
 



PENGANTAR PASTOR  

“Ada waktu untuk lahir, ada waktu untuk 

meninggal... ada waktu untuk berbicara, ada 

waktu untuk berdiam diri...” dan ada waktu juga 

untuk pulang kampung!.. Inilah waktu yang 

diberikan kepadaku sekarang: pulang kampung 

dan meluangkan waktu dengan orang-orang 

yang sejak masa kecilku adalah bagian dari 

hidupku, yaitu kakak,adik dan keluarga mereka 

masing2 serta teman-teman lama. Mereka 

meskipun berjarak jauh, tetap mendukung 

hidup dan karya kerasulanku di Indonesia, tetap 

mengikuti dan mendukung perkembangan di 

paroki kita dengan doa dan tidak hanya dengan 

doa. 

Waktu untuk tinggal di luar negeri yang 

diberikan kepadaku sekarang, menurut 

peraturan Kongregasi Xaverian yang diketahui 

Bpk Uskup, ialah sekitar tiga bulan. Selama tiga 

bulan yang akan datang ini, yang mewakili saya 

dalam mengkoordinasikan kegiatan-kegiatan di 

paroki ialah P. Yulius SX,  dibantu pastor 

Pancani SX dan P. Casali SX.  Menurut AGENDA 

KEGIATAN DPP THN 2016, selama tiga bulan 

yang akan datang ini selain kegiatan-kegiatan 

rutin, tercantum juga beberapa kegiatan 

penting. Di antaranya yang menonjol sekali 

INFO PAROKI 

Ketua 
Franco Qualizza, SX 

 

Pastor 
Otello Pancani, SX 

Yulius Tangke Bandaso, SX 
Casali Otello, SX 

 

Wakil Ketua 
Yohanes Sutrisno 
Thomas K Ginting 

P Naibaho 
 

Sekretaris 
Yohanes Chandriono 

Jhony Marpaung 
 

Bendahara 
Martinus Kasimun Tan 

FIrsty R Renata 
 

Anggota 
Nursitti Paulina S 

Saurman Sitanggang 
Tim Pastoral Paroki 

 

Tim Pastoral Paroki 
Franco Qualizza, SX 
Otello Pancani, SX 

Yulius Tangke Bandaso, SX 
Casali Otello, SX 
Sr Leonisia FCJM 

I Nyoman P Ajana 
 

Seksi-seksi 
 

Liturgi – P Gultom 
Katekese – Y Sugiyana 

Kitab Suci – Mirluat Sihombing 
Sosial Ekonomi – M Mulyati Rikin 

Humas – Viktor Sihotang 
Kerawam – A Peranginangin 

Pemb & HB Gereja – Bonivasius L 
Kepemudaan – Laurentius Purba 

Keluarga – Tri S dan Effen M 
BIA/BIR – Rosalaura Purba 

 



 

ialah Kunjungan Pastoral Bpk Uskup ke paroki kita dengan segala kegiatan-

kegiatan untuk stasi, wilayah, kelompok kategorial dan DPP itu sendiri yang 

direncanakan berkaitan dengan kunjungan Bpk Uskup tsb. Kita yakin bahwa 

semuanya akan berjalan dengan baik, pertama karena Roh Kudus tetap tinggal 

di paroki... kedua karena DPP sudah menunjukkan kemampuan dan tanggung 

jawab yang tinggi dalam mengembangkan kegiatan-kegiatan di paroki, dan 

ketiga karena pastor-pastor yang berada di tempat, masing-masing sudah besar 

pengalamannya sebagai pastor paroki.   

Kampung saya memang jauh dari Pekanbaru.  Namun jarak jauh sekarang tidak 

masalah lagi untuk berkomunikasi, tinggal hanya pencet tombol hp... apalagi 

tidak menjadi masalah untuk tetap merasa bersatu dalam iman dan kasih dalam 

Tuhan, tinggal hanya membuka hati dan berdoa.  Terimakasih atas doa yang 

Sdr/i berkenan memanjatkan untuk saya dan saya juga tidak akan melupakan 

Sdr/i dalam doaku.  Semoga berkat Tuhan menyertai kita sampai boleh kita 

jumpa kembali di bulan Oktober nanti. 

P. Franco Qualizza, SX 
Pastor Paroki 
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SAJIAN UTAMA 

BAPTIS – SEKALI UNTUK 

SELAMANYA 
Sebagaimana setiap orang yang telah 

dilahirkan tidak bisa masuk kembali ke 

dalam rahim ibunya, demikian pula 

mereka yang sudah dibaptis. Sekali 

dibaptis, selamanya Katolik; tidak 

terbatalkan. Bagi orang Katolik kematian 

justru melahirkannya kembali, yakni 

lahir ke dalam hidup abadi. Sakramen 

Baptis membawa konsekuensi positif 

dan membahagiakan baik untuk hidup di 

dunia maupun setelah kematian. 

 

 

Kelahiran Baru 

Sakramen Baptis mempunyai beberapa 

makna. 

Pertama, dibaptis berarti dilahirkan 

kembali dalam Allah (Yoh 3:3). Ini juga 

bermakna ditenggelamkan dalam wafat 

dan kebangkitan Kristus (Rm 3:3-4) 

supaya bisa mengambil bagian dalam 

hidup dan kemuliaan Yesus Kristus (KGK, 

1227). Dengan demikian semua orang 

yang dibaptis menjadi bagian dari 

Gereja, tubuh mistik Kristus.  

Kedua, Sakramen Baptis membuka pintu 

untuk masuk ke persatuan penuh 

dengan Yesus Kristus dan Gereja-Nya 

dalam Sakramen-sakramen lain, 

terutama Krisma dan Ekaristi (bdk. KGK, 

1229-1233). Karena itu, hanya mereka 

yang sudah dibaptis bisa menerima 

Sakramen Krisma, Pengakuan dosa, 

Ekaristi, Pernikahan atau Imamat, 

Pengurapan orang sakit. 
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Ketiga, setiap orang dilahirkan menjadi 

putra/putri orang tuanya. Walau ada 

orang tua yang membuang anaknya, 

setiap orang mempunyai orang tua 

(biologis). Demikian juga orang yang 

dibaptis, mau tidak mau menjadi anak-

anak Allah dan mengenakan meterai 

salib. Meterai ini tidak terhapuskan oleh 

apa pun. Meski yang bersangkutan tidak 

mempraktikkan iman Katolik lagi –

bahkan menyangkal Tuhan Yesus- tanda 

sakramen tetap menempel padanya.  

Keempat, Sakramen Baptis menghantar 

orang memasuki hidup abadi. Mereka 

yang dibaptis bersatu dengan kematian 

dan kehidupan Yesus. Karena itu, 

mereka yang mati dalam Kristus akan 

dibangkitkan dan mulia bersama dengan 

Dia (Yoh 6:37; 1Kor 15:22).  

