hatimu dan dengan segenap 
jiwamu dan dengan segenap akal budi-mu" 

(Mat 22:37), kiranya jelas bahwa cinta kita 
kepada Tuhan harus diungkapkan dengan 

seluruh diri kita. Dalam bagian ini kita akan 
melihat betapa alkitabiahnya perayaan liturgi 

kita, khususnya perayaan Ekaristi dan 
bagaimana seluruh diri dan pancaindera kita 
dilibatkan dalam pengungkapan dan perayaan 
iman ini. 

 

Perayaan Ekaristi itu Alkitabiah 

Sejak Perjamuan Malam Terakhir, perayaan 

Ekaristi selalu diadakan oleh para murid 
Kristus sebagai kenangan akan Dia (Luk 

22:19). Kitab Suci memberi kesaksian bahwa 
setiap hari umat dalam Gereja Perdana 

"memecahkan roti (istilah untuk perayaan 
Ekaristi) di rumah masing-masing secara 

bergilir" (Kis 2:46). Perayaan Ekaristi yang 
kita lakukan saat ini berasal dari perjamuan 
malam terakhir dan upacara pemecahan roti 

Gereja Perdana, yang kemudian berkembang 
dalam sejarah. 

Hal yang menarik dalam perayaan Ekaristi 
adalah Firman Tuhan mendapat tempat 
sentral, selain Tubuh dan Darah Kristus. 
Dalam perayaan Ekaristi, kita sungguh 
merasakan kehadiran dan sapaan Tuhan 

melalui sabda yang dibacakan dan 
direnungkan bersama. Bacaan I, II, dan Injil 
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menyatakan kehendak Tuhan bagi kita. 

Mazmur Tanggapan mengajak kita 
menanggapi firman yang baru kita 

dengarkan. Homili / khotbah membantu kita 
menemukan relevansi, inspirasi, dan pesan 
aktual firman itu untuk hidup kita. Memang 

dalam perayaan Ekaristi, firman yang 
dibacakan tidak dikupas tuntas seperti dalam 

pendalaman iman di lingkungan, sebab dalam 
Misa Kudus pertama-tama kita datang bukan 

untuk pendalaman iman atau pun 
mendengarkan pengajaran Gereja, melainkan 
untuk berpesta, yaitu merayakan iman kita 
bersama. Tuhan Yesus sendirilah yang 

menjadi tuan rumahnya. Dia menyapa dan 
bersabda kepada kita melalui firman yang 
dibacakan. Kristus yang bersabda ini jugalah 

yang kemudian kita sambut dalam Komuni 
Kudus. Jadi, jelaslah bahwa perayaan Ekaristi 

itu Alkitabiah. 

Kealkitabiahan perayaan Ekaristi bukan hanya 
pada penggunaan Alkitab di dalamnya, 

melainkan juga karena ada banyak doa dan 
seruan kita dalam Ekaristi bersumber 
langsung dari Alkitab, seperti: 

• Salam pembukaan imam - umat, 
mengacu pada teks 2Kor 13:13,1Kor 

1:3, Yud 2, Rm 15:5-6; 2Yoh 3, atau Bil 
6:25-26. 

• Seruan "Tuhan Kasihanilah Kami" 
berasal dari seruan dua orang buta, 

"Tuhan, Anak Daud, kasihanilah kami!" 
(Mat 20:29-33). 

• Lagu Gloria berasal dari nyanyian para 
malaikat sewaktu Yesus lahir, 
"Kemuliaan bagi Allah di tempat 

mahatinggi dan damai sejahtera di bumi 
di antara manusia yang berkenan 

kepada-Nya" (Luk 2:14). 
• Doa umat berinspirasi dari anjuran 

Paulus, "Panjatkanlah doa permohonan 
dan doa syukur untuk semua orang, 
untuk raja-raja dan untuk semua 
pembesar..." (1Tim 2:1). Maka kita 
berdoa bagi Gereja, bangsa, kaum papa 

dan penderita, serta bagi diri kita 

sendiri. 
• Setelah lagu Prefasi, bersama para 

malaikat di surga kita menyanyikan lagu 
"Kudus". Itulah nyanyian para malaikat 
sewaktu Yesaya mendapat penglihatan 

di Bait Suci Yerusalem (Yes 6:3). 
• Kata-kata konsekrasi dalam Doa Syukur 

Agung bersumber dari teks Mat 26:26-
29; Mrk 14:22-25; Luk 22:15-20; dan 

1Kor 11:23-26. 
• Doa Bapa Kami kita terima dari Tuhan 

Yesus sendiri (Mat 6:9-13 atau Luk 11:2-
4). 

• Kita mohon damai karena Yesus telah 
berjanji memberikan damai kepada kita 
(Yoh 14:27). 

• Seruan Anak Domba Allah berasal dari 
per nyataan Yohanes Pemandi, "Lihatlah 

Anak Domba Allah, yang menghapus 
dosa dunia!" (Yoh 1:29). 

• Pengakuan ketidaklayakan kita 
menyambut Komuni ber¬asal dari 

perkataan perwira Romawi di 
Kapernaum, "Tuan, aku tidak layak 

menerima Tuan di dalam rumahku, 
katakan saja sepatah kata, maka 
hambaku itu akan sembuh" (Mat 8:8). 

• Demikian pula Antifon Komuni 
(dipanjatkan sebelum doa sesudah 

komuni) berasal dari kutipan Alkitab. 
• Dalam perayaan Ekaristi, Alkitab 

memang tidak kita telaah dan hafalkan, 
tetapi kita hidupi dan kita nyatakan 

kembali dalam pengungkapan dan 
perayaan iman. 

 

PERAYAAN LITURGI - Melibatkan 
Seluruh Pancaindera 

Hal yang menarik dalam liturgi Katolik adalah 

kita mengungkapkan dan merayakan iman 
tidak hanya dengan duduk mendengarkan 
firman Tuhan dan menyanyi-mengagungkan 
karya Tuhan, tetapi juga melibatkan seluruh 
diri kita. Seluruh pancaindera kita dilibatkan 
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semua untuk mengungkapkan dan merayakan 

iman kita. 

Peraba:  

Tangan kita diajak menyentuh air suci, 
membuat tanda salib di awal dan akhir misa, 

membuat tanda salib kecil sebelum Injil 
diwartakan, berjabat tangan dengan saudara-

saudari di kiri-kanan dan depan-belakang kita 
sewaktu salam damai, dan menyambut 

Komuni Kudus. Tidak hanya itu, seluruh tubuh 
kita diajak bertata gerak secara berbeda-

beda: berarak sewaktu Minggu Palma, 
berjalan menyambut komuni, duduk 
mendengarkan sabda Tuhan, berlutut selama 

Doa Syukur Agung, dan berdiri untuk memuji 
Tuhan, serta mencium salib Tuhan pada 

Jumat Agung  

Pendengaran:  

Dalam Misa Kudus telinga kita berganti-ganti 

mendengar suara imam, dialog imam-umat, 
kidungan pemazmur, suara koor, bunyi 
instrument lagu a capella,(Kamis Putih setelah 

Kemuliaan dan selama Jumat Agung), dari 
saat-saat hening dalam Misa .Kudus. Kita juga 
mendengar suara gong dan bel sewaktu 
konsekrasi. Tetapi, ada waktunya juga kita 

tidak mendengar dan menyanyikan madah 
Kemuliaan, yakni pada masa Adven dan 
Prapaskah. 

Penglihatan:  

Dalam perayaan Ekaristi, mata kita 
menangkap objek yang berbeda-beda, sesuai 

dengan misteri iman yang dirayakan. Kita 
menyaksikan warna liturgi yang berbeda-beda 

dan tidak monoton (mis. Kasula imam, taplak 
altar), hiasan / dekorasi yang semarak dan 

bervariasi. Dan pada waktu-waktu tertentu 
kita melihat adanya korona adven, gua natal, 
patung yang dibalut kain ungu; atau lilin 

paskah. 

Penciuman:  

Indera penciuman dipakai untuk menangkap 
bau dupa yang merupakan kurban harum-

haruman bagi Tuhan. Dupa biasanya 

digunakan dalam misa meriah untuk 
mendupai altar, Injil, persembahan, imam 

dan umat, serta Tubuh dan Darah Kristus 
sewaktu konsekrasi. 

Pencecap:  

Khususnya dalam Komuni Kudus, lidah kita 

merasakan Tuhan Yesus dalam rupa roti dan 
anggur yang telah dikonsekrasikan. Lidah 

yang sama kita pakai untuk berdoa dan 
memuji nama Tuhan. 

 

BINA IMAN REMAJA 

TAHUN LITURGI 
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K E G I A T A N 

DEWAN PASTORAL PAROKI 

RAPAT DEWAN PAROKI PLENO 

Sekali setahun, DPP St Paulus Pekanbaru 

mengadakan rapat Pleno yang dihadiri oleh 
seluruh pengurus stasi yang bernaung di 

bawah paroki Santo Paulus, Kelompok 
Kategorial, Konggregasi dan seluruh seksi di 

DPP. Untuk menutup tahun 2013 – rapat ini 
diselenggarakan tanggal 13 – 15 Desember 

2013. 

Seperti yang disampaikan Pastor Paroki, 
adapun tujuan dari diadakan Pleno ini 

pertama-tama adalah untuk bersyukur atas 
kebersamaan sebagai pekerja-pekerja di 
ladang Tuhan, yang mana melalui tangan-

tangan pengurus -  Kerajaan Allah 
dimuliakan. Tujuan lain yang tak kalah 

penting adalah evaluasi atas hal-hal positif 
dan juga beberapa kendala dan masalah yang 

terjadi sepanjang tahun 2013 ini agar dapat 

ditemukan pandangan baru untuk mencapai 
hasil yang lebih baik di tahun-tahun 

mendatang. 

