
 



PENGANTAR PASTOR  

Umat se-Paroki Santo Paulus yang terkasih… 

Setiap perkawinan menghadapi berbagai 
tantangan yang dapat menggoyahkan 
keserasiannya. Tantangan besar dapat timbul 
antara lain jika suami dan istri berbeda suku, 
tingkat pendidikan, umur, dan terutama agama. 
Akan tetapi, dalam masyarakat pluralis 
perkawinan campur merupakan hal yang tak 
terhindarkan. Ada dua kepentingan yang 
bertentangan dalam hal perkawinan campur 
berbeda agama, yaitu kepentingan menjaga 
kokohnya iman (kewajiban dasar) dan 
kepentingan hidup bersama dua orang yang saling 
mencintai. Banyak pasangan yang mau menikah 
tidak menyadari bahwa adanya perbedaan 
pandangan dalam hal iman dapat mempengaruhi 
keharmonisan dalam kehidupan perkawinan.  
Maka kami menghimbau kepada kaum muda-mudi 
untuk memilih pasangan hidup yang seiman agar 
dijauhkan dari hal yang akan membahayakan iman 
kalian sendiri.  

Telah dilaksanakan pertemuan wilayah bersama 
DPP yang membahas administrasi stasi. Dalam hal 
ini kami mengucapkan banyak terimakasih atas 
sebagian besar respon positif, niat baik, dan 
keinginan untuk menjadi lebih baik yang kami 
terima dari para pengurus.  

Kabar baik dari Jakarta, tepatnya dari Kapel 
Novisiat Bintaro Jakarta, yaitu bahwa pada tanggal 
1 Juli yang lalu, empat orang Frater Xaverian 
mengikrarkan kaul pertama mereka, dan salah 
satunya berasal dari Riau tepatnya dari Perawang. 
Semoga niat baik mereka semakin dikokohkan 
dari waktu ke waktu, dan kamipun berharap akan 
muncul tunas baru dari Paroki kita ini. 

Kita telah mengalami suatu kehilangan besar, 
terutama dikalangan OMK, yang mana pada 30 
Juni yang lalu, jatuhnya pesawat Herkules di 
Medan telah membawa pergi Ketua OMK kita yang 
baru dilantik, Sdr. Ruly Y Sihotang dan adiknya 
Renny M Br Hotang. Begitu banyak doa yang 
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mengantarkan kepergian mereka baik mulai saat menanti kedatangan jenazah 
sampai mengantar ke pemakaman. Ucapan duka mengalir bagi keluarga, sanak 
saudara, teman-teman yang ditinggalkan. Namun dibalik itu, tentu ada rencana-Nya 
dalam setiap peristiwa yang melampaui akal, pikiran dan perasaan kita. Dengan 
iman kita, kita boleh yakin bahwa akan tersedia tempat yang indah bagi mereka di 
sisi Bapa. 

 Bulan depan, tepatnya tanggal 23 Agustus, Paroki kita kembali akan mengukir 
sejarah dalam perjalanannya, yaitu akan diberkati dan diresmikannya Gereja Paroki 
kita yang telah berhasil dibangun atas peran serta kita semua dengan penyertaan 
Roh Kudus. Untuk itu, marilah bersama-sama kita berpartisipasi mengikuti 
kegiatan yang direncanakan panitia sebagai ungkapan rasa syukur kita. 

Akhirnya, bersama Pelindung Paroki kita Santo Paulus, marilah kita serahkan 
segala syukur, kesedihan, rencana, harapan hidup kita kepada Allah Bapa. Semoga 
kita sekalian semakin dikuatkan dalam iman. 

 
Salam Hangat 
P Franco Qualizza, SX 
Pastor Paroki 

 

DARI REDAKTUR 

Syukur atas penyertaan Roh Kudus, Warta Paroki Juli 2015 dapat hadir di hadapan 
kita semua. 

Kita telah kehilangan orang muda kita yang sangat aktif dalam kegiatan Gereja, 
yaitu Sdr Ruly Y Sihotang dan Sdr. Renny M Br Hotang, putra dan putri keluarga 
Bpk Sahala Sihotang. Maka secara khusus, Warta Paroki Edisi ini kami dedikasikan 
untuk orang muda. 

Kaum muda… dalam kehidupan ini ada saat indah, sukses dan ada saat jatuh, duka, 
sakit, resah. Semuanya terjadi atas kehendakNya. Segera bangkit dari segala 
kesusahan. Carilah bahagiamu. Kita sendiri adalah penentu kebahagiaan pada akhir 
cerita kehidupan kita. Kebahagiaan akan teraih ketika kita tidak terlalu lama 
berduka pada saat merana. Senantiasa ada hikmat di balik peristiwa kesedihan. 
Hikmat itu menjadi kekuatan untuk terus melangkah,  tanpa goyah, bersama Tuhan 
yang menyertai kita. Tuhan, Sang Sutradara Kehidupan, akan memberikan mahkota 
kebahagiaan bagi yang tidak pernah menyerah: 

“Aku senantiasa memandang kepada TUHAN; karena Ia berdiri di sebelah kananku, 
aku tidak goyah” (Mazmur 16:8). 

Salam dalam Kasih Kristus 

Y Sugiyana 

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

JIKA CINTA ITU BUTA….. 

Bagi yang menjalani masa SMA di tahun 
1990-an, pasti mengenal lagunya 
Tiffanny “If Love is Blind… I’ll find my 
way with you…”  

Seorang wanita menjelang 30 tahun 
berjalan cepat keluar dari kantornya di 
kawasan perkantoran Sudirman Jakarta 
pada jam makan siang. Di luar 
kebiasaannya, ia tidak menuju food court 
ataupun gang samping gedung-gedung 
pencakar langit untuk memenuhi 
kebutuhan makan siangnya, melainkan 
menaiki jembatan penyebrangan, 
menumpang sebuah bis yang 
membawanya ke Gereja Katedral. Ada 
hal lain yang dibutuhkannya lebih dari 
sekedar mengenyangkan perutnya. 

Memasuki halaman Gereja Katedral, 
seolah ada sesuatu yang memelankan 
langkah untuk tidak berjalan cepat. 
Suasana halaman begitu teduh, tenang, 
seolah suara langkah yang dihasilkan 
high heels-nya terdengar amat jelas.   

Pintu samping Gereja terbuka, ia masuk, 
melewati satu baris kursi dan 
mengambil tempat untuk duduk. 
Terlihat olehnya seorang bapak tua 
sedang mengikis lumut (atau kotoran 
apapun) di lantai Gereja dengan suara 
yang statis, tidak terganggu dengan 
kedatangannya.  

Setelah memastikan bahwa 
kedatangannya tidak mengganggu, ia 
mulai memandang ke depan, ke Altar. 
Tenang. Ada tujuh merpati putih, 
mungkin liar atau mungkin milik Gereja 
– berterbangan disekitar altar, membuat 

suara seperti nyanyian khas merpati, 
lembut namun jelas terdengat di tengah 
suasana hening diselinggi dengan suara 
gesekan-gesekan yang dihasilkan bapak 
tua tadi pada lantai. 

Tidak berlutut, hanya duduk dan 
memandang kegiatan merpati tadi, 
seolah mereka tidak peduli bahwa 
mereka sedang berterbangan di atas 
Altar yang suci, menghasilkan guano, 
dan ribut saling bercengkrama. 

Tanpa suara, air mata menetes, mulai 
membatin… “Dari semua yang pernah 
ada, hanya dialah yang bukan Katolik. 
Kalau boleh kami bersama, maka biarlah 
pernikahan kami direstui oleh GerejaMu, 
dan bantulah agar jangan sampai aku 
ingkar. Sebab sendiri aku takkan 
sanggup. Namun jika tidak ada restu dari 
GerejaMu, maka tidak masalah bagiku 
untuk tidak berbagi hidup bersamanya 
dan juga tidak dengan yang lain yang 
diikatkan dalam sebuah perkawinan. 
Kuatkan aku untuk membuat keputusan 
ini, antar aku kemana aku harus 
menuju,” 

If love is blind… I will find my way with 
YOU. 

Air mata menderas, mereda dan 
mengering. Merpati tadi masih sibuk 
dengan kegiatannya, dan bertambah 
banyak, seperti mau membuat sarang. 
Suara “krik-krik” yang dihasilkan bapak 
tua masih terdengar, namun sudah 
berpindah tempat semakin jauh.  

*** 

Sebelas tahun lebih telah berlalu. 
Pernikahannya telah dilakukan di Gereja 
Katolik. Di tahun pertama perka-
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winannya, mereka pergi meninggalkan 
seluruh keluarga mereka – untuk 
membangun kehidupan rumah tangga 
a’la mereka. Pergi menyebrang pulau. 
Happy Ending? Belum. 

Kehidupan pernikahan adalah suatu 
babak baru – seperti yang sering tertulis 
dalam kartu ucapan pernikahan 
“Selamat menempuh hidup baru…” 
Babak baru itu akan terasa lebih nyata 
jika pasangan muda hidup jauh dari 
keluarga asal mereka.  Mulai dari 
mencari pekerjaan, menyewa rumah, 
mengatur rumah, urusan keuangan, 
meninggalkan kehidupan dinamis 
menjadi lebih tenang, mempersiapkan 
kehadiran anak tanpa bimbingan orang 
tua/mertua yang sudah lebih 
bepengalaman, pergi ke rumah sakit 
bersalin berdua dan pulang bertiga 
dengan menggendong bayi, mengasuh 
anak, membesarkan, saling bantu 
mengerjakan pekerjaan rumah tangga.. 
banyak hal. 

Selayaknya keluarga, tentu ada masa-
masa senang dan masa-masa sulit. 
Namun semuanya sudah 
dikomitmenkan dalam janji 
perkawinan… “dalam susah dan senang.. 
dalam untung dan malang…”. 

Namun tidak semua perasaan dan 
keinginan dapat diungkapkan secara 
mudah. Pada tahun ketiga, si wanita 
mulai gelisah memikirkan janji dalam 
pemeriksaan kanoniknya pra 
pernikahannya dulu, yaitu mendidik 
anak-anak secara Katolik. Ia tahu, itu 
harga mutlak. Ia tahu, tidak ada 
toleransi dalam hal ini. 

Ia merasa terhutang. Terhutang atas 
janjinya, terhutang atas segala 
pemberian Tuhan yang indah dalam 
seluruh perjalanan hidupnya. Ia 
mendekatkan diri dengan Gereja, dan 
Gereja melayaninya dengan baik dengan 
cara memberikan kesempatan untuk 
melakukan beberapa hal. Ia begitu 
takutnya jauh dari Gereja, sehingga 
(mungkin?) terobsesi untuk membalas 
segala anugerah yang Tuhan limpahkan 
kepadanya – walau ia menyadari juga, 
siapa yang bisa membalas KasihNya? 

Ia mendidik anak pertamanya dengan 
keras, baik kemampuan dan iman 
Katolik. Umur 7 bulan sudah bisa 
mengucap “Thank You”, dan sejak umur 
tujuh bulan itu juga, anaknya diajak 
berdoa malam hari dengan lilin dan 
selalu ditutup dengan Doa Bapa Kami, 
tiga salam Maria, Kemuliaan dan 
terpujilah. Umur 2 tahun anaknya sudah 
hafal Doa Bapa Kami dan Salam Maria, 
dimana jika doa Rosario di kring/stasi, 
anaknya ikut mendaraskan Salam Maria 
di saat anak lain yang berumur 3 – 4 
tahun masih terbata-bata.  Dan ketika 
anak pertamanya berusia lima tahun, ia 
baru memberanikan diri meminta 
kepada suaminya untuk membaptis 
anak mereka, dan berhasil. Anaknya 
dibaptis, bersama dengan bayi-bayi 
orang lain. 