Anugerah dan Tantangan 

Sakramen Baptis merupakan anugerah 

dan sekaligus tugas. Anugerah hidup 

baru dan kekal yang kita terima dalam 

Sakramen Baptis mengundang kita 

untuk hidup seperti Yesus (Kol 2:6) dan 

hidup dalam terang (1Yoh 1:6).  

Lebih dari itu, menjadi pengikut Kristus 

berarti memanggul salib kehidupan (Mrk 

8:34-35). Bukan dibebani salib, tetapi 

memanggul salibnya sendiri dengan 

menggunakan semangat Yesus Kristus. 

Mereka mesti siap menanggung aniaya 

(2Tim 3:12) seperti Yesus juga menderita 

sengsara untuk menyelamatkan dunia.  

Setelah Kristus naik ke surga Dia 

menampilkan tubuh-Nya dan 

melanjutkan karya penyelamatan-Nya 

dalam Gereja, tubuh mistik-Nya. Karena 

itu, semua orang Katolik menjadi 

pembawa tubuh Kristus itu. Mereka 

menghadirkan Kristus dan menjadi saksi-

Nya di mana pun dia berada. 

Prosesnya Tidak Mudah 

Pada umumnya Gereja menganjurkan 

tiga tahap dalam pembaptisan: 

persiapan, pelaksanaan, dan program 

lanjutan.  
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Pertama, tahap persiapan biasanya 

disebut katekumenat yang meliputi 

beberapa tahap (KGK, 1232). Hal ini 

dapat dibaca dalam pedoman calon 

baptis dewasa atau Rites of Christian 

Initation of Adults (RCIA). Hanya orang 

yang sungguh matang dan siap untuk 

menjadi Katolik akan dibaptis.  

Kedua, pelaksanaan Sakramen Baptis 

minimal mesti memenuhi dua syarat, 

yakni rumusan dan tindakan (KGK, 

1240). Rumusannya, “Aku membaptis 

kamu dalam nama Bapa dan Putra dan 

Roh Kudus.” Tindakannya ialah tiga kali 

mencurahkan air pada dahi atau 

menenggelamkan calon baptis ke dalam 

air.  

Ketiga, mistagogi atau program lanjutan 

(bdk. KGK, 1254-1255). Menjadi Katolik 

tidak berakhir dalam penerimaan 

Sakramen Baptis. Sebaliknya, itu 

merupakan langkah awal menghayati 

hidup baru dalam Kristus, mereka yang 

baru saja dibaptis perlu terus dibina dan 

dikembangkan imannya. Bila ini 

dilupakan, setelah dibaptis iman orang 

Katolik mandeg (tidak tumbuh).  

Penutup dari uraian di atas perlu 

ditegaskan bahwa Sakramen Baptis 

memberikan jaminan kehidupan abadi 

bersama Kristus. Apakah kita percaya 

kepada Yesus dan mau dibaptis serta 

dilahirkan kembali dalam Dia?  

Barangsiapa menuruti segala perintah-

Nya, ia diam di dalam Allah dan Allah di 

dalam dia. Dan demikianlah kita ketahui, 

bahwa Allah ada di dalam kita, yaitu Roh 

yang telah Ia karuniakan kepada kita. 

(1Yoh 3:24). 

~ Rm. Albertus Herwanta, O.Carm/RUAH 

 

TOPIK 

MENGAPA MEMBAPTIS BAYI? 
Permandian bayi berkaitan erat dengan 

doktrin Dosa Asal. Gereja Katolik 

mengajarkan setiap manusia lahir ke 

dunia dalam keadaan berdosa oleh 

akibat dosa asal yang diturunkan oleh 
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Adam manusia pertama, maka dengan 

demikian, Gereja juga memberikan jalan 

bagi pembaptisan bayi, yang 

dimaksudkan untuk membersihkan sang 

bayi tersebut dari dosa asal, dan 

mempercayakan pertumbuhan imannya 

ke tangan para orang tua dan orang tua 

baptis anak tersebut; karena Gereja 

mengenal pembaptisan sebagai jalan 

untuk membawa anak tersebut kepada 

Keselamatan. 

 

Doktrin tentang Dosa Asal tersebut 

bersumber pada Kitab Suci dan Tradisi 

Suci: 

 Manusia pertama telah berbuat 

dosa: 

Dalam kitab Kejadian dinyatakan 

bahwa Adam dan Hawa telah 

berdosa dan oleh karena itu, maka 

Adam dan Hawa dan seluruh 

keturunannya harus menanggung 

dosa. (lih Kej 2). 

 

“Tetapi karena dengki setan maka 

maut masuk ke dunia, dan yang 

menjadi milik setan mencari maut 

itu.” (Keb 2:24). 

“Tetapi aku takut, kalau-kalau 

pikiran kamu disesatkan dari 

kesetiaan kamu yang sejati kepada 

Kristus, sama seperti Hawa 

diperdayakan oleh ular itu dengan 

kelicikannya.” (2 Kor 11:3; lihat juga 

1 Tim 2:14; Rm 5:12; Yoh 8:44). 

Dosa manusia pertama adalah dosa 

kesombongan (lih. Rm 5:19; Tob 

4:14; Sir 10:14-15). 

 Akibat dari dosa asal adalah:  
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 Manusia kehilangan rahmat 

kekudusan dan terpisah dari 

Allah. (Lih Kej 3). 

 Manusia kehilangan “the gift of 

integrity“, sehingga manusia 

dapat menderita dan meninggal 

(lih. Kej 3:16). 

 Manusia terbelenggu oleh dosa 

dan kejahatan (lih. Kej 3:15-16; 

Yoh 12:31; 14:30; 2 Kor 4:4; Ib 

2:14; 2 Pet 2:19). 

 Dosa asal ini diturunkan kepada 

semua manusia: 

“Sesungguhnya, dalam kesalahan 

aku diperanakkan, dalam dosa aku 

dikandung ibuku” (Mz 51:7). 

“Siapa dapat mendatangkan yang 

tahir dari yang najis? Seorangpun 

tidak!” (Ay 14:4). 

“Tetapi karena dengki setan maka 

maut masuk ke dunia, dan yang 

menjadi milik setan mencari maut 

itu.“(Keb 2:24). 

“From the woman came the 

beginning of sin, and by her we all 

die.” (LXX/ Septuagint – Sir 25:33). 

Dan kemudian rasul Paulus 

memberikan penegasan dengan 

memberikan perbandingan antara 

Adam, manusia pertama yang jatuh 

ke dalam dosa kesombongan, dan 

Kristus yang membebaskan manusia 

dari dosa dengan ketaatan kepada 

Allah (Rom 5:12-21, lihat juga Rom 

5:12-19, 1 Kor 15:21, dan Ef 2:1-3). 

