
 



 

 

PENGANTAR PASTOR  

Salam dalam Kasih Kristus. 

Nyanyikanlah mazmur bagi TUHAN, hai orang-

orang yang dikasihi-Nya, dan persembahkanlah 

syukur kepada nama-Nya yang kudus! (Mzm30:5) 

Liburan sekolah bagi anak-anak kita dan juga “cuti 

bersama” telah usai, dan kembali kita dihadapkan 

pada rutinitas dan kewajiban kita sehari-hari. 

Semoga liburan ataupun kegiatan yang 

menggembirakan bersama segenap keluarga tidak 

membuat kita “meninggalkan Tuhan” sesaat di 

Paroki.  

Dalam liburan sekolah, paroki juga telah 

melaksanakan kegiatan-kegiatan yang dicanangkan 

untuk meningkatkan keimanan anak-anak muda 

(OMK) dan juga anak-anak kita tingkat Bina Iman 

Anak, berupa pertemuan OMK se-Paroki dan 

pertemuan BIA se-Rawil Riau. Dengan penuh 

syukur, kegiatan ini dapat berjalan dengan baik, 

dan diharapkan menjadi wacana bagi OMK dan 

anak-anak kita untuk senantiasa bersama Kristus 

dalam setiap langkah mereka. 
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Bulan Oktober mendatang, paroki mendapat kesempatan besar untuk 

melaksanakan tahbisan seorang Imam Xaverian, yang mana berarti menambah 

jumlah pastor – yang muda – yang akan lebih sigap melayani umat dimanapun ia 

akan ditempatkan. Sungguh sebuah karunia misterius Allah yang sungguh patut kita 

syukuri. Dan sungguh suatu anugerah bahwa karunia tersebut akan diaksanakan di 

Paroki kita. Untuk itu panitia telah mencanangkan beberapa acara dan akan singgah 

ke stasi-stasi. Diharapkan umat, terutama para orang tua membuka hati agar mulai 

memikirkan untuk menerima anugerah panggilan bagi putra-putri mereka. Tunggu 

tanggal mainnya. 

Dan… 

Sudahkah kita meluangkan waktu pada hari ini untuk memuliakan Allah atas 

anugerah kehidupan dan orang-orang tempat kita saling berbagi? Itulah yang 

terpenting. 

PADA SAAT KITA BERPIKIR BAHWA SEGALA SESUATU BERJALAN DENGAN BAIK, 

BERSYUKURLAH KEPADA ALLAH. 

Salam Hangat 

P. Franco Qualizza, SX 

 

 

 



 

 

DARI REDAKTUR 
Syukur atas peyertaan Roh Kudus, kembali Warta Paroki dapat hadir ditengah-

tengah kita. 

OMK adalah masa depan Gereja. Dalam liburan sekolah yang baru lalu, OMK telah 

menggelar kegiatan pertemuan OMK se Paroki. Semoga semakin meningkatkan 

iman mereka dan semakin menjauhkan mereka dari sikap mementingkan diri 

sendiri. Kami tampilkan juga artikel kesehatan dari seorang dokter. Semoga 

bermanfaat. 
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untuk selalu dapat berkomunkasi dengan redaksi menggunakan sarana media 

sosial. 
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SAJIAN UTAMA 
 

SIKAP ALLAH TERHADAP ORANG 

MUDA KATOLIK 

Allah secara istimewa menaruh orang 

muda di dalam hati-Nya. Dalam 

sejarah keselamatan, Allah 

memanggil orang muda sebagai rekan 

kerja. Di antara mereka ada Ishak (Kej 

21:1-7; 22:1-18); Musa (Kel 3); Yosua 

(Ul 31:7-8), Samuel (1 Sam 3: 1-21), 

Daud (1 Sam 16:1-13, bab 17), Yosia, 

raja yang bertakhta pada usia delapan 

tahun yang membaharui hidup 

keagamaan (2Raj 22, 23), Yeremia 

(Yer 1: 4-10), Ruth, Yudith, Ester, dan 

tujuh pemuda sesaudara (2Mak 7:1-

42).  

Kisah para tokoh muda itu berliku, 

dan titik balik mereka sehingga 

berpaling kepada kehendak Allah 

yang Mahakudus sangat penting 

dijadikan inspirasi. Bahkan dalam 

hidup mereka, kita dapat menjumpai 

Allah sebagai Pembina Orang Muda. 

Allah adalah Pencipta semua ciptaan 

yang muda. Allah memperhatikan 

perkembangan setiap ciptaan-Nya itu 

dan masa depan mereka. Puncak 

kerja sama antara Allah dan Orang 

Muda terjadi ketika Ia memilih Maria. 

