
 



PENGANTAR PASTOR  

Yang kami kasihi, seluruh umat se-paroki St 
Paulus… 

Selamat Tahun Baru 2016! 

Kita sudah menjalankan tahun 2015 yang 
bertemakan diakonia/pelayanan dengan implikasi 
“bagaimana kita memberi”.  Tahun ini, berdasarkan 
hasil Muspas Keuskupan Padang – adalah tahun 
Koinonia/persekutuan - , yang mana merupakan 
“efek/pegaruh/akibat dari pemberian kita.” Dengan 
kata lain, diakonia menghasilkan koinonia. Semakin 
melayani, semakin bersekutu. Dimulai dari 
Keluarga, berkembang dalam komunitas kring, 
lingkungan, stasi, paroki, keuskupan (gereja 
partikuler), persekutuan semua keuskupan (Gereja 
Universal), kita mewujudkan mimpi Yesus 
sebagaimana diwujudkan dalam Gereja Perdana. 

Dari Bapa Paus sendiri, di tahun 2016 ini kita 
diminta untuk mem-fokuskan semangat menggereja 
dengan Yubelium Tahun Kerahiman. “Hendaklah 
kamu murah hati seperti Bapamu murah hati” (Luk 
6:36). Seyogianya kita memanfaatkan tahun ini – 
terutama di masa prapaskah mendatang – untuk 
mengalami “Belas Kasih Tuhan.” 

Maka, bersama Bunda Maria, Bunda yang berbelas 
kasih, yang seluruh hidupnya dibentuk seturut 
kehadiran belas kasih Allah yang menjelma menjadi 
Manusia, semoga di tahun ini kita semakin rela 
dibentuk yang akan semakin memampukan kita 
untuk lebih berpartisipasi dalam misteri kasih-Nya. 

Salam hangat  

P. Franco Qualizza, SX 
Pastor Paroki 
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DARI REDAKTUR 

Selamat memulai tahun 2016. Dengan rasa syukur, Warta Paroki kembali dapat terbit 
di penghujung Januari, yang mana tak lepas dari penyertaan Roh Kudus yang 
menggerakkan para kontributor untuk tetap semangat meramu menu kali ini di tengah 
kegembiraan suasana Natal dan semangat tahun baru. 

Hendaklah kamu murah hati seperti Bapamu murah hati – adalah moto yang 
dikemukakan dengan ditetapkannya Yubileum Tahun Kerahiman 2016. Juga Gereja 
di Indonesia memfokuskan perhatian pada  keluarga Katolik yang dihayati sebagai 
ladang sukacita Injil paling subur, tempat Allah menabur, menyemai, dan 
mengembangkan benih-benih sukacita Injil, dituangkan dalam SAGKI (Sidang Agung 
Gereja Katolik Indonesia) yang lalu.  

Topik-topik inilah yang kami sajikan kali ini, dengan harapan semakin mendekatkan 
diri kita dengan kerahiman Allah, mulai dari keluarga masing-masing dan “keluar” 
untuk memperhatikan sesama. 

Y Sugiyana 

Redaktur 
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S A J I A N   U T A M A 

HENDAKLAH KAMU MURAH HATI 

SEPERTI BAPAMU MURAH HATI 
 

Menjadi murah hati seperti BAPA, bagi  
kita masing-masing membutuhkan 
suatu proses. 

Proses:  

• Untuk membangun sikap belas 
kasih, kita harus masuk dalam 
keheningan dan mendengarkan 
sabda Allah yang penuh 
belaskasih. 

• Kita harus membuat suatu 
“ziarah”. Ziarah sebagai proses 
pertobatan untuk mencapai 
tujuan belaskasih Allah yang 
dilambangkan dengan menye-

berang pintu suci tahun ke-
rahiman.   

• Yesus  menunjukkan kepada kita 
langkah-langkah peziarahan un-
tuk mencapai tujuan kita: 
– “Janganlah kamu mengha-

kimi, maka kamupun tidak 
akan dihakimi. Janganlah 
kamu menghukum, maka 
kamupun tidak akan di-
hukum; ampunilah, dan kamu 
akan diampuni; berilah, dan 
kamu akan diberi...” (Lk 6:37) 

Adapun langkah-langkah proses 
peziarahan / pertobatan: 

Memanfaatkan tahun 2016 , khu-
susnya masa Prapaskah mendatang, 
sebagai masa istimewa untuk 
mengalami Belaskasih Tuhan antara 
lain: 

 

 

 

 

 

DENGAN MENERIMA SAKRAMEN 
PERDAMAIAN: MENEMPATKAN 
SAKRAMEN REKONSILIASI PADA 
PUSAT KEHIDUPAN KITA. 

DENGAN MENJALANI 24 JAM UNTUK 
TUHAN PADA HARI JUMAT DAN 
SABTU SEBELUM MINGGU PRA-
PASKAH IV 

 

 

 

 PERTOBATAN BAGI YANG 
MEMPERGUNAKAN KEKERASAN 

DEMI MENIMBUN KEKAYAAN; 
BAGI YANG MELAKUKAN 

KORUPSI. 
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SOLIDARITAS DENGAN MEREKA 
YANG TIDAK MEMPUNYAI SUARA 
KARENA TERIAKAN MEREKA 
DIREDAM  OLEH SIKAP ACUH TAK 
ACUH DARI ORANG-ORANG KAYA 

 

 

 

 MENJALANKAN KARYA-KARYA 
BELAS KASIH RAGAWI DAN 

ROHANI  

 

 
 
 
 
 

 

• MEMBERI MAKAN KEPADA  ORANG 
YANG LAPAR;  

• MEMBERI MINUM ORANG YANG HAUS,  
• MEMBERI PAKAIAN KEPADA ORANG  

YANG TELANJANG,  
• MEMBERI TUMPANGAN KEPADA 

ORANG ASING,  
• MENYEMBUHKAN ORANG SAKIT,  
• MELAWAT ORANG YANG ADA DALAM 

PENJARA,  
• DAN MENGUBURKAN ORANG MATI.  

 

 

 
 
 

 

• MEMBERI NASIHAT KEPADA ORANG 
YANG BIMBANG,  

• MENGAJARA ORANG YANG TIDAK 
TAHU,  

• MENASIHATI ORANG BERDOSA,  
• MENGHIBUR ORANG YANG TERTIN-

DAS, MENGAMPUNI PELANGGARAN,  
• MENANGGUNG DENGAN SABAR O-

RANG-ORANG YANG MELUKAI HATI 
KITA, DAN  

• BERDOA BAGI ORANG YANG MASIH 
HIDUP DAN YANG SUDAH MENINGGAL.  
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TOPIK 

KELUARGA DAN EKARISTI 

Menurut Paus Fransikus, saat makan 
malam  adalah kunci untuk mem-
perkuat ikatan keluarga dan 
menumbuhkan rasa kebersamaan, 
“kebersamaan” yang belakangan ini 
sering di-interupsi oleh kecanggihan 
teknolgi. 

Sebuah keluarga yang hampir tidak 
pernah makan bersama, atau tidak 
pernah saling berbicara saat makan 
malam melainkan sibuk dengan 
gadget masing-masing atau sambil 
menikmati tayangan di televisi, 
adalah bukan merupakan keluarga. 

Ketika pandangan anak-anak melekat 
pada televisi, computer ataupun 
smartphone dan tidak mendengarkan 
satu sama lain, ini adalah bukan 
sebuah keluarga, melainkan 
pensiunan. Dalam kehidupan 
berkeluarga, kita belajar tentang 
kebersamaan, yang merupakan 
kebajikan yang sangat indah. 
Keluarga mengajar kita kita untuk 
berbagi dengan sukacita, berbagi 
berkat-berkat kehidupan, jelas Paus. 

Paus menyatakan, bahwa tanda yang 
paling nyata tentang kebersamaan 
dalam keluarga ini adalah ketika 
seluruh angota keluarga berkumpul 
menghadapi satu meja, bercakap-
cakap, saling mendengarkan. 

Kebersamaan – ungkap beliau – 
adalah “thermometer” untuk 
mengukur kualitas keluarga, karena 
dalam keluargalah jika ada hal-hal 
yang tidak biasa, atau jika ada hal-hal 
yang belum diungkapkan – dapat 
terlihat. Pada saat berkumpul 
bersama, menghadapi meja bersama, 
kita dapat merasakannya secara 
langsung. 

Paus mengatakan, sebagai orang 
kristiani, kita memiliki pangggilan 
untuk hidup dalam kebajikan 
kebersamaan, dengan meneladani 
Yesus yang memulai dengan 
membuat perjamuan dengan 
sahabat-sahabatNya, dan bahkan 
disajikanNya Kerajaan Allah sebagai 
perjamuan yang menggembirakan.Ini 
adalah konteks makan bersama 
dimana Ia memberikan para murid 
bukti spiritual – Ekaristi. Karena 
Yesus memberikan kita Ekaristi 
sebagai makanan, maka ada  
hubungan erat antara keluarga 
dengan Misa. 