Datang anak kedua. Menjelang 
kedatangan anak ketiga, dimintakan lagi 
kepada suaminya ijin untuk membaptis 
anak keduanya. DENIED! Ditolak. Hidup 
seperti tidak lagi sempurna, dan kembali 
aliran air mata menderas setelah 
tumpahnya air mata di Katedral saat 
menyerahkan diri pada kehendakNya 
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untuk pernikahan, Air mata yang sama. 
Untuk hal yang sama. Namun untuk kali 
ini tidak ada yang bisa dibatalkan. Ia 
harus maju… dengan segala keruntuhan 
kekuatan yang ia pikir ia miliki. Dengan 
mengandalkan bantuan sepenuhnya atas 
kemurahan hati Tuhan. Pada 
rencanaNya yang tak kunjung dapat ia 
mengerti. 

Happy Ending? Semoga. 

*** 

Kisah nyata ini ditulis oleh seseorang 
tentang seseorang, dengan maksud 
untuk mengingatkan, menekankan, 
menegaskan, bahwa ada alasan yang 
jelas dan tepat mengapa Gereja Katolik 
sangat tidak merekomendasikan 
perkawinan campur.  

Gereja dari dulu mengajarkan kalau 
umat katolik harus menikah dengan 
Katolik. Ada dispensasi yang dijelaskan 
oleh St Paulus (1 Kor 7:12-13) buat 
kawin campur, tapi si orang Katolik 
tersebut harus tetap menjaga imannya. 
Ayat ini salah satu alasan gereja 
memberi dispensasi untuk nikah sama 
non-Katolik. St Paulus juga mengajarkan 
kalau ANAK-ANAK yang lahir dari kawin 
campur itu harus tetap DIDIDIK SECARA 
KATOLIK (ayat 14). Kelihatannya ini 
masalah kecil, tapi sebetulnya dalam 
kawin campur, SANGAT berat buat tetap 
jadi Katolik apalagi mendidik anak 
secara Katolik. Jadi sebaiknya jangan 
dilakukan dan jangan dimulai mencari 
calon yang non-Katolik (termasuk 
Kristen protestan) karena akan sangat 
berpeluang kita nantinya kehilangan 
IMAN kita.. Dan berdasarkan 
pengalaman teman-teman yang 

berpacaran beda iman, airmata akan 
bergalon-galon... ini serius. 

Mencintai pacar dan merasa bahwa 
pacar juga “mencintai” kita? Buktikan 
dulu. 

Dalam pandangan Gereja Katolik, setiap 
perkawinan harus didasarkan pada 
cinta, artinya, “I for you” totally, without 
“you for me”, aku untuk kamu sehabis-
habisnya, tanpa kamu untuk aku. Untuk 
itu periksalah calonmu secara cermat. 
Kalau calonmu lebih banyak “I for 
you”nya, malah sangat tipis “you for 
me”nya, nikahilah dia. Tetapi kalau 
calonmu itu tebal kedagingannya 
(=prinsip kenikmatan, suka mereguk 
keuntungan dari orang lain, dan “buta”, 
sehingga mudah salah pilih orang) lebih 
tebal dari pada kerohaniannya (=mata 
batinnya tajam dan prinsip korban diri 
bagi kekasihnya), jangan nekat 
menikahinya. 

“Walau ke ujung dunia, pasti akan 
kunanti, Meski ke tujuh samudra, pasti 
ku kan menunggu Karena ku yakin, kau 
hanya untukku..” dilantunkan Kahitna 
dalam lagu “Untukku”. Ini tipikal You 
for me.  

“Kau tercipta untukku, menemani 
hidupku sepanjang usiaku. Kau adalah 
hidupku, seluruh raga jiwamu yang 
tercipta untukku selamanya..” 
dilantunkan Hyena Band.  Yang ini 
lebih “you for me”.. sangat 
mengerikan.. si “aku” di sini meminta 
semua hal yang ada pada si “kau”. You 
for me, bukan I for you. Biasanya 
tipikal orang “I for You” tidak akan 
gembar-gembor membuat pernyataan, 
melainkan dari perbuatannya. 
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Semua agama melarang kawin beda 
agama. Hukum Gereja Katolik (c.1086, 
1142) “Perkawinan beda agama tidaklah 
sah, kecuali ada ijin uskup”. Alasan 
gereja Katolik, bukan karena pihak lain 
itu kafir dan akan membawamu ke 
neraka, tetapi karena perbedaan paham 
mengenai dua hal, cinta dan 
perkawinan. Jangan-jangan paham 
cintanya itu “you for me” (kamu untuk 
aku), dan paham perkawinannya 
membolehkan poligami dan cerai-kawin. 
Namun walaupun beda agama, kalau 
sepaham dalam dua hal itu, uskup akan 
mengijinkannya. 

Tapi tunggu dulu… ada 
konsekwensinya! 

Perkawinan beda agama dalam Gereja 
Katolik membolehkan pihak non-Katolik 
tetap memeluk agamanya sendiri, 
namun pihak non Katolik harus 
mengijinkan anaknya dibaptis Katolik. 
Kalau demikian, perkawinan boleh 
diberkati dan diakui sah oleh gereja. 

Terkadang, seiring dengan waktu, 
timbullah rasa yang dianggap 
“Toleransi.” Pada saat pelaksanaan janji 
pernikahan, pihak non-Katolik 
menyanggupi keputusan ini, namun 
seiring waktu, perasaan berat bisa 
hinggap, yang bisa diakibatkan dari 
dorongan keluarga si Non Katolik. Pihak 
Katolik, karena mencintai keluarganya, 
menyetujui hal ini dan mengatas-
namakan toleransi umat beragama. Dan 
ini adalah masalah. Maka jika hal itu 
terjadi, bisa dipastikan bahwa pihak 
Katolik (yang sadar) harus dan akan 
berjuang sendiri dalam rumah tangga 

yang mereka bina untuk memenuhi janji 
perkawinan mereka. 

Terikat oleh janji “susah dan senang.. 
dalam untung dan malang”  juga 
dipadukan dengan janji kanonik untuk 
mengantar seluruh anak-anak ke dalam 
pangkuan Gereja Katolik. Diminta untuk 
selalu setia dalam kondisi apapun 
kepada keluarga, namun juga setia janji 
kepada Gereja. Keduanya hanya bisa 
selaras jika dipersatukan dalam 
Sakramen Perkawinan – yang tidak 
dimiliki oleh pasangan yang kawin 
campur. 

Maka jika kita merasa cinta itu begitu 
mendalam, jika merasa harus memiliki 
pasangan, cinta itu buta… temukan 
jalanmu dalam Tuhan. 

If love is blind.. I’ll find my way with YOU.. 
(dengan huruf besar, not with you). 

Apapun yang menjadi keputusanmu, jangan 
disesali, melainkan hargailah keputusanmu 
sendiri dengan berjuang dan bermohon. 

TOPIK 

PANDANGAN GEREJA TENTANG KAWIN 

CAMPUR 

Gereja Katolik memandang bahwa 
perkawinan antara seorang Katolik 
dengan yang bukan agama Katolik 
bukanlah bentuk perkawinan yang ideal. 
Soalnya, perkawinan dianggap sebagai 
sebuah sakramen (sesuatu yang kudus, 
yang suci). Menurut Hukum Kanon 
Gereja Katolik, ada sejumlah halangan 
yang membuat tujuan perkawinan tidak 
dapat diwujudkan. Misalnya, adanya 
ikatan nikah (kanon 1085), adanya 
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tekanan/paksaan baik secara fisik, 
psikis maupun sosial/komunal (kanon 
1089 dan 1103), dan juga karena 
perbedaan gereja (kanon 1124) maupun 
agama (kanon 1086). 

Namun demikian, sebagaimana disebut 
dalam Hukum Kanonik, perkawinan 
karena perbedaan agama ini baru dapat 
dilakukan kalau ada dispensasi dari 
Ordinaris Wilayah atau Keuskupan 
(Kanon 1124). Jadi, dalam ketentuan 
seperti ini, Agama Katolik pada 
prinsipnya melarang perkawinan 
dengan seorang yang bukan Katolik, 
kecuali dalam hal-hal tertentu Uskup 
dapat memberikan dispensasi atau 
pengecualian. 

Dispensasi atau pengecualian dari 
Uskup ini baru akan diberikan apabila 
ada harapan dapat terbinanya suatu 
keluarga yang baik dan utuh setelah 
perkawinan. Juga untuk kepentingan 
pemeriksaan, untuk memastikan tidak 
adanya halangan perkawinan. Dan juga 
untuk diumumkan dalam paroki, untuk 
memastikan bahwa prosesnya wajar, 
dan bahwa kedua pihak menikah dalam 
keadaan sadar dan sukarela, bukan 
dalam keterpaksaan. Mengapa 
demikian? Karena dalam pandangan 
Katolik, perkawinan yang didasarkan 
pada hubungan cinta kasih sejati, tanpa 
ada kaitannya dengan agama apapun, 
tetap harus diterima sebagai yang suci 
karena berdasar pada berkat Allah 
kepada manusia yang adalah laki-laki 
dan perempuan 

Dalam Hukum Kanonik, perkawinan 
antar agama disebut “kawin campur”, 

dengan rincian pengertian sebagai 
berikut 

1. Dalam arti luas, perkawinan antara 
orang yang dipermandikan, tak 
peduli apapun agamanya atau 
bahkan tak beragama. Beda agama 
disebut dengan disparitas cultus, 
sebagaimana disebut dalam Kanon 
1129. Tiadanya permandian 
(baptisan) ini merupakan 
penghalang bagi penganut Katolik 
untuk menikah dengan sah. Untuk 
dapat menikah dengan bukan 
Katolik, seseorang harus 
memperoleh dispensasi 

2. Dalam pengertian sempit, yakni 
perkawinan antara dua orang 
terbaptis yang satu di antaranya 
terbaptis dan tidak meninggalkannya 
secara resmi, sedangkan pihak 
lainnya tercatat pada gereja yang 
tidak mempunyai kesatuan penuh 
dengan Gereja Katolik, lazimnya 
disebut Mixta religio atau beda 
gereja. 