Pertemuan ini juga dilengkapi dengan 
rekoleksi, dan kunjungan Pembina 

masyarakat (PEMBIMAS) Katolik.  

 

S T A S I 

Memasuki Gereja Baru – ST Veronika 

Palas 

Minggu, 22 Desember 2013 – merupakan hari 
bersejarah bagi umat di stasi St Veronika 

Palas. Pukul 11.00, umat berkumpul di 
bangunan gereja lama,  berdiri – tanpa kursi 

– dan siap melakukan perjalanan peziarahan 
menuju gereja baru. Peziarahan ini dipimpin 
oleh Pastor Paroki, Pastor Franco Qualizza SX.  

Tempat ini – demikian Pastor membuka 
peziarahan dari gereja lama – adalah tempat 
dimana kita pernah mengantarkan anak-anak 
kita untuk menerima baptisan tempat dimana 
pasangan-pasangan suami-istri diberkati, 

tempat dimana dosa-dosa diampuni melalui 
Sakramen Tobat, tempat dimana air mata 

bercucuran mohon belas kasihan Tuhan, 
tempat dimana umat membina iman, 
membina persaudaraan di hari Minggu, yang 
pada intinya adalah tempat dimana kehadiran 
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dan kasih Tuhan sungguh dirasakan oleh 

umat di stasi ini. 

Iringan peziarah dipimpin oleh Ketua Stasi – 
Bapak Tamba – yang memanggul salib 

menuju gereja baru – diikuti oleh seluruh 
umat. “Datanglah, Tuhan… datanglah…” 

mengiringi perjalanan ini. 

Misa dimulai dengan pembukaan, dilanjutkan 
pastor memerciki air suci ke seluruh umat dan 

dinding-dinding bangunan gereja baru. 

Masa Adven IV – seyogyanya kita ssemakin 
menyadari kehadiran Allah. Jika Allah murah 

hati, jika Allah begitu mengasihi kita, jika 
Allah begitu sabar, jika Allah begitu 

pengampun, maka demikian juga kita 
hendaknya demikian terhadap sesama kita. 

Hanya dengan mengikuti sifat-sifat Allah tadi, 
maka kita boleh menyebut “Allah beserta 
kita.” 

Tiga hal yang istimewa tang terjadi di hari ini, 
demikian Pastor melanjutkan homily beliau, 
yaitu: 

1. Peneriman Sakramen Permandian 
bagi 16 bayi 
2. Menikmati rumah Tuhan yang baru 
3. Mempersiapkan diri untuk perayaan 
Natal. 

Hal ini merupakan suatu tanda bahwa Allah 

berserta kita.  

Setelah homily, diterimakan pembaptisan 
untuk para bayi. 

Selamat untuk bayi yang telah menjadi 

anggota Gereja Katolik – semoga pra orang 
tua tetap bersemangat dalam membina iman 

anak-anak kitadan mengantarkan mereka ke 
dalam kehidupan sesuai dengan 

kehendakNya. 

Dan selamat kepada seluruh umat di Stasi St 
Veronika Palas, tetap semangat membina 

iman dan berdoa bersama-sama dengan 
Santa Veronika sebagai pelindung.  

Allah beserta kita. 

 

Penerimaan Komuni Pertama – St 

Philpus Arengka Ujung 

Minggu Adven II di stasi St Philipus Arengka 
Ujung kegiatan dimulai pukul 18.00 dengan 

pengakuan dosa bagi calon penerima Komuni 
pertama beserta orang tua mereka yang 
dilayani oleh Pastor Casali Otello SX, Pastor 
Pancani Otello SX, dan Pastor Franco 
Qualizza, SX.  
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Sebanyak sembilan anak yang telah belajar 

beberapa minggu dianggap layak untuk dapat 
menerima Komuni. Penerimaan diberikan oleh 

Pastor Franco, disaksikan oleh selruh umat.  

Pesan Pastor dalam homily yang hari itu 
dikhususkan bagi anak-anak, agar tetap setia 

untuk datang ke gereja, mengambil bagian 
dalam kegiatan-kegiatan Gereja, dan selalu 

mengandalkan Yesus sebagai teman disetiap 
saat. 

Selamat bagi anak-anak, semoga iman kalian 

tetap tumbuh dan bekembang dalam Yesus. 

 

 

 

LIPUTAN KHUSUS   

KEGIATAN NATAL DAN TAHUN BARU DI 
STASI-STASI 

St Agustinus - Sriwijaya 

~Prandika Ginting  

 

IBADAT MALAM NATAL 24 DESEMBER 

2013 

 

Tema Natal “Datanglah, ya Raja Damai (Bdk 
Yes 9:5)” sesuai pesan KWI dengan PGI, 

SubTema “Dengan Semangat Natal Jadilah 
Kita Pembawa Damai Ditengah Masyarakat & 
Turut Mensukseskan Pemilu 2014” yang 

disimpulkan dari penjelasan pesan KWI 

dengan PGI. 

Stasi Santo Agustinus menjalankan ibadat 
dengan penuh kesederhanaan dan tidak 

banyak perbedaan dengan tahun-tahun 
sebelumnya, hanya saja tahun ini Umat 

khususnya para OMK berusaha untuk 
membuat warna baru dengan mencoba untuk 

lebih melengkapi petugas liturgidan memulai 
ibadat dengan perarakan yang jarang dan 
hampir tidak pernah dilaksanakan. OMK St. 

Agustinus mengakui: “Pasti akan ada 
kekurangan pada saat ibadat terlebih pada 

petugas liturgi yang diemban oleh kami(OMK) 
nanti, itu semua karena masih minimnya 

pengetahuan liturgi yang kami miliki, namun 
kami akan terus berusaha untuk mencari 

informasi dan belajar agar lebih baik, kami 
juga berharap kepada teman-teman OMK 

yang ada disemua Stasi khususnya dibawah 
naungan Paroki kita, agar mau dan tidak 
sungkan untuk membagi ilmu, memberi 

pelajaran dan pengalaman yang dimiliki serta 
kritik dan saran kepada kami.” 

Walau dengan kesederhanaan dan 

keterbatasan dalam ibadat, umat tetap 
bersemangat untuk menantikan Kelahiran 

Sang Juruselamat. 

 

 

 

 Ibadat dimulai pukul 19.00 wib. 
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 Pemimpin : Ketua Stasi (Bpk. Y. 

Untung Manurung) 
 Dirigen : Sekretaris Stasi juga 

sebagai pemazmur (Ny. Simbolon) 
 Misdinar : OMK (-Maria M. Br 

Harianja, -Teressia Br. Manurung) 

 Bacaan I : OMK (Eka N. Br. Ginting) 
 Bacaan II : OMK (Octaviana Br. 

Simbolon) 
 Do’a Umat : OMK (Andreas Togu 

Manurung) 
 Kolektan : OMK (-Andika Ambarita, -

Fitri Br. Harianja) 
 Selesai ibadat, umat berbincang sejenak 

sambil menyantap makanan yang dengan 
penuh keikhlasan sore tadi dimasak oleh para 
ibu-ibu yang dihidangkan bersama secangkir 

teh/orang. 

 

IBADAT NATAL 25 DESEMBER 2013 

 Perayaan Natal dimulai jam 10.00 wib. 

 Pemimpin I : OMK (Prandika Ginting) 

 Pemimpin II : Ketua Stasi (Bpk. Y. 
Untung Manurung) 

 Dirigen : Sekretaris Stasi juga 
sebagai pemazmur (Ny. Simbolon) 

 Misdinar : OMK (-Maria M. Br 
Harianja, -Teressia Br. Manurung) 

 Bacaan I : OMK (Eka N. Br. Ginting) 
• Bacaan II : OMK (Octaviana Br. 

Simbolon) 
 Do’a Umat : OMK (Andreas Togu 

Manurung) 

 Kolektan : OMK (-Andika Ambarita, -
Fitri Br. Harianja) 

 
 

Bapak ketua stasi menyampaikan homili 

dengan penuh semangat, Ia menjelaskan 
maksud dari Tema dan Subtema dengan jelas 
kepadasemua umat yang hadir, Ia juga 
menyampaikan agar kita umat Katolik agar 

bisah tampil sederhana dan dapat selalu 
menjadi suritauladan ditengah keluarga serta 

dapat menjadi pembawa damai ditengah 

masyarakat. 

Selesai ibadat diadakan liturgi mulai dari 
anak-anak sampai ke orang tua.Juga 

ditampilkan beberapa tarian oleh para anak-
anak binaan OMK St. Agustinus dan beberapa 

lagu dengan iringan gitar yang dibawakan 
oleh OMK, kegiatan ini dibuat agar anak-anak 

dapat lebih aktif, sehingga timbul kerinduan 
untukberibadah. Keinginan OMK membuat 
kegiatan lebih bervariasi salah satunya timbul 

karena adanya harapan dari umat khususnya 
para orang tua yang tahun sebelumnya 

menyampaikan agar tahun yang akan datang 
dibuat kegiatan yang lebih banyak, lebih baik, 

lebih meriah, berkesan, dan lahirnya akan 
kerinduan beribadah dalam diri umat. 

Selesai kegiatan, umat merayakan Kelahiran 

Sang Juruselamat dengan makan bersama 
dirumah Bapak Ketua Stasi. Umat hadir 
semua sekitar 50 orang. 