Paus mengatakan, bahwa keber-
samaan Yang kita alami dalam 
keluarga kita sendiri dan dalam 
keluarga Gereja dimaksudkan untuk 
memperluas, membagikannya kepa-
da semua orang sebagai tanda kasih 
Allah yang universal. Ekaristi 
menjadi “sekolah inklusi”, dimana 
kita belajar untuk memberi perhatian 
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– berempati – pada kebutuhan orang 
lain. 

Beliau sungguh menyesalkan, bahwa 
makan bersama keluarga yang mana 
merupakan symbol utama 
kebersamaan, telah menghilang di 
beberapa lapisan masyarakat, dan 
menekankan juga bahwa makanan 
itu sendiri “terbuang karena 
kecerobohan” sementara di lain 
tempat banyak saudara-saudara kita 
yang kelaparan. 

Apa yang Ekaristi ingatkan kepada 
kita adalah bahwa makanan kita 
dimaksudkan untuk dapat dibagikan 
kepada orang-orang, dan mendoakan 
agar gereja dan individu-individu 
dalam keluarga akan melakukan 
tindakan kongkrit sehubungan 
dengan kebersamaan dan solidaritas 
untuk kebaikan seluruh umat 
manusia, terutama dalam masa 
Tahun  Kerahiman Ilahi. 

Maka mari kita berdoa, agar semua 
keluarga yang berpartisipasi dalam 
perayaan Ekaristi membuka diri 
untuk kasih Allah dan sesama, 
terutama bagi mereka yang 
kelaparan dan haus kasih sayang. 

Sumber: Catholic News Agency – Vatikan 11 
Nov 2015 

MENCARI WAJAH GEREJA RUMAH 
TANGGA DI INDONESIA 

GEREJA Perdana mulai terbentuk 
sejak Pentakosta. Berawal dari 

kumpul-kumpul di keluarga hingga 
kemudian terstruktur punya 
‘organisasi’, namun pertama-tama 
Gereja tetaplah hadir di lingkup 
keluarga-keluarga. Jadi, ada di 
keluarga-keluarga (ecclesia domestica). 

Mereka yang percaya berkumpul di 
rumah-rumah, bertekun dalam 
persekutuan, berdoa. Santo Paulus 
melihat Gereja terutama bukan 
sebagai bangunan fisik, tetapi tempat 
orang kristiani berkumpul dalam 
persekutuan dan dihayati dalam 
kegembiraan. 

Rumah-rumah itu tidak besar, hanya 
menampung 20 orang. 

Mereka selalu berdoa, membaca 
surat-surat Paulus, berkumpul untuk 
melanjutkan ekaristi: pemecahan 
roti, pengumpulan dana untuk orang 
miskin. Daftar kewajiban/nasihat 
yang dilakukan atas dasar iman 
kristiani. 

Rangkaian rumah-rumah itu 
membentuk apa yang disebut Gereja 
Rumah Allah. 

Ecclesia domestica berakar pada 
Gereja Purba. 

Semakin lama, maka terjadilah 
‘pemisahan’ antara yang profan dan 
sakral sehingga terjadilah seku-
larisasi keluarga. Keluarga menjadi 
tempat yang profan. Raja-raja 
kristiani, setelah memerintah 
kemudian mereka masuk biara dan 
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meninggal sebagai biarawan. 
Desakralisasi Gereja sampai Konsili 
Vatikan II. 

Abad IV dan seterusnya semakin 
terjadi sakralisasi jabatan uskup dan 
imam dan secara relatif imamat 
umum/baptisan makin pudar. 
Puncaknya, pemisahan tegas: klerus-
awam; sakral-profan di Abad 
Pertengahan. 

Hal-hal sebagaimana diceritakan 
dalam Kisah Para Rasul tidak 
berkembang lagi. St. Yohanes 
Krisostomus dan St. Agustinus dari 
Hippo mencoba membantu untuk 
menemukan kembali. 

Pasca Konsili Vatikan II: Paulus VI 
dan Johannes Paulus II (FC 1981) 

Comunita salvata dan commune 
salvante – 

bukan hanya yang diselamatkan, 
tetapi juga yang menyelamatkan. 
Dari sisi pemerintah, perhatian masih 
sangat kurang terhadap keluarga. 
Perceraian sangat tinggi. Sekitar 
350.000 kasus per tahun (2013, 
2014). 

Itu berarti, satu hari terjadi 959 
kasus, 40 kasus per jam. Sebanyak 
70% adalah kasus gugat cerai dari 
pihak istri. 

Ariel Heryanto, dosen Universitas 
Satya Wacana yang kemudian 
mengajar di Melbourne, sudah sejak 

tahun 1994 berani meramalkan akan 
terjadinya keruntuhan keluarga. 
Konteks sosial budaya di Indonesia 
sangat mempengaruhi hal itu. 

Mozaik Gereja Katolik ditanggapi di 
tingkat internasional atau pun 
tingkat lokal secara berbeda. Seperti 
mozaik Gereja setelah Konsili Vatikan 
II. 

Sejarah tidak bergerak linear, tetapi 
evolusioner, demikian pandangan 
alm. Romo YB Mangunwijaya Pr. 

Romo Mangun berusaha menun-
jukkan fakta: orang bisa merantau 
kemana-man, tetapi akan kembali ke 
tempatnya. Wajah kasih Allah 
ditampakkan. Alm. Romo Mangun 
juga bercerita tentang keluarga pasca 
Indonesia sebagai mana muncul 
dalam novel-nya Burung-burung 
Manyar. 

Gereja Indonesia dipengaruhi 
unsur dari luar.  

Pastoral Gereja 

 Bukankah perlu pertobatan 
pastoral para pengambil 
keputusan, berkaitan dengan 
pelayanan keluarga-keluarga? (EG 
25) Apa yang dibicarakan dalam 
SAGKI, tidak ada gunannya kalau 
pastor paroki tidak mendukung 
Komisi Keluarga. 

 Apakah pastoral gereja telah 
menampakkan wajah Allah yang 



 

 
Halaman 10 dari 32 

 

Edisi XLV – JANUARI 2016 

 

berbelaskasih dan membawa 
kegembiraan kepada mereka yang 
berada di pinggiran kemanusiaan 
(MV 15), berbau domba (EG 24) 
atau telah menjadi “pabean” yang 
mengontrol rahmat Allah? (EG 
47). 

 Menentukan prioritas tindakan, 
tanpa kehilangan visi pastoral 
keluarga yang integral. 

~Rm. P Yan Olla MSF – SAGKI 2015 

(SAGKI-2015) HASIL SIDANG 
AGUNG GEREJA KATOLIK 

INDONESIA (Bagian II) 

Dari redaktur Warta Paroki: 
Hasil Sidang Agung Gereja Katolik 
Indonesia 2015 akan kami bagi menjadi 5 
bagian, 

Bagian I -  Pengantar (Edisi Des 2015) 
Bagian II -  Buah-buah sukacita Injil 

dalam Keluarga (Edisi 
Januari 2016) 

Bagian III -  Tantangan Keluarga dalam 
memperjuangan sukacita 
injil (Edisi Feb 2016) 

Bagian IV -  Gerak Bersama: Memba-
ngun Ecclesia Domestica di 
Indonesia (Edisi Maret 
2016) 

Bagian V -  Penutup (Edisi April 2016) 

--- 

BUAH-BUAH SUKACITA INJIL 
DALAM KELUARGA 

5. Dengan penuh iman, Gereja 
mensyukuri perkawinan katolik 
sebagai sakramen, yaitu tanda 
kehadiran Allah Tritunggal dalam 

hidup berkeluarga. Perjumpaan 
dengan Kristus membawa 
sukacita Injil (bdk. Evangelii 
Gaudium 1). 

Pasangan suami-istri percaya 
bahwa Allah menghendaki, 
memberkati, dan mencintai 
keluarganya. Keyakinan ini 
meneguhkan suami-istri untuk 
setia dalam untung dan malang 
serta menambah sukacita dalam 
keluarga baik secara spiritual, 
relasional, maupun sosial. 

6. Bercermin dari hidup Keluarga 
Kudus Nazaret, keluarga katolik 
dihayati sebagai ladang sukacita 
Injil yang paling subur, tempat 
Allah menabur, menyemai, dan 
mengembangkan benih-benih 
sukacita Injil. Di dalam keluarga, 
suami-istri dan anak-anak saling 
mengasihi, membutuhkan, dan 
melengkapi. 

Kesabaran, pengertian, dan 
kebersamaan saat makan, doa, 
dan pergi ke gereja adalah wujud 
nyata kasih sayang tersebut. Kasih 
yang dibagikan tidak pernah 
habis, tetapi justru meningkatkan 
sukacita dalam keluarga. 