Dengan demikian, perkawinan campur 
dalam pengertian luas mencakup 
pengertian antara penganut Katolik dan 
penganut beragama Islam, Hindu, atau 
Buddha misalnya, karena ketiga agama 
yang terakhir ini tidak mengenal adanya 
pembaptisan atau pemandian. 
Sementara pengertian sempit di atas, 
mengandung arti perkawinan antara 
penganut agama Katolik dengan 
penganut agama Protestan misalnya 
karena kedua agama sama-sama 
mengenal adanya pembaptisan 

Menurut Hukum Kanonik, perkawinan 
dalam bentuk yang pertama, dilarang 
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(seperti tertuang dalam Kanon 1086 dan 
1124). Walau demikian, gereja Katolik 
ternyata cukup realistis, sehingga 
memberi dispensasi, seperti dikemu-
kakan di atas 

Selanjutnya, Kanon 1125 menetapkan 
bahwa dispensasi atau izin semacam itu 
dapat diberikan oleh Ordinaris Wilayah, 
jika terdapat alasan yang wajar dan 
masuk akal. Izin itu tidak akan diberikan 
jika belum terpenuhi syarat-syarat 
sebagai berikut 

1. Pihak Katolik menyatakan bersedia 
menjauhkan bahaya meninggalkan 
iman serta memberikan janji dengan 
jujur bahwa ia akan berbuat segala 
sesuatu dengan sekuat tenaga, agar 
semua anaknya dibaptis dan dididik 
dalam gereja Katolik 

2. Mengenai janji-janji yang dibuat oleh 
pihak Katolik itu, pihak yang lain 
(dari pasangan yang non-Katolik itu) 
hendaknya diberitahu pada 
waktunya sedemikian rupa sehingga 
jelas bahwa ia sungguh sadar akan 
janji dan kewajiban pihak Katolik 

3. Kedua pihak hendaknya diberi 
penjelasan mengenai tujuan-tujuan 
serta sifat-sifat hakiki perkawinan, 
yang tidak boleh dikecualikan oleh 
seorang pun dari keduanya 

 

Dengan adanya syarat-syarat seperti 
dalam Kanon 1125 ini, tampak bahwa 
Agama Katolik mencegah penganutnya 
untuk beralih agamanya atau minimal 
mencegah menurunnya tingkat 
keimanan penganutnya setelah kawin 
dengan penganut agama lain 

Masalah berikutnya adalah soal janji 
agar semua anaknya dibaptis dan 
dididik dalam gereja Katolik. Dalam 
tradisi masyarakat yang patrilineal, 
biasanya anak mengikuti ayah. Kalau 
kebetulan sang ibu beragama Katolik, 
sementara sang suami bukan penganut 
agama yang sama, maka tentu akan 
mengundang masalah. 

Masalah berikutnya adalah soal 
ketentuan dalam Kanon 1056. Aturan ini 
menyatakan bahwa sifat-sifat 
perkawinan menurut Agama Katolik 
adalah monogami, dan tidak terceraikan 
sebelum salah satu di antara suami istri 
meninggal dunia. 

Dengan demikian, dalam pandangan 
umum Katolik, perkawinan di antara 
penganut agama Katolik dengan 
penganut agama lain yang mempunyai 
sifat perkawinan yang sama, tentu akan 
lebih mudah mendapatkan dispensasi 
dari Ordinaris Wilayah. Sebaliknya, 
apabila salah seorang calon mempelai 
adalah penganut agama yang 
membolehkan poligami dan mengenal 
lembaga perceraian, maka dispensasi 
dapat diberikan dengan syarat 
mempelai yang bukan Katolik harus 
berjanji tidak akan berpoligami serta 
tidak akan menceraikan suami atau 
istrinya sebelum meninggal dunia 

 

Menurut pandangan Katolik, setiap 
perkawinan, termasuk perkawinan 
antar agama (dan salah satunya bukan 
Katolik), hanya dianggap sah apabila 
dilakukan di hadapan Uskup, Pastor 
Paroki, dan Imam. Ini dapat dimaklumi 
karena agama Katolik memandang 
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perkawinan sebagai sebuah sakramen. 
Sehingga kalau ada perkawinan antar 
agama (dan salah satu pihak adalah 
Katolik), dan tidak dilakukan menurut 
agama Katolik, maka perkawinan itu 
dianggap belum sah 

MEMPERTIMBANGKAN PERKAWINAN 

BEDA IMAN 

Dalam perkawinan, suami isteri 
bersama-sama berupaya untuk 
mewujudkan persekutuan hidup dan 
cinta kasih dalam semua aspek dan 
dimensinya: personal-manusiawi dan 
spiritual-religius sekaligus. Guna 
meminimalisir rintangan dan halangan 
demi tercapainya persektuan macam itu, 
Gereja menghendaki agar umatnya 
memilih pasangan yang seiman, dengan 
mengingat bahwa iman berpengaruh 
sangat kuat terhadap kesatuan lahir-
batin suami isteri, pendidikan anak dan 
kesejahteraan keluarga. Mengingat 
relevansi iman terhadap perkawinan 
sakramental dan pengaruh perkawinan 
sakramental bagi kehidupan iman itulah 
Gereja Katolik menginginkan agar 
anggotanya tidak melakukan 
perkawinan campur. Di samping itu, ada 
sebuah norma moral dasar yang perlu 
diindahkan, yakni bahwa setiap orang 
dilarang melakukan sesuatu yang 
membahayakan imannya. Iman 
merupakan suatu nilai yang amat tinggi, 
yang perlu dilindungi dengan cinta dan 
bakti. Namun demikian, Gereja juga 
menyadari akan kompleksitas dan 
pluralitas situasi masyarakat, di mana 
orang-orang Katolik hidup 
berdampingan dengan orang-orang non-
Katolik. Selain itu, semangat ekumenis 

Gereja Katolik untuk merangkul dan 
bekerjasama dengan pihak-pihak 
Kristen lainnya, serta kesadaran akan 
kebebasan beragama, telah mendorong 
Gereja Katolik sampai pada pemahaman 
akan realita terjadinya perkawinan 
campur. Yang paling krusial adalah 
masalah anak. Orangtua tetap 
bertanggung jawab soal pendidikan 
anak; dan masalah ini perlu dibereskan 
sebelum menikah. 

Sejak dulu kawin campur menjadi 
halangan, sebab menjadi ancaman iman. 
Maka Gereja mengingatkan mereka yang 
melakukan kawin campur agar supaya 
tidak lupa akan janjinya. Di samping itu 
juga mengingatkan orangtua akan 
kewajiban mendidik anak. Sebenarnya 
kedua belah pihak diingatkan. Yang 
diharapkan Gereja adalah supaya 
mereka sadar akan pertumbuhan anak, 
yang harus dibicarakan sejak awal, 
untuk membentengi iman. Bagi yang 
Katolik, bila sudah membaptiskan anak, 
apakah berarti sudah melaksanakan 
janjinya itu? Belum, sebab soal 
pendidikan selanjutnya harus 
dipikirkan. Seandainya mengalami 
kesulitan besar sehingga tidak dapat 
membaptiskan anak, juga tidak berarti 
tidak berhasil mendidik anak. Yang 
penting adalah melakukan yang terbaik 
untuk anak. Ini adalah resiko oramg 
menikah kawin campur. Dalam 
pandangan Gereja tentang kawin 
campur sudah disebut unsur-unsur 
(misalnya sehubungan dengan interaksi 
antara perkawinan dan agama) yang 
menggaris-bawahi perlunya pastoral 
perkawinan dan keluarga pada 
umumnya, dan kawin campur pada 
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khususnya. Kiranya pasangan kawin 
campur tidak hanya nenunggu saja, 
tetapi perlu aktif membina diri dan 
mencari kesempatan untuk 
mengembangkan hidup imannya. 

Hal utama dalam perkawinan adalah 
kasih; kasih yang selalu terikat pada 
pribadi. Untuk ini perlu senantiasa 
mengusahakan berbagai hal yang 
menyatukan. De facto dalam 
perkawinan campur ada perbedaan, 
tetapi membicarakan dan memfokuskan 
diri pada perbedaan saja tidaklah 
berguna bahkan dapat menimbulkan 
kerenggangan. Maka marilah senantiasa 
yakin akan pemeliharan dan penyertaan 
Tuhan. 

PASTOR – ORANG-ORANG YANG 

TERPILIH, SIBUK, KREATIF DAN 

BAHAGIA. 

Remaja putra… pernah terpikir untuk 

menjadi seorang imam?  

 “Jadi imam? Pastor? Boring, ah…” 

Begitu jawaban seorang anak muda 

yang kami tanya. 

 “Nggak asik, nggak keren, nggak bisa 

kreatif,” jawab yang lainnya lagi. 

 “Nggak bisa nikah… hahahha…” 

timpal yang lain 

 “Orang lain ajaa..” itu jawaban yang 

paling sering kami terima. 

Mari kita simak sekilas pengalaman 

seorang pastor.. 

Yang dilakukan seorang imam setiap 

harinya begitu bervariasi dan kompleks 

sehingga hanya contoh saja yang mungkin 

disebutkan di sini. Berdoa, bekerja dan 

beristirahat; semuanya diperlukan agar 

dapat hidup sehat. Kami berusaha menjaga 

keseimbangan ketiganya - namun 

demikian, kami tidak selalu berhasil. 

Dalam karya pastoral, sebagian besar dari 

kami mempunyai satu tugas utama, 

misalnya mengajar, pastor paroki, kerja 

sosial, bekerja di rumah sakit, yang 

semuanya mempunyai jam-jam kerja yang 

tetap dan tuntutan-tuntutan pekerjaan 

yang dapat diperkirakan. 

Hal-hal tak terduga juga menarik serta 

menantang. Biasanya berkisar sekitar 

memenuhi kebutuhan umat: mereka yang 

sakit, menjelang ajal, tua, marah, terluka, 

lapar, di penjara, bersemangat, gembira. 

Bersama mereka kami saling berbagi 

pengertian, semangat, dan dukungan. Kami 

bersukacita, kami menangis, kami 

merasakan apa yang mereka rasakan. 

Peristiwa-peristiwa seperti itu menyakitkan 

sekaligus mendatangkan kepuasan, 

melelahkan sekaligus menggugah 

perasaan.   

Kami memiliki masa liburan yang lamanya 

kurang lebih sama dengan liburan orang 

dewasa pada umumnya. Pada masa 

liburan, kami bebas melakukan apa saja, 

selama tidak melanggar peraturan, moral 

dan pantas dilakukan seorang dewasa 

dalam keadaan kami. Tentu saja, karena 

setiap imam adalah pribadi yang unik, 

kami semua tidak akan memilih satu jenis 

kegiatan rekreasi yang sama, dan tak 
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seorang pun dari kami yang setiap kali 

memilih kegiatan yang sama. Beberapa 

aktivitas yang biasanya dipilih adalah olah 

raga, nonton film, TV, membaca, kumpul-

kumpul bersama teman, menikmati 

kegiatan di luar rumah. 

Jadi kalau mau dibilang menjadi seorang 

pastor itu membosankan… sepertinya 

jauh dari itu, Mereka begitu sibuk dan 

begitu melayani. Melayani adalah 

sesuatu yang membahagiakan, jauh dari 

rasa bosan. 

Pastor adalah orang-orang yang 

kreatif… dan cerdas. 

Pasti pernah mampir ke paroki kita dan 

lihat-lihat kebun Paroki berubah drastis 

sejak Pastor Lius SX bertugas di paroki 

kita… Anak-anak nyaman bermain di 

sana, orang-orang juga senang duduk-

duduk  di taman rindang. Sangking 

sayangnya beliau dengan tanaman, 

pernah keluar ancaman, “Siapa yang ban 

mobilnya injak tanaman langsung 

dikempesin..” Sebenarnya dalam hal ini 

maksud beliau adalah agar kita menjaga 

keindahan dan juga mencintai tanaman 

sebagai mahluk hidup ciptaanNya. 

Server internet macet? IP address tidak 

terdeteksi? Pastor Pancani ahlinya. 