Dalam suasana sosial, budaya dan 

keagamaan Israel kuno ketika para 

suami mendominasi istri-istri, dan 

ketika anak-anak tak punya hak sama 

sekali, Allah memilih Maria, 

perempuan muda menjadi ibu bagi 

Putera-Nya yang menjelma menjadi 

manusia yakni Yesus. Setelah itu 

jelaslah bahwa pandangan Allah 

terhadap orang muda menjadi nyata 

dalam Yesus. Sang Emanuel ini 

membuat karya-Nya sebagai pembina 

orang muda sangat nyata karena Dia 

sendiri selalu muda dan memilih 

orang-orang muda pula sebagai 

murid-murid-Nya. Ia sendiri 

memperlihatkan masa muda sebagai 
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tahap-tahap hidup yang sangat 

berharga. 

Pada usia dua belas tahun, Ia telah 

mengherankan para cerdik pandai di 

bait Allah oleh karena kebijaksanaan-

Nya. Injil mencatat bahwa ”Yesus 

bertambah besar dan bertambah 

hikmat-Nya, dan makin dikasihi Allah 

dan manusia” (Luk 2:52). Yesus juga 

memperlihatkan betapa pentingnya 

pembinaan orang muda. Ia adalah 

contoh sebenarnya dari Pastoral 

Orang Muda itu. Ia memperlihatkan 

perhatian yang istimewa pada orang 

muda. Orang muda dan anak-anak 

dekat di hati Tuhan. Kaum miskin dan 

terlemah merupakan sasaran 

istimewa perhatian ilahi. (bdk. Mrk 

10:13-16). Pernyataan-Nya yang 

mengherankan dan keras mengenai 

orang yang menyesatkan anak-anak 

(lih. Mrk 9:42) menyingkapkan 

kebenaran akan mutlak perlunya 

pendidikan, pembinaan, dan 

pendampingan orang muda oleh 

orang yang lebih dewasa. 

Dalam beberapa peristiwa dalam 

hidup publik-Nya, Yesus secara kuat 

menggambarkan kasih-Nya pada 

orang muda. Ia mempercayai potensi 

orang muda. Seleksi-Nya atas 

beberapa orang muda untuk menjadi 

pemimpin bagi Gereja-Nya 

memperlihatkan kepercayaan-Nya 

akan potensi orang muda itu. Ia 

mengakui pentingnya peran serta dan 

sumbangsih dari orang muda 

betapapun kecilnya dan 

menjadikannya bermakna bagi 

banyak orang (lih. Yoh 6: 1-13). 

Nasihat-Nya pada orang muda yang 

kaya (lih. Mat 19:16-22) dan 

penyembuhan-Nya pada remaja 

puteri Yairus (lih. Luk 8:40-42, 49-56) 

memperlihatkan perhatian istimewa-

Nya pada orang muda. Ia bersyukur 

kepada Allah Bapa karena 

menyembunyikan pewahyuan-Nya 

dari kaum cerdik pandai namun 
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memberikan-Nya pada orang kecil 

(lih. Luk 10: 21, Alkitab English 

Standard Version dan New 

International Version menyebutkan 

sebagai “little children”, King James 

Version menyebutnya sebagai 

”babies”, bayi-bayi).  

 

Kesimpulannya, pandangan Allah 

mengenai orang muda ialah bahwa 

orang muda pantas dikasihi tanpa 

syarat. 

~ Sahabat Sepeziarahan, Pedoman Karya 

Pastoral Orang Muda Katolik Indonesia”, 

terbitan Komisi Kepemudaan KWI tahun 2014 

 

TOPIK 

PESAN GEMBALA KEUSKUPAN 

PADANG UNTUK OMK 

Masa Depan Gereja ada di Hati OMK 

Mgr Martinus Dogma Situmorang 

OFMCap menekankan bahwa  masa 

depan Gereja ada di hati orang muda 

Karolik (OMK). 

“Tuhan memberikan banyak kepada-

mu, memberikan diri-Nya, waktu, dan 

segalanya. Masa depan Gereja ada di 

hatimu,” kata Uskup Situmorang 

dalam homilinya pada Misa 

pembukaan Indonesian Youth Day 

(IYD) di Sanggau, Kalimantan Barat, 

23 Oktober 2012. 

“Tuhan memberi banyak, Tuhan 

mengharapkan banyak, Orang Muda 

Katolik harus merekat, merajut 

pekerjaan menjadi tajam. Tidak hanya 

diam dan membiarkan perpecahan 

serta perselisihan terus terjadi karena 

hal-hal sepele.” 
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Ia mengatakan, usia muda identik 

dengan mimpi. Mimpi itu sesuatu 

yang positif bila mimpi itu menjadi 

pribadi yang lebih baik untuk dirinya 

sendiri, Gereja dan masyarakat. 

Orang Muda Katolik, lanjutnya, 

mengemban tugas membentuk umat 

yang utuh. Tuhan memberi banyak 

pada kalian, memberi kiprah yang 

membangun dan Tuhan 

mengharapkan banyak dari kalian. 

“OMK nampak ceria, namun 

keceriaan itu menjadi tawar bila 

tanpa Yesus dan hal itu akan 

meletihkan dan melelahkan. Untuk 

itu datanglah kepada Yesus, tumbuh 

dan berakarlah,” kata uskup Padang 

tersebut. 

Ia mengatakan, “Yesus tak minta 

disembah, dilayani oleh kita, tetapi 

Dialah yang melayani sebab Dialah 

jalan kebenaran dan hidup. Jika kita 

memberi banyak bukan untuk Dia 

melainkan untuk sesama.” 

 

“Jangan menunggu, jangan seorang 

pun memandang engkau rendah 

dengan usia-mu yang masih muda. 

Yesus akan tetap memandang Anda 

dengan kasih,” tambahnya. 

ANGGUR BARU 

YESUS mengajak kita untuk 

merenungkan kembali sikap hidup 

kita sampai saat ini. Sebagai pengikut 

Kristus, apakah kita sudah menjadi 

kantung anggur yang baru bagiNya? 
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Karena bila kita masih mudah 

tersinggung, berpikir negatif, iri hati, 

menyimpan amarah dan dendam, 

memprioritaskan kesenangan duniawi 

melebihi Dia, maka kita hanya 

mencemarkan namaNya saja dan 

menjadi batu sandungan bagi orang-

orang yang berniat mencari dan 

mengenal Yesus. 

Yesus menghendaki agar kita 

meneladani kehidupanNya, 

senantiasa menjadi berkat bagi 

banyak orang meski harus banyak 

melalui penderitaan dan penolakan. 

Untuk itu, kita harus bersedia 

dibentuk, diproses dan dimurnikan di 

sepanjang hidup kita. Rela 

meninggalkan kehidupan lama yang 

berpusat pada diri sendiri untuk 

menapaki kehidupan baru yang 

berpusat pada diriNya. 

Mari benahi sikap hidup kita dan 

perbaharui diri. Siapkan pikiran dan 

hati untuk melangkah menjadi 

manusia baru yang setia menerapkan 

ajaranNya di dalam keseharian hidup 

kita. 
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UJUD KERASULAN DOA JULI 2017 

Ujud Evangeliasi: Orang Kristiani 

yang itdak taat dan menyimpang 

Semoga saudara-saudara kita yang 

menyimpang dari iman Kristiani 

berkat doa-doa dan kesaksian kita 

etntang Injil, bisa menemukan 

kembali keintiman dengan Tuhan 

yang Maharahin dan keindahan  

hidup Kristiani 

Ujud Gereja Indonesia: kaum lemah, 

miskin, tersingkirkan dan difabel. 

Semoga kaum lemah, miskin, 

tersingkirka dan difabel senantiasa 

mendapat kekuatan untuk 

mempertahankan hidupanya karena 

didkukung oleh umat di lingkungan 

Gereja. 

KOLOM 

KATEKESE: HAL BERDOA 

 

KESEHATAN: KUDIS TAK KUNJUNG 

SEMBUH 

Banyaknya keluhan masyarakat akan 

kudis yang tak kunjung sembuh 

membuat penulis menulis artikel ini. 

Sebagian besar dari mereka sudah 

berobat ke puskesmas maupun klinik 

dan mendapat obat oles untuk kudis 

namun tetap saja tak sembuh. 
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Terlebih dahulu kita akan mengenal 

apa itu kudis yang di dalam istilah 

kedokteran kita sebut dengan 

penyakit skabies. Penyakit ini 

merupakan penyakit kulit yang 

disebabkan oleh kutu atau tungau 

jenis Sarcoptes Scabiei varietas 

hominis. Kata skabies berasal dari 

bahasa latin scabere, yang artinya 

menggaruk. Tungau ini berukuran 

sangat kecil dan hanya dapat dilihat 

dengan mikroskop.  

Bagaimana gejala - gejala terkena 

kudis? 

Penyakit ini ditandai dengan keluhan 

gatal, terutama dirasakan  pada 

malam hari. Ruam pada kulit dapat 

berupa bintil kecil merah padat atau 

dapat berupa gelembung kecil berisi 

cairan dan bisa berisi nanah. 

Lokasi pada tubuh kita yang paling 

disukai oleh tungau ini adalah tempat 

- tempat di lipatan kulit yang tipis, 

hangat dan lembab seperti pada sela-

sela jari tangan dan kaki, pergelangan 

tangan, siku, ketiak, sekitar payudara, 

pusar, sela paha, bokong, lutut, dan 

sekitar organ intim. Pada bayi dan 

anak-anak usia kurang dari 2 tahun, 

ruam cenderung di seluruh tubuh 

terutama di kulit kepala, wajah, leher, 

telapak tangan dan kaki. 

Penyakit ini sering dijumpai pada 

orang - orang yang hidup di 

lingkungan yang padat dan tinggal 

bersama - sama di asrama, kos - 

kosan, panti asuhan, panti werdha, 

penjara, dan tempat pengungsian. 

Bagaimana penularan kudis? 

Penyakit dapat ditularkan melalui 

kontak langsung dengan penderita 

kudis saat berjabat tangan, tidur 

bersama - sama dan hubungan seksual 

pada orang dewasa dan kontak tidak 

langsung terjadi dengan perantara 

pakaian, handuk, sprei, sarung bantal, 

dan guling. 

Pengobatan Kudis 
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Tungau akan terus berkembang biak 

dalam lapisan kulit penderita jika tidak 

ditangani atau langkah pengobatan-

nya tidak tepat. Tungau ini tahan 

terhadap air hangat serta sabun 

sehingga tidak bisa diberantas meski 

penderita sudah menggosok tubuh 

sampai bersih pada saat mandi. 

Penderita tetap membutuhkan 

penanganan medis. 

Dari berbagai obat diantaranya yang 

paling efektif adalah krim permetrin. 

Kebanyakan pasien sudah mendapat 

krim permetrin dari dokter namun tak 

kunjung sembuh karena cara 

pemakaian yang salah. Berikut tips 

agar pengobatan optimal: 

 Gunakan obat sesuai dengan 

anjuran dokter. Dokter akan 

memberi obat oles dan bila perlu 

ditambah dengan obat minum. 

Obat oles berupa krim permetrin 

5% sebanyak 1 tube atau 30 gram 

dioleskan pada malam hari ke 

seluruh tubuh dari leher sampai 

telapak kaki selama 8 – 10 jam lalu 

mandi bersih. Pada bayi dioles 

seluruh tubuh hingga area wajah 

dan kulit kepala namun harus 

dihindari daerah sekitar mata dan 

mulut. 

 Selama rentang 8-10 jam, pasien 

dilarang terpapar air. Bila terpapar 

air maka krim dioles lagi pada 

bagian kulit yang terpapar air. 

Pengobatan ini diulang 1 minggu 

kemudian untuk membasmi 

tuntas seluruh tungau. 

 Bila digunakan tidak sesuai aturan 

akan menyebabkan reaksi iritasi 

pada kulit, berupa rasa gatal 

hingga rasa perih seperti terbakar. 

 Obati pula seluruh anggota 

keluarga serumah dengan keluhan 

yang sama agar tidak terjadi 

infeksi ulang dan memutuskan 

rantai penularan.  

 Pemberantasan di asrama, panti 

asuhan, maupun komunitas lain 
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dengan kepadatan penghuni yang 

tinggi harus dilakukan secara 

serentak dan menyeluruh. 

 Pakaian, sprei, sarung bantal dan 

guling, handuk, dan kain yang 

melekat pada tubuh lainnya 

direndam dengan air panas 60° C 

atau disimpan dalam plastik 

tertutup rapat selama minimal 72 

jam. Kasur, bantal, guling, sofa, 

karpet, dan perabotan rumah 

berbulu perlu dijemur dibawah 

terik matahari minimal dua kali 

seminggu. 

~ dr. Alexandro Ivan Cahyadi Instansi: 
Klinik Utama Puri Parahita - 
085355508827 

 

KEGIATAN 

DPP 

KEPEMUDAAN: PENDALAMAN  

IMAN, PENTAS SENI DAN OLAH 

RAGA SE PAROKI 

Ratusan Orang Muda Katolik turut 

serta mengikuti kegiatan Pembinaan 

iman, Pentas Seni dan Olahraga Se-

Paroki. Kegiatan ini merupakan 

program regular yang dilaksanakan 

setiap dua tahun sekali, yang juga 

merupakan program kerja Seksi 

Kepemudaan Paroki.  

Tercatat sebanyak 503 peserta yang 

merupakan perwakilan kontingen dari 

21 Stasi di wilayah Paroki St.Paulus 

ikut meramaikan acara ini. Adapun 

stasi yang turut hadir yaitu, Wilayah 

Pusat, Stasi Rajawali, Stasi St Veronika 

Palas, Stasi Kualu Tarai, Stasi 

Majapahit, Stasi Sriwijaya, Stasi 

Tambusai, Stasi Takuana, Stasi 

Rumbai, Stasi Muara Beringin, Stasi 

Muara Fajar, Stasi Salo, Stasi Siabu, 

Stasi Bukit Payung, Stasi Flamboyan, 

Stasi Petapahan, Stasi Sukaramai, 

Stasi Kota Baru, Stasi Kota Bangun, 

Stasi Indahkiat, dan Stasi Kota Batak 

sebagai tuan rumah.   

Adapun tujuan dari kegiatan 

Pembinaan iman, Pentas Seni dan 

Olahraga ini adalah untuk memupuk 

kekompakan, kebersamaan, saling 
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mengenal, dan tentunya tetap dalam 

rangka pembinaan iman Orang Muda 

Katolik dan disesuaikan dengan tema 

liturgy tahun ini yaitu kesaksian ( 

martirya ).  

Kegiatan ini diawali dengan Misa 

Pembukaan yang juga dihadiri umat 

Stasi Kota Batak, Misa yang langsung 

dipimpin oleh P.Franco Qualizza, SX 

berjalan dengan khidmat diiringi 

dengan lagu-lagu koor yang 

dibawakan oleh OMK Wilayah Pusat, 

dan kostum persembahan yang 

bertema inkulturatif, menampakkan 

kesan kebhinekaan yang kuat di 

dalam tubuh OMK sendiri.  

Setelah Misa Pembukaan selesai, 

Kegiatan dilanjutkan dengan 

Pembukaan secara resmi oleh Pastor, 

diteruskan dengan kata sambutan 

dari DPP, Seksi Kepemudaan Paroki 

dan Laporan Kegiatan dari Ketua 

Panitia Kegiatan. Dalam Laporan 

Kegiatan, Daniel Azhari Gultom yang 

juga sebagai Ketua OMK Paroki 

menyampaikan tentang Perjalanan 

Kepanitiaan, dalam laporan kegiatan 

tersebut juga dijelaskan mengenai 

peningkatan jumlah stasi dan jumlah 

kontingen OMK dalam event reguler 

ini meningkat sebesar 25 % 

dibandingkan dengan kegiatan yang 

sama dua tahun lalu di Rindu 

Sempadan. Setelah pembukaan acara 

secara resmi, peserta langsung 

diarahkan untuk registrasi ulang dan 

pembagian kamar, lalu seluruh 

kontingen diajak saling berkenalan 

dengan menampilkan yel-yel khusus 

yang telah disiapkan panitia. Tepat 

pada pukul 13.00 WIB acara 

dilanjutkan dengan penyampaian 

Materi oleh P.Beni Manullang, Pr 

yang membawakan materi dengan 

tema “ Kesaksian “ ditambah dengan 

pengetahuan umum mengenai 

dokumen dan ensiklik-ensiklik gereja . 

Pada Pukul 16.00 WIB lomba mazmur 

pun dimulai, seluruh peserta ikut 

menyaksikan perlombaan ini dan di 
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sore hari tepatnya pada Pukul 19.30 

Wib dilanjutkan dengan perlombaan 

Cerdas Cermat, Lomba Vokal Group , 

dan Lomba Yel-yel. Rangkaian 

kegiatan pada hari minggu ditutup 

dengan doa malam yang dibawakan 

oleh perwakilan Stasi.  

Kegiatan dilanjutkan kembali di pagi 

hari, dibuka dengan penyampaian 

materi oleh Mas Daud Darmono 

dengan judul “ Menjadi Saksi Kristus 

“, materi yang cukup berat ini dapat 

dengan mudah diserap oleh peserta 

karena disajikan dengan bahasa yang 

ringan dan ditambah dengan 

permainan gerak dan lagu oleh 

pemateri. Kemudian kegiatan 

dilanjutkan dengan Pertandingan 

Volley Putra dan Putri, Lomba Tarian 

Nusantara, dan Lomba Tarik Tambang 

di sore harinya. Selurung rangkaian 

perlombaan selesai pada Pukul 17.30 

WIB. Kemudian Panitia mengarahkan 

seluruh peserta untuk melaksanakan 

operasi bersih-bersih di lapangan dan 

didalam kelas.  

Pada Pukul 18.00 WIB, panitia 

mengumumkan hasil perlombaan, 

Stasi Muara Fajar berhasil merebut 

juara 1 pada cabang perlombaan Bola 

Volley Putra, dan dicabang Putri 

berhasil direbut Stasi Kualu Tarai. 

Cabang Tarik Tambang, Tarian 

Nusantara, Vocal Group, dan Mazmur 

berhasil diboyong Stasi Wilayah 

Pusat, untuk Cabang Cerdas Cermat 

direbut oleh Stasi Bukit Payung, dan 

cabang Yel-yel dimenangkan oleh 

Stasi Rajawali. Berdasarkan akumulasi 

dari pemenang lomba maka di 

putuskanlah bahwa yang membawa 

Piala Juara Umum untuk dua tahun 

kedepan adalah wilayah Pusat.  

Kegiatan yang berlangsung selama 2 

hari ini tentu saja memakan banyak 

tenaga dan pengorbanan , serta 

persiapan yang matang kurang lebih 

selama 3 bulan, Panitia yang dalam 

hal ini dipegang Langsung oleh 
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Pengurus OMK Paroki Periode 2015-

2018 ( Daniel , Fika, Christin ) dan 

Team, telah berupaya dan berusaha 

secara maksimal, namun masih 

banyak ditemukan beberapa 

kekurangan dalam pelaksanaan 

kegiatan, tentunya hal tersebut 

menjadi evaluasi dan PR tersendiri 

tentunya bagi Pengurus OMK Baru 

yang rencananya akan dipilih dalam 

beberapa bulan kedepan. Untuk 

Output dari kegiatan ini kita berharap 

tentunya agar Orang Muda Katolik 

semakin berkembang baik secara 

pribadi maupun team, mampu 

bersaing dan tanggap dengan 

perubahan zaman, serta semakin 

tumbuh dan berkembang di dalam 

iman. Selamat berkarya, “Jadilah Saksi 

Kristus”.  

 ~Fika Angela Silaban 
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BIA-BIR: KEGIATAN BIA SE-RAWIL 

RIAU 

Pertemuan Bina Iman Anak (BIA) yang 

diselenggarakan di Duri pada tanggal 

3 s.d 5 Juli 2017 diikuti  oleh 11 Paroki 

yaitu : mulai dari Paroki termuda 

Taluk Kuantan, Paroki Air Molek, 

Paroki Kerinci, Paroki Perawang, 

Paroki Santo Paulus Labuh Baru, 

Paroki Santa Maria Fatima Pekanbaru, 

Paroki Pasir Pangarayan, Paroki Santo 

Yosef Duri yang menjadi tuan rumah, 

Paroki Dumai, Paroki Bagan Batu, dan 

Paroki Bagan siapi-api. Masing-masing 

paroki mengirimkan peserta dan 

Pembina kurang lebih 50 orang 

walaupun dari panitia memberikan 

kuota untuk peserta 50 orang dan 

pendamping 10 orang (tetapi semua 

paroki tidak ada yang memenuhi 

kuota tersebut).  

Peserta dari Santo Paulus berangkat 

dari halaman gereja paroki pukul 

10.30 WIB dengan menggunakan Bus 

Pariwisata. Sebelum berangkat 

peserta berdoa dan diberkati oleh 

Pastor Franco, SX. yang merupakan 

Partor Paroki Santo Paulus. 

Perjalanan tidak melalui Gelombang 

tetapi  melalui Kota batak, Kota Baru, 

dan Kota Bangun, sehingga peserta 

dari stasi tersebut tidak perlu datang 

ke Pekanbaru. Jumlah peserta dan 

pendamping dari Paroki Santo Paulus 

adalah 49 orang yang terdiri dari 38 

BIA dan 11 Pembina.  Semua anak 
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bersemangat sehingga selama 

perjalanan tidak ada yang mabuk. 

Rombongan tiba di Duri pukul 15.00 

WIB, dan langsung mengadakan 

registrasi. Setelah mendapatkan 

pengarahan dari panitia peserta 

diantar menuju tempat penginapan 

yaitu di ruang kelas, perempuan di SD 

dan laki-laki di SMP. Barang-barang 

yang di bawa adalah tikar, air minum 

mineral dan air gallon hal tersebut 

untuk mencegah kekurangan minum 

jika persediaan kurang.  

Setelah registrasi masih ada waktu 

untuk mandi dan lain hal sampai 

dengan acara dimulai pukul 18.00 

WIB. Dalam penampilannya yang 

selalu menanrik dari peserta Paroki 

Santo Paulus adalah selendang (scrap) 

kecil berwarna kuning yang membuat 

mudah untuk mengenali baik 

Pembina maupun anak-anak dan 

selendang tersebut wajib selalu 

dipakai.  

Setelah acara pembukaan dilakukan 

ditampilkan lomba Yel-yel. Peserta 

Santo Paulus mendapat undian 

nomor tujuh. Anak-anak 

menampilkan yel-yelnya dengan 

sangat semangat dan dapat memukau 

semua juri dan penonton.  Hal 

tersebut membuat Santo Paulus 

menjadi pemenang pertama. Selain 

yel-yel juga mendapat penghargaan 

nomor 1 atas kepedulian terhadap 

kebersihan disekitarnya.  

Dalam tugas-tugas yang diserahkan 

kepada Santo Paulus selalu dilakukan 

dengan baik dan penuh tanggung 

jawab seperti memimpin Ibadat Pagi 

dengan menyiapkan teks doa 

sebanyak 300 eks. Sehingga hampir 

semua peserta mendapatkan teksnya, 

tugas membawa persembahan 

dengan oleh anak yang memakai 

pakaian suster ada 2 orang pada saat 

misa Panggilan, petugas bacaan I, dan 

pembawa persembahan pada saat 

misa penutupan, dan memberikan 

kesan dan pesan. Tugas-tugas 

tersebut memberikan kesempatan 

berlatih untuk tampil kepada anak 

dan mereka semua semangat.  

Adapun tema dari pertemua BIA 

serawil Riau adalah “Mari Bersaksi 

Menjadi Terang dan Garam Dunia”. 

Yang menjadi nara sumber dalam 

acara ini adalah Pastor Bernad Lee, Pr 

bersama teamnya dari Padang. Pastor 

Bernad merupakan Direktur dari 

Komisi Serikat Anak Misioner. Lagu-

lagu yang diajarkan selama 

pertemuan membuat anak-anak 
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bersemangat dan lupa kalau sudah 

capek.  

Pada hari kedua diadakan aksi 

panggilan dengan cara para biarawan-

biarawati dibagi kepada  masing-

masing paroki. Santo Paulus 

mendapat Pastor Nicolaus, OFM. 

Cap., Sr. Elisabeth, OSF, dan Sr. Yulita, 

KYM. Pastor dan suster-suster 

menceritakan bagaimana mereka 

terpanggil, apa kesulitan-kesulitan 

saat pertama kali mau masuk biara, 

dan bagaimana mereka mengatasi 

kesulitan-kesulitan tersebut. Cerita 

tersebut adalah hal yang menarik bagi 

anak-anak, juga ada session Tanya 

jawab. Setelah aksi panggilan 

perparoki dilanjutkan dengan aksi 

panggilan oleh Kongregasi KSFL dan 

FCJM. Kedua kongregasi tersebut 

berada di wilayah Paroki Santo 

Paulus. Selanjutnya ada misa 

Panggilan yang dilakukan secara 

konseleban  oleh semua pastor yang 

hadir.  

Malam hari kegiatan dilanjutkan 

dengan pentas seni dan masing-

masing paroki menunjukkan 

kebolehannya dalam pentas seni. 

Paroki yang tidak sempat tampil pada 

malam hari dilanjutkan pada hari 

ketiga. Selain pentas seni juga ada 

permainan lempar bola dan hulahop. 

Peserta permainan buka hanya anak-

anak tetapi juga Pembina juga para 

biarawan dan biarawati semua 

dilibatkan dalam permainan tersebut. 

Setelah misa penutupan dan makan 

siang bersama dilanjutkan dengan 

acara sayonara. Rombongan dari 

Santo Paulus tiba kembali di paroki 

dengan selamat pukul 19.55 Wib.   

~Rosalaura Purba 
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SOSIAL : BAKTI SOSIAL DI STASI ST 

LAURENTIUS SUKARAMAI 

Kembali seksi Sosial DPP St Paulus 

Pekanbaru melangkahkan kaki untuk 

berbakti sosial. Kali ini Stasi St 

Laurentius Sukaramai menjadi 

tujuannya. 

Tim sosial yang berjumah 5 orang 

bersama seorang dokter umum, 2 

dokter gigi dan 10 tenaga medis, 

minggu tanggal 9 Juli 2017 bersama-

sama berangkt ke stasi tersebut. 

Sebanyak 52 pasien dengan 7 

diantaranya adalah pasien gigi 
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berhasil dilayani. Dibagikan juga 30 

paket sembako murah. 

~Lusi Munthe 

STASI 

ST AGUSTINUS SRIWIJAYA – DOA 

LINGKUNGAN 

Setiap hari Kamis, umat Stasi St 

Agustinus Sriwijaya berkumpul untuk 

melakukan Doa Lingkungan. 

Pertemuan rutin ini diadakan 

bergantian di rumah-rumah umat, 

diisi dengan renungan, ibadat dan 

doa Rosario. 

 

Kamis 22 Juni, Doa diadakan di 

kediaman Bapak Untung Yohanes 

Manurung, atau lebih akrab dipanggil 

sebagai bapak Togu. ~Damanus Ginting 
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ST PHILIPUS ARENGKA UJUNG – 

MISA PERDANA DI GEREJA LAMA 

Setelah sekian lama berstatus sebagai 

Gedung serbaguna, bangunan lama 

yang dulu digunakan sebagai Gereja 

oleh Umat Stasi St Philipus Arengka 

Ujung kembali dihadiri umat untuk 

perayaan Ekaristi yang 

dipersembahkan oleh Pastor Franco 

Qualizza SX, Sabtu 24 Juni 2017. 

 

Stasi ini akan mulai kembali bergerak 

mengurus ijin pemakaian bangunan 

untuk peribadatan dan merenovasi. 

Mohon doa. 
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ST LUSIA RUMBAI – RETRET 

MISDINAR 

Misdinar Stasi St Lusia Rumbai 

mengikuti retret yang diadakan oleh 

Stasi secara mandiri, dipimpin oleh 

Bapak Teguh Jatmiko. Berangkat 

tanggal 26 Juni 2017, retret ini 

diadakan di Nagahuta Sumatera 

Utara. 

~Kurniadi 

ST VERONIKA PALAS – PESTA SANTO 

PELINDUNG 

Perayaan pertama nama Pelindung 

Kring Santo Petrus Stasi St Veronika 

Palas dipimpin oleh Katekis Paroki, 

Bapak I Nyoman PA, dihadiri oleh 

pengurus Stasi dan Kring bergabung 

bersama umat Kring St Petrus itu 

sendiri. 

Dalam kotbahnya, Bapak Nyoman 

menyampaikan pesan  semoga uamt 

yang hadir khususnya warga Kring 
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dapat meneladani sikap dari santo 

Pelindung yang dipilih, dan semoga 

bukan hanya pada saat pesta saja, 

tetapi juga dalam setiap pertemuan 

kring. 

Acara diakhiri dengan makan malam, 

foto bersama dan potong kue. 

~Fransiska Pardede 

 

 

KATEGORIAL 

PDKK – SEMINAR PUJIAN 

PENYEMBAHAN DAN KRK 

Kembali DPKK St Paulus Pekanbaru 

mengadakan KRK, kali ini didahului 

denagn Seminar Pujian yang dinarai 

oleh Bapak Yoppy Taroreh dan Ibu 

Yvonne Wenas dari Jakarta. Kegiatan 

ini berlangsung di Gedung Fasiltas 

Paroki St Paulus JUmat-Minggu, 7-9 

Juli 2017. 
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PERISTIWA 

PAFA: PERINGATAN 1 TAHUN P. 

FRANS HALIM,Pr 

PAFA – Pencinta Alam Fransiskus 

Assisi padang secara serentak 

memperingati satu tahun 

berpulangnya Pastor Frans Halim,Pr 

pada tanggal 3 Juni 2016 yang lalu di 

rumah sakit RHS St. Carolus, Jakarta, 

dimakamkan tanggal 6 Juni 2016 di 

Biara Xaverian Padang.  Peringatan 

dilaksanakan tanggal 3 Juni 2017 di 

tiga kota, Jakarta, Padang dan 

Pekanbaru. 

Di Pekanbaru, perigatan satu tahun 

beliau dlaksanakan di Rumah Dr 

Akmal, dan Misa dipersembahkan 

oleh Pastor Franso Qualizza, SX. 

SELAMAT BERKARYA, Sr. LOUISE 

Sr Louis Marie Saragih FCJM datang 

ke Paroki St Paulus Pekanbaru tanggal 

9 Juli 2013 untuk berkarya di Paroki 

kita. Selasa, 19 Juni 2017, beliau 

meninggalkan kita untuk menempuh 

kaul kekal. 

Terimakasih Suster, semoga kita 

bertemu lagi, dan semoga sukses. 
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Sr Louis pada saat datang ke Paroki 9 Juli 2013 (atas) dan pada saat meninggalkan Paroki 9 Juni 2017 

(bawah) 
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PEMBAHARUAN JANJI IMAMAT 

Telah berlangsung Pembaharuan janji 

Imamat Para Pastor sekaligus 

pemberkatan Minyak Suci di Gereja 

Katedral St Theresia Padang, Jumat 30 

Juni 2017 

PENGUMUMAN 

1. Rapat DPP Pleno akan diadakan 
Sabtu tanggal 26 AGustus 2017. 
Dalam rapat ini akan diadakan 
pemilihan pengurus DPP baru. 
Mohon para pengurus stasi / 
kring mempersiapkan diri untuk 
menghadiri rapat tersebut 
beserta laporan-laporan. 

2. Kunjungan pastoral Bapa Uskup  
untuk menerimakan Sakramen 
Krisma 

 Sabtu 2 Sept @15.00 ke 
Wilayah II di Stasi St Veronika 
Palas 

 MInggu 3 Sept @09.00 ke 
Wilayah I di Stasi St Agatha 
Kuau Tarai 

 Senin 4 Sept @10.00 ke 
Wilayah III di Siabu 

 Selasa 5 Sept ke Wilayah IV 

 Rabu 6 Sept @18.00 ke 
Wilayah Pusat di Paroki 

3. Akan ditahbiskan di Paroki kita, 
Diakon Gordianus Afri, SX hari  
Minggu tanggal 21 Oktober 
2017. Dihimbau partisipasi 
umat kring dan stasi untuk 
menghadiri peristiwa ini. 

 

 



 

 
 


