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PENGANTAR PASTOR PAROKI 
 

Kita tentu pernah mendengar tentang pasangan suami istri yang menghayati kehidupan berkeluarga dan 
menjadi kudus karena rahmat Allah yang tercurah bagi mereka. Salah satunya adalah St Anna dan St Yoakim, 
orang tua Santa Perawan Maria. Pesta peringatan kedua orang kudus ini dirayakan pada tanggal 26 Juli. 

Di dalam keluarga Joakim dan Anna, Maria bertumbuh dan berkembang dalam kekudusan dan menjadi yang 
terberkati di antara semua wanita, serta mendapat perhatian khusus dari Tuhan. Dari dan dalam keluarga 
Joakim dan Anna juga, Bunda Maria telah menjadi teladan hidup umat beriman, maka seyogyanya hidup 
keluarga diperhatikan oleh Gereja sebagai tempat paling ideal untuk perkembangan hidup manusia jiwa-
raganya.  Melalui cinta kasih setia dan tanpa pamrih antara suami dan istri terciptalah dalam keluarga suasana 
paling ideal untuk perkembangan utuh dan harmonis anak-anak.   

Mengingat pentingnya hidup keluarga Kristiani, maka Gereja mendukung kegiatan manapun yang bertujuan 
untuk meninkatkan mutu hidup keluarga Kristiani. Dalam bulan Juli ini patutlah dicatat dan diperhatikan dua 
kegiatan yang akan diadakan dalam lingkungan kita untuk Pasangan suami-istri (Pasutri): 

1. Rekoleksi Pasutri yang diprakarsai oleh para pastor se-Rawil Riau dan yang akan diadakan di 
Perawang tgl. 26-27 Juli. 

2. Marriage Encounter (ME) Weekend yang diprakarsai oleh Team ME di Pekanbaru. 

Semoga banyak pasutri dapat memanfaatkan kegiatan-kegiatan ini.  Informasi lebih lanjut dapat diminta 
kepada Sie Keluarga paroki kita.  

Hidup keluarga Kristiani yang baik terbukti menjadi juga ‘persemaian’ untuk panggilan hidup bhakti. Maka jika 
kita peduli tentang panggilan menjadi pastor / bruder / suster, kita mulai menjadikan keluarga kita sebagai 
‘seminari’ pertama!   

Salam dalam Kasih Kristus 

P Franco Qualizza, SX 
Pastor Paroki 
 

DARI REDAKSI 
 

Atas penyertaan Roh Kudus, kembali dengan penuh syukur Warta Paroki dapat hadir ditengah-tengah kita. 

Suami-isteri Katolik adalah sepasang pria dan wanita yang telah disatukan oleh Allah, sehingga mereka “tidak 
lagi dua melainkan satu” (Mat 19). Bila perkawinan mereka itu sah dan dilakukan oleh dua orang yang telah 
dibaptis secara sah pula, maka perkawinan tersebut bahkan merupakan sebuah sakramen, sebuah tanda dan 
sarana rahmat, sebuah lambang dari “perkawinan suci” antara Kristus dan jemaatNya (Efesus 5). 

Kepada mereka berdua itulah Allah menyerahkan anak, sebagai sebuah “titipan” dariNya. Maka setiap anak 
haruslah sepenuh-penuhnya mereka hargai, mereka cintai, mereka asuh, dan mereka didik, sehingga kelak di 
kemudian hari ia mampu dan berhasil mengasihi Allah dan sesamanya. Allah menghendaki bahwa keluarga 
menjadi tempat utama bagi lahir dan berkembangnya setiap anak. Beliau juga menghendaki bahwa keluarga 
menjadi tempat pertama untuk pendidikan anak, sebelum ia dididik lebih lanjut di sekolah dan di tempat-
tempat yang lain. 

 Sehubungan dengan peringatan Pesta St Yoakim dan St Anna – orang tua dari Bunda Maria, maka tema Warta 
Paroki Juli 2014 ini adalah tentang membentuk anak-anak agar sedapat mungkin bisa menjadi “kudus” dalam 
kehidupan mereka di masa kini dan mendatang. Juga, sekali lagi dihimbau agar orangtua mau berbesar hati 
mengantarkan anak-anak menjadi rohaniwan/rohaniwati, biarawan dan biarawati.  

Salam Hangat 

Y Sugiyana 



 

 

SAJIAN UTAMA 

KELUARGA SEDANG 
DISERANG 

Mungkin kalimat “keluarga sedang diserang” 
terlihat terlalu bombastis dan tidak realistis, 
karena ada sebagian dari kita yang merasa 
bahwa keluarganya baik-baik saja. Namun, 
kalau kita mengetahui hakekat dan tujuan 
keluarga Katolik yang sebenarnya, maka sudah 
seharusnya kita melihat bahwa ancaman 

terhadap keluarga- keluarga Katolik adalah 
sesuatu yang nyata terjadi di sekitar kita.  
Terlebih lagi, jika kita juga menyadari tanggung 
jawab orang tua dalam pendidikan iman anak, 
maka kita akan semakin waspada akan ancaman 
ini, dan mengusahakan semampu kita agar 
jangan sampai kita jatuh dan ‘menyerah’ pada 
keadaan. 

 

Jika kita melihat dunia di sekitar kita, kita dapat 

dengan jujur melihat bahwa ada begitu banyak 
perkawinan yang hancur. Kehancuran 
perkawinan ini bukan hanya menimpa teman 
atau kerabat yang jauh, namun juga telah 
menimpa sahabat dan saudara yang dekat 
dengan kita. Berapa banyak dari kita yang 
melihat bahwa anak-anak teman atau saudara 
kita yang kehidupannya berantakan, terjebak 
narkoba dan seks bebas, bahkan sampai pernah 
dipenjara. Mungkin kita juga sering melihat ada 

begitu banyak anak yang lahir dari keluarga 
Katolik, namun akhirnya berpindah ke gereja 
lain atau mungkin ke agama lain, atau mungkin 
menjadi ateis. Inilah kondisi yang dialami oleh 
orang tua di zaman sekarang, yang akarnya 
adalah karena orang tua tidak cukup 
melaksanakan pendidikan iman Kristiani kepada 
anak- anak sejak sedini mungkin. Memang dapat 
dikatakan bahwa di jaman sekarang, 
membesarkan anak-anak dan menanamkan 
iman Kristiani dalam diri mereka menjadi lebih 
sulit, karena kondisi dunia sekarang memang 
sering bertentangan dengan nilai-nilai Kristiani. 
Bahkan dinamika kehidupan di dalam rumah kita 

sendiri sering menambah sulitnya penerapan 
nilai- nilai Kristiani.  

 

Kondisi macet, kesibukan orang tua, pengaruh 
mass media, pola hidup konsumtif, mental ‘tidak 
mau repot’, adalah beberapa contohnya, 
mengapa orang tua menghadapi tantangan yang 
besar untuk melaksanakan peran mereka 
sebagai pendidik utama bagi anak- anak dalam 
keluarga, terutama dalam hal iman. 

 

Dewasa ini ada banyak anak- anak yang 
menganggap rumah hanya sebagai tempat 
makan dan tidur. Kedua orang tua sibuk dengan 
urusan mereka masing- masing, sehingga tidak 
ada waktu yang cukup untuk berkomunikasi 
dengan anak- anak. Jika berkomunikasi tentang 
hal- hal yang sehari- hari saja sudah kurang, 
apalagi pembicaraan tentang Tuhan dan iman 
Katolik. Kurangnya perhatian dari orang tua ini 
mengakibatkan anak- anak mencari 

kesenangannya sendiri, asyik dengan dunia 
mereka sendiri, dan mencari pemenuhan 
kebutuhan mereka untuk diperhatikan dan 
dikasihi dengan cara mereka sendiri. Sebagian 
mungkin mendapatkannya dari permainan game 
di komputer/ internet, chatting di FB (Face 
book), BBM (BlackBerry Messenger), nonton TV 
atau jalan- jalan/ shopping di Mall. 

 

 Anak- anak dewasa ini berkembang menjadi 

pribadi yang cenderung individualistik daripada 
berorientasi komunal dan berinteraksi langsung 
dengan orang- orang di sekitar mereka.  Atau, 
kesenangan sesaat dan kehidupan hura- hura 
yang serba instan menjadi pilihan banyak anak 
muda sekarang ini.  

 

Soal iman? Bagi mereka sepertinya hanya 
prioritas kedua, atau bahkan tidak menjadi 
prioritas sama sekali. Soal Tuhan? Mungkin 
kurang menarik perhatian mereka. Dalam 
kondisi ini, orang tua seolah tak berdaya, dan 
akhirnya menyerah sambil berkata, “Jaman 
sekarang memang berbeda dengan jaman 
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dulu…. Sekarang terserah anaknya saja deh, kita 

orang tua hanya dapat mendoakan…. ” 

 

Ungkapan ini adalah suatu ironi, namun 
menyiratkan keputus-asaan orang tua, atau 
penyesalan bahwa segala sesuatunya sudah 
terlanjur. Kita harus mengusahakan sedapat 
mungkin agar jangan sampai anak- anak kita 
bertumbuh menjadi semaunya dan ‘tak 
terkendali’, lalu kita hanya dapat menyesalinya. 

Selalu ada yang dapat kita lakukan untuk 
mencegah hal- hal yang buruk terjadi pada 
anak- anak kita, dan kita dapat memulainya 
dengan langkah sederhana: yaitu dengan setia 
menanamkan iman kepada anak- anak kita sejak 
mereka masih kecil. Harapannya ialah, setelah 
mereka tumbuh remaja dan dewasa, mereka 
dapat menjadi pribadi- pribadi yang utuh, 
beriman dan bertanggungjawab. 

 

Bagaimana melawan serangan dari luar 
dan membangun keluarga kristiani dari 
dalam? 

 

Ibarat sebuah rumah, maka keluarga juga harus 
dibangun atas dasar yang kuat. Dan dasar 
pondasi yang kuat itu adalah iman akan sabda 
Tuhan dan penerapannya di dalam perbuatan 
kita (lih. Mat 7:24-27).  

 

Keluarga adalah tempat pertama bagi anak- 
anak untuk menerima pendidikan iman dan 
mempraktekkannya. Dalam hal ini orang tua 
mengambil peran utama, yaitu untuk 
menampakkan kasih Allah, dan mendidik anak- 
anak agar mengenal dan mengasihi Allah dan 
karena mengasihi Allah, mereka dapat 
mengasihi sesama; dimulai dengan mengasihi 

orangtua, kakak dan adik, teman- teman di 
sekolah, pembantu rumah tangga dan sopir, 
dst.  

 

Jadi adalah tugas orang tua, untuk membentuk 

karakter anak sampai menjadikan mereka 
pribadi yang mengutamakan Allah dan perintah- 
perintah-Nya. Sejauh mana hal ini dilakukan 
oleh para orang tua, jika sehari- harinya anak- 
anak menghabiskan sebagian besar waktu di 
depan komputer/ TV atau alat- alat komunikasi 
lainnya, tanpa atau sedikit sekali berkomunikasi 
dengan orang tua? Bagaimana orang tua dapat 
menampakkan wajah Tuhan bagi anak- anak, 
jika sehari- harinya anak- anak jarang melihat 

wajah orang tua mereka? Atau jika orang tua 
ada di rumah, apakah mereka memberikan 
perhatian khusus kepada anak- anak, ataukah 
malah sibuk dengan urusan mereka sendiri? 