 

 

 

Sambutan pengurus sekaligus mewakili para 
orang tua: mengharapkan agar OMK St. 

Agustinus dapat lebih aktif, kompak, 
mempunyai kegiatan yang positif dan ikut 

serta dalam setiap kegiatan yang diadakan 
oleh Pengurus Paroki, Pengurus wilayah 

maupun Pengurus dari berbagai Stasi-stasi. 
Untuk kegiatan yang positif tidak ada yang 
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namanya gengsi, malu, segan, cuek ataupun 

tidak mau tau sama sekali. Lebih malu jika 
tidak mau tampil, tidak punya kreasi, tidak 

punya karya dan tidak punya kegiatan. “OMK 
pasti bisa!”. 

 

St Yohanes – Kota Batak 

~Ren 

MISA MALAM NATAL 24 DESEMBER 
2013 

Misa Natal – terbagi menjadi dua bagian. 

Bagian pertama masih dalam Masa Adven, 
dengan keadaan gelap menyanyikan 
“Datanglah Tuhan, datanglah…” dan 

dibacakan maklumat Malam Natal. Lilin-lilin 
dinyalakan sambil melantunkan “Malam 

Kudus”. Dilanjutkan dengan bagian kedua, 
Perayaan Ekaristi Malam Natal. 

Misa dipimpin oleh Pastor Yulius Tangka 

Bandaso SX – pastor yang baru berada 12 
hari di Paroki St Paulus – dimulai pukul 19.30. 

Perayaan begitu meriah, dengan para 

misdinar, anak-anak membawa persembahan 
dan musik band dari sepanjang perayaan. 

 

Dalam homilinya, beliau menyampaikan hal 

yang dirayakan pada malam ini, yaitu Syukur 
atas berakhirnya masa penantian – syukur 
atas anugerah Allah pada kita manusia. 
Namun tidak cukup hanya bersyukur dan 

berterimakasih, melainkan ada tugas-tugas 

yang harus kita lakukan setelah ini. Selain 
memuji dan memuliakan Tuhan kita juga 

memiliki pekerjaaan rumah : Kabarkan dari 
hari ke hari keselamatan yang datang 
daripadaNya. Dengan kata lain kita diutus 

menjadi pewarta kabar baik, dan juga 
meninggalkan kefasikan-kefasikan dan 

keinginan duniawi. 

Pesan beliau yang bisa kita ambil untuk 
malam natal ini, adalah semoga dengan 

kehadiran Yesus di tengah-tengah kita, dan 
dalam rasa syukur kita ini, kita memiliki 

semangat natal dalam hidup kita dan mampu 
mempraktekannya di hari-hari mendatang. 

Misa perayaan Malam Natal diakhiri sekitar 

pukul 10.30 – dilanjutkan dengan ramah 
tamah di susteran FCJM. 

 

St Caecilia - Siabu 

~Sr Leonisia FCJM 

MISA MALAM NATAL 24 DESEMBER 
2013 

 

Suasana Misa Malam Natal yang 
dipersembahkan oleh Pastor Franco SX 
 hening & tenang. Diawali perarakan bersama 
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oleh anak-anak yang mau menerima komuni 

pertama sebanyak 25 orang, dan juga 
keluarga mudah yang ditunjuk untuk 

membawa bayi Yesus dan mempersembahkan 
pada  Pastor untuk diletakan di palungan. 

Dalam homili pastor mengatakan bahwa 
malam kudus ini Yesus berikan dirinya kepada 

kita agar kita selamat karena hidup Allah 
sendiri telah memberikan kepada kita  agar 

kita semakin meneladan kerendahan hatinya . 

Acaranya perayaan Ekaristi sungguh berjalan 
dengan baik dan teratur. Banyak umat hadir 
memenuhi gereja dan tenda dan mengikuti 

Misa melalui layar TV yang disediakan. 

MISA  NATAL 25 DESEMBER 2013 

Meskipun tidak terjadwal, namun karena 
umat disana punya kekompakan dan sungguh 

menjadikan kerinduan serta memiliki disiplin 
waktu,  maka permohonan untuk dilayani 
Misa Natal pagi haripun dilayani. 

Misa dimulai tepat jam 07.00 wib dan begitu 

banyak umat yang menghadirinya perayaan 
Natalan itu. 

 

Dalam homily dikatakan bahwa Natal ini bagi 
kita dimana Tuhan sendiri telah memberikan 

segala sesuatu kepada kita dan Tuhan 
memberikan diriNya sendiri bagi kita. Maka 
sudah sepatutnya kita bersyukur atas kasih 
Allah yang begitu besar  sehingga kita 
bergembira dengan hati penuh syukur. 

St Yosef - Salo 

~Sr Leonisia FCJM 

MISA NATAL 25 DESEMBER 2013 

Suasana Misa Hari Natal pagi di Stasi St Yosef 

Salo 25 Desember 2013 dipenuhi oleh umat. 
Misa dipersembahkan oleh Pastor Franco 

Qualizza, SX. 

Dalam homili, Pastor mengatakan Yesus 
Kristus yang begitu mulia datang ke tengah-

tengah kita, mengalami kemanusiaan kita dan 
mengalahkan kelahiranNya dikandang 

menandakan bahwa mati di kayu salib demi 
untuk menebus kita ini merupakan anugerah 

besar bagi kita. Maka kita diundang untuk 
membuka mata iman kita kepadaNya. 

 
 

St Fransiskus Xaverius – Pasar 

Flamboyan 

~Ren 

MISA NATAL 25 DESEMBER 2013 

Misa Natal di Stasi St Fransiskus Xaverius 
Pasar Flamboyan dimulai jam 09.30 – 

dipersembahkan oleh Pastor Yulius Tangke 
Bandaso, SX – atau yang bisa kita panggil 

Pastor Lius. 

Umat yang hadir memenuhi gereja dan 
merayakan Natal dengan penuh 
kebersamaan. 

Disampaikan oleh Pastor, bahwa pada hari ini 
koita merayakan iman kita dalm Ekaristi – dan 
secara khusus merayakan Anugerah Allah 
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yang terbesar kepada kita, yaitu Yesus 

Kristus, putraNya. 

 

Natal yaitu merayakan kehadiran Sang Firman 
yang telah menjadi manusia yang bersedia 

tinggal di tengah-tengah kita. Pada setiap 
perayaan Ekaristi / ibadat Sabda, Tuhan hadir 

di tengah-tengah kita yaitu dalam perjanjian 
lama dan perjanjian baru. 

Maka tugas kita adalah mewartakan apa yang 

telah kita alami / terima siapapun kita dan 
apapun pekerjaan kita. 

Dan juga, pesan natal bersama dari KWI dan 

PGI adalah agar kita menjadi agen-agen 
pembawa damai dengan tidak jemu-jemu. 

Misa berakhir jam 10.30 – dilanjutkan seluruh 

umat merayakan syukur dengan makan 
bersama. 

St Veronika - Palas 

MISA NATAL 25 DESEMBER 2013 

~Effen Meiliana 

Misa Natal di St Veronika Palas dimulai pukul 
11.15 – dipersembahkan oleh Pastor Pancani 

Otello, SX. 

Dalam homily, pastor menjelaskan mengenai 
tujuan sensus yang diadakan oleh kaisar 

Agustus agar tak ada seorangpun yang lolos 
dari kewajiban membayar pajak. Nazaret – 

Betlehem berjarak  kurang lebih 140 km 
jauhnya. Pesan Lukas dalam menulis Kota 
Daud adalah Betlehem bukan Yerusalem 
adalah bahwa Yesus memimpin umat dengan 
kasih dan kesederhanaan seperti Daud saat 

masih menjadi gembala di Betlehem bukan 

dengan cara kekuasaan dan perang saat 
Daud memimpin ke 12 suku bangsa Israel di 

kota kerajaannya di Yerusalem. 

Anak sulung maksudnya adalah anak 
sulunglah yang akan di khususkan atau 

diperuntukkan untuk Allah. Rumah 
penginapan yang dipakai Lukas adalah 

sebuah ruangan belakang dari suatu rumah 
yang ada di punggung bukit, yang merupakan 
tempat penyimpanan bahan makanan bagi 

manusia dan hewan. Bahwa Yesus lahir di 
sebuah rumah/ruangan bukan di gua ataupun 

kandang domba. 

Gembala mewakili orang-orang pinggiran, 
tidak diperhitungkan. Bahkan menurut istitusi 

agama Israel para gembala tempatnya bukan 
di Surga melainkan masuk dalam daftar orang 

berdosa. Maka saat gembala ,emdapat kabar 
suka cita dari Malaikat, mereka sangat 
ketakutan dikira mereka akan dihukum oleh 
Allah. Tidak benar bahwa orang untuk 

berjumpa dengan Allah harus suci dulu, jadi 
apapun dosamu, salahmu, sambutlah Allah 
maka Allah akan menjadikan kamu kudus 

seperti Allah. Allah bukan hanya untuk orang-
orang saleh melainkan Allah datang untuk 

orang-orang berdosa untuk di kuduskan Allah. 

Kata ‘Kristus Tuhan’ dipakai oleh Lukas, 
‘Kristus’ = Yesus = Mesias = orang yang 

diurapi. ‘Tuhan’ bahwa semua bangsa kafir 
mengetahui bahwa Yesus adalah Tuhan. 

Kesaksian para gembala itu mereka heran, 
karena institusi agama menyatakan kalau 

Mesias datang untuk memusnahkan orang-
orang berdosa, ternyata Yesus memakai 

orang-orang berdosa itu malah untuk bersaksi 
telah melihat Allah dan memuliakan Allah. 