Oleh karena itu, ketika para 
anggota keluarga terpaksa 
terpisah dari pasangan atau dari 
anak-anak karena alasan 
pekerjaan atau sekolah, mereka 
berusaha mencari cara bagaimana 
kasih satu sama lain tetap dapat 
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terjalin dan keutuhan keluarga 
dapat diwujudkan. 

7. Sukacita keluarga dialami secara 
spiritual dalam hubungan dengan 
Allah melalui kegiatan rohani 
sehingga kerinduan akan Sabda 
Allah tumbuh, iman makin 
tangguh, kepasrahan meningkat, 
dan pengalaman dicintai Allah 
dirasakan. 

Sukacita keluarga dialami secara 
relasional saat menjalin 
perjumpaan dan kebersamaan 
hidup yang bermutu, mempererat 
relasi kasih, saling memaafkan, 
menunjukkan sikap tenggang-rasa 
dan keberanian berkorban, serta 
sadar akan tanggungjawab pada 
generasi selanjutnya. 

Sukacita keluarga dialami secara 
sosial melalui kepedulian 
terhadap orang lain, pelayanan 
tulus terhadap sesama, pekerjaan 
sesuai panggilan, dan keteladanan 
hidup. Sukacita makin sempurna 
saat keluarga disapa dan 
diteguhkan oleh Gereja dalam 
pelayanannya. 

8.  Sukacita yang dinikmati di dalam 
keluarga juga menjadi kekuatan 
untuk mengasihi Allah dan sesama 
melalui pelayanan di Gereja dan 
masyarakat tanpa memperhi-
tungkan perbedaan suku, agama, 
ras, dan antargolongan serta 
kepentingan material. Keyakinan 
ini diteruskan kepada anak-anak 

lewat pendidikan iman yang 
menjunjung tinggi nilai-nilai 
kemanusiaan agar mereka 
mencintai Allah dan sesama. 

(Edisi Feb 2016 - Tantangan Keluarga 
dalam memperjuangan sukacita injil) 

8 PERTANYAAN TENTANG 
JUBELIUM TAHUN KERAHIMAN 

TAHUN Suci atau sering disebut juga 
dengan Tahun Yubileum menjadi 
salah satu peristiwa paling penting 
dalam Gereja katolik. Tapi karena 
hanya dirayakan setiap 25 tahun 
sekali, umat seringkali menjadi tidak 
mengerti bahkan salah memahami 
Tahun Suci. Bahkan karena Yubileum 
Kerahiman tahun ini adalah sebuah 
Yubileum Luar Biasa, banyak umat 
semakin dibuat bingung. 

Di bawah ini adalah jawaban dari 
pertanyaan-pertanyaan yang paling 
banyak diajukan seputar Yubileum 
Kerahiman: 

1. Apa itu Tahun Suci? 

Tradisi Yahudi menginspirasi 
Gereja Katolik untuk mulai 
merayakan Yubileum atau 
Tahun Suci. Tradisi ini dimulai 
pada tahun 1300 oleh Paus 
Bonifasius VIII. 

Tahun Suci adalah sebuah 
sarana pengampunan menye-
luruh yang terbuka bagi semua 
umat. Tahun Suci merupakan 
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waktu spexial untuk mencapai 
Allah dan sesama. 

2. Apa sih bedanya Yubileum 
Biasa dan Yubileum Luar 
Biasa? Sebetulnya ada 2 macam 
Yubileum, Yubileum Biasa dan 
Yubileum Luar Biasa. Sejak 
tahun 1475, Yubileum Biasa 
telah dirayakan sekali dalam 25 
tahun. Sedangkan Yubileum Luar 
Bisa dirayakan hanya untuk 
peringatan atau peristiwa 
tertentu. 

Hinggga saat ini, sudah 
diselenggarakan 24 kali 
Yubileum Biasa dan 4 kali 
Yubileum Luar Biasa. Yubileum 
Kerahiman yang dicanangkan 
Paus Fransiskus nanti akan 
menjadi yang ke-5. 

3. Kenapa Paus Fransiskus 
mengadakan Yubileum Luar 
Biasa? 

Paus Fransiskus mengumumkan 
Yubileum Kerahiman pada Maret 
2015 dan menjelaskan alasannya 
saat membacakan Bulla Ke-
pausan pada bulan April. 
“Kenapa Yubileum Kerahiman? 
Sederhananya, karena Gereja 
yang sedang berada dalam 
perubahan sejarah, dipanggil 
untuk menwarkan tanda 
kehadiran dan kedekatan Allah 
dengan intensitas yang lebih 
besar. Ini bukan saatnya untuk 
larut dalam kebingungan. 

“Paus Fransiskus pada 11 April 
2015 telah menjelaskan lebih 
jauh mengenai kepentingan 
spiritual pelaksanaan Yubileum, 
“ kita hendaknya memahami 
bahwa alasan paling utama dari 
perayaan ini adalah untuk 
memunculkan  pemahaman 
dalam diri kita masing-masing 
bahwa kita memiliki kebutuhan 
yang begitu mendalam akan 
kehadiran Allah,” kata ketua 
organisatoris Tahun Yubi-
leum,Rino Fisichella. 

4. Berapa lama Tahun Suci akan 
berlangsung? 

Sebenarnya Tahun Suci tidak  
benar-benar berlangsung selama 
setahun penuh/365 hari. 
Yubileum Kerahiman sendiri 
akan berlangsung kurang dari 
setahun, dimulai pada 8 
Desember 2015 dan akan 
berakhir pada 20 November 
2016. 

5. Berapa banyak umat yang 
akan datang ke Roma? 

Perayaan Yubileum di tahun 
2000 sendiri menarik sekitar 25 
juta peziarah ke kota Roma. 
Dengan estimasi jumlah yang 
sama akan datang peziarah 
selama Yubileum Kerahiman. 

Di tahun Yubileum ini dipastikan 
akan datang jutaan umat yang 
memenuhi Basilika St. Petrus 
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dan gereja-gereja  lain di area 
ziarah. Para pemiliki toko di 
dekat Vatikan sibuk mem-
persiapkan  tenaga untuk tahun 
yang begitu sibuk ini. 

6. Dimanakah perayaan Tahun 
Suci akan digelar? 

Tahun Suci dipastikan akan 
menjadi tahun yang amat sibuk. 
Setelah Pintu Suci di Basilika St. 
Petrus dibuka pada 8 Desember, 
Pintu-Pintu Suci di seluruh kota  
juga akan dibuka. Perayaan ini 
akan berpusat pada konsep 
Kerahiman. Ini berarti pe-
nanganan special akan dilakukan 
untuk membuat Sakramen 
Rekonsiliasi/Pengakuan Dosa 
menjadi bagian paling utama 
dalam Yubileum. 

“Pastinya, Sakramen Rekon-
siliasi/Pengakuan Dosa akan 
mendapat tempat paling utama 
dalam seluruh hari selama 
Yubileum, tapi akan ada 
beberapa gereja di dekat Basilika 
St. Petrus yang akan di-
dedikasikan secara khusus untuk 
merayakan sakramen Rekon-
siliasi”, Rico menerangkan. 

Selama Yubileum akan ada doa 
Vigili di bulan mei dan Yubileum 
bagi para narapidana di bulan 
November. 

 

7. Apa itu Pintu Suci? 

Ritual pertama dari Yubileum 
Kerahiman adalah pembukaan 
Pintu Suci. Dalam kunjungannya 
ke Afrika, Paus Fransiskus 
membuka Pintu Suci di Katedral  
Bangui, Republik Afrika Tengah. 
Pembukaan Pintu Suci ini  
merupakan langkah kuat yang 
menunjukkan  bahwa Yubileum 
Kerahiman ini di buka di seluruh 
keuskupan di Dunia. Akan tetapi, 
Paus Fransiskus juga akan 
membuka Pintu Suci  di Basilika 
St. Petrus, Vatikan. Normalnya, 
Pintu Suci ini dibuka tiap 25 
tahun sekali. Faktanya, sebuah 
tembok dibangun untuk 
menyegel Pintu Suci sampai 
kemudian disingkirkan saat 
mendekati Yubileum selan-
jutnya. Karena Yubileum ini 
adalah Yubileum Luar Biasa, 
Pintu Suci akan dibuka lebih 
awal (hanya 15 tahun sejak 
terakhir ditutup). 

Pintu Suci menyimbolkan jalan 
luar biasa yang dapat membuka 
dan mengarahkan umat katolik 
menuju iman mereka. Bagi para 
peziarah, salah satu yang paling 
disoroti dalam peziarahan 
mereka adalah berjalan melalui 
Pintu Suci. 
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8. Apakah aman untuk 
mengunjungi Roma saat ini? 