 

 Sejauh mana orang tua mengarahkan anak- 
anak, agar ingat akan kehadiran Tuhan di dalam 
hidup mereka, supaya anak- anak dapat dengan 
spontan bersyukur, memohon perlindungan dan 
pertolongan kepada-Nya? 

 

Agaknya perlu kita ingat bersama, mengapa 
semua hal ini menjadi penting dan harus kita 
lakukan. Ya, karena kita semua, baik masing- 
masing maupun sebagai keluarga, kita harus 
mengingat bahwa tujuan hidup kita yang 
terakhir adalah Surga. Kita percaya bahwa 
Tuhan menghendaki kita bersatu dengan Dia di 
surga, maka kita harus berjuang bersama- sama 
untuk mencapainya, tentu dengan bantuan 
rahmat Tuhan. 
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Tujuan utama pendidikan Kristiani 

Dengan tujuan akhir manusia adalah kehidupan 
kekal bersama Allah di Surga, maka pendidikan 
anak secara umum harus mengarah kepada 
pembentukan pribadi manusia secara utuh, baik 
dari segi fisik, moral, intelektual agar anak- anak 
dapat menjadi manusia yang bertanggung 
jawab di dalam menghadapi kehidupan ini, agar 
kelak mereka dapat masuk dalam Kerajaan 
Surga. Jadi tugas orang tua adalah menghantar 
anak- anak agar dapat masuk ke dalam 
Kerajaan Surga. Sudahkah para orang tua 
menyadari tugas yang mulia ini? 

 

Selanjutnya, mungkin kita bertanya, jika tujuan 
pendidikan Kristiani adalah surga, bagaimanakah 
cara untuk mencapainya?  

 

Gereja Katolik, melalui Konsili Vatikan II 

mengajarkan bahwa anak- anak dapat dihantar 
untuk mencapai surga, jika mereka 
diperkenalkan kepada misteri keselamatan, 
iman, kekudusan agar siap memberikan 
kesaksian akan pengharapan imannya. Dan 
dalam hal ini, penerimaan sakramen dan 
perayaan liturgi menjadi penting, karena di 
sanalah kita semua menerima rahmat Allah yang 
menguduskan itu: 

“Pendidikan Kristiani itu tidak hanya bertujuan 
pendewasaan pribadi manusia seperti telah 
diuraikan, melainkan terutama hendak 
mencapai, supaya mereka yang telah dibaptis 
langkah demi langkah semakin mendalami 
misteri keselamatan, dan dari hari ke hari 
makin menyadari kurnia iman yang telah 
mereka terima; supaya mereka belajar 
menyembah Allah Bapa dalam Roh dan 
kebenaran (lih. Yoh 4:23), terutama dalam 
perayaan Liturgi; supaya mereka dibina untuk 
menghayati hidup mereka sebagai manusia 
baru dalam kebenaran dan kekudusan 
yang sesungguhnya (Ef 4:22-24); supaya 
dengan demikian mereka mencapai kedewasaan 
penuh, serta tingkat pertumbuhan yang sesuai 
dengan kepenuhan Kristus (lih. Ef 4:13), dan 
ikut serta mengusahakan pertumbuhan Tubuh 

Mistik. Selain itu hendaklah umat beriman 
menyadari panggilan mereka, dan melatih diri 
untuk memberi kesaksian tentang 
harapan yang ada dalam diri mereka (lih. 1Ptr 
3:15) serta mendukung perubahan dunia 
menurut tata-nilai Kristiani …”  

 

Di samping itu, orang tua juga harus mendidik 
anak- anak agar mengenal dan menerapkan 
nilai- nilai yang paling esensial dalam hidup 
manusia, yaitu bahwa setiap manusia itu 
berharga di mata Tuhan, tidak peduli apakah 
rasnya, agamanya, atau pekerjaannya. Dengan 
demikian, anak- anak diajar untuk menghargai 
orang- orang di sekitarnya, terutama yang 
kurang beruntung dibandingkan dengan mereka. 
Paus Yohanes Paulus II mengajarkan demikian: 

“Bahkan di tengah kesulitan- kesulitan karya 
pendidikan, kesulitan- kesulitan yang kadang 
lebih besar dewasa ini, para orang tua harus 
dengan yakin dan berani mendidik anak- anak 
mereka tentang nilai- nilai esensial di 
dalam hidup manusia. Anak- anak harus 
tumbuh dengan sikap yang benar tentang 
kemerdekaan [ketidak- terikatan] terhadap 
barang- barang materi, dengan menerapkan 
gaya hidup yang sederhana dan bersahaja, 
yakin bahwa “manusia itu lebih berharga 
karena apa adanya dia daripada karena 
apa yang dia miliki.”  

 

Adalah suatu permenungan, sejauh manakah 
kita sebagai orang tua mengajarkan hal ini 
kepada anak- anak?  

Jangan sampai anak- anak kita hanya 
menghargai orang berdasarkan penampilan, 
atau anak- anak begitu tergiur dengan barang- 
barang yang mahal- mahal, sehingga tidak 
mampu lagi menghargai kesederhanaan dan 
ketulusan. 
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T O P I K  

 

AYAH DAN IBU DARI MARIA 
 

Tanggal 26 Juli, Gereja memperingati Santo 
Yoakim dan Santa Anna, orangtua dari SP Maria, 
artinya kakek-nenek Yesus dari Nazaret dari 
pihak ibu. Nama mereka tidak ada dalam daftar 

nenek-moyang Yesus Kristus, baik dalam Injil 
Matius maupun Injil Lukas. Dalam kedua silsilah 
tersebut hanya para leluhur/karuhun dari pihak 
Yusuf saja yang disebut.  

 

Namun dalam tulisan-tulisan yang tidak 
termasuk kanon, nama-nama mereka muncul:  

(1) Dalam “Injil Kelahiran Maria” (Inggris: The 
Gospel of the Birth of Mary); dan  

(2) dalam THE PROTOEVANGELION BY JAMES 
THE LESSER, COUSIN AND BROTHER OF 
THE LORD JESUS;  keduanya terdapat 
dalam THE LOST BOOKS OF THE 
BIBLE, New York: New American Library, 
1974 (asli:1926). Tulisan kedua di atas 
juga terdapat dalam Ron Cameron 
(Editor), THE OTHER GOSPELS dengan 
judul THE PROTEVANGELIUM OF JAMES, 
Philadelphia: The Westminster Press, 1982. 

 

Dalam Proto-Injil Yakobus (PIY) ini diceritakan 
kelahiran Maria yang ajaib. Keprihatinan utama 
dari “legenda”/”tradisi” seperti ini adalah sejalan 
dengan data Perjanjian Baru, yaitu untuk 
menunjukkan bahwa Maria mempunyai sebuah 
tempat istimewa dalam sejarah Allah dengan 
manusia. “Legenda” / ”tradisi” ini menggam-
barkan Yoakim dan Anna yang saling terikat oleh 
cinta sejati. Mereka adalah orang-orang yang 

takut akan Allah dan kaya. Untuk jangka waktu 
lama mereka tidak dianugerahi anak (seperti 
kasus Samuel dan Yohanes Pembaptis). Tidak 
mengherankanlah apabila para tetangga 

mencurigai bahwa ada yang tidak benar dalam 

kesalehan hidup mereka. Seperti kita ketahui, 
dalam Perjanjian Lama, tidak dikaruniai anak 
dinilai sebagai suatu penghukuman atas dosa-
dosa pribadi. 

 

Yoakim dan Anna sangat sedih karena semua 
itu. Mereka mengaduh di hadapan Allah tentang 
ketiadaan anak yang mereka alami. Yoakim 
melakukan “retret” selama 40 hari dan 40 

malam di padang gurun, melakukan pertobatan 
di hadapan Allah melalui puasa dan doa. Yoakim 
berkata: “Aku tidak akan makan atau minum 
sampai Tuhan Allahku mengunjungi aku; doa 
akan menjadi makanan dan minumanku” (PIY 
1:4). Di sisi lain Anna meratapi situasi ketiadaan 
anaknya di hadapan YHWH-Allah seperti yang 
dilakukan oleh Hana ibu Samuel. Akhirnya, Allah 
melakukan intervensi. 

 

Lewat malaikat Tuhan, Yoakim dan Anna 
menerima janji Allah bahwa mereka akan 
memperoleh seorang anak. Berita tersebut 
membuat kedua orang tersebut penuh sukacita 
dan saling bertemu lagi. “Reuni” pasutri ini 
digambarkan dengan indah dan mengharukan 
dalam Proto-Injil Yakobus. Sebagian kecilnya 
berbunyi: Anna sudah menunggu di pintu 
gerbang ketika Yoakim datang dengan kawanan 
hewan peliharaannya. Anna berlari 
mendapatkan suaminya itu, merangkulnya dan 
berkata: “Sekarang aku tahu bahwa Tuhan Allah 
sangat memberkatiku; karena lihatlah si janda 
tidak lagi seorang janda, dan aku yang 
dikatakan seorang mandul, telah mengandung 
[akan mengandung]” (PIY 4:4). Keesokan 
harinya Yoakim mempersembahkan kurban 
kepada Allah di Bait Suci (PIY 5:1). Sembilan 
bulan setelah Yoakim menghampiri Anna, 
lahirlah Maria. Maria dilahirkan secara ajaib dari 
seorang perempuan yang telah dinyatakan 
mandul, demikian pula dia kelak akan 
melahirkan secara ajaib ke dalam dunia Putera 
Allah Yang Mahatinggi, Juruselamat semua 
bangsa. 
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Sekali lagi, bahwa keprihatinan utama dari 
“legenda”/”tradisi” ini adalah jelas untuk 
menyatakan bahwa Maria dipilih oleh Allah 
secara istimewa, dan ia mempunyai suatu tugas 
yang khusus dalam sejarah keselamatan. 
Yoakim dan Anna hanya sekadar tokoh-tokoh di 
belakang layar. Namun demikian, pasutri ini 
tidak begitu saja menghilang karena mereka 
digambarkan sebagai orang-orang kudus dalam 
pengertian Perjanjian Lama, seperti 
digambarkan dalam bacaan pertama hari ini 
yang diambil dari Kitab Yesus bin Sirakh. 

 

 

Iman pasutri ini akan Allah juga dinyatakan 
dalam tindakan mereka menyerahkan Maria 
ketika berumur tiga tahun ke Bait Suci (PIY 7:2) 
untuk memenuhi janji yang dibuat Anna 
sebelum kelahiran Maria (PIY 4:1) dan 
memperkenankan anak itu tinggal dalam Bait 
Suci. Pasutri Yoakim dan Anna dengan penuh 
kemurahan hati mempersembahkan kepada 
Allah apa yang telah dianugerahkan-Nya kepada 
mereka. Yoakim dan Anna setia pada Allah 
bahkan ketika mengalami ujian atas iman-

kepercayaan mereka. Mereka mengambil tempat 
yang layak dalam sejarah keselamatan – sebagai 
orangtua Maria! 

