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PENGANTAR PASTOR PAROKI 

 

Saudara/i umat stasi se-Paroki.. 

Salam dalam damai dan kasih Kristus 

Bulan Juni dan Juli merupakan suatu waktu istimewa dalam tahun, disukai banyak orang dan amat 

dinantikan oleh murid-murid dan siswa/i beserta para gurunya dan orangtuanya karena kedua bulan ini 

ditandai dengan akhir tahun ajaran, libur panjang dan awal tahun ajaran baru. Semoga semua yang akan 

“Naik kelas...” atau “tamat...” atau “libur di...” dapat menikmatinya sepenuhnya. Bulan Juni dan Juli tahun 

ini diwarnai pula oleh ‘Pilpres’, oleh suasana ‘bulan puasa’ orang yang beragama Islam dan oleh pesta 

‘world cup’ di Brasil yang akan asik ditonton...  

Dalam suasana semarak ini rencana kegiatan-kegiatan di paroki kita pun banyak dan penting. Di 

antaranya yang patut mendapat perhatian khusus dari kita ialah: 

 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 mereka 

untuk menerima ke dua sakramen ini. 

 Pembaptisan bayi:  Orang tua diingatkan akan kewajiban 

mereka untuk menerimakan sakramen baptis kepada anak-

anaknya dalam bulan-bulan pertama setelah lahir. 

Keterlibatan orang tua dalam persiapan penerimaan 

Sakramen tsb mutlak dibutuhkan agar rahmat sakramen 

tersebut berbuah bagi anak dan juga bagi mereka sendiri.  

 

 Sakramen Perkawinan: Berkaitan dengan masa Paskah 

dan 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?.... 

 Sakramen Krisma: Tahun ini kunjungan pastoral Bpk Uskup ke paroki kita tidak diadakan bulan 

Juni, melainkan bulan September.  Maka penerimaan sakramen Krisma pun akan diadakan bulan 

September. Diharapkan bahwa dalam bulan-bulan yang akan datang ini persiapan untuk 

Sakramen tersebut dapat sungguh dimantapkan. 

 Pertemuan Bina Iman Remaja (BIR) separoki St. Paulus, yang direncanakan untuk 

tanggal 28-29 Juni, telah diundurkan pelaksanaannya sampai tanggal yang akan ditentukan di 

kemudian hari.   

 Pentahbisan Imam Xaverian dan Pengikraran Kaul kekal Suster FCJM: Dengan penuh 

rasa syukur diterima berita bahwa dua orang frater diakon dari Serikat Misionaris Xaverian (SX) 

akan ditahbiskan menjadi imam oleh Mgr. Ignatius Suharyo, uskup agung Jakarta, di gereja St. 



 

Maria a Fatima - Toasebio (Jkt) pada tanggal 11 Juli 2014. Berita gembira pula diterima dari 

Tarekat Suster FCJM:  sepuluh orang Suster akan mengikrarkan kaul kekalnya pada tanggal 24 

Juni 2014 di Propinsialat FCJM “Monteluco” – Pematangsiantar. Baik Serikat Misionaris Xaverian 

maupun Tarekat Suster FCJM melayani di paroki kita. Patutlah kita bersyukur atas anugerah 

imam / anggota baru yang telah mereka terima dan berdoa agar Tuhan berkenan mengutus 

lebih banyak lagi pekerja di kebun anggur-Nya. 

 Fr Yudi SX akan melangkah ke studi teologi:  Fr. Yudi akan mengakhiri 

masa TOM di paroki kita dalam bulan Juni ini dan sudah mendapat 

penugasan untuk meneruskan studi teologi di rumah Teologi Internasional 

Xaverian di Mexiko.  Kepada Fr. Yudi diucapkan banyak terimakasih atas 

segala pelayanannya di paroki kita selama menjalani masa TOM.  Semoga 

cita-cita Frater menjadi seorang imam misionaris Xaverian dapat cepat 

terwujud. Kita doakan. 

 Pemilihan Presiden Republik Indonesia:  Kita diminta untuk mempergunakan hak suara kita 

sebagai warga negara Indonesia untuk memilih Presiden dan Wakil Presiden Republik Indonesia 

dalam Pemilu yang akan diselenggarakan tanggal 9 Juli 2014. Patutlah kita menjalankan tugas 

kita ini dengan penuh tanggung jawab, sadar bahwa suara kita turut menentukan arah 

Pemerintah dan masa depan Bangsa dan Negara kita. 

 
 Bulan Puasa Agama Islam: Bagi Umat Islam bulan Juli tahun ini ialah bulan puasa yang akan 

berakhir dengan perayaan Idul Fitri (tgl. 28-29/7). Baiklah kita menunjukkan respek dan hormat 

bagi yang menunaikan ibadah puasa itu dan sekaligus berusaha meningkatkan hubungan yang 

baik dengan mereka melalui acara silaturrahmi yang sudah menjadi kebiasaan selama bulan itu.  

 Demikianlah beberapa catatan dari kami sehubungan dengan kegiatan-kegiatan paroki yang direncanakan 

untuk bulan Juni-Juli 2014. Semoga Tuhan memberkati segala usaha kita  untuk menghayati iman dan 

kasih kita. 

 

Pekanbaru, 24 Mei 2014 

 

Salam dan hormat kami, 

 

P Franco Qualizza, SX 
Pastor Paroki 

 



 

DARI REDAKSI 

 

Tak henti-henti Tim Warta Paroki mengucap syukur atas penyertaan Roh Kudus sehingga kembali warta 
Paroki Edisi Juni 2014 dapat hadir ditengah kita semua. 

Dalam edisi ini kami mengangkat pesan gembala KWI tentang peristiwa besar yang akan terjadi di tanah 
air kita yakni pemilihan presiden Juli mendatang. Seyogyanya kita turut berartisipasi dalam peristiwa ini, 
yang akan menentukan arah bagi bangsa kita, dimana kita adalah sebagai warga negaranya. 

Pun di bulan Juni ini adalah bulan istimewa karena kita merayakan Pentakosta, Hari raya Tunggal Maha 
Kudus, Hari Raya Tubuh dan Darah Kristus, serta hari raya Hati Yesus yang Maha Kudus. Peristiwa-
peristiwa tersebut kami angkat dalam topik kali ini. 

Harapan kami, semoga peristiwa-peritiwa tersebut makin menguatkan iman kita atas karya penebusan 
Kristus. 

Tak lupa kami selalu menghimbau para pengurus / ketua stasi dan umat sekalian untuk memiliki warta 
paroki tiap edisinya secara mandiri. Mohon bantuan para pengurus / ketua stasi untuk mengkoordinirnya. 

Kami juga menyediakan kolom untuk promosi usaha – dengan disertai donasi serelanya. 

Semoga terang Roh Kudus selalu menyertai kita semua. 

 

Y Sugiyana 
Redaktur 
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SAJIAN UTAMA 

PILIHLAH SECARA 

BERTANGGUNGJAWAB 

BERLANDASKAN SUARA HATI 

Surat Gembala KWI menyambut PILPRES 9 Juli 
2014 

Segenap Umat Katolik Indonesia yang terkasih, 

Kita bersyukur karena salah satu tahap penting 
dalam Pemilihan Umum 2014 yaitu pemilihan 
anggota legislatif telah selesai dengan aman. 
Kita akan memasuki tahap berikutnya yang 
sangat penting dan menentukan perjalanan 
bangsa kita ke depan. Pada tanggal 9 Juli 2014 
kita akan kembali memilih Presiden dan Wakil 
Presiden yang akan memimpin bangsa kita 
selama lima tahun ke depan. Marilah Pemilihan 
Presiden dan Wakil Presiden ini kita jadikan 
kesempatan untuk memperkokoh bangunan 
demokrasi serta sarana bagi kita untuk ambil 
bagian dalam membangun dan mangembangkan 
negeri tercinta kita agar menjadi damai dan 
sejahtera sesuai dengan cita-cita kemerdekaan 
bangsa kita. 

Ke depan bangsa kita akan menghadapi 
tantangan-tantangan berat yang harus diatasi di 
bawah kepemimpinan Presiden dan Wakil 
Presiden yang baru, misalnya masalah 
kemiskinan dan kesenjangan sosial, pendidikan, 
pengangguran, tenaga kerja Indonesia di luar 
negeri. Masalah dan tantangan lain yang tidak 
kalah penting adalah korupsi dan 
penyalahgunaan kekuasaan, kerusakan 
lingkungan hidup dan upaya untuk 
mengembangkan sikap toleran, inklusif dan 
plural demi terciptanya suasana rukun dan 
damai dalam masyarakat. Tantangan-tantangan 
yang berat ini harus diatasi dengan sekuat 
tenaga dan tanpa henti. Kita semua berharap 
semoga di bawah kepemimpinan Presiden dan 
Wakil Presiden yang akan terpilih, bangsa 
Indonesia mampu menghadapi, mengatasi dan 
menyelesaikan masalah-masalah itu. 

 

Kami mendorong agar pada saat pemilihan 
mendatang umat memilih sosok yang 
mempunyai integritas moral. Kita perlu 
mengetahui rekam jejak para calon Presiden dan 
Wakil Presiden, khususnya mengamati apakah 
mereka sungguh-sungguh mempunyai watak 
pemimpin yang melayani dan yang 
memperjuangkan nilai-nilai sesuai dengan 
Ajaran Sosial Gereja : menghormati kehidupan 
dan martabat manusia, memperjuangkan 
kebaikan bersama, mendorong dan menghayati 
semangat solidaritas dan subsidiaritas serta 
memberi perhatian lebih kepada warga negara 
yang kurang beruntung. Kita sungguh 
mengharapkan pemimpin yang gigih 
memelihara, mempertahankan dan 
mengamalkan Pancasila. Oleh karena itu 
kenalilah sungguh-sungguh para calon sebelum 
menjatuhkan pilihan. 

