
 



PENGANTAR PASTOR  

Yth. Para Pengurus Stasi dan Umat se-Paroki 
St. Paulus Pekanbaru! 

Selamat jumpa kembali melalui pengantar 
‘Jadwal Kegiatan Pastoral Bulan Juni & Juli 
2016’ ini. Disegarkan oleh kegiatan-kegiatan 
devosi kepada Bunda Maria selama bulan Mei, 
kita menatap penuh pengharapan pada yang 
disajikan kepada kita selama bulan Juni dan 
Juli, antara lain: 

1. HARI RAYA HATI KUDUS YESUS (Hari 
Jumat tgl 3 Juni). Perayaan ini 
mempunyai makna penting bagi kita 
dalam tahun Kerahiman Ilahi:  Hati Kudus 
Yesus yang ditembusi tombak, untuk 
membebaskan kita dari dosa, 
menunjukkan secara konkrit betapa 
besarnya belaskasih / kerahiman Allah 
untuk kita manusia.  Kita akan dibantu 
untuk merenungkan misteri KERAHIMAN 
ILAHI ini oleh P. Agustinus Yew, pakar 
dalam bidang ini.  Beliau akan memimpin 
Kurban Misa Hati Kudus Yesus (tgl 
3/6/’16) dan selanjutnya sampai hari 
Sabtu malam Beliau akan memimpin juga 
suatu seminar tentang Kerahiman Ilahi di 
pusat paroki. Seminar tsb. ditujukan 
kepada pengurus stasi dan kepada semua 
orang yang ingin mengembangkan devosi 
kepada Kerahiman Ilahi. 

2. ORANG MUDA KATOLIK (OMK): Dua 
kegiatan penting sedang dipersiapkan, 
yaitu: 

a. PEMBINAAN OMK RAWIL RIAU DI 
PERAWANG (tgl 23-26 Juni). Jumlah 
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peserta yang diminta dari masing-masing paroki ialah 60 org. Maka 
terbuka kemungkinan kepada semua stasi untuk mengutus OMK-nya. 
Kriteria seleksi diserahkan kepada Sie Kepemudaan DPP beserta 
Pengurus OMK Paroki. Mengingat pentingnya pembinaan OMK, maka 
kegiatan ini disponsori terutama oleh RAWIL RIAU. 

b. DIOCESAN YOUTH DAY (DYD) tgl 1-8 Juli:  Hari OMK keuskupan ini akan 
diselenggarakan di paroki Muara Siberut (Mentawai). Sudah menjadi 
suatu kebiasaan di keuskupan kita untuk menyelenggarakan DYD sekali 
dua tahun. Tahun ini kegiatan DYD dimaksudkan juga sebagai persiapan 
untuk INDONESIAN YOUTH DAY (IYD) yang akan diselenggarakan di 
Manado (Sulawesi Utara) tgl 2 Oktober 2016.  Kriteria seleksi baik untuk 
DYD maupun untuk IYD tetap pada Sie Kepemudaan Paroki dan 
Pengurus OMK Paroki. 

3. KOMUNI PERTAMA: Beberapa stasi sudah mendaftarkan diri untuk 
perayaan Komuni Pertama. Dimohon perhatian dari para pembina agar 
anak-anak calon Komuni I sungguh menyelesaikan kursus menurut 
petunjuk dalam buku panduannya, agar mereka mengerti makna dari 
Sakramen Ekaristi dan Sakramen Tobat dan sanggup menerimanya 
dengan sikap yang pantas.  Dimohon pula perhatian dan peran serta 
dari orang tua untuk membantu dan menemani anak-anak mereka 
untuk menerima ke dua sakramen ini. Pembinaan untuk menerima 
Komuni Pertama dan untuk Sakramen Krisma janganlah juga dibatasi 
hanya pada masa sebelum menerima, Sakramen-sakramen tersebut, 
melainkan seharusnya diteruskan sebagai suatu pembinaan 
berkelanjutan untuk membiasakan anak-anak menerimanya dan 
menghayatinya sepanjang hidupnya dengan penuh rasa hormat dan 
syukur. 

4. SAKRAMEN PERKAWINAN: Berkaitan dengan masa libur, cukup banyak 
pernikahan direncanakan dalam bulan Juni-Juli. Sayangnya masih ada 
kasus pernikahan ‘instant’ yang tentu tidak dapat dilayani oleh Gereja. 
Apakah ada yang masih lupa bahwa syarat pertama dalam persiapan 
pernikahan ialah melaporkannya ke kantor paroki setidaknya tiga bulan 
sebelum pelaksanaannya?.... 

5. Dengan memandang lebih jauh ke depan, kita ingat akan KUNJUNGAN 
PASTORAL BPK USKUP bulan September (9-15/9/2015). Peristiwa ini 
mengingatkan kita untuk meningkatkan PERSIAPAN PENERIMAAN 



SAKRAMEN KRISMA di stasi-stasi. Dimohon perhatian dari Pengurus 
Stasi untuk persiapan Sakramen Krisma. Dimohon juga bantuan dari 
Ketua masing-masing Wilayah beserta Ketua-ketua stasinya untuk 
merencanakan kunjungan Bpk Uskup di Wilayahnya. Untuk hal ini 
diminta koordinasi dengan Pastor/DPP. 

6. Selama bulan Juni dan minggu pertama bulan Juli P. Yulius, atas 
permintaan Pastor Provinsial Xaverian dan seizin Bpk Uskup, akan 
membantu paroki di Aek Nabara (SUMUT) yang membutuhkannya. Kita 
menyertai P. Yulius dalam tugasnya ini dengan doa.  Berbahagialah 
umat paroki Aek Nabara dapat bertemu kembali dengan mantan 
Pastornya... Pasti tidak kurang bahagia P. Yulius, apa lagi atas 
kesempatannya untuk mengasah kembali logat Batak dengan segala 
pepatahnya. Sekaligus kita memaklumi adanya kekurangan tenaga 
pastor di paroki kita. 

7. Masa Ibadah Puasa untuk yang beragama Islam: Dalam bulan Juni dan 
Juli  Saudara kita dari agama Islam akan menunaikan ibadah puasa. Kita 
menghormati dan mendukung mereka dalam ibadah tersebut agar 
mereka dapat memperoleh buah yang mereka harapkan dari padanya. 
Ini kesempatan baik bagi kita untuk menjalin hubungan yang baik 
melalui kunjungan dan silaturahmi dengan mereka. 

8. ‘Last but not least’:  “Selamat” diucapkan kepada semua murid-murid / 
siswa-i beserta orangtuanya dan guru-gurunya atas pencapaian garis 
finish tahun ajaran! Semoga semua merasa senang dan puas atas hasil 
prestasinya. “Selamat” juga dalam menikmati masa libur! Suatu 
nasehat: hati-hati di jalan.... dan jikapun berjalan jauh janganlah 
tinggalkan imanmu di rumah karena tidak ada tempat di mana Tuhan 
tidak menunggumu dengan wajah-Nya yang berseri! 

Demikianlah yang dapat kami sampaikan. Semoga Tuhan memberkati segala 
usaha kita demi Kerajaan-Nya. 

 

P. Franco Qualizza, SX 
Pastor Paroki 

 

 



 

DARI REDAKTUR 
 

Kembali mengucap syukur atas peran serta Roh Kudus, sehingga Warta 
Paroki edisi Juni dapat hadir kembali – sedikit lebih cepat – dari bulan 
sebelumnya. Kali ini Roh Kudus sebagai sajian utama kami, menindaklanjuti 
Seminar Hidup Baru dalam Roh yang dilaksanakan bulan lalu dan 
mengingatkan kembali Karunia-karunia Roh Kudus seperti yang disampaikan 
para pastor kita dalam homili mereka pada hari Raya Pentakosta. 

Kami juga ingin memperkenalkan suatu komunitas tua namun muda dimana 
Pastor paroki kita pernah menjadi pembimbingnya, yaitu PAFA. Suatu 
kelompok yang diharapkan bisa menjadi salah satu pandangan bagi anak-
anak muda kita untuk memandang keluar dari diri mereka sendiri. 

Kembali kami mengingatkan himbauan pastor paroki untuk menggunakan 
media ini selain medsos yang kita miliki untuk saling berbagi. Untuk itu, 
dimohon baik pengurus maupun umat tidak sungkan berbagi kepada kami 
peristiwa-peristiwa yang terjadi di stasi / kring / kelompok masing-masing. 

Selamat menikmati. 