 

KOMUNIKASI KELUARGA 

 

1 Komunikasi Suami dan Istri            

Suami istri merupakan dua individu yang 
menjadi peletak dasar komunitas keluarga. 
Perkawinan menyatukan mereka dalam 
keluarga, untuk membangun kehidupan rumah 
tangga. Suami dan istri harus mendasari 
kehidupan rumah tangga mereka dengan 
semangat cinta kasih. Cinta kasih antara suami 
dan istri harus dipupuk, disemai, dipelihara dan 
dikembangkan hingga berbuah kebajikan hidup 
dalam keluarga. 

             

Cinta kasih yang menjadi dasar kehidupan 
keluarga, juga harus mendasari komunikasi 
antara suami dan istri dalam 
keluarga.Komunikasi dalam semangat cinta 
kasih antara suami dan istri dapat mendorong 
pengenalan diri masing-masing secara lebih 
mendalam. Demi mencapai tujuan itu, suami 
dan istri harus mampu membangun kejujuran, 
keterbukaan, kerelaan dan kesediaan untuk 
berkomunikasi satu sama lain. Jika hal ini 
terjadi, maka komunikasi yang efektif dalam 
keluarga akan menjadi sumber kehidupan dalam 
keluarga. 

 

2 Komunikasi Orang Tua dan Anak  

             

Tingkat intensitas komunikasi orang tua dengan 
anak dapat mempengaruhi perubahan dan 
perkembangan kepribadian anak. Karena itu 
orang tua dan anak perlu menggembangkan 
budaya komunikasi yang terbuka satu dengan 
yang lain. Orang tua yang jarang berkomunikasi 

dengan anak dengan bermacam-masam alasan 
akan membawa dampak buruk terhadap 
perkembangan kepribadian dan sikap anak. 
Misalnya, orang tua yang terlalu sibuk dalam 
pekerjaannya akan kekurangan waktu untuk 
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berkomunikasi dan mendidik anaknya. Akibatnya 

kepribadian dan sikap anak tidak dapat dikontrol 
dengan baik. Padahal anak-anak membutuhkan 
perhatian, pendidikan, kehangatan, dan 
kedamaian di tengah keluarga. Karena itu orang 
tua wajib untuk mempunyai cukup waktu untuk 
ada bersama dengan anaknya, menjadi guru, 
sahabat dan pendamping bagi mereka. 

             

Orang tua adalah guru dan pendidik utama 

dalam keluarga. Peran itu hanya dapat dilakukan 
jika orang tua mempunyai waktu untuk bersama 
anaknya. Orang tua yang bijak akan 
memanfaatkan waktunya itu secara tepat dalam 
mengkomunikasikan nilai-nilai yang harus 
dipelajari dan dipraktekan anaknya dalam hidup. 
Karena itu orang tua mempunyai peran sebagai 
fasilitator nilai bagi anak, dan anak diharapkan 
mempunyai kesadaran dan niat baik untuk 
senantiasa berubah dalam hidup. 

 

PENDIDIKAN NILAI SEBAGAI 
PROSES TRANSFORMASI 

             
Kehidupan manusia di tengah dunia modern 
dewasa ini selalu mendapat tekanan dari media 
masa, TV, dan lain-lain yang berpengaruh 
terhadap kehidupan anak.Tayangan kekerasan, 
pencurian, tawuran, judi dan tindakan kriminal 
lainnya membawa efek negatif bagi mental dan 
sikap anak.Akibatnya anak tidak lagi mampu 
membedakan sikap dan nilai yang baik dan 
benar dengan sikap dan nilai yang buruk. 
     
Dalam suasana kacau seperti disebutkan di atas 
Gereja mempunyai kewajiban untuk membina 
anak muda agar lebih bertanggung jawab baik 
terhadap dirinya sendiri, keluarga, Gereja dan 

Negara.Gereja terpanggil untuk mengajarkan 
dan mewartakan pentingnya nilai-nilai pribadi 
manusia sebagai manusia. 
             

Keluarga katolik adalah Gereja mini.Karena itu 

keluarga katolik secara khusus orang tua 
dipanggil untuk melakukan tugas Gereja dalam 
mendidik anaknya dengan nilai- nilai penting 
kehidupan manusia.Orang tua mempunyai tugas 
berat sebagai lembaga pertama dan utama 
pendidikan anak, untuk memperkenalkan 
kepada anaknya nilai-nilai kehidupan yang baik 
dan benar.Orang tua katolik dipanggil untuk 
menjadi agen perubahan masyarakat dengan 
tindakan menemukan kembali nilai-nilai 

kehidupan manusia yang hilang karena 
pengaruh buruk kehidupan manusia 
modern.Orang tua katolik dipanggil untuk 
menjadi guru pertama yang membekali anak-
anaknya dengan pendidikan nilai yang baik dan 
benar. 
            
 Pendidikan nilai yang diberikan orang tua 
kepada anaknya diharapkan mampu membantu 
anak-anak untuk mempunyai kemampuan agar 
dapat membedakan dan menilai yang buruk dan 
yang baik dalam kehidupan. Pendidikan nilai 
yang dimaksudkan di sini adalah pendidikan 
yang mampu mencegah anak-anak dari 
kebiasaan buruk sekaligus mengubah kehidupan 
anak yang brutal dan yang tidak sesuai dengan 
norma dalam masyarakat. 
 

 
 
Perubahan atau tranformasi dari kebiasaan 
buruk ke kebiasaan yang baik merupakan tujuan 
utama pendidikan nilai bagi anak zaman ini. 
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Sebab kebaikan merupakan cita-cita hidup 

bersama yang dijunjung tinggi baik dalam 
keluarga, masyarakat maupun Negara.Karena 
itu setiap keluarga, masyarakat dan Negara 
mempunyai patokan-patokan nilai sebagai 
pengendali semua sikap anggotanya.Patokan-
patokan nilai itu merupakan tatanan nilai yang 
diungkapkan dalam hukum tata susila yang 
tertulis maupun yang tidak tertulis.Pihak 
pertama yang mensosialisasikan tatanan nilai itu 
kepada anak adalah orang tua.Tujuannya agar 

anak dapat menjadikan nilai-nilai itu sebagai 
acuan dan patokannya dalam bertindak dalam 
keluarga, masyarakat dan Negara. 
 
Anak yang mampu menghayati tatanan nilai 
yang diwariskan atau yang diajarkan oleh orang 
tuanya akan secara perlahan bertumbuh 
menjadi pribadi yang matang dalam 
menghadapi tantangan dan situasi buruk dunia 
ini. Anak yang matang dalam menghayati nilai-
nilai yang diajarkan orang tuanya akan mampu 
membedakan mana sikap yang harus dilakukan 
dan mana yang harus dihindari dalam 
masyarakat. Dengan demikian anak akan 
terhindar dari tindakan kejahatan dan berbalik 
arah menemukan hal-hal positif, baik dan 
membangun dalam kehidupan dirinya sebagai 
pribadi dan sebagai anggota masyarakat dan 
Negara. Karena itu peran pendidikan nilai yang 
diwariskan oleh orang tua dalam keluarga 
sangat penting.Sebab orang tua mempunyai 
kapasitas sebagi guru yang mampu merubah 
dan menentukan kepribadian anaknya. 
Pengajaran dan keteladanan orang tua, ataupun 
tokoh tertentu dalam masyarakat, juga sangat 
membantu anak-anak dalam menghayati nilai-
nilai kebaikan dalam keluarga dan masyarakat. 
 
             
Pendidikan nilai dalam keluarga sangat penting, 

bukan hanya untuk meneruskan nilai dari satu 
generasi ke generasi berikutnya melainkan 
untuk mengolah dan membawa nilai-nilai yang 
sesuai dengan martabat manusia. Dengan 
adanya proses pendidikan nilai dalam keluarga, 

keluarga katolik mampu membudayakan 

masyarakat. Artinya keluarga Katolik menjadi 
pelopor masyarakat dalam menghayati nilai-nilai 
yang menghargai dan menghormati martabat 
manusia. 
             
Secara faktual, tata nilai dalam keluarga, 
masyarakat dan Negara, selalu menyangkut tata 
susila yang mengatur hubungan antara individu 
yang dipengaruhi oleh sebuah ideology yang 
dianut.Artinya ideologi itu menjadi pengetahuan 

fungsional yang siap membantu dan 
mengarahkan manusia sehingga dapat 
menanggapi dan menilai situasi hidup dan 
menentukan sikap menurut ideologi atau nilai 
yang dianutnya. Dengan demikian, keluarga 
(orang tua) katolik mempunyai peluang untuk 
menyebarkan nilai-nilai atau ideology iman 
katoliknya terhadap anak-anaknya melalui 
pendidikan nilai yang diwariskannya dan secara 
perlahan akan mempengaruhi ideology 
masyarakat tempat tinggalnya 
 

 

PERAN KELUARGA DALAM 
PROSES PENDIDIKAN NILAI 

BAGI ANAK KATOLIK 
 

ORANGTUA SEBAGAI PENDIDIK UTAMA 
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Orang tua adalah penanggung jawab pertama 
dan utama dalam tugas mendidik anak.Orang 
tualah yang melahirkan anak ke dunia, 
menghidupan dan membesarkan anak. Orang 
tua yang memberikan nama atas anaknya. 
Dalam dan melalui nama itu orang tua 
meletakan harapan besar dan baik atas masa 
depan anaknya. Pepatah latin mengatakan 
“nomen is omen”, yang berarti nama adalah 
tanda yang mempunyai arti. Dalam nama itu 
orang tua menuangkan harapan besar akan 
masa depan cerah  dan cemerlang anaknya. 

 Orang tua memang merupakan pihak yang 
paling bertanggung jawab dalam mendidik dan 
mendewasakan anaknya. Karena itu orang tua 
dituntut untuk berupaya maksimal dalam 
mendidik anaknya dengan cara tepat, efektif 
dan terus menerus. Artinya orang tua tidak 
boleh menyerahkan begitu saja tanggung 
jawabnya dalam mendidik anak kepada 
pengasuh anak, pembantu, guru di sekolah 
ataupun pihak lain. Orang tua dituntut untuk 
terus menjadi pendidik bagi anaknya sampai 
anak itu menjadi matang dalam kepribadian dan 
menginternalisasikan apa yang baik dari 
pendidikan nilai yang diterimanya baik dari 
orang tua, guru di sekolah maupun dari 
lingkungan masyarakat. 