Agar pemilihan Presiden dan Wakil Presiden bisa 
berjalan dengan langsung, umum, bebas dan 
rahasia serta berkualitas, kita harus mau 
terlibat. Oleh karena itu kalau saudara dan 
saudari memiliki kesempatan dan kemampuan, 
sungguh mulia jika Anda bersedia ikut menjaga 
agar tidak terjadi kecurangan pada tahap-tahap 
pemilihan. Hal ini perlu kita lakukan melulu 
sebagai wujud tanggungjawab kita, bukan 
karena tidak percaya kepada kinerja 
penyelenggara Pemilu. 

Kami juga menghimbau agar umat Katolik yang 
terlibat dalam kampanye mengusahakan agar 
kampanye berjalan dengan santun dan beretika, 
tidak menggunakan kampanye hitam dan tidak 
menggunakan isu-isu SARA. Khususnya kami 
berharap agar media massa menjalankan 
jurnalisme damai dan berimbang. Pemberitaan 
media massa hendaknya mendukung terciptanya 
damai, kerukunan serta persaudaraan, 
mencerdaskan dan tidak melakukan penyesatan 
terhadap publik, sebaliknya menjadi corong 
kebenaran. 

Marilah kita berupaya sungguh-sungguh untuk 
mempertimbangkan dan menentukan pilihan 
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dengan hati dan pikiran yang jernih. Konferensi 
Waligereja Indonesia menyerukan agar saudara-
saudari menggunakan hak untuk memilih dan 
jangan tidak ikut memilih. Hendaknya pilihan 
Anda tidak dipengaruhi oleh uang atau imbalan-
imbalan lainnya. Sikap demikian merupakan 
perwujudan ajaran Gereja yang menyatakan, 
“Hendaknya semua warga negara menyadari 
hak maupun kewajibannya untuk secara bebas 
menggunakan hak suara mereka guna 
meningkatkan kesejahteraan umum” (Gaudium 
et Spes 75). 

 

 

Ketua Presidium KWI Mgr Ignatius Suharyo (kiri) dan 
Sekjen KWI Mgr Johannes Maria Pujasumarta (kanan) 

 

Pada akhirnya, marilah kita dukung dan kita 
berikan loyalitas kita kepada siapa pun yang 
akan terpilih sebagai Presiden dan Wakil 
Presiden Republik Indonesia periode 2014 – 
2019. Segala perbedaan pendapat dan pilihan 
politik, hendaknya berhenti saat Presiden dan 
Wakil Presiden terpilih dilantik pada bulan 
Oktober 2014. Kita menempatkan diri sebagai 
warga negara yang baik, menjadi seratus prosen 
Katolik dan seratus prosen Indonesia, karena 
kita adalah bagian sepenuhnya dari bangsa kita, 
yang ingin menyatu dalam kegembiraan dan 
harapan, dalam keprihatinan dan kecemasan 
bangsa kita (bdk GS 1). 

Marilah kita mengiringi proses pelaksanaan 
pemilihan Presiden dan Wakil Presiden dengan 
memohon berkat dari Tuhan, agar semua 
berlangsung dengan damai dan berkualitas dan 
dengan demikian terpilihlah pemimpin yang 
tepat bagi bangsa Indonesia. Semoga Bunda 
Maria, Ibu segala bangsa, senantiasa melindungi 
bangsa dan negara kita dengan doa-doanya. 

 

Jakarta, 26 Mei 2014 

KONFERENSI WALIGEREJA INDONESIA 

Mgr Ign. Suharyo  Mgr Johannes Pujasumarta  
Ketua                         Sekretaris Jenderal 

T O P I K  

Pentakosta 
Hari Raya Pentakosta 
mengingatkan kita 
akan turunnya Roh 
Kudus yang dijanjikan 
Yesus atas Gereja 
yang masih muda, 
yaitu atas para murid 
bersama Bunda Maria, 
yang dengan tekun, 
sehati dalam doa 
bersama menantikan 
kedatangan-Nya, 
sesudah la naik ke 
surga. 
 
 
Ketika tiba hari Pentakosta itu, turunlah dari 
langit suatu bunyi seperti tiupan angin keras 
yang memenuhi seluruh rumah di mana mereka 
duduk. Lalu tampaklah kepada mereka lidah-
lidah seperti nyala api bertebaran dan hinggap 
pada mereka masing-masing. Maka penuhlah 
mereka dengan Roh Kudus. 
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Apa arti perayaan Pentakosta bagi kehidupan 
kita yang merayakannya? Bagi kita, turunnya 
Roh Kudus dan kadar daya kuasa-Nya bagi 
hidup kita dalam Gereja, bergantung dari 
persatuan kita dengan Yesus Kristus dalam doa, 
Ekaristi dan karya nyata. Karena itu kita harus 
sungguh-sungguh hidup dari kuasa karya Roh 
Kudus, di mana Kristus dalam RohNya itu 
meraja di dalam hidup kita dan kita hidup dalam 
sikap taat dan setia kepada-Nya. Maka, di 
sanalah akan terjadi perubahan dan 
pembaharuan dalam hidup bersama sebagai 
suatu persekutuan umat Allah dalam Gereja 
yang satu, kudus, katolik dan apostolik. Roh 
Kudus pula memimpin kita ke dalam seluruh 
kebenaran, yaitu mengajarkan kita bagaimana 
seharusnya kita hidup dan melaksanakan 
kehendak Bapa di surga. 
 
Dalam hubungan dengan peranan Roh Kudus 
dalam Gereja, perlu dijelaskan beberapa istilah 
yang dewasa ini sering disalah-artikan: 
 
 
KHARISMA.  
Kharisma sebenarnya berarti: karunia / 
anugerah Roh Kudus. Tetapi tidak semua 
rahmat Roh Kudus disebut kharisma. Kharisma 
merupakan suatu rahmat istimewa yang 
menonjol pada diri seorang yang memilikinya. 
Kharisma bukan pameran rahmat, melainkan 
diberikan oleh Tuhan demi pembangunan / 
pengembangan Gereja, (bdk. 1 Kor 12:7). 
Singkatnya, kharisma diberikan sebagai 
anugerah khusus untuk menjalankan suatu 
tugas dengan baik di dalam Gereja / jemaat. 
 
Dengan demikian kharisma adalah anugerah 
iman yang bersifat amat pribadi. Karena itu, 
tidak bisa semua orang beramai-ramai dan 
berambisi untuk memperolehnya. Suatu 
pemberian khusus dari Tuhan bersifat bebas 
tanpa jasa dari pihak manusia. Tuhan tidak 
dapat dipaksa untuk memberikan anugerah itu. 
Anugerah diberikan oleh Tuhan kepada 
seseorang seturut kehendak-Nya yang bebas. 

Segala kharisma diberikan Tuhan demi 
pembangunan jemaat / umat, dalam ketaatan 
penuh pada pimpinan Gereja. Pembangunan 
jemaat tidak hanya dengan doa dan nyanyian 
saja, tetapi juga harus dengan karya nyata: 
cintakasih, amal dan karya pelayanan. 
 
Kalau tidak demikian, maka bukan kharisma 
yang sungguh-sungguh melainkan bentuk-
bentuk egoisme intern. Jadi, kharisma itu 
diberikan Tuhan untuk menolong orang lain atau 
sesama, bukan untuk kepentingan dan 
kehormatan pribadi. Santo Paulus menyebut 
beberapa kharisma, antara lain: karunia 
melayani, mengajar, memberi nasehat, 
membagikan derma, bahasa roh, penyembuhan. 
 
 
BAHASA ROH.  
Bahasa Roh berarti berbicara dengan bahasa 
roh, artinya berbicara langsung di bawah 
pengaruh roh. Dalam pembicaraan itu seringkali 
tidak mempergunakan kata-kata yang biasa 
yang dimengerti orang lain. Orang itu tidak mau 
mengatakan sesuatu kepada orang lain, tetapi 
dengan suaranya ia memperlihatkan / 
memperdengarkan bahwa roh itu ada di 
dalamnya. Bahasa roh merupakan salah satu 
kharisma yang diberikan kepada orang-orang 
tertentu untuk menolong orang lain. Anugerah 
bahasa Roh pasti akan mendorong orang untuk 
menyatakan imannya dalam kesatuan dan 
kerukunan dengan orang beriman lainnya dalam 
Gereja dan dengan ketaatan penuh pada 
pimpinan Gereja / hierarki. Kalau tidak demikian, 
berarti suatu praktek penyimpangan dalam 
Gereja, atau pun praktek melarikan diri dari 
realitas kehidupan Gereja / Jemaat. 
 
Santo Paulus pun bersyukur bahwa ia 
memperoleh anugerah bahasa Roh, tetapi ia 
tidak suka menggunakannya karena tidak 
bermanfaat bagi orang lain. Mengapa?  Karena 
orang lain tidak mengerti. “Aku mengucap 
syukur kepada Allah, bahwa aku berkata-kata 
dengan bahasa roh lebih dari pada kamu semua. 



 

 

EDISI XXVI– Juni 2014 Halaman 9 dari 32 

 

Tetapi dalam pertemuan jemaat aku lebih suka 
mengucapkan lima kata yang dapat dimengerti 
untuk mengajar orang lain juga, dari pada 
beribu-ribu kata dengan bahasa roh” (1 Kor 
14:18-19). 
 
 
PEMBEDAAN ROH.  
Pembedaan roh berarti menguji karya roh dalam 
hati sendiri; bukannya suatu bentuk ketaatan 
kepada roh saja, tetapi hendaknya juga suatu 
bentuk dalam dalam rangka melibatkan diri 
dalam pembangunan Gereja. Dewasa ini kita 
mendengar istilah “prioritas”, karena ada banyak 
hal yang harus dilakukan. Maka orang harus 
memilih mana yang lebih penting, mana yang 
lebih berguna dan terutama mana yang lebih 
sesuai dengan kehendak Allah. Praktek 
membedakan roh itu sudah biasa dilaksanakan 
orang sejak dari dulu, hanya baru sekarang 
istilah “membedakan roh” semakin populer 
digunakan. 
 