Sebagai respon atas serangan 
teroris di paris beberapa saat 
lalu, pengamanan telah di-
tingkatkan di seluruh Eropa. 
Dikarenakan Roma merupakan 
Pusat Gereja Katolik Universal, 
maka Roma kemungkinan juga 
diperhitungkan sebagai sasaran 
serangan teroris selanjutnya. 

Kekhawatiran akan adanya 
serangan yang mungkin 
menyasar Perayaan Yubileum 
mendatang semakin tinggi. 
Pasukan militer dan polisi Italia 
sudah berjaga di seluruh situs  
turis utama, terutama Vatikan 
dan lapangan St. Petrus. 

Meskipun begitu, kebanyakan 
warga Roma lebih meng-
khawatirkan apakah sarana 
transportasi kota yang tidak 
memadai dapat memuat lebih 
banyak turis daripada 
mengkhawatirkan kemungkinan 
serangan teroris. 

~Sumber: KWI 

UJUD KERASULAN DOA – JAN 2016 

Ujud Umum / Universal: Dialog 
antar Iman 

Semoga dialog yang tulus di antara 
penganut iman yang berbeda-beda 
bisa menghasilkan buah-buah 
perdamaian dan keadilan 

Ujud Misi / Evangelisasi: Kesatuan 
umat Kristiani 

Semoga lewat doalog cinta kasih 
persaudaraan dan karena rahmat 
Roh Kudus, umat Kristiani dapat 
mengatasi perpecahan. 

Ujud Gereja Indonesia 
: Penanggulangan bencana 

Semoga pemerintah dan warga 
masyarakat mengusahakan penataan 
drainase dan area penyerapan air 
untuk menghindari bahaya banjir, 
tanah longsor, dan berkurangnya 
persediaan air bersih. 

 

 

KOLOM 

KATEKESE: GEREJA SEBAGAI 
PERSEKUTUAN YANG TERBUKA 

Gereja sebagai persekutuan yang 
terbuka artinya semua warga gereja 
diajak menyadari pentingnya 
keterbukaan. Bukan hanya 
keterbukaan dengan sesama dalam 
iman dan keyakinan melainkan 
keterbukaan bagi agama lain. 
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Artinya, kita membuka berbagai 
kemungkinan kerjasama yang baik 
dengan semua pihak. Kita perlu 
melakukan dialog unuk saling 
mengenal dan memperkaya. 

Kaum hierarki dan biarawan-
biarawati memiliki martabat yang 
sama dengan kaum awam  yaitu 
sebagai Umat Allah dengan fungsi 
atau peranan yang berbeda. Dengan 
kata lain yang membedakan hierarki 
dan awam adalah fungsinya, dan 
bukan hakikatnya. 

Gereja sebagai persekutuan yang 
terbuka harus selalu siap untuk 
berdialog dengan agama dan budaya 
manapun. Gereja perlu membangun 
kerjasama yang lebih intensif dengan 
siapa saja yang berkehendak baik. 

Bentuk kegiatan yang menjadi 
contoh dan tanda bahwa Gereja 
adalah persekutuan yang terbuka: 

a -  Gereja terbuka terhadap 
masalah-masalah kemiskinan, 
inkulturasi dan dialog antar 
agama. 

b -  Lahirnya semboyan pelayanan 
Gereja kepada kaum 
miskin: “preferential option for 
the poor” 

c -  Kegiatan APP (Aksi Puasa 
Pembangunan) yang merupakan 
wujud gereja untuk memberi 
perhatian kepada orang kecil, 
lemah, miskin, tersingkir dan 
difabel. 

d -  Di sekolah-sekolah / lembaga 
pendidikan dapat mulai dibuat 
tradisi mengumpulkan dana 
“Lima Roti dua Ikan” yang 
merupakan wujud keterlibatan 
kita membantu sesama kita yang 
miskin. Juga uang sosial yang 
kita kumpulkan setiap bulan 
digunakan untuk membantu 
teman kita yang sakit, berduka 
atau karyawan sekolah yang 
membutuhkan bantuan. 

 
LITURGI: YESUS MENGAJAK KITA 
IKUT SERTA MENGAMBIL BAGIAN 
DALAM MISTERI KESELAMATAN-

NYA 

Yesus mengajak kita semua ikut 
mengambil bagian dalam karya 
keselamatan-Nya, terutama dalam 
Misteri Paska-Nya yang dihadirkan 
kembali di dalam Liturgi. Karena 
kuasa kasih dan kebangkitan-Nya, 
Kristus memberikan kita kesempatan 
yang samadengan orang-orang yang 
hidup pada zaman Ia hidup di dunia 
2000 tahun yang lalu, yaitu 
menyaksikan dan ikut mengambil 
bagian dalam peristiwa yang 
mendatangkan keselamatan kita, 
yaitu wafatNya di salib, kebangkitan-
Nya dan kenaikan-Nya ke surga. 
Secara khusus penghadiran Misteri 
Paska ini nyata dalam Ekaristi, yang 
merupakan penghadiran kurban 
Kristus yang sama dan satu-
satunya itu oleh kuasa Roh Kudus. 
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Kuasa Roh Kudus yang dulu 
menghadirkan Yesus dalam rahim 
Maria, kini hadir untuk 
menghadirkan Yesus di altar. Kuasa 
Roh Kudus yang dulu hadir pada hari 
Pentakosta kini hadir di dalam setiap 
perayaan Ekaristi, untuk mengubah 
kita menjadi seperti para rasul, 
dipenuhi kasih dan semangat yang 
berkobar untuk ikut serta melakukan 
pekerjaan-pekerjaan Allah di dunia 
ini. 

Jika kita menghayati kebenaran ini, 
kita seharusnya tidak bosan dan 
mengantuk dalam mengikuti misa. 
Sebab jika demikian, kita seumpama 
mereka yang hidup di jaman Yesus, 
hadir di bawah kaki salib Yesus, 
tetapi malah melamun dan tidak 
mempunyai perhatian akan apa yang 
sedang terjadi di hadapan mata 
mereka. Sungguh tragis, bukan? 
Memang Misteri Paska itu tidak hadir 
persis secara fisik seperti 2000 tahun 
lalu, namun secara rohani, Misteri 
Kristus yang sama dan satu-satunya 
itu hadir dan membawa efek yang 
sama seperti pada 2000 tahun yang 
lalu. Betapa dalamnya makna dari 
misteri ini, namun kita perlu menilik 
ke dalam hati kita yang terdalam 
untuk melihatnya dengan mata 
rohani dan menghayatinya dengan 
sikap tunduk dan kagum. 

Bagaimana sikap kita di dalam 
liturgi 

Bayangkan jika anda secara pribadi 
diundang pesta oleh Bapak Presiden. 
Tentu anda akan mempersiapkan diri 
sebaik-baiknya bukan? Anda akan 
berpakaian yang sopan, bersikap 
yang pantas, mempersiapkan apa 
yang akan anda bicarakan, dan anda 
akan datang tidak terlambat, jika 
perlu siap sebelum waktunya. Mari 
kita memeriksa diri, sudahkah kita 
bersikap demikian di dalam 
‘pertemuan’ kita dengan Tuhan di 
dalam liturgi. Karena Tuhan jauh 
lebih mulia dan lebih penting 
daripada Bapak Presiden, seharusnya 
persiapan kita jauh lebih baik 
daripada persiapan bertemu dengan 
Presiden. 

Langkah #1: Mempersiapkan diri 
sebelum mengikuti liturgi dan 
mengarahkan hati sewaktu 
mengikuti liturgi 

Untuk menyadari kedalaman arti 
misteri ini, kita harus memper-
siapkan diri dengan sungguh-
sungguh sebelum mengambil bagian 
di dalam liturgi. Persiapan ini dapat 
berbentuk: membaca dan me-
renungkan ayat kitab suci pada hari 
itu, hening di sepanjang jalan menuju 
ke gereja, datang di gereja lebih awal, 
berpuasa ( 1 jam sebelum me-
nyambut Ekaristi dan terutama 
berpuasa sebelum menerima 
sakramen Pembaptisan dan 
Penguatan), memeriksa batin, 
mengaku dosa dalam sakramen 
Tobat sebelum menerima Ekaristi. 
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Lalu, sewaktu mengikuti litu-
rgi, kitapun harus senantiasa 
mengarahkan sikap hati yang 
benar. Jika terjadi ‘pelanturan’, 
segeralah kita kembali mengarahkan 
hati kepada Tuhan. Kita harus 
mengarahkan akal budi kita untuk 
menerima dengan iman bahwa Yesus 
sendirilah yang bekerja melalui 
liturgi, dan bahwa Roh KudusNya 
menghidupkan kata-kata doa dan 
teks Sabda Tuhan yang diucapkan di 
dalam liturgi, sehingga menguduskan 
tanda-tanda lahiriah yang diper-
gunakan di dalam liturgi untuk 
mendatangkan rahmat Tuhan. 