 

Kenakalan remaja dan kejahatan yang 
disebabkan oleh anak-anak membuat orang tua 
harus lebih ekstra dalam mendidik dan 
mengawasi anaknya. Orang tua diwajibkan 
untuk memberi porsi pada pendidikan nilai 
moral, etika, dan agama pada pendidikan nilai 
bagi anak-anaknya.Orang tua juga wajib 
mengawasi anaknya dan berkewajiban pula 
untuk menjelaskan secara rasional mengapa 
mereka harus mengawasi tindakan, tutur kata 
dan kebiasaan anaknya. Dengan cara demikian 
orang tua membiasakan proses komunikasi dan 
pendidikan yang terbuka dan jujur dalam 
keluarga. 

 

 

Orang tua sebagai penanggung jawab dalam 
memberikan pendidikan nilai bagi anak juga 
harus mempunyai kemampuan memotivasi 
anaknya agar bersemangat mempelajari nilai-
nilai moral, etika dan agama yang diajarkannya. 
Motivasi yang baik, yang diberikan orang tua 
kepada anak-anaknya membantu anak-anak 
untuk memahami dan menghayati nilai-nilai 
yang diajarkan orang tua atas anaknya.Orang 
tua juga harus mempunyai kedekatan secara 
pribadi dengan anaknya. Dengan cara itu orang 
tua dapat dengan tepat memahami apa yang 
terjadi dan yang dilamai oleh anaknya dan dapat 
segera mencarikan jalan keluarnya. Sebab tidak 
ada orang lain yang bisa lebih dekat dengan 
seorang anak, kecuali orang tuanya. Karena itu 
orang tua diharapkan menjadi orang pertama 
yang mengetahui masalah yang menimpa 

anaknya dan sekaligus menjadi penolong atas 
anaknya. Dengan cara itu orang tua mampu 
menjadi penolong, pendidik dan pendorong bagi 
anak agar lebih bertanggung jawab dalam 
hidup.1  

 

ORANGTUA SEBAGAI PENDIDIK NILAI 

Peran orang tua dalam mendidik anak 

merupakan panggilan yang diterima oleh setiap 
orang tua katolik dari Allah.Panggilan Allah ini 

                                                           
1 Bdk. P. Suwiro, Pr. Panduan Kesejateraan dan Kebahagian 
Keluarga,( Malang: Dioma, 2001), hlm. 42-43 
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tidak boleh diabaikan.Karena itu orang tua 

dalam proses mengajarkan pendidikan nilai bagi 
anaknya tidak boleh melupakan panggilannya 
itu. 

 

Tugas orang tua katolik dalam memberikan 
pendidikan nilai bagi anaknya berakar dalam 
panggilan utama orang tua yang menikah untuk 
mengambil bagian dalam karya penciptaan 
Allah. Orang tua mempunyai tugas untuk 

membentuk pribadi baru dalam dirinya dalam 
kerja sama dengan rahmat Allah, melahirkan 
individu baru ke dunia sekaligus bertanggung 
jawab dalam mendidiknya. Tugas orang tua 
selanjutnya adalah agar individu baru (anak) 
yang dilahirkan ke dunia sungguh-sungguh 
mampu hidup sepenuhnya sebagai manusia 
yang bernilai dan bertanggnung jawab. 

 

Karena orang tua telah menyalurkan kehidupan 

kepada anak-anak, maka mereka terikat 
kewajiban yang amat berat untuk mendidik 
anak-anaknya.2 Kewajiban orang tua mendidik 
anaknya merupakan hal yang esensial sebab 
berkaitan dengan hak anak untuk meneruskan 
hidup.Pendidikan yang diberikan oleh orang tua 
atas anaknya tidak tergantikan oleh siapapun. 
Sebab orang tua mendidik dengan cara yang 
khas yaitu dengan penuh kasih sayang yang 
tidak dapat digantikan dan dilimpahkan kepada 
siapapun.3  

 

Peran keluarga kristiani (katolik) dalam mendidik 
dan melatih  pendidikan nilai bagi anaknya 
mempunyai tempat yang sangat pending dalam 
karya pastoral Gereja. Dengan mendidik 
anaknya secara baik dan benar, keluarga katolik 
telah ikut dan mendukung karya pastoral 
Gereja.Sebab Gereja dan karya pastoralnya juga 

                                                           
2 Dokumen Konsili Vatikan II, Gravissimum Educationis, Tentang 
Pendidikan Kristen, Terj. R. Hardawiryana, S. J, (Jakarta: Obor, 
2002), hlm. 296 
3 Bdk. J Hardiwiratno, Menuju Keluarga Bertanggung Jawab, ( 
Semarang: Obor, 1994), hlm. 52. 

mempunyai kewajiban untuk memperhatikan 

segala upaya yang mendukung bagi 
terselenggaranya pendidikan.4  Karena itu 
penting bagi keluarga katolik untuk bekerja 
sama dengan jemaat kristiani yang lain, juga 
dengan para pendidik dan tenaga pastoral. Kerja 
sama itu ditujukan agar orang tua mendapat 
informasi sekaligus metode yang tepat dalam 
mendidik anaknya sesuai dengan ajaran iman 
dan nilai-nilai katolik. 

 

 

 

Tradisi iman katolik mengajarkan bahwa pribadi 
manusia jauh lebih berharga dari apapun. 
Tradisi iman ini justru mendapat tantangan 
sebaliknya dari nilai kehidupan saat ini. Zaman 
sekarang orang lebih memperhatikan kehidupan 
yang penuh dengan harta benda, kekayaan, 

uang dan materi lainnya daripada pribadi 
manusia itu sendiri. Tugas orang tualah yang 
akan melindungi anaknya dari pengaruh buruk 
hidup zaman ini. Orang tua harus bisa 
mengajarkan nilai kristiani kepada anaknya. 
Bahwa nilai pribadi manusia jauh lebih berharga 
dari kekayaan apapun di dunia. Karena itu orang 
tua perlu mengajarkan hidup sederhana, peka, 
tanggung jawab, solider, dan disiplin pada 
anaknya dalam lingkungan hidup keluarga. 

 

                                                           
4 Dokumen Konsili Vatikan II, OP. Cit, hlm. 298. 
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Tugas orang tua dalam mendidik nilai kristiani 

kepada anaknya senada dengan misi Allah yang 
ingin menjadikan semua bangsa sebagai 
muridNya. Maka orang tua wajib 
untuk memperlihatkan kepada 
anak-anak tentang nilai cinta 
Tuhan Yesus akan pribadi 
mereka. Tindakan ini harus 
didukung dengan kesadaran 
bahwa Tuhan Yesus telah 
memberikan kepercayaan kepada 

tiap ornag tua untuk mendidik 
anak-anaknya sebagai saudara-saudara Yesus. 

 

Maksud pendidikan nilai kristiani yang diberikan 
orang tua kepada anaknya antara lain untuk;  

 pertama:  mengajarkan anak-anak tentang 
misteri keselamatan dan peran nilai 
keselamatan yang mereka terima dari Tuhan 
Yesus dalam aktivitas hidup mereka sehari-

hari,  

 kedua:  melatih anak-anak untuk hidup 
sesuai dengan ajaran iman kristiani, menjadi 
orang yang berbudi baik, sederhana, toleran 
dan penuh tanggung jawab dalam semangat 
cinta kasih. 

 

Orang tua yang sungguh- sungguh menjalankan 
tugasnya sebagai pendidik utama dalam 
keluarga telah menjadi bentara pesan injil 
Tuhan Yesus yang pertama dan utama. Orang 
tua dapat menjalankan tugas ini jika ia sendiri 
mengalami keteraturan hidup dan berdisiplin diri 
dalam kehidupan hariannya. Dengan cara 
demikian ia dan sikapnya menjadi acuan bagi 
anak-anak dalam belajar untuk menjadi pribadi 
yang dewasa. Cara demikian merupakan 
pengabungan pelbagi nilai untuk diinternalisa-
sikan oleh subyek didik. 

 

TANGKI CINTA DAN 
PERSAHABATAN 

 

Masing-masing anak mempunyai semacam 
“tangki cinta”. Bila tangki itu terisi penuh, hidup 
anak itu berjalan aman dan lancar. Sebaliknya, 
bila tangki itu kosong, ia cenderung bersikap 
nakal dan memberontak. Tangki itu hanya dapat 
diisi oleh orang lain, tidak dapat diisinya sendiri. 

Maka, orang tualah yang pertama-tama harus 
mengisinya. Menurut beberapa ahli psikologi, 
ada lima macam “tangki cinta”, yang masing-
masing dapat dijelaskan secara singkat sebagai 
berikut. 

1. Ada anak yang merasa diberi perhatian bila 
ia menerima peneguhan atau dukungan 
dari orang tuanya, saudara-saudaranya, 
dan orang lain. Maka pintu masuk untuk 
menyatakan perhatian kepadanya adalah 

peneguhan dan dukungan. Dengan diberi 
peneguhan, tangki cintanya akan terisi. 
Hasilnya, anak itu akan mengatur dirinya 
sendiri dan mudah juga diatur orang lain. 

2. Ada anak yang merasa diperhatikan bila ia 
dilayani atau ditolong. Dengan diberi 
pelayanan, tangki cintanya akan terisi. 
Hasilnya, hidupnya berjalan dengan baik. 
Sebaliknya, kalau ia tidak dilayani, tangki 
cintanya akan kosong. Akibatnya, ia 
cenderung bertindak melawan aturan. 

3. Ada anak yang merasa diperhatikan bila ia 
didampingi. Dengan pendampingan, tangki 
cinta anak itu akan terisi. Pendampingan 
itu dapat dilakukan dengan berjalan-jalan 
bersama, bersenda-gurau, atau 
bertamasya bersama-sama. Hasilnya, 
hidup anak itu dapat berjalan dengan baik. 

4. Ada anak yang merasa sangat diperhatikan 

bila ia diberi hadiah. Dengan diberi hadiah, 
tangki cinta anak itu akan terisi. 
Sebaliknya, ia merasa tidak diperhatikan 
bila ia tidak diberi hadiah. Akibatnya, ia 
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berontak dan berulah, entah di rumah, 

entah di sekolah. 

5. Ada anak yang merasa diperhatikan bila ia 
disentuh. Anak semacam itu merasa 
senang bila ia mendapatkan dari orang 
tuanya sentuhan-sentuhan fisik berupa 
pelukan, ciuman, tepukan-tepukan sayang 
di bahu, cubitan pada pipi dan sebagainya. 
Bila demikian, kebutuhan akan cintanya 
terpenuhi, tangki cintanya terisi. 

 

 

Orangtua sebaiknya berusaha menjalin 

persahabatan dengan anak-anak mereka.  

 

Menurut Larry Grabb, persahabatan semacam 
itu akan terjalin bila : anak-anak tahu bahwa 
orang tua sungguh - sungguh mencintai dan 
menyukai mereka; anak-anak tahu bahwa orang 
tua mau menerima segala kekurangan mereka; 
anak-anak mengalami bahwa orang tua 
menghargai mereka.  

 

Sementara itu, H. Norman Wright dan Gary J. 
Oliver mengatakan bahwa : anak-anak 
cenderung mempercayai orang tua yang 
sungguh-sungguh mempercayai mereka; anak-
anak yang didengarkan cenderung mau 
mendengarkan; anak-anak yang mengalami 
bahwa mereka dipahami biasanya mau 
memahami; anak-anak yang dianggap baik oleh 

orangtua cenderung menganggap orangtua 
mereka sebagai orangtua yang baik. 