 
PENCURAHAN ROH.  
Pencurahan roh berarti segala doa permohonan 
disampaikan kepada Allah agar berkat rahmat 
Sakramen Pembaptisan dan Krisma, hidup kita 
semakin digairahkan dan dipenuhi dengan 
kekuasaan Roh Kudus. Hal seperti itu sudah 
biasa dilaksanakan oleh orang yang sungguh-
sungguh beriman. Hanya “Pencurahan Roh” itu 
sama seperti “membedakan roh” yang dewasa 
ini lebih populer tapi isinya tetap sama. 
 
Namun harus dibedakan dengan baik antara 
“Pencurahan Roh” dengan Sakramen 
Pembaptisan dan Krisma, sebab dalam kedua 
sakramen itu Roh Kudus dicurahkan ke dalam 
hati kita. Penggunaan istilah di atas dapat 
mengaburkan makna / arti Sakramen 
Pembaptisan dan Krisma. 
 

Konsili Vatikan II mengajak kita agar senantiasa 
terbuka terhadap Roh Kudus dan segala 
karunia-Nya. Ciri-ciri orang yang mendapat 
karunia istimewa adalah orang yang rendah hati 
dan terbuka terhadap semua orang. Orang yang 
mempunyai karunia istimewa itu senantiasa mau 
melayani Gereja / jemaat dengan penuh kasih 
tanpa pamrih, taat pada hierarki dan 
memelihara kesatuan dan kerukunan dengan 
semua umat beriman dalam Gereja yang satu, 
kudus, katolik dan apostolik. 

 

Tritunggal Maha Kudus 

 

Sering kali kita terjebak pada upaya untuk 
memahaminya Tritunggal Maha Kudus dari 
sudut pandang teologis – intelektual. Jebakan 
itu ada pada kesombongan intelektual, 
yaitu merasa memahami Trinitas kalau sudah 
ikut kursus atau studi. St. Thomas aquinas pun 
mengalami hal yang sama. Ketika di pantai, dia 
melihat seorang anak kecil yang berusaha 
memasukkan air samudera ke dalam lubang 
yang dibuat oleh jari jemarinya. Dia 
menertawakannya: itu tidak mungkin. Hal yang 
sama juga dibuat oleh anak itu: tidak mungkin 
menjelaskan semua tentang Allah dalam summa 
theologia yang dia tulis. 

 

Santo Ambrosius mengatakan: tidak perlu bicara 
tentang Tritunggal. Karena Serafim 
menampakkan diri ketika dia mau 
menampakkan diri. Nabi Yesaya hanya 
mendengar suaranya (Yes 6,6). Nabi Elia ingin 
melihat, namun hanya merasakannya dalam 
angin sepoi-sepoi. Allah hadir di tengah-tengah 
kita, namun kita tidak memiliki indera untuk 
melihat kehadiran-Nya secara 
fisik.Berbahagialah yang murni hatinya, karena 
mereka akan melihat Allah (Mt 5,8). 
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Untuk mengenal, memahami dan 
merasakan kehadiran Allah perlu 
sebuah keharmonisan antara 
pengetahuan akal budi, 
kebijaksanaan hati (intelligenza del 
cuore), dan kekuatan kehendak. 
Studi teologi, hukum dan ajaran 
gerejaTANPA diimbangi oleh visio 
beatifica, hati yang rindu untuk 
melihat wajah Allah dengan 
bertekuk lutut dalam doa (= 
BERTEOLOGI DENGAN LUTUT) 
dan kehidupan nyata yang 
bercorak katolik, akan lebih 
merusak kehidupan beriman dan menggereja 
dari pada membangun kesatuan komunitas 
jemaat Allah. Akar permasalahan terletak pada 
beriman secara teoretis, hanya sampai di 
kepala, dan tidak direnungkan dalam hati 
(seperti Bunda Maria yang merenungkan segala 
perkara dalam hati –Lk 2,51) dan 
diwujudnyatakan dalam kehidupan sehari-
hari. Mari kita mendekatkan diri pada misteri ini 
dengan sebuah trilogi: dari akal budi, turun ke 
hati dan berbuah dalam relasi dengan sesama. 

Paus Alexander III yang bertahta dari tahun 
1159-1181 menyatakan tidak perlunya hari raya 
khusus Trinitas karena kita sudah 
memperingatinya setiap hari. Kita ingat: 

 Pembabtisan dengan nama Trinitas 
(bukan salah satu atau salah dua dari 
komunitas). 

 Gereja membuka dan menutup doa 
selalu dengan devosi kepada Allah 
Tritunggal 

 Paus Damasus pada tahun 368 
menyatakan bahwa pada setiap akhir 
mazmur ditutup dengan kemuliaan. 

 Pada masa ini, setiap umat beriman 
menghidupi devosi setiap hari: pada 
hari senin, mereka berdoa untuk jiwa-
jiwa di api penyucian, hari selasa 
devosi kepada malaikat pelindung, hari 
rabu kepada santo Yosep, hari kamis 

merupakan hari 
adorasi kepada 
Sakramen Maha 
Kudus, hari jumat 

mengenangkan 
sengsara Tuhan 
kita Yesus Kristus, 
sabtu merupakan 
hari yang dide-
dikasikan kepada 
Bunda Maria dan 
hari Minggu adalah 
hari yang khusus 
bagi Allah 

Tritunggal Maha Kudus atas segala 
rahmat yang dicurahkan dengan karya 
penciptaan dan penebusan-Nya yang 
terus menerus membaharui muka 
bumi. 

 

Tetapi hal ini rupanya tidak cukup bagi Paus 
Yohanes XXII (1316). Dia menetapkan satu hari 
khusus untuk merayakan misteri Tritunggal 
maha kudus pada minggu pertama setelah 
pentakosta. Alasannya: 

 Agar kehidupan iman umat semakin 
diperkaya dan diberi nutrisi yang 
kokoh. 

 Agar iman mereka terus menerus 
diperbarui oleh misteri paling dasar dari 
iman katolik. 

 Untuk mengingatkan kepada seluruh 
dunia, bahwa segala bentuk praktek 
liturgi dan devosi tidak memiliki obyek 
pokok selain untuk kemuliaan Allah 
Tritunggal: sumber segala rahmat dan 
kebaikan sepanjang segala masa 

 Dari sudut pandang pastoral, misteri 
pertama yang diwartakan oleh para 
rasul pada hari pentakosta adalah 
misteri Tritunggal Maha Kudus. 

~Alfonsus Widhi SX 
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Tubuh dan Darah Kristus 

Tahun ini Hari Raya Tubuh dan Darah Kristus 
jatuh pada tanggal 22 Juni.  Mengapa ada hari 
khusus untuk menghormati 
Tubuh dan Darah Kristus? 
Bukankah setiap kali kita 
merayakan ekaristi, kita juga 
merayakan misteri Tubuh dan 
Darah Kristus? 

 
 

Sekilas tentang sejarah dari HR 
Tubuh dan Darah Kristus 

Hari Raya ini dikehendaki oleh 
Yesus sendiri melalui St. Yuliana. 
Ia masuk biara pada tahun 1206 
pada usia 13 tahun. Pada usia 16 
tahun dia mulai mendapat 
anugerah penglihatan.  

”Ia melihat bulan di langit; dan walau bulan 
bersinar terang gemilang, namun terdapat suatu 
noda hitam padanya!”   

 
Ia tidak terbiasa dengan penglihatan semacam 
itu jadi ia pikir itu hanya imaginasi. Tetapi 
penglihatan itu datang lagi dan terus datang 
lagi. Akhirnya ia merasa bahwa penglihatan itu 
datang dari Tuhan. 

Yesus sendiri yang menjelaskan penglihatan itu 

“Engkau gelisah karena penglihatan itu. 
Sesungguhnya, Aku menghendaki agar 
ditetapkan suatu hari raya istimewa bagi Gereja 
Pejuang, sebab perayaan ini teramat penting, 
yaitu Hari Raya Sakramen dari Altar yang 
Mahamulia dan Mahakudus. Pada masa 
sekarang, perayaan akan Misteri ini hanya 
dilakukan pada hari Kamis Putih. Tetapi, pada 
hari itu, teristimewa Sengsara dan Wafat-Ku 
yang direnungkan. Sebab itu, Aku menghendaki 
suatu hari lain dikhususkan, di mana Sakramen 
Mahakudus dari Altar akan dirayakan oleh 
segenap umat Kristiani!  

Yesus sendiri menyebutkan 3 alasan mengapa 
dirayakan hari khusus untuk menghormati 
Tubuh dan Darah-Nya.  

 Pertama, agar iman akan Sakramen 
Mahakudus diperteguh, 
terutama apabila orang-
orang jahat menyerang 
misteri ini di kemudian 
hari.  

 Kedua, agar umat 
beriman diperkuat dalam 
mencapai kesempurnaan 
melalui kasih mendalam 
dan sembah sujud 
kepada Sakramen 
Mahakudus.  

 Ketiga, agar supaya 
dengan hari raya ini dan 
dengan cinta kasih yang 
ditujukan kepada 
Sakramen dari Altar, silih 

dilakukan bagi penghinaan dan kurangnya 
rasa hormat terhadap Sakramen 
Mahakudus.” 

Paus Urbanus IV menerbitkan Bulla Transiturus 
pada tanggal 8 September 1264, di mana 
setelah mengagungkan kasih Juruselamat kita 
dalam Ekaristi Kudus, ia memaklumkan agar 
Hari Raya Corpus Christi dirayakan setiap tahun 
pada hari Kamis sesudah Hari Raya Tritunggal 
Mahakudus. 

Sejak tahun 1970, Hari Raya Tubuh dan Darah 
Kristus dirayakan pada hari Minggu sesudah Hari 
Raya Tritunggal Mahakudus. 