Dengan usia yang menurut beliau 

seharusnya “sudah di museumkan”, 

beliau masih sanggup tarik-tarik kabel 

dan naik-naik ke atap mengerjakan 

sendiri sistem internet di Paroki kita. 

Untuk urusan tanah di sebagian paroki 

kita, Pastor Casali jagonya. Beliau jaman 

baru datang ke sini ikut berperan dalam 

urusan pertanahan. Sampai sekarang-

pun, beliau masih dimintai bantuan oleh 

seksi harta benda untuk mengunjungi 

beberapa tanah yang harus diklarifikasi. 

Memimpin rapat, mengatur ad-

ministrasi, memikirkan masalah semua 

stasi dan kring di wilayah pusat, 

menjaga hubungan dengan masyarakat 

sekitar, dan membuat jadwal serta 

segala kegiatan pastoral di paroki, siapa 

lagi kalau bukan kerjaannya Pastor 

Franco, Pastor Paroki. 

Paroki kita sungguh beruntung, kita 

semua akan memandang lukisan di 

belakang Altar di Gereja kita setiap 

minggu. Lukisan pewartaan yang begitu 

indah, yang dilukis oleh Pastor Anton 

Wahyudi SX, Provinsial Misionaris 

Xaverian. Beliau langusng turun tangan, 

terjun ke lapangan dan menggoreskan 

sendiri warna-warni yang akan kita 

pandang selama Gereja Paroki masih 

berdiri. 

Dari semua itu, masih bisa bilang kalau 

jadi pastor itu nggak kreatif?! Butuh 

kreatifitas dan kecerdasan untuk 

melakukan hal-hal di atas, lho… Setiap 

pastor dianugerahi talenta masing-

masing, sama seperti kita yang awam. 

Hanya bedanya, seluruh talenta para 

pastor dipersembahkan bagi kita, 
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sedangkan kita sebagai awam sebagian 

saja kita persembahkan bagi para 

pastor… (paling tidak kalau saya si 

begitu… hehehe) 

Pastor…. nggak bisa nikah, nggak bisa 

punya keturunan 

Kita simak lagi beberapa jawaban atas 

pertanyaan kepada seorang pastor 

mengenai hal ini. 

1. Bolehkah imam berpacaran? 

Tidak, karena berpacaran dimaksudkan 
untuk menghantar orang pada 
perkawinan, dan sebagai selibater, kami 
berencana untuk tidak menikah. Tetapi, 
kami boleh dan kami mempunyai teman-
teman dari lawan jenis. 

2. Pernahkah imam tertarik pada 
seseorang dari lawan jenisnya? 

Ya, pernah. Tidak ada hal luar biasa yang 
meniadakan kebutuhan manusiawi, 
perasaan, kerinduan, ketika kami masuk 
seminari. Sebagai kaum selibat, kami 
memilih untuk menyalurkan perasaan-
perasaan dan mengungkapkan cinta kasih 
kepada sesama dengan cara-cara yang 
lebih luas daripada ungkapan fisik yang 
dilarang dan hanya sesuai bagi hidup 
perkawinan. 

3. Apakah yang dilakukan imam jika ia 
jatuh cinta? 

Tanggung jawab pokok dalam situasi 
seperti itu adalah mempertahankan 
komitmen semula, yang ada (tetap hidup 
sebagai seorang imam) dan melakukan 
segala hal yang perlu untuk itu. Imam 
wajib memutuskan untuk mengembangkan 
hubungan tersebut dalam batas-batas dan 

tanggung jawab terhadap komitmennya 
untuk hidup selibat, atau sama sekali 
memutuskan hubungan dengan orang 
tersebut. Keputusan-keputusan semacam 
itu tidak selalu mudah dilakukan, tetapi 
bukan berarti hal itu tidak mungkin 
dilakukan, dan seringkali pengalaman 
tersebut akan menjadikan imam lebih kuat 
dalam panggilannya. 

4. Pernahkan imam berangan-angan 
tentang kehidupan berumah tangga dan 
memiliki anak-anak? 

Ya, merupakan hal yang wajar bahwa 
sekali waktu imam memikirkan keindahan 
kehidupan rumah tangga. Namun 
demikian, kami mengakui juga keindahan 
serta kebahagiaan jalan hidup yang kami 
pilih, dan kami dengan sukarela memilih 
untuk tetap selibat demi Kerajaan Allah. 

5. Pernahkah imam merasa kesepian? 

Sama seperti panggilan hidup lainnya, ada 
saat-saat di mana seorang imam merasa 
kesepian.    

6. Apakah seorang harus perjaka untuk 
menjadi seorang imam? 

Tidak. Masa lalu seseorang bukanlah 
masalah yang utama. Pertanyaannya 
adalah: Apakah aku bersedia dan sekarang 
rela hidup dan mengasihi sebagai seorang 
selibat demi melayani sesama? 

Orang lain saja yang menjadi Pastor, 
jangan saya.. 

Nggak usah jauh-jauh cari data statistik 
jumlah pastor dan umat di Indonesia. 
Kita lihat saja di Paroki kita. Empat 
pastor, yang tiga orang sudah berusia70 
tahun ke atas. Dan umat kita sekitar 
12.000 orang. Secara matematis, satu 
pastor melayani 3.000 orang. Apakah 
kita hanya tinggal berdoa semoga para 
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pastor kita panjang umur agar tetap ada 
yang melayani kita… ataukah kita 
terbuka hati untuk menggantikan 
mereka dan meneruskan karya-karya 
mereka? 

Sedikit terusik? 

Jangan ragu untuk datang kepada para 
pastor kita untuk informasi lain tentang 

seputar kehidupan menjadi pastor. 
Wajah-wajah mereka selalu ramah 
menyambut. 

Atau untuk yang merasa terpanggil, bisa 
mengubungi beberapa tempat di bawah 
ini: 

http://www.xaverindo.org 

Wisma Xaverian 
(Rumah Filsafat Xaverian) 
Jl Cempaka Putih Raya No 42 Jkt 
021-424-0356 
 

Wisma Xaverian 
(Rumah Pra/Novisiat Xaverian) 
Jl Conforti No 53 Tembusan Jl Utama I 
Pondok Karya 
Bintaro Tangerang - 021-737-5638 

Biara Xaverian 
(Rumah Provisialat Xaverian) 
Jl Situjuh No 3 Padang 
0751-34-207 

Wisma Xaverian 
(Rumah Promotor & Tunas Xaverian) 
Jl Pandega Asih I 8/8 Yogjakarta 
0274-883-798 

 
PARA SUSTER… CENDERUNG AWET 

MUDA 

Remaja putri.. pernahkan terlintas di 
pikiran kalian, seperti apa penampilan 
kalian jika mengenakan baju suster 
putih, biru, coklat, atau hitam?  

Cantik, anggun, bersahaja, berwibawa, 
dan perasaan hormat. 

Suster-suster di pusat paroki kita. 

Suster Flora, secara umur tidak muda. 
Namun secara semangat jalan terus.. 
Beliau paling rajin berkreasi. Mulai 
membuat pupuk, membuat tas dari 
bungkus-bungkus yang sudah tidak 
terpakai, juga membuat Rosario yang 
selalu pada saat saya membutuhkan 
dalam jumlah agak banyak tidak pernah 
kebagian. Sudah diborong orang 
kemarin, katanya… 

Suster Louis, lincah kesana kemari 
untuk melayani OMK, Misdinar, muda 

mudi. Bahkan beliau memberanikan diri 
untuk mengendarai motor sendiri 
menuju salah satu stasi dengan 
melewati jalan besar jalur bis-bis luar 
kota, padahal pada saat belajar motor 
orang yang melihatnya pun meresa 
ngeri… 

Suster Leonisia. Berkarya di bidang 
pastoral, mengepalai susteran ko-
munitas Labuh Baru, sibuk ke stasi-stasi 
menyalami umat, memberi pengarahan, 
menghadapi umat, mencatat pene-
rimaan dan banyak yang dilakukan 
beliau untuk paroki kita. 

Para suster inipun piawai merangkai 
bunga. Mereka senang tanaman dan 
melakukannya dengan cinta. 

Mereka awet muda, walaupun keriput 
tidak bisa dihindari, namun pancaran 
yang keluar dari mereka adalah tetap 
awet muda, tanpa polesan make-up. 
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Mereka sibuk, mereka berkarya, dan 
mereka melayani. Melayani adalah suatu 
kebahagiaan, dan kebahagiaan bisa 
membuat kita awet muda lho… Begitu 
kata orang-orang tua jaman dulu. 

Konggregasi FCJM ini berkarya di bidang 
kesehatan, pendidikan, pastoral dan 
sosial.   

Syarat: 

 Perempuan telah dibabtis minimal 
dua tahun 

 Sehat jasmani dan rohani dan tidak 
cacat 

 Usia 17 – 30 tahun 
 Minimal lulusan SMA atau sederajat 
 Surat persetujuan dari orang 

tua/wali, jika usia di bawah 21 tahun. 
 Akte kelahiran 
 Surat Babtis, Kharisma dan Sertifikat 

kursus jika ada 
 Surat keterangan dari pastor 

paroki/suster 
 
Hubungi: 
Para Suster FCJM di Paroki, di Kota Batak, 
di Inda Kiat, 

atau 
 
PROPONSIALAT SR FCJM “MONTELUCO” 
Jl. Viyata Yudha-Kel. Setia Negara 
PEMATANGSIANTAR  21139 – SUMATERA 
UTARA 
Website: www.fcjmindonesia.org ; 
Email: Sekretariatfcjm@yahoo.co.id 
Telp. 0622 – 27278  Hp. 081370011785 

UJUD KERASULAN DOA – JULI 2015 

Ujud Umum : Politik 
Semoga pada semua tingkatan 
masayarakat, tanggugjawab politik 

dihidupi sebagai aksi cinta kasih yang 
sosial 
 
Ujud Misi/Evangelisasi : Kaum Papa 
miskin di Amerika Latin 
Semoga ditengah ketidaksetaraan sosial, 
umat Kristiani Amerika Latin dapat 
menjadi saksi bagi makin ber-
kembangnya cinta untuk kaum miskin 
dan makin hangatnya persaudaraan 
dalam masyarakat 
 
Ujud Gereja Indonesia : Anak-anak 
yang kelahirannya tidak dikehendaki 
Semoga anak-anak yang kelahirannya 
tidak dikehndaki mendapatkan pen-
dampingan yang dibutuhkan sehingga 
mereka dapat berdamai dengan dirinya. 

K O L O M 

KATEKESE: PEMAHAMAN 

PERKAWINAN MENURUT GEREJA 

KATOLIK 

Perkawinan adalah: 

 PERSEKUTUAN HIDUP - ANTARA SEO-
RANG PRIA DAN SEORANG WANITA - YANG 
TERJADI KARENA PERSETUJUAN PRIBADI - 
YANG TAK DAPAT DITARIK KEMBALI - 
DAN HARUS DIARAHKAN KE-PADA SALING 
MENCINTAI SEBAGAI SUAMI ISTERI - DAN 
KEPADA PEM-BANGUNAN KELUARGA - 
DAN OLEH KARENANYA MENUNTUT 
KESETIAAN YANG SEMPURNA - DAN 
TIDAK MUNGKIN DIBATALKAN LAGI OLEH 
SIAPAPUN, KECUALI OLEH KEMATIAN.  

a. PERSEKUTUAN HIDUP 

 Apa yang pertama-tama kelihatan pada 
perkawinan Katolik? Jawabnya adalah: 
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Hidup bersama. Namun, hidup bersama 
itu masih beranekaragam isinya. Dalam 
perkawinan Katolik, hidup bersama itu 
mewujudkan persekutuan. Jadi, hidup 
bersama yang bersekutu. Bersekutu 
mengisyaratkan adanya semacam 
kontrak, semacam ikatan tertentu 
dengan sekutunya. Bersekutu 
mengandaikan juga kesediaan pribadi 
untuk melaksanakan persekutuan itu, 
dan untuk menjaga persekutuan itu. Ada 
kesediaan pribadi untuk mengikatkan 
diri kepada sekutunya, dan ada 
kesediaan pribadi untuk 
memperkembangkan ikatannya itu 
supaya menjadi semakin erat. 