Y Sugiyana 
Redaktur 
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SAJIAN UTAMA 

ROH KUDUS – SANG PENOLONG 

Semua umat beriman yang telah 
dibaptis telah mempunyai Roh Kudus 
dan ketujuh karunia Roh Kudus. Yang 
menjadi masalah adalah, apakah karunia 
Roh Kudus ini disadari dan mewarnai 
kehidupan umat beriman, sehingga 
dapat dikatakan bahwa Roh Kudus 
sungguh nyata di dalam kehidupan 
mereka. Roh Kudus sering hanya 
dihubungkan dengan kelompok-
kelompok tertentu saja, seperti 
kelompok karismatik, karena di 
kelompok ini manifestasi Roh Kudus 
dianggap lebih nyata terjadi. Sementara 
sejumlah umat yang lain sering 
memandang Roh Kudus sebagai Pribadi 
yang misterius dan tidak dapat 
dimengerti. 

Ada begitu banyak hal terjadi di dalam 
kehidupan kita, baik penderitaan, 
pencobaan dan berbagai macam 
kemewahan dunia ini yang dapat 
menjauhkan kita dari tujuan akhir, yaitu 
Sorga. Ditambah lagi dengan 
kelemahan-kelemahan kita karena dosa 
asal. Oleh karena itu, manusia 
memerlukan Penolong lain, yaitu Roh 
Kudus, sehingga manusia dapat 
bertahan dalam kehidupan ini untuk 
mencapai Sorga. Maka Roh Kudus 
diperlukan oleh kita manusia, bukan 
hanya untuk bertahan, namun untuk 
selanjutnya membawa kita mencapai 
kesempurnaan kehidupan kristiani. 

Inilah yang dijanjikan oleh Kristus, ketika 
Ia mengatakan akan mengutus Roh 
Kudus, yang akan terus menyertai 
seluruh umat beriman (lih. Yoh 14:16). 
Kristus memberikan Roh Kudus, yaitu 
Roh-Nya sendiri yang akan tinggal di 
tengah- tengah kita semua yang percaya 
kepada-Nya. Roh Kudus yang tinggal di 
dalam hati manusia mewarnai dan 
mengubah jiwa manusia menjadi 
semakin bertumbuh dalam kekudusan, 
sehingga menjadi semakin serupa 
dengan Tuhan Yesus. 

Dalam pelayanan Sakramen Krisma, 
bapa uskup berdoa, sambil mengulurkan 
tangannya atas kelompok penerima 
Penguatan,  

“Allah yang Mahakuasa, Bapa Tuhan 
kami Yesus Kristus, Engkau telah 
melahirkan kembali para hamba-Mu 
ini dari air dan Roh Kudus, dan 
membebaskan mereka dari dosa. 
Sudilah kiranya mencurahkan Roh 
Kudus penghibur kepada mereka. 
Semoga mereka Kauanugerahkan roh 
kebijaksanaan dan pengertian, roh 
penasihat dan kekuatan, roh 
pengetahuan dan ibadat; dan semoga 
mereka Kaupenuhi dengan roh takwa 
kepada-Mu. Demi Kristus, Pengantara 
kami. Amin.” Kemudian bapa uskup 
meneguhkan masing-masing ca-lon, 
membuat tanda salib dengan minyak 
krisma suci di dahi calon sambil 
mengatakan, “Semoga dimeterai oleh 
karunia Allah, Roh Kudus.” 
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Semoga dimeterai oleh karunia Allah, 
Roh Kudus. KARUNIA ROH KUDUS. Apa 
itu? 

Disebut “KARUNIA ROH KUDUS” karena 
Roh Kudus yang mengaruniakannya. Ada 
7 Karunia Roh Kudus, yang merupakan 
karunia-karunia rohani yang bekerja 
dengan cara rohani. Karunia-karunia ini 
bukanlah karunia yang diberikan pada 
saat orang berseru dalam saat-saat 
genting; tetapi karunia ini diberikan 
kepada orang selama ia tetap berada 
dalam keadaan rahmat. Dengan 
demikian, karunia-karunia ini membantu 
orang untuk mencapai kekudusan dan 
menghantarnya pada kesempurnaan 
kebajikan, baik kebajikan ilahi (iman, 
harapan dan kasih) maupun kebajikan 
pokok (kebijaksanaan, keadilan, 
keberanian dan penguasaan diri). 
Gagasannya di sini ialah bahwa karunia 
Roh Kudus membantu orang untuk 
ambil bagian dalam hidup Allah yang 

paling intim, baik sekarang dalam 
kehidupan ini maupun kelak dalam 
kehidupan kekal. 

7 Karunia Roh Kudus 

 

Karunia yang menyempurnakan akal 
budi: 

 Pengetahuan / Pengenalan akan 
Allah 

 Nasihat 

 Kebijaksanaan 

 Pengertian 

Pengertian memberikan kedalaman 
pemahaman akan kebenaran Allah 
dan ketiga hal lainnya  memberikan 
pertimbangan dalam mengambil 
keputusan.  

Karunia yang menopang keinginan 

 Takut akan Allah 

 Kesalehan 

 Keberanian / Keperkasaan. 
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Untuk menopang indera (senses), 
Roh Kudus memberikan 
keperkasaan dan rasa takut akan 
Tuhan. Keperkasaan memberikan 
kekuatan sehingga kita tidak 
menghindar dari kesulitan untuk 
mencapai kesempurnaan rohani; 
sedangkan rasa takut akan Tuhan 
memampukan indera kita untuk 
mengusahakan hubungan yang 
seharusnya antara Tuhan Sang 
Pencipta dan kita ciptaan-Nya, serta 
membatasi keinginan kita akan hal-
hal yang bersifat duniawi. 

Tujuan dari karunia-karunia ini adalah 
untuk menegakkan kita dalam iman, 
harapan, dan kasih, dan untuk 
mendorong kita melakukan tindakan 
kebajikan yang perlu untuk mencapai 
kesempurnaan kehidupan Kristiani. 

1. Takut akan Allah  

Takut akan Allah adalah karunia 
yang membuat kita menghormati 
Allah dan takut menghina 
keagungan ilahi-Nya, dan yang 
memisahkan kita dari yang jahat dan 
mendorong kita kepada kebaikan. 

Karunia ini juga menyempurnakan 
kebajikan akan penguasaan diri, 
yang rindu untuk mempergunakan 
segala sesuatu dengan bijaksana, 
dan sepantasnya, serta tidak 
berlebihan, khususnya yang 
mendatangkan kesenangan-kese-
nangan duniawi. Dengan akal sehat 
dalam terang  iman, penguasaan diri 

mengendalikan hasrat. Penguasaan 
diri berhubungan dengan karunia 
takut akan Allah karena kesadaran 
dan rasa hormat orang akan 
kekudusan Tuhan mendorongnya 
sebagai ciptaan untuk memuliakan 
Tuhan dengan menguasai diri dalam 
segala tindakan dan keinginan. 

2. Kesalehan 

Kesalehan adalah karunia yang 
memampukan kita menghormati 
dan mencintai Allah dan para Kudus-
NYa, dan memelihara pikiran kasih 
dan saleh kepada sesama kita demi 
cinta kepada Allah 

3. Pengetahuan / Pengenalan akan 
Allah  

Pengetahuan adalah karunia yang 
memampukan kita memperkirakan 
hal-hal ciptaan sesuatu kepan-
tasannya, dan belajar bagaimana 
menggunakan mereka dengan benar 
dan mengarahkannya pada tujuan 
akhir kita, yang adalah Allah. 

Karunia ini menimbulkan dalam diri 
orang rasa iman, sensus fidei, 
artinya orang memiliki insting ilahi 
tentang ya atau tidaknya sesuatu. 
Misalnya tentang suatu devosi, 
apakah sesuai dengan iman atau 
tidak, meskipun ia tidak pernah 
mengenyam pendidikan teologi 
secara formal. Karunia ini 
menimbulkan beberapa efek yang 
sungguh bermanfaat bagi 
pengudusan jiwa: introspeksi diri, 
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memampukan orang melihat 
keadaan jiwanya; lepas dari 
kelekatan terhadap hal-hal materi; 
dan rasa sesal atas penyalahgunaan 
barang-barang materi atau apabila 
barang-barang tersebut telah 
menjadi penghalang hubungannya 
dengan Tuhan. St. Thomas 
mengajarkan bahwa karunia 
pengenalan menghantar orang pada 
kesempurnaan kebajikan akan iman, 
tetapi berhubungan juga dengan 
kesempurnaan kebajikan akan 
kebijaksanaan, keadilan dan 
penguasaan diri. 

4. Keberanian/ Keperkasaan 

Keberanian adalah karunia yang 
menginspirasi kita dengan berani 
dan tabah untuk menaati dengan 
setia hukum Allah yang suci dan 
hukum Gereja, dengan menguasai 
segala hambatan dan semua 
serangan dari musuh-musuh kita. 