Sakramen yang terluhur ialah Ekaristi 
mahakudus, di dalamnya Kristus Tuhan sendiri 
dihadirkan, dikurbankan dan disantap dan 
melaluinya Gereja selalu hidup dan berkembang. 
Kurban Ekaristi, kenangan akan wafat dan 
kebangkitan Tuhan, dimana Kurban salib 
diabadikan sepanjang masa, adalah puncak 
seluruh ibadat dan kehidupan kristiani dan 
sumber yang menandakan serta menghasilkan 
kesatuan umat Allah dan menyempurnakan 
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pembangunan tubuh Kristus. Sedangkan 
sakramen-sakramen lain dan semua  karya 
kerasulan gerejawi melekat erat dengan Ekaristi 
mahakudus dan diarahkan kepadanya (KHK kan 
897). Ekaristi Mahakudus merupakan kenangan 
yang terindah dan terluhur yang diwariskan oleh 
Yesus Kristus kapada kita semua yang beriman 
kepadaNya. Di dalam Gereja Katolik Ekaristi 
Mahakudus sering disebut sebagai perayaan, 
perjamuan, kurban, maka Gereja Katolik 
mengajarkan bahwa dalam Ekaristi Mahakudus, 
Kristus Tuhan sendii dihadirkan, dikurbankan 
dan disantap.  

Ekaristi Mahakudus adalah perayaan. 

Setiap kali ada perayaan pada umumnya banyak 
orang menghadirinya serta menghadirkan diri 
selayak mungkin, entah dalam hal pakaian 
maupun kebersihan diri pribadi. Setiap perayaan 
juga memiliki maksud atau tujuan tertentu, 
misalnya mengenangkan suatu peristiwa penting 
di dalam perjalanan hidup atau sejarah. 
Perayaan akan semakin meriah dan mengesan 
ketika dihadiri oleh orang-orang penting dan 
terkenal dalam kehidupan bersama. Dalam 
Ekaristi Mahakudus Yesus Kristus, Tuhan, sendiri 
yang menghadirkan DiriNya, maka menghadiri 
Perayaan Ekaristi Mahakudus berarti bertemu 
dengan Tuhan. Sebagaimana ketika mau 
bertemu dengan pejabat tinggi kita senantiasa 
berusaha menghadirkan diri sebaik mungkin, 
demikian pula halnya menghadiri Peryaaan 
Ekaristi dimana kita bertemu dengan Tuhan.  

Dalam berpartisipasi di dalam Perayaan Ekaristi 
diri kita masing-masing diharapkan dalam 
keadaan bersih, tentu saja pertama-tama dan 
terutama bersih hati, jiwa dan akal budinya, 
bukan hanya tubuhnya saja. Maka kepada 
mereka yang memiliki dosa sebelum hadir dalam 
Perayaan Ekaristi sangat diharapkan untuk 
mengakukan dosanya lebih dahulu.  

 

Kristus telah datang sebagai Imam Besar untuk 
hal-hal yang baik yang akan datang: Ia telah 
melintasi kemah yang lebih besar dan yang lebih 

sempurna, yang bukan dibuat oleh tangan 
manusia, -- artinya yang tidak termasuk ciptaan 
ini, -- dan Ia telah masuk satu kali untuk 
selama-lamanya ke dalam tempat yang kudus 
bukan dengan membawa darah domba jantan 
dan darah anak lembu, tetapi dengan membawa 
darah-Nya sendiri. Dan dengan itu Ia telah 
mendapat kelepasan yang kekal (ibr 9:11-12). 
Bagi kita yang dimaksudkan dengan kemah yang 
lebih besar dan yang lebih sempurna tidak lain 
adalah kebersamaan kita dalam Perayaan 
Ekaristi. Masing-masing dari kita merupakan 
bagian kecil dari kemah yang besar dan 
sempuna tersebut. Maka selayaknya kita 
bersaudara atau bersahabat dengan saudara-
saudari kita yang sama-sama menghadiri 
Perayaan Ekaristi. 

 
 Ekaristi Mahakudus adalah kurban. 

Di dalam setiap upacara kurban senantiasa ada 
sesuatu yang dikurbankan sebagai sarana untuk 
mohon keselamatan atau kesejahteraan. Dalam 
suku-suku tertentu kita sering mendengar 
kambing hitam sebagai kurban, yang pada 
umumnya berupa binatang, entah itu ayam, 
kambing atau lembu. Disebut ˜kambing hitam" 
karena yang dikurbankan telah mengusir dan 
mengalahkan kejahatan dengan mengorbankan 
diri.  

 

Di dalam Perayaan Ekaristi yang menjadi kurban 
atau kambing hitam adalah Yesus Kristus 
sendiri, dan Dia-lah Sang Penyelamat Dunia. 
Kita yang hadir dalam Perayaan Ekaristi 
diharapkan juga berpartisipasi dalam 
pengurbanan Yesus Kristus, antara lain dengan 
mempersembahkan sebagian harta benda atau 
uang kita sebagai persembahan, yang 
selanjutnya menjadi harta benda gerejawi 
dengan maksud dan tujuan untuk memberi 
kehidupan yang layak para pelayan rohani 
beserta para pembantunya, pembeayaan 
pelayanan-pelayanan pastoral serta amal kasih 
atau sumbangan bagi mereka yang miskin dan 
berkekurangan. 
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Ekaristi Mahakudus adalah perjamuan 

 Di dalam setiapperjamuan senantiasa ada 
jamuan makan bersama, yang disediakan dan 
disiapkan oleh tuan rumah. Di dalam perjamuan 
Ekaristi Mahakudus, Yesus Kristus sendiri yang 
menjadi tuan rumah dan sebagai jamuan makan 
bersama Ia memberikan DiriNya, Tubuh dan 
DarahNya, dalam rupa roti dan anggur. Maka 
setiap kali kita menerima Komuni Kudus, yang 
tidak lain adalah Tubuh Kristus sendiri, kita 
berarti menerima Yesus Kristus dalam diri kita. 
Apa yang dimakan dan diminum senantiasa 
mempengaruhi orang yang memakan dan 
meminumnya. Menerima dan menyantap/makan 
Tubuh Kristus diharapkan kemudian hidup dan 
bertindak sesuai dengan perintah dan sabda 
Yesus Kristus, dan dengan demikian menjadi 
sahabat-sahabat Yesus Kristus. 

Hati Yesus yang  Maha Kudus 

Setiap tahun Gereja merayakan Hari Raya Hati 
Yesus Yang Mahakudus.Hari Raya Hati Yesus 
Yang Mahakudus jatuh pada hari Jumat sesudah 
Hari Raya Tubuh dan Darah Kristus. Pada tahun 
2014 ini. Hari Raya Hati Yesus Yang Mahakudus 
jatuh pada tanggal 27 Juni. 

Mengapa kita merayakan  Hati Yesus yang 
Mahakudus?   

 

Kita merayakan Hari Raya Hati Yesus yang 
Mahakudus karena Hati Yesus melambangkan 
kasih-Nya yang begitu besar  bagi umat 

manusia. Pada tahun 1675, Yesus 
menampakkan diri kepada St. Maria Margareta 
Maria Alacoque dan menunjukkan Hati-Nya yang 
penuh belaskasihan itu berdarah. Yesus 
menyatakan kerinduan hati-Nya akan kasih 
umat-Nya dan menunjukkan Hati-Nya yang 
Mahakudus yang penuh cinta dan belaskasihan 
serta  penyelamatan. Karena itu, Tuhan 
menetapkan hari Jumat setelah Hari Raya Tubuh 
dan Darah Kristus sebagai hari Raya Hati Yesus 
Yang Mahakudus dan meminta Margereta untuk 
menghormati Hati-Nya Yang Mahakudus dengan 
menerima komuni kudus setiap Jumat Pertama 
dalam bulan selama sembilan bulan berturut-
turut. 

Dengan menghormati Hati Yesus Yang 
Mahakudus, kita mendapatkan berkat dari hati 
ilahi-Nya, yaitu kita mendapatkan segala 
kebutuhan  kita. Kebutuhan yang dipenuhi oleh 
Hati Yesus  terutama adalah  kedamaian hati. 
Kedamaian hati  jauh lebih berharga  daripada 
harta benda. Agar kedamaian hati kita dapat 
terpelihara, kita hendaknya  berusaha 
menyangkal kehendak kita sendiri dan 
menggantikannya dengan kehendak Hati 
Yesus  yang Mahakudus. Dengan mengikuti 
kehendak Hati Yesus yang Mahakudus, 
kehendak-Nya bagi kita dapat 
terlaksana  sehingga Ia semakin dimuliakan  dan 
kita bersukacita karena menjadi  alat-Nya dan 
percaya sepenuhnya kepada-Nya. 

        

Marilah kita bergembira, bahwa kita percaya 
kepada Yesus, karena Ia sungguh memiliki Hati 
Yang Kudus. Kalau kita kadang-kadang atau 
kerapkali kurang membuktikan mengasihi Dia 
dan orang-orang sesama kita, yang dikasihi-Nya, 
Ia tetap mengasihi kita. Seperti diajarkan dan 
terutama dilakukan oleh Yesus sendiri, marilah 
kita mohon kepada Hati Kudus Yesus, agar kita 
juga selalu bersedia memper-hati-kan sesama 
kita, sebab Yesus selalu menaruh hati-
Nya kepada semua orang. Justru kepada orang 
yang lemah dan membutuhkannya. Khususnya 
kita sebagai umat pengikut Kristus yang setia, 
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baik dalam keluarga, komunitas, lingkungan dan 
medan hidup serta karya, marilah kita berusaha 
memiliki dan menghayati hati kasih kudus dalam 
sikap, bergaul dan bertindak satu terhadap yang 
lain. 

Sungguh bertentangan dengan makna ibadat 
dan penghormatan kita kepada Hati Yesus Yang 
Mahakudus, apabila dalam hidup sehari-hari kita 
justru bersikap dan berbuat dengan hati dengki 
dan dendam kepada Yesus yang hidup dalam 
diri sesama kita. 