 

8 CARA MELATIH ANAK AGAR 
SETIA BERDOA 

Apakah kita sering berdoa dengan anak-anak 
kita? Seberapa sering? Mengapa atau mengapa 
tidak? Doa bukan hanya suatu kegiatan 
ekstrakurikuler atau kegiatan tambahan belaka. 
Sama seperti makan, tidur, dan bernafas sangat 
penting untuk perkembangan fisik anak-anak 
kita, doa pun penting untuk menumbuhkan jiwa 
dan tubuh yang sehat. 

Ada banyak cara untuk memelihara kehidupan 
doa anak-anak. Berikut adalah tips dari kira-kira 
tiga keluarga: 

Pertama, Bicara tentang Tuhan secara positif. 
Maria Wurster, seorang ibu dari empat anak dari 
Granit Bay, California, menunjukkan bagaimana 
menjelaskan siapa Yesus dalam percakapan 
nyata dan sederhana. Misalnya, orangtua dapat 
meminta anak, “Apakah kamu tahu bahwa 

Yesus memiliki mama dan papa seperti kamu?” 

Kedua, Memulai doa dengan cara sederhana. 
Seorang ayah dari empat anak usia 9 sampai 16, 
Bart Tesoriero of Phoenix, menyarankan orang 
tua: “Jangan mencoba untuk berdoa Rosario 
keseluruhan dengan anak Anda atau membawa 
mereka ke satu jam Adorasi. Tergantung pada 
usia mereka, berdoalah: “Secara bertahap 
membangun dari satu Salam Maria satu dekade 
Rosario per malam.” 

Ketiga, Gunakan fungsi-fungsi panca indera. 
Dalam agama Katolik, kita berdoa menggunakan 
sarana sakramentali, yaitu, benda seperti lilin, 
air suci, gambar suci, dan musik. Lita Friesen 
dari Minneapolis, ibu dari dua anak, mengatakan 
bahwa menggunakan fungsi “tangan” sebagai 
pendekatan doa adalah sangat penting. Lita dan 
suaminya, Mickey, memiliki kegiatan doa 
berbagai waktu bagi keluarga mereka. Setiap 
malam selama, ketika anak berada di dekat 

mereka, mereka menyalakan lilin dan 
berpelukan sambil mendengarkan lagu (Orang 
tua tampak sedikit lelah memang, tapi tidak 
untuk anak-anak!). Bagi mereka saat itu disebut 
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“Malam Diam” dimana mereka diam dan tenang 

merasakan satu sama lain. Pada hari Kamis, 
mereka mencuci kaki masing-masing, termasuk 
cakar anjing. Pada musim kering, mereka 
menulis harapan mereka untuk masa depan 
pada daun, menguburkan mereka, dan umbi 
tanaman yang akan muncul di musim semi. 

Keempat, Membuat doa sebagai bagian dari 
rutinitas sehari-hari. Waktu makan dan waktu 
tidur tampaknya menjadi waktu terbaik bagi 
keluarga untuk berdoa bersama. Seorang Ayah, 
Wurster, menceritakan bahwa dia menyanyikan 
sebuah lagu berkat sederhana untuk bayi sesaat 
sebelum meletakkan mereka di boks tidur 
mereka. Hal ini menumbuhkan kebiasaan alami 
untuk berdoa sejak dini. 

Kelima, Beri mereka “ruang gerak.” Meskipun 
Anda ingin mengajarkan anak-anak Anda sikap 
yang tepat untuk berdoa, juga penting untuk 
diingat bahwa mereka masih belajar. Lebih baik 
membiarkan mereka “duduk di sofa atau 
berbaring di lantai dan berdoa, daripada berlutut 
tegak dengan paksaan” saran Tesoriero. 

Selain itu, memberi ruang gerak juga 
memungkinkan anak-anak dapat meningkatkan 
kreativitas. Suatu hari, Mickey Friesen masuk ke 
ruangan dan melihat putrinya, Chloe, menari. 
Ketika ia bertanya mengapa ia menari, ia 
menanggapi dengan antusias, “Itu cara saya 
berdoa!” 

Keenam, Melatih berdoa dan bersyukur secara 
spontan. Beberapa orang tua berusaha 
mendorong anak-anak mereka untuk berdoa 
secara spontan di tengah-tengah kehidupan 
sehari-hari. Misalnya, seorang Bapak, Wurster, 
mengajak keluarga segera berdoa bersama 
secara spontan dan sebentar bila keluarga 
mendengar suara sirene Ambulans, atau 
mengajak anak berdoa ketika ia merasa takut, 
sedih, maupun gembira. (sehingga dia akan 
menyadari bahwa Yesus ada bersama mereka 
bahkan ketika ibu atau ayah tidak bersama 
mereka). Ketika melihat kelinci mati, baiklah 
orang tua mengajak anaknya mendoakannya. 

Hal ini juga dilakukan ketika orang tua ingin 

melatih anak bersikap syukur atas anugerah 
Allah, misalnya dengan berseru keras, “Selamat 
pagi, ayo kita bersyukur atas hari yang indah 
ini!” dan sebagainya. 

Ketujuh, Melatih Keheningan dan ketenangan. 
Baiklah orang tua melatih anak-anak sedikit 
hening dan tenang dalam rangka 
mengembangkan spiritual. Ini tentu tidak mudah 
namun tetap ini sangat penting. Dalam hal ini 
harus dibedakan antara suasana hening dan 
ketenangan dengan tindakan mendiamkan 
sesuatu yang salah. 

Contoh mengembangkan sikap hening anak 
adalah Orang tua disarankan mematikan TV, 
menggunakan lilin, musik lembut, atau 
membaca bacaan rohani anak yang tenang 
secara bersama sebagai cara untuk 
mengembangkan keterampilan untuk menjaga 
keheningan batin. 

Kedelapan, mengembangkan keberanian anak 
untuk Berdoa sendiri. “Seperti para rasul yang 
menyaksikan Yesus berdoa sendiri, anak-anak 
pun belajar dari orang tuanya yang selalu 
berdoa dengan ataupun tanpa ditemani. “Ingat 
orang tua janganlah berdoa untuk diperhatikan 
si anak, tetapi memang berdoa!” tegas 
Tesoriero. Ketika anak-anak Anda melihat Anda 
pergi ke Misa, membaca Kitab Suci di sofa, atau 
meminta Tuhan untuk pengampunan, mereka 

secara alami akan tertarik untuk berani berdoa 
sendiri. 

 

 

MENGAPA KITA DIBAPTIS 
SEJAK BAYI, DAN SIAPAKAH 

SETAN YANG KITA TOLAK 
 

Mungkin kebanyakan di antara kita diper-
mandikan ketika masih bayi. 

 



 

 

EDISI XXVII– Juli 2014 
Halaman 16 dari 32 

 

Mengapa orang tua kita ingin supaya kita 

menerima permandian sejak bayi? 

Sebab mereka sendiri sudah hidup akrab dengan 
Tuhan Yesus, dan mereka alami bahwa Tuhan 
Yesus membantu manusia hidup bahagia bukan 
saja nanti setelah kita mati, tetapi terlebih 
dahulu untuk hidup bahagia di dunia ini. Maka 
itu orang tua kita telah menjadikan kita murid 
Yesus, sahabat Yesus lewat perjumpaan Yesus 
dalam permandian. 

Pada saat ini – dimana kita telah dewasa - maka 
kita ditanya apakah kita masih ingin menerima 
Yesus sebagai teman kita. 

Mengapa kita ditanya kalau mau? 

Sebab Yesus punya rahasia untuk merasa 
bahagia dan untuk hidup bahagia bukan saja 
nanti setelah kita mati, tetapi sekarang di bumi 
ini juga. 

 

Apakah rahasia Yesus? 

Rahasianya adalah hidup seperti Yesus. 

Yesus dalam hidupnya menunjukkan bahwa kita 
akan bahagia: 

 kalau kita berusaha membahagiakan orang 
lain, 

 kalau kita melayani orang lain, 

 kalau kita berbagi apa yang kita miliki 

dengan orang yang menderita, supaya 
penderitaan mereka berkurang, 

 kalau kita tidak menganggap diri kita lebih 
hebat dari orang lain melainkan kita (atau 
dengan kata Yesus) menjadi yang terakhir 
terdorong oleh  kasih, yang berarti kita 
tidak menganggap rendah sesama kita, 
tetapi semua saudara kita. 

Nah, Yesus hidup dengan cara ini dan Yesus 
menjamin bahwa inilah caranya untuk hidup 

bahagia di dunia ini dan juga nanti. 

 

Tetapi Yesus punya seorang lawan/setan.  

Tahukah bagaimana kata/istilah lawan dalam 

bahasa Yesus waktu itu? Kata lawan dalam 
bahasa orang Israel/Yesus waktu itu adalah: 
setan. 

Nah, Yesus punya seorang lawan – setan - yang 
mengatakan,”Tidak benar yang dikatakan Yesus. 
Tidak benar bahwa orang akan bahagia dengan 
cara hidup Yesus.” 

Kata setan,”Saya tunjukkan jalan untuk hidup 
bahagia: 

1. Kamu harus berkuasa – menundukkan orang 
agar melayani kepentinganmu. 

Tidak benar apa yang dikatakan Yesus: 
melayani! 

Kita harus menundukkan orang untuk 
melayani kepentingan kita. 

Dan ada 3 jalan untuk menundukkan orang. 

Jalan pertama:  

 Pakai kekerasan.  Kamu harus 
tunduk kepada saya, sebab saya 
punya senjata, dan saya bunuh 
kamu kalau tidak tunduk. – Inilah 
jalan yang paling kasar. Men-teror! 

 Ada cara yang lebih halus untuk 
berkuasa: berikan kompensasi. 
Itulah jalan kedua. Kalu kamu 
tunduk pada saya, saya berikan 
kompensasi kepadamu: saya kasih 

duit, saya kasih kedudukan, 
fasilitas. 

 Tetapi ada jalan yang lebih hebat 
lagi, yaitu: meyakinkan 
orang/masyarakat bahwa tunduk 
kepada saya merupakan situasi 
yang paling menguntungkan 
mereka, adalah surga bagi mereka. 
Itulah jalan ke tiga. 

Nah, lawan Yesus, setan, mengatakan: 

Kalau kamu mau hidup bahagia kamu 
harus gila kuasa: bukan melayani 
terdorong oleh kasih, seperti diajarkan 
oleh Yesus. 
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2.  Kalau kamu mau bahagia kamu harus kejar 

harta dan uang. Makin banyak uang dan 
harta makin bahagialah kamu. Dengan harta 
dan uang kamu bisa memperoleh apa saja 
yang kamu inginkan. – kamu harus melayani 
logika uang, gila uang, itulah jalan untuk 
mencapai kebahagiaan, bukan jalan 
“berbagi” untuk mendukung kehidupan dan 
kebahagiaan sesama, seperti diajarkan 
Yesus.  