Ikatan ini tidak mengurangi 
kebebasannya. Justru ikatan itu mengisi 
kebebasan orang yang bersangkutan. 
Pertama-tama karena para calon 
mempelai memilih sendiri untuk 
bersekutu, dan bebas untuk memilih 
mau bersekutu dengan siapa, memilih 
untuk terikat dengan menggunakan 
kebebasan sepenuhnya; tetapi juga 
karena kebebasan itu hanya dapat 
terlaksana dalam melaksanakan 
pilihannya untuk bersekutu ini. Dengan 
kata lain boleh dikatakan bahwa 
persekutuan itu membuat orang 
sungguh-sungguh bebas karena dapat 
memperkembangkan kreatifitas dalam 
memelihara dan mengembangkan 
persekutuan itu; bukan dengan 
menghadapkan diri pada pilihan-pilihan 
yang baru lagi. Persekutuan yang 
dibangun itu menjadi tugas kehidupan 
yang harus dihayatinya. 

 
b. SEORANG PRIA DENGAN SEORANG 
WANITA 

 Penekanan pertama di sini adalah 
seorang dengan seorang: artinya orang 
seutuhnya dengan orang seutuhnya. Ini 
menggambarkan penerimaan terhadap 
satu pribadi seutuhnya. Yang diterima 
untuk bersekutu adalah pribadi, bukan 
kecantikan, kegantengan, kekayaan atau 
kepandaiannya saja. Ada beberapa 
catatan untuk penerimaan satu pribadi 
ini: Pertama, menerima pribadi itu 
berarti menerima juga seluruh latar 
belakang dan menerima seluruh masa 
depannya. Artinya, saya tidak dapat 
menerima pribadi itu hanya sebagai satu 
pribadi yang berdiri sendiri. Selalu, saya 
harus menerima juga orang tuanya, 
kakak dan adiknya, saudara-saudaranya, 
teman-temannya, bahkan juga bahwa 
dia pernah berpacaran atau 
bertunangan dengan si ini atau si itu. 
Lebih jauh lagi, saya juga harus meneri-
ma segala sesuatu yang terjadi padanya 
di masa mendatang: syukur kalau ia 
menjadi semakin baik, tetapi juga kalau 
ia menjadi semakin buruk karena 
penyakit, karena ketuaan, karena 
halangan-halangan; saya masih tetap 
harus menerimanya. Yang ke dua, 
menerima pribadi berarti menerima dia 
apa adanya, dengan segala kelebihan 
dan kekurangannya. Kalau dipikir secara 
matematis: yang bersekutu itu satu 
dengan satu; bukan 3/4 + 1/2, atau 1 + 
6/8; lebih-lebih lagi, bukan satu dengan 
satu setengah/satu seperempat/satu 
tiga perempat/apalagi dengan dua, tiga, 
dan seterusnya. 

Dengan ungkapan lain lagi: Saya 
seutuhnya, mau mencintai dia 
seutuhnya/apa adanya. Ini berarti, saya 
mau menerima dia seutuhnya, apa 
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adanya; tetapi juga sekaligus saya mau 
menyerahkan diri seutuhnya kepadanya 
saja. Yang lain sudah tidak mendapat 
tempat lagi di hati saya, di pikiran saya. 
Hanya dia saja. Bahkan, anak-anakpun 
tidak boleh melebihi dia di hadapan 
saya, dalam pelayanan saya. Penekanan 
ke dua pada seorang pria dengan 
seorang wanita.Yang ini kiranya cukup 
jelas. Hanya yang sungguh-sungguh pria 
dan yang sungguh-sungguh wanita yang 
dapat melaksanakan perkawinan secara 
katolik. 

 
c. PERSETUJUAN PRIBADI 

 Hidup bersekutu itu terjadi karena 
setuju secara pribadi. Yang harus setuju 
adalah yang akan menikah. Dan 
persetujuan itu dilakukan secara 
pribadi, tidak tergantung pada siapapun, 
bahkan juga pada pasangannya. Maka, 
rumusannya yang tepat adalah: “Saya 
setuju untuk melangsungkan per-
nikahan ini, tidak peduli orang lain 
setuju atau tidak, bahkan tidak peduli 
juga pasangan saya setuju atau tidak”. 

 “Lalu bagaimana kalau pasangan saya 
kurang atau bahkan tidak setuju?. Dia 
hanya pura-pura setuju”. Kalau 
demikian, bukankah pihak yang setuju 
dapat dirugikan? Ya, inilah resiko cinta 
sejati. Cinta sejati di sini berarti saya 
setuju untuk mengikatkan diri dengan 
pasangan, saya setuju untuk me-
nyerahkan diri kepada pasangan, saya 
setuju untuk menjaminkan diri pada 
pasangan; juga kalau akhirnya 
persetujuan saya ini tidak ditanggapi 
dengan baik/sesuai dengan kehendak 
saya. Yang menjadi dasar pemahaman 

ini adalah karena setiap mempelai 
membawa cinta Kristus sendiri. 
Kristuspun tanpa syarat mengasihi kita, 
Kristus tanpa syarat menerima kita dan 
memberikan DiriNya bagi kita. 

 
d. PERSETUJUAN PRIBADI YANG TAK 
DAPAT DITARIK KEMBALI 

Persetujuan pribadi untuk bersekutu itu 
nilainya sama dengan sumpah/janji dan 
bersifat mengikat seumur hidup. Sebab 
persetujuan itu mengikutsertakan 
seluruh kehendak, pikiran, kemauan, 
perasaan. Pokoknya seluruh 
kepribadian. Maka dinyatakan bahwa 
persetujuan itu tidak dapat ditarik 
kembali. Sebab, penarikan kembali 
pertama-tama berarti pengingkaran 
terhadap diri sendiri, pengingkaran 
terhadap kebebasannya sendiri, 
pengingkaran terhadap cita-cita dan 
kehendaknya sendiri. Tetapi, kemudian, 
juga berarti bahwa pribadinya sudah 
tidak menjadi utuh kembali. 

 
e. DAN YANG DIARAHKAN 

 Sebenarnya, pengalaman untuk 
membuat dan memelihara dan memper 
kembangkan persetujuan pribadi untuk 
bersekutu itu sudah harus dipupuk sejak 
masa pacaran Maka, ada banyak yang 
merasa bahwa persetujuan semacam itu 
sudah tidak perlu dipertanyakan lagi. 
Pokoknya sudah beres, begitu. 

 Semua sudah siap. Namun, Kenya-
taannya persetujuan yang terjadi pada 
masa pacaran belumlah memenuhi sya-
rat perkawinan. Dan benarlah, 
persetujuan yang dibangun pada masa 
pacaran baiklah persetujuan sebagai 
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pacar. Persetujuan yang dibangun pada 
masa tunangan, baiklah persetujuan 
sebagai tunangan. Baru, setelah 
menikah, persetujuan itu boleh menjadi 
persetujuan sebagai suami-isteri. Maka, 
Kita lihat, misalnya adanya pembatasan-
pembatasan dalam berpacaran, 
menunjukkan bahwa persetujuan itu 
belum bisa dilaksanakan sepenuhnya. 
Secara lebih positif dapat dikatakan 
bahwa persetujuan semasa pacaran 
lebih diarahkan untuk dapat 
melaksanakan janji pada saat 
perkawinan. Supaya janji pada saat 
perkawinan sungguh berisi dan 
memberi jaminan bagi masa depan baik 
pribadi maupun pasangannya. Tiga kata 
ini juga dapat diartikan penegasan 
terhadap perkawinan sebagai awal dari 
kehidupan baru bagi kedua mempelai. 
Bagaimanapun oleh perubahan situasi 
manusia masih dapat berubah. Pene-
gasan ini membantu para suami/isteri 
untuk melaksanakan isi persetujuan itu. 

 
f. SALING MENCINTAI SEBAGAI SUAMI 
ISTERI 

 Pengalaman menunjukkan bahwa calon 
mempelai biasanya bingung dengan 
ungkapan ini. Mereka merasa sudah 
saling mencintai, kok masih ditanya soal 
ini. Masalahnya, sering tidak disadari 
bahwa cinta itu bermacam-macam. Ada 
cinta sebagai saudara, ada cinta sebagai 
sahabat, ada cinta karena belas kasihan, 
demikian pula ada cinta suami isteri. 
Tentu saja, yang namanya cinta sejati 
tidak pernah dapat berbeda-beda. Yesus 
menunjuk cinta sejati itu sebagai orang 
yang mengorbankan nyawaNya bagi 
yang dicintaiNya. Dan Yesus memberi 

teladan dengan hidupNya sendiri yang 
rela sengsara, bahkan sampai wafat 
untuk kita semua yang dicintaiNya. Na-
mun, perwujudan cinta sejati itu 
ternyata bisa beranekaragam. Kekhasan 
dari cinta suami isteri adalah adanya 
keterikatan istimewa yang membuat 
mereka dapat menyerahkan diri 
seutuhnya bagi pasangannya. Dalam hal 
ini kiranya cinta suami isteri dapat 
disejajarkan dengan cinta yang 
diwujudkan dalam suatu kaul biara atau 
janji seorang imam. 