Semoga pada Hari Raya Hati Yesus Yang 
Mahakudus  ini kita semakin berusaha 
menyerupai Hati Yesus, yaitu  kerendahan hati 
dan kelebutan hati. Kerendahan hati dan 
kelembutan hati  menjadi sumber ketenangan 
dan kebahagiaan hidup kita. Hidup yang 
dipenuhi dengan  ketenangan dan kebahagiaan 
akan membuat hidup kita terasa  ringan 

 

Ujud Kerasulan Doa – Juni 2014 

Ujud Universal        : orang-orang yang 
belum mendapat pekerjaan 

Semoga orang-orang yang belum mendapat 
pekerjaan mendapat dukungan dan segera 
memperolah pekerjaan yang mereka butuhkan 
agar dapat hidup dengan lebih bermanfaat 

Kami mohon : …….. 

 

Ujud Misi    : Iman di Eropa 

Semoga warga Eropa menemukan kembali akar 
iman Kristiani mereka melalui kesaksian hidup 
orang-orang beriman 

Kami mohon : ……..  

 

Ujud Gereja Indonesia  : Narkoba 

Semoga lembaga-lembaga pendidikan semakin 
jeli dan berani memerangi penyebaran narkoba 

Kami mohon : …….. 

Ujud Khusus untuk Keuskupan kita   : 
Kehidupan bertetangga 

Semoga umat di Keuskupan kami semakin 
mampu membagikan kasih pada tetangga yang 
berbeban berat, seperti Hati Yesus yang 
Mahakudus. 

Kami mohon : …….. 

  

Sumber : 

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

2. Karya Kepausan Indonesia 

Yohanes Pembaptis- Perintis 

kedatangan Anak Domba 

Yohanes Pembaptis ( Ibrani : המטביל יוחנן, 

Yohanan ha-mmaṭbil, Arab : نا وح عمدان ي م  Yuhanna ال

Al-Ma'madan, bahasa Yunani : Ὁ Ἅγιος / Τίμιος 

Ἐνδοξος Προφήτης, Πρόδρομος καὶ Βαπτιστής 

Ἰωάννης Ho hagios / Timios Endoxos, Prophḗtēs, 
Prodromos, KAI Baptistḗs Ioánnes).  

Yohanes Pembaptis adalah seorang 
pengkhotbah dan tokoh agama besar disebutkan 
dalam Injil Canonical dan Qur ' an, Ia adalah 
tokoh besar dan dianggap sebagai nabi di 
agama Kristen , Islam , The Baha'i Faith, dan 
Mandaeism . 
 
Yohanes Pembaptis adalah anak dari Elisabet, 
saudara sepupu Maria, ibu Yesus. Ayahnya, 
Zakharia adalah seorang imam dari rombongan 
Abia yang bertugas di Bait Allah. Dalam Katolik, 
Yohanes disimbolkan dengan seorang pertapa 
mengenakan pakaian dari bulu domba yang 
sedang berkhotbah dan bersanding dengan 
seekor domba dan tanggal peringatannya adalah 
24 Juni dan 29 Agustus. 

Yohanes diberi gelar Pembaptis karena 
pekerjaannya yaitu membaptis orang-orang 
Israel untuk mempersiapkan kedatangan Tuhan 
Yesus. Setelah Yesus, yang berselisih usia 6 
bulan dengan Yohanes, berumur 30 tahun dan 
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akan memulai pelayananNya, maka Ia 
mendatangi Yohanes untuk dibaptiskan. 

 

Kelahiran. 

Kelahiran Yohanes Pembaptis tercantum dalam 
Injil Lukas pasal pertama. 

Awalnya pasangan Elisabet dan Zakharia tidak 
dikaruniai anak, karena Elisabet mandul. Suatu 
hari Zakharia bertugas membakar ukupan di Bait 
Allah. Tiba-tiba malaikat Gabriel menampakkan 
diri kepadanya dan memberitahukan bahwa 
Tuhan akan mengaruniakan anak laki-laki 
padanya yang akan dinamai Yohanes dan 
banyak orang akan bersuka cita atas 
kelahirannya. Anak itu akan menyiapkan umat 
Israel untuk menyambut datangnya Mesias. 
Zakharia tidak percaya karena Elisabet dan 
dirinya sudah lanjut. Karena itu ia menjadi bisu 
sampai anaknya lahir. 

 

Yohanes adalah utusan Allah yang mendahului 
Yesus. Yesus mengatakan: "Di antara mereka 
yang dilahirkan oleh wanita tidak pernah tampil 
seorang yang lebih besar daripada Yohanes 
Pembaptis." (Matius 11:11). Masa kecil Yohanes 
tidak banyak diketahui, kecuali ketika masih 
dalam kandungan Elisabet, ia melonjak 
kegirangan sewaktu Maria berkunjung ke rumah 
ibunya. 

 

Perhitungan waktu. 

Pemberitahuan kelahiran Yohanes terjadi saat 
imam Zakharia dari rombongan Abia, melakukan 
tugasnya di Bait Allah. (Lukas 1:5) Rombongan 
Abia adalah kelompok ke-8 dari 24 kelompok 
imam yang bergiliran melakukan tugas di Bait 
Allah (1 Tawarikh 24:7-18). Ada pakar yang 
berpendapat giliran ini biasanya jatuh pada awal 
bulan Sivan dalam kalender Yahudi atau sekitar 
bulan Juni kalender Masehi. Dengan demikian 
Elisabet mulai hamil pada bulan Juni atau segera 
setelahnya. 

Jika kehamilan dimulai bulan Juni, maka 
Yohanes Pembaptis diperkirakan lahir bulan 
Maret-April di tahun berikutnya, menurut 
kalender Masehi, yaitu sekitar Paskah Yahudi. 

 

Karya. 

Beberapa sarjana berpendapat bahwa 
kehidupan rohaninya banyak dipengaruhi oleh 
para petapa Essenes , yang mengharapkan 
kiamat dan dipraktekkan ritual terkait kuat 
dengan baptisan, meskipun tidak ada bukti 
langsung untuk mendukung ini. 
 
Pada usia 30 tahun Yohanes muncul sebagai 
pengkhotbah di tepi Sungai Yordan dan berseru, 
"Bertobatlah kerajaan Allah sudah dekat!". 
Kemudian masyarakat mengaku dosa dan 
bersedia dibaptis oleh Yohanes. Ketika orang 
menanyakan siapakah dirinya ia 
menjawab,"Akulah suara yang berseru di 
padang gurun: Luruskanlah jalan Tuhan! Aku 
membaptis kamu dengan air. Tetapi di tengah-
tengah kamu berdiri Dia yang tidak kamu kenal. 
Dia yang datang kemudian daripadaku. 
Membuka tali kasutNya pun aku tak pantas".  

 

 

Yohanes memiliki banyak pengikut, termasuk 
orang-orang yang kemudian dipilih Yesus 
menjadi rasulNya. Yesus sendiri meminta untuk 
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dibaptis olehnya. Ketika itu Yohanes 
berseru,"Lihatlah Anak Domba Allah yang 
menghapus dosa dunia!" Dan dari surga berseru 
pula suara,"Engkaulah AnakKu yang Kukasihi, 
kepadaMulah Aku berkenan!". 

 
Kebanyakan sarjana Alkitab setuju bahwa 
Yohanes membaptis Yesus di "Betania yang di 
seberang sungai Yordan", dengan rendam dalam 
air bersama Yesus dari tepi timur. Yohanes 
Pembaptis juga disebutkan oleh sejarawan 
Yahudi Josephus, di Aram Matius, dalam 
Pseudo-Clementine sastra, dan dalam Al-Qur'an.  

Yohanes Pembaptis perintis Jalan 
Kedatangan Yesus ? 

 
Ada beberapa ayat dalam Perjanjian Lama yang 
ditafsirkan oleh orang Kristen sebagai kenabian 
Yohanes Pembaptis dalam peran ini. Ini 
termasuk sebuah bagian dalam Kitab Maleakhi 
3:1 yang mengacu pada nabi yang akan 
mempersiapkan jalan Tuhan: 

 
"Sesungguhnya Aku akan menyuruh utusan-Ku, 
supaya ia mempersiapkan jalan di hadapan saya: dan 
Tuhan, yang kamu cari, akan tiba-tiba datang ke bait-
Nya, bahkan utusan dari perjanjian, yang kamu 
senang dalam: lihatlah, dia akan datang , demikianlah 
firman TUHAN semesta alam. "  

- Maleakhi 3:01 

 
dan juga di akhir bab berikutnya dalam Maleakhi 
4:5-6 yang mengatakan, 

 
"Sesungguhnya Aku akan mengutus nabi Elia sebelum 
datangnya hari besar dan dahsyat TUHAN: Dan dia 
akan mengubah hati para ayah kepada anak-anak, 
dan hati anak-anak untuk ayah mereka, supaya aku 
datang dan memukul bumi dengan kutukan. " 

 
Orang-orang Yahudi pada zaman Yesus 
diharapkan Elia datang sebelum Mesias, 
memang, beberapa orang Yahudi modern terus 
menunggu Elia datang juga, seperti di Piala Elia 
Nabi di Passover Seder . Inilah sebabnya 

mengapa para murid meminta Yesus dalam 
Matius 17:10, 

"Mengapa guru Taurat berkata bahwa Elia harus 
datang dahulu?. ' Para murid kemudian diberitahu oleh 
Yesus bahwa Elia datang dalam pribadi Yohanes 
Pembaptis, 
"Yesus menjawab," Yang pasti, Elia datang dan akan 
memulihkan segala sesuatu. Tetapi Aku berkata 
kepadamu, Elia sudah datang, dan mereka tidak 
mengenalinya, tetapi telah dilakukan kepadanya 
segala sesuatu yang mereka inginkan. Dengan cara 
yang sama Anak Manusia akan menderita di tangan 
mereka. "Kemudian para murid mengerti bahwa ia 
sedang berbicara tentang Yohanes Pembaptis".  