 Konsep tentang dosa asal diajarkan 

oleh Bapa Gereja, seperti Santo 

Agustinus abad ke 4 (De Nupt. et 

concupt. II 12,25). St. Cyprian  (abad 

ke 3) juga memperkuat doktrin dosa 

asal dengan memberikan alasan 

bahwa dosa asal merupakan doktrin 

yang memang telah ada sejak awal 

mula, yang dibuktikan dengan 

Permandian bayi untuk 

penghapusan dosa (lih. St. Cyprian, 

Ep. 64, 5). Kemudian doktrin Dosa 

Asal ini diperkuat dari pernyataan 
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Konsili Trente (D.790). Doktrin 

adanya Dosa Asal ini merupakan 

Tradisi Suci yang berasal dari Kitab 

Suci dan pengajaran lisan para rasul. 

Pembaptisan Bayi dalam Kitab Suci dan 

Tradisi Suci 

Kisah Para Rasul 16:15, 33 menceritakan 

tentang bagaimana para rasul 

membaptis Lidia beserta seluruh isi 

rumahnya, juga kepala penjara 

sekeluarga. Demikian pula dalam Kisah 

Para Rasul 18:8 menceritakan tentang 

bagaimana Paulus membaptis Krispus 

dan seisi rumahnya, dan juga keluarga 

Stefanus (1 Kor 1:16). “Seisi rumahnya” 

ini adalah termasuk anak-anak, sehingga 

diketahui bahwa praktek pembaptisan 

bayi telah diterapkan sejak jaman para 

rasul. 

Rasul Paulus mengajarkan, karena kita 

lahir dengan dosa Adam, maka kita 

semua perlu dibaptis (Rom 5:18-19). 

Yesus sendiri mengajarkan agar anak-

anak jangan dihalangi untuk datang 

kepada-Nya (lih. Mrk 10:14). 

Di dalam Perjanjian Lama, anak- anak 

digabungkan dalam perjanjian dengan 

sunat, yang dilakukan pada hari ke 

delapan (Im 12:3) pada saat mereka 

sendiri belum dapat menentukan sendiri 

apakah mereka mau tergabung dalam 

Bangsa Pilihan Allah. Maka seperti para 

orang tua di Perjanjian Lama 

memutuskan anak tersebut disunat, 

demikian pula di Perjanjian Baru, orang 

tua memutuskan anak tersebut dibaptis, 

demi tergabungnya sang anak dalam 

Perjanjian Baru dan kekal yang 

menghantar kepada keselamatan. 

Pembaptisan bayi berdasarkan atas 

ajaran “quam primum”  yaitu 

keutamaan makna Pembaptisan, seperti 

yang diajarkan oleh Tertullian, St. 

Cyprian, St. Cyril dan St. Agustinus. 

 Tertullian (160-220), “Tanpa 

Baptism, Keselamatan tidak 
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dapat diperoleh”, berdasarkan 

pengajaran Yesus bahwa 

barangsiapa yang tidak 

dilahirkan kembali dalam air dan 

Roh, maka ia tidak dapat masuk 

dalam Kerajaan Allah (lih. Yoh 

3:5).” Pengajaran ini melandasi 

praktek Pembaptisan bayi (On 

Baptism, Ch 12). 

 St. Cyprian (250) mengajarkan 

bahwa “Pembaptisan yang 

mengakibatkan penghapusan 

dosa tidak boleh ditunda.” 

(Cyprian, Epistles 64 ). 

 St Cyril dari Yerusalem (313–

386), “Jika orang tidak 

menerima Pembaptisan, ia tidak 

dapat diselamatkan, kecuali 

dalam kondisinya sebagai 

Martir, yang tanpa baptisan air 

menerima Kerajaan Allah.” 

(Catecheses, 3:10) 

 St. Agustinus (422) juga 

menyebutkan bahwa 

Pembaptisan yang merupakan 

‘kematian kita terhadap dosa 

bersama Kristus dan 

kebangkitan kita ke dalam 

kehidupan baru bersama 

Kristus’, menjadi dasar bagi 

gerbang rahmat Pembaptisan 

kepada semua, baik bayi 

maupun orang dewasa, sebab 

semua manusia telah berdosa 

oleh akibat dosa asal (Lihat St. 

Augustine, Enchiridion, ch. 

42,43,45). 

Pembaptisan Bayi/ Anak-anak menurut 

Katekismus Gereja Katolik dan Kitab 

Hukum Kanonik: 

 KGK 1250 Karena anak-anak 

dilahirkan dengan kodrat 

manusia yang jatuh dan dinodai 

dosa asal, maka mereka 

membutuhkan kelahiran 

kembali di dalam Pembaptisan , 

supaya dibebaskan dari 

kekuasaan kegelapan dan 

dimasukkan ke dalam kerajaan 
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kebebasan anak-anak Allah ke 

mana semua manusia dipanggil. 

Dalam Pembaptisan anak-anak 

dapat dilihat dengan jelas sekali 

bahwa rahmat keselamatan itu 

diberikan tanpa jasa kita. Gereja 

dan orang-tua akan 

menghalangi anak-anaknya 

memperoleh rahmat tak ternilai 

menjadi anak Allah, kalau 

mereka tidak dengan segera 

membaptisnya sesudah 

kelahiran. 

 KGK 1251: Orang-tua Kristen 

harus mengerti bahwa 

kebiasaan ini sesuai dengan 

tugasnya, memajukan 

kehidupan yang Tuhan 

percayakan kepada mereka. 

 KGK 1252: Adalah satu tradisi 

Gereja yang sangat tua 

membaptis anak-anak kecil. Dari 

abad kedua kita sudah memiliki 

kesaksian jelas mengenai 

kebiasaan ini. Barangkali sudah 

pada awal kegiatan khotbah 

para Rasul, bila seluruh “rumah” 

menerima Pembaptisan anak-

anak juga ikut dibaptis. 

 Kan. 867 – § 1. Para orangtua 

wajib mengusahakan agar bayi-

bayi dibaptis dalam minggu-

minggu pertama; segera 

sesudah kelahiran anaknya, 

bahkan juga sebelum itu, 

hendaknya menghadap pastor 

paroki untuk memintakan 

sakramen bagi anaknya serta 

dipersiapkan dengan semestinya 

untuk itu. 

 § 2. Bila bayi berada dalam 

bahaya maut, hendaknya 

dibaptis tanpa menunda-nunda. 

 Kan. 868 – § 1. Agar bayi 

dibaptis secara licit, haruslah: 

1 orangtuanya, sekurang-

kurangnya satu dari mereka 

atau yang secara legitim 

menggantikan orangtuanya, 

menyetujuinya; 
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2 ada harapan cukup 

beralasan bahwa anak itu 

akan dididik dalam agama 

katolik; bila harapan itu 

tidak ada, baptis hendaknya 

ditunda menurut ketentuan 

hukum partikular, dengan 

memperingatkan 

orangtuanya mengenai 

alasan itu. 

 § 2. Anak dari orangtua katolik, 

bahkan juga dari orangtua tidak 

katolik, dalam bahaya maut 

dibaptis secara licit, juga 

meskipun orangtuanya tidak 

menyetujuinya. 

 Kan. 851 – Perayaan baptis 

haruslah disiapkan dengan 

semestinya; maka dari itu: 

 orangtua dari kanak-kanak 

yang harus dibaptis, 

demikian pula mereka yang 

akan menerima tugas 

sebagai wali baptis, 

hendaknya diberitahu 

dengan baik tentang makna 

sakramen ini dan tentang 

kewajiban-kewajiban yang 

melekat padanya. Pastor 

paroki hendaknya 

mengusahakan, sendiri atau 

lewat orang-orang lain, agar 

para orangtua dipersiapkan 

dengan semestinya lewat 

nasihat-nasihat pastoral, 

dan bahkan dengan doa 

bersama, dengan 

mengumpulkan keluarga-

keluarga dan, bila mungkin, 

juga dengan mengunjungi 

mereka. 

Pada dasarnya Pembaptisan bayi 

dilakukan di Gereja Katolik, karena 

Gereja melanjutkan keinginan Allah agar 

semakin banyak orang dapat 

diselamatkan (1 Tim 2:4), dan 

mempercayakan perkembangan iman 

anak tersebut kepada orang tua dan wali 

baptis. Dasar Alkitab  cukup jelas seperti 

yang disebut di atas, demikian pula dari 
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Tradisi Suci yang terlihat dari pengajaran 

para Bapa Gereja sejak jaman Gereja 

awal. 

~ Inggrid Listiati (Katolisistas) 

 

TUGAS YANG INDAH: WALI 

BAPTIS 
Baptis merupakan langkah pertama dan 

utama menjadi seorang Kristen. Baptis 

merupakan sakramen. Artinya, “bahasa 

isyarat” dari Tuhan. Bahasa isyarat 

seringkali berbicara lebih kuat dari 

bahasa-bahasa lain manapun. Sebab 

bahasa isyarat sifatnya universal. Dalam 

sakramen, Tuhan mempergunakan 

benda-benda biasa seperti air, roti, 

minyak dan juga tindakan-tindakan 

tertentu untuk berbicara secara 

langsung kepada jiwa kita. Tidak seperti 

bahasa isyarat lainnya, bahasa isyarat 

Tuhan mempunyai kuasa untuk 

mengubah orang yang menerimanya.  

Setiap calon baptis harus mempunyai 

Wali Baptis, namun demikian hal ini 

bukan demi sahnya pembaptisan. Tanpa 

wali baptis, pembaptisan tetap sah.  

Wali Baptis memiliki dua peran utama:  

1. Saksi upacara pembaptisan;  

2. Melindungi anak baptis.  

Saksi Upacara Pembaptisan Dalam 

Pembaptisan, wali baptis bertindak 

sebagai wakil umat / jemaat. Oleh 

karena itu, biasanya ada beberapa 

persyaratan yang bersifat umum yang 

ditetapkan oleh gereja setempat untuk 

para wali baptis ini.  

Melindungi Anak Baptis Peran kedua 

membutuhkan jauh lebih banyak 

keterlibatan, yaitu hubungan yang 

berkelanjutan dengan si anak. Mungkin 

kita menginginkan seorang teman atau 

sanak-saudara yang tinggal jauh untuk 

menjadi wali baptis, tetapi sungguh 

lebih baik memilih wali baptis yang 

dapat bertemu dengan anak secara 

teratur. Ketika anak merayakan hari 

pembaptisannya, wali baptis hendaknya 

ikut ambil bagian. Wali baptis adalah 
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orang yang dianggap tepat untuk 

menjadi penjamin pada Sakramen 

Penguatan ketika anak sudah cukup 

besar untuk menerimanya. Jika sesuatu 

terjadi yang menghalangi orangtua 

untuk membesarkan anaknya dalam 

iman Katolik, wali baptis mempunyai 

tanggung jawab untuk memastikan 

bahwa anak memperoleh pendidikan 

iman yang diperlukan.  

Apabila kita hendak memilih seseorang 

untuk menjadi wali baptis bagi anak, 

patutlah kita mempertimbangkan hal-

hal berikut ini.  

 Apakah ia dapat menjalin 

hubungan yang berkelanjutan 

dengan anak?  

 Apakah mereka merupakan 

teladan yang baik?  

 Apakah mereka dapat 

membantu dalam membesarkan 

anak dalam iman?  

 Apakah mereka dapat bertindak 

sebagai penjamin dalam 

Sakramen Penguatan?  

sumber : “The Sacramental Gazette, Baptism: 

What is it?”; Rm Richard Lonsdale; Catholic1 

Publishing Company; www.catholic1.com 

UJUD KERASULAN DOA JULI 

2016 
Ujud Umum: Para penduduk Asli 

Semoga para penduduk asli, yang 

terancam keberadaan dan identitasnya, 

dihormati dengan selayaknya. 

Kami mohon: 
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Ujud Misi / Evangelisasi: Penduduk 

Amerika Latin dan Keupulauan Karibia 

Semoga Gereja di Amerika Latin dan 

Kepulauan Karibia, dengan berpegang 

pada misi bagi benua tersebut, mampu 

mewartakan Injil dengan antusias dan 

semangat yang selalu baru. 

Ujud Gereja Indonesia: Anak Muda 

Semoga anak-anak muda mau menjadi 

rasional dan Kritis dalam membuat 

pilihan terhadap tawaran dunia hiburan 

masa kini. 

 

KOLOM 

KATEKESE: 10 FAKTA 

MENGAGUMKAN KEKUATAN 

EKARISTI 
 
EKARISTI hadir di tengah kita sebagai 
karya dan berkat dari Trinitas  

– Raniero Cantalamessa , OFM. 
 

Beberapa kekuatan luar biasa yang 

dapat kita alami dari merayakan ekaristi 

secara sungguh-sungguh: 

1). Bersatu dengan Kristus. Menerima 

komuni kudus di dalam ekaristi 

menyatukan diri kita dengan Kristus. St. 

Sirilus dari Alexandria menggambarkan 

hal ini seperti “lilin meleleh yang 

menyatu dengan lilin lainnya.” 

Perjalanan orang Kristiani merupakan 

perjalanan untuk menjadi seperti 

Kristus. “tinggal di dalam Dia dan Dia 

tinggal di dalam kita”. Ekaristi 

merupakan sarana yang memungkinkan 

hal ini terjadi. 

2). Hancurnya dosa-dosa ringan: Ekaristi 

menghancurkan dosa-dosa ringan. 

Tentu! Sebab, dosa-dosa inilah yang 

membuat semangat berbagi kita 

berkurang. Tetapi, ketika kita menerima 

ekaristi kita bersatu dengan kasih-Nya, 

menghancurkan dosa-dosa kita dan 

membiarkan kita dibersihkan serta siap 

untuk memulai hidup baru lagi. 

3). Kesadaran akan adanya dosa berat: 

Ketika kita menahan diri untuk tidak 

menerima ekaristi, kita menyadari diri 

kita berada dalam dosa berat. Seolah-
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olah kekuatan ekaristi sedang 

membersihkan diri kita dari dosa-dosa 

ringan, lalu mengenakan mantel 

pelindung untuk membantu kita 

menjauh dari pelanggaran dosa berat. 

4). Relasi Pribadi dengan Kristus: Banyak 

orang Kristen mengungkapkan 

pentingnya relasi pribadi dengan Kristus, 

yang mana ini tentu benar. Tetapi 

terutama sekali melalui ekaristi, kita 

sungguh-sungguh merasakan hubungan 

pribadi dengan Yesus. Paus emeritus 

Benediktus XVI menyatakan relasi ini 

demikian:“Saat ini, ada sebuah 

kebutuhan untuk mencari dan 

menemukan kembali bahwa Yesus 

Kristus bukan hanya keyakinan pribadi 

atau ide abstrak, tetapi merupakan 

pribadi nyata, yang menjadi bagian dari 

sejarah manusia, dan mampu 

memperbarui kehidupan setiap orang, 

baik pria maupun wanita. Oleh karena 

itu, ekaristi yang adalah sumber dan 

puncak kehidupan dan misi Gereja, 

harus diterjemahkan ke dalam 

spiritualitas yang menjadi sumber 

kehidupan menurut Roh Kudus.” 

(Sacramentum Caritas) 

 

5. Memberi Hidup: menurut Katekismus 

Gereja, ekaristi membantu 

mempertahankan, meningkatkan dan 

memperbaharui rahmat kehidupan yang 

diterima melalui pembaptisan” (CCC. 

1392). Dengan kata lain, menerima 

Ekaristi menambah rahmat kehidupan 

yang sudah ada di dalam diri kita. 

Kedengarannya lebih baik daripada 

bepergian ke spa. 

6). Bersatu dengan Tubuh Kristus: Ketika 

kita makin erat bersatu dengan tubuh 

Kristus, kita juga makin erat bersatu 

dengan semua orang yang ikut 
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menerima ekaristi. Ibarat lem, ekaristi 

membuat kita semua bersatu, pertama 

dengan Kristus dan kedua dengan 

saudara-saudara kita yang hadir di 

Gereja. 

7). Komitmen Kita pada Kaum Kecil: St. 

Yohanes Krisostomus berkata, 

memalukan sekali apabila kita yang 

hadir di sekeliling meja altar tak punya 

kepedulian pada Kristus yang hadir 

dalam diri orang-orang Kecil: 

“Anda telah meminum darah Kristus, 

namun anda tidak mengenal saudara 

anda,..anda mencemarkan meja ini 

ketika anda tidak rela berbagi. Tuhan 

membebaskan anda dari segala dosa 

dan mengundang Anda ke sini, tapi anda 

belum memiliki kasih yang lebih”. 

8). Penghiburan Rohani:  Komuni kudus 

merupakan awal dari pengalaman 

sukacita surgawi dimana kita boleh 

bersatu dengan Allah. Apabila kita 

terpukul oleh beratnya beban hidup, 

kita bisa datang dan menyambut Tubuh 

Tuhan, permulaan sukacita kita, dan 

meminta kepada Tuhan untuk menghiasi 

jiwa kita dengan penghiburan dan 

kedamaian-Nya. 

 

9). Perdamaian: Dalam sinode tentang 

Ekaristi tahun 2005, para Uskup telah 

membahas bagaiman umat di daerah 

konflik dapat menyambut tubuh Kristus 

yang dapat memberi dorongan kepada 

mereka untuk mencari perdamaian. 

“Berkat perayaan ekaristi, masyarakat 

yang dilanda konflik dapat berkumpul 

bersama, mendengarkan firman Tuhan, 

mendengarkan pesan kenabian tentang 

rekonsiliasi lewat pengampunan dan 

menerima kasih karunia yang 

memungkinkan mereka saling berbagi 
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dari roti  dan anggur yang sama 

(Propositio 49). 

10).Mengarahkan fokus hidup kita: 

Apabila kita benar-benar memahami 

makna terdalam dari merayakan 

ekaristi, kita akan mulai memusatkan 

kehidupan kita pada komuni kudus. 

Tidak ada yang lebih penting yang 

terjadi dalam hidup ini. Bukan sepak 

bola, perkumpulan atau piknik.  Tidak 

ada yang lebih penting daripada janji 

mingguan kita untuk menerima obat 

dari dokter jiwa, Yesus.  

 

Sebagaimana seorang bapak yang baik, 

Dia akan selalu mendengar kita! 

~  aleteia.org 

 

KEGIATAN 

DEWAN PAROKI HARIAN 

Pertemuan DPH St Paulus 

Pekanbaru dan DPH St 

Yohanes Pembaptis Perawang 

Sabtu, 11 Juni 2016, mulai pukul 14.00-

17.00 di Aula Stasi St Lusia Rumbai, 

diadakan pertemuan Dewan Paroki 

Harian St Paulus Pekanbaru dan Dewan 

Paroki Harian St Yohanes Pembaptis 

Perawang. Pertemuan yang dihadiri 25 

orang ini difasilitasi oleh Stasi St Lusia 

Rumbai, membahas rencana serah 

terima salah satu Kring di Stasi tersebut 

untuk menjadi bagian dari Paroki St 

Yohanes Pembaptis Perawang. 
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Rapat yang padat dan antusias ini 

membuahkan hasil diskusi Pastor Dryan 

– Pastor Paroki St Yohanes Perawang 

bersama Pastor Franco.  

 

Menuju Paroki Baru – Kring St 

Yohanes Minas ke Paroki St 

Yohanes Pembaptis Perawang 

MInggu, 3 Juli 2016, pukul 15.00 

diadakan Misa bersama di Aula HKBP 

Ress Judika Minas di sekitar kawasan 

Camp Chevron Minas. Misa dipimpin 

oleh Pastor Franco Qualizza, SX 

didampingi Romo Paulus Driyan 

Suwandi, SCJ. Misa yang dihadiri oleh 

Dewan Paroki Harian St Yohanes 

Pembaptis Perawang, Dewan Paroki 

Harian St Paulus Pekanbaru, Dewan Stasi 

Santa Lusia Rumbai, beberapa umat dari 

Stasi Karo Simalem, Stasi Menjuah-juah, 

stasi-stasi dekat baik dari paroki St 

Yohanes Pembabtis maupun dari Paroki 

St Paulus, dan terutama umat dari Kring 

St Yohanes  Minas yang bernaung di 

bawah Stasi St Lusia RUmbai – memiliki 

tujuan khusus, yaitu menyerahkan Kring 

St Yohanes Minas ke dalam naungan 

Paroki St Yohanes Pembatis Perawang.  

Misa berakhir pukul 16.30, dilanjutkan 

dengan beberapa ucapan sambutan 

yang dipandu oleh Bapak Budi Suyudi. 

Sambutan pertama datang dari Bapak 

Rinto Silaban yang merupakan ketua 

Kring St Yohanes. Beliau benryukur atas 

bimbingan yang diterima selama ini dari 

para pengurus Stasi St Lusia, dan 

walaupun sedih, takut, beliau 

menyatakan bahwa Kring St Yohanes 

yang akan diserahterimakan ke Paroki St 

Yohanes ini akan bekerjasama dan 

berpartisipasi dalam kegiatan dan 

arahan dari Paroki baru mereka. 
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Sambutan disambung oleh Bapak Paulus 

C Motoh selaku Ketua Stasi St Lusia 

Rumbai, yang menyempaikan sambutan 

sangat singkat, menyemangati umat 

yang akan diserahkan untuk terus 

semangat, jangan takut, dan agar tetap 

berusaha untuk berpartisipasi aktif 

dalam kegiatan-kegiatan. 

Pastor Franco Qualizza, SX, dalam 

kesempatan beliua sebagai Pastor Paroki 

St Paulus Pekanbaru mengungkapkan 

perasaan bahwa keadaan saat ini 

diibaratkan seperti sebuah keluarga 

yang memiliki anak yang telah dewasa 

yang menemukan tempat baru untuk 

berkembang, menjadi satu komunitas 

sendiri. Tak lupa beliau berterimakasih 

kepada pengurus dan umat Stasi St Lusia 

Rumbai atas bimbingan yang diberikan 

kepada Kring St Yohanes, dan juga 

kepada Paroki St Yohanes Pembaptis 

Perawang yang sudah mau bersabar 

dalam menanti serah terima ini, karena 

toh secara geografis memang Kring St 

Yohanes ini lebih dekat ke Paroki 

Perawang. 

Setelah sambutan Pastor Paroki St 

Paulus, beberapa “tanda kasih” 
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diserahkan, lalu beberapa perwakilan 

umat Kring St Yohanes diselubungi oleh 

satu ulos besar dan digiring oleh Pastor 

Franco Qualizza SX dan Bapak Paulus C 

Motoh kepada Pastor Driyan Suwandi 

SCJ dan DPP St Yohanes Pembaptis 

Perawang. Prosesi ini menyimbolkan 

bahwa umat-umat Kring St Yohanes 

Minas telah diserahkan oleh Pastor 

Paroki St Paulus dan Stasi St Lusia 

Rumbai ke Paroki St Yohanes Pembaptis 

Perawang. 

Dalam sambutan penerimaan, Romo 

Driyan Suwandi SCJ mengucapkan 

terimakasih dan menghimbau kepada 

Kring baru yang akan segera menjadi 

stasi diparoki yang dibimbing beliau agar 

jangan takut, karena bersama Paroki dan 

Stasi akan tumbuh bersama dan semoga 

menjadi kekuatan untuk bertumbuh 

menjadi mandiri dan berbuah. 

Acara yang diketuai oleh Bapak T K 

GInting ini dilanjutkan dengan makan 

menjelang sore bersama, doa penutup, 

berkat dari Rm Driyan Suwandi SCJ, dan 

foto bersama. 

DEWAN PAROKI INTI 

Kepemundaan  

Pembinaan OMK Se Riau 

Daratan 

Perawang, 23-26 Juni 2016, sebanyak 60 

OMK dari St Paulus Pekanbaru 

mengukuti acara pembinaan OMK 

SeRiau Daratan sebagai langkah menuju 

IYD 2016 di Manado. Tuan rumah acara 

ini adalah Paroki St Yohanes Pembaptis 

Perawang, Kegiatan diadakan di Yayasan 

Marsudirini yang dikelola oleh Para 

Suster OSF Perawang. 

 

Berbagai lomba diadakan dan diikuti 

oleh peserta, selain rekoleksi, Ibadat, 



 

 

Edisi LI – JULI 2016 

 

Halaman 23 dari 32 

 

Misa, dan juga pengakuan doa secara 

Outdoor di halaman sekolah pada sore 

menjelang malam. Sakramen rekonsiliasi 

ini dibantu oleh seluruh pastor yang 

hadir dari seluruh paroki di Riau 

Daratan. 

OMK kita memboyong beberapa gelar 

juara, diantaranya 

1. .Juara 1 Paduan Suara 

2. Juara 1 tarik tambang 

3. Juara 2 Bola Voli Putri 

4. Juara 2 Gerak dan Lagu 

 

Pada penutupan, Misa dipimpin 

langsung oleh Bapa Uskup, Mgr 

Martinus D Situmorang OFM Cap. 

Dengan berakhirnya acara OMK Se-Riau 

Daratan, sebanyak 20 OMK dari masing-

masing Paroki akan berangkat ke tingkat 

keuskupan, yang mana pertemaun 

selanjutnya akan diadakan di Mentawai. 

Hari Orang Muda (DYD) Se 

Keuskupan Padang Di Paroki 

Muara Siberut, Kab Kepulauan 

Mentawai 

Anaileoita! 

Anaileoita adalah sapaan khas orang 

Mentawai, sama artinya dengan Horas 

bagi orang Batak, Yahowu bagi orang 

Nias atau Mejuahjuah bagi orang Karo. 

Anaileoita artinya adalah hai, halo atau 

apa kabar. Tulisan ini diawali dengan 

sapaan pakai bahasa Mentawai karena 

saya dan 17 orang OMK Santo Paulus 

baru saja pulang mengikuti kegiatan DYD 

(Diocese Youth Day) atau Hari Orang 

Muda se Keuskupan Padang yang 

diadakan di Paroki Maria Diangkat Ke 

Surga, Siberut Selatan, Kabupaten 

Kepulauan Mentawai pada tanggal 2-8 

Juli 2016. Mengikuti kegiatan DYD lebih 

kurang 7 hari di Kepulauan Mentawai 
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memberikan pengalaman dan kenangan 

yang tidak akan terlupakan bagi kami.  

Kami berangkat hari Jumat, 1 Juli 2016 

dengan Bus Pariwisata bersama 

rombongan OMK Santa Maria A Fatima. 

Sebelum keberangkatan  kami sudah 

mendengar sedikit cerita tentang 

kehidupan orang-orang mentawai. 

Banyak orangtua yang berpesan kepada 

OMK yang akan berangkat agar bisa 

menjaga sikap, cara berpakaian  dan 

perilaku dengan baik selama di 

Mentawa nanti. Setelah menempuh 8 

jam perjalanan, kira-kira jam 4 subuh 

kami tiba dipelabuhan Muara Padang. 

Ternyata saat kami tiba sudah ada 

beberapa peserta dari Paroki lain yang 

tiba duluan di pelabuhan . 

Sesuai dengan informasi dari panitia 

dalam hal ini adalah Komisi 

Kepemudaan Keuskupan Padang, semua 

rombongan DYD akan menyeberang ke 

Pulau Siberut menggunakan kapal cepat 

jam 07 pagi. Sambil menunggu 

keberangkatan kami mengisinya dengan 

minum teh hangat sambil bernyanyi 

ceria diiringi gitar dan cajon. Puji Tuhan 

Bapa Uskup Martinus Situmorang 

menyempatkan menyapa dan duduk 

bersama kami, tak lupa sesi foto 

bersama dan selfie  wajib kami lakukan 

dimanapun dan kapanpun. Setelah 

menunggu beberapa jam, waktu 

keberangkatanpun tiba, jam 6 pagi kami 

diinformasikan untuk menaiki kapal 

membawa semua barang-barang kami  

masuk kedalam kapal. Tepat pukul  

07.30  waktu pelabuhan, kapal yang 

kami tumpangi bergerak membelah laut, 

bergerak cepat meninggalkan kota 

padang dan menuju Pulau Siberut, 

Kepulauan Mentawai. 

Menempuh perjalanan selama lebih 

kurang 4 jam memberikan kami banyak 

waktu untuk menikmati keindahan dan 

kebesaran ciptaan Tuhan. Dari atas 

kapal kami tak bosan bosannya 

memandangi laut luas dan menikmati 

semilir  angin dan bau air laut. Tak 

terasa sebentar lagi kami  akan sampai 
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di Pulau Siberut Selatan, dari kejauhan 

sudah terlihat keramaian orang 

menyambut peserta yang datang. Hal 

pertama yang kami rasakan begitu turun 

dari kapal adalah terik matahari yang 

panas menyengat kulit dan semilir angin 

laut. Panitia lokal menyambut dengan 

ramah dan sukacita sambil berkata 

selamat datang di Pulau Mentawai.  

 

Kegiatan pertama yang akan diikuti oleh 

peserta DYD adalah kegiatan live in  atau 

tinggal dirumah penduduk Mentawai 

selama 2 hari. Tempat kegiatan  live in 

kali ini adalah di 4 stasi terdekat dari 

Paroki Muara Siberut, yaitu stasi Muntei, 

Stasi Muara, Stasi Puro dan Stasi 

Pasakiat. Tinggal dirumah penduduk asli 

selama 2 hari memberikan banyak 

pengalaman yang berharga, karena 

tinggal dirumah orang yang baru saja 

dikenal  dan sangat berbeda secara 

bahasa, kebiasaan dan budaya bukanlah 

hal yang mudah, tetapi karena 

dipersatukan oleh iman katolik, kita 

semua merasa menjadi saudara.  

Kesan pertama ketika bertemu dengan 

umat yang ada di stasi tempat kami 

tinggal adalah kehangatan dan 

ketulusan. Kami diterima oleh umat 

disana dengan senyuman tulus dan apa 

adanya. Walaupun ada beberapa OMK 

yang mengalami kesulitan dalam 

berkomunikasi dengan keluarga 

mentawainya karena keterbatasan 

Bahasa Indonesia yang mereka miliki, 

tetapi Puji Tuhan kami bisa 

berkomunikasi dengan bahasa tubuh 

dan  bisa merasakan suasana 

kekeluargaan.  

Pengalaman lainnya saat tinggal 

dirumah umat mentawai adalah makan 

sagu sebagai makanan utama pengganti 

nasi, makan bahtra atau ulat sagu yang 

masih hidup langsung dari pohon sagu 
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atau yang sudah dimasak, makan subbet 

(terbuat dari keladi yang dicampur 

dengan kelapa parut). Ada juga 

pengalaman beberapa OMK yang diajak 

mencari ikan ke sungai dan pergi ke 

hutan untuk mencari ulat sagu. Kegiatan 

Live in  di stasi diisi dengan perkenalan 

sesama peserta DYD dari paroki lain, 

perkenalan dengan OMK stasi setempat, 

menanam pohon dan aksi memungut 

sampah yang ada dilingkungan desa 

tempat kami tinggal, tak lupa 

mengunjungi pantai terdekat sehingga 

dapat merasakan asinnya air laut di 

Pulau Siberut. 

Tak terasa 2 hari kegiatan live in di 

stasipun berakhir. Semua  peserta DYD 

yang di stasi  harus kembali ke Paroki 

untuk mengikuti kegiatan DYD 

selanjutnya. Menuju Paroki, peserta DYD 

harus berjalan kaki sambil berdoa 

Rosario dan membawa obor, perjalanan 

ditempuh lebih kurang selama 1,5 jam. 

Kami juga berpamitan pada keluarga 

tempat kami tinggal dan mengucapkan 

terima kasih banyak atas kesediaan 

menyambut dan menerima kami dengan 

tulus dan penuh kasih dirumahnya. 

Surak Sabeu ukui / ina.  

Misa pembukaan kegiatan DYD 

dilaksanakan dihari ke 3, dipimpin 

langsung oleh Bapa Uskup Martinus 

Situmorang dan dibantu oleh beberapa 

pastor dari paroki-paroki yang ada di 

Keuskupan Padang yang  ikut pada 

kegiatan DYD di Mentawai. Pesan Bapa 

Uskup dalam pembukaan adalah : 

Pelayanan harus dilakukan dengan 

sukacita dan para pelayan juga harus 

memiliki hubungan yang erat dengan 

Kristus sendiri. Bapa Uskup juga 

mengingatkan tentang pelayanan Orang 

Muda hendaknya jangan hanya pada 

lingkup pelayanan gereja saja, tetapi 

sukacita pelayanan harus nyata dalam 

setiap aspek kehidupan seperti di 

sekolah, di kampus, di lingkungan kerja 

dan di lingkungan rumah. Selanjutnya di 

hari keempat dan kelima kegiatan DYD 

diisi dengan pembekalan materi-materi 
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tentang gereja  dan kebudayaan 

masyarakat Mentawai. Para pembicara 

atau pemateri pada kegiatan DYD kali ini 

adalah : Bapa Uskup Martinus 

Situmorang, Bupati Kab Kepulauan 

Mentawai Bapak Yudas Sabagalet, 

Pastor Ridwan Naibaho, Pastor Suyoto 

dan Bapak Juniator Tulius yang 

menyampaikan materi tentang 

kebudayaan mentawai.   

Khusus pada hari kelima, malamnya 

diadakan kegiatan lomba paduan suara. 

Semua peserta menampilkan 

persembahan terbaik baik suara 

maupun penampilan yang tentu saja 

sudah dipersiapkan beberapa bulan 

sebelumnya di Paroki masing-masing. 

Kecuali OMK Santo Paulus yang 

persiapan latihannya hanya 5 hari 

menjelang keberangkatan, dikarenakan 

harus persiapan menuju kegiatan Temu 

OMK seRAWIL di Perawang, yang  

dilaksanakan tepat seminggu sebelum 

kegiatan DYD. Puji Tuhan selama 

kegiatan DYD, disela sela jam istirahat 

yang diberikan panitia, OMK Santo 

Paulus sangat bersemangat untuk  selalu 

berlatih koor yang akan dilombakan. 

Bukit diatas Gua Maria Paroki Muara 

Siberut jadi saksi tempat latihan 

menjelang lomba paduan suara 

diadakan. Adapun paduan suara diikuti 

oleh 18 Paroki. Pemenang diumumkan 

besok malam saat acara Pentas Seni. 

Semua peserta lomba bernyanyi dengan 

sukacita, seperti bait yang ada didalam 

koor : Hidup bersekutu dengan Yesus 

dalam sukacita pelayanan.  

 

Malam terakhir kegiatan DYD diisi 

dengan kegiatan pentas seni. Semua 

peserta dari tiap paroki akan 

menampilkan hiburan yang sudah 

dipersiapkan dari paroki masing-masing. 
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Karena ini adalah malam terakhir maka 

panitia mengundang semua umat dari 

stasi yang menjadi tempat tinggal 

sewaktu kegiatan. live in, para orangtua 

diajak makan bersama sambil menikmati 

penampilan pentas seni. Dan yang peling 

ditunggu adalah pengumuman lomba 

paduan suara. Puji Tuhan OMK Santo 

Paulus mendapat juara kedua, 

sedangkan juara pertama dari Paroki 

Katedral dan juara ketiga adalah Paroki 

Santa Theresa, Air Molek. Tetapi yang 

pasti semua OMK adalah juara karena 

sudah bernyanyi bagi Kemuliaan nama 

Tuhan. 

 

Keesokan harinya adalah hari terakhir 

kegiatan DYD, itu artinya hari terakhir 

juga bagi kami berada di Pulau 

Mentawai. Misa penutup dipimpin oleh 

Pastor Ridwan Naibaho, Ketua Komisi 

Kepemudaan Keuskupan Padang. Pada 

penutupan, Pastor Ridwan berpesan 

kepada seluruh OMK agar membawa 

spirit dan pengalaman selama di DYD ke 

paroki masing-masing. Spirit pelayanan 

yang penuh sukacita. Setelah misa 

penutup dilanjutkan dengan pembagian 

sertifikat dan cinderamata berupa 

rumah adat mentawai. Setelah semua 

rangkaian acara penutup berakhir, 

semua peserta harus bersiap-siap 

menuju pelabuhan dan akan 

menyeberang ke kota Padang. 

Berakhirlah kegiatan DYD tahun 2016. 

Sampai berjumpa di kegiatan DYD dua 

tahun yang akan datang, yaitu tahun 

2018 yang rencananya akan diadakan di 

Riau. Selamat tinggal Pulau Mentawai 

yang indah yang sudah memberikan 

banyak pengalaman dan kenangan 

manis bagi kami. Harapannya semoga 

semua OMK yang terlibat dalam 

kegiatan DYD ini selalu mempunyai 
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semangat membara untuk tetap 

berkarya dalam pelayanan di gereja dan 

di masyarakat. Karena OMK adalah 

tunas harapan masa depan gereja. 

Masura bagata 
Sanggam Mauli 
Pendamping OMK Santo Paulus pada kegiatan 
DYD 2016 di Kepulauan Mentawai 

Liturgi : Pembekalan 

Sakramen dan Sakramentali 

Sabtu, 16 Juli 2016, Seksi Liturgi yang 

diketuai oleh Bapak Paian Gultom dan 

Seksi Katekese yang diketuai oleh Bapak 

Y Sugiyana bekerjasama  mengadakan 

pembekalan tentang Sakramen dan 

Sakramentali. Kegiatan ini dihadiri 112 

umat yang terdiri dari umat stasi, DPP, 

prodiakon dan kategorial. 

 

Materi disampaikan oleh Bapak Karyadi 

ini mengundang pertanyaan peserta, 

terutama tentang pembaptisan, dan wali 

baptis. 

Diharapkan dengan pembekalan ini, 

para pengurus dan peserta lebih 

memaknai Sakramen 

STASI 

St Fransiskus Assisi Indahkiat 

– Pembaptisan dan 

Penerimaan Resmi 

 

Minggu, 10 Juli 2016 merupakan 

peristiwa besar di stasi St Fransiskus 

Assisi Indah Kiat. Hari ini diterimakan 

pembaptisan kepada 7 umat stasi, 

penerimaan resmi tiga umat, dan 

pelantikkan Pengurus Stasi 2015-2018. 
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Pengurus stasi ini baru terpilih 

menggantikan pengurus yang sebagian 

pindah ke lokasi baru. Acara ini dipandu 

oleh Katekis Paroki, Bapak I Nyoman P A. 

Perayaan Ekaristi dipimpin oleh Pastor 

Otello Pancani, SX. Beliau mengingatkan 

sebelum menutup misa, bahwa menjadi 

pengurus stasi berarti bertanggung-

jawab untuk membimbing umat stasi 

dan bekerjasama kepada DPP, Pastor-

pastor di paroki, keuskupan dan Paus, 

karena merupakan satu bagian.  

Seusai Misa, sedikit pengarahan tentang 

prosedur permohonan proposal untuk 

gereja yang baru akan mulai 

membangun bangunan Gereja di lokasi 

baru ini.  

 

JADWAL PENGAKUAN DOSA 
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JADWAL KUNJUNGAN BAPA USKUP 

 

CATATAN KEUANGAN STASI 
 

Catatan keuangan stasi telah disampaikan ke stasi-stasi secara tertulis. Akan ada revisi 

untuk Catatan Kolekte Khusus. 

Untuk Catatan Kolekte dan Dana Paroki Mandiri (Iuran Stasi), perlu diketahui bahwa 

pada tahun 2015 Kas Paroki ditutup tepat sebelum pleno, yang jatuh tanggal 11 

Desember 2015. Maka penerimaan baik Kolekte, DPM, maupun Kolkete khusus yang 

dilakukan setelah tanggak 11 Des 2015 dimasukkan ke dalam Kas Paroki 2016. Maak 

jika terdapat kelibihan antara catatan dan penyetoran, maka kelebihan itu adalah dana 

yang terkumpul di 2015 dan disetorkan setelah 11 Des 2015. Demikian agar dapat 

dipahami. Terimakasih. 

 



 

 

 