3. Untuk hidup bahagia kamu harus 
menunjukkan kepada dunia bahwa kamulah 
orang yang paling hebat, main bergengsi-
gengsian, gila gengsi: untuk mencapai 
prestise itu, segala jalan halal: kalau perlu 
memfitnah orang, boleh; kalau perlu injak 
nama baik orang, boleh; kalau perlu 
membunuh orang, melenyapkan orang yang 
berani bersaing dengan kamu, itupun boleh. 

Inilah jalan yang realistis (versi setan) untuk 
mencapai kebahagiaan, dan bukan “menjadi 
yang terakhir dari  semua orang terdorong 
oleh kasih”, seperti diajarkan oleh Yesus. 

 

Dua jalan: ada jalan Yesus; ada jalan 
lawan Yesus; setan. 

 

Ketika kita dibaptis kita ditanya, apa kita mau 
hidup menurut pola Yesus atau menurut pola 
lawan Yesus/setan. 

Yesus: daripada berkuasa - melayani 

 daripada menumpuk-numpuk harta / 
uang untuk diri sendiri -  berbagi 

 daripada kejar gengsi-gensian – 
menjadi yang terakhir terdorong oleh 
kasih. 

 

Mau hidup seperti Yesus, atau seperti 
lawan Yesus, setan? 

Itulah maknanya membaharui janji baptis. 

Pada saat kita diundang pada meja perjamuan 

bersama Yesus - saat yang begitu penting - kita 
ditanya tentang apakah kita mau membangun 
kebahagiaan kita menurut petunjuk Yesus atau 
menurut petunjuk lawan Yesus; setan. 

Pertanyaan yang diajukan kepada kita adalah: 
Apakah kamu menolak setan? 

Maka sekarang kita sudah mengerti maksudnya 
dan kita bisa menjawab. 

P. Otello Pancani, SX, 

 

MENGAPA ADA BANYAK 
ORDO DAN KONGREGASI 

Mengapa ada banyak ordo, kongregasi, yang 
mirip tapi tak sama? 

 

Sebab masing-masing ordo – masing-masing 
kongregasi hanya mampu mewujudkan salah 
satu segi dari pribadi dan dari karya Yesus yang 
berkeliling berbuat baik kepada semua orang, 
yang berkeliling menyembuhkan, memberi 
makan, mengajar : jadi ada ordo, ada 
kongregasi yang terjun di bidang pendidikan, 
yang lain di bidang kesehatan, yang lain lagi di 
bidang sosial, sekarang dalam dunia maya, 
dunia digital, dan sebagainya untuk 
mewujudkan salah satu dimensi dari kekayaan 
pribadi dan karya Yesus yang begitu luas, yang 
tak dapat diwujudkan oleh satu ordo atau satu 
kongregasi saja. 

 

Contoh : kongregasi yang berinspirasi pada St. 
Fransiskus dari Assisi ada ratusan, atau ribuan. 
Seperti suster kita. Masing-masing ordo atau 
kongregasi atau gerakan Fransikan mewujudkan 
salah satu segi dari pribadi dan karya St. 
Fransiskus dari Assisi yang kaya dan yang luas 
itu.  

 

Maka, Allah membutuhkan masing-masing 
manusia, membutuhkan kita masing-masing 
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untuk menyatakan kasihnya dengan cara unik 

yang tak akan terulang lagi. 

 

Sejak manusia tercipta tak pernah ada orang 
yang sama dengan orang lain, biarpun kembar, 
dan tak akan pernah ada manusia sama persis 
dengan manusia lain. Ini menyatakan kekayaan 
daya Allah Sang Pencipta, fantasi Allah, yang tak 
pernah mengulang-ulangi yang sudah dijadikan. 

 

Demikan pula Allah, Bapa Yesus, membutuhkan 
masing-masing manusia untuk menyatakan 
kekayaan kasihnya. 

P Otello Pancani SX 

 

 

 

UJUD KERASULAN DOA JULI 
2014 

Ujud Universal   : Olahraga 

Semoga olahraga selalu dapat menjadi 
kesempatna yang baik untuk mengembangakan 
persaudaraan antas sesame manusia 

Kami mohon : …….. 

Ujud Misi   : Para misionaris awam 

Semoga Roh Kudus mendukung karya para 
misionaris awam yang mewartakan Injil di 
wilayah-wilayah yang paling miskin 

Kami mohon : ……..  

Ujud Gereja Indonesia  : Kekerasan 

terhadap anak 

Semoga anak-anak dapat tumbuh dilingkungan 
yang bebas dari kekerasan 

Kami mohon : …….. 

Ujud Khusus untuk Keuskupan kita : 
Kesetiakawanan orang muda 

Semoga dalam liburan sekolah maupun dalam 
masa bersekolah orang muda di Keuskupan 
kami mengikuti jejak Sang Putera untuk 

menjalin kesetiakawanan dengan teman-teman 
mereka yang kurabng mendapat kesempatan 
belajar 

Kami mohon : …….. 

Sumber : 

1. Ujud-ujud Doa Sri Paus untuk umum, karya Misi 
dan Gereja Indonesia 

2. Karya Kepausan Indonesia 
 
 

K O L O M 

LITURGI 

 

MEMAHAMI LITURGI 
EKARISTI BAG IV – LITURGI 

EKARISTI : PERSIAPAN 
PERSEMBAHAN 

 

Pada Edisi lalu telah dibahas mengenai Alleluia, 

Injil, Homili, Syahadat, Doa Umat dan Intenso 
Misa - yang merupakan bagian dari Liturgi 
Sabda. Kini kita memasuki Liturgi Ekasristi itu 
sendiri. 
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Liturgi Ekaristi Terdiri dari : 

1. Persiapan persembahan, yaitu 
a -  Kolekte 
b -  Perarakan Persembahan 
c -  Doa atas Roti dan Anggur 
d -  Doa Persiapan Persembahan 

2. Doa Syukur Agung, terdiri dari 
a -  Dialog Pembuka 
b -  Prefasi 
c -  Kudus Epiklesis Konsekrasi 
d -  Kisah Institusi 
e -  Aklamasi Anamnese 
f -  Doa Anamnese 
g -  Doa Persembahan 
h -  Epiklesis Komuni 
i -  Doa Permohonan 
j -  Doksologi 

3. Bapa Kami dan embolisme 
4. RItus Damai 
5. Pemecahan Roti 
6. Komuni 

 

1. Persiapan Persembahan 

 

a. Kolekte 

Persiapan persembahan diawali dengan 
kolekte. Kolekte melambnagkan partisipasi 
umat dalam Kurban Kristus, dan menyataka 
tanggungjawab kita terhadap keperluan 

Gereja, keperluan ibadat dan keperluan-
keperluan sosial lainnya. 

Sementara itu, Imam menyiapkan Meja Altar 
mengatur korporale, purifikatorium, piala, 
patena, palla, roti dan naggur, serta buku 
Misa di meja Altar. 

 

b. Perarakan persembahan 

Pada perayaan-perayaan tertentu (Natal 
Paskah, Pentakosta, Pesta Pelindung Paroki 
dan lain-lain), bahan persembahan dapat 
diantar oleh petugas yang telah ditunjuk dari 
meja persembahan ke meja Altar. Pembawa 

persembahan cukuplah 4 – 5 pasang saja. 

Bahan persembahan itu terdiri dari: 
sepasang lilin, piala (yang di atasnya 
terdapat purificatorium, patena, Hosti besar, 
palla dan korporale), sibori, sepasang bunga, 
buah dan kolekte. Demi alasan praktis, 
ampul (berisi anggur san air), lavabo 
(tempat air untuk membasuh tangan imam) 
serta kain untuk mengelap tangan imam 
sebaiknya diletakkna di kreden (meja kecil 
dekat Altar).  

Perarakan persembahan biasanya diiringi 
dengan nyanyian per-sembahan atau tarian 
persembahan. Nyanyian persembahan 
berfungsi mengiri perarakan persembahan. 
Oleh karena itu, nyanyian ini harus segera 
diakhir setelah bahan persembahan tertata 
di Altar. Jika ada tarian persembahan, 
hendaknya diper-siapkan sedemikian rupa 
sehingga corak gerakan dan busana yang 
dikenakan oleh para penari mencerminkan 
tarian liturgis. 

 

c. Doa atas Roti dan Anggur 

Doa yang diucapkan imam pada roti dan 
anggur adalah doa pujian kepada Allah 
karena karya-Nya yang agung dan luhur. Ia 
memberikan kepada kita segala yang kita 
perlukan untuk hidup jasmani dan rohani. 
Setelah itu imam membasuh tangannya. 
Upacara ini melambangkan bahwa ia 
menginginkan hati bersih. 

Imam dapat mendupai bahan persembahan 
yang telah disiapkan di atas altar juga 
mendupai salib dan altar. Pendupaan itu 
melambangkan persembaha dan doa Gereja 
yang naik kehadirat Allah seperti kepulan 
asap dupa. Sesudah itu Imam dan umatpun 
didupai oleh diakon atau misdinar. Imam 
dididupai karena pelayanan kudus yang ia 

sandang. Umat didupai karena martabat 
luhur yang mereka peroleh lewat 
pembaptisan. 
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d. Doa persiapan persembahan 

Kemudian iman mengajak umat berdoa. 
Sesudah umat berdoa besama, imam 
mengucapkan doa persiapan persembahan. 
Doa persiapan persembahan ini mengakhiri 
bagian persiapan persembahan dan 
menghubungkannya dengan Doa Syukur 
Agung. 

(Bersambung di edisi depan : Doa Syukur Agung) 

 

KATEKESE 

BEDA KATEKESE DAN 
EVANGELISASI 

 

Kegiatan evangelisasi pasti bernilai kateketis 
tetapi tidak semua kegiatan evangelisasi bisa 
disebut katekese. 

 

1) Mari kita melihat definisi evangelisasi dan 
katekese: 

a) Kita dapat mendefinisikan bahwa 
evangelisasi adalah pewartaan Kristus, 
yang dilakukan dengan kesaksian hidup 
dan kata-kata. Katekismus Gereja 
Katolik mendefinisikan “Kaum awam 
melaksanakan tugasnya sebagai nabi 
juga melalui penginjilan, “yakni 
pewartaan Kristus, yang 
disampaikan dengan kesaksian 
hidup dan kata kata“. ..” (LG 35).” 
(KGK, 905). 

Kita dapat melihat beberapa hal yang 

berhubungan dengan evangelisasi di 
Evangelii Nuntiandi, no: 17, 22-24, 47. 
Namun, untuk mempersingkat, kita 
lihat kutipan dari “The General 
Directory for Catechesis” yang 

merangkum konsep tentang 

evangelisasi dari beberapa dokumen, 
seperti Ad Gentes, Evangelii Nuntiandi, 
Catechesi Tradendae dan Redemptoris 
Misssio.  

Dikatakan bahwa evangelisasi adalah 
suatu proses, yang melaluinya Gereja: 

 

1 -  Didorong oleh kasih, mengilhami 
dan mengubah seluruh 
tatanan yang bersifat sementara 
dengan cara mengambil dan 
memperbaharui budaya. 