- Matius 17:11-13 

 
Bagian-bagian ini diterapkan kepada Yohanes 
dalam Injil Sinoptik.  Injil Yohanes menunjukkan 
bahwa Yohanes Pembaptis menyangkal hal ini, 
"Sekarang ini adalah kesaksian Yohanes ketika 
orang Yahudi dari Yerusalem mengutus 
beberapa imam dan orang-orang Lewi 
kepadanya untuk menanyakan dia siapa dia. Dia 
tidak gagal untuk mengakui, tapi mengaku 
bebas," Aku bukan Mesias. "Mereka bertanya," 
Lalu siapa kau ? ? Apakah engkau Elia "Dia 
berkata," Aku tidak "" Apakah Anda nabi? 
"Jawab Dia," Tidak "-. Yohanes 1:19-21 
 
 

Kematian. 

Tak lama setelah pembaptisan Yesus, Yohanes 
dipenjarakan karena mengecam pernikahan Raja 
Herodes Antipas dengan Herodias, isteri saudara 
sepupunya. Pada suatu pesta di istana, Herodes 
sangat bersukaria atas tarian Salome, putri 
Herodias, dan berjanji akan memberikan apa 
saja yang diminta. Gadis itu bertanya kepada 
Herodias, maka Herodias menuntut kepala 
Yohanes dan Herodes pun memerintahkan untuk 
memenggal Yohanes. Kisah ini tercatat dalam 
ketiga Injil Sinoptik: Matius 14:1-12, Markus 
6:14-29, dan Lukas 9:7-9. 

 
Abad-1 sejarawan Yahudi Josephus memberikan 
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akun sedikit berbeda dalam Antiquities orang 
Yahudi. Yosefus menulis bahwa Herodes telah 
menangkap Yohanes karena Yohanes memiliki 
begitu banyak pengikut yang Herodes takut 
mereka mungkin akan mulai pemberontakan. 
Herodes kemudian telah dia dieksekusi (Ant. 
18,116-118). 
 
 
Sebuah rekening Yohanes Pembaptis ditemukan 
dalam seluruh manuskrip yang ada dari 
Antiquities Yahudi (buku 18, bab 5, 2) oleh 
Flavius Josephus (37-100): 

“Sekarang beberapa orang Yahudi berpikir bahwa 
kehancuran tentara Herodes datang dari Allah, dan 
bahwa sangat adil, sebagai hukuman atas apa yang 
dia lakukan terhadap Yohanes, yang disebut 
Pembaptis, karena Herodes membunuh dia, yang 
adalah seorang pria yang baik, dan memerintahkan 
orang Yahudi untuk melakukan kebajikan, baik untuk 
kebenaran terhadap satu sama lain, dan takwa 
terhadap Allah, dan sebagainya untuk datang ke 
baptisan, karena bahwa mencuci [dengan air] akan 
diterima dia, jika mereka memanfaatkan itu, tidak 
Untuk yang menempatkan diri [atau remisi] dari 
beberapa dosa [hanya], tapi untuk pemurnian tubuh, 
seandainya masih bahwa jiwa adalah benar-benar 
dimurnikan terlebih dahulu dengan kebenaran 
Sekarang ketika [banyak] lain datang dari dalam 
kelompok tentang dirinya, untuk. mereka sangat 
sangat tersentuh [atau senang] dengan 
mendengarkan kata-katanya, Herodes, yang takut 
kalau-kalau pengaruh besar Yohanes memiliki lebih 
dari orang mungkin memasukkannya ke dalam 
kekuasaannya dan kecenderungan untuk 
meningkatkan pemberontakan, (karena mereka 
sepertinya siap untuk melakukan hal apapun dia harus 
menasihati,) pikir lebih baik, dengan menempatkan dia 
sampai mati, untuk mencegah kerusakan yang 
mungkin menyebabkan, dan tidak membawa dirinya 
ke dalam kesulitan, dengan hemat seorang pria yang 
mungkin membuat dia bertobat itu ketika akan 
terlambat. demikian ia mengirim seorang tahanan, dari 
marah mencurigakan Herodes, untuk Makerus , kastil 
saya sebelumnya disebutkan, dan ada dihukum mati. 
Sekarang orang-orang Yahudi memiliki pendapat 
bahwa kehancuran pasukan ini dikirim sebagai 
hukuman atas Herodes, dan tanda ketidaksenangan 
Allah kepadanya.  

Seperti bagian lain dalam Josephus yang 
berkaitan dengan tema-tema Kristen, 
kekhawatiran tetap atas apakah bagian itu 
adalah bagian dari teks asli Yosefus atau 
sebaliknya tambahan kemudian - dapat tanggal 
kembali tidak lebih dari awal abad ke-3 ketika 
dikutip oleh Origen di Contra Celsum . Menurut 
ayat ini, eksekusi John dipersalahkan atas 
kekalahan Herodes menderita c. 36 AD. 

 
Makam Yohanes Pembabtis. 

 

 

Masjid Nabi Yahya di daerah Sebastiya, dekat 
Nablus, West Bank Samaria, diyakini sebagai 
tempat Yohanes Pembaptis dimakamkan. 

 
Penguburan-tempat Yohanes Pembaptis berada 
di Sebaste di Samaria , dan disebutkan terbuat 
dari itu peninggalan dihormati di sana sekitar 
pertengahan abad ke-4. Para sejarawan Rufinus 
dan Theodoretus catatan bahwa kuil itu dinodai 
bawah  Julian the Apostate itu sekitar tahun 
362, tulang yang sebagian dibakar. Sebagian 
dari relik diselamatkan dibawa ke Yerusalem , 
kemudian ke Alexandria , di mana pada tanggal 
27 Mei 395, mereka diletakkan di basilika yang 
baru didedikasikan untuk Forerunner di bekas 
tempat kuil Serapis . Makam di Sebaste 
melanjutkan, bagaimanapun, untuk dikunjungi 
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oleh saleh peziarah , dan St Jerome menjadi 
saksi keajaiban yang bekerja di sana. 

 
Apa yang menjadi kepala Yohanes Pembaptis 
sulit untuk menentukan. Nicephorus dan Simeon 
Metaphrastes mengatakan bahwa Herodias 
punya itu terkubur di benteng Makhaerus 
(sesuai dengan Josephus). 

 
Penulis lain mengatakan bahwa itu dikebumikan 
di istana Herodes di Yerusalem, ada ditemukan 
selama pemerintahan Konstantinus I , dan dari 
situ diam-diam dibawa ke Emesa , di Phoenicia , 
di mana ia tersembunyi, tempat yang tersisa 
tidak diketahui selama bertahun-tahun, sampai 
akhirnya diwujudkan oleh wahyu pada 453. 
 
Namun, kain pemenggalan kepala St John 
disimpan di Katedral Aachen . Gereja Kristen 
Ortodoks Koptik juga mengklaim memegang 
relik St Yohanes Pembaptis. Ini dapat ditemukan 
di sebuah biara di Mesir Hilir antara Kairo dan 
Alexandria. Hal ini dimungkinkan, dengan izin 
dari para biarawan, untuk melihat makam asli di 
mana sisa-sisa yang ditemukan. Klaim jelas dan 
mengejutkan berkaitan dengan kota Halifax di 
West Yorkshire , Inggris, di mana kepala 
Yohanes Pembaptis muncul di mantel-of-senjata 
resmi. 
 
Beberapa lokasi yang berbeda mengklaim 
memiliki kepala terpenggal Yohanes Pembaptis. 
Diantaranya: Masjid Umayyah di Damaskus, San 
Silvestro di Capite di Roma, dan Museum 
Residenz di Munich, Jerman (kediaman resmi 
Wittelsbach penguasa Bavaria 1385-1918). 
kepala lainnya adalah pernah berkata akan 
diadakan oleh Ksatria Templar di Katedral 
Amiens di Perancis (dibawa pulang oleh Wallon 
de Sarton dari Perang Salib Keempat di 
Konstantinopel ), di Antiokhia di Turki (nasib 
pasti), dan gereja paroki di Tenterden di Kent, di 
mana itu diawetkan sampai Reformasi. 

 

K O L O M 

 

 

MEMAHAMI LITURGI EKARISTI BAG III – 

LITURGI SABDA II 

Pada Edisi lalu telah dibahas mengenai Bacaan I 
Mazmur tanggapan dan bacaan II yang 

merupakan bagian dari Liturgi Sabda.  

4. Alleuya 

Alleluya atau Bait pangantar Injil adalah 
seruan sukacita. Kita bersiap-siap 
menyambut dan menyapa Tuhan yang tak 
lama lagi akan mewartakan kabar gembira 
bagi kita dan sekaligus mengungkapkan 

iman kita.  

Pada masa Prapaskah, bait pengantar Injil 
dibawakan tanpa Alleluya. Kalau hanya ada 
satu bacaan dan kalau tidak ada dilagukan 
Bait pengantar Injil dengan atau tanpa 

Alleluya dapat dihilangkan. 

5. Injil 

Pembacaan Injil merupakan puncak liturgi 
Sabda. Untuk menunjukkan hal ini, maka 
ada beberapa upacara kecil yang menyertai 
pembacaan Injil  seperti umat mende-
ngarkan sambil berdiri, bait pengantar Injil 
dinyanyikan, buku Injil diarak menuju 
mimbar disertai lilin dan atau pendupan. 

Ada salam pembukaan, tanda salib (Imam 
pada buku Injil) dan bersamaan dengan 
umat yang membuat tanda salib pada dahi, 
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bibir dan dada, serta seruan Aklamasi 

sesudah Injil. 

Membuat tanda salib kecil dengan 
menggunakan ibu jari pada dahi, bibir dan 

dada mengungkapkan harapan dan doa: 

 semoga Tuhan membuka pikiran 
kita (saya) untuk memahami 
warta Injil;  

 semoga Tuhan menyucikan 
mulut kita (saya) untuk 
mewartakan Injil, dan  

 semoga Tuhan membuka hati 
kita (saya) untuk menghayati 
pesan Injil. 

 

Selama Injil dibacakan, kita berdisi. Sikap ini 
menyatakan kesiapsediaan kita untuk 

mewartakan pesan Kristus dalam Injil. 