Dengan karunia ini, orang dapat 
“mengatasi persoalan-persoalan 
atau menanggung derita dan 
sengsara dengan kekuatan dan 
keperkasaan yang dianugerahkan 
Tuhan.” Sama seperti karunia-
karunia yang lain, karunia ini bekerja 
atas dorongan Roh Kudus, dan 
memberikan kekuatan kepada orang 
untuk melawan yang jahat serta 
bertekun demi kehidupan kekal. 
Karunia ini menghantar keutamaan 
keperkasaan pada kesempurnaan, 
mengisinya dengan energi, kete-

kunan dan ketangkasan. Lagipula, 
karunia ini mendatangkan 
kepercayaan akan keberhasilan da-
lam kebajikan. Sebagai contoh, St. 
Maximilianus Kolbe tidak hanya 
memiliki keperkasaan yang 
mengagumkan dalam bersegera 
menawarkan nyawanya sebagai 
ganti nyawa orang lain dan 
menanggung kematian yang 
mengerikan, tetapi juga keper-
cayaan bahwa ia akan berhasil 
mengatasi kekuasaan si jahat dan 
memperoleh kehidupan kekal. 
Terakhir, karunia ini memampukan 
orang untuk mengamalkan 
kebajikan-kebajikan lain dengan 
gagah berani, untuk menderita 
dengan tabah dan penuh sukacita, 
untuk mengatasi segala suam-suam 
kuku dalam melayani Tuhan. 

5. Nasehat.  

Nasehat adalah karunia yang, 
ditengah keraguan dan ketidak-
pastian hidup manusia, kita 
dimampukan mengenali hal-hal yang 
menyuarakan kemuliaan Allah, demi 
keselamatan kita, dan keselamatan 
sesama kita. 

Karunia nasihat memampukan orang 
untuk menilai tindakan pribadi 
sebagai baik dan harus dilakukan, 
atau sebagai jahat dan harus 
dihindari. Nasihat dibuat sesuai 
pandangan pribadi akan kekudusan 
dan tujuan akhir rohaninya. Oleh 
karenanya, karunia ini mendorong 
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orang untuk bertanya kepada 
dirinya sendiri, “Apakah tindakan ini 
menghantar pada kekudusan? 
Apakah tindakan ini menghantar ke 
neraka?” 

Karunia nasihat membantu 
kebajikan akan kebijaksanaan, dan 
mengarahkannya pada kesempur-
naan. Karunia ini juga 
mendatangkan banyak manfaat: 
memelihara suara hati yang baik, 
menyediakan solusi dalam meng-
hadapi situasi-situasi sulit dan tak 
terduga, serta membantu mem-
berikan nasihat kepada orang-orang 
lain, terutama dalam hal kekudusan 
dan keselamatan pribadi. 

6. Pengertian. 

Pengertian adalah karunia yang 
memafsilitasi, sejauh mungkin bagi 
manusia fana, pemahaman akan 
kebenaran-kebenaran iman dan 
misteri-misteri Allah, yang tidak 
sanggup kita ketahui dengan terang 
intelek yang alami. Karunia 
berfungsi “untuk memberikan 
pengertian dan pemahaman 
mendalam akan kebenaran ilahi 
dalam iman, bukan sebagai 
pencerahan sementara, melainkan 
sebagai intuisi tetap.” Dengan 
pencerahan akal budi terhadap 
kebenaran, Roh Kudus membantu 
orang untuk mengerti kebenaran 
iman dengan mudah dan mendalam, 
serta memahami kedalaman 
kebenaran-kebenaran tersebut. 

Karunia pengertian tidak hanya 
membantu dalam memahami 
kebenaran-kebenaran yang telah 
dinyatakan, tetapi juga kebenaran-
kebenaran alamiah sejauh mereka 
berhubungan dengan akhir hidup 
rohani. Karunia ini menunjukkan 
tangan Tuhan yang berkarya dalam 
hidup manusia, bahkan dalam 
peristiwa-peristiwa yang paling 
misterius atau penuh persoalan 
hidup (misalnya penderitaan); dan 
mengungkapkan kebenaran rohani 
yang tersembunyi di balik peristiwa-
peristiwa (misalnya pemahaman 
akan misteri kurban Kristus dalam 
ritual Misa). Karunia ini menghantar 
kebajikan akan iman pada 
kesempurnaan. 

7. Kebijaksanaan 

Fungsinya adalah untuk menilai dan 
mengatur segala sesuatu sesuai 
dengan norma-norma ilahi dan 
dengan kewajaran yang memancar 
dari persatuan kasihnya dengan 
Tuhan. Roh Kudus membantu 
mengkontemplasikan perkara-
perkara ilahi, memampukan orang 
untuk bertumbuh dalam persatuan 
mesra dengan Tuhan. Dengan 
karunia kebijaksanaan, bahkan suatu 
“jiwa yang tak berpendidikan” dapat 
memiliki pengetahuan ilahi yang 
sangat mendalam. 

Karunia ini juga mendukung praktek 
kebijaksanaan praktis. Karunia 
kebijaksanaan menerapkan ilham-
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ilham Tuhan untuk menilai baik 
perkara-perkara duniawi maupun 
ilahi. Karenanya, karunia ini 
mengarahkan tindakan-tindakan 
manusia agar sesuai dengan yang 
ilahi. 

Karunia kebijaksanaan mendatang-
kan banyak manfaat: dengan 
karunia ini orang akan melihat serta 
mengevaluasi segala hal - baik 
sukacita ataupun dukacita, 
kegembiraan ataupun penderitaan, 
keberhasilan ataupun kegagalan - 
dari sudut pandang Tuhan, serta 
menerima semuanya dengan 
ketabahan. Dengan kebijaksanaan, 
segala hal, bahkan yang terburuk 
sekalipun, dipandang sebagai 
memiliki nilai rohani. Misalnya, 
karunia kebijaksanaan memberikan 
penghargaan kepada kemartiran. Di 
sini, orang diangkat melampaui 
kebijaksanaan dunia ini, dan tinggal 
dalam kasih Allah. Sebab itu, karunia 
kebijaksanaan mendatangkan 
kesempurnaan cinta kasih. 

Karunia-karunia Roh Kudus tak 
diragukan lagi merupakan karunia-
karunia yang teramat penting bagi 
kekudusan dan keselamatan kita. Setiap 
umat Kristiani yang dibaptis dan 
dikuatkan dalam Krisma sepatutnya 
memohon dengan sangat kepada Roh 
Kudus untuk mengobarkan karunia-
karunia ini dalam jiwanya. Paus Yohanes 
Paulus II mengatakan, “Dengan karunia-
karunia dan kualitas seperti ini, kita siap 

sedia menghadapi segala macam tugas 
dan cakap mengatasi segala macam 
kesulitan.” 

~ Amin~ 

Referensi : 

 Straight Answers: Gifts of the Holy Spirit” 
by Fr. William P. Saunders 

 Donal  Bridge dan David Phypers, Karunia-
Karunia Roh dan Jemaat, 
(Bandung:Yayasan Kalam Hidup,1973) 

 Katolisitas.org 

 Luxveritatis7 

 

TOPIK 

KOMUNIKASI DAN KERAHIMAN 

Ringkasan pesan Bapa Paus untuk hari 
Komunikasi Sedunia ke-50 (8 Mei 2016) 
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AJAKAN PAUS 

 menemukan kembali daya kuasa 
kerahiman guna menyembuh-
kan relasi yang terluka dan 
memulihkan perdamaian dan 
kerukunan dalam keluarga-
keluarga dan komunitas-
komunitas 

 bisa dan harus  menilai aneka 
situasi keberdosaan – seperti 
tindak kekerasan, korupsi dan 
eksploitasi – akan tetapi kita 
tidak boleh menghakimi pribadi-
pribadi, karena hanya Allahlah  
yang mampu melihat ke 
kedalaman hati manusia 

Tugas utama kita  

 menegakkan kebenaran di dalam 
kasih (bdk. Ef 4:15). Hanya perkataan 
yang diucapkan dengan kasih yang 
disertai dengan kelembutan dan 
kerahiman mampu menjamah hati 
kita yang sarat dosa. 

Untuk mewujudkan hal ini,  

 pertama-tama kita harus 
mendengarkan.  