Kemudian Maria menyimpan semua perkara 

itu dalam hatinya, maksudnya adalah Maria 
harus memilih apakah akan menjadi murid 
Yesus dengan setia atau tetap memegang 
pengajaran dari institusi agama yang selama 
ini dianutnya. 
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Penutup dari homili pesan Lukas adalah 

kitalah sekarang ini adalah gembala-gembala, 
kita diminta untuk mewartakan Allah dalam 

diri Yesus. Bahwa tugas kita adalah 
mengenalkan Allah kita adalah Allah Bapa 
Yesus yang baik, bukan Allah Musa atau Allah 

Israel yang harus ditakuti. 

Misa dilanjutkan dengan persembahan 

dengan tarian tor-tor, kemudian dilanjutkan 
dengan ekaristi. Misa ditutup dengan berkat 
meriah dan ucapan selamat natal dari Pastor 

Pancani. Setelah misa, stasi St. Veronika Palas 
masih mengadakan banyak acara lagi, 

sebelumnya didahului dengan acara makan 
siang bersama. 

 

 

St Fransiskus Xaverius – Bukit Payung 

MISA NATAL 25 DESEMBER 2013 

~Sr. Leonisia FCJM 

Misa Natal St Fransiskus Xaverius Bukit 
Payung dimeriahkan oleh tarian dari OMK. 

Seusai perayaan misa para pengurus 

merencanakan kebersamaan yakni makan 
bersama dgn seluruh umat serta diberi 

kesempatan berbincan-bincang 
mengungkapkan isi hati masing –masing. 

Namun rupanya hal ini belum ditanggapi oleh 
umat dengan baik sehingga sebagian besar 

umat pulang dan sebagian tinggal untuk 
makan bersama. 

 
 

NATAL OMK – 28 DESEMBER 2013 

~Martinus A Nopi 

Seperti kebanyakan orang kristiani di seluruh 
dunia merayakan Natal sebagai peringatan 
akan kelahiran Yesus Kristus Sang Juru 

Selamat, tak mau ketinggalan pula Kaum 
Muda Katolik di Paroki St.Paulus Pekanbaru.  

Sabtu 28 Desember 2013 saya ber-

kesempatan hadir dalam sebuah perayaan 
Natal kaum muda di Gereja Katolik Stasi 

St.Fransiskus Xaverius Bukit Payung. Acara 
yang diprakarsai oleh teman-teman muda 

disana sangat menggembirakan karena 
dihadiri oleh perwakilan teman-teman muda 

dari 7 stasi di wilayah Kab.Kampar Sebanyak 
72 Orang Muda Katolik turut serta 

memeriahkan kesukaan besar itu. 
St.Fransiskus Xaverius Bukit Payunglah 
bertindak sebagai tuan rumahnya, dihadiri 

teman-teman muda dari St. Agustinus 
Sriwijaya, St. Ceicilia Siabu, St.Dominikus 

Tambusai, St.Martinus Majapahit, St.Rafael 
PT.Johan dan St.Yosef Salo.  

Perayaan Natal sederhana namun penuh 

nuansa persaudaraan, kebersamaan dan cinta 
ini berlangsung lancar dan sukses. Dibuka 

dengan kata sambutan oleh Ketua Panitia FX. 
Suratno Kukuh kemudian dilanjutkan dengan 

pentas seni perwakilan dari setiap stasi. 
Cukup menarik dalam pentas seni ini banyak 

muncul spontanitas yang muncul untuk 
menghibur rekan muda yang lain sehingga 
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dalam kesederhanaan itu sungguh 

menggembirakan.  

Tak kalah menariknya setelah acara pentas 
seni semua peserta dengan tertib keluar 

gereja menuju pelataran gereja. Di halaman 
gereja itu diadakan acara penyalaan api 

unggun, semua peserta dan panitia serta juga 
beberapa orang tua turut berpartisipasi. 

Selain sebagai sarana untuk semakin 
meningkatkan rasa solidaritas sesama kaum 
muda Katolik, sambil mengelilingi api unggun 

semua peserta diajak untuk merenungkan 
dan mengahayati arti Natal dalam keheningan 

doa dipandu oleh Sr.Louis,FCJM. Malam itu 
sangat menyenangkan merayakan kesukaan 

besar dalam kesederhanaan namun penuh 
kegembiraan.  

 

Pada pagi harinya peserta diajak untuk lebih 

saling mengenal diantara mereka dengan 
dinamika kelompok lalu ditutup dengan ibadat 
sabda bersama umat dipimpin oleh Fr. 
Imanuel Yudi P,SX. 

St Thomas - Petapahan 

MISA NATAL 25 DESEMBER 2013 

~Ren 

Misa Natal di Stasi St Thomas Petapahan 
dimulai tepat pukul 11.30 – sesuai jadwal. 

Misa kali ini dipersembahkan oleh Pastor 

Yulius Tangke Bandaso SX yang baru 
pertamakali mengunjungi stasi ini. 

Ada tiga hal penting yang disampaikan beliau 

dalam homili yaitu perkenalan, apa yang kita 
rayakan, dan apa tugas kita selanjutnya. 

 

Sungguh agung dan tak terperikan misteri 

kelahiranNya yang kita rayakan ini. Dia, Allah 
yang tidak dapat dilihat, kini tampak sebagai 

manusia seperti kita. Ia – yang sudah ada 
sebelum adanya waktu – kini memasuki kurun 
waktu agar segala-galanya menjadi baru. 
Alam semesta yang hancur berantakan 

dipulihkan keutuhannya dan umat manusia 
yang jauh tersesat dipanggilNya kembali dan 
dituntunNya menuju kebahagiaan abadi. 

 

Maka tugas kita adalah untuk menjadi agen-

agen pewarta dalam kata dan karya yang 
mampu memberitakan kesukaan besar. Juga 

jangan ragu untuk mengirimkan anak-anak 
kita menjadi pastor. 

Misa natal ini dipenuhi umat – bapak-bapak 

para ibu remaja dan anak-anak. DImeriahkan 
juga oleh Koor BIA dan koor WKRI yang baru 

diresmikan Oktober lalu. 

Setelah misa, seluruh umat menuju aula di 
belakang gereja dan makan siang dengan 
penuh syukur bersama. 
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St Lusia - Rumbai 

~Effen Meiliana 

MISA MALAM NATAL 24 DESEMBER 

2013 

TEMA NATAL TAHUN 2013 : ‘Jangan takut, 

Aku memberitakan kesukaan besar, hari ini 
telah lahir bagi mu Juru Selamat, Kristus 
Tuhan’ 

Misa dimulai tepat pukul 19.00 dengan diawali 
perarakan bayi Yesus dan pembacaan 
Maklumat Natal. Suasana di dalam gereja 
gelap gulita, setelah pembacaan Maklumat 
Natal selesai, perarakan mulai memasuki 

gereja dengan membawa bayi Yesus dan 
meletakkannya kedalam palungan di altar, 
Dan lilin-lilin umat mulai dinyalakan. 

Dilanjutkan dengan doa natal oleh perwakilan 
anak-anak, orang muda, orang tua dan romo 

Anton, yang isinya menggambarkan wujud 
dunia yang hidup dalam kegelapan dosa 

sebelum Yesus lahir ke dunia sampai saat 
Yesus datang dan lahir di Betlehem membawa 

terang bagi dunia. Demikian harapan kita 
mampu mengusir kegelapan dosa dari diri kita 

dan menggantikannya dengan Terang Dunia 
yang berasal dari Yesus. Kemudian lilin 
dimatikan, dan misa di mulai dengan suasana 
meriah namun tertib. 

Pada homili, romo Anton Wahyudi SX sempat 
memperkenalkan diri dan memuji gereja 

Santa Lusia sebagai salah satu dari 100 
gereja terindah di Indonesia. Romo Anton 

menjelaskan para gembala adalah orang kecil 
dan hina di kalangan orang Israel merupakan 

orang yang tidak diperhitungkan tapi malah 
menjadi orang yang pertama mendengar 

kabar suka cita dari malaikat Tuhan dan 
melihat bayi Yesus bahkan sebelum 3 raja 

dari Timur. Yesus lahir ditengah-tengah orang 
kecil, dikunjungi oleh rakyat jelata dan 
diakhiri dengan kematian dengan cara yang 
paling hina yakni di salib. Ini adalah rencana 

Allah bahwa Anak Manusia datang bukan 

dengan kekuatan/kekuasaan melainkan dalam 
kesederhanaan dan salib yang saat itu 

merupakan palang penghinaan menjadi tanda 
kemenangan. Untuk tahun 2013 ini KWI dan 
PGI mengambil tema natal “Datanglah Hai 

Raja Damai”, hal ini mewakili kondisi bangsa 
Indonesia karena akhir-akhir ini terjadi 

banyak hal seperti korupsi, intoleransi, 
adanya istilah mayoritas dan minoritas, tidak 

tenang dalam beribadah. Tapi di natal ini kita 
singkirkan segala ‘kegalauan dan kekuatiran’ 
untuk menyambut Yesus sang Juru Selamat 
yang dilahirkan oleh Bunda Maria, yang 

membawa damai dan suka cita bagi kita 
semua. Mengutip dari St. Fransiskus Asisi doa 
“Jadikan aku pembawa damai” dan dari 

Bunda Teresa “damai itu` dimulai dari 
senyuman”, supaya kita mampu berbagi 

kebaikan bagi sesama. Bahwa kita adalah 
satu dan sama, tidak ada Islam, Hindu, 

Budha, Kristen ataupun Katholik karena kita 
mengimani Allah yang Esa. 