6. Homili 

Sabda Allah yang telah kita dengarkan 
kemudian dijelaskan dalam homili. Yang 
memberikan homili adalah imam yang 
memimpin perayaan (Imam selebran). 
Namun ia dapat menyerahkan tugas ini 
kepada salah seorang imam lain yang 
mendampinginnya (konselebran), atau 
kepada diakon tertahbis, namun tidak 

kepada awam. 

Homili merupakan penjelasan atas bacaab 
dari Kitab SUci yang dihubungkan dengan 
tema Perayaan Ekaristi, dan dengan situasi 
kondisi umat. Homili penting un tuk 
memupuk semangat hidup Kristiani. Ketika 
homily disampaikan sebaiknya kita 
mendengarkan dan tidak sibuk dengan hal-

hal lain. 

Sangat tepat bahwa setelah homily 
dibiasakan untuk hening sejenak. 
Kebiasaan membuat tanda salib 
sesudah homili sebaiknya tidak 

diteruskan. Homili adalah bagian utuh dari 
liturgy; kita sudah membuat tanda salib pada 
awal perayaan Ekaristi dan akan 
membuatnya lagi nanti pada akhir perayaan 
Ekaristi. Maka lebih baik tidak 
mengulanginya lagi pada awal dan akhir 

homili. 

Sikap pada saat mendengarkan 
homili adalah duduk dengan sopan, 
untuk mengungkapkan kesediaan 

kita mendengar.  

7. Syahadat 

Syahadat diucapkan / dilagukan oleh 

imam bersama umat setelah Homili.  

Dalam Syahadat, kita mengungkapkan iman 
kita akan Kabar Gembira yang telah 
disampaikan dan mengingat serta mengakui 

pokok-pokok iman kita. 

Syahadat dibuka oleh Imam, selanjutnya 

diucapkan umat bersama-sama. 

Sikap yang tepat adalah berdiri, sebagai 
lambang kesiapsediaan kita untuk hidup 

sesuai dengan iman yang kita akui. 

DI luar hari Raya Natal, kita membungkuk 
pada waktu mengucapkan kalimat :”Yang 
dikandung dari Roh Kudus, dilahirkan oleh 
Perawan Maria, dan menjadi manusia (pada 
syahadat panjang), atau yang Dikandung 
oleh Roh Kudus, dilahirkan oleh Perawan 
Maria (pada syahadat pendek). Sedangkan 
pada hari Raya Natal, kita mengucapkan 

kalimat itu sambil berlutut. 

Semua itu untuk mengungkapkan rasa 

hormat akan misteri penjelmaan. 

8. Doa Umat 

Lewat doa umat kita memohon keselamatan 

untuk semua orang.     
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Pada umumnya urutan ujud-ujud dalam doa 

umat: 

 Untuk keperluan Gereja 

 Untuk pengusasa Negara dan 
keselamatan seluruh dunia 

 Untuk orang-orang yang sedang 
menderita karena berbagai 
kesulitan 

 Untuk umat setempat 

Akan tetapi, pada perayaan khusus, misalnya 
pada perayaan Sakramen Krisma, Pernikahan 
atau pemakaman, ujud-ujud dapat lebih 
dikaitkan dengan peristiwa khusus tersebut 

(PUMR 70) 

Ujud-ujud tersebut dibuat dengan cermat 
(PUMR 71). Baiklah dibedakan antara ujud 

doa dengan permohonan. 

Ujud doa misalnya :”Marilah kita mendoakan 
bagi….”. Ujud belum merupakan suatu doa, 
melainkan jakan bagi umat. Doa berlangsung 
dalam permohonan, misalnya “Kabulkanlah 
doa kami, ya Tuhan.” 

9. Intensi Misa 

Umat dapat meminta imam 
mempersembahkan Misa dengan intenti 
khusus, misalnya sebagai ucapan syukur 
untuk kesembuhan atau sebagai 
permohonan bagi kedamaian kekal sese-

orang yang telah meninggal. 

Pada awal Misa atau pada saat Doa Umat 
ada kebiasaan untuk membacakan Intenti 
Misa itu dalam doa umat agar seluruh umat 

dapat mendoakan intense tersebut. 

Biasanya dalam satu Misa hanya ada satu 
intense Misa. Ini memang diperbolehkan. 
Jika ada banyak intense, sebagainya 
dikelompokan berdasarkan ujudnya sehingga 

menghemat waktu dan tidak bertele-tele. 

Untuk memohonkan intense ini kita biasanya 
memberikan stipendium (sumbangan uang 
bagi gereja) sebagai bantuan bagi 
kesejahteraan dan kelangsungan karya 

pelayanan gereja (Lih KHK 946). 

Dengan memberikan stipendium, kita 
mengungkapkan rasa terimakasih atas 
pelayanan yang diberikan imam sekaligus 
mengungkapkan syukur atas rahmat Allah. 
Stipendium tidak dimaksudkan untuk 
membeli Misa. Kaalu di paroki ada ketentuan 
soal besaran uang untuk intensi Misa, hal ini 

hanya untuk kejelasan administrasi saja. 

(Edisi bulan depan – Memahami Liturgi EKaristi Bagian 

IV: Liturgi Ekaristi  – persiapan persembahan) 

 

 

 

Relasi Roh Kudus – Kristus 

 

Kedatangan Roh Kudus tergantung dari Kristus. 
Kedatangannya menjadi mungkin bila Kristus 
sudah mulia. Roh Kudus diutus oleh Bapa dan 
Putera (bukan dua sumber tapi satu kesatuan).  

Kristus baru ikut mengutus Roh Kudus bila 
dengan sepenuhnya Ia dipersatukan dengan 
Bapa dalam kebangkitannya. (Rm 1:4) 

 Mengapa Gereja tetap berpegang teguh 
tentang Trinitas meskipun mengetahui 
bahwa ini sulit? 

 Karena ini adalah pengalaman 
seluruh karya keselamatan Allah. 
Allah memberikan dirinya untuk 
manusia. Manusia baru – terjadi 
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bila – Allah sampai ke dalam lubuk 
hati manusia. Ini juga adalah 
karya Roh Kudus. 

 Dogma ini adalah praktek 
kehidupan – pengalaman hidup, 
doa dan kerja yang direfleksikan. 
Bukan teori belaka. Teori yang 
coba diajarkan oleh Gereja 
mencoba untuk merumuskan 
segala karya Allah sepanjang abad 
yang telah lewat dan yang akan 
datang. Teori ini masih bisa 
disempurnakan lagi.  

 Wahyu Allah pada manusia pada 
pokoknya adalah pemberian diri 
atau pemberian hidup. Bukan 
pembagian ilmu. 

 Lalu, bagaimana posisi Tritunggal dan 
agama-agama lain:  

 Hindu : trimurti (brahmana, siwa, 
wisnu… berbeda untuk tiap aliran 
hindu). Rumusan trimurti dalam 
agama hindu bukan suatu 
rumusan dogmatis dari sejarah 
keselamatan melainkan suatu 
modalisme, panampakan, tidak 
ada kaitannya dengan sejarah 
keselamatan. 

 Islam menolak doktrin tritunggal: 
dalam tauhid _Allah wahid wa-
ahad_ Allah itu esa dan esa pula 
pengantara Allah dan manusia. 
Titik persinggungan yang paling 
jelas adalah pengantara manusia 
pada Allah.  Di dalam Islam 
adalah Quran dan di dalam 
kristiani adalah Yesus. 

 Maka, jika kita hendak memahami 
trinitas: 

 Ini bukan suatu kebodohan 
melainkan suatu problema iman 
kita dan suatu pengalaman 
perjalanan iman kita bersama 
Allah. 

 Keesaan Tuhan di sini bukanlah 
hitungan atau ukuran 1, 2, 3 
dalam dunia matematika 
melainkan 1, 2, 3 yang bukan 
angka dan bukan hitungan. 

 Allah Bapa dan Allah Roh Kudus 
kita kenal karena ini diajarkan 
oleh Yesus sendiri kepada kita. 
Ajaran ini diwahyukan dengan 
kebangkitan tapi tidak dijelaskan 
secara tuntas. 

 Maka, jika kita hendak mengenal 
Allah Tritunggal, kita akan 
bertemu dengan rumusan iman 
dalam bahasa manusia yang 
terbatas untuk menggambarkan 
Allah yang tidak terbatas. 

~Alfonsus Widhi SX 

 

 

Lima kata bijak Paus Fransiskus untuk 

Kaum Muda 

 

"Yesus memanggilmu 
untuk menjadi pewarta! 
Camkanlah! Yesus tidak 
mengatakan : ' Jika kamu 
ingin – atau - jika kamu 
punya waktu , ' tapi : ' 

Lakukanlah ' "  

( Homili pada penutupan Misa World Youth Day Rio 
2013  ) 

"Gereja membutuhkanmu , antusiasmemu, 
kreativitas dan sukacita yang begitu khas dari 
kamu sekalian. . ... Apakah kamu tahu apa alat 
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yang terbaik adalah untuk menginjili orang ? Tak 
lain adalah anak muda lain . Ini adalah cara 

yang dapat dilakukan! "  

( Homili pada penutupan Misa World Youth Day Rio 
2013  ) 

" Membawa Injil adalah membawa kuasa Allah 
untuk mencabut dan merobohkan kejahatan dan 
kekerasan ... keegoisan , intoleransi dan 
kebencian , - untuk membangun sebuah dunia 
baru . Yesus Kristus mengandalkan Anda ! 
Gereja mengandalkan Anda ! Paus 

mengandalkan Anda ! "  

(Homili pada penutupan Misa World Youth Day Rio 
2013   ) 

 

Pada pernikahan dalam menghadapi budaya 
yang berpikir komitmen seumur hidup adalah 

“kuno" : 