2 -  Menjadi saksi di dunia untuk 
menunjukkan suatu cara yang 
baru dan menunjukkan kehidupan 
yang mempunyai karakter 
kekristenan. 

3 -  Secara eksplisit, memberitakan 

Injil dengan tujuan utama 
pewartaan adalah pertobatan. 

4 -  Memperkenalkan iman dan 
kehidupan kristiani kepada  
mereka yang telah menerima 
Kristus atau kepada mereka yang 
telah berbalik untuk mengikuti 
Kristus. 

5 -  Secara terus menerus memelihara 
berkat persatuan dari umat Allah 

dengan cara memberikan  
edukasi secara terus menerus 
di dalam iman (melalui homili-
homili dan bentuk lain dari 
pelayanan sabda), sakramen-
sakramen dan perbuatan kasih. 

6 -  Secara terus-
menerus mempromosikan misi 
dengan mengirimkan murid-

murid Kristus untuk 
memberitakan Injil, baik 
dengan kata-kata maupun 
perbuatan kepada seluruh dunia, 
demi keselamatan jiwa-jiwa. 
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b) Katekese dapat didefinisikan sebagai 
“pembinaan anak-anak, kaum muda 
dan orang dewasa dalam iman, yang 
pada khususnya mencakup pe-
nyampaian ajaran Kristen, dan yang 
pada umumnya diberikan secara 
organis dan sistematis dengan 
maksud mengantar para 
pendengar memasuki kepenuhan 
kehidupan Kristen” (KGK, 5). Kristus 
menjadi pusat dari proses katekese (lih. 
KGK, 426-427). 

Dalam kaitannya dengan Sakramen 
inisiasi, katekese adalah suatu langkah 
atau momen dalam proses evangelisasi 
(Catechesi Tradendae, 18). Dan 
dikatakan lebih lanjut bahwa katekese 
adalah suatu periode dimana 
pertobatan kepada Kristus dilakukan 
secara formal dan diberikan suatu 
pengenalan akan Kristus. Dan ini 
adalah suatu proses magang dalam 
kehidupan kristiani dan juga suatu 
proses inisiasi kepada misteri 
penyelamatan dan kehidupan misioner, 
yang pada akhirnya menuntun mereka 
kepada kepenuhan hidup kristiani. (lih. 
The General Directory for Catechesis, 
63) 

 

2) Dari definisi di atas, maka kita dapat 
menyimpulkan bahwa: 

 Yang menjadi pusat dari proses 
evangelisasi dan katekese adalah 
Kristus sendiri. Apapun yang 
diwartakan dan diajarkan di dalam 
evangelisasi dan katekese harus 
senantiasa berpusat pada Kristus. 

 Kegiatan evangelisasi sebenarnya 
bersifat lebih luas dibandingkan 
dengan katekese. Evangelisasi (baik 
dalam bentuk kata-kata maupun 
perbuatan) diperlukan terlebih dahulu 

sebelum seseorang masuk dalam 

proses katekese secara formal – dalam 
kaitannya dengan sakramen inisiasi. 
Seseorang tidak akan masuk secara 
formal dalam kelas pelajaran agama 
Katolik, tanpa dia mempunyai 
ketertarikan akan Kristus. Oleh karena 
itu, evangelisasi diperlukan untuk 
membangkitkan iman, sehingga 
seseorang ingin mengenal lebih dalam 
iman Katolik dalam proses katekese. 

Dan proses katekese ini akan menuntun 
seseorang kepada kepenuhan hidup 
kristiani, yang dimanifestasikan dalam 
sakramen inisiasi (Sakramen Baptis, 
Sakramen Penguatan, Sakramen 
Ekaristi). 

 

 

 

Namun, evangelisasi harus dilakukan 

secara terus-menerus, termasuk 
kepada orang-orang yang telah 
dibaptis, sehingga mereka terus 
diperbaharui dengan semangat Injil dan 
terus berkobar untuk menjadi saksi 
Kristus yang baik. Namun, katekese 
juga harus dilakukan secara teru-
menerus sehingga orang yang telah 
dibaptispun dapat terus mendalami, 
menghayati dan melaksanakan iman 
Katolik dalam kehidupan nyata. 

  “Kegiatan evangelisasi pasti 
bernilai kateketis tetapi tidak 
semua kegiatan evangelisasi bisa 
disebut katekese?” Pernyataan 
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tersebut benar, karena semua kegiatan 

evangelisasi (baik dengan perkataan, 
perbuatan), pasti mempunyai nilai-nilai 
katekese. Evangelisasi pasti mempunyai 
nilai-nilai katekese, karena di dalam 
katekese, seseorang diajarkan seluruh 
misteri iman secara terstruktur (dibagi 
menjadi empat: apa yang dipercaya, 
bagaimana merayakan apa yang 
dipercaya, bagaimana hidup sesuai 
dengan apa yang dipercaya, dan doa). 

Namun memang tidak semua kegiatan 
evangelisasi (seperti: kegiatan bakti 
sosial, dll) dapat disebut katakese, 
karena katekese adalah momen atau 
saat tertentu yang mempunyai karakter 

yang khusus – pemaparan dan 

pengajaran iman secara formal dan 
terstruktur. 

Stefanus Tay 

 

 
 
 

BINA IMAN ANAK 

CATATAN SEORANG PENABUR 

Matius 13 : 1-23 
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KEGIATAN 

STASI 

PEMBAPTISAN BAYI – ST 
PHILIPUS ARENGKA UJUNG 

Sabtu Malam Minggu 28 Juni 2014, di Gereja 
Oikumene AURI – dimana umat stasi St Philipus 
Arengka Ujung biasa beribadat – telah 
berkumpul umat untuk merayakan Ekaristi yang 
dipimpin oleh Pastor Pancani,SX. 

Hari itu diperingati Pesta Santo Petrus dan Santo 
Paulus, dan juga dilaksanakan baptisan 8 orang 
bayi dan satu orang anak. 

Sebelum upacara pembaptisan, Pastor 
menjelaskan arti pertanyaan “Apakah kamu 
menolak setan?” yang biasa dijawab umat 
dengan, “Ya, Kami menolak!” Pastor juga 
menjelaskan mengapa pembaptisan bayi – 
dimana para bayi-bayi belum mengerti arti 
pembaptisan – ituperlu.Kelak, bayi-bayi ini akan 
menjadi dewasa dan mereka akan bersyukur 
bahwa orang tua mereka telah membaptiskan 
mereka sedini mungkin. 

 

 

Di Akhir misa, Suster Leonisia FCJM yang juga 
hadir mendampingi Pastor menjelaskan bahwa 
anak-anak yang sudah berusia 9 tahun 
hendaknya mengikuti kegiatan Misa di Geerja, 
sedangkan yang dibawah itu mengikuti Bina 
Iman selain untuk mempersiapkan pengetahuan 

mereka, juga agar tidak mengganggu kegiatan 

peribadatan. Hal ini di khususkan bagi stasi ini 
karena kondisi peribadatan yang selalu 
dilakukan malam hari sehingga tidak 
memungkinkan diadakan bina iman anak/remaja 
sebelum peribadatan. 

 

Selamat kepada anak-anak yang telah dibaptis 
dan kepada orang tua, semoga senantiasa 
dibneri kemampuan untuk mendidik anak-anak 

dalam iman Katolik dengan benar. 

 

PANITIA PEMBANGUNAN GEREJA 

MALAM PENGGALANGAN 
DANA BERSAMA BAPA USKUP 
Sejak 2011, Gereja Paroki kita yang lama 
akhirnya mengantongi ijin untuk direnovasi. 
Gereja yang makin lama makin dipenuhi umat 
ini terasa semakin kecil. Sedikit demi sedikit 
umat separoki yang memimpikan gereja yang 
lebih luas ini mulai mengumpulkan dana sejak 
tahun 2009. 

Pembangunan berjalan sedikit demi sedikit dan 
pada saat bangunan lama sudah tidak dapat 
dipergunakan lagi, umat beribadat dengan 
menggunakan gedung aula milik SD St Maria II 
– sampai sekarang. 

Jika kita melintasi jalan Sukarno Hatta 
Pekanbaru, kepala selalu menoleh ke arah 
gereja yang belum juga rampung, menggelitik 
hati, “Kapan akan selesai?” 

Tenaga-tenaga sukarela meluangkan banyak 
waktu, pikiran, tenaga dan juga dana sebagai 
usaha untuk merealisasikan selesainya 
bangunan Gereja – namun belum juga selesai. 

Untuk kesekiankalinya, panitia terutama seksi 

dana kembali dituntut untuk bekerjakeras 
mencari dana. Atas kesediaan Bapa Uskup – Mgr 
Martinus D Situmorang OFM Cap, pada tanggal 
18 Juni 2014 diadakan undangan makan 
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bersama kepada para donatur yang sebelumnya 

telah diberitahu maksud undangan tersebut. 

 

 

 

Kegiatan ini diadakan di Premiere Hotel 
Pekanbaru – dihadiri oleh undangan-undangan 
yang memiliki kerelaan hati, baik dari umat 
Paroki kita, maupun lintas paroki, bahkan 
dihadiri juga oleh saudara-saudari kita yang 
beragama Budha. 

 

Acara yang dimulai hampir pukul delapan malam 
ini diawali dengan doa pembukaan oleh Pastor 
Yulius Tangke Bandaso, SX - diakhiri pukul 
sepuluh, ditutup dengan doa penutup dan 
berkat kepada semua yang hadir oleh Bapa 
Uskup.  

 

 

PERISTIWA 

 

MELEPAS FRATER IMANUEL 
YUDI P, SX 

Minggu 15 Juni 2014 – adalah hari terakhir 
dimana Frater Imanuel Yudi P SX mengakhiri 
masa TOM-nya untuk kemudian berangkat ke 
Jakarta esok harinya pukul 8 pagi. Frater akan 
melanjutkan studinya ke Mexico. 

 

Untuk mengantar kepergiannya, beberapa umat, 
para suster para pastor berkumpul di ruang 
makan pastoran memulai acara jam 19.15 
dengan doa pembukaan. 

 

Acara langsung dilanjutkan dengan makan 
malam bersama – yang mana menu-menu yang 

tersaji adalah inisiatif umat yang hadir -. 

Semua yang hadir memenuhi ruang baca 
pastoran dan beberapa perwakilan 
menyampaikan ucapan-ucapan kesan-pesan 
serta harapan bagi Frater.  

 

Banyak pengalaman-pengalaman yang 
menyenangkan dan bantuan yang telah frater 
berikan baik bagi kegiatan pastoral bagi paroki, 

bagi stasi, bagi OMK bahkan bagi perorangan. 
Tak lupa beberapa pesan bagi frater agar tetap 
setia pada pilihan hidupnya, pada jalanNya dan 
semoga sukses sebagai seorang misionaris 
kelak. Akan banyak godaan hambatan dan 
tantangan pastinya. Semoga frater tetap kuat 
dalam iman dan pengharapan. 