Bedanya, kalau kaul biara atau janji 
seorang imam tertuju kepada Tuhan di 
dalam umatNya; dalam perkawinan 
cinta itu tertuju kepada Tuhan di dalam 
pasangannya. Yang mau dituju adalah 
membangun suasana saling mencintai 
sebagai suami/isteri. Maka, tidak hanya 
membabi buta dengan cintanya sendiri. 
“Pokoknya saya sudah mencintai”. Ini 
tidak cukup. Perjuangan seorang 
suami/isteri adalah di samping 
memelihara dan memperkembangkan 
cintanya, juga mengusahakan supaya 
pasangannya dapat ikut 
mengembangkan cintanya sebagai 
suami/isteri. 

g. PEMBANGUNAN KELUARGA 

 Hidup dalam persekutuan sebagai 
suami-isteri mau tidak mau 
mewujudkan suatu keluarga. Harus siap 
untuk menerima kedatangan anak-anak, 
harus siap untuk tampil sebagai 
keluarga, baik di hadapan saudara-
saudara, di hadapan orang tua maupun 
di hadapan masyarakat pada umumnya. 
Maka, membangun hidup sebagai suami-
isteri membawa juga kewajiban untuk 
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mampu menghadapi siapapun sebagai 
satu kesatuan dengan pasangannya. 
Mampu bekerjasama menerima, meme-
lihara dan mendewasakan anak, mampu 
bekerjasama menerima atau datang 
bertamu kepada keluarga-keluarga lain, 
mampu ikut serta membangun Gereja. 
Semuanya dilaksanakan dalam suasana 
kekeluargaan. 

h. KESETIAAN YANG SEMPURNA 

 Setia dalam hal apa? Empat hal yang 
sudah diuraikan di atas, yakni 
persekutuan hidup antara seorang pria 
dan seorang wanita, memelihara dan 
memperkembangkan persetujuan 
pribadi, membangun sa ling mencintai 
sebagai suami isteri, membangun hidup 
berkeluarga yang sehat. Tidak 
melaksanakan salah satunya berarti 
sudah tidak setia. Apalagi kalau 
kemudian mengalihkan perhatiannya 
kepada sesuatu yang lain: membangun 
persekutuan yang lain, membuat perse-
tujuan pribadi yang lain, membangun 
hubungan saling mencintai sebagai 
suami isteri dengan orang lain, 
membangun suasana kekeluargaan 
dengan orang lain (juga saudara): Ini 
dosanya besar sekali  

Satu pedoman untuk kesetiaan yang 
sempurna adalah Kristus sendiri. Ia setia 
kepada tugas perutusanNya, Ia setia 
kepada BapaNya, Ia setia kepada 
manusia, kendati manusia tidak setia 
kepadaNya. 

i. TAK DAPAT DIPISAHKAN OLEH 
SIAPAPUN 

 Persekutuan perkawinan terjadi oleh 
dua pihak, yakni oleh suami dan isteri. 
Maka, tidak ada instansi atau siapapun 

yang akan dapat memutuskan 
persetujuan pribadi itu. Bahkan suami 
isteri itu sendiripun tidak dapat 
memutuskannya, sebab persekutuan itu 
dibangun atas dasar kehendak Tuhan 
sendiri. Dan Tuhanlah yang meres-
tuinya. Maka, pemutusan persekutuan 
perkawinan bisa dipandang sebagai 
pemotongan kehidupan pribadi 
suami/isteri. Ini bisa be-
rartipembunuhan, karena pribadi itu 
dihancurkan. 

j. KECUALI OLEH KEMATIAN.  

Pengecualian ini didengar tidak enak. 
Namun, nyatanya, misteri kematian 
tidak terhindarkan. Karena kematian 
yang wajar, persetujuan pribadi itu 
menjadi batal, karena pribadi yang satu 
sudah tidak mampu lagi secara 
manusiawi melaksanakan perse-
tujuannya. 

LITURGI : BEBERAPA CATATAN 

PRAKTIS UNTUK 

MENYELENGGARAKAN MISA ANAK-

ANAK (3) 

Misa khusus untuk anak-anak 

Pada hari Minggu anak-anak biasanya 
bersama orangtua/keluarganya hadir 
dalam Misa umat (dewasa). Namun 
alangkah baiknya juga ada kesempatan 
Misa khusus untuk anak-anak, yang 
boleh dihadiri beberapa orang dewasa 
saja. Misa khusus anak-anak itu 
sebaiknya pada hari biasa dalam pekan, 
bukan hari Minggu; dan juga bukan 
setiap hari (PMBA 20) 

. 
Tujuannya apa? 
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Misa khusus anak-anak adalah untuk 
membantu anak-anak agar dapat 
mengikuti Misa umat, khususnya yang 
dirayakan pada hari Minggu. Dalam Misa 
khusus itu anak-anak diajari atau dilatih 
agar nantinya terbiasa dan bisa 
memahami serta menghayati Misa umat. 
Maka, Misa khusus anak-anak dapat 
disusun dan diselaraskan dengan alam 
pikir anak-anak, namun janganlah 
mengadakan Misa khusus yang sama 
sekali baru, yang terlalu menyimpang 
dari Tata Perayaan Ekaristi/Misa umat. 

 
Peran serta yang sadar dan aktif dari 
anak-anak 

Prinsip “participatio actuosa” pun 
berlaku untuk Misa anak-anak. Peran 
serta aktif dan sadar itu bahkan amat 
penting dalam Misa anak-anak. Segala 
upaya dalam persiapan dan pelaksanaan 
hendaknya diarahkan untuk 
mempermudah dan meningkatkan 
partisipasi anak-anak. Semakin banyak 
anak-anak yang terlibat dan bertugas 
khusus akan makin baik perayaan itu. 
Apa saja yang bisa ditawarkan kepada 
mereka? Misalnya: [1] menyiapkan dan 
menghias ruang dan altar; [2] 
membawakan nyanyian; [3] bernyanyi 
dalam paduan suara atau memainkan 
alat musik tertentu; [4] membawakan 
bacaan; [5] memberi jawaban dalam 
homili, jika ditanya; [6] mengucapkan 
doa umat; [7] mengantar bahan 
persembahan ke altar; dsb. Ini semua 
peran serta yang bersifat lahiriah. Selain 
itu, anak-anak pun perlu diajari untuk 
berperan serta secara batiniah, misalnya 
dalam saat-saat hening. Entah setelah 
bacaan, homili, atau saat komuni. Dan 

anak-anak juga harus disadarkan bahwa 
partisipasi tertinggi adalah ketika 
mereka menerima komuni, menyambut 
Tubuh dan Darah Kristus sebagai 
santapan rohani (PMBA 22). 

KITAB SUCI: PILIHAN BACAAN KITAB 

SUCI UNTUK SAKRAMEN PERKAWINAN 

Berikut adalah bacaan-bacaan Kitab Suci 
yang direkomendasikan Gereja. Bacalah 
masing-masing dan bertanyalah pada 
diri kalian, “Yang manakah dari Sabda 
Allah ini yang paling terasa sebagai 
pesan langsung dari Tuhan kepada kita 
sebagai pasangan?” 

  PERJANJIAN LAMA 

  Kejadian 1:26-28,31a 
Ada dua versi Penciptaan yang berbeda 
dalam Kitab Suci. Dalam versi pertama, 
Allah menciptakan bumi beserta isinya 
dalam tujuh “hari Tuhan”, yakni 
semacam evolusi dari “terang” hingga 
manusia. Patut dicatat bahwa laki-laki 
dan perempuan diciptakan bersama 
sebagai tingkat tertinggi dari 
penciptaan. 

  Kejadian 2:18-24 
Versi Penciptaan yang kedua berasal 
dari suatu masyarakat di mana laki-laki 
lebih dominan. Allah menciptakan laki-
laki terlebih dahulu dan berupaya 
mendapatkan pasangan yang sepadan 
untuknya. Karena tiada menda-
patkannya dalam ciptaan, akhirnya Allah 
membentuk seorang perempuan dari 
tulang rusuk laki-laki. Yesus mengutip 
ayat terakhir sebagai suatu ilustrasi 
akan persetujuan ilahi atas perkawinan.  
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  Kejadian 24:48-51,58-67 
Sementara mendekati akhir hidupnya, 
Abraham menugasi kepala pelayan 
untuk mencarikan seorang isteri yang 
pantas bagi Ishak, puteranya. Hamba itu 
pergi kepada sanak saudara Abraham 
bernama Laban dan Betuel. Mereka 
mempunyai seorang puteri bernama 
Ribka. Ketika bertemu, mereka saling 
jatuh hati pada pandangan pertama. 

  Kidung Agung 2:8-10,14,16a;8:6-7a 
Kidung Agung - juga dikenal sebagai 
Nyanyian Salomo - merupakan suatu 
sajak penuh hasrat cinta yang konon 
disusun Raja Salomo untuk 
perkawinannya. Seperti Mazmur, 
kemungkinan sajak ini aslinya disusun 
untuk nyanyian. Kidung Agung 
merupakan madah pujian merayakan 
perkawinan yang langgeng. 

  Yeremia 31:31-32a,33-34a 
“Perjanjian” merupakan salah satu dari 
kata-kata terpenting dalam Kitab Suci. 
Artinya, suatu perjanjian antara dua 
orang atau lebih dalam suatu 
persahabatan. Salah satu contoh 
perjanjian yang terbaik adalah 
Perjanjian Perkawinan - yakni ikrar 
yang diucapkan oleh mempelai laki-laki 
dan mempelai perempuan. 

  PERJANJIAN BARU 

  Roma 8:31b-35,37-39 
Perkawinan Kristiani didasarkan pada 
teladan kasih Yesus bagi kita. Paulus 
mengajarkan bahwa kasih Kristus tak 
terceraikan. Tiada suatupun yang dapat 
memisahkan kita darinya. Demikian 
pula Perkawinan Kristiani hendaknya 

tak terceraikan. “Apa yang telah di-
persatukan Allah, tidak boleh 
diceraikan manusia.” 

  Roma 12:1-2,9-18 
Paulus menyampaikan suatu per-
menungan atas Kaidah Kencana yang 
diajarkan Yesus, “Segala sesuatu yang 
kamu kehendaki supaya o-
rang perbuat kepadamu, perbuatlah de-
mikian juga kepada mere-
ka.” Ia mengingatkan kita bahwa semua 
kasih Kristiani - termasuk kasih per-
kawinan - seharusnyalah tidak 
mementingkan diri sendiri. Janganlah 
kita mencintai karena ia mendatangkan 
kesenangan, melainkan karena ia 
mendatangkan kebahagiaan satu sama 
lain. 

  1 Korintus 6:13c-15a,17-20 
Sebagian orang berkeyakinan bahwa 
kemurnian merupakan suatu keutamaan 
yang terpisah dari perkawinan. Tetapi 
Paulus mengajarkan bahwa tubuh 
manusia itu kudus; tubuh manusia 
adalah “Bait Roh Kudus”, artinya tubuh 
adalah bait bagi jiwa yang bersatu 
dengan pribadi ketiga Tritunggal 
Mahakudus. Pasangan suami isteri 
sepatutnya mempergunakan tubuh 
mereka demi tujuan sakral kasih yang 
setia. Hubungan seks di luar pernikahan 
dan perzinahan adalah terkutuk. 

  1 Korintus 12:31-13:8a 
Mungkin ini merupakan bacaan Kitab 
Suci yang paling popular untuk 
perkawinan. Dalam bacaan ini 
didefinisikan kasih Kristiani. Paulus 
mengatakan bahwa kasih adalah 
kebajikan yang terutama. 
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  Kolose 3:12-17 
Paulus menyampaikan suatu pengajaran 
mengenai hubungan manusia. Ia me-
ngajarkan pentingnya toleransi dan 
pengampunan. Ia mengingatkan kita 
bahwa perkawinan adalah sebuah 
sekolah untuk belajar kasih, “Ajarlah 
satu sama lain....” 

  1 Petrus 3:1-9 
Pilihan ini parallel dengan Efesus 5:21-
33, mengeskpresikan suatu sikap yang 
pada umumnya dijunjung tinggi pada 
masa kuno - bahwa suami adalah kepala 
keluarga. Kita sepatutnya bergerak 
melampaui bagian dominasi laki-laki 
dari teks ini untuk memahami bahwa 
Petrus juga mengatakan, “Hai suami-
suami, hiduplah bijaksana dengan 
isterimu... Hormatilah mereka sebagai 
teman pewaris dari kasih karunia.” 

  1 Yohanes 3:18-24 
Yohanes Rasul mengatakan bahwa 
perbuatan haruslah disertai dengan 
perkataan kasih. Kehadiran Roh Kudus 
merupakan tanda terbesar bahwa kasih 
kita otentik. Tidak ada dosa dalam kasih 
yang tidak mementingkan diri sendiri. 