 Berbagi  menuntut sikap  
mendengarkan dan menerima 

Mendengar  

 menerima informasi 

 komunikasi yang mensyaratkan 
kedekatan dan keakraban. 
memungkinkan kita melakukan 
hal-hal yang benar, dan tidak 
sekadar menjadi  penonton, 
pengguna atau pemakai yang 
pasif.  

 mampu berbagi aneka persoalan 
dan keraguan, berjalan 
beriringan, membuang semua 
tuntutan akan kekuasaan mutlak 
serta mendayagunakan berbagai 
kemampuan dan karunia kita 
demi melayani kesejahteraan 
umum.  

 mengindahkan, kerelaan untuk 
memahami, menghargai, meng-
hormati dan merenungkan apa 
yang orang lain katakan.  

 melibatkan semacam kemar-
tiran atau pengorbanan diri 

Memahami cara untuk mendengarkan 
adalah sebuah karunia yang besar, maka 
karunia itulah yang perlu kita mohonkan 
dan kemudian dengan segenap daya dan 
tenaga kita coba melaksanakannya 

KESIMPULAN 

Perjumpaan antara komunikasi dan 
kerahiman akan sangat bermanfaat ketika 
sampai pada tahap di mana perjumpaan itu 
menghasilkan sebuah kedekatan yang peduli, 
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memberi rasa nyaman, menyembuhkan, 
menyertai dan merayakan. Berkomunikasi 
dengan kerahiman berarti membantu 
menciptakan sebuah kedekatan yang sehat, 
bebas dan bersaudara di antara anak-anak 
Allah dengan segenap saudara dan saudari 
kita dalam satu keluarga umat manusia. 

 

UJUD KERASULAN DOA – JUNI 2016 

Ujud Umum / Universal: Solidaritas 
umat manusia 

Semoga para lansia, mereka yang 
terpinggirkan dan yang tidak memiliki 
siapa-siapa bahkan di tengah kota-kota 
besar di dunia menemukan kesematan 
untuk berjumpa dengan sesama dalam 
keakraban dan solidaritas 

Ujud Misi / Evangelisasi: Para seminaris 
dan Novis 

Semoga para seminaris, novis dan 
orang-orang yang memasuki kehidupan 
religius mendapatkan pembimbing yang 
menghidupi kegembiraan Injil dan 
mepersiapkan diri secata bijaksana 
untuk tugasnya 

Ujud Gereja Indonesia: Kemaritiman 

Semoga program pemerintah dalam 
menggalakkan kemaritiman memberi-
kan kesejahteraan dan keuntungan bagi 
para nelayan 
 

KOLOM 

KATEKESE: ROH KUDUS 
MENYERTAI KITA 

Referensi biblis : 
Kis 2:1-13 Pentakosta ; Yoh 16: 4-15 
(Pekerjaan Penghibur) ;  
1Kor 12:1-31 rupa-rupa karunia  

Pokok-pokok iman dan refleksi: 

 Pernahkah mengalami kejadian 
ditinggalkan oleh orang-orang 
tercinta? Bagaimana perasaan 
Anda? Bagaimana cara Anda 
menjalani dan mengatasi masa-
masa sulit tersebut?  

 Saat perpisahan antara Yesus dan 
para murid tentu saja secara 
manusiawi meninggalkan sedih. 
Rasa takut dan kecewa yang dialami 
saat Yesus wafat di Salib kembali 
menghinggapi para Murid. 
Ketakutan itu digambarkan oleh 
Kitab Suci dengan menulis: bahwa 
para murid Yesus berdoa dengan 
pintu dan jendela tertutup. Tapi 
dalam ketakutan itu mereka tetap 
percaya dan berharap pada janji 
Yesus. Janji Yesus pada perjamuan 
terakhir “Aku akan minta kepada 
Bapa, dan Ia akan memberikan 
kepadamu seorang Penolong yang 
lain, supaya Ia menyertai kamu, 
yaitu Roh Kebenaran” (Yoh 14:16). 
Janji itu terpenuhi dengan turunnya 
Roh Kudus yang adalah Roh 
Penolong/ Penghibur/ Kebenaran = 
Roh Yesus sendiri  
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 Para rasul percaya & menanti-
nantikan dengan cara berkumpul 
bersama didampingi oleh Maria, ibu 
Yesus dan berDOA. Mereka berdoa 
selama 9 hari, da pada hari 
kesembilan, muncullah suara dari 
langit & tampak lidah-lidah api dan 
hinggap pada mereka masing-
masing (lih Kis 2:2-3). API 
mempunyai 2 simbol: 

 Api itu menghanguskan/ 
membersihkan : artinya 
menyucikan  

 Api itu berkobar/ bernyala : 
menunjukan SEMANGAT  

Lambang Api juga dipakai Gereja pada 
penerimaan sakramen baptis, 
penguatan (krisma) sehingga orang yang 
menerimanya juga disucikan dan 
bersemangat seperti halnya para rasul.  
Doa 9 Hari ini tetap dilaksanakan oleh 
Gereja dengan Novena Pentakosta 
selama 9 hari berturut-turut.   

Peristiwa pencurahan Roh Kudus kepada 
murid-muridnya terjadi 50 hari sesudah 
Paskah dikenal dengan PENTAKOSTA. 
Peristiwa ini mengubah para Rasul 
secara total: Totalitas perubahan itu 
nampak denganhilangnya segala 
ketakutan/kekhawatiran yang ada pada 
para rasul dan diubah sedemikian rupa 
sehingga mereka berani mewartakan 
kabar gembira dan berani menyatakan 
iman mereka akan Yesus yang wafat & 
bangkit. Beberapa pengalaman mereka 
yang digerakkan oleh Roh Kudus : 

  Petrus yang tadinya menyangkal 
Yesus mejadi berani mewartakan 
Yesus, jalan keselamatan, mengajak 
orang-orang untuk bertobat dan 
mengikuti Yesus yaitu dengan 
dibaptis. Banyak sekali orang-orang 
yang dibaptis setelah mendengan 
kotbah Petrus.  

 Para rasul yang tadinya tercerai 
berai, pulang ke kampungnya 

masing-masing  menjadi bersatu, 
berkumpul bersama dalam bait 
Allah, berdoa, memecah roti 
(seperti yang Yesus teladankan 
dalam perjamuan terakhir Kis 2:41-
47) dan memberi kesaksian tentang 
kebangkitan Yesus dan kesaksian 
hidup mereka yang diberkati (Kis 
4:32-37) 

 Murid Yesus yang tadinya tidak 
percaya dan tidak beriman menjadi 
penuh iman dan melakukan banyak 
mujizat : penyembuhan, mengusir 
setan (Kis 5:12-16), dll. 

Perubahan apa yang terjadi dalam 
hidup Anda sejak Anda mengenal 
Yesus ? 

 Roh Kudus adalah daya 
kekuatah Allah yang 
memberikan hidup baru, 
mempersatukan, menggerak-
kan dan menguatkan umatNya, 
dan peristiwa Pentakosta inilah 
merupakan lahirnya GEREJA. 
Roh Kudus yang berkarya 
dalam gereja sehingga gereja 
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dapat hidup dan berkembang 
di dunia ini dari dulu, sekarang 
dan selama-lamanya.  

 Roh kudus juga di sebut Roh 
Iman, yang menggerakkan 
orang untuk berTOBAT dan 
kembali pada Yesus. Orang 
yang hidupnya di gerakkan oleh 
Roh Kudus adalah hidupnya 
terarah/ teratur terlihat dari 
tingkah laku, cara berpikir dan 
oleh Santo Paulus di 
ringkaskan: “... buah Roh 
ialah:kasih, sukacita, damai 
sejahtera, kesabaran, kemu-
rahan, kebaikan, kesetiaan, 
kelemahlembutan, penguasaan 
diri…“ (Gal 5:22-23). Mereka 
yang hidupnya penuh dengan 
buah-buah Roh ini adalah 
pribadi-pribadi yang sudah 
hidupnya sudah dipenuhi 
dengan Roh Kudus. 

Sudahkah hidup Anda berbuah 
kebajikan-kebajikan ini ?  

 Roh Tuhan inilah yang 
menemani dan tinggal dalam 
diri kita, Ia akan menghibur, 
menolong, memberi kekuatan, 
mencurahkan kasih kepada 
kita. Ketika kita menghadapi 
masalah/ dalam kesusahan dan 
penderitaan, pada saat itu juga 
Roh Kudus mencurahkan cinta 
kasih kepada kita, “Dan 
pengharapan tidak mengece-
wakan, karena kasih Allah telah 

dicurahkan di dalam hati kita 
oleh Roh Kudus yang telah 
dikaruniakan kepada kita”. 
(Rm. 5:5). 