 

Homili ditutup dengan romo Anton 

menyanyikan penggalan lagu dari Chrisye 
yakni ‘Damai bersamamu’ dengan iringan 
harmonika. Misa dilanjutkan dengan 

persembahan dengan iringan tarian dayak 
dari daerah Kalimantan. Lalu dilanjutkan 

dengan perayaan ekaristi.  

Berkat meriah mengakhiri perayaan malam 
natal di stasi St. Lusia – Rumbai. 
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MISA NATAL 25 DESEMBER 2013 

 

 

Misa Natal di St Lusia RUmbai dimulai pukul 
08.00.  

Pada homili, pastor Pancani menerangkan 
beberapa hal penting yang berkenaan dengan 

bacaan. Kaisar Agustus memerintahkan 
sensus, tujuannya agar tak seorangpun lolos 

tanpa terkecuali dari kewajiban membayar 
pajak pada kaisar. Lukas menulis Betlehem 

adalah kota Daud, padahal diketahui kota 
Yerusalem adalah kota Daud dimana raja 

Daud menjadi raja di Yerusalem. Tapi Daud 
dilahirkan memang di kota Betlehem dan 
besar dan menjadi raja di Yerusalem. Istilah 

‘Anak Sulung’ yang digunakan Lukas bukan 
berarti ada anak bungsu (karan dalam Kitab 
Suci tidak ada dijelaskan) tapi ini mengacu 
pada orang-orang Israel, bahwa anak sulung 

memang di peruntukan/di khusus kan untuk 
Allah. Tidak ada rumah penginapan 

maksudnya adalah ruangan seperti saat Yesus 
mengadakan perjamuan terakhir dengan para 

muridnya. Peraturan agama menyatan 
peristiwa kelahiran merupakan adalah hal 
yang ‘najis’ yang memutuskan hubungan 

manusia dengan Allah padahal kelahiran 
Yesus adalah perbuatan Karya Keselamatan 

Allah bagi manusia. Tempat Yesus dilahirkan 
bukanlah di kandang domba seperti yang 

selama ini kita bayangkan melainkan adalah 
di sebua rumah di dekat bukit, dimana rumah 
tersebut mempunya 2 ruangan, ruang depan 
dipakai untuk aktivitas bagi keluarga dan 

ruangan di belakang adalah tempat 

menyimpan bahan makanan baik bagi 
manusia maupun bagi hewan, Yesus lahir di 

ruangan belakang dari rumah itu. 

Gembala adalah orang pinggiran dan bagi 
orang Yahudi kaum gembala adalah orang 

tidak diperhitungkan tapi malah kaum 
gembala inilah yang memperoleh kesempatan 

pertama untuk melihat seorang Mesias. Disini 
Lukas menggambarkan bahwa institusi agama 
Israel menyatakan orang yang dapat melihat 

Allah adalah orang yang harus suci, itu 
tidaklah benar. Padahal Allah memanggil 

orang-orang yang berdosa dan memulihkan 
manusia dari dosa. Mesias datang bukan 

untuk menghukum atau mengadili manusia 
melainkan Allah datang menghampiri manusia 

untuk menguduskan orang yang berdosa. 

Istilah Kristus Tuhan, kata ‘Kristus’ hanya 
dimengerti oleh bangsa Israel sedangkan kata 
‘Tuhan’ dimengerti juga oleh bangsa kafir, 
pesan Lukas adalah “Tuhan datang untuk 

semua orang”. Kesaksian dari para gembala, 
bahwa orang Israel, para imam kepala 
meyakini bahwa Mesias datang untuk 

menghancurkan orang=orang kafir, tetapi 
ternyata Mesias datang untuk semua orang. 

Kemudian misa dilanjutkan dengan 

persembahan oleh anak-anak dengan iringan 
lagu ‘Jingle Bells’. Dilanjutkan dengan 

perayaan ekaristi. 

Selesai misa, diadakan berbagai acara hiburan 
natal bersama seluruh umat stasi St. Lusia 

Rumbai. Sambutan dari pastor Pancani cukup 
singkat yakni ‘Meng- Asia kan Injil dan 

menginjilkan Asia’. 

 

MISA TUTUP TAHUN 31 DESEMBER 2013 

~Ren 

“Ekaristi – dalam bahasa Yunani – tak lain 
adalah mengucap syukur.” Demikian 
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pembukaan dari Pastor Pancani Otello SX 

dalam Misa pergantian tahun 2013 menuju 
2014 di Gereja Stasi Santa Lusia Rumbai, 31 

Desember 2013. 

Bacaan Injil Malam Tahun Baru ini diambil 
dari Injil Yohanes 1:1-18; mengenai mimpi 

Allah bagi kita… yaitu bahwa kita menjadi 
manusia yang seperti Dia, bagaimana kita 

bisa melihat Allah, dan relasi kita dengan 
Allah bukanlah relasi yang menakutkan. 

Dalam homili, beliau mengajak seluruh umat 

ber-refleksi, dengan pertanyaan: “Apa 
perasaan kta dalam menghadapi tahun baru 
2014?” 

1. Bersyukur. 

Umat diminta hening sejenak, untuk 
mensyukuri segala anugerah, berkat dan 

kasih karuniaNya yang telah boleh kita 
nikmati sepanjang tahun 2013 ini. 

Setelah bersyukur dalam keheningan, sambil 
berdiri umat bersama-sama menyanyikan lagu 
“Karena Kekal CIntanya” (MB 299) 

2. Mohon maaf 

Umat diminta kembali agar hening sejenak 
untuk memohon maaf kepada Tuuhan dan 
mohon berkat bagi orang-orang yang 

mungkin telah kita perlakukan dengan kurang 
pantas, kita fitnah, kita ungkapkan 
kekurangannya…. 

Setelah memohon maaf dalam keheningan, 
seluruh umat berdiri dan menyanyikan lagu 

“Mohon Ampun” (MB 371) 

3. Mohon kekuatan Roh Kudus 

Kembali, umat diminta agar henng sejenak, 
kali ini untuk memohon dengan perantaraan 

Roh Allah – yaitu Roh Kudus – agar segala 
rencana kita dan keinginan serta harapan kita 

diberkati oleh Allah. 

Setelah mohon kekuatan Roh Kudus dalam 
keheningnan, kembali secara bersama-sama 

umat berdiri dan menyanyikan lagu 

“Datanglah Roh Maha Kudus” (MB 448) 

 

 Misa yang dimulai pukul 19.00 ini berakhir 
pukul 20.30. Seluruh umat yang hadir 

bersalam-salaman saling menyapa dan 
mengucap Selamat Tahun Baru…. 

 

 

 

St Yohanes Don Bosco Rajawali 

~Mega Sari Simanjuntak 

Misa Malam Natal 24 Desember 2013 

“Kata kunci renungan Natal ini ‘ Firman Allah 

telah menjadi manusia , Allah tinggal diantara 
kita, Yesus sebagai Allah hadir di tengah kita 
dalam rupa manusia” salah satu petikan  

kotbah Pastor saat perayaan Natal di Gereja 
Stasi Yohannes Don Bosco dimana perayaan 

misa diawali dengan perarakan para petugas 
dan Pastor masuk ke dalam gereja dengan 

iringan lagu “Yesus Slamat Datang”.  

 

Tampak pemandangan yang berbeda dari 
minggu minggu biasanya, seluruh umat 
tumpah ruah sampai kepelataran halaman 
gereja yang jumlahnya ratusan semua 

menyatu dengan penuh sukacita dalam 
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perayaan Misa Natal yang dimulai pada pukul 

11.00 wib dan dipersembahkan oleh Pastor 
Anton Wahyudi SX, serta semua petugas yang 

turut ambil peran dalam perayaan Misa Natal 
ini agar perayaan berlangsung hikmat.  

Perayaan Misa dimeriahkan juga oleh 

lantunan Koor gabungan umat Stasi Yohannes 
Don Bosco yang mengumandangkan Mars 

Hari Natal “Natal T’lah Tiba” ciptaan A. Henri 
Yulianto.  

 

Tapi yang terpenting merayakan Natal bukan 
hanya seremonial belaka, bukan dengan 
pakaian baru,makanan berlimpah, melainkan 
Natal yang kita rayakan, adalah suatu 

keinginan, ingin menjadi Kristus yang 
perbuatannya nyata dalam kehidupan kita, 
dengan contoh yang sangat sederhana 

“pesan untuk para orangtua agar memberi 
atau memperdengarkan kata-kata yang 

penuh kasih dan kebaikan kepada anak-
anaknya” . Tak hanya itu, dalam kotbah 

Pastor pada Natal ini menyampaikan pesan 
natal sebagai seruan moral antara lain : 

berani melawan korupsi, tidak bersikap 
sukuisme/agamais/rasis, serta menjaga alam 

dari kerusakan lingkungan .Dan dipenghujung 
kotbah, pastor yang piawai memainkan 
harmonika ini, memperlihatkan kebolehannya 

memainkan alat musik tiup itu mengiringi 
sepenggal melodi lagu “Damai bersamamu” 
..Sabdamu bagai air yang mengalir, Basahi  
panas terik dihatiku, Menerangi semua 

jalanku,Kurasakan tentramnya hatiku. Jangan 

biarkan damai ini pergi, Jangan biarkan 
semuanya berlalu, Hanya padamu Tuhan 

tempatku berteduh ari kepalsuan 
dunia..terdengar merdu dinyanyikan oleh 
Pastor Anton sebagai penutup kotbah beliau. 

Dengan berakhirnya lagu penutup, maka 
selesailah rangkaian Misa Natal 25 Desember 

2013 di Gereja St. Yohanes Don Bosco- 
Rajawali Panam, dan tak lengkap rasanya jika 
damai Natal tidak dibagi lewat senyum dan 

salam. Umat yang hadir bersalaman satu 
dengan yang lain, serta berbagi seyum dan 

salam natal juga dengan Pastor, dan tak 
kalah heboh, bak seorang fans mengajak artis 

idolanya berfoto, begitu juga dengan 
sebagian umat yang mengajak Pastor berfoto 

bersama. 

 

Misa Natal OMK 26 Desember 2013 

“Meng-Asiakan Injil dan meng-Injilkan 
Asia...terutama Stasi Rajawali”..gelak 

senyum,tawa serta tepuk tangan dari umat 
yang hadir mendengar kata sambutan yang 

disampaikan oleh Pastor Pancani Otello SX 
pada acara Natal OMK Stasi Yohannes Don 

Bosco, 26 Desember yang lalu. Ada 
pemandangan yang berbeda pada Natal OMK 
kali ini. “Saya minta disiapkan whiteboard dan 

spidol non permanent, saya akan menjelaskan 
sedikit tentang tema natal OMK malam ini” 

pinta pastor berpostur tinggi ini. Terang saja 
umat sedikit heran, sebelum misa, bak dalam 

suasana perkuliahan, pastor memberi sedikit 
arahan atau penjelasan tentang tema yang 

diusung pada natal OMK kali ini.  “Terang dan 
gelap, baik dan jahat dalam hidup kita tidak 

begitu berjauhan. Sehari sesudah natal, 
gereja mengajak kita merayakan gugurnya 
Stefanus yang dapat memenangkan 
perjuangan. Seperti Saulus pula kita sering 
menjadi penontn yang pasif dan membiarkan 
kejahatan dilakukan orang. Untunglah ada 
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kerahiman Tuhan yang kuasa mengampuni 

kita. Kita mengasihi, karena Allah lebih dahulu 
mengasihi kita (1 Yoh 4:19)”. 

Setelah hampir 30 menit Pastor memberi 

penjelasan tentang tema Natal , maka acara 
misa pun dimulai. Misa diawali dengan 

rombongan para petugas yang semuanya dari 
OMK beserta Pastor memasuki ruang gereja 

diiringi lagu Yesus Slamat Datang. Tampak 
wajah sumringah dari rekan-rekan OMK pada 
malam itu. Para petugas dengan sungguh-

sunguh memberikan talenta terbaik mereka 
dalam bertugas, koor natal persembahan dari 

OMK yang mengalun mempesona, tarian 
persembahan yang dipersembahkan oleh 

OMK dan rekan-rekan putra-putri altar. 
Semua larut dan khusuk dalam perayaan misa 

natal OMK yang dihadiri ratusan 
tamu/undangan ini. Misa berlangsung dengan 

lancar dan dipenghujung misa ditutup dengan 
lagu dari Madah Bakti 349. 

 

Seusai Misa Natal,  acara dilanjutkan dengan 

varia natal. Dengan Mando dan Natalia 
sebagai Master of Ceremony yang memandu 

jalannya acara varia natal. Serangkaian acara 
diisi dengan bermacam tarian, mulai dari 

tarian daerah sampai tarian kontemporer, 
puisi, vocal solo, duet, dan beberapa kata 

sambutan, baik dari Pastor, Ketua Stasi, 
Pembina/Rekan OMK melengkapai acara varia 
malam itu. Tak mau ketinggalan para ibu-ibu 

anggota WK dan kumpulan Bapak-Bapak 
Katolik mengisi acara varia dengan lenggokan 

tarian tor-tor yang tidak kalah energik dan 

semangatnya dengan rekan-rekan OMK. Serta 
yang tidak kalah riuhnya  tarian bersama 

antara OMK Stasi Yohannes Don Bosco dan 
orang-orang muda dari undangan yang hadir.  

 “Semoga bukan hanya seremonial belaka, 

tapi semangat Natal tetap melekat dalam diri 
orang-orang muda katolik. Serta karya dan 

karsa OMK tampil nyata bukan hanya dalam 
kehidupan menggereja tetapi dalam 
kehidupan lingkungan masyarakat” papar H. 

SAGALA selaku Pembina OMK Stasi Yohanes 
Don Bosco.    

Dipenghujung acara varia, sesi tukar kado 

antara anggota OMK menutup serangkaian 
varia natal OMK malam itu.  

 

Misa Awal Tahun 1 Januari 2014 

 

Mengawali awal tahun 2014, tanggal 1 
Januari diadakan misa syukur di Gereja Stasi 
Yohannes Don Bosco – Rajawali. Misa dimulai 

tepat pukul 10.00 wib. 

Setiap tanggal 1 Januari, kita memperingati 
Hari Raya Santa Perawan Maria Bunda Allah. 

Gereja memestakan Maria sebagai Bunda 
Allah. Dalam peristiwa Natal, Maria mewakili 

kita menerima sang sabda, serta bersama 
Maria kita dapat belajar bagaimana melayani 
Tuhan. Kita patut berlindung kepada Maria 
dan memohon padaNya supaya kita semakin 
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dekat dengan Yesus dalam menjalani tahun 

yang baru ini. 

Dan hari ini, diperingati sebagai hari 
perdamaian sedunia, erat kaitannya dengan 

tema Natal tahun 2013, “datanglah Ya Raja 
Damai” dimana Yesus lah sebagai Raja 

Damai. Tuhan datang untuk memberi 
kedamaian, agar kita hidup dalam 

ketentraman dan tidak menanggapi kejahatan 
dengan kejahatan pula, melainkan kita diajak 
untuk mengalahkan kejahatan dengan 

kebaikan. Kita diundang menjadi pembawa 
damai, menerima sesama sebagai saudara, 

serta saling mengahrgai sesama mahluk 
ciptaan Tuhan, dan ini juga tujuan hidup baru 

yang diberikan Yesus. Yesus hadir ditengah 
kita, Ia ingin mengajak kita menjadi Anak 

Allah. Dan semoga dengan memulai tahun 
baru ini, kita disemangati oleh Nya dan diberi 

kebaikan dalam keluarga, stasi, maupun di 
lingkungan masyarakat. 

Dan dalam kesempatan Misa ini pula, lewat 

sesi pengumuman, Pengurus Dewan Stasi 
Yohanes Don Bosco yang diwakili oleh Ketua 
Stasi ( H. Simamora) menyampaikan ucapan 

Selamat Tahun Baru kepada Pastor dan 
seluruh umat yang hadir, serta 

menyampaikan permohonan maaf, apabila 
ditahun 2013 ini masih banyak program 

ataupun kinerja dari Pengurus yang belum 
berjaalan maksimal, semoga ditahun yang 

akan datang bukan hanya Pengurus 
melainkan bahu membahu Pengurus Stasi 

dan umat membangun gereja supaya semakin 
berkembang dan bertumbuh menjadi lebih 
baik lagi.  

Sebelum pastor memberikan berkat penutup 
kepada umat, pastor juga menyampaikan 
Selamat Tahun Baru untuk seluruh umat yang 

hadir, beliau juga merasa sangat senang 
bahwa selama tahun 2013 ini, Stasi Yohannes 
Don Bosco sudah menunjukkan kemajuan, 
salah satunya umat yang bertambah banyak 

dari segi kuantitas, program-program yang 

sudah terlaksana dengan baik. And the last 
but not the least, perkembangan OMK juga 
sangat membuat bangga Pastor berepawakan 

kalem ini. Selama 2013, OMK Stasi Yohannes 
Don Bosco sudah banyak memperlihatkan 
progress yang baik sekali, antara lain melalui 

kegitan seminar, mempersembahkan koor 
saat Misa, meet and great OMK separoki di 

Stasi Rumbai, serta baru-baru ini perayaan 
Natal OMK yang dilaksanakan 26 Desember 

2013 yang lalu. “Mari Bapak/Ibu kita 
mendukung OMK kita ini, karna merekalah 
yang meneruskan perjuangan kita nantinya” 
imbuh Pastor .  

 

St Elisabet Muara Fajar 

~Fr. Imanuel Yudi P, SX 

NATAL OMK 

Sang Sabda telah menjadi Manusia. Ia 
berkenan tinggal dalam kelemahan, 

kekurangan, dan kemiskinan manusia. Ini 
adalah kabar suka cita bagi seluruh umat 

manusia. 

 Untuk merayakan kabar suka cita ini OMK St 
Elisabeth Muara Fajar mengadakan natalan 

bersama pada 26 Desember 2013. Acara 
tersebut diawali dengan Misa yang dipimpin 
oleh P. Yulius Tangke Bandaso, SX.  
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Setelah Misa dilanjutkan dengan Pentas Seni 

di aula baru Stasi St Elisabeth Muara Fajar 
yang dihadiri oleh seluruh umat. Pentas seni 

dimeriahkan pula oleh tamu undangan yakni 
OMK Paroki St Yohanes Pembaptis Perawang, 
OMK Stasi St Monika Menjuahjuah, OMK Stasi 

St Paulus Labuh Baru dan Muda-mudi dari 
GBKP. 

St Felicitas Kota Bangun 

~Sr Leonisia FCJM 

NATAL OMK 

 

Sangat baik diselenggarakan Natalan bersama 

yang diselenggarakan di Stasi St Felicitas Kota 
bangun ini karena para OMK semakin kompak 
dan berjumlah banyak sekitar 120 orang. 

Jumlah yang hadir terdiri dari 5 Stasi yang 
mengikutinya yakni St laurentius Sukaramai, 

St Fransiskus Assis Inda Kita, St Yohanes Kota 
Batak, St Felicitas Kota Baru dan St Tarcisius 

Kota Bangun sendiri sebagai tuan rumah.   

Aracanya sangat berbariasi ada semacam 
pentas seni, tukar kado itulah yang dapat 
membantu mereka utk semakin dewasa 
dalam hidup mengereja dan berliturgi. 

Misa dipersembahkan oleh Pastor Yulius 

Tangke Bandaso, SX. 

 

St Tarcisius – Kota Baru 

~Sr Leonisia FCJM 

NATAL dalam Misa PESTA KELUARGA 
KUDUS 29 DESEMBER 2013 

 

 

Situasi tidak begitu ramai karena banyak 

umat yang masih liburan dan pulang ke 
kampung halaman masing-masing. Beberapa 

umat yang tinggal dapat hadir dan mengikuti 
perayaan ekaristi dengan baik dan lancar. 

Dalam kotbah Pastor Yulius mengingatkan 

kembali janji perkawinan para keluarga dan 
anak muda yang menanjak dewasa agar 

dapat meneladani keluarga kudus dari 
Nazaret. 

St Fransiskus Assisi – Inda Kiat 

~Sr Leonisia FCJM 

NATAL dalam Misa PESTA KELUARGA 
KUDUS 29 DESEMBER 2013 

Cuaca yang kurang mendukung – hujan deras 

– tidak menghalangi 16 orang umat yang 
hadir untuk mengikuti perayaan Ekaristi dgn 

baik. 

Petugas-petugas dalam Misa yang dipimpin 
oleh Pastor Yulius Tangke Bandaso SX ini 

adalah para Suster FCJM komunitas Bina 
Assisi. 
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St Rafael – PT Johan 

~Martinus A Nopi 

NATAL dalam Misa PESTA KELUARGA 
KUDUS 29 DESEMBER 2013 

P.Franco beserta rombongan tiba di PT.Johan 
Sentosa pukul 14.50 wib, pada Jumat 27 
Desember 2013. Di komplek perusahaan yang 

bergerak dalam bidang perkebunan kelapa 
sawit tersebut terdapat sebuah bangunan 

yang diperuntukkan untuk sarana ibadat umat 
kristiani, salah satunya adalah umat Katolik 

Stasi St.Rafael.  

 

Suasana berbeda Nampak dari ornament-
ornamen Natal, ada hiasan warna-warni di 
bagian atas bangunannya, ada pohon Natal 
dan ada juga hiasan seperti gua atau lebih 
tepatnya semacam gubug/rumah-rumahan. 

Ya, pada kesempatan itu umat Stasi St.Rafael 

ingin merayakan Misa Natal.  

Misa dimulai pukul 15.30 wib. Dalam misa itu 
saat kotbah P.Franco menyampaikan kepada 

umat disana bahwa pusat perayaan gereja 
Katolik adalah bahwa Allah menjelma menjadi 

manusia dan hal ini yang oleh agama lain 
susah untuk diterima. Bersumber dari Injil, 

P.Franco juga menceritakan ada seorang 
yang akan datang dalam pesta, namun dalam 
perjalanan ia jatuh kedalam lumpur sehingga 

ia merasa malu untuk hadir dalam pesta 
tersebut, namun siempunya pesta sang raja 

menyongsongnya kepada orang yang 
berlumpur tersebut untuk turut serta 

menikmati pesta yang diadakannya, yang 
ingin disampaikan oleh P.Franco adalah hal 

inilah pesan Natal atau misteri Natal, bahwa 
Tuhan datang dengan kemiskinannya supaya 

kita dapat bangkit mulia dengan kekayaan 
sorgawi.  

Seusai misa Pastor beserta umat yang hadir 

mangadakan jamuan makan bersama yang 
telah disiapkan oleh umat. Anak-anak, orang 
muda dan orang tua berbaur menjadi satu 

dalam tempat itu, mereka makan bersama 
sambil bersenda gurau, selain itu juga ada 

bingkisan dari Paroki yang dibagikan untuk 
anak-anak sekolah minggu. 

Paroki St Paulus Pekanbaru 

~Effen Meiliana 

MISA TUTUP TAHUN 31 DESEMBER 2013 

 

Dipimpin oleh Pastor Franco, umat yang 
menghadiri misa ini lumayan banyak. Diawali 

dengan pengantar dari pastor paroki kita 
yang mengatakan kita boleh bersyukur baik 

dalam suka maupun duka didalam kehidupan 
kita selam tahun 2013 yang sebentar lagi kita 
tinggalkan. Bahwa kita banyak mendapat 
anugerah dari Tuhan tapi seringkali kita tidak 
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menyadarinya dan tidak mensyukurinya untuk 

itu kita juga hendaknya menutup tahun 2013 
ini dengan mohon pengampunan dari Tuhan 

atas segala kelalaian dan dosa kita. 

Pada homili, pastor mengawalinya dengan 
menceritakan kebiasaan yang dilakukan kita 

pada akhir tahun yakni membersihkan rumah, 
kantor, membuang yang tidak berguna, 

mebuat evaluasi selama tahun 2013 dan 
membuat rencana 2014. Kitapun datang ke 
gereja untuk misa tutup tahun inipun, kita 

membawa semua perasaan kita, menghitung 
berkat yang telah kita terima dari Tuhan, 

memikirkan dosa-dosa kita dan minta ampun 
kepada Tuhan. Hendaknya kita selalu 

bersyukur dan bersuka cita juga mohon 
berkat Tuhan di tahun 2014 yang akan 

datang. Disampaikan juga kilas balik Paroki 
sepanjang tahun 2013. 

Dalam kesempatan ini juga ketua stasi 
Labuhbaru, Bapak Mirluat Sihombing 
mengemukakan beberapa kegiatan, termasuk 

juga laporan keuangan juga harapan-
harapan, diantaranya : 

 Jumlah umat di stasi Labuh Baru 

adalah 2.182 orang, jumlah umat 
yang meninggal 6 orang dan 
kelahiran 66 orang. 

 Umat yang menghadiri misa Minggu 
sejumlah -/+ 1.600 orang, yang 

menghadiri misa Jum’at I sekitar 150 
orang, yang menghadiri misa Harian 
(Setiap hari pukul 06.00)  dan 

Adorasi (setiap Kamis pukul 19.00) 
hanya 10-15 orang. 

 WKRI selalu semangat membantu 

stasi dan paroki 

 Legio Maria, diharapan kaum bapak-
bapak untuk ikut aktif di tahun 2014. 

 Dukungan dari umat untuk 
menyemangati ketua kringnya 
masing-masing untuk dapat lebih 
hidup menggereja. 

 Dapat lebih membantu dan saling 

memperhatikan. 

 Harapan di tahun 2014 Tuhan 
membantu kita untuk dapat berjalan 

lebih lancar dan baik terutama untuk 
pembangunan gereja kita. 

 

MISA TAHUN BARU 1 JANUARI 2014 

Selain misa awal Tahun 2014 juga diperingati 
pesta Santa Maria Bunda Allah dan Hari 
perdamaian se dunia. Dalam pembukaan misa 

pastor Pancani menerangkan PAX artinya 
Damai, ada PAX Roma yang di perkenalkan 

oleh Kaisar Agustus dan PAX Kristus (Damai 
Kristus) yang melekat di hati semua manusia, 

yang dengan rela untuk diberikan kepada 
sesama. 

Di tahun 2014 ini kita hendaknya 

mempersembahkan kesehatan, pekerjaan, 
karier kepada Tuhan dalam perayaan Ekaristi 
agar kita diberkati Tuhan. Kita merayakan 
akhir dan awal tahun, membawa kita 

merenungkan dalam kehidupan kita selalu 
ditempatkan dalam 2 dimensi, yaitu dimensi 
tempat dan dimensi waktu. Dimensi waktu 

terdiri dari setiap detik, Paus Fransiskus 
mengatakan saat ini/detik ini menjadi milik ita 

tetapi waktu adalah milik Tuhan, waktu bukan 
milik kita. Bagaimana kita bisa mengisi 

‘dimensi detik’, adalah istilah “Tangkaplah 
Hari” menurut Paus Fransiskur “Tangkaplah 

Detik” karena ita hanya bisa menguasai detik 
tapi waktu hanya dikuasai oleh Tuhan. 
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St Philipus Arengka Ujung 

~Ren 

NATAL DAN TAHUN BARU DI MISA HARI 
ANAK MISIONER SEDUNIA 5 JANUARI 

2014 

Minggu, 5 Januari 2014 bertepatan dengan 

Hari Raya Penampakan Tuhan dan Hari Anak 
Misioner Sedunia, di Stasi St Philipus Arengka 

Ujung diadakan Misa dan juga perayaan Natal 
bersama seluruh umat se-stasi. 

Misa dipersembahkan oleh Pastor Yulius 

Tangke Bandaso SX. Di hari yang isitimewa 
ini, umat stasi secara bersama-sama 

berkumpul di Hari Minggu – yang mana 
biasanya ibadat maupun Misa dilaksanakan 
Malam Minggu – untuk merayakan dua 

peristiwa besar sekaligus, Natal dan Tahun 
Baru dan juga terutama untuk merayakan 

iman kita. Peristiwa ini dilantunkan oleh 
Pastor Lius dalam sebuah lagu,” 

Cinta Tuhan cemerlang hari ini, bagai 
mentari meyinari dunia 

Terpantul murni dalam cinta Yesus-ku, 
terlukis indah dalam jiwaku 

Puji dan Syukur megalun mempesona 

Berpawai ria menghias tahta Tuhan dalam 
bahana imanku yang Ikhlas, 

Puji Syukur sepanjang Masa 

Kisah hidupku bersama dengan Yesus, 
sering ternoda dengan sesat hatiku 

Namun cinta-Nya yang Maha-Kuasa, Tetap 
membimbing perjuangan-ku 

 

Maka perasaan kita yang seharusnya dalam 
merayakan anugerah Allah yang terbesar bagi 

kita – yaitu kehadiran Putra-Nya – adalah 
pertama-tama rasa Syukur seperti perkjataan 
Santo Paulus “Bersukacitalah senantiasa.” 

Rasa selanjutnya adalah mohon berkat 
terutama berkenaan dengan hari Anak 
Misioner sedunia. “Anak” yang dimaksud 

bukan hanya anak-anak, melainkan kita 

semua sebagai anak-anakNya – kita semua 
yang mengimani Yesus.  

Ajakan Sri Paus Fransiskus adalah bahwa 

bawalah Yesus sekarang juga dalam media 
sosial. Marilah menjadi pewarta – bukan saja 

seperti tiga raja yang datang 
mempersembahkan Emas, kemenyan dan 

mur, melainkan memberikan persembahan 
diri kita sendiri – hidup kita – sebagai alat 
yang dipakai oleh Tuhan. 

MIsa dilanjutkan dengan beberapa kata 
sambutan dari Ketua Panitia Natal 2013 – Bpk 
Yohanes, Ketua Stasi Bpk Ac Totok, juga 

dalam kesepatan ini hadir juga Ketua 
Koordinator Persekutuan umat Kristiani 

Angkatan Udara yaitu bapak Denson 
Hutagalian / Nainggolan – yang mana selama 

ini umat stasi St Philipus beribadat 
menggunakan fasilitas gereja AURI.  

Sambutan datang juga dari Pastor Lius – yang 

baru saja tiba dari Batam langsung melayani 
umat di Sta Lusia Rumbai dan langsung 

menuju St Philipus untuk kemudian 
melanjutkan perjalanan kembali ke Jakarta 

untuk menghadiri pertemuan Xaverian 
keesokan harinya.  

 

Setelah makan siang bersama, kegiatan 

dilanjutkan dengan berbagai acara, antara 
lain pentas Natal BIA Stasi – yang merupakan 
kekayaan stasi ini – atas asuhan Bapak Daud 
Darmono, Tor-tor yang hasilnya untuk 

kegiatan acara natal ini dan sumbangan bagi 
gedung fasilitas gereja Oikumene LANUD 
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yang sedang membangun, persembahan Koor 

stasi, penarikan door prize dan pembagian 
bingkisan hadian Natal dan buku-buku bagi 

semua anak-anak di stasi. 

Acara yang diawali Misa pukul 11.30 ini 
berakhir pukul 15.30 dan bersama-sama umat 

membereskan sisa-sisa kegiatan. 

 

P E R I S T I W A 

OPEN HOUSE NATAL DI PAROKI  

Malam 25 Desember @19.00 – di Paroki St 
Paulus telah berkumpul umat sekitar untuk 

merayakan Natal bersama para pastor (Pastor 
Franco, SX, Rm Anton Wahyudi SX, Pastor 

Lius SX, Pastor Pancani SX, Pastor Casali SX), 
frater Yudi SX dan para suster ( Suster 

Leonisia FCJM, SUster Louis FCJM dan Suster 
Flora FCJM) serta DPP. 

Dipandu oleh Bapak Mirluat Sihombing, ketua 

pengurus gereja pusat, acara dimulai. Kata 
sambutan disertai ucapan natal secara 
bergiliran disampaikan oleh wakil-wakil umat 

antara lain oleh Ibu Caecilia Painah mewakili 
kaum ibu, Bapak Marlan SIhombing mewakili 

DPP, Suster Leonisia FCJM mewakili para 
suster di komunitas Santo Bonaventura 

labuhbaru Frater Yudi SX, Pastor Lius SX yang 
menceritakan pengalAman beliau melayani 

beberapa stasi dengan penuh syukur, Juga 
Romo Anton Wahyudi SX yang untuk 
kesekiankalinya dimintai bantuan oleh Pastor 
Franco SX untuk melayani misa-misa Natal di 
stasi-stasi yang tersebar di seluruh paroki kita 
dan terakhir Pastor Franco Qualizza SX 
menyampaikan ucapan Natal dan penuh 

syukur bahwa kehadiran umat saat ini – yang 
pastinya juga lelah- begitu membahagiakan, 

dan peristiwa seperti ini merupakan kebiasaan 
yang perlu terus berjalan di paroki kita. 

 

Doa makan malam – dengan penuh syukur, 
dan tak lupa mendoakan sesama yang 

berkekurangan hari ini – didaraskan oleh 
Suster Flora FCJM. 

OLD AND NEW  DI  PAROKI  

Acara ini yang di prakarsai beberapa umat 

saat menghitung kolekte di pastoran minggu 
malam, dengan inisiatif pribadi dari masing-
masing yang hadir untu membawa apa yang 
bisa di persembahkan untuk dinimati bersama 
di malam pergantian tahun. Maka acara yang 

disepakati dimulai pukul 22.00. 

Umat yang hadir, anak-anak, dan ditambah 
OMK juga ikut menikmati acara tersebut, 

menjadikan suasana menjadi hangat dan 
meriah. Tepat pukul 00.00 kami berkumpul 

untuk berdoa mengucap syukur atas apa 
yang kita terima di tahun 2013 yang lalu dan 

mohon berkat, kesehatan dan harapan yang 
lebih baik di tahun 2014 yang baru kita 

masuki, doa dipimpin oleh Bapak Winardi dan 
ditutup dengan berkat dari pastor Franco. 

 

Dilanjutkan dengan saling memberikan salam 
ucapan selamat tahun baru kepada semua. 
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Setelah itu kami menikmati kembang api yang 

dinyalakan oleh anak-anak dan OMK. 

 

PERAYAAN NATAL OIKUMENE 

 

Tgl 27-12 2013 Tim Pastoral Paroki 
memenuhi undangan untuk menghadiri 

Perayaan Natal Oikumene di Gelanggang 
Remaja. Yang hadir dari Paroki kita adalah 

Pastor Lius SX dan Sr. Leonisia FCJM. 

Undangan yang datang sangat banyak, 
terutama para undangan POLRI, TNI dan PNS 

dan berbagai gereja dan sekte yang 
memeriahkan acara tersebut. Juga Koor dari 

Paroki St. Maria sangat bagus luas biasa 
apalagi dirigennya yang begitu semangat. 
Kotbah Pendeta juga sangat bagus selama 45 

menit  intinya adalah kita membawa damai 
dengan memberikan kesaksian bukan untuk 

kekerasan. 

DUKA CITA MISIONARIS XAVERIAN 

Telah dipanggil Allah Bapa, Pastor Silvano 
Laurenzi SX pada tanggal 25 Desember 2013 

sekitr pukul 14.00 WIB. Misa Requiem 
dipimpin oleh Bapak Uskup Agung Jakarta, 

Mgr I Suharyo di Gereja St Matius-Bintaro, 
Jakarta, tangaal 26 Desember - kemudian 
jenazah disemayamkan kembali di Novisiat 

Bintaro. 

27 Desember Misa Requiem di Gereja Santa 
Maria Regina-Bintaro, Ja-karta, dan 
selanjutnya dibawa ke bandara Soekarno-

Hatta untuk diter-

bangkan dan disema-
yamkan di Biara 

Xaverian, Padang. 

28 Desember - Misa 
Requiem yang di-

pimpin oleh Bapak 
Uskup Padang, Mgr 

Martinus D Situmo-
rang OFM Cap di 
Gereja Katedral-

Padang, dan dilan-
jutkan dengan upa-

cara pemakaman di makam komunitas Biara 
Xaverian, Padang. 

DUKA CITA KOMUNITAS FCJM 

 

Pada tgl 31 Desember 2013 Ayah tercinta Sr. 
Plasidia Sinaga FCJM telah di panggil Tuhan. 
Pada tgl 2 Januari 2014 diadakan Misa 

Requim di rumah duka di Kota Batak dan para 
suster FCJM yang ada di Riau dan dari 

Pematang Siantar ikut serta misa tersebut. 
Misa dipimpin oleh Pastor Franco Qualizza, 
SX. Dalam kotbahnya beliau mengatakan 

bahwa sebenarnya dalam tradisi kita bahwa 
pergantian tahun baru kita bersama keluarga 

untuk bersukacita, tetapi bagi keluarga ini 
menjadi dukacita. Maka  hal ini 

menginggatkan kita semua untuk 
mempersiapkan diri kita dalam menantikan 
Tuhan karena kita adalah milik Tuhan. 
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PEMBANGUNAN GEREJA PAROKI 

KAS PEMBANGUNAN TUTUP TAHUN 2013 

 

KAS PEMBANGUNAN 2014 
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IURAN WAJIB 2013 

 

Catatan : 

Berdasarkan Pleno 2013 yang lalu, seperti yang diumukan oleh Sekretaris Panitia Pembangunan 

Gereja – bahwa tidak ada pemutihan untuk iuran Wajib per-KK pertahun.  

 Iuran KK di Stasi-stasi Rp.300.000,-/tahun 

 Iuran KK di Stasi Pusat St Paulus Pekanbaru Rp.500.000,- 
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IURAN WAJIB 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. 



 

 

 