  1 Yohanes 4:7-12 
Kasih Allah merupakan teladan bagi 
segala kasih manusia. Kasih Allah tidak 
mementingkan diri sendiri dan 
diberikan secara cuma-cuma. Allah 
menghendaki PutraNya menyerahkan 
nyawa demi keselamatan kita. Bilamana 
pasangan saling mengamalkan 
pengurbanan macam ini satu sama lain, 
itu merupakan tanda akan kehadiran 
Allah dalam rumah tangga mereka. 

  Wahyu 19:1,5-9a 
Kitab Wahyu - dikenal juga sebagai Kitab 
Apokaliptik - dianggap ditulis untuk 
membangkitkan semangat umat 
Kristiani Perdana yang tengah 
menderita aniaya politis. Penulis 
mempergunakan istilah-istilah simbolis 
untuk menyembunyikan pesannya. 
Dalam bacaan ini ia menggambarkan 
surga sebagai suatu perjamuan kawin. 
Yesus - Anak Domba - adalah mempelai 
laki-laki dan Gereja adalah mempelai 
perempuan-Nya. 

  INJIL 

  Matius 5:1-12a 
“Khotbah di Bukit” merupakan pedoman 
untuk menjadi seorang kudus. Yesus 
menjungkir-balikkan nilai-nilai dunia 
ini. Bukan mereka yang kaya yang akan 
berbahagia, melainkan mereka yang 
tidak terikat pada kekayaan material. 

  Matius 5:13-16 
Merupakan kelanjutan dari Khotbah 
Yesus di bukit. Garam sungguh teramat 
penting pada abad-abad silam; 
merupakan salah satu dari sedikit cara 
untuk mengawetkan makanan. Orang 
menganggapnya sebagai makanan yang 
“dimurnikan”. Yesus bersabda, “Kamu 
adalah garam dunia”. Artinya, kasih 
kalian yang tidak mementingkan diri 
sendiri hendaknya memurnikan dunia. 
Kalian harus menjadi teladan bagi yang 
lain. 

  Matius 7:21,24-25 
Pasangan yang menikah hendaknya 
mendasarkan kehidupan rumah tangga 
mereka pada ajaran-ajaran Injil. Ini 
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meliputi iman dalam Allah dan PutraNya 
- Yesus - dan kasih yang rela 
mengurbankan diri. Rumah tangga 
macam ini akan mampu bertahan dalam 
segala macam kondisi sebab didirikan di 
atas batu yang kokoh. 

  Matius 22:35-40 
Yesus meringkas Sepuluh Perintah Allah 
menjadi tiga perintah saja: Mengasihi 
Allah, mengasihi sesama dan mengasihi 
diri sendiri. Mengasihi Allah harus 
ditempatkan di urutan pertama, sebab 
hanya dalam dan melalui kasih Allah 
bagi kita manusia, kita dapat 
diselamatkan dan kita dapat 
menyelamatkan yang lain. Bertanyalah 
pada dirimu sendiri, apakah yang dapat 
engkau lakukan demi menyenangkan 
Tuhan? Jawabnya: membahagiakan 
anak-anak Allah. 

  Markus 10:6-9 
Tidak ada manusia dilahirkan “lengkap 
sempurna”. Kita tidak mempunyai 
beberapa karakteristik yang menjadikan 
kita sempurna. Yesus mengajarkan 
bahwa Allah secara sengaja 
menciptakan kita demikian. Ia 
melakukannya agar kita membutuhkan 
orang lain. Seorang laki-laki dan seorang 
perempuan mempersatukan diri 
menjadi satu daging - suatu yang 
terdekat yang dapat kita lakukan di 
dunia untuk menjadi seorang yang 
sempurna. 

  Yohanes 2:1-11 
Gereja menelusuri asal-muasal 
Sakramen Perkawinan hingga peristiwa 
di Kana, sebuah dusun kecil hanya 
beberapa mil jauhnya dari Nazaret. 

Bunda Maria menjadi perantara dalam 
memohonkan berkat atas perkawinan. 
Perjamuan-perjamuan perkawinan 
dalam kisah Kitab Suci kerap kali 
berlangsung selama beberapa hari. 
Merupakan suatu bencana besar - dan 
suatu pertanda buruk - apabila 
pasangan tidak dapat menjamu para 
tamu dengan baik. Kristus 
menyelamatkan mereka dari aib ini dan 
memberikan kepada mereka pertanda 
Ekaristi. 

  Yohanes 15:9-12 
Lagi kita melihat bahwa kasih Kristiani 
ditemukan dalam kasih seperti yang 
ditunjukkan Yesus bagi kita. Ia 
mengurbankan DiriNya Sendiri demi 
orang-orang yang Ia kasihi. Kasih berarti 
“kurban”. Bagaimana kita berkurban 
bagi pasangan ktia? 

  Yohanes 15:12-16 
Ini merupakan kelanjutan dari bacaan di 
atas. Kalian dapat dengan mudah 
memadukannya. Gagasannya adalah 
tidak memilih bacaan yang tersingkat, 
melainkan yang paling banyak 
mengatakan tentang apa yang kalian 
yakini dan kalian rasakan satu sama lain. 
Janganlah membatasi Sabda Allah. Ia 
tiada membatasi kasih-Nya kepadamu!    

  Yohanes 17:2-26 
Pada Perjamuan Makan Malam Terakhir 
Yesus menyampaikan pengajaran-
pengajaran terakhir bagi Gereja-Nya. 
Kemudian Ia mengakhirinya dengan doa 
pribadi-Nya kepada Bapa. Ia berdoa bagi 
segenap pengikut-Nya di masa 
mendatang, yakni “orang-orang yang 
percaya kepada-Ku”. Inti dari doa ini 
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adalah permohonan agar para pengikut- 
bersatu sebagaimana Tritunggal 
Mahakudus bersatu. Dampak dari 
persatuan ini adalah kita ikut ambil 
bagian dalam satu kehidupan kekal 
bersama Allah. 

K E G I A T A N 

DPP – Pertemuan Wilayah 

Kali pertama sejak pelantikan DPP 
periode 2015-2018, para pengurus baru 
ini ditengah kesibukkan akan tugas-
tugas menjadwalkan pertemuan 
Wilayah. Pertemuan wilayah dibagi 
menjadi tiga pertemuan, yaitu: 

 Wilayah Pusat Paroki pada 
tanggal 13 Juni 2015 di Gedung 
Fasilitas Paroki 

 Wilayah I dan II pada tanggal 19 
Juni 2015 di Gedung Fasilitas 
Paroki 

 Wilaytah III dan IV pada tanggal 
20 Juni 2015 di Stasi St Stefanus 
Bukit Payung 

Peremuan ini ada lah ajang silahturahmi 
pertama antara pengurus DPP barui dan 
para pengurus stasi baru. Banyak hal 
disampaikan, terutama tentang 
adminstrasi di stasi, dan juga persiapan 
menjelang peristiwa besar dalam 
sejarah Paroki, pemberkatan dan 
peresmian Gereja Paroki yang adalah 
hasil upaya dan partisipasi bersama. 

 

SEKSI KEPEMUDAAN : 

PEMBERKATAN DAN PELANTIKAN 

PENGURUS OMK 2015 

MInggu, 24 Mei 2015 dalam misa kedua 
yang dipersembahkan oleh Pastor 
Franco Qualizza SX, diadakan 
pemberkatan dan peresmian para 
pengurus OMK St Paulus yang baru 
terpilih dalam kegiatan pembinaan 9-
10Mei lalu. Para pengurus ini diantarkan 
ke pelantikan oleh Ketua Seksi 
Kepemudaan DPP, Bpk Lorensius Purba. 

Pengurus tersebut adalah ketua Ruly 
Sihotang (), Sekretaris Daniel Azhari 
Gultom, dan Bendahara Christin Malem, 
dengan anggota tim Poltak Andika 
Pasaribu, Fika Angela Silaban, Natalia, 
dan Lasma, serta koordinator untuk 
Wilayah I Sdr. Kukuh, Wilayah II  
Emmanuel Efrat, Wilayah III Ronald 
Nainggolan, dan Wilayah IV Yustinus 
Dwiyogo A Prabowo. 
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STASI 

ST MONIKA MENJUAHJUAH – 

PELANTIKAN PENGURUS STASI 

Rabu, 17 Juni 2015  

Di Stasi St Monika Menjuah-juah dilantik 
para pengurus stasi yang telah terpilih 
pada 22 Feb 2015 yang lalu.  

Pengurus yang hadir diberkati dan 
dilantik oleh Pastor Yulius Tangke 
Bandaso SX. 

 

ST YOHANES DON BOSCO RAJAWALI – 

REKOLEKSI OMK 

Minggu, 21 Juni 2015 tampak 
sekelompok pemuda/i tampak 
berkumpul di depan gereja St.Yohanes 
Don Bosco Pekanbaru. Berkumpulnya 
pemuda/i beserta pembina OMK 
St.Yohanes Don Bosco bapak Lukas 
Debataraja tersebut ternyata bertujuan 
untuk pergi melakukan REKOLEKSI 
OMK St. Yohanes Don Bosco 2015. 
Tampak ada yang membawa gitar, 
speaker, tikar, dan kendaraan masing-
masing. 

Acara yang dihadiri oleh 27 Orang Muda 
Katolik (OMK) dari stasi St.Yohanes Don 
Bosco ini diawali dengan doa 
pembukaan, dilanjutkan dengan 
pembagian kelompok. Pembagian 

kelompok tersebut menjadi kelompok 
terhadap beberapa game seperti : 

 Perkenalan anggota OMK dan 
dihafal (Nama, TTL, Umur, dan 
Hobi) 

 Berbaris perkelompok untuk 
menentukan anggota dengan umur 
tertua dan menjadikan senior yang 
harus disegani 

 Mengarang beberapa kata dengan 
kata dasar ‘MATA’ (ex: Mata Air, 
Mata Hati, dll) 

 Pesan berantai 
Game dilaksanakan dengan penuh 
sukacita dan kegembiraan yang tampak 
dari raut wajah OMK St.Yohanes Don 
Bosco. 

Tepat pukul 13.00 WIB, acara 
dilanjutkan dengan makan bersama. 
Makan bersama begitu nikmat terasa 
dengan suasana kesederhanaan dari 
lauk yang telah dipersiapkan bersama-
sama. Setelah bergulat dengan nasi dan 
lauk. Ditutuplah acara istirahat dengan 
minuman segar. 

Setelah perut telah terisi, acara 
dilanjutkan renungan yang dibawakan 
oleh pembina OMK. Tema dari renungan 
tersebut adalah “RENDAH HATI DEMI 
KEMAJUAN OMK”. Orang Muda Katolik 
memiliki semangat, jiwa muda dan 
saling mengerti. Dalam memajukan OMK 
kita dapat berbuat hal-hal positif seperti 
saling bekerjasama, saing berbagi 
keahlian, memberikan motivasi baru, 
dan berkreatifitas. Banyak dari OMK 
yang hadir, untuk memajukan OMK pasti 
melewati beberapa tantangan seperti 
keegoisan, kurang kompak, kurang 
manage waktu dan kurang terbuka 
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terhadap sesama. Bacaan kitab suci yang 
dapat kita lihat pada Mat 19:16-30 
“Orang Muda Yang Kaya”. Bacaan 
tersebut menjadi contoh untuk 
kemajuan OMK. Maka dari itu, jadikan 
visi OMK sebagai pengikat diri yang 
membuat kita sebagai orang yang 
bertanggung jawab dengan sikap 
RENDAH HATI. Tetaplah rendah hati 
untuk saling bertemu arah walau setiap 
orangnya memiliki pandangan berbeda. 
Mengalahkan untuk kemajuan. 