 Roh Kudus yang dikaruniakan 
pada kita memberikan daya/ 
kekuatan kepada kita sehingga 
kita diberi kemampuan untuk 
melaksanakan karya pelayanan 
kepada sesama, seperti Yesus 
dahulu melayani umat dan para 
muridNya. Karunia Roh itu 
berbeda-beda antara seorang 
dengan yang lain, tergantung 
kehendak Allah serta karya dan 
buah Roh yang ada pada orang 
tersebut. Ada yang diberi 
karunia untuk mewartakan/ 
mengajar, mendoakan, mende-
ngarkan orang curhat, 
menghibur orang lain, me-
ngunjungi orang yang sakit/ 
kesepian, menyanyikan puji-
pujian, menyembuhkan orang 
sakit, berbahasa roh, 
menafsirkan bahasa roh, dll. 
Tujuannya adalah untuk 
kepentingan bersama dalam 
kesatuan jemaat/ Gereja/ umat 
Allah yaitu mempersatukan dan 
melengkapi satu sama lain.  

 Memang Allah memberikan 
karunia Roh Kudus secara 
khusus kepada kita masing-
masing, oleh karenanya kita 
harus menjaga agar Roh itu 
tetap memancar / terus 
berkarya dan bertumbuh dalam 
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hidup kita, maka kita harus 
meminta kepada Tuhan dengan 
berdoa dan terus meng-
gunakan karunia itu dalah 
kehidupan sehari-hari.  

 Dalam Allah Tritunggal, Roh 
kudus menjadi pribadi yang 
ketiga yang menggantikan 
Yesus untuk menyertai 
umatNya (kita semua) di dunia.  

Sumber: Sumber Informasi dan Referensi 
Katekese dan Bina Iman, Jl Hayam Wuruk 

Jkt 

 

KEGIATAN 

DPP 

BENDAHARA – PELATIHAN 
PENYUSUNAN KAS STASI 

Menindaklanjuti Pedoman Admisnistrasi 
Stasi yang dibuat oleh DPP tanggal 25 
April 2015 dan direvisi tanggal 10 
Desember 2015, maka Tim Bendahara 
DPP yang terdiri dari Bapak Martinus K 
Tan, Renata dan Sr Leonisia berinisiatif 
menyelenggarakan pelatihan pengguna-
an kas stasi yang telah dirancang oleh 
DPP. Pertemuan berlangsung dua hari, 
yaitu untuk stasi-stasi yang bernaung di 
wilayah III dan IV diadakan Sabtu 28 Mei 
2016 di Stasi St Yohanes Kota Batak jam 
10.00-17.00, dan Minggu 29 Mei 2016 
untuk bendahara Wilayah Pusat, 
Wilayah I dan Wilayah II di Gedung 
Faslitas Paroki mulai jam 14.00-19.00. 

Untuk pertemuan di Paroki ini, tim 
mendapat bantuan dari Bpk Yohanes 
Bosko yang adalah bendahara Stasi St 
Lusia Rumbai – Wilayah II. 

 

 

Pelatihan berlangsung santai, dimana 
para bendahara dibimbing satu-persatu 
agar mengerti cara pengisian kas. Dari 5 
wilayah yang terdiri dari 1 bendahara 
Wilayah pusat dan 26 bendahara stasi, 
hadir memenuhi undangan pelatihan 
sebanyak 21 bendahara yang dian-
taranya didampingi oleh ketua / 
sekretaris stasi. 

Diharapkan dari pertemuan ini agar 
administrasi stasi semakin tertib dan 
pelaporan di triwulan ketiga sudah 
seperti yang diharapkan. 

 



 

 

Edisi L – JUNI 2016 

 

Halaman 19 dari 32 

 

SEKSI KELUARGA - MOMEN 
KURSUS PERSIAPAN 
PERKAWINAN II / 2016 

Minggu kedua mulai hari Jumat 13 Mei 
sampai hari Minggu 15Mei, di Paroki St. 
Paulus Pekanbaru diadakan KPP (kursus 
persiapan perkawinan) untuk 
memberikan pembekalan dan tambahan 
wawasan bagi muda mudi yang akan 
berencana menikah beberapa bulan 
kedepan. 

Pada kursus ini para peserta belajar 
banyak tentang sembilan materi penting 
yang berguna mengakomodir keinginan 
mereka untuk saling menerimakan 
sakramen perkawinan secara Katolik, 
disamping itu peserta juga diajarkan 
untuksecara aktif bersama dalam 
kelompoknya bertanggung jawab 
terhadap tugas tugas yang diberikan, 
sehingga kedepan diharapkan setelah 
mereka membentuk keluarga terlibat 
aktif dalam kelompok terkecilnya dalam 
lingkungan atau kring atau stasi mereka.  

Kali ini KPP diikuti oleh 33 pasangan dan 
ini merupakan jumlah peserta terbanyak 
dalam 5 tahun terakhir. 

Beberapa kegiatan yang sempat 
terekam sbb : 

 

 

Peserta KPP Angkatan II /2016 selamat 
berjuang, jalan masih panjang dan 
berliku liku referensi dari narasumber  
sudah sangat lengkap dan istimewa 
tinggal usaha kalian untuk 
mengembangkan iman dan cinta dalam 
keluarga yang akan kalian bentuklah 
yang bisa membuat cita cita dan tujuan 
kalian membentuk keluarga bisa 
tercapai . 

Jangan lupa sebuah tips dari materi 
komunikasi dalam keluarga yang selalu 
bisa menyegarkan kalian: the greatest 
thing that has ever happened to me was 
finding you – I Love You  
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Tri S – Effen M 

 

SEKSI KATEKESE – SEMINAR 
KERAHIMAN ILAHI 

 

Seksi Katekese bekerja sama dengan 
penggagas PDKK – Bapak Stefanus 
Kasmis beserta tim nya menggelar acara 
Seminar Kerahiman Ilahi, dimulai 
dengan KRK dan Doa penyembuhan 
pada tanggal 2 Juni 2016 dengan Tema 
KebangkitanNya memulihkan dan 
kerahimanNya membebaskan dan sub 

tema Allah mengaruniakan AnakNya yg 
Tunggal, supaya setiap yang percaya 
diselamatkanNya ( Yoh 3:16). Seminar 
diadakan duahari, 3-4 Juni dengan 
Pembicara Pastor Augustinus Yuswanto 
OFM Cap. 

 

Hadir sekitar 148 peserta, dan beberapa 
dari stasi-stasi. Acara seminar hari 
pertama diadakan Misa memperingati 
Hari Raya Hati Yesus yang maha Kudus, 
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dan diakhiri dengan Misa penutupan di 
hari kedua. 

 

SEKSI PEMB. DAN HARTA BENDA 
GEREJA – KUNJUNGAN KE STASI ST 
FRANSISKUS ASSISI INDA KIAT 

Minggu, 5 Juni 2016, Seksi 
Pembangunan dan Harta Benda Gereja 
DPP Bapak Bonivacius Lasambow, Wakil 
Ketua DPP Y Sutrisno, dan Bandahara I 
DPP Bapak Martinus K, Pastor  berserta 
tim mendampingi Pastor Franco 
Qualizza SX mengunjungi stasi ST 
Fransiskus Assisi Inda Kiat. Stasi ini baru 
akan mulai membangun gereja mereka 
yang rencananya akan dikunjungi Bapa 
Uskup dalam kunjungan beliau 
mendatang. 

Rencana bangunan gereja 9 x 18m ini 
akan dibantu oleh tim perencanaan yang 
ditunjuk DPP. 

 

STASI 

PESTA PERAK STASI ST ELISABETH 
MUARA FAJAR 

Minggu, 15 Mei 2016, Bertepatan 
dengan Hari Raya Pentakosta, Stasi St. 

Elisabeth merayakan pesta perak 
berdirinya Stasi tersebut.. 

 

 
Perayaan ini diawali dengan Misa pada 
Minggu Pentakosta yang di pimpin oleh 
P. Franco, SX didampingi konselebran P. 
Gazali,SX. Dalam khotbahnya beliau 
berkata "tidak mudah memahami Roh 
Kudus. Namun Roh Kudus dapat 
dirasakan. Roh Kudus dapat membantu 
orang melakukan perbuatan-perbuatan 
baik, sedangkan orang-orang yang tidak 
mau menuruti karunia Roh Kudus akan 
sama seperti orang yang mendirikan 
menara Babel...manusia ingin 
menunjukkan ke angkuhannya, sehingga 
akhirnya mereka bukan membangun 
melainkan menghancurkan. Maka hanya 
Roh Kudus yang dapat membuat 
hubungan manusia itu akan manis 
kembali berkat kuasa Roh Kudus. 

Dalam perayaan Misa ada tarian 
persembahan.... 