 

Pastor Pancani SX mewakili komunitas di Paroki 
menyampikan kenang-kenangan berupa kartu 
pos bergambar Candi Prambanan Borobudur dan 
panorama Gunung Merapi untuk dibawa ke 
Mexico sebagai pengingat keindahan Indonesia 
di Mexico nanti, dan juga dana untuk keperluan 
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frater membeli “es krim” – begitu istilah yang 

dikemukakan pastor. Begitu juga Pastor Franco 
SX sebagai Pastor paroki mengucapkan 
terimaksih beliau secara singkat dan harapan 
untuk frater. Pastor Lius SX menyampaikan 
beberapa pantun pertama untuk bapak ketua 
stasi labuh baru yang berulangtahun dan 
kemudian untuk frater dan menanyikan lagu dari 
Sulawesi – yang merupakan tempat asal frater. 

 

Dalam kesempatan berikut frater 
mengungkapkan bahwa pertama kali datang ke 
Pekanbaru tahun lalu, ia diturunkan oleh 
angkutan yang membawanya dari Padang di Pos 
Satpam SD St Maria II dan jalan kaki ke 
pastoran yang sepi, digorangkan telur mata sapi 
oelh Pastor Pancani dan disiapkan kamar oleh 
Pastor Casali SX. Tak sangka – dengan suka 
cita- pada hari terakhir di paroki ada beberapa 
umat yang mengantar dengan penuh 
kekeluargaan. 

 

Acara ditutup oleh Pak Mirluat SiHombing – 
ketua stasi pusat – yang mengungkapkan juga 
agar frater mau mendoakan yang tertinggal di 
pekanbaru agar juga rela dan mau membuka 
mata untuk mengikuti jejak Frater menjadi 
sorang pastor misionaris. 

 

 

ULANG TAHUN TAHBISAN 
PASTOR OTELLO PANCANI, SX 
 

29 Juni 52 tahun yang lalu, Pastor Otello 
Pancani SX – bersama dengan 17 orang pastor 
lainnya - menerima Tahbisan beliau sebagai 
Pastor. 

 

 

Pastor yang saat ini ditugaskan untuk 
mendampingi Pastor Paroki kita ini pernah 
berkarya di St Maria de Fatima Toasebio (daerah 
Glodok) tahun 1973 – 1980. Paroki ini mulai 
diserahkan terimakan dari Serikat Jesuit ke 
Serikat Xaverian tahun 1970, awalnya diwalkili 
oleh Pastor Pietro Grappoli, SX – namun karena 
sakit-sakitan, maka digantikan oleh pastor 
Pancani SX. Pastor kita ini merenovasi secara 

besar-besaran, pergantian lantai dan langit-
langit. Beliau juga melakukan penataan tempat 
untuk patung Maria De Fatima, yang berasal dari 
Ortisei (Italia Utara) dan Hati Kudus Yesus, yang 
diberkati oleh Mgr. Leo Soekoto SJ.  

 

Tahun 1983, Pastor Pancani SX menjadi Pastor 
Paroki pertama di Paroki St Matius Penginjil 
Bintaro Jakarta, sapai dengan tahun 1995. 

 

Selamat Ulang Tahun Tahbisan, Pastor… 
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Semoga Roh Kudus selalu menyertai, agar 

senantiasa dapat menjadi gembala yang penuh 
cinta dan kebijaksanaan, serta dapat mengantar 
umat-umat Pastor kepada kepenuhan hidup dan 
keselamatan sejati. 

 

 

KAUL KEKAL SUSTER-SUSTER 
FCJM 

 

Pada tgl 24 Juni ada 10 orang suster FCJM yang 
akan mengikrarkan kaul kekal di susteran 
Monteluco Pematang Siantar, dimana biara 
Monteluco merupakan rumah induk bagi suster 
– suster FCJM di Indonesia. Ke 10 orang suster 
ini berasal dari berbagai daerah, di-
antaranya dari Parlilitan, Pakat, Barus sampai 
Atambua. Para suster ini datang dari berbagai 

daerah demi  karya cinta kasih Tuhan dengan 
maksud tujuan dari pembinaan adalah 
menghayati karunia  panggilan Allah pada 
Kongregasi FCJM sesuai dengan Karisma Muder 
M. Clara Pfander dan mengembangkannya 
dalam semangat St. Fransiskus dari Asissi. 
Dengan masuk dalam kongregasi FCJM, setiap 
orang membawa dirinya sendiri dengan segala 
sesuatu yang mereka terima dari Allah. Dengan 
usaha pembinaan diri mau mengantar kita pada 

persatuan dengan Allah dan persaudaraan satu 
sama lain selaras dengan tujuan kongregasi 
FCJM. 

 

Mereka ini telah melewati pembinaan hidup 
religious yang mencakup: masa Aspiran, 
Postulant, Novis, dan Yunior dan akhirnya 
sampai kaul kekal (menjadi anggota defenitif 
kongregasi FCJM). Dimana selama masa Yunior 
ada yang mencapai 6 tahun, 7 tahun sampai 8 

tahun, dengan melihat masa jenjang di atas 
mereka  telah melewati berbagai hal baik suka 
maupun duka yang dapat memampukan mereka 
berjuang dan berani memutuskan  untuk 
mempersiapkan diri untuk ikatan defenitif. 

 

Diantara 10 orang suster ini, tiga orang berkarya 
di Kota Batak dan dua suster pernah berkarya di 
stasi Labuh Baru, yakni suster Livania FCJM dan 
suster Verena FCJM. Untuk itu atas inisiatif 
pribadi, beberapa umat paroki kita, termasuk 
Pastor Lius SX, suster Leonisia FCJM dan suster 
Flora FCJM berangkat dari Pekanbaru menuju ke 
Pematang Siantar untuk menghadiri acara kaul 
kekal ini,  juga Pastor NattY SX (mewakili paroki 
Aek Nabara). 

 

 

Dalam pesta kaul kekal ini mereka mengambil 
tema yakni “Tuhan yang memanggilku”, karena 
itu merekapun berani berjanji di hadapan Allah 
dan sesama, mau hidup menurut Injil dengan 
menempati ketiga nasehat Injil, yaitu  ketaatan, 
kemiskinan dan kemurniaan, menurut Anggaran 

Dasar Ordo Ketiga Regular St. Fransiskus dan 
Konstitusi Kongregasi FCJM. Hadir dalam 
upacara ini ketua umum suster FCJM yakni 
suster Mary Lou Wirtz, yang berkedudukan di 
Roma, para pastor yang datang dari beberapa 
paroki. Misa di pimpin Pastor Bonifasius 
Simanullang, tepat pukul 09.00, dihadiri juga 
orang tua, keluarga para suster yang akan 
menerima kaul kekal dan umat yang 
berkesempatan untuk hadir di acara ini. Mereka 
diantar oleh kedua orang tua masing-masing 
untuk menyerahkan putrinya kepada Tuhan 
lewat kongregasi FCJM dalam karya pelayanan 
kepada sesama. 
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Dalam khotbahnya, Pastor Bonifasius 

Simanullang mengatakan bahwa selama masuk 
biara sampai pada masa persiapan intensif pasti 
sudah dirasakan suka dan duka tantangan 
dalam hidupnya, pengalaman yang pahit sudah 
dialami namun mereka tetap punya keberanian 
dan perjuangan untuk bertolak lebih dalam, 
karena Tuhan yang memanggilku, jika Tuhan 
yang memangggilku apapun tantangan dan 
kesulitan menjadi ringan dan hadapilah semua 
dengan senyum. 

 

Kongregasi sangat  berterima kasih kepada 
orang tua yang telah menyerahkan putri – 
putrinya untuk bergabung dalam kongregasi 
FCJM, dan kongregasi sangat berterima kasih 
atas kesediaan 10 suster untuk bergabung 
dalam tugas dan karya pelayanan yang 
dikembangkan oleh para suster selama ini. 

 

Setelah acara pengucapan janji kaul kekal acara 
dilanjutakan dengan makan siang bersama dan 
ramah tamah dengan seluruh tamu yang hadir 
sebagai ungkapan rasa syukur bahwa acara ini 
bisa berjalan dengan baik dan diberkati Tuhan. 

Selamat berjuang sampai pada akhir hidupmu . 

~Effen Meiliana 

 

 

PENGIKRARAN PROFESI 
PERTAMA 4 NOVIS XAVERIAN 
PERAYAAN EKARISTI DALAM RANGKA 
PENGIKRARAN PROFESI PERTAMA keempat 
Novis Xaverian (Fr Gabriel Moruk, Fr Febrianus 
Arianto Seran Faruk, Fr Ponsianus Sardi Natan, 
Fr Marselinus Yerisko) pada 3 Juli 2014, di Kapel 
Novisiat Xaverian, Bintaro, pukul 18.00.  

 

Perayaan Ekaristi dipimpin oleh P.Antonius 
Wahyudianto SX (Provinsial SX-Indonesia) 
bersama konselebran 1 (P.Yakobus Sriyatmoko, 
Magister Novis), konselebran 2 (P.Robledo 
Sanchez) dan beberapa para pastor Xaverian 
yang bertugas di Jakarta. 

 

Dalam perayaan Ekaristi Pengikraran kaul 
pertama keempat frater novis ini juga hadir para 
undangan; kerabat/sanak keluarga frater, 
sahabat/dermawan, suster/Novis Canosian, dan 
Paguyuban Awam Xaverian (PAX) serta 
sekelompok anak muda yang tergabung dalam 
CSC (Come & See Club) Paroki Bintaro. 

 

Pengikraran Profesi Pertama ini merupakan 
tahap panggilan bagi calon imam Xaverian yang 
secara resmi mengikat diri dalam Serikat 

Xaverian, sehingga menjadi anggota yang sah, 
melalui penandatanganan surat/dokumen 
Pengikran Kaul dan penerimaan buku Konstitusi 
Serikat Xaverian dari tangan Provinsial. 

Proficiat. 

 

~dari catatan P.Antonius Wahyudianto SX/Provinsial SX-
Indonesia 
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PEMBANGUNAN GEREJA 

Kas Pembangunan 

 

 

Kapling Kring di Stasi Pusat 
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Iuran Stasi dan Kring 

 

 

Kemajuan Proses Pembangunan 
  

 Penyelesaian Plafon 

 Interior (Profil Kolom) 

 Pemasangan kaca-kaca jendela non-mozaik 

 Pembuatan patung utama Santo Paulus (Depan) 
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Aliran Sumbangan dari tahun 2009 

 

Tidak termasuk bunga bank 

 

Pemasukkan dan pengeluaran dari tahun 2009 

 

Termasuk bunga bank 

 

Kebutuhan Dana 

 

 

Penyaluran Bantuan 

 

Atas Nama : Qualizza Franco - Casali Otello AL 

No Rekening : 25281002546-7 

BANK : OCBC NISP 

Cabang : 04252 Kantor Jl. Riau. Pku 

 

Atas Nama : Gereja Paroki  Santo Paulus  

No Rekening : 3279-01-001191-50-3 

BANK : BRI 

Cabang :Pekanbaru



 

 

 