Renungan ditutup dengan doa penutup 
dari Pembina yang disertakan doa 
spontan yang merupakan harapan OMK 
St. Yohanes Don Bosco. Setelah doa 
penutup, hati terasa damai, penuh 
sukacita dan semangat. Karena 
semangat telah bertambah, acara 
dilanjutkan lagi dengan game yang seru 
seperti operan air dan tepung. GAME 
selesai, semua OMK pun bersih-bersih 
untuk berangkat pulang dan diteruskan 
dengan foto bersama. 

Gusmariani Tinambunan 

 

ST YOSEF SALO – PEMBAPTISAN BAYI 

MInggu, 21 Juni. 

Diadakan pembaptisan bayi yang 
dipimpin oleh Pastor Yulius Tangke 
Bandaso, SX 

 

ST THOMAS PETAPAHAN – 

PENERIMAAN KOMUNI PERTAMA 

MInggu, 5 JUli 2015, merupakan hari 
istimewa bagi 17 anak. Hari itu untuk 
pertama kalinya mereka menyambut 
komuni, setelah melakukan persiapan 
sebelumnya. Perayaan Ekaristi pada hari 
itu dipersembahkan oleh Pastor Franco 
Qualizza, SX. 

 

PANITIA PEMBERKATAN & PERESMIAN 

GEREJA 

AUDIENSI BERSAMA KAPOLDA RIAU 

Dalam rangka sosialisasi Peresmian 
Gereja Paroki, Seksi Humas Panitia 
Pemberkatan dan Peresmian Gereja 
paroki yang diketuai Bpk A 
Peranginangin memotori kunjungan-
kunjungan ke pemerintahan daerah. Kali 
ini kunjungan ke Kapolda Riau 
dilaksanakan tanggal 3 Juli 2015. 
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Turut dalam rombongan, Pastor Yulius 
Tangke Bandaso SX, Bpk Jhony 
Marpaung, Bpk Pandapotan Sitanggang, 
Bpk Bonivacius Lasambow, Bpk 
Loresius Purba, Bpk. Yohanes Sutrisno. 

KUNJUNGAN KE PANTI ASUHAN AR-

RAHIM 

Sabtu, 4 Juli 2015. Dalam rangka 
bersyukur atas akan dilaksanakannya 
pemberkatan dan peresmian Gereja 
Paroki tanggal 23 Agustus mendatang, 
panitia Pemberkatan dan Peresmian 
Gereja Paroki mengadakan kunjugan ke 
Panti Asuhan Ar-Rahim di Jalan Garuda 
sakti Pekanbaru. 

Rombongan dipimpin oleh Daniel A 
Gultom, membawa teman-teman OMK, 
didampingi Sr Leonisia FCJM, Ibu Ida 
Susila selaku seksi konsumsi, Bpk Jhony 
Marpaung beserta keluarga selaku 
sekretaris Panitia, Sdr. Pandapotan 
Sitanggang selaku Ketua Pemuda Katolik 
Komisariat cabang kota Pekanbaru, dan 
seorang anggota dari tim Warta Paroki. 

 

Rombongan tiba 17.30 disambut baik, 
bersama mempersiapkan tempat untuk 
acara. Acara dimulai dimoderatori oleh 
dua anak Panti asuhan. Pengucapan 
syukur, doa bersama dan pembacaan 

ayat Suci Al-Qur’an mengawali 
pertemuan tersebut. Kata sambutan 
datang dari Bpk Jhonny Marpaung, Sdr 
Pandapotan Sitanggang, dan Bapak Ta’at 
selaku penanggungjawab Panti asuhan 
tersebut. 

Anak-anak yang bernaung di panti 
asuhan berjumlah 55 anak, dengan 9 
pengurus. Anak-anak tersebut 
berpendidikan SD s/d SMA, diantaranya 
berstatus Yatim, piatu dan dhuafa. 
Secara fisik, bangunan Panti asuhan 
tersebut baik dan terawat. Menurut 
bapak Ta’at, Allhamdullilah bahwa 
kebutuhan sandang, pangan dan papan 
anak-anak ini terpenuhi setiap harinya, 
dengan donatur tetap. Yang menjadi 
masalah adalah bila tahun ajaran baru 
tiba. Kebutuhan sekitar 20 juta rupiah 
diperlukan bagi ke-55 anak tersebut. 
Namun selalu ada yang mau membantu, 
diluar kebutuhan primer, segala 
bantuan dikumpulkan untuk memenuhi 
tahun ajaran baru. 

Saat berbuka puasa, anak-anak, 
pengurus dan rombongan bersama-
sama menikmati cendol yang 
dipersiapkan seksi konsumsi – Ibu Ida. 
Sesaat setelah melepas dahaga, aula 
langsung menjadi sepi, karena seluruh 
anak dan pengurus panti asuhan 
melaksanakan Sholat Magrib.  

Acara dilanjutkan dengan makan malam 
bersama, sambil bercerita dan berbaur. 
Acara hiburan dipersembahkan oleh 
anak-anak berupa permainan perkusi 
dari kaleng cat dan botol bekas. Mereka 
memainkan lagui-lagu umum dan lagu 
daerah. Bagus sekali. 
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Di akhir acara, diserahkan oleh Suster 
Leonisia dan Sdr Pandapotan, 
perlengkapan alat sholat bagi seluruh 
anak-anak untuk berhari raya. Acara 
ditutup dengan bersalam-salaman. 

Rombongan kembali ke paroki pukul 
20.30. 

 

P E R I S T I W A 

RAWIL PARA PASTOR SE RIAU 

DARATAN 

Rawil yang diadakan para pastor se-
Riau, untuk kali ini kembali diadakan di 
Paroki kita, tepatnya tanggal 30 Juni 
sampai 1 Juli 2015. Seluruh paroki 
mengirimkan pastor beserta suster yang 
ada di wilayah maisng-masing, serta 
seorang Diakon. 

Perayaan Ekaristi konselebrasi di 
adakan di Gereja, pukul 18.30, 
partisipasi umat cukup baik, memenuhi 
setengah kursi-kursi. Setelah Misa 
kudus, para peserta Rawil makan malam 
bersama pengurus DPP, dilanjutkan 
dengan rapat internal para Pastor. 

REST IN PEACE – RULY DAN RENNY 

RIP Ruly Yustinus Sihotang dan Renny 
Monica Sihotang, putra dan putri 
Keluarga Bapak Sahala Sihotang. 
Kita telah kehilangan anak-anak manis, 
OMK penerus Gereja, saudara/I, teman, 
sahabat baik yang kita kenal. Mereka 
adalah korban Pesawat Hercules tipe C-
130 yang jatuh di kawasan permukiman 
tepatnya Jl Jamin Ginting di Medan, 
Sumatera Utara, Selasa (30/6/2015)  
Ruly (lahir 11 Nov 1991) dan Renny 
(Lahir 20 Nov 1997) bermaksud 
berlibur mengunjungi abang mereka – 
Andy Paulus  Sihotang - yang adalah TNI 
yang bertugas di Pontianak. Ruli baru 
saja terpilih menjadi Ketua OMK St 
Paulus Pekanbaru.– mereka berdua aktif 
dalam kegiatan menggereja. 
Pagi hari, 30 Juni, ayah mereka, Bapak 
Sahala SIhotang mengantar putra dan 
putrinya ke Bandara SSQ untuk 
menumpang pesawat komersial yang 
membawa mereka ke Medan, dan 
bermaksud menumpang pesawat 
Hercules atas rekomendasi abang 
mereka menuju Pontianak. Naasnya, 
pesawat tersebut jatuh setelah 2 menit 
Take Off pada saat berbalik, terbakar 
dan menewaskan seluruh penum-
pangnya. 
Tanggal 2 Juli. Malam hari, Jenazah 
mereka tiba di rumah duka, Jl Gabus No 
2 Kec Payung Sekaki Pekanbaru. 
Puluhan karangan bunga, dan ratusan 
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sanak saudara, teman, sahabat telah 
berkumpul menanti kedatangan mereka. 
Malam itu juga, diadakan Misa untuk 
mereka, dipimpin oleh Pastor Franco 
Qualizza, SX. 
MInggu, 3 Juli, di rumah duka, sanak 
saudara, teman telah berkumpul untuk 
mengantarkan Ruly dan Renny menuju 
Gereja Santo Paulus.  

 
Pukul 13.00 – di Gereja Santo Paulus 
diadakan Ekaristi untuk mengantarkan 
Ruly dan Renny ke pemakaman. Misa 
dihadiri oleh ribuan umat yang 
memenuhi bagian bawah Gereja, bahkan 
sampai ada yang tidak kebagian tempat 
duduk. Misa dipimpin oleh Rm Anton 
Wahyudi SX dan Pastor Yulius Tangke 
Bandaso, SX. 
RIbuan orangpun ikut memadati 
pemakaman yang dipimpin oleh Pastor 
paroki. 
 
Semoga keluarga yang ditinggalkan 
diberikan ketabahan, kerelaan hati dan 
kekuatan. 

PENGIKRARAN KAUL PERTAMA 

FRATER XAVERIAN 

Gloria Magna Sequi Dominum” (St Guido 
M Conforti) 

(Ikut Tuhan, adalah kemuliaan besar) 

PUJI SYUKUR KEPADA TUHAN DAN 
PROFICIAT BAGI KEEMPAT FRATER 
XAVERIAN 

1) Fr Kasimirus Tatebburu’ SX (Siberut, 
Mentawai) 

2) Fr Gindo Fernando Tinambunan SX 
(Perawang, Riau) 

3) Fr Yuventus Yonavan Cahyono SX 
(NTT) 

4) Fr Bonaventura Kardi SX (NTT) 

 

yang mengikrarkan KAUL PERTAMA 
dalam perayaan ekaristi kudus di Kapel 
Novisiat, Bintaro (Tangerang) pada 
hari/tgl: Rabu, 1 Juli 2015, pkl 10.00… 

Kami sampaikan terima kasih melimpah 
atas dukungan segala doa, materi, 
keindahan liturgi, dan kehadiran para 
konfratres SX, keluarga/sanak 
saudara/sahabat/penderma dalam 
rangka perayaan misa Kaul Pertama 
tersebut. 

salam persaudaraan in omnibus Christus 

(Dewan Provinsi SX-Indonesia) 

PENGUMUMAN JALAN SANTAI SEHAT 

SUKACITA 

Dalam rangka menyambut Peresmian 
Gereja Paroki St Paulus menggelar “Jalan 
Santai Sehat Sukacita”, dimulai jam 
06.30 di Halaman Paroki St Paulus 
Pekanbaru. Adapun biaya pendaftaran 
Rp.25.000/orang.  
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PEMBANGUNAN GEREJA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Catatan: Untuk Solidaritas stasi 2015 adalah pemenuhan untuk tahun 2014. Catatan lengkap per stasi 
akan dikirimkan segara ke stasi yang bersangkutan. 



 

 

 