Sikap hati ini dapat diwujudkan pula 
dengan berpakaian yang sopan, tidak 
‘ngobrol’ pada saat mengikuti liturgi, 
dan tidak menyalakan hp/ meng-
angkat telpon di gereja. Sebab jika 
demikian dapat dipastikan bahwa 
hati kita tidak sepenuhnya terarah 
pada Tuhan. 

Langkah #2: Bersikap aktif: jangan 
hanya menerima tetapi juga 
memberi kepada Tuhan 

St. Thomas Aquinas mengajarkan 
bahwa penyembahan yang sempurna 
itu mencakup dua hal, yai-
tu menerima dan memberikan berk
at-berkat ilahi. Di dalam liturgi, 
penyembahan kita kepada Tuhan 
mencapai puncaknya, saat kita kita 
turut memberikan/ mempersem-
bahkan diri kita kepada Tuhan dan 
pada saat kita menerima buah dari 

penebusan Kristus melalui Misteri 
Paska-Nya. Puncak liturgi adalah 
Ekaristi, di mana di dalam Misteri 
Paska yang dihadirkan kembali itu, 
Kristus menjadi Imam Agung, dan 
sekaligus Kurban penebus dosa. 

Dalam liturgi Ekaristi, kita sebagai 
anggota Tubuh Kristus seharusnya 
tidak hanya ‘menonton’ atau sekedar 
menerima, tetapi ikut mengambil 
bagian dalam peran Kristus se-
bagai Imam Agung dan Kurban 
tersebut. Caranya adalah dengan 
turut mempersembahkan diri kita, 
beserta segala ucapan syukur, suka 
duka, pergumulan, dan pengharapan, 
untuk kita persatukan dengan 
kurban Kristus. Setiap kali 
menghadiri misa, kita bawa segala 
kurban persembahan diri kita untuk 
diangkat ke hadirat Tuhan, terutama 
pada saat konsekrasi, yaitu saat 
kurban roti dan anggur diubah 
menjadi Tubuh dan Darah Yesus. 
Dengan demikian kurban kita akan 
menjadi satu dengan kurban Yesus. 
Oleh karena itu, liturgi menjadi 
penyembahan yang sempurna karena 
Kristus yang adalah satu-satunya 
Imam Agung dan Kurban yang 
sempurna, menyempurnakan segala 
penyembahan kita. Bersama Yesus di 
dalam liturgi kita akan sungguh 
dapat menyembah Allah Bapa di 
dalam roh dan kebenaran (Yoh 4:24), 
karena di dalam liturgi kuasa Roh 
Kudus bekerja menghadirkan Kristus 
yang adalah Kebenaran itu sendiri. 
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Hal kehadiran Yesus tidak hanya 
terjadi dalam Ekaristi, tetapi juga di 
dalam liturgi yang lain, yaitu 
Pembaptisan, Penguatan, Pengakuan 
Dosa, Perkawinan, Tahbisan suci, dan 
Pengurapan orang sakit. Dalam 
liturgi tersebut, kita harus berusaha 
untuk aktif berpartisipasi agar dapat 
sungguh menghayati maknanya. 
Partisipasi aktif ini bukan saja dari 
segi ikut menyanyi, atau membaca 
segala doa yang tertulis, melainkan 
terutama partisipasi dari se-
gi mengangkat hati dan jiwa untuk 
menyembah dan memuji Tuhan, dan 
meresapkan segala perkataan yang 
diucapkan di dalam hati. 

Langkah #3: Jangan memusatkan 
perhatian pada diri sendiri tetapi 
pada Kristus 

Jadi, agar dapat menghayati liturgi, 
kita harus memusatkan perhatian 
kita kepada Kristus, dan pada apa 
yang telah dilakukanNya bagi kita, 
yaitu: oleh kasihNya yang tak 
terbatas, Kristus tidak menya-
yangkan nyawa-Nya dan mau wafat 
bagi kita untuk menghapus dosa-
dosa kita. Kita bayangkan Yesus 
sendiri yang hadir di dalam liturgi 
dan berbicara sendiri kepada kita. 
Dengan berfokus pada Kristus, kita 
akan memperoleh kekuatan baru, 
sebab segala pergumulan kita akan 
nampak tak sebanding dengan 
penderitaan-Nya. Kitapun akan 
dikuatkan di dalam pengharapan 
karena percaya bahwa Roh Kudus 

yang sama, yang telah 
membangkitkan Yesus dari kubur 
akan dapat pula membangkitkan kita 
dari pengaruh dosa dan segala 
kesulitan kita. 

Jika kita memusatkan hati dan 
pikiran pada Kristus, maka kita tidak 
akan terlalu terpengaruh jika musik 
atau penyanyi di gereja kurang 
sempurna, khotbah kurang 
bersemangat, kurang keakraban 
ataupun hawa panas dan banyak 
nyamuk. Walaupun tentu saja, 
idealnya semua hal itu sedapat 
mungkin diperbaiki. Kita bahkan 
dapat mempersembahkan kesetiaan 
kita disamping segala ketidak 
sempurnaan itu- sebagai kurban 
yang murni bagi Tuhan. Langkah 
berikutnya adalah, apa yang dapat 
kita lakukan untuk turut membantu 
memperbaiki kondisi tersebut. Inilah 
salah satu cara menghasilkan ‘buah’ 
dari penerimaan rahmat Tuhan yang 
kita terima melalui liturgi. 

Liturgi adalah sumber kehidupan 

Jadi sebagai karya Kristus, liturgi 
menjadi kegiatan Gereja di 
mana Kristus hadir dan mem-
bagikan rahmat-Nya, yang menjadi 
sumber kehidupan rohani kita. 
Walaupun demikian, liturgi harus 
didahului oleh pewartaan Injil, iman 
dan pertobatan, sebab tanpa ketiga 
hal tersebut akan sangat sulit bagi 
kita untuk menghayati perayaan 
liturgi, apalagi menghasilkan bu-
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ahnya dalam kehidupan sehari-hari. 
Ibaratnya tak kenal maka tak sayang, 
maka jika kita ingin menghayati 
liturgi, maka sudah selayaknya kita 
mengetahui makna liturgi, mene-
rimanya dengan iman dan 
menanggapinya dengan pertobatan. 

Liturgi yang bersumber pada Allah 
menjadi sumber dan puncak 
kegiatan Gereja. Bersumber pada 
liturgi ini, Gereja menimba kekuatan 
untuk melaksanakan pembaharuan 
di dalam Roh, misi perutusan, dan 
menjaga persatuan umat. Maka jika 
kita mengalami ‘kemacetan ataupun 
percekcokan’ di dalam kegiatan 
paroki, petunjuk praktis untuk 
memeriksa adalah: Sudah cukupkah 
keterlibatan anggota dalam Ekaristi -
tiap minggu atau jika mungkin setiap 
hari? Adakah kedisiplinan anggota 
untuk mengaku dosa di dalam 
Sakramen Tobat secara teratur, 
misalnya sebulan sekali? Walaupun 
demikian, kehidupan rohani kita 
tidak terbatas hanya dari 
keikutsertaan dalam liturgi, tetapi 
juga dari kehidupan doa yang 
benar (doa pribadi (Mat 6:6) dan doa 
tanpa henti (1Tes 5:17)). 

PERAYAAN  NATAL  

Indahnya Rangkaian Perayaan 
Natal 2015 di Stasi St Yohanes Don 

Bosco Rajawali 

Lilin kecil yang menjadi obor bagi 
dunia 

Tampak ada sentuhan aksen natal 
yang berbeda di Stasi Yohanes Don 
Bosco tahun ini. Panitia natal tahun 
ini yang digawangi oleh Kring St.Ana 
dan St.Bernadet memilih nuansa 
inkulturasi Batak Toba, terlihat dari 
patung bayi Yesus yang biasa 
diletakkan dalam gua natal,tampak 
berbaring di miniatur rumah Gorga 
(rumah adat Batak Toba), serta 
jejeran ulos sebagai pelengkap 
dekorasi ruangan gereja. 

Perayaan Misa Natal yang 
berlangsung pada tanggal 25 
Desember 2015, dimulai pada pukul 
08.00 Wib dan sekaligus penerimaan 
Sakramen Permandian Bayi, yang 
dipersembahkan oleh Pastor 
Hardyono, Pr. 