"Jadilah revolusioner . Ya ... , saya meminta 
Anda untuk keluar dari budaya yang 

memandang segala sesuatu sebagai kebiasaan 
dan akhirnya berpikir membuatmu berpikir 
bahwa kamu tidak mampu lagi 
bertanggungjawab atas sebuah komitmen, tidak 
mampu memiliki cinta sejati . Saya yakin akan 
kemampuanmu, dan saya berdoa untukmu . 
Milikilah kemampuan untuk berenang melawan 

arus ! "  

( Pidato relawan ) 

Pada panggilan imamat dan hidup bakti : 

" Saya tidak akan pernah melupakan hari itu , 
21 September - saya berumur 17 tahun - saat 
berhenti di Gereja San José de Flores untuk 
pergi ke pengakuan dosa , saya pertama kali 
mendengar Tuhan memanggil saya . Jangan 
takut apa yang Tuhan minta darimu ! Katakan ' 
Ya' untuk Tuhan . Karena dalam Dia kita 
menemukan sukacita ! "  

( Pidato relawan ) 
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KEGIATAN 

DEWAN PASTORAL PAROKI 

DEWAN HARIAN 

Kunjungan DPP ke St Yohanes Don Bosco 

Rajawali 

 

 

 

 

Minggu, 18 Mei 2013 – serombongan DPP yang 

terdiri dari Pastor Otello Pancani SX, Sr Leonisia 

FCJM, Frater Imanuel Yudi P SX, Bapak Viktor P 

Sihotang, Bapak Chandriono, Renata, Bapak 

Nyoman P, dan Ibu Paulina berkunjung ke Stasi 

St Yohanes Don Bosco Rajawali untuk 

mengadakan pertemuan dengan pengurus 

Dewan Stasi yang diadakan setelah Misa. 
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Adapun pertemuan ini untuk bersilahturahmi 

dan makin mempererat hubungan antara Dewan 

Paroki dan Dewan Stasi, serta mendengarkan, 

menanggapi, dan memberi solusi bagi masalah-

masalah, mendengarkan perkembangan-

perkembangan baik yang teleh terjadi, dan 

rencana-rencana ke depan stasi tersebut.  

Pertemuan ini dihadiri oleh para pengurus stasi 

yang diketua oleh Bapak H Simamora, yaitu 

Bapak R Simbolon (Sekretaris), Ibu F Br Gurning 

(Bendahara), Ibu Fransiska Br Saragih (Sie 

Liturgi), Bapak M Silaban (Sie Katekese), Bapak 

Fransiskus KW (Seksi Kitab Suci), Bapak P 

Sihaloho (Prodikon), Bapak J Tarigan, Bapak 

Romano Pardosi (Sie Sosial), Bpk H Sagala (Sie 

Kepemudaan), Bapak M Nainggolan (Ketua 

Kring), Ibu R Br Sinaga (Sie BIA-BIR), Bapak N 

Sidabutar (Ketua Kring), Ibu T Br Purba (Ketua 

Kring), Ibu M Br Doloksaribu (Bendahara Kring 

St Agustinus) dan Bpk J Gultom. 

Beberapa usulan disampaikan oleh para 

pengurus stasi – dan ditanggapi oleh Dewan 

Paroki. 

Diharapkan pertemuan ini membawa kemajuan 

bagi seluruh umat Stasi St Yohanes Don Bosco 

Rajawali, dan juga Paroki. 

SEKSI 

Keluarga 

Kursus  Persiapan perkawinan 

KPP Angkatan II tahun 2014 telah berlangsung 
tanggal 9 – 11 Mei 2014 kemarin, kami menilai 
KPP kali ini lebih baik dari KPP sebelumnya 
dalam segi pendaftaran peserta nya, sebelum 
tanggal dimulainya KPP sudah banyak yang 
mendaftar lebih dulu..  Menjelang pukul 15.00 
saat registrasi pun sudah banyak yang 
menunggu. Jumlah peserta KPP saat ini 
berjumlah 34 orang, berasal dari paroki Santo 
Paulus Medan, paroki St. Antonius Padua Tiga 
Dolok – Simalungun, paroki Santa Maria a 
Fatima Pekanbaru, paroki St. Maria Immaculata, 
paroki Dumai, paroki Perawang. dan tentunya 
dari paroki Santo Paulus Labuh Baru sendiri. 

Dalam KPP II 2014 ini pun terjadi pergantian 
narasumber, sesi “Pandangan Gereja Katolik 
tentang Perkawinan” yang biasa dibawakan oleh 
Frater Yudi digantikan oleh Pastor Yulius SX, 
juga sesi “Penyesuaian Seksualitas” yang biasa 
dibawakan oleh pasutri Bpk Anton Riyanto dan 
Ibu Ani digantikan oleh pasutri Bpk Mardani 
Sebayang dan Ibu Maria Magdalena Huiniati. 
Syukur pada Tuhan semua bisa berjalan dengan 
baik. 

Kesan yang kami ambil selama berlangsungnya 
KPP Angkatan ke II ini para peserta lebih siap 
dalam membawa persyaratan, lebih antusias 
dalam mengikuti setiap sesi yang diberikan oleh 
para narasumber, lebih aktif dalam mengajukan 
pertanyaan ke narasumber, lebih akrab menjalin 
komunikasi dengan sesama peserta.baik dalam 
menjaga kebersihan ruangan. 

Harapan kami bagi adik-adik yang telah selesai 
mengikuti KPP ini semoga dengan mengikuti 
semua sesi dalam KPP ini mereka lebih siap 
menghadapi gerbang pernikahan, bisa 
menjadikan cinta kasih yang tulus sebagai 
pondasi dalam rumah tangga yang akan dibina 
nanti, saling melengkapi pasangannya dan 
mengembangan iman kristiani dalam kehidupan 
berkeluarga.. Tuhan memberkati.. 
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~Tri S – Effen M 

Liturgi 

Pertemuan Misdinar Paroki St Paulus 
dengan Misdinar Paroki Padang Baru 

Kunjungan misdinar dari paroki St. Fransiskus 
Asisi dari paroki Padang Baru ke paroki St. 
Paulus Pekanbaru ini dilakukan untuk 
merayakan tahun liturgi. Dimana dengan 
berkunjung ke paroki kita ini, mereka ingin 
mengenal, saling berbagi pengalaman, saling 
belajar, sharing antar teman juga saling berbagi 
kasih dengan teman. Dengan mengusung tema 
“Tumbuh Bersama Yesus” untuk itu team panitia 
dari Padang Baru dan team Labuh Baru bekerja 
bersama dalam mempersiapkan kegiatan ini 
agar dapat berjalan dengan baik, mengingat 
letak kedua paroki ini cukup berjauhan, 
transportasi, acara, akomodasi dan konsumsi 
juga menjadi pemikiran yang cukup serius 
mengingat hal ini melibatkan peserta yang 
cukup besar yakni hampir 300 orang. Sebagai 
catatan data yang masuk ke kami dari Padang 
Baru berjumlah 98 orang terdiri dari 66 orang 
peserta , 7 orang pendamping, 25 orang panitia. 
Sedang dari Labuh Baru berjumlah 194 orang 
terdiri dari 139 orang peserta, 25 orang 

pendamping dan 30 orang panitia. 

Acara dimulai hari Sabtu, persiapan sudah mulai 
dilakukan disana sini oleh masing-masing seksi, 
Pada siang hari rombongan misdinar dari stasi 
mulai berdatangan untuk melakukan 
pendaftaran ulang. Direncanakan para peserta 
dari paroki kita baik stasi pusat Labuh Baru dan 
stasi yang lain sudah hadir semua sore harinya, 

karena masih akan dilakukan latihan koor 
gabungan. Akomodasi disediakan di gedung 
fasilitas, di susteran dan rumah-rumah umat 
disekitar pastoran. Sedangkan rombongan 
misdinar dari Padang Baru yang direncanakan 
bisa hadir jam 21.00-22.00 terlambat hadir 
dikarenakan kemacetan, dll sehingga baru tiba 

di paroki kita jam 00.30 an. 

 

 

Esok pagi harinya, mereka berkumpul untuk doa 
pagi dan sarapan bersama, kemudian dilakukan 
briefing di halaman pastoran untuk konsolidasi 
acara yang akan berlangsung pada hari ini 
(minggu) agar dapat berjalan dengan baik. 
Diawali dengan Misa pembukaan yang semua 
pengurusnya melibatkan semua anak-anak 
misdinar dari kedua paroki, misa dipimping oleh 
pastor Anton Wahyudianto SX dan pastor Franco 
Qualizza SX. Pada kata sambutannya pastor 
Anton SX menyambut gembira akan terjadinya 
kegiatan ini dalam memeriahkan tahun 2014 ini 
sebagai tahun liturgi melalui doa dan ekaristi. 
Dimana dengan berkumpulnya dua paroki ini 
dapat saling mengenal, saling memotivasi, dan 
terlebih saling berbagi kasih dengan teman dan 
sesama.Yang unik dari misa kali ini adalah 
persembahan tablo dari stasi Tabing – Santo 
Fransiskus Asisi Padang Baru, dimana 
menceritakan seorang gadis yang mengalami 
pergumulan hidup akhirnya dengan sharing 
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bersama teman-teman dan disarankan untuk 
ikut pendalaman iman remaja, si gadis ini dapat 
melihat hidupnya lebih baik lagi. Pesan yang 
dibawa dalam tablo in “Tetaplah setia pada 
Tuhan dalam Iman, Harapan dan Kasih, saling 

mengasihi kepada sesama dalam Tuhan Yesus” 

Siangnya setelah makan siang dimulai kegiatan 
permainan dan outbond di halaman SD dengan 
tema “Jejak Misioner” hingga sore hari dan 
ditutup dengan malamnya menonton film 

Kanonisasi Paus Yohannes Paulus II. 

Agenda hari Senin dibuka dengan pembekalan 
singkat untuk misdinar, diawali “Yesus 
menurutku” dibawakan oleh pastor Anton SX, 
dilanjutkan dengan sesi “Doa : Membangun 
Relasi dengan Tuhan” oleh frater Yudi, 
kemudian sesