


PENGANTAR PASTOR PAROKI 

 
Yang kami kasihi, seluruh umat se-Paroki St Paulus… 
 
Selamat tahun baru 2015. Tahun ini Keuskupan Padang 
menetapkan sebagai tahun diakonia (pelayanan), dan tahun ini 
juga adalah berakhirnya masa kepengurusan Dewan Pastoral 
Paroki 2012-2015, demikian juga para pengurus stasi akan 
mengalami regenerasi untuk periode 2015 – 2018. 
 
Sehubungan dengan hal tersebut, kami mengajak dan 
mengingatkan para pengurus, baik DPP dan Dewan stasi terpilih 
mendatang untuk: 
 
1. Senantiasa menyadari kehormatan besar yang kita terima 

mendjadi pelayan Tuhan. Dalam menjalankan tugas 
kerasulan kita sebagai pengurus DPP, Stasi, Kring, 
Organisasi, kita sungguh melayani Tuhan sendiri dan 
bersama Tuhan kita turut membangun Kerajaan-Nya. 
Kehormatan ini begitu besar sehingga Paulus tidak segan 
berkata:  “Apakah upahku? Upahku ialah ini:  bahwa aku 
boleh memberitakan Injil tanpa upah,” (1Kor 9:18) Semoga 
kita pun sanggup merasakan demikian! 

 
2. Dalam tugas pelayanan selalu mengusahakan persatuan 

umat. Memelihara kesatuan dan berusaha membangun 
persatuan dalam iman dan kasih menjadi suatu tugas kita 
yang pokok. Tugas ini akan mendorong kita selalu ‘mencari 
hyang hilang’, memperkuat yang lemah, memaafkan yang 
bersalah... Hidup bersama yang dijiwai oleh kesatuan hati 
dan budi pada dirinya sendiri bersifat misioner, memikat, 
mempesona dan menarik bagi banyak orang untuk mendekat 
bergabung.  

 
Para pengurus atau anggota dewan paroki kami harapkan dapat 
menghayati kebersamaan hidup, demikian juga para ketua stasi 
dan kring. Salah satu usaha yang hendaknya tidak ditinggalkan 
dan dapat dikerjakan setiap hari adalah berdoa: berdoalah bagi 
seluruh umat Allah agar merekapun juga hidup bersama dijiwai 
oleh kesatuan hati dan budi; antara umat Allah kami harapkan 
juga saling mendoakan dan mengujungi. Dengan mendoakan 
sesama, kita sendiri membuka diri untuk menghormati sesama, 
bersikap ramah dengan semua orang, sabar juga dengan yang 
kurang kooperatif. 
 
Tak ketinggalan, keluarga juga memegang peranan penting, 
maka kami juga mengingatkan para suami-isteri atau bapak-ibu 
dapat menjadi teladan persatuan hidup bersama sampai mati, 
saling mengasihi sampai mati sebagaimana telah diikrarkan 
ketika  mengawali bersama hidup sebagai suami-isteri. 
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“Jangan takut melayani,” demikian Bapa Uskup kita Mgr Martinus D Situmorang OFM Cap 
menghimbau dalam pertemuan dengan Para Pengurus Stasi pertengahan September 2014 
yang lalu – dalam kunjungan beliau ke Paroki kita. “Jangan takut melayani”, mengapa? 
Karena “servire Deum, regnare est”. Yaitu  karena “melayani Tuhan berarti ikut meraja 
bersama Dia”. 
Selamat menempuh tahun 2015 dengan penuh semangat! 
 
Salam dan hormat kami, 
 
P. Franco Qualizza, SX 
Pastor Paroki. 
 

DARI REDAKTUR  

 

Dengan penuh syukur atas penyertaan Roh Kudus, maka kembali Warta Paroki dapat 
menyapa umat Paroki.  
 
Keberadaan Warta Paroki edisi Januari 2015 secara istimewa mendapat bantuan dari para 
geriliawan/wati yang angkat kamera dan pena untuk mengunjungi stasi-stasi. Untuk itu, secara 
khusus juga kami ingin menyapa Sdr Martinus Novianto, Ibu Rosalaura Purba, Ibu Yovita 
Heryani, Sdri Gusmariani Tinambunan, Sdr Prandika Ginting, Sdri Fransiska Pardede, Sdri 
Fika Angela Silaban, Sdr Bob Gurning, Sdri Christine Sembiring, Sdri Givanny Manulang, Sdri 
Christin Malem, Sdr Arnoldus Simamarta, Sdri Veronika Lucia Naibaho, Bpk Stefanus 
Sembiring, Bpk Sonny Wijaya, Ibu Effen Meiliana, Sdri Icha, juga Sr. Leonisia FCJM serta 
pastisipasi umat di stasi-stasi yang terbuka menerima kedatangan kami. Juga bagi pihak-
pihak “dibelakang layar” yang belum dapat kami sebutkan satu-persatu, kami ucapkan banyak 
terimakasih. 
 
Karena keterbatasan tempat, maka tidak semua hasil karya dapat dinikmati di sini, maka 
untuk tulisan yang tidak dimuat di warta paroki ini, masih dapat dinikmati melalui situs paroki 
kita. 
 
Kami – seksi Katekese – dipenghujung masa kepengurusan DPP 2012-2015 ini, 
mengucapkan banyak terimakasih atas peran serta seluruh umat, baik paroki dan stasi dalam 
menanggapi program-program kerja kami. Teriring permohonan maaf jika ada hal yang kurang 
berkanan dari kami. Semoga di masa mendatang dalam kepengurusan baru, seluruh umat 
dapat lebih giat berkatekese dan juga menjalani program-program DPP mendatang. 
 
Y. Sugiayana 
Redaktur  
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SAJIAN UTAMA

TANGGUNGJAWAB 
 

Dasar pengabdian Gereja adalah imannya 
akan Kristus. Barangsiapa menyatakan 
diri murid Kristus, “ia wajib hidup sama 
seperti Kristus telah hidup” (1Yoh 2:6). 
Kristus yang “mengambil rupa seorang 
hamba” (Flp 2:7), tidak ada artinya, kalau 
para murid-Nya mengambil rupa 
penguasa. Pelayanan berarti mengikuti 
jejak Kristus. “Seorang murid tidak lebih 
daripada gurunya” (Mat 10:24). 
Perwujudan iman Kristiani adalah 
pelayanan, maka iman Kristiani tidak 
pernah menjadi alasan untuk merasa diri 
lebih baik daripada orang lain. 
Sebaliknya, “barangsiapa meninggikan 
dirinya, akan direndahkan” (Mat 
23:12dsj.). 

Iman Kristen adalah rahmat Tuhan, dan 
oleh karena itu bukanlah barang yang 
harus dibanggakan. Paulus berkata, 
“Apakah yang engkau punyai, yang tidak 
engkau terima? Dan jika engkau memang 
menerimanya, mengapakah engkau 
memegahkan diri, seolah-olah engkau 
tidak menerimanya?” (1Kor 4:7). Dan 
Yesus berkata: “Apabila kamu telah 
melakukan segala sesuatu yang 
ditugaskan kepadamu, hendaklah kamu 
berkata: Kami adalah hamba-hamba yang 
tidak berguna; kami hanya melakukan 
apa yang harus kami lakukan” (Luk 
17:10). Pelayanan Kristiani yang 
termasuk sikap pokok para pengikut 
Kristus bukan sesuatu yang sangat 
istimewa. 

Namun itu tidak berarti bahwa orang 
Kristen adalah orang bodoh saja, yang 

hanya menjalankan tugas yang kebetulan 
jatuh pada mereka. Konsili Vatikan II 
menyatakan “Menyimpanglah dari 
kebenaran, mereka yang mengira bahwa 
boleh melalaikan tugas kewajiban di 
dunia (karena kita mencari dunia yang 
akan datang), dan tidak mengindahkan, 
bahwa justru karena iman sendiri kita 
lebih terikat untuk menjalankan tugas-
tugas itu, menurut panggilan masing-
masing” (GS 43). Sebab, “manusia, yang 
diciptakan menurut citra Allah, diberi 
titah supaya menaklukkan bumi dalam 
keadilan dan kesucian” (GS 34). 

Dalam usaha pembangunan itu perlu 
diperhatikan, bahwa “keadilan yang lebih 
sempurna, persaudaraan yang lebih luas, 
cara hidup sosial yang lebih manusiawi, 
semua itu lebih berharga daripada 
kemajuan di bidang teknologi” (GS 35). 
Maka justru dalam bidang pembangunan 
tampillah kebutuhan akan pelayanan, 
sebab “hubungan persaudaraan antara 
manusia hanya akan tercapai dalam 
kebersamaan pribadi dengan sikap saling 
menghormati” (GS 23). Oleh karena itu 
Gereja menegaskan supaya “setiap orang 
memandang sesamanya, tanpa kecuali, 
sebagai ‘dirinya yang lain’ dan 
mementingkan perihidup mereka 
beserta upaya-upaya yang mereka 
butuhkan supaya hidup secara layak” (GS 
27). 

Konsili memakai kata “mementingkan”, 
mengindahkan, dan bukan mengurusi. 
Maksudnya, orang yang satu harus 
memberi kesempatan hidup kepada 
orang lain, mengakui haknya, baik 
pribadi maupun sosial, membiarkan 
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orang lain hidup dengan caranya sendiri, 
mengakui kebebasan dan kemerde-
kaannya. Tetapi itu tidak sama dengan 
sikap acuh tak-acuh. Orang Kristen tidak 
hanya bertanggung jawab terhadap Allah 
dan Putra-Nya Yesus Kristus, tetapi juga 
terhadap orang lain itu, dengan menjadi 
sesamanya (bdk. Luk 10:25-37). 

Tanggung jawab selalu bersifat pribadi, 
dan itu kewajiban orang perorangan. 
Yang mempunyai tanggung jawab bukan 
lembaga, juga bukan masyarakat dan 
negara, melainkan orang-orang yang 
mengarahkannya. Bahkan setiap orang 
mempunyai tanggung jawab untuk 
masyarakat sebagai anggotanya. Tentu 
saja, masing-masing menurut kedudukan 
dan kemampuannya: ”Yang kepadanya 
diberi banyak, dari padanya akan banyak 
dituntut; dan kepada siapa banyak 
dipercayakan, dari padanya akan 
dituntut lebih banyak lagi” (Luk 12:48). 
Tetapi semua ikut ber-tanggung jawab 
bersama. Maka tanggung jawab itu tidak 
pertama-tama bersifat materiil, sebab 
tidak semua orang mampu 
mengusahakan dan menjamin 
kesejahteraan materi. Tetapi setiap 
orang bertanggung jawab atas 
kehormatan bagi pribadi manusia. 

Dalam usaha pelayanan janganlah yang 
lain menjadi objek belas kasihan. 
Pelayanan berarti kerja-sama, di 
dalamnya semua orang merupakan 
subjek yang ikut bertanggung jawab. 
Yang pokok adalah harkat, martabat, 
harga diri, bukan kemajuan dan bantuan 
sosial-ekonomis, yang hanyalah sarana. 
Tentu sarana-sarana juga penting, dan 
tidak bisa dilewatkan begitu saja, namun 
yang pokok ialah sikap pelayanan itu 

sendiri. Orang Kristen dituntut supaya 
mengembangkan sikap pelayanan, 
sebagai intisari sikap Kristus, bukan 
hanya dalam orang yang melayani, 
melainkan juga dalam dia yang dilayani, 
membantu orang supaya menyadari dan 
menghayati, bahwa kemerdekaan itu 
kesempatan melayani seorang akan yang 
lain (lih. Gal 5: 13). Saling melayani, 
sebagai prinsip dasar ke-hidupan 
bersama dalam masyarakat itu tidak 
gampang. Gereja dipanggil menjadi 
pelopor pelayanan, hadir pada orang lain 
sebagai sesamanya. Itulah hidup Kristus, 
itulah panggilan Gereja. 

 
Misa Kudus Stasi Kota Baru 28 Des 2014 

 

T O P I K 

 
ALLAH MEGNUNJUNGI KITA & 

TINGGAL BERSAMA KITA 

BERSUKACITALAH! ALLAH 
MENGUNJUNGI KITA DAN TINGGAL 

BERSAMA KITA. 

Saudara/i terkasih, umat, religius, dan 
para imam di seluruh wilayah Keuskupan 
Padang. 

1. Natal dan Tahun baru : Tuhan 
beserta kita. 
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Pertama-tama saya menyampaikan 
Selamat Natal kepada Saudara/i sekalian. 
Allah mengunjungi kita dan tinggal 
bersama kita. Immanuel. Dia tinggal 
dalam diri kita, keluarga, lingkungan. 
Allah memasuki dunia kita, maka dunia 
menjadi tempat kita hidup dan mengabdi 
kepada Allah dan sesama. Allah beserta 
kita di segala tempat dan semua waktu. 
(Dalam Allah kita ada, hidup dan 
bergerak). Dengan kelahiran Yesus 
Kristus kita mengalami Allah hidup, 
mencipta dan mencintai kita secara luar 
biasa. Kasih itulah Kabar Gembira. 
Anugerah itulah yang kita rayakan pada 
Natal dan rahmat itulah yang kita hidupi 
sepanjang tahun kasih dan kuasa Allah 
yang menyelamatkan. Maka saya sam-
paikan kepadamu, Selamat Tahun Baru 
2015. 

Saudara/i yang terkasih, 

Kalau kita dengan sepernuh hati 
mensyukuri anugerah Allah, kita akan 
hidup lebih semangat, lebih penuh, lebih 
sempurna. Kita makin serupa dengan 
Allah dan gambaran-Nya yang lebih jelas, 
dan sebagai umat, kita makin menjadi 
Gereja yang mandiri dan berbuah. 

2. Aneka Rekam 2015 

Tahun 2015 ini, Tuhan menyapa dan 
memberkati kita dengan berbagai 
peristiwa dan kegiatan. 

Diakonia 

Pertama. Tahun ini adalah Tahun 
Diakonia Keuskupan kita. Kita maknai, 
hayati, dan wujudkan keutamaan 
pelayanan, diakonia. Pelayanan 

sempurna tanpa pamrih seperti dihayati 
dan ditunjukkan Yesus Kristus. Dia 
datang bukan untuk dilayani melainkan 
untuk melayani dan menyerahkan nyawa 
sebagai tebusan bagi banyak orang (bdk 
Mat 20:28). Pelayan dan hamba adalah 
jatidiri Yesus, jati diri kita, pengikutnya. 

Diakonia ini adalah unsur hakiki dan 
hidup kristiani, melayani sesama seluas-
luanya, juga mereka yang kurang kita 
kenal atau tidak akrab dengan kita, 
seperti orang Samaria itu. 

 

Stasi Psr Flamboyan – Des 2014 

Keluarga 

Pada tahun 2015, keluarga juga 
mendapat perhatian khusus. Saya 
mengajak keluarga-keluarga untuk lebih 
menyadari dan menghayati keindahan 
hidup sebagai kesatuan yang diikat oleh 
kasih dan kuasa Allah; keluarga yang 
berdoa, yang mendidik iman dan akhlak, 
dan berbagi kasih. Keluarga adalah 
kesatuan kasih yang diikat dan diberkati 
Tuhan, tempat manusia baru dilahirkan, 
dibesarkan dan dididik. Keluarga-
keluarga adalah anugerah Allah kepada 
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Gereja dan maasyarakat, sekaligus 
bertanggungjawab juga atas kehidupan 
Gereja dan masyarakat. Makin indah dan 
baik keluarga-keluarga, makin indah dan 
baik pula Gereja dan bangsa. 

Bulan Oktober 2014 siinode luar biasa 
dan Oktober 2015 akan diadakan sinode 
biasa dimana para Uskup bersama Paus, 
berdoa dan membahas kehidupan 
keluarga. 

Tahun Hidup Bakti 

Bapa Suci Fransiskus juga mencanangkan 
tahun 2015 sebagai tahun Religius, yaitu 
Tahun Hidup Bakti biarawan-wati. Bapa 
Suci mengajak seluruh Gereja 
mendoakan kaum religius, menghargai 
dan mensyukuri hidup mereka yang 
dibaktikan kepada Allah dan sesama. Kita 
mohonkan panggilan baru dan kita 
usahakan juga dengan mendengar 
Tuhan, menyemangati mereka yang 
berminat dan mendukung pendidikan 
dan pembinaan mereka. 

Kaum religius sendiri kiranya memeluk 
hidup ini secara total, sadar akan 
kehormatan dan jatidiri mereka yang 
istimewa yang juga menunjukkan nilai 
Kerajaan Allah. 

Bulan November 2015 akan diadakan 
Sidang Agung Gereja Katolik Indonsia di 
Via Renata – Cimacan. Pertemuan doa 
dan refleksi  utusan-utusan Keuskupan 
(imam dan awam) dan utusan organisasi 
dan gerekan spiritual. Akan merupakan 
kesempatan atas bertobatnya Gereja, 
bersyukur atas rahmat yang Tuhan 
berikan kepadanya dan kepada bangsa 

melalui Gereja, dan menegaskan arah 
dan langkah yang lebih jelas ke depan. 

3. Kehidupan kemasyarakatan : BPJS 
dan lingkungan 

Saudara/i terkasih, baik saya 
mengajakmu untuk memanfaatkan 
sebaik-baiknya pelayanan sosial, 
pendidikan dan kesehatan yang 
diselenggarakan oleh Pemerintah. 
Mendaftarlah menjadi anggota, penuhi 
segala persyaratan, dan pelihara sebaik-
baiknya dengan memenuhi kewajiban. 
Saya mengajak umat terkasih agar sudi 
menolong, sekiranya ada saudara yang 
kesulitan untuk masuk atau untuk bisa 
membayar iuran bulanan. 

Dengan rahmat yang kita terima dari 
Tuhan, umat yang terkasih, patutlah kita 
terlibat dalam kehidupan bersama di 
maasyarakat, sebagia garam, terang dan 
ragi. Sebagai anggota atau sebagai 
pelayan, menurut kemungkinan dan 
kemampuan kita masing-masing, mulai 
dari kehidupan RT/RW, dusun dan 
kelurah. Baik sekali kit amenghidupkan 
organisasi kemasyarakatan umum yang 
memperhatikan kepentingan umum. 

4. Kolekte-kolekte 

Umat Tuhan yang terkasih, kolekte 
adalah persembahan kepada Tuhan dan 
sumbangan untuk kehidupan Gereja, dan 
sekaligus permohonan akan berkat 
Tuhan. Kolekte tidak memiskinkan tetapi 
memperkaya dan membahagiakan. 
Tuhan sendiri berkata, “Lebih berbahagia 
orang yang memberui daripada yang 
menerima. Janda miskin yang memberi 
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dari kekurangannya dipuji Tuhan, 
memberi lebih banyak dari orang kaya.” 

Tahun ini saya mohon supaya diadakan 
kolekte khusus untuk pendidikan calon 
imam dan juga kolekte untuk kegiatan 
Bapa Suci pada hari Minggu sekitar 
tanggal 29 Juni, yang diadakan di seluruh 
Gereja. 

Penutup 

Tuhan beserta kita dan dengan Dia, kita 
menjalani seluruh hidup. Semua dan 
segala sesuatu kita tanggapi dan kita 
laksanakan sebagai penghayan iman dan 
mendorong kita untuk beriman. 

Sekali lagi, Selamat Natal dan Tahun 
Baru, rahmat dan damai sejati. Sukacita 
dan jaminan kuasa Allah kepada kita 
semua, Gereja dan bangsa kita. Saudara 
sekalian selalu dalam doaku dan 
kupersembahkan kepada Allah, Tuhan 
kita. 

Padang, 26 Desember 2014 
Uskupmu 

Mgr. Martinus D. Situmorang, OFM Cap 
 

BERMISI DI BUMI SINKEREI 

Mentawai Sipulelek Katolik Sipulelek 
(Mentawai sejati, Katolik sejati!). Slogan 
ini tumbuh dan hidup dalam hati umat 
Katolik di Muara Siberut, Kepulauan 
Mentawai. 

Jiwaku memuliakan Tuhan, dan hatiku 
bergembira karena Allah, Juruselamatku, 
sebab Ia telah memperhatikan hamba-
Nya. Sesungguhnya, mulai dari sekarang 
segala keturunan akan menyebut aku 

berbahagia, karena Yang Mahakuasa 
telah melakukan perbuatan-perbuatan 
besar kepadaku dan nama-Nya adalah 
kudus”. 

Sepenggal bait Kidung Maria (Mag-
nificat) itu terngiang di telinga saya 
tatkala menginjakkan kaki untuk ke 
sekian kalinya di bumi sikerei (para 
dukun) Siberut, Kepulauan Mentawai 
pada suatu pagi, medio Februari 2009. 
Perjalanan laut dengan KM Sumber 
Rezeki dari Muara Padang ke Siberut 
selama 10 jam itu, sungguh saya alami 
sebagai rahmat keselamatan Allah. Sejak 
hari itu, saya resmi menerima tugas 
perutusan baru dari Serikat Xaverian 
Provinsi Indonesia. Saya bertugas 
menjadi Pastor Paroki St Maria Diangkat 
ke Surga, Muara Siberut, setelah kembali 
dari pelayanan misi di Bangladesh 
selama 11 tahun (1997-2008). Umat 
Allah di Muara Siberut ini berjumlah 
sekitar 11.000 jiwa yang tersebar di 34 
stasi. 

Katolik Sipulelek 

Saat memasuki kantor Sekretariat Paroki 
Muara Siberut, mata saya tertuju pada 
setumpuk kaos biru muda dan topi 
warna hitam. Ternyata, kaos dan topi itu 
sisa-sisa dari Pesta (punen) Yubileum 50 
tahun Gereja Katolik Santa 
Maria Situakkat Ka Manua (Santa Maria 
Diangkat ke Surga), Muara Siberut, yang 
dirayakan pada 2004. Paroki ini 
merupakan paroki pertama di Kepulauan 
Mentawai. Kaos dan topi itu 
bertuliskan Mentawai Sipulelek Katolik 
Sipulelek (Mentawai sejati, Katolik 
sejati!).  
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Tanpa berpikir panjang, saya langsung 
mengambil kaos dan topi usang itu. Saya 
pun langsung kenakan kaos dan topi itu 
sebagai “baju baru” di tubuh saya. “Jiwa 
raga saya siap bermisi dengan hati yang 
bernyala-nyala seperti Santo Fransiskus 
Xaverius, teladan misi dan pelindung 
misionaris Xaverian.” 

Misi di Bumi Sikerei, julukan Kepulauan 
Mentawai ini, berhadapan dengan 
tantangan geografis dan kondisi setiap 
stasi (kampung) yang sangat variatif. 
Mengunjungi stasi yang terletak di 
sepanjang pedalaman kawasan pantai 
barat daya dengan sampan kayu 
bermesin motor tempel misalnya, harus 
menunggu musim badai reda antara 
November dan Mei. Bahkan ada satu 
kampung, khususnya stasi Siribabak 
yang harus dikunjungi dengan berjalan 
kaki sekitar empat jam. Berjuang 
menyusuri tepi pantai dan menerobos 
hutan lebat, lalu mempersembahkan 
Ekaristi atau ibadat sabda bagi 10 kepala 
keluarga. 

Namun, setelah lebih satu dekade 
menjadi Kabupaten Kepulauan Men-
tawai, pembangunan infrastruktur, 
terutama sarana transportasi darat 
antarkampung di pedalaman Siberut 
sudah berubah. Pembangunan jalan 
selebar tiga meter telah digalakkan di 
seluruh pedalaman laggai simaeru 
(kampung yang indah).  

Saya melihat beberapa umat di Muara 
Siberut lalu-lalang mengendarai sepeda 
motor di atas jalan beton. Atau mereka 
mengarungi lautan dan menyusuri 

sungai dengan speedboat dan pompon, 
sampan kecil bermesin. Bahkan umat 
yang sudah agak mampu secara ekonomi 
sudah mengenakan pakaian ala orang 
kota, membeli perangkat TV dan 
parabola, kulkas, laptop, Blackberry serta 
aksesoris rumah tanggan dengan model 
terkini. Pemandangan semacam itu 
sangat jarang saya temui saat pertama 
kali sebagai frater berkunjung ke 
Mentawai pada 1988 atau saat tugas 
diakonat pada 1996. 

 

Perayaan 60 tahun Gereja Katolik di Mentawai 
– Foto P. Manuel, SX 

Umat Katolik di Muara Siberut 
merupakan bagian dari penduduk suku 
asli Mentawai yang mempunyai tradisi 
budaya hidup persaudaraan (pus-
aroinaat). Untuk menjadi manusia 
Menatawai sejati, setiap pribadi mesti 
menjunjung tinggi jati diri dan martabat 
kekerabatan suku (uma). Uma (rumah 
adat) adalah tempat tinggal bersama 
keluarga besar yang dibangun secara 
gotong-royong. Menjadi manusia 
Mentawai sejati dan Katolik sejati 
mengandaikan kesatuan hati, seia-sekata, 
satu baptisan, satu tubuh mistik Kristus. 
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Makna Gereja sebagai umat Allah 
sungguh mencerahi makna Uma sebagai 
pusat persaudaraan sejati dalam 
keluarga besar Katolik-Mentawai. 

 
Kearifan lokal 

Kebanyakan orang Mentawai, meskipun 
sudah dibaptis, secara tradisional masih 
terikat dengan kepercayaan animisme, 
tabu-tabu, dan perdukunan yang 
dipelopori para kerei. Tradisi nenek 
moyang ini menjadi tantangan tersendiri 
bagi perkembangan kekatolikan di 
Siberut. 
 
Beberapa kali saya berkunjung atau 
dipanggil untuk mendoakan orang sakit. 
Biasanya, saya berdoa atau memberi 
komuni, atau mengajak umat berdoa 
Bapa Kami dan Salam Maria. Namun, 
sesudah itu pihak keluarga dengan 
leluasa memanggil si kerei untuk 
melaksanakan ritus penyembuhan. Atau 
meskipun si sakit sudah minum obat dari 
Puskesmas atau poliklinik Susteran ALI 
di Siberut, tapi si sakit atau keluarganya 
belum merasa sreg atau tenang bila 
dukun (sikerei) belum bertindak. 
 
Inilah salah satu kenyataan pelayanan 
pastoral di ranah Mentawai, walaupun 
kekatolikan sudah pada Januari 2015 ini  
berumur 60 tahun. Pastor Stefano 
Coronese SX dalam bukunya, 
“Kebudayaan Suku mentawai” mene-
gaskan, “corak keagamaan di Mentawai 
disebut bikultural: bersama-sama de-
ngan agama resmi, hidup dengan diam-
diam agama asli yang digolongkan ke 
dalam aliran kebatinan.” 

Merajut kekatolikan 

Lalu, bagaimana merajut kekatolikan 
dalam konteks budaya dan tradisi nenek 
moyang orang Mentawai atau arat 
sabulungan? Sabulungan berasal dari 
kata bulu (daun), karena segala ritus 
nenek moyang berhubungan dengan 
dedaunan tertentu yang diyakini 
mempunyai roh. 

Namun sebagai gembala umat, saya 
merasa bersyukur dan berterimakasih 
kepada umat Mentawai, yang mengajar 
saya cara bermisi dengan hati. Gereja 
yang hadir dan ikut merayakan pesta 
kehidupan bersaudara bersama umat 
sambil memaknai kata saraina atau 
seibu. Dalam terminologi Mentawai-
, sara berarti satu; sedangkan ina artinya 
ibu. Saya juga banyak belajar tentang 
keluhuran saraina dalam satu iman, satu 
harapan, dan kasih kristiani. 

Unsur kekatolikan juga tertanam 
melalui punen. Punen Paabanan atau 
pesta perdamaian misalnya, me-
ngandung makna rekonsiliasi atau 
pengampunan antarsuku yang puluhan 
bahkan ratusan tahun lalu berperang. 
Dalam kesempatan tertentu, beberapa 
penatua adat juga memanggil saya untuk 
memberkati upacara adat tertentu, 
seperti pemberkatan sampan baru, 
kebun (mone) baru, atau pema-kaman. 
Datang menghadiri dan ikut aktif dalam 
setiap pesta  (punen atau pulia-
jat) tradisional, hal itu menjadi sarana 
efektif bagi Gereja berkatekese dalam 
kearifan lokal. 

~ Pastor Antonius Wahyudianto, SX 



 

 

EDISI XXXIII– Januari 2015 Halaman 12 dari 32 

 

APAKAH AKU TERPANGGIL ? 

Kerap kali ada orang yang bingung dalam 
pilihan hidupnya: “apakah aku terpanggil 
menjadi pastor,bruder, suster ataukah 
aku cukup hidup berkeluarga?”. 
Kebingungan ini menjadikan dirinya 
tidak tenang karena dia harus memilih 
dengan tegas agar bisa mengambil 
langkah-langkah pasti. Berikut ini saya 
menawarkan beberapa petunjuk 
sederhana yang kiranya bisa bermanfaat 
bagi yang mengalami kebingungan: 
 
Tanda-tanda adanya panggilan: 

1. Sejak kecil anda (pernah) 
berkeinginan menjadi pastor, atau 
bruder atau suster. Anda 
membayangkan bahwa dengan 
menjadi pastor, atau bruder atau 
suster anda merasakan kedekatan 
dengan Tuhan. 

2. Dalam hati anda ada 
kerinduan/keinginan untuk 
“mendengarkan“ Sabda Tuhan 
dimana Tuhan memanggil untuk 
mengikuti-Nya: Misalnya, melalui 
khotbah, sepucuk surat dari teman, 
telepon, sms dari seorang yang 
tepanggil, suatu percakapan dengan 
teman-teman. 

3. Ceritera pengalaman atau kesaksian 
petualangan pastor misionaris atau 
bruder atau suster sangat menarik 
perhatian anda. 

4. Anda pernah mengalami suatu 
peristiwa tragis (mis. Pengalaman 
kematian seorang yang anda 
sayangi atau pengalaman dimana 

anda mengalami kecelakaan dan 
anda terselamatkan) 

5. Anda ingin membangun suatu hidup 
yang jauh dari cobaan dengan 
menguatkan diri lewat doa, 
perayaan ekaristi, pengakuan dosa, 
dll. 

6. Dalam hidup sehari-hari, anda 
murah hati dengan sesama dan 
secara tulus ingin 
mempersembahkan diri bagi karya 
pewartaan. 

7. Anda merasakan ketertarikan yang 
begitu besar bagi kehidupan rohani: 
sering berkontak dan menghabiskan 
banyak waktu untuk bercakap-
cakap dengan Tuhan dalam doa dan 
dalam meditasi. 

8. Anda merasakan adanya suatu 
dorongan dari Roh Kudus untuk 
membaktikan diri bagi sesama. Mis. 
Senang untuk ikut serta dalam 
karya sosial, dll. 

9. Keinginan kuat untuk melaksanakan 
rencana Tuhan: Ingin mewartakan 
Kasih Tuhan, bahkan sampai ke 
ujung dunia, merasa tidak tenang 
melihat orang kecil, menderita, 
miskin, sehingga anda tergerak 
membantunya. 

10. Di masa lampau atau dikesempatan 
istimewa dalam hidup, anda 
mengalami rahmat khusus: saat 
ziarah, rekoleksi, ikut acara 
tahbisan, penerimaan kaul, dll 
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11. Anda ikut prihatin dan cemas atas 
fenomena kekurangan pastor 
sehingga pelayanan iman umat tak 
tercukupi. Atau anda prihatin 
dengan kekurangan panggilan hidup 
bakti: bruder/frater dan suster. 

12. Terkadang dalan diri anda secara 
tiba-tiba muncul keragu-raguan 
tentang panggilan Tuhan sehingga 
anda tidak merasa tenang. 

Apa yang Anda lakukan? 

Jika seseorang merasakan atau 
menyadari andanya salah satu saja dari 
12 tanda di atas, janganlah berdiam diri 
karena bisa jadi Tuhan sedang menyapa 
anda. Jujurlah pada perasaan yang 
sedang alami kemudian sikapilah dengan 
bijak. Berikut ini ada beberapa petunjuk 
yang dapat anda tempu: 

1. Berdoa. Bercakap-cakaplah secara 
spontan dan mendalam dengan 
Tuhan. Sampaikanlah segala 
pergulatan hidup anda kepada-Nya 
dan dengarkanlah apa yang kiranya 
menjadi kehendak-Nya pada diri 
anda. Diharapkan dengan 
percakapan ini seseorang semakin 
berjalan bersama-Nya, sebagai 
sahabat. Sering kali kita berdoa 
pada kata-kata kosong dan kurang 
khusuk. Sering kita berpikir bahwa 
dengan mendaraskan rumus-rumus 
doa tertentu, seperti berdoa rosario, 
mungucapkan doa Bapa Kami, doa 
Salam Maria, doa Tobat, orang 
merasa cukup. Padahal dalam doa 
yang sebenarnya kita harus 
memberi hati kepada Tuhan. Ingat 

bahwa suatu doa yang tidak 
mengubah hidup bukanlah doa. 

2. Hidup sakramen.  

Menurut Katekismus Gereja Katolik, 
di setiap sakramen Yesus hadir 
secara real. Maka cobalah anda 
mengalami kehadiran Tuhan dalam 
setiap sakramet itu. Sakramen 
menyumbangkan pentingya 
pembentukan dalam hidup setiap 
orang kristen. Setiap kaum muda 
perlu bertekun baik dalam 
mengikuti perayaan ekaristi 
maupun dalam visitasi kepada 
sakramen mahakudus serta dalam 
perjumpa dengan Bapa yang 
berbelaskasih melalui sakramen 
pengampunan. 

3. Menjadi relawan. Salah satu 
kendala guna membaktikan diri 
kepada Allah sebagai imam, bruder, 
suster adalah karena pemikiran 
yang sempit alias egoisme. Egoisme 
mengeringkan jiwa. Apa yang 
dilakukan hanya demi kepentingan 
dan kesenangan diri sendiri. 
Akibatnya menghalangi seseorang 
mengenal kebutuhan orang lain, 
wajah Yesus yang menderita. 
Kepada setiap kaum muda perlu 
dilatih untuk mencari serta 
membuka diri bagi orang lain 
sehingga semakin terdorong untuk 
berbagi. 

4. Bimbingan Rohani.   

Seseorang yang mengalami tanda-
tanda keterpanggilannya sangat 
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bijaksana jika menjalani bimbingan 
rohani dengan seorang imam, 
bruder, suster atau siapa saja yang 
dianggap membantu dalam mencari 
kehendak Tuhan. Dalam bimbingan, 
dia harus terbuka mengutarakan 
apa yang dia rasakan, alami, dan 
pikirkan. Setelah melewati per-
temuan berkala dengan meng-
analisa tanda-tanda yang ada, 
diharapkan untuk sampai pada 
keputusan yang matang. 

~P. La Nike Joanes, SX (diambil dari 
http://panggilan-sx.blogspot.com/ atas ijin 

beliau) 

  

K O L O M 

LITURGI : RITUS PENUTUP 

Edisi Lalu : Pemecahan Roti - Komuni 

Ritus penutup terdiri dari: 

1. Pengumuman 
2. Salam 
3. Berkat 
4. Pengutusan 
5. Nyanyian Penutup 

 
1. Pengumuman 

Kendaklah diupayakan supaya 
pengumuman itu singkat dan jelas. 
Pengumuman hendaknya dibacakan oleh 
seorang petugas dengan ringkas, tidak 
panjang dan bertela-tela. Pengumuman 
yang dibacakan hanyalah yang penting-
penting saja, danb menyangkut 
kehidupan Gereja. Pengumuman lebgkap 

dapat dibaca pada lembar informasi 
parole atau papan pengumuman gereja. 

2. Salam 

Selesai pengumuman, Imam menyalami 
umat dengan kata-kata, “Tuhan 
bersamamu.” Dan Umat menjajawa, “Dan 
bersama Rohmu.” Salam dari imam dan 
jawaban dari umat ini tadi dipakai untuk 
mengawali Perayaan EKaristi, dan 
sekarang menjadi salam perpisahan. 
Terungkap di dalamnya iman bahwa kita 
semua didampingi Tuhan sampai akhir 
jaman. Ekaristi sebagai tanda kehadiran 
Kristrus adalah jaminan pendampingan-
Nya dalam seluruh perjuangan kita. 

3. Berkat 

Berkat merupakan bagian terpenting 
dalam ritus penutup. Maka janganlah 
pulang sebelum mendapatkan berkat. 
Ada banyak rumusan pemberkatan, 
namun semuanya berakhir dengan, 
“Semoga saudara sekalian diberkati oleh 
Allah yang mahakuasa, Bapa, Putra dan 
Roh Kudus.” Dan umat menjawab, 
“Amin.” Melalui imam, Allah kemudian 
memberkati umatn-Nya dengan 
pengampuan, kesucian kerahiman dan 
ketentraman. Pemberian Allah ini 
selayaknya menghasilkan buah dalam 
kehidupan kita sehari-hari. 

4. Pengutusan 

Agar berkat yang kita terima sungguh 
berbuah dalam kehidupan kita sehari-
hari, maka kita diutus. Sesudah kita 
diberkati Allah, kini harus menjadi 
berkat bagi sesame. Damai yang telah 
kita terima dari Allah sekarang harus kita 
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bagikan kepada sesama. Kita yang telah 
menerima rezeki ddari Allah, harus 
pulang berbagi rezeki dengan saudara-
saudara kita. Kita diutus untum berbagi 
kehidupan agar tercipta damai dan 
sejahtera di atas muka bumi. 

5. Nyanyian Penutup 

Nyanyian ini fungsinya adalah untuk 
mengiringi perarakan pemimpin dan 
pelayan meninggalkan ruang ibadat. Jadi, 
akan sangat baik 
jika kita ikut 
menyanyi sampai 
selesai, dan bukan-
nya buru-buru ber-
doa meninggalkan 
gereja.  

~Selesai~ 

 

KATEKESE : PANGGILAN AWAM 

[898]     “Berdasarkan panggilan mereka 
yang khas, kaum awam wajib mencari 
Kerajaan Allah, dengan mengurus hal-hal 
yang fana dan mengaturnya seturut 
kehendak Allah… Tugas mereka yang 
istimewa yakni: menyinari dan mengatur 
semua hal fana, yang erat-erat 
melibatkan mereka, sedemikian rupa, 
sehingga itu semua selalu terlaksana dan 
berkembang menurut kehendak Kristus, 
demi kemuliaan Sang Pencipta dan 
Penebus” (LG 31). 

[899]     Prakarsa para awam Kristen 
sangat dibutuhkan dalam usaha mencari 
sarana dan jalan, untuk meresapi 
keadaan-keadaan kemasya-rakatan, 

politik, dan sosial ekonomi dengan 
tuntutan iman dan kehidupan Kristen. 
Tentu usaha ini termasuk kehidupan 
Gereja : 

“Umat beriman atau lebih tepat lagi 
kaum awam, berdiri di garis terdepan 
kehidupan Gereja; melalui mereka Gereja 
adalah unsur kehidupan bagi masyarakat 
manusiawi. Oleh karena itu mereka, dan 
justru mereka, harus memiliki suatu 
keyakinan yang makin dalam, bahwa 
mereka tidak hanya termasuk dalam 
Gereja, tetapi merupakan Gereja, artinya, 
persekutuan kaum beriman di dunia di 
bawah bimbingan Paus sebagai kepala 
dan para Uskup yang bersatu dengan dia. 
Mereka adalah Gereja (Pius XII, 
Wejangan 20 Pebruari 1946, dikutip 
dalam CL 9). 

[900]     Kaum awam, seperti juga semua 
umat beriman, telah menerima dari Allah 
tugas kerasulan berkat Pembaptisan dan 
Penguatan; karena itu mereka 
mempunyai hak dan kewajiban, baik 
sendiri-sendiri maupun dalam 
persekutuan dengan orang lain, untuk 
berusaha supaya semua manusia di 
seluruh dunia mengenal dan menerima 
berita keselamatan ilahi. Kewajiban ini 
lebih mendesak lagi, apabila orang 
tertentu hanya melalui mereka dapat 
menerima Injil dan mengenal Kristus. 
Dalam persekutuan gerejani kegiatan 
mereka sekian penting, sehingga 
kerasulan pastor sering tidak dapat 
berkembang sepenuhnya tanpa mereka. 

Sumber: Kompendium Katekismus Gereja 
Katolik, ISBN 978-979-21-2184-1, KWI dan 
Penerbit Kanisius, cetakan ke 8 tahun 2013 
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KELUARGA: MENIKAH = Sinkronisasi 

Jam Tangan (3) 

3) Pengaruh masa lalu bagi kehidupan 
perkawinan  

Kadang kita pernah mendengar 
ungkapan ini: ah, kalau suka ngotot itu 
mah penyakit turunan! Dia mah mau 
menang sendiri dan gak mau ngalah! 
Meskipun dia gak punya apa-apa, tapi 
kalau ada orang yang minta sesuatu, 
pasti diada-adakan deh; atau, meskipun 
dia kelelahan, kalau ada teman yang 
ngajak pergi, pasti dia pergi! Dia mah 
cuek mulu.. Dia itu sederhana banget! 
Kalau bajunya belum sobek, gak mau 
diganti! Dia itu pendiam, tapi kalau sekali 
bicara, pasti ada maknanya… 

Kerapkali hal ini tidak dapat dipungkiri 
muncul dalam karakter dan sikap 
masing-masing pasangan. Variasi sikap 
dan perangai kita muncul karena 
pengaruh yang diterima dan 
terkondisikan secara tidak sadar di masa 
lampau. Sejauh mana hal itu disadari 
oleh masing-masing pribadi dalam relasi 
pasutri baru? Seolah-olah ada sebuah 
gejala transfer dalam kehidupan kita: 
cara berpikir, cara merasa dan bertindak 
di masa lampau itu terungkap secara 
tidak sadar dalam relasi kita yang 
sekarang dengan pasangan, dengan 
orang lain atau dengan peristiwa dan hal-
hal di sekitar kita. Maka, PR besar buat 
pasutri muda adalah menyadari 
karakter-sikap yang muncul secara 
otomatis. Perlu dikenal betul asal muasal 
emosi yang muncul serta reaksi – sikap 
yang ditimbulkannya. 

Bagaimana hal ini bisa mempengaruhi 
relasi pasutri muda? Kehidupan baru 
bersama pasangan bisa merupakan 
sebuah titik awal, tapi juga titik akhir. 
Perlu kita ingat bersama bahwa 
pasangan kita bukanlah sebuah kertas 
HVS putih, kosong dan halus dimana 
siapapun bisa menorehkan tinta 
semaunya. Dalam diri masing-masing 
pasangan, ada kecenderungan tetap 
untuk “memaksakan” secara tidak sadar, 
sebuah situasi seturut dengan gaya hidup 
yang selama ini dia alami bersama 
keluarga asalnya, yang dia pandang baik. 
Setiap orang berelasi dengan orang lain 
mirip dengan cara berelasi yang 
terbentuk secara perlahan-lahan di masa 
lampau. Misalnya, bagaimana saya 
menyapa orang asing? Apa yang harus 
saya lakukan jika bersalah? Apa yang 
saya lakukan ketika saya ingin menang 
padahal saya sendiri menyadari bahwa 
saya salah? Apa yang harus saya lakukan 
ketika ada orang meminta maaf? 
Bagaimana ungkapan kebahagiaan dan 
kemarahan saya? Apa yang saya pikirkan 
dan ingin terapkan dalam keluarga 
tentang doa bersama, makan bersama, 
pengaturan keuangan, kesehatan dan 
pendidikan? Reaksi spontan apa yang 
muncul di hadapan sebuah peristiwa 
yang mengagetkan? Dan masih banyak 
lagi…. Ini mirip dengan mencampur 
anggur lama bersama dengan anggur 
yang baru. 

Dalam hukum sebab akibat, tekanan 
timbal balik dari masing-masing 
pasangan kerap menghasilkan 
pertentangan kekuasaan atau dominasi 
dalam keluarga, karena masing-masing 
bersikukuh akan kebaikan menurut 
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pengalamannya. Tanpa masuk dalam 
sebuah ketegangan dan mempersalahkan 
atau membenarkan masa lalu dan 
sekarang, perlu kita menerima bahwa 
kepribadian kita dibentuk karena 
pengaruh lingkungan. Apa yang kita 
lakukan kepada pasangan dan orang-
orang di sekitar kita saat ini, terpengaruh 
sedikit banyak oleh pengalaman kita di 
masa lalu, sejak kanak-kanak. 
Masalahnya bisa bervariasi, tetapi cara 
menanggapinya bisa serupa, karena 
dipahami dengan tidak sadar dengan 
cara serupa di masa lalu. Maka, reaksi 
yang muncul juga diperkirakan tidak 
jauh-jauh amat, meskipun situasi 
sekarang berbeda dengan situasi masa 
lalu. 

Komitmen untuk membuat sebuah 
kehidupan bersama, kerap diwarnai 
dengan kerikil-kerikil tajam karena 
masing-masing mengeluarkan dari 
ranselnya, pola pikir, gaya hidup dan 
cakrawala yang lama, yang tidak sesuai 
dengan pasangannya. Masing-masing 
menilai pasangannya sesuai dengan apa 
yang dipikirkan, bukan menurut situasi 
dan konteks yang sedang dialami 
pasangannya pada waktu itu dan di situ. 
Mengetahui hal ini dengan sadar adalah 
langkah pertama. Berikutnya adalah 
menyadari sikap kolot masing-masing 
dengan tersenyum dan sadar bahwa 
sekarang waktunya untuk berubah dan 
memikirkan yang terbaik bersama. Ingat, 
bahtera kehidupan keluarga baru 
berangkat dari dermaga. Dengan 
demikian penting sekali mengenal 
lingkungan sekitar dimana pasangan kita 
itu hidup, untuk memahami sebab 
musabab munculnya sebuah reaksi yang 

mengagetkan kita. Reaksi yang muncul 
itu hanya penampakan saja, di baliknya, 
ada sebuah situasi yang membentuknya. 
Mari kita pahami situasi gunung es di 
bawah laut itu, karena menikah adalah 
mensikronkan jam tangan, menyelaras-
kan kehidupan dua insan. 

Bulan Depan: Tetap berbeda, tetapi saling 
bergantung 

~ P Alfonsus Widhi, SX 

PERAYAAN NATAL – TAHUN BARU 

St Yohanes Don Bosco Rajawali – Misa 
Malam Natal 2014 

Selamat Natal 2014, selamat datang 
Yesus Kristus” 

Suasana perayaan Malam Natal di Santo 
Yohanes Don Bosco, sangat begitu 
meriah dan penuh sukacita terasa tatkala 
lagu pujian  pembukaan “Hai Dengarkan, 
Kau Gembala” dikumandangkan oleh 
KOOR gabungan untuk menyambut 
kedatangan Pastor Casali, SX yang 
membawakan misa Malam Natal. Misa 
berlangsung begitu hikdmad ketika 
dinyalakan lilin terang sambil menya-
nyikan lagu pujian “Malam Kudus”. 

Dalam kotbahnya, Pastor menyampaikan 
bahwa kita sedang mengalami kesukaan 
besar karena lahirnya Sang Putra untuk 
memberi damai sejahtera. Seorang anak 
telah lahir bagi kita, hendaknya lagit 
bersukacita dan bumi bersorak-sorai dan 
bernyanyilah bagi Tuhan. Natal adalah 
kelahiran putra Allah di dalam keluarga. 
Kita dapat berjumpa dengan Allah mulai 
dari keluarga. Natal tahun ini mengajak 
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kita untuk dapat mempererat ikatan 
antara orangtua dan anak dengan penuh 
sukacita dan damai. Yesus mengajak kita 
untuk memuji Allah dan mengajak 
keluarga ke jalan yang benar. Keluarga 
patutnya dapat menjadi bait suci. Dimana 
keluarga menjadi tempat untuk saling 
mengkuduskan dan mendekatkan diri 
dengan Tuhan serta menjadi tempat 
untuk saling mengasihi dengan yang lain. 
Diakhir kotbahnya, Pastor mengucapkan 
“Selamat Natal, Selamat Berjumpa 
Dengan Allah Dalam Keluarga” untuk kita 
semua. 

 

Dalam kesempatan Misa ini pula, BIA dan 
BIR beramai-ramai datang ke Gua Yesus 
untuk meletakkan berdoa sejenak sambil 
menyerahkan kado Natal mereka ke Gua 
Yesus sebagai tanda sukacita atas 
lahirnya Yesus. Lewat sesi pengumuman, 
Pengurus Dewan Stasi Yohanes Don 
Bosco yang diwakili oleh Ketua Stasi ( H. 
Simamora) menyampaikan ucapan 
Selamat Natal kepada Pastor dan seluruh 
umat yang hadir. 

Tak terasa tibalah dipenghujung waktu, 
setelah Pastor memberi berkat, misa 
ditutup dengan lagu penutup “Tuhan 

Membawa Tenteram” yang dibawakan 
oleh Koor. Dan setelah ibadah usai Pastor 
serta umat yang hadir saling memberi 
senyum dan salam Selamat Tahun Baru. 

“Tuhan membawa tenteram, janganlah 
kau gentar. Mari sembah dan sambut 
kelahiran Sang Putra Kudus, ucapkan 
Alleluya atas syalom dari Putra Kudus. 
Dengan sujud rendah hati menyambut 
Kristus Sang Putra Kudus. Selamat Natal, 
selamat berjumpa dengan Allah di tengah 
keluarga” 

 ~ Gusmariani Tinambunan 

St Thomas Petapahan - Misa Malam 
Natal 2014  

Petapahan, Rabu, 24 Desember 2014 

Natal tahun ini merupakan berkat 
tersendiri bagi umat Stasi St Thomas 
Petapahan, dimana untuk 
pertamakalinya, umat stasi ini dapat 
menikmati indahnya Misa Malam Natal. 
Misa yang istimewa dan begitu 
dirindukan umat stasi ini 
dipersembahkan oleh Pastor Franco 
Qualizza, SX. 

MIsa diawali perarakan masuk dengan 
iringan lagu adven, lampu dipadamkan. 
DInyanyikan maklumat natal, sambil 
diserahkannya Bayi Yesus oleh pasutri 
ketua stasi - Bapak Marbun dan ibu. Lagu 
Malam Kudus-pun dinyanyikan dengan 
penuh hikmat dan sukacita pengharapan 
yang menjadi nyata. 

HUjan deras yang mengguyur Petapahan 
dan sekitarnya tidak menyrutkan 
semangat umat dalam mengikuti Misa 
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Natal ini. Suasana Misa inipun 
dimeriahkan oleh adanya enam orang 
misdinar, yang salah satunya adalah 
siswa Seminaris Stella Maris Bogor, dan 
dua orang organis yang salah satunya 
berasal dari Jakarta.  

 

Tak kalah meriah, persembahan diarak 
oleh WKRI Ranting Petapahan dan tarian 
anak-anak BIA a’la Timor. Dekorasi 
gereja sederhana namun berkesan yang 
dikerjakan oleh OMK juga turut 
memeriahkan Misa Natal kali ini. 

Seusai Misa, Pastor dan Susuter Leonisia 
menyempatkan diri untuk beramah 
tamah dengan pengurus stasi, misdinar, 
dan umat yang masih tinggal. 

~Yovita Hp – Sie Katekese Stasi St Thomas 
Petapahan 

St Lusia Rumbai – Malam Natal 2014 

24 Desember 2014 – Stasi St Lusia 
Rumbai mendapat pelayanan Misa Natal, 
yang dipersembahkan oleh Rm. Anton 
Wahyudi, SX – pastor yang membantu 
pelayanan Natal di Paroki kita. 

Cuaca hujan tidak menghalangi niat umat 
stasi untuk melakukan “Perjumpaan 
dengan Kristus” melalui ulang tahun 
kelahiranNya.  Kapasitas Gereja tidak 
mencukupi, dan umat memenuhi tenda-
tenda yang disediakan.  Terlihat benar 
antusias umat malam Natal ini. 

Menurut Rm Anton, malam Natal adalah 
Pesta Keluarga, Rayakan dengan 
Sederhana di Stasi Lucia Rumbai, 
Pekanbaru-Riau. 

~Bobvan - Rumbai 

St Veronika Palas – Malam Natal 

Misa Malam Natal 24 Desember 2014 di 
stasi St Veronika Palas, dipimpin oleh P 
Yulius Tangke Bandaso, SX, dimulai jam 
19.30. 

Yang berbeda dari Misa biasa, dalam 
Misa Malam Natal dinyanyikan Maklumat 
Kelahiran Yesus Kristus. Nyanyian ini 
dilantuntunkan oleh Sr Loise Saragih 
FCJM. 

 

“Jika kita menantikan-nantikan sesuatu, 
dan kemudian mendapatkannya, 
bagaimanakah perasaan kita?” demikian 
di awal homili pastor yang biasa 
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dipanggil dengan Pastor Lius – 
menggunakan bahasa setempat. Maka 
inti dari perayaan malam ini adalah 
perayaan ulang tahun kelahiran Yesus, 
Tuhan kita, seperti disampaikan dalam 
Injil, “telah lahir bagimu Juruselamat, 
yaitu Kristus, Tuhan, di kota Daud,” dan 
juga surat Rasul Paulus kepada 
Titus,”sudah nyatalah kasih karunia Allah 
menyelamatkan semua manusia.” 
Dengan kelahiran Yesus, kita bersorak-
sorai seperti saat menyanyikan Mazmur, 
”Hendaklah langit bersukacita……” Dalam 
kesempatan ini, Pastor juga memuji Stasi 
Palas, yang dalam rangka menyambut 
Natal, sudah mengadakan berbagai 
Lomba untuk OMK. 

Maka, dengan sukacita ini, kitapun 
memiliki tugas untuk kita emban, 
disampaikan pemazmur dan Rasul 
Paulus, yaitu 

 Kabarkanlah dari hari ke hari 
keselamatan yang datang 
daripadaNya. Ceritakanlah 
kemuliaanNya di antara bangsa-
bangsa, kisahkanlah karya-karya-Nya 
yang ajaib di antara segala suku 
bangsa. 

 Kasih karunia itu mendidik kita agar 
meninggalkan kefasikan dan 
keinginan-keinginan duniawi, dan 
agar kita beribadah di dunia 
asekarang ini. 

Juga dalam tema Natal yang diusung oleh 
KWI dan gereja-gereja Kristen seluruh 
Indonesia, disampaikan tema “berjumpa 
dengan Allah dalam keluarga” 

Marilah dalam sukacita Natal ini kita 
mohon berkat agar Tuhan sungguh-
sungguh hadir dalam hati kita, dalam 
keluarga kita, di kring, stasi, sehingga 
kita juga mampu mewartakannya kepada 
semua orang lewat kesaksian hidup kita 
– agar semakin banyak orang mengimani 
kasih Kristus, seperti kita mengimaninya. 

Misa malam Natal ini dimeriahkan juga 
oleh Koor WKRI yang mengiringi 
persembahan, dan Koor Stasi “Opus Dei” 
yang mengisi suara pada saat setelah 
komuni. 

Ucapan selamat Natal disampaikan oleh 
ketua stasi Bapak Tony Aloysius Tamba 
disusul oleh Pastor Lius mewakili para 
pastor dan Dewan Paroki, serta Suster 
mewakili komunitas FCJM. 

St Fransiskus Xaverius Psr Flamboyan 
– Misa Natal 2014 

Misa Natal di Stasi St Fransiskus Xaverius 
Pasar Flamboyan, 25 Desember 2014 - 
dimulai pukul 09.00 dipersembahkan 
oleh Pator Franco Qualizza, SX. Misa ini 
dihadiri oleh banyak umat dengan 
komposisi yang seimbang antara OMK 
dan keluarga. 
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Dalam homily Pastor menyampaikan 
tema Natal yang disetujui KWI beserta 
persatuan Gereja-gereja Kristen sleuruh 
Indonesia, yaitu “Berjumpa dengan Allah 
dalam keluarga”. Diharapkan, semoga 
tema ini menjadi pedoman dalam hidup 
berkeluarga, sehigga Yesus yang lahir 
pada hari ini membuka hati dan pikiran 
bapak-ibu untuk merubah keluarga yang 
ada sekarang menjadi keluarga yang  
bahagia dan sejahtera dan beriman 
kepada Allah. 

Misa ini diakhiri pukul 10.20. 

~Sr.L 

St Yohanes Kota Batak Misa Natal 

Kamis, 25 Desember 2014, di Stasi St 
Yohanes Kota Batak diadakan Misa Natal. 
Misa dimulai pukul 11.30, diper-
sembahkan oleh Pastor Franco Qualizza, 
SX. 

 

MIsa ini dimeriahkan  dengan partisipasi 
suster-suster FCJM komunitas Panti 
Colombo yang terlibat dalam koor dan Sr 
Yosephina. Tak kalah, OMK stasi 
mempersembahkan tarian dalam per-
arakan persembahan. Diiringi koor WK 

Ranting Kota Batak yang mana dalam 
koor ini Bapak Samsi menjadi dirigen. 

Misa berakhir pukul 12.00 dilanjutkan 
denganmakan bersama para pastor dan 
suster, serta seluruh umat mebawa 
pulang masing-masing hidangan yang 
disajikan.  

Paroki St Paulus Pekanbaru - Misa 
Natal 

Seluruh Kelompok Kategorial turut 
Berpartisipasi 

Misa Natal di Paroki St. Paulus 
Pekanbaru dimulai tepat pukul 08.00 
WIB pada hari Kamis (24/12). Secara 
keseluruhan, misa yang di pimpin oleh 
P.Yulius SX ini berjalan cukup lancar. 

 

Kemeriahan Natal kali ini juga tidak 
luput dari peran para petugas yang 
memberikan pelayanannya dengan tulus 
hati. Mulai dari kelompok BIA yang 
membawakan tarian persembahan, lagu 
doa umat oleh kelompok BIR, para 
misdinar dan juga nyanyian-nyanyian 
Koor dari kelompok OMK yang membuat 
suasana Natal ini menjadi khidmat dan 
meriah. Begitu juga dengan kelompok 
Ibu-ibu WK dan bapak-bapak yang 
membantu dalam penertiban selama 
misa berlangsung.  Sungguh pelayanan 
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dan kerjasama yang luar biasa untuk 
menyambut Yesus Sang Juru Selamat. 

  (Fika Angela Silaban) 

St Agustinus Sriwijaya - Malam Natal 
dan Hari Natal 

Siang hari tanggal 24 Desember 2014, 
umat bersama-sama memper-siapkan 
dan menghias gereja untuk perayaan 
Malam Natal dan Natal diesok harinya. 
Umat sangat antusias seiring cuaca yang 
sangat cerah. 

IBADAT MALAM NATAL 24 DESEMBER 
2014 

Ibadat Malam Natal dijadwalkan pukul 
19.00 wib. Tidak disangka, cuaca pada 
malam natal sangat jauh berbeda dengan 
cuaca pada siang harinya. Malam natal 
diguyur hujan. Namun, antusias yang 
ditunjukkan umat sangatlah tinggi. 

Ibadat Malam Natal dimulai pukul 19.30 
wib. Dengan semangat menantikan 
kelahiran Sang Juruselamat, umat satu 
per satu berdatangan, walau ibadat 
sudah berjalan beberapa waktu 
sebelumnya. Hanya beberapa umat yang 
tidak hadir dalam Ibadat Malam Natal. 

IBADAT NATAL 25 DESEMBER 2014 

badat Natal dimulai tepat jam 09.30 wib. 
Ibadat tetap diadakan dengan penuh 
kesederhanaan, seiring jumlah umat stasi 
yang juga tidak begitu banyak jumlahnya. 
Umat stasi St. Agustinus-Sriwijaya hanya 
berjumlah 12 Kepala Keluarga (sekitar 
56 jiwa) dan hadir semua. Selesai ibadat 
tepat pukul 11.00 wib dan dilanjutkan 

dengan beberapa kegiatan oleh anak-
anak, OMK dan Orang Tua. 

 

Natal tahun ini mengingatkan agar para 
Orang Tua lebih meluangkan waktunya 
untuk memberikan pembelajaran 
tentang bagaimana semestinya 
berperilaku yang mencerminkan 
bagaimana sesungguhnya iman Katolik 
dalam mendidik anak-anaknya didalam 
keluarga. Pendidikan yang demikian 
sangat dibutuhkan. Karena, lingkungan 
tempat umat berdomisili rata-rata 
mayoritas agama yang bukan Katolik. 
Pendidikan demikian pula sangat 
dibutuhkan agar iman Katolik yang 
dimiliki para anak tidak terkikis sedikit 
demi sedikit dan akhirnya habis yang 
berakibat kelak si-anak dapat 
meninggalkan iman Katoliknya dan 
berpindah haluan ke agama lain. 
Sungguh!! sangat disayangkan bila itu 
sampai terjadi. 

Natal tahun ini juga mengingatkan agar 
semua Orang Muda Katolik dimanapun 
berada untuk lebih aktif, lebih peka, lebih 
kritis terhadap perkembangan yang ada 
dan kreatif untuk mau berkarya dan 
peduli terhadap sesama, khususnya 
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terhadap Orang Muda (OMK yang Miskin 
dan jauh dari kota/tinggal diplosok) yang 
masih butuh saran dan pengetahuan dari 
Orang Muda yang sudah maju dan 
berwawasan (OMK yang Kaya, tinggal 
dikota/dekat dengan kota dan terbiasa 
dengan perkembangan) 

“Tuhan Yesus lahir sangat penuh 
kesederhanaan dan penuh dengan 
penolakan oleh para orang yang 
berkecukupan sebelum kelahiran-
Nya” 

~Prandika Ginting 

Paguyuban Serikat Jawa Katolik - 
Natal Bersama 2014  

Kota Batak, 26 Des 2014. PASKAT – 
Paguyuban Serikat Jawa Katolik, yang 
terdiri dari umat-umat Katolik di 
Wilayah 3 dan Wilayah 4, pada hari 
Jumat 26 Des berkesempatan merayakan 
Natal bersama. Acara ini digelar di 
halaman rumah umat di daerah  Kota 
Batak, Bpk Markus Hermanto, yang 
sekaligus merayakan selamatan atas 
telah disunatnya putra berliau. Misa 
dipimpin oleh Pastor Franco, mulai jam 
10.00. 

Misa ini melanjutkan sukacita Natal 
yuang telah kita rasakan dalam Malam 
Natal dan Natal yang lalu, jelas pastor 
Franco, dan erat kaitannya dengan 
kelahiran, maka hari ini Gereja 
memperingati Hati St Stephanus – martir 
pertama. 

Misa dimeriahkan juga dengan perarakan 
mengantar persembahan, menggunakan 
alat musik kendang dan tutup botol 

untuk menghasilkan suara gemerincing, 
dinyanyikan lagu “Little Drummer Boy” 
mengiringi tarian kipas. 

Misa selesai jam 11.30, dilanjutkan 
dengan jamuan makan untuk seluruh 
undangan yang 
hadir..

 

 

St Rafael PT Johan – Perayaan Natal 
Bersama 

Jumat, 26 Des 2014 pukul 16.05;  ada 
yang istimewa di Stasi St Rafael PT Johan.  
Stasi yang terletak di dalam kompleks 
Perkebunan Sawit PT Johan ini mendapat 
kesempatan kunjungan Pastor sehari 
sesudah Nata. Maka, pengurus dan umat 
stasi menyambut kesempatan ini dengan 
mempersiapkan perayaan Natal. 

Acara dimulai dengan Misa yang 
dipersembahkan oleh Pastor Franco 
Qualizza, SX, dengan mengambil 
perayaan St Stephanus Martir pertama – 
sesuai dengan kalender Liturgi. Beliau 
menjelaskan, bahwa setelah merayakan 
sukacita Natal, saatnya kita juga 
mengenang Martir pertama – yang mana 
mempertahankan iman sampai 
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tertumpah darah, Ia memperjuangkan 
imannya sebagai diakon, namun 
dikaruniakan kelebihan, yaitu mampu 
mewartakan Injil – kabar sukacita – dan 
dirajam sampai mati. Sebuah penyerahan 
diri dari St Stephanus akan kehendak 
Allah, sama seperti juga kelahiran Yesus 
adalah penyerahan diri Anak Manuasia 
kepada kehendak Allah.  

 

Misa selesai pukul 15.30, dilanjutkan 
dengan acara hiburan dan makan malam 
bersama Pastor, seluruh umat yang 
hadir, dan undangan dari HKBP. Ibu-ibu 
dari HKBP Komplek PT Johan ini juga 
menyumbangakan suaranya menyanyi-
kan lagu pujian. Suasana keakraban 
dalam kebersamaan sungguh terasa di 
stasi ini. 

Santa Monica Mejuah-juah - Misa Natal 
27 Desember 2014 

Misa natal di stasi santa monica mejuah-
juah tepat pukul 19.00 wib pada hari 
Sabtu, 27 Desember 2014. Diawali 
dengan lagu “Malam Kudus” yang 
dinyanyikan oleh seluruh umat dan 
beberapa undangan.  misa di pimpin oleh  
Pastor Otello Pancani, SX dan berjalan 
cukup lancar. 

Dalam kotbahnya Pastor menyampaikan 
bahwa Yesus lahir dari keluarga Nazaret 
dimana ialah keluarga Yosep dan Maria 
merupakan keluarga pertama. Keluarga 
yang penuh cinta kasih antar sesama, 
keluarga yang selalu berkumpul didalam 
rumah Tuhan dan penuh dengan rasa 
tanggung jawab. Hendaknya kita 
mengikuti keluarga dari Nazaret 
sehingga kita dapat lebih mengimani 
akan kehadiran Yesus.  

Para petugas natal kali ini  diambil alih 
oleh seluruh OMK, dimulai dari Diridjen, 
bacaan, mazmur, doa umat, tarian 
persembahan, serta misdinar dari BIR. 
Kemeriahan natal kali ini juga tidak luput 
dari peran para petugas yang begitu 
tulus dan iklas memberikan 
pelayanannya, beserta nyanyian-
nyanyian koor dari kelompok ibu dan 
bapak umat santa monica mejuah-juah 
yang berjudul “ Tuhan Menyapa”. 

Acara natal ini dilanjutkan dengan acara 
hiburan. Suasana Varia natal sungguh 
meriah, dengan adanya kehadiran para 
undangan gereja terdekat dan 
menyumbangkan suatu kegiatan maupun 
suara merdunya, mulai dari St. Lusia 
Rumbai, St. Elisabeth Muara Fajar, St. 
Fidelis Karo Simalem, 2 Kelompok Gereja 
Kategorial Non Katolik ( Permata GBKP 
Munas & Permata GBKP Minas Timur), 
tak mau ketinggalan pula OMK St. Monica 
Mejuah-juah menyumbangkan tarian 
dari Papua yaitu tarian Sajojo, dan Vocal 
Group dengan judul “ Sumbul Sinalsal 
Mulia” serta rekan OMK dari Santo 
Yohanes Pembabtis Perawang sudah 
meluangkan waktu dan berkenan hadir 
dalam acara Natal tersebut.  
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Tak kalah seru, dalam acara hiburan 
pastor Pancani menyumbangkan sebuah 
lagu yang berjudul " Santa Lucia" yang 
artinya " Air yang berkilau karena 
sinaran bulan, lalu naik perahu untuk 
menikmati indahnya laut". 

“ Mari kita berkumpul dan dan bertemu 
di bait Allah, sebagaimana Allah hadir di 
tengah-tengah Keluarga kita masing-
masing. Semoga dengan tema Natal 
tahun ini kita dapat lebih meningkatkan 
rasa kekeluargaan anta sesama umat 
Allah. Selamat natal, selamat berjumpa 
dengan Allah” 

~ Christin Malem  

Perayaaan Natal Oikumene 

Perayaan Natal Oikumene yang diadakan 
sabtu, 27 Desember 2014 di Gelanggang 
Remaja Jl.Jend Sudirman Pekanbaru – 
Riau dengan Tema Natal tahun ini  : 
“Berjumpa dengan Allah dalam 
keluarga”. Tema ini disampaikan kepada 
kita dalam pesan natal dari KWI & PGI 
dan maknanya sangat indah dan 
mendalam yang patut direnungkan 
dalam keluarga dan sesama kita.  Natal 
merupakan sukacita yang dinantikan  

bagi kita semua umat kristiani diseluruh 
dunia. Natal Oikumene yang dihadiri oleh 
sejumlah tokoh masyarakat sangat 
meriah dan penuh sukacita. Turut juga 
hadir Plt Gubernur Riau Bapak 
Arsyadjuliandi Rachman dan para 
pejabat pemerintahan Riau.  

Hadir dalam peraayn ini, Pastor Yulius 
Tangke Bandaso SX sebagai duta dari 
Paroki kita. 

~Sr.L 

St Dionisius Kampung Damai – 
Kunjungan Pastor menjelang akhir 
tahun 2014 

Minggu, 28 Desember 2014 – di Stasi St 
Dionisius Kampung Damai ada hal-hal 
yang istimewa, yaitu kunjungan Pastor 
yang biasanya tidak jatuh di hari minggu, 
kali ini umat stasi ini dapat menikmati 
ber”hari Minggu” dengan perayaan Misa 
Kudus. 

Umat stasi pun mempersiapkan Misa 
Kudus ini dengan baik, yaitu pertama 
kalinya para petugas mengenakan jubah, 
dan adanya misdinar stais yang 
membantu pastor mempersembahkan 
Misa Kudus, yang mana para misdinar ini 
diberi pengarahan sebelum misa dimulai, 
dan berhasil menjalankan tugas mereka 
dengan baik. 

Minggu yang merupakan Pesta Keluarga 
Kudus ini, Pastor Franco Qualizza SX 
dalam homily beliau menyampaikan 
pesan para uskup yang dituangkan dalam 
“Pesan Natal Bersama KWI dan PGI”, 
bahwa dari keluargalah kita diajak untuk 
berjumpa dengan Allah. Kalau biasanya 
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kita berpikir bahwa berjumpa dengan 
Allah hanya dilakukan di Gereja, maka 
para Uskup kali ini menghimbau agar 
perjumpaan dengan Allah dapat 
dilakukan dalam keluarga / komunitas 
masing-masing. Keluarga diharapkan 
menjadi sumber berkat dan gembala bagi 
tiap anggotanya. 

 

Misa yang dimulai pukul 09.30 ini 
berakhir pukul 11.00, dilanjutkan dengan 
penyampaian permohonan dari Panitia 
Pembangunan Gereja setempat untuk 
bantuan melanjutkan pembangunan. 
Maret 2012 yang lalu, gereja ini masih 
terbuat dari kayu yang sederhana, dan 
kini, bangunan gereja sudah berdiri 
secara permanen, memiliki ruang 
Sakristi dan juga toilet di belakang 
Gereja. 

Dalam proses pembangunan gereja ini, 
tak lupa umat stasi memberikan 
solidaritas mereka bagi pembangunan 
Gereja Paroki. 

Terimakasih bagi umat Stasi St Dionisius 
Kampung Damai. Tetap maju berkarya, 
dan mewartakan kasih Allah dalam 
keluarga dan masyarakat sekitar. 

St Laurentius Sukaramai – Kunjungan 
Pastoral menjelang Akhir tahun 2014 

MInggu, 28 Desember 2014, umat stasi St 
Laurentius Sukaramai dapat menikmati 
Misa Kudus di hari Minggu. Misa 
dipimpin oleh Pastor Franco Qualizza, SX 
ini dimulai pukul 12.00 dan berakhir 
pukul 13.45. 

 

Misa yang dipenuhi umat dan anak-anak 
ini dimeriahkan oleh Koor WKRI 
Sukaramai. 

Pada saat pengumuman, ketua Panitia 
Pembangunan Gereja mengumumkan kas 
pembangunan akhir tahun, pemasukkan 
dan pengeluaran. Gerej aini telah 
memiliki tanah yang luas dan mendirikan 
bangunan gereja semi permanen di 
atasnya  dengan rencana pengembangan 
di kemudian hari. 

Seusai Misa, Pastor dan rombongan 
dijamu makan siang dan beramah tamah 
bersama pengurus. 

Tetap semangat bagi umat stasi St 
Laurentius Sukaramai, semangat 
melayani, semangat membangun dan 
semangat mewartakan. 



 

 

EDISI XXXIII– Januari 2015 Halaman 27 dari 32 

 

Paroki St Paulus Pekanbatu – Misa 
penutupan tahun 2014 

 

“Di penghujung tahun kita seharusnya 
menghindari dosa dan kekurangan kita, 
mensyukuri segala berkat dan rahmat 
kita, dan membuka hati untuk sebuah 
hidup yang baru, harapan yan gbaru. 
Tuhan memberi dorongan untuk kita 
agar mampu berharap. Untuk itu, 
buanglah segala hal duniawi darimu. 
Perubahan itu berawal dari diri sendiri 
dan hanya akan ada dengan rahmat 
Tuhan. Tuhan selalu menemani kita, ada 
di dekat kita. Tahun baru adalah suatu 
kesempatan, kepercayaan dari Tuhan 
bagi kita untuk menjalani hidup baru – 
yang diberikan olehNya – yang patutu 
kita syukuri dan kembangkan.; Untuk itu, 
kenanglah bukan hanya hal-hal yang 
istimewa, namun hal-hal sederhana patut 
juga dikenang dan disyukuri. Sikap 
syukur ini adalah sikap khas orang 
beriman yang menyadari hidupnya di 
hadapan Tuhan. Kassih dan 
pengampuinan Tuhan hendaknya 
menjadi batu loncatan bagi kita untuk 
hidup lebih baik dan bertanggungjawab 
di masa mendatang – seperti 
perumpamaan tentang gadis-gadis bijak 
dalam Injil hari ini.” Demikian 
disampaikan Pastor Franco Qualizza SX 

dalam homily beliau di Misa Kudus 
penghujung tahun 2014. 

Suasana Misa menjelang tutup tahun 
2014 di Paroki St Paulus ini dimulai 
pukul 19.00, dihadiri umat yang mengisi 
bangku-bangku gereja secara merata di 
setiap sisi. 

Selesai Misa, umat bersalam-salaman 
saling mengucapkan selamt tahun baru 
di depan gereja bersama pastor dan 
seluruh umat yang hadir. 

~ Icha  

Menjelang detik pergantian tahun 
2014 - 2015 

Rabu, 31 Des 2014, warga Gg. Pribadi – 
yang mana di Gang ini juga terletak 
Pastoran kita - berinisiatif mengadakan 
acara kumpul bersama menjelang detik-
detik pergantian tahun menuju 2015. 
Acara dimulai dua jam setelah Misa 
menjelang tahun baru, yaitu pukul 22.00, 
berpusat di rumah keluarga Bapak Tri 
Santoso, dihadiri juga oleh beberapa 
keluarga di luar Gg. Pribadi, para suster 
dan para pastor. 

Kegiatan sambil menunggu waktu 
mendekati pukul 23.59 cukup sibuk, 
seperti membakar ayam, sate, jagung dan 
menikmati sajian empek-empek yang 
disediakan oleh keluarga Bapak Tri. 

Waktu yang ditunggu telah datang, dan 
seluruh kegiatan bakar-membakar dan 
makan dihentikan.  

Kamis, 1 Januari 2015, pukul 00.00, 
suster memimpin doa bersama, dan 
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ditutup berkat oleh Pastor Franco 
Qualizza, SX, teriring ucapan syukur atas 
pergantian baru yang boleh kita nikmati. 

 

Setelah berdoa, seluruh yang hadir 
bersalam-salaman sambil mengucapkan 
selamat tahun baru satu dengan yang 
lain, sambil bernyanyi sukacita 
menyongsong tahun baru – harapan 
baru. 

~Lenta 

Stasi St Philipus Arengka Ujung – 
Perayaan Natal 2014 

Minggu, 4 Januari 2015 di Hari Raya 
Penampakan Tuhan, Stasi St Philipus 
Arengka Ujung mengadakan perayaan 
Natal bersama seluruh umat stasi, di 
Gedung serbaguna Gereja Ouikumene 
LANUD Roesmin Nurjadin, Pekanbaru. 

Perayaan diawali dengan Misa Kudus 
yang dipersembahkan oleh Pastor Otello 
Pancani, SX -  dimulai pukul 11.30 waktu 
setempat. Di awal Misa, Pastor 
mengucapkan selamat Tahun baru, dan 
mengajak umat untuk mensyukuri 
penyelenggaraan hidup yang boleh 
dirasakan sampai tahun 2015. 

Misa dimeriahkan juga dengan perarakan 
persembahan yang dipimpin oleh anak-
anak BIA, dengan iringan keyboard dan 
lantunan penyanyi solo.  

 

Setelah Misa berakhir, Pastor, Suster, 
Panitia dan seluruh umat menikmati 
makan siang bersama. Acara dilanjutkan 
dengan perayaan, terdiri dari pentas BIA, 
Dram BIR dan BIA, tor-tor, pentas tarian 
BIR yang menyajikan tarian khas daerah 
Kampar - bercerita tentang mengusir roh 
jahat pada saat memulai musim tanam 
dan pengundian doorprize. Acara ditutup 
dengan pembagian kantong-kantong 
makanan bagi anak-anak usia pra 
sekolah sampai dengan SD, dan doa 
penutup – pukul 15.30. 

P E R I S T I W A 

Ulangtahun Pastor Casali Otello, SX 

20 Desember 2014 – merupakan hari 
istimewa bagi Pastor Casali Otello, SX. 
Tepat 80 tahun beliau diberi anugerah 
usia oleh Sang Pencipta. 

Hari diawali Misa pagi pukul 06.00, 
dengan Pastor Casali SX sebagai selebran, 
didampingi oleh Pastor Franco Qualizza 
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SX dan Pastor Otello Pancani, SX. Dalam 
misa ini, Pastor Franco SX 
menyampaikan homili, dan dalam 
kesempatanan ini beliau mengucap 
syukur atas usia 80 tahun yang boleh 
dikecap oleh Pastor Casali SX, dan 
teriring harapan agar Pastor semakin 
sehat dan semangat dalam melayani. 

Agak siang, kira-kira pukul sepuluh, 
keluarga Bapak Tri Santoso dan Ibu 
datang dengan kue ulangtahun, 
dirayakan bersama  beberpaa keluarga 
yang datang khusus untuk mengucapkan 
selamat ulang tahun bagi pastor yang 
kita kasihi ini. 

Sekitar jam 12.30, Pastor makan siang 
bersama suster di Pastoran. Hari masih 
berlanjut, sore hari, Ketua Stasi Bapak 

Bonafasius menjemput Pastor Casali, 
untuk misa syukuran seklaigus perayaan  
ulangtahun. 

 

SELAMAT ULANG TAHUN, PASTOR…. 

Terimakasih atas pilihan hidup yang 
begitu istimewa… Semoga masih diberi 
kesempatan indah dari Tuhan untuk 
tetap melayani dengan sehat dan 
sukacita. 

PEMBANGUNAN GEREJA        

  KAS PEMBANGUNAN GEREJA 2014 
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IURAN STASI – KRING 2014 

 
KAS PEMBANGUNAN GEREJA 2015 
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IURAN STASI – KRING 2015 

 

 
 
 
Catatan: 

Jika ada ketidaksesuaian, mohon menghubungi bendahara pembangunan gereja dengan 
menyertakan bukti ketidaksesuaian. 
Terimaaksih atas partisipasi, dan terus semangat dalam menyelesaikan pembangunan Geerja 
paroki kita.  



 

 

 