Dalam kotbahnya, Pastor menyam-
paikan kisah singkat yang bisa 
menjadi sumber inspirasi, yakni 
kisah seorang gadis kecil miskin yang 
kumuh,dimana penampilannya 
membuat orang yang melihatnya 
kurang merasa yakin, sampai 
akhirnya ada seorang Pastor yang 
merasa iba, menemani si gadis kecil 
miskin ini setiap kali dia menghadiri 
kegiatan sekolah minggu. Dua tahun 
berlalu, gadis kecil ini meninggal 
dunia, membuat sang Pastor sangat 
terpukul dan merasa sedih karna 
kematian sahabat kecilnya. Pasca 
meninggalnya sahabatnya tersebut, 
sang Pastor mendatangi rumah 
mendiang sahabtnya, sang Pastor 
mendapati ada sebuah kotak kecil di 
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laci meja kamar sahabat kecilnya, 
dengan penuh rasa penasaran sang 
Pastor membuka kotak itu, dan 
sungguh di luar dugaan, dengan 
berurai air mata, sang pastor 
memaca sepucuk surat yang ditulis 
oleh sahabat kecilnya "Disini ada 
segenggam uang beberapa sen, 
dengan uang ini saya ingin 
membangun gereja yang luas, supaya 
orang miskin seperti saya dapat 
diterima". Hal diluar dugaan terjadi, 
surat peninggalan si gadis kecil ini di 
" blow-up" di media, dan begitu 
banyak sumbangan yang mengalir 
untuk gereja tersebut, dan gereja 
mampu mendirikan ruangan 
pertemuan yang besar untuk 
kegiatan sekolah minggu anak-anak. 

Dari cerita ini, ada pesan moral yang 
begitu luar biasa yang dapat kita 
ambil hikmahnya. Orang yang miskin, 
ditolak dan diremehkan, mempunyai 
kekuatan jiwa yang luar biasa. Dia 
membuka cakrawala dunia, dimana 
kemuliaan Allah harus diwartakan di 
seluruh dunia. Allah yang memiliki 
kuasa hadir sekarang lewat bayi yang 
lahir di kandang hina. Allah hadir, 
walaupun manusia melupakan Dia. 
Kita yang hadir disii, merayakan 
natal bukan hanya secara 
jasmani,melainkan secara utuh lewat 
hati, iman dan perbuatan kita. Kita 
diajak, bagaimana secara jasmani, 
kita yang memiliki mata, bukan 
hanya berpandangan pada keadaan 
duniawi saja, melainkan berpan-
dangan pada ilahi. 

Kita diharapkan menjadi terang 
walaupun kecil, namun menjadi obor 
bagi dunia, membuat kehidupan 
duniawi yang gelap menjadi terang , 
menjadi sukacita karna kita mau 
berbagi. Kita harus berprinsip gereja 
membutuhkan saya, maka itulah 
yang menjafi kekuatan gereja, asal 
kita mau memberi diri untuk Tuhan. 

Semoga perayaan natal membuka 
hati kita, supaya lilin yang kecil dapat 
menjadi obor bagi kekuatan keluarga 
kita, pesan Pastor dalam penutup 
kotbahnya. 

Setelah kotbah, acara dilanjutkan 
dengan prosesi pembabtisan bayi. 
Pastor yang didampingi oleh 
Bapak/Ibu Setani, membabtis sekitar 
17 orang anak-anak berseragam baju 
putih, yang berasal dari kring-kring 
yang ada di Stasi. "Selamat kepada 
seluruh orang tua yang anaknya di 
baptis hari ini, ketika anak anak ini 
lahir ke dunia, yang kita harapakn 
adalah suara tangisan, dan itu 
menandakan adanya kehidupan, 
maka marilah orang tua yang 
anaknya di baptis dan semua orang 
tua yang hadir saat ini, kita 
tunjukkan kepada anak-anak kita, 
iman kehidupan sesuai ajaran Yesus, 
supaya Yesus selalu hidup di dalam 
diri anak anak kita, semua setuju?, 
tanya Pastor berkacamata ini, 
ratusan umat yang hadir pada saat 
itu dengan penuh keyakinan 
membalas " setuju" untuk pertanyan 
Pastor yang saat ini bertugas di Semi- 
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nari Tinggi St.Petrus Pematang 
Siantar. 

Ibadat misa berjalan lancar, tampak 
petugas persembahan yang 
dibawakan oleh Panitia dan diiringi 
oleh tarian gadis gadis kecil BIA 
Kring St.Ana dan Kring Bernadet 
menambah indahnya perayaan 
ibadah Misa pada pagi itu. Dengan 
berakhirnya lagu penutup, maka 
ibadah Natal dan Penerimaan 
Sakramen Permandian Bayi berakhir 
pula, kemudian dilanjutkan dengan 
acara syukur dan ramah tamah 
dengan Pastor, para orangtua yang 
anaknya baru dipermandikan, dan 
juga oleh Pengurus Kring dan Stasi. 

Berbagi Kasih Lewat Aksi Natal 

Beberapa bulan yang lalu, dalam 
rapat dengan Pengurus Stasi dan 
Kring, disepakati bersama bahwa 
untuk setiap iven yang ada di stasi 
dipanitiai oleh Kring secara 
bergiliran. Maka untuk natal kali ini 
Kring St. Ana yang diketuai oleh 
bapak Nyoman Putra dan Kring 
St.Bernadet yang diketuai oleh bapak 
Silaban, terpilih sebagai panitia Natal 
dan Tahun Baru tahun 2015. Rapat 
demi rapat dilaksanakan secara rutin, 
demi mempersiapkan perayaan 
Natal, salah satunya adalah aksi natal. 
Bekerjasama dengan pengurus-
pengurus kring, menpersiapkan 
bingkisan natal untuk keluarga yang 
membutuhkan di setiap kring. 

Adapun bingkisan natal ini, secara 
serentak dibagikan pada tangal 20 
Desember 2015 lewat "anjangsana" 
pengurus kring dan stasi ke rumah-
rumah umat. 

Tidak hanya sampai disitu saja, 
panitia juga mempersiapkan acara 
pada malam natal yang belum pernah 
ada sebelumnya, yakni jamuan 
makanan ringan dan penampil-
penampil bersuara merdu yang 
diiringi oleh keyboardis di teras 
Gereja, yang menambah kecerian 
suasana malam natal setelah ibadah 
usai. Panitia yang sudah berjibaku 
dan saling bekerjasama dalam 
mempersiapkan perayaan Natal ini, 
terbayar sudah dengan Perayaan 
natal, tangal 24 Desember dan 25 
Desember yang berlangsung baik, 
indah dan memberikan kesan 
mendalam. 

Mamaaaaa.....temani liturginya... 

Keceriaan dan sukacita natal 
berlanjut kembali pada sore harinya. 
Setelah misa natal dan penerimaan 
Sakramen Pembabtisan Bayi pada 
pagi hari, dilanjutkan dengan 
perayaan natal BIA ( Bina Iman Anak 
) - BIR (Bina Iman Remaja), 25 
Desember 2015 pada pukul 16.00 
wib di Gereja Stasi St. Yohanes Don 
Bosco - Rajawali. Perayaan Natal 
yang dihadiri oleh ratusan anggota 
BIA dan puluhan anggota BIR serta 
beberapa orang tua merupakan 
sukacita tersendiri yang tampak saat 
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itu. Ornamen Gereja yang mengambil 
tema inkulturasi Batak Toba, namun 
tetap tidak melupakan sentuhan 
perayaan / acara anak-anak pada 
umumnya yakni dekorasi balon yang 
menambah suasana menjadi lebih 
ceria. 

Rona-rona bahagia terpancar dari 
raut wajah peserta natal. Mungkin 
inilah salah satu kebahagiaan untuk 
seorang anak, menghadiri perayaan 
Natal, diantar oleh orang tua, 
mengenakan stelan baju atau gaun 
dengan konsep kekinian. Setelah 
acara ibadat selesai, dilanjutkan 
dengan varia natal. Varia Natal 
diawali dengan liturgi, mulai dari 
anak-anak yang belum bersekolah, 
hingga usia Sekolah Dasar, Litirgi 
Ragam Bahasa serta liturgi Ragam 
Profesi. Gelak tawa orangtua yang 
menghadiri Natal pecah seketika 
melihat liturgi pertama yang 
diawakan oleh anak anak yang belum 
bersekolah dan Taman Kanak-kanak. 
Wajah polos, senyum sumringah, raut 
malu-malu dan ada juga yang 
pemberani, tampil menghias sesi 
litirgi pertama. "Mamaaaa....temani 
liturginya,", ucap seorang anak BIA 
yang mengenakan kemeja lengkap 
dengan stelan rompi-celana panjang 
serta dasi kupu-kupu tampak agak 
malu malu meminta sang mama 
untuk menemani ke atas altar. Tak 
pelak semua yang menyaksikan 
tertawa melihat "gestur" anak-anak 
BIA yang begitu polosnya. Acara 
liturgi berlanjut sampai kepada 

liturgi ragam bahasa dan ragam 
profesi yang dibawakan oleh BIR. 