Setelah misa dilanjutkan dengan pesta 
syukur di aula yang berada di belakang 
gereja stasi... 
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Ada yang menarik tampak di stasi ini 
karena tidak biasa kita melihat ada 
gedung untk sekretariat gereja stasi, 
tetapi di stasi ini ada juga gedung 
tersebut yang berada di samping gereja. 

Pada saat Pesta syukur ini di jelaskan 
bahwa umat pertama di stasi ini ada 8 
kk, yaitu pada tahun 1991. Yang menjadi 
ketua Stasi pertama adalah Bapak 
Simanjuntak atau sering dipanggil 
dopping Elisabeth, beliau menjadi ketua 
Stasi sampai tahun 1998, kemudian 
dilanjutkan oleh Bapak P. Simbolon 
sampai tahun 2002, selanjutnya Bapak 
Damanik sampai 2005, Selanjutnya 
Bapak Sitohang sampai tahun 2012, 
kemudian Bapak Lature sampai 
Sekarang... 

Gereja Stasi awalnya berada di km 16 
kemudian di pindahkan ke km. 15 pada 
tanggal 22 Februari 2002 dg dana awal 
hanya 3 juta rupiah dan pada bulan 
Oktober 2002 Gedung Gereja sudah 
diberkati. Dan jumlah umat sudah 
~mencapai 98 KK... 

~Rosalaura P 

PELANTIKAN PUTERA-PUTERI 
ALTAR ST LUSIA RUMBAI 

Setelah melalui masa orientasi selama 6 
bulan, diawali dengan kegiatan rekoleksi 
untuk seluruh putera puteri altar yang 
dilaksanakan pada bulan Nopember 
2015, serta dilakukan juga proses 
pendampingan dan pembinaan oleh 
para Pembina. Melihat perkembangan 
dan aktifitas pelayanan altar selama 6 

bulan terakhir, maka para Pembina 
Putera Puteri Altar yang diketuai oleh 
Koordinator Seksi Katekese Stasi Santa 
Lusia Rumbai, Bapak Teguh Tjatmiko, 
merekomendasi kepada pengurus stasi 
dan Pastor Paroki untuk melaksanakan 
pelantikan putera puteri altar secara 
resmi. 

 

Dengan penuh syukur, pada hari Minggu 
15 Mei 2016, Pastor Otello Pancani,SX 
berkenan menghantar total 41 Putera-
Puteri Altar untuk dilantik dalam 
Perayaan Ekaristi. Setelah homili, Pastor 
Pancani memimpin prosesi pelantikan 
dan dibantu oleh Suster-Suster KSFL 
yang bertugas di Rumbai. Kepada 
seluruh putera puteri altar, disematkan 
kalung salib sebagai tanda tugas dan 
sebuh lilin dinyalakan, dilanjutkan 
dengan pengucapan doa dari seluruh 
putera puteri altar yang akan berusaha 
sebaik mungkin dalam tugas pelayanan 
altar, serta berusaha menjadi pribadi 
yang lebih betanggung jawab. 

Sukacita yang penuh dirasakan juga oleh 
seluruh umat Stasi Santa Lusia Rumbai 
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dengan dilantiknya putera puteri altar di 
Stasi Santa Lusia Rumbai.  Diharapkan 
pelayanan mereka dapat memberikan 
kegembiraan kepada seluruh umat.  

 

~ Paulus C Motoh / Foto Andre T 

PENUTUPAN BULAN MARIA ST 
PHILIPUS ARENGKA UJUNG 

Selasa, 31 Mei 2016. Di Gereja 
Ouikumene Lanud Roesmin Nurdjadin, 
umat Stasi St Philipus telah berkumpul 
pukul 19.00 untuk merayakan 
penutupan bulan Maria, setelah selama 
sebulan melakukan doa rosario secara 
begiliran dari rumah ke rumah. 

Perayaan dimulai dengan perarakan 
Patung Bunda Maria dari gereja ke Aula, 
dimana ibadat diselenggarakan. Anak-
anak membawa lilin dan perwakilan 
kring membawa bunga, diikuti oleh 
petugas dan Pastor Lius SX. Perarakan 
memasuki aula sambil bernyanyi. Dalam 
kesempatan ini, stasi mendapat 
kunjungan dari beberapa suster FCJM 
Kota Batak. 

Doa Rosario dipimpin oleh Ibu Lusia, dan 
pada peristiwa Maria mengunjungi 
Elisabeth, diseling dengan pembacaan 
Injil oleh Pastor dan Homili sehubungan 
dengan pesta Santa Perawan Maria 
mengunjungi Elisabet.  

Setelah selesai Doa Rosario, acara 
dilanjutkan dengan persembahan, Doa 
Syukur Agung, Komuni dan penutup. 

Dipenghujung acara, umat beramah 
tamah sambil menikmati snack yang 
disediakan pengurus stasi. 

 

KUNJUNGAN PAFA KE STASI ST 
VERONIKA PALAS 

Sabtu, 4 Juni 2016, ada yang berbeda di 
Stasi St Palas. PAFA – Pencinta Alam 
Fransiskus Assisi Padang mengadakan 
Reuni rutin, kali ini ke Pekanbaru dengan 
jadwal tanggal 3-5 Juni. PAFA yang 
mengusung moto Jujur-Sederhana-
Gembira-Satria ini mengunjungi Stasi St 
Palas diantara salah satu jadwal 
kunjungan mereka.  

Kunjungan diawali dengan Misa 
Requiem untuk Pastor Firmansyah 
“Frans” Halim Pr yang adalah pastor 
motivator PAFA, pastor pribumi pertama 
di Padang, yang telah berpulang ke 
rumah Bapa pada tanggal 3 Juni 2016 di 
RS Carolus Jakarta, dan akan 
dikebumikan di biara Serikat Xaverian 
pada hari senin (6/6). 

Misa dimulai pukul 09.00 dipimpin oleh 
Pastor Franco Qualizza SX yang juga 
salah satu mantan pembimbing PAFA, 
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dihadiri pengurus stasi ST Veronika Palas 
dan DPP dimana stasi bernaung, yaitu 
Bapak Bonifacius Lasambow selaku Seksi 
Pembangunan dan Harta Benda gereja, 
berserta Bendahara II DPP.  

 

Dalam kesempatan pengumuman, 
berbica dalam sambutan diantaranya 
Ketua Panitia – Dr Akmal, Ketua PAFA 
Pekanbaru – Bapak Laurentius, Pastor, 
dan juga ketua stasi Bpk Yulius Bago. 
Dari sambutan-sambutan ini, diketahui 
bahwa PAFA telah berpatisipasi dalam 
membantu pembangunan Gereja dan 
beberapa kelengkapannya, seperti 
Plafond, Patung Hati Kudus Yesus dan 
Maria. Dalam kesempatan ini juga, 
pengurus stasi memberikan kenang-
kenangan berupa Ulos. 

Selesai Misa, foto bersama pengurus 
stasi, dilanjutkan dengan acara 
menanam pohon. Acara diakhirir dengan 
ramah taman dalam makan siang 
bersama dnegan penuh keakraban. 

Terimakasih atas kunjungan ini, semoga 
kelompok ini senantiasa berkembang 
dan berbuah. 

 

. 
~re 

PERISTIWA 

RIP Pastor Francesco Marini, SX (1940-
2016) 

 P. Francesco Marini lahir di 
Venagrande, Ascoli Piceno (Italia) 
pada 19 September 1940. 

 Dari Seminari Ascoli Piceno, beliau 
melanjutkan studi sebagai calon 
imam Xaverian di Institusi St. 
Petrus Vincoli pada tahun 1956. 

 Pada 19 Oktober 1957 beliau 
mengikrarkan Profesi Pertama. 

 P. Francesco Marini ditahbiskan 
menjadi imam di Parma pada 17 
Oktober 1965. 

 Setelah menyelesaikan studi 
teologi moral pada Universitas 
Alphonsianum di Roma, beliau 
mengemban tugas mengajar para 
mahasiswa di bidang studi Filsafat 
dan Teologi di Parma (1968-1976) 
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 Beliau mendapat perutusan ke 
tanah misi Indonesia mulai 1976 
hingga 1983 sebagai rekan imam di 
Paroki Aek Kanopan dan Aek 
Nabara (Keuskupan Agung Medan). 

 Pada tahun 1981-1983 menjabat 
sebagai Provinsial. 

 Pada tahun 1983 beliau terpilih 
sebagai anggota Direksi Jenderal 
dan pada tahun 1989 menjabat 
sebagai Superior Jenderal, hingga 
dipilih kembali untuk periode 
berikutnya pada 1996 hingga 2002. 

 Pada tahun 2003 ia kembali ke 
Indonesia, lalu ditugaskan sebagai 
rekan imam di Paroki St Matius 
Penginjil, Bintaro (Keuskupan 
Agung Jakarta) pada September 
2003 hingga 2009. 

 P. Francesco Marini mendapat 
tugas sebagai formator di rumah 

pendidikan Skolastikat Jakarta 
mulai tahun 2010. 

 Pada Juli 2015 mengambil masa 
cuti ke Italia dan perawatan 
kesehatan di kampung halaman, 
Ascoli Piceno. 

 Selama November 2015 menjalani 
perawatan intensif di Rumah Induk 
Parma, hingga meninggalnya 24 
Mei 2016. 

~ diambil dari catatan P.Antonius 
Wahyudianto SX 

 

Pertemuan Imam se-Keuskupan Padang 

Pertemuan para imam se-Keuskupan 
Padang, berlangsung tanggal 24-27 Mei 
2017, bertempat di Puri Dharma Paroki 
Katedral St. Theresia Kanak-Kanak Yesus 
– Padang. Bapa Uskup Mgr. Martinus 
Dogma Situmorang, OFM.Cap. 
mengawali pertemuan yang diikuti oleh 
49 imam yang berkarya di Keuskupan 
Padang, dengan ajakan 

refleksi bersama untuk merenungkan 
jati diri dan panggilan imamat. Hidup 
dan panggilan sebagai imam adalah 
berdoa dan mewartakan Injil. Reflesi 

https://web.facebook.com/profile.php?id=100010176664613
https://web.facebook.com/profile.php?id=100010176664613
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singkat ini sekaligus menghantar kepada 
tema study bersama para imam, yaitu: 
Pastoral Keluarga: Menghidupi 
Persekutuan Memberitakan Sukacita 
Cinta”. 

 

“Paus Fransiskus kepada imam, melalui 
para Uskup mengatakan kalau para 
imam sering menggunakan kata-kata 
pahit dan mempersalahkan dunia 
modern sekarang ini, kalian benar 
karena dunia sekarang ini membuat 
banyak orang terkatung-katung. Dengan 
latar belakang ini, Imam kita harus bisa 
lantang dan berani bersuara, bahwa 
hidup mereka berbeda, bisa menjadi 
contoh dengan meninggalkan ambisi 
akan karir dan kekuasaan, dan harus 
membantu orang lain di jalan 
keselamatan.” Ungkap Bapa Uskup. 

Bapa Uskup juga menyampaikan 
harapannya agar para imam berusaha 
bersungguh-sungguh menghargai hidup 
imamatnya, dan melakukannya dengan 
kesabaran, tangan dan hati selalu 
terbuka bagi sesama. Dengan 
kemurahan hati yang berlimpah 
memberi diri, karena kita dipanggil dan 
diutus untuk itu. Dan bagi umat yang 

hadir, Bapa Uskup mengajak untuk 
selalu mendoakan imam-imam kita 
dimanapun mereka berada.  

~Keuskupan Padang 

 

PAFA [Pencinta Alam Fransiskus Asisi] 

Pafa adalah organisasi untuk remaja 
Katolik membentuk, melatih diri menjadi 
pribadi yang tangguh dalam Iman 
Kristiani, melalui kecintaan pada alam. 

Pafa ini lahir sebagai kelompok khusus 
dari OSI [Oratorium Sukmah Indah]. OSI 
didirikan pada thn 1973 oleh [alm] 
Pastor Frans Halim Pr., seorang pastor 
muda yang sangat cerdas yang baru 
ditabiskan sebagai Imam [tgl 12-8-1972]. 

OSI adalah wadah pembinanaan Remaja 
Katolik Padang [usia SMP, SMA] melalui 
belajar bersama, bermain, olah raga, 
music, dll yang dibimbing oleh pastor 
dan guru-guru. 

Dalam perkembangannya, OSI 
membentuk kelompok khusus yang 
menyukai alam, kegiatan kegiatan yang 
bersifat kepanduan / ketrampilan [ tali-
temali, smaphore, morse, P3K, Hiking, 
camping] dan pembinaan rohani yang 
lebih terarah, maka lahirlah PA-OSI thn 
1974. 

Sebagai Pembina utama Pator Frans, 
dibantu oleh Fr. Andre yang menguasai 
ketrampilan kepanduan dan menguasai-
mengajarkan lagu-lagu khas Pencinta 
alam, yang membuat para anggota nya 
begitu bersemangat dan kompak. Juga 
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dibantu Pembina lainnya; Suster, guru-
guru [Pak Hendra, Pak Widodo, Pak 
Herman] 

Angkatan I thn 1974 : 14 orang anggota 
saja . Angkatan II thn 1975 : 7 anggota 
saja , barulah angkatan III thn 1976 
puluhan anggota [sudah banyak], 
dstnya…. 

Calon anggota ini dibina/ digembleng  
rohaninya dan ketrampilan kepanduan. 
Setelah mengikuti pembinaan yang 
diadakan setiap Minggu pagi pk 09.00 – 
12.00 [dengan memakai tempat di SMP 
Frater], jika lulus barulah dilantik jadi 
anggota pada saat perkemahan. 
Perkemahan adalah hal yang sangat 
diidam-idam kan segenap anggota PA-
OSI, yang umumnya diadakan 2 kali 
setahun dalam liburan sekolah, bulan 
Juni dan Desember.  Dalam perkemahan 
pun diadakan banyak kegiatan : 
pembinaan Iman, Misa, Hiking, 
Permainan. Dalam perkemahan ini anak 
Pafa berlatih hidup mandiri, jauh dari 
orang tua, kerja kelompok. Yang putri 
bertugas didapur menyiapkan/memasak 
makanan, yang putra bertugas 
mendirikan tenda, buat fasilitas umum, 
nyari kayu bakar, mengangkat air dari 
sumbernya [sungai, sumur], ronda 
malam. Semua peserta sangat gembira 
dan merindukan perkemahan ini. 
Biasanya dalam perkemahan sering 
dikunjungi biarawan/wati dari Padang. 
Api unggun dimalam hari adalah acara 
puncak dari perkemahan, yang mana 
setiap kelompok/tenda menyumbang-

kan acara, dalam api unggun ini juga ada 
siraman rohani. Sehabis acara api 
unggun biasanya dinyanyikan lagu DOA 
MALAM yang khusus digubah oleh 
Pastor Frans untuk Pafa, dan ditutup 
lagu Auld Lang Syne [Urak Selo] 

Pada thn 1978 Pastor Frans mendapat 
tugas belajar di Italia, maka belaiu 
digantikan oleh Pastor Franco Qualizza  
SX, dan sekitar 1982 Pastor Fernando 
Abis, SX mengambil alih tongkat estafet 
dan terakhir adalah Pastor Sandro 
Pecatti, SX. 

Sekitar thn 1980 an nama PA-OSI 
dirubah menjadi PAFA [Pencinta Alam 
Fransiskus Asisi] dengan pelindung 
Santo Fransiskus dari Asisi – Seorang 
Santo yang sangat dekat dengan alam 
dan hewan. Hal ini disebabkan OSI nya 
sudah ditutup oleh Pastor Scaglia,SX  

Mars Pafa  

Kami pencinta alam putera dan puteri 
bercita cita mulia 
Hendak membina diri dalam Pencinta Alam 
Fransiskus Asisi 

Ref: 
Marilah kawan semua, marilah 
berjuang 
Laksanakan dasadharma, menuju 
hidup sempurna 

Kami pencinta alam putera dan puteri, 
bercita-cita mulia 
Ingin berbudi luhur di lembah kehidupan, 
Kini dan selamanya.  

Reff: 
Kami pencinta alam putera dan puteri, 
bercita-cita mulia 
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Dinaungi oleh Bunda Santa Prawan Maria, 
Meniru Yesus Kristis.  

Reff:… 

 

DOA MALAM 

Diantara kemah membentang, kami hadir ya 
Tuhan 
‘tuk menyalami hari silam, membumbunglah 
lagu mesra. 
Dengarkankah doa kami, yang 
membumbung dari bumi. 
Padamulah kami bermohon, ya Tuhan 
Pencipta Alam 
Lindungilah kami selalu, agar seteru 
menjauh.  
Reff: 

Berlutut di depanMu, kami putra-
putri-Mu 
Kau Tuhan, limpahkanlah berkatMu. 

Bila senja berganti malam, sunyi senyaplah 
alam 
Bintangpun menghias angkasa, jernih terang 
bagai intan 
 
Di dalam dunia yang kacau, kami rindu akan 
Dikau. 
Engkaulah jalan kebenaranm kehidupan, 
kes’lamatan 
Teguhkanlah iman kamu s’lalu, agar kami 
rendah hati. 

Reff: 
 

Sebelum mebaringkan diri, pada malam ini 
Batin kami periksa sungguh atas hidup dari 
pagi. 
Kalau ada kesalahan, kami mohon 
pengampunan. 
 
Kebaikan yang dilakukan, kami sembahkan 
padaMu. 

T’rimalah persembahan ini, sederhana 
penuh cinta. 

Reff: 

 

Lagu lagu inilah yang memupuk 
persaudaraan yang mendalam diantara 
anggota, bahkan antar anggota yang 
angkatan I [1974] dengan anggota 
angkatan 80 an 90 an yang tidak saling 
kenal pada waktu berada di Pafa, terjalin 
ikatan yang sangat erat…ini terbukti 
pada waktu diadakan acara reuni 
pertama kalinya thn 2012 kekompakkan 
dan komunikasi itu tidak ada sekat 
pembatas nya. Karena semua 
menyanyikan lagu yang sama bersama-
sama, semua punya yel yel yang sama 
perbedaan umur 10, 20 tahun bukan 
penghambat diantara mereka. 

 

Seiring perjalanan waktu, sesuai 
kemajuan zaman, dimana tuntutan 
kehidupan makin kompleks, Pembina 
makin langka yang mau membimbing 
anggota Pafa, bahkan terakhir Pafa sama 
sekali tidak punya Pembina baik pastor 
maupun guru/awam, dan anggota pun 
merosot drastis, sehingga thn 1996 mati 
surilah Pafa itu. Tidak adalagi kelompok 
remaja berkumpul, bermain, berlatih, 
menempa diri dengan menamakan diri 
Pafa. 

Namun sekonyong konyong….bagai 
halilintar mengelegar, terjadilah 
peristiwa yang sangat dahsyat, yang 
mampu menggerakkan simpul-simpul 
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yang telah tercerai berai tu. Terdengar 
kabar dari keluarga Pastor Frans bahwa 
beliau ingin memperingari 40 thn 
imamat diantara para anggota Pafa. 
Kabar yang menggelegar ini disambut 
hangat oleh beberapa anggota senior 
Pafa [angkatan pertama] al: Susi, Bayuk, 
Kie Hok, Jack dan terus menggelinding 
bagai bola salju yang terus membesar 
yang tak dapat dibendung lagi, yaitu 
ingin merayakan 40 thn Imamat Pastor 
Frans sekaligus reuni di Padang. 
Terdengar oleh Pastor Frans hal ini, 
membuat Pastor marah pada Sin 
[adiknya], karena Pastor tidak ingin 
merayakannya, tidak ingin repot repot 
dan menyusahkan banyak orang. Namun 
walau demikian tidak dapat dibendung 
keinginan para anggota yang begitu 
besar untuk bergembira bersama Pastor 
Frans , sehingga akhirnya diadakanlah 
PERINGATAN 40 THN IMAMAT PASTOR 
FRANS sekaligus REUNI PAFA di Susteran 
St. Leo, Padang yang dihadiri seratusan 
anggota dari seluruh pelosok nusantara, 
bahkan ada yang dari Malaysia. Sungguh 
peringatan imamat dan reuni ini menjadi 
acara yang luar biasa menyatukan 
kembali para anggota dan pastor Frans 
[yang sedang sakit]. Misa puncaknya 
diadakan tgl 12-8-2012 di Kapel Susteran 
misa konselebrasi dipimpin pastor Frans 
[ Pastor Larufa, Pastor Fernando Abis, 
Pastor Franco, Pastor Alex] [pastor Alex 
adalah anggota Pafa angktatan I]. 

Semenjak acara 40 th Imamat ini, 
terjadilah perubahan drastis….PAFA 
hidup menggelora kembali, secara rutin 

diadakan berbagai kegiatan bersama 
pastor Frans, mulai dari persekutuan 
doa, misa yang dipimpin pastor Frans, 
ziarah ke Yerusalem, reuni tiap tahun, 
seminar yang juga dibawakan pastor 
Frans, dstnya. 

 

 

Namun karena pastor Frans yang sudah 
lama sakit, tidak dapat tertolong lagi, 
akhirnya wafat di RS. Carolus, pada 
Jumat 3-6-2016 pkl 12.00 wib, 
bertepatan saat Reuni Pafa yang 
diadakan di Pekanbaru – saat itu, 
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anggota Pafa tengah berdoa makan 
siang bertempat di rumah Akmal. Saat 
itu juga dihadiri pleh pastor Franco. 

Dalam reuni th 2016 yang diadakan di 
Pekanbaru ini, Baksosnya adalah 
membantu sebagian finishing gereja St. 

Veronika, Stasi Palas, Paroki St. Paulus, 
Pekanbaru. Sehingga misa yang 
diadakan tgl 4-6-2016 dijadikan misa 
requem untuk pastor Frans yang dihadiri 
70 anggota Pafa 

Laurentius Aliang  

DANA PAROKI MANDIRI 

 

NO KODE NAMA KRING JUMLAH

1 M2-300K1A St Tadeus 420,000                 

2 M2-300K1B St Gabriel 1,250,000              

3 M2-300K1C St Paulus 1,185,000              

4 M2-300K2A St Guido Maria Conforti 650,000                 

5 M2-300K2B St Fransiskus Xaverius 440,000                 

6 M2-300K2C1 St Fransiskus  Asissi -                              

7 M2-300K2C2 St Benediktus 1,595,000              

8 M2-300K3A1 St Mikael 770,000                 

9 M2-300K3A2 St Lusia 2,100,000              

10 M2-300K3A3 St Maria Ratu Rosario -                              

11 M2-300K3B St Petrus -                              

12 M2-300K3C St Yohanes Pembaptis 940,000                 

13 M2-300K3D St Markus 420,000                 

14 M2-300K1E St Lukas -                              

15 M2-300K4A St Yosef -                              

16 M2-300K4B St Elisabeth -                              

17 M2-300K4C St Margaretha -                              

18 M2-300K4D St Maria  1,140,000              

19 M2-300K4E St Agnes 500,000                  
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NO KODE NAMA STASI JUMLAH

1 M2-301 St Philipus Arengka Ujung 1,650,000              

2 M2-302 St Agatha Kualu Tarai -                              

3 M2-303 St Augustinus Sriwijaya 720,000                 

4 M2-304 St Martinus Majapahit -                              

5 M2-305 St Dominikus Tambusai -                              

6 M2-306 St Yohanes Bosco Rajawali 6,785,000              

7 M2-307 St Veronika Sri Palas 2,610,000              

8 M2-308 St Theresia Kanak-kanak Yesus Takwana 720,000                 

9 M2-309 St Lusia Rumbai 5,880,000              

10 M2-310 St Agnes Muara Beringin 1,100,000              

11 M2-311 St Monika Menjuahjuah 1,890,000              

12 M2-325 St Elisabeth Muara Fajar 2,700,000              

13 M2-312 St Yosef Salo 6,000,000              

14 M2-313 St Sesilia Siabu -                              

15 M2-314 St Antonius Dn Koto Panjang -                              

16 M2-315 St Stefanus Bukit Payung 1,200,000              

17 M2-316 St Rafael PT Johan 2,405,000              

18 M2-317 St Yohanes Kota batak 2,280,000              

19 M2-318 St F Xaverius Pasar Flamboyan 1,140,000              

20 M2-319 St Thomas Petapahan -                              

21 M2-320 St Laurentius Suka Ramai 3,445,000              

22 M2-321 St Tarsisius Kota baru -                              

23 M2-322 St Felicitas Kota Bangun -                              

24 M2-323 St Dionisius Kampung Damai 600,000                 

25 M2-326 St Fransiskus Asisi Indah Kiat 1,380,000              

42,505,000           Total Dana Paroki Mandiri Stasi  

Catatan : Dana yang tercatat adalah dana paroki mandiri yang di setor ke Paroki di tahun 201



 

 

 

 

Dalam Seminar Hidup Baru dalam Roh, kita diajak untuk merenungkan kasih 

Allah dan bagaimana agar kita dapat hidup diperbaharui di dalam Roh Kudus. 

Maka umumnya karunia yang diterima oleh para peserta, pertama- tama adalah 

pengalaman dikasihi oleh Allah dan pertobatan. Jadi kelirulah motivasi 

mengikuti SHDR jika yang “diincar” adalah karunia karisma Roh Kudus. Sebab 

yang lebih utama adalah pengalaman rohani bersama Allah yaitu mengalami 

secara nyata bahwa Tuhan itu mengasihi kita dan Ia mau mengampuni kita, 

sebab Ia mau agar kita hidup baru di dalam-Nya. 