Kendatipun sempat diguyur hujan 
deras, namun tidak mengurangi 
semangat dan kebahagiaan perayaan 
natal sore itu. Berbagai persembahan 
ditampilkan oleh para anggota BIA-
BIR, antara lain tarian Jingle Bellss, 
Chicken Dance, sampai tarian yang 
sedang populer di sosmed karya 
Siantar Hip-Hop Fondation " Rege-
rege" serta drama Natal yang 
mengisahkan kelahiran Yesus. Semua 
persembahan ini sudah jauh-jauh 
hari dipersiapkan dan dilatih oleh 
srikandi-srikandi pengajar BIA, Nita 
Haryanti Sitinjak, Desi Verawaty 
Sinaga, Novia Maria Pangaribuan 
serta bung Fransiskus Sitohang. 

Acara ditutup dengan sesi bertukar 
kado dan pembagian bingkisan natal, 
dan doa penutup yang dibawakan 
oleh perwakilan orangtua BIA. 

~ Mega Sari Simanjuntak – Kontributor Stasi 
St Yoh.Don Bosco Rajawali 

 

Perayaan Natal di Stasi St Rafael 
PT Johan 

 
Sabtu jam 16.00 Wib perayaan Natal 
dimulai dengan Misa yang dipimpin 
oleh P.Franco Qualizza, SX. Perarakan 
diiringi dengan tarian inkulturasi 
Karo, dengan judul Katolik nabadia.  
Sungguh di perayaan Natal ini 
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membuat suasana sangat bersuka 
cita, dan suka cita itu terpancar di 
wajah semua yang hadir. Ada 
persembahan lagu koor dari ibu2 dan 
bapak, juga dari BIA, semua tampak 
semangat. 

 

Setelah perayaan ekaristi dilanjutkan 
dengan makan bersama... 

~ Rosalaura Purba 

PESTA KELUARGA KUDUS – YESUS, 
MARIA dan YUSUF di Stasi St 

Fransiskus Xaverius Bukit Payung 

Minggu pertama setelah Natal, tata 
liturgi Katolik selalu merayakan 
Pesta Keluarga Kudus Nasaret. Dan 
hari ini tanggal 27 Desember 2015 
Pastor Pancani, SX. Merayakannya di 
Stasi Bukit Payung. Dalam perjalanan 
menuju ke sana kami sempat 
membahas tentang Injil hari ini. 
Pastor Pancani berkata Injil bukanlah 
berisi tentang riwayat hidup Yesus, 
tetapi Injil juga bukan dongeng. Injil 
bukan lipulan berita dan penginjil 
bukan wartawan. Tentu pernyataan 
Pastor yang selalu menjelaskan Kitab 
Suci ini dengan gaya yang berbeda 
membuat saya menjadi melek dari 

rasa ngantuk. Lebih lanjut beliau 
berkata “ Injil itu tidak menyangkut 
sejarah melainkan teologi, artinya 
penginjil tidak menulis Injilnya 
sebagai riwayat hidup Yesus. Tetapi 
menulis makna-makna peristiwa-
peristiwa yang dikemas oleh 
penginjil untuk dijadikan pesan iman 
bagi kita”.  

 

Wah… mungkin pembaca akan 
semakin bingung ini kan… ayo ngaku 
bingung apa tidak. Wong saya aja 
bingung. Tetapi jika di simak lebih 
lanjut mungkin saudara dan saya 
akan menemukan makna yang dapat 
membantu akan pemahaman 
terhadap injil. Karena Injil itu 
sungguh kaya. Maka sayapun menjadi 
lebih semangat untuk mendengarkan 
penjelasan pastor ini katanya lebih 
lanjut “ supaya hati kita tersentuh 
oleh cara hidup Yesus, sehingga kita 
mempunyai hidup dalam nama-NYA, 
supaya kita mengalami kasih Allah 
yang Nampak dalam diri Yesus (Yoh. 
20 :31)  

Tidak terasa perjalanan panjang 
sudah tiba di depan Gereja Bukit 
Payung. Seperti biasa kami langsung 
menyalami umat yang sudah hadir 
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dalam gereja. Wah… ini nampaknya 
natal tahun ini ada suasana lain. 
Ornament natal sangat banyak ada di 
depan gereja ada pohon natal, di 
panti imam ada gua natal juga 
patung-patung natal sudah di susun 
di dalamnya, ada juga pohon natal 
yang dibuat dari hasih kreasi sendiri. 
Suasana natal tampak meriah. Di 
samping itu ada juga hal baru yang 
tampak yaitu bangku gereja juga 
sudah bias berlutut. Tentu dengan 
semangat saya memberikan pujian 
untuk umat di sana karena banyak 
perkembangannya.  

 

Sebelum perayaan di mulai ibu-ibu 
masih sempat berlatih koor yang 
akan mereka bawakan waktu Misa. 
Cukup bagus suara ibu-ibu di sini 
maka saya tidak terlalu banyak 
berkomentar seperti biasanya yang 
saya lalukan. Wah Nampak anak-
anak BIA sudah pada kumpul, maka 
kesempatan ini tidak disia-siakan 
untuk bertemu dengan mereka dan 
mengajarkan sebuah lagu yang sudah 
saya siapkan teksnya. Dan mereka 
cukup cepat untuk menangkap lagu 
itu. Wah… namapaknya untuk 
latihan-latihan sudah cukup karena 

Pastor Pancani sudah siap untuk 
Perayaan Ekaristi.  

Pastor pancani masuk bersama 
misdinar, lector, dan pembawa 
mazmur, wak tetapi ada juga yang 
tidak pakai alba, nampaknya dia yang 
akan membacakan doa umat. Wah… 
seharusnya pembaca doa umat tidak 
perlu ikut perarakan cukup duduk di 
bagian depan (kalau tidak salah 
aturannya begitu, tetapi ya tidak 
apalah) mari kita mengikut perayaan 
Ekaristi dengan hikmat. Nampaknya 
saat ini banyak perantau yang 
pulang, itu dapat kita lihat dari 
petugasnya.  

Setelah bacaan Injil, lebih lanjut 
Pastor Pancani menjelaskan 
kotbahnya yang diambil dari Lukas 2 
: 41-52. Yusuf dan Maria dengan setia 
mengikuti tradisi dan agama nenek 
moyang mereka. Dalam tradisi itu 
mereka membina Yesus sejak dini. 
Yesus sudah diajak orang tuanya ke 
Yerusalem pada usia 12 tahun. Akan 
tetapi Yesus tidak mengikuti tradisi 
Yusuf dan Maria melainkan kehendak 
Bapa-Nya di surge. Itu sebabnya 
terjadi situasi yang kurang 
menyenangkan. Yesus tidak bersama-
sama dengan orang tuanya. Jika kita 
membaca hari ini sebagai liputan 
seorang wartawan, maka keluarga 
Nazareth itu tampaknya keluarga 
ramai. Tidak ada komunikasi antara 
kedua orang tua, orang tua tidak 
peduli kepada anaknya, dan anaknya 
tidak minta ijin kepada orang tua 
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untuk tinggal di Yerusalem, dan 
menegur orang tua dengan tidak 
hormat. Itulah yang nampak, namun 
sebenarnya dari bacaan Injil hari ini 
terdapat suatu pesan bahwa 
demikianlah bangsa Israel (sebagai 
gambaran umat manusia) dalam 
memperlakukan Yesus. Sikap lain 
dari Maria adalah menyimpan semua 
peristiwa di dalam hatinya, meskipun 
ia tidak mengerti.  

Setelah perayaan Ekaristi selesai 
dilanjutkan dengan makan bersama 
dan ramah tamah. Anak-anak BIA 
menampilkan tarian-tarian secara 
bergantian. Dengan diiringi music 
yang begitu gembira membuat ibu-
ibu juga ingin ikut menari. Sungguh 
suka cita Natal memberikan 
kegembiraan dan kebahagiaan. 
Selamat Natal… 

~Rosalaura Purba 

IBADAT MALAM NATAL 24 
DESEMBER dan NATAL 25 

DESEMBER STASI ST. AGUSTINUS 
SRIWIJAYA TAHUN 2015. 

MALAM NATAL 24 Desember 2015 

Ibadat Malam Natal tahun ini dimulai 
tepat pukul 19.00 wib yang dipimpin 
oleh Bpk. Yohanes U. Manurung. 
Malam Natal dihadiri oleh semua 
umat Stasi St. Agustinus Sriwijaya 
yang berjumlah 12 KK (Kepala 
Keluarga). Walaupun sederhana, 
tetapi umat sangat antuasias 
menantikan perayaan Kelahiran Sang 

Juru Selamat. Tema Natal kali ini 
adalah “Hidup Bersama Sebagai 
Keluarga Allah”, memberi pesan yang 
sangat baik bagi setiap keluarga, 
terlebih bagi orangtua dalam 
mendidik anak-anaknya agar kuat 
dalam iman meng-gereja dan 
semakin mengutamakan kepentingan 
orang banyak daripada kepentingan 
diri sendiri. 

 

Selesai ibadat, umat berkumpul dan 
berbincang-bincang dari yang satu 
dengan yang lainnya. Kemudian 
pulang kerumah masing-masing 
untuk beristirahat dan merayakan 
Natal dihari esoknya. 

NATAL 25 Desember 2015 

Ibadat Natal yang dilaksanakan di 
pagi hari membuat setiap umat yang 
hadir sangat bergembira, terlihat saat 
umat yang berdatangan satu per satu 
memberikan senyuman yang sangat 
lebar kepada umat yang sudah 
terlebih dahulu hadir (terkhusus 
senyuman kepada keluarga Bpk. J. 
Manurung serta anak dan cucu-cucu, 
yang tinggal di samping gereja). 
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Sungguh tercermin kegembiraan dan 
sukacita untuk merayakan kelahiran 
Tuhan Yesus Kristus di dalam hati 
setiap umat, baik itu BIA, OMK dan 
Orang tua. Ibadat Natal tetap 
dipimpin oleh Bpk. Yohanes U. 
Manurung. 

 

Selesai ibadat, ditampilkan 
persembahan nyanyian dan tari-
tarian dari BIA. Selanjutnya umat 
berbincang dan nge-Teh bersama 
sambil memberikan salam Selamat 
Natal. Natal yang sangat sederhana 
bagi umat Stasi St. Agustinus 
Sriwijaya. Sungguh tercermin 
sukacita Natal bagi setiap umat. 

~Prandika GInting 

Malam Natal dan Pesta Keluarga 
Kudus di Stasi St Dionisius 

Kampung Damai 

Ibadat Malam Natal di Stasi St 
Dionisius Kampung Damai 24 Des 
2015  di pimpin oleh ketua stasi,  
Bapak M.Hutajulu. Ibadat diadakan 
secara sederhana, namun umat, juga 
Mudika dan Asmika sangat 

bersemangat dalam merayakan Natal 
bersama. Semua umat mendapat 
giliran untuk membacakan ayat-ayat 
dari Kitab Suci di depan Panti Imam. 
Ibadat Natal ini dimeriahkan juga 
oleh ASMIKA yang mempersem-
bahkan tari-tarian dan lagu pujian 
menyambut kelahiran Yesus.  

 

Pada MInggu, 27 Desember 2015, 
dalam Perayaan Pesta Keluarga 
Kudus, Stasi St Dionisius Kampung 
Damai mendapat kunjungan Pastor, 
yaitu  Pastor Yulius Tangke Bandaso, 
SX didampingi tiga orang suster dari 
Perguruan Assisi Kota batak.  Umat 
merayakan Misa Pesta Keluarga 
kudus ini dengan penuh syukur dan 
gembira. 

~Jamson Turnip  

Perayaan Natal OMK Wilayah I dan 
III Paroki Santo Paulus Pekanbaru. 

Seiring dengan agenda sie. 
Kepemudaan Paroki Santo Paulus 
Pekanbaru yaitu untuk tetap selalu 
mengajak Omk berperan aktif dalam 
pelayanan gereja,  maka dengan ini, 
Fx Suratno Kukuh sebagai 
Koordinator OMK Wilayah I  dan 
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Ronald Nainggolan Koordinator OMK 
Wilayah III yang keberadaanya 
termasuk dalam pengurus OMK 
Paroki, mengadakan kegiatan 
Perayaan Natal OMK bersama yang 
diselengarakan pada tgl 26 Desember 
di stasi Santo Dominikus Tambusai. 
Perayaan natal OMK kali ini 
mengusung tema OMK kreatif dalam 
pelayanan keluarga, Gereja dan 
masyarakat  yang dihadiri 7 dari 12 
stasi dalam wilayah I dan III. 
Menurut panitia,  OMk yang hadir 
berkisar 120 an. 

 

Ikut dalam rombongan sie 
kepemudaan yang digawengi oleh 
bpk. Lorensius Purba yang hadir dan 
menjadi pembicara dalam perayaan 
tersebut, menyampaikan betapa 
pentingnya OMK dalam setiap 
pelayanan gereja. Terutama di gereja 
stasi yang butuh sumber daya 
manusia OMK yang dalam hal ini 
lebih memiliki kemampuan dan sikap 
yang kreatif untuk menampilkan dan 
menyebarluaskan informasi terbaru 
termasuk dalam hal peribadatan. 

Menyusul dihari selanjutnya agenda 
perayaan natal juga di isi oleh 
beberapa materi oleh salah satu OMK 

Paroki yang cukup berpengalaman 
dalam memberi pelatihan liturgis. 
Fika Angela Silaban dalam hal ini juga 
memberikan materi pelatihan praktis 
bagaimana menjadi seorang dirigen 
dan pemasmur. Tidak cukup disitu 
saja para pemateri mengajak OMK 
untuk langsung menerapkan yang 
sudah diberikan dengan langsung 
mengajak mereka belajar bersama. 

Perayaan Natal ditutup dengan Misa 
yg dibawakan oleh  Pastor Franco 
dan dalam pesan nya beliau 
menyampaikan rasa semangat nya 
agar OMK tetap mengedepankan rasa 
belas kasih dan selalu beresemangat 
dalam pelayanan.  

 

Selanjutnya 
Acara di tutup dengan makan 
bersama umat Stasi Tambusai dan 
berbagai hiburan lainnya. 
Terimakasih kepada seluruh Panitia 
dan Bapak/Ibu yg telah 
berpartisipasi dalam perayaan ini. 
Semoga Damai Natal selalu beserta 
kita. 

-Selamat Natal- 

~Fx Suratno Kukuh 
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MISA PESTA KELUARGA KUDUS – 
YESUS, MARIA DAN YUSUF di Stasi 

St Philipus Arengka Ujung 

Perayaan Misa di Gereja Pouk 
Oekumene AURI, dipimpin oleh 
Romo FX Hardiono, dirigen oleh Ibu 
Priyono, bacaan I oleh Bpk Daud 
Darmono, bacaan II oleh Bpk Heli 
Handono, Masmur oleh Ibu Ernawati 
Tarigan, sabtu 26-12-2015,pukul 
19.00wib. 

 
Meski sempat ciut karena Misa akan 
segera dimulai tetapi umat yg hadir 
sedikit, mungkin karena gerimis.. 
ditambah lagi tanpa adanya Misdinar, 
akan tetapi rasa ciut berganti 
Sukacita karena pada awal Misa umat 
terus berdatangan, akhirnya bangku 
yg didalam gereja penuh sampai pada 
teras gereja.  

Minggu 27 Desember 2015 adalah 
minggu Pertama sesudah Oktaf Natal 
dan minggu terakhir di tahun 2015, 
sesuai dgn kalender Liturgi, Gereja 
Katolik merayakan Pesta Keluarga 
Kudus, Yesus, Maria dan Yusuf.  

Romo FX Hardiono dalam Homilinya 
menekannkan Betapa Pentingnya 
peranserta atau  dukungan suami 
/istri untuk Berkarya bagi ke-
pentingan banyak orang. Hal ini juga 
sesuai dengan SAGKI (Sidang Agung 
Gereja Katolik Indonesia) yang baru 
saja diselenggarakan oleh KWI. Yang 
mengusung Tema "Hidup bersama 

sebagai keluarga Allah dan Sukacita 
Injili"  

 

Di akhir Misa Romo FX Hardiono 
memperkenalkan diri, Beliau adalah 
Salah seorang Pembina di Seminari 
Tinggi, Sinaksak, Siantar. Sumatra 
Utara.Kehadirannya di Pekanbaru 
atas Undangan Pastor Franco untuk 
mendampingi selama masa Natal.Tak 
lupa Romo juga mengucapkan 
"Selamat hari natal 25 desember 
2015, dan Selamat menyongsong 
tahun baru 01 januari 2016"..kepada 
seluruh umat.  

Terimakasih atas kunjungannya ke 
Stasi Santo Filipus Arengka Ujung 
Romo FX Hardiono dan terimakasih 
juga atas Persembahan Misa yg Luar 
biasa. 

Selesai Misa Pengurus mengadakan 
rapat singkat untuk mematangkan 
Acara Penutupan Tahun yg akan 
dilaksanakan Pada kamis 31-12-
2015, digedung serba guna Seirama. 
Semoga acara nya lancar..... 

~Ernawati tarigan 
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CATATAN SOLIDARITAS PEMBANGUNAN GEREJA 
 

 

Stasi Jalan Salib 

Menjelang Paskah mendatang, DPP telah memesan perhentian / stasi jalan salib 
untuk di Gereja Paroki. 

Stasi-stasi jalan salib terdiri dari 14 perhentian, yang mana terbuat dari kayu jati 
utuh, berukuran 72 x 90 cm, dipesan dengan harga Rp.2.800.000,- 

Bagi yang berkenan / terketuk hati untuk berpastisipasi dalam pengadaan stasi 
jalan salib ini, dapat menyalurkan bantuannya ke para pastor di Paroki / 
Sekretariat Paroki. 

Terimakasih. 
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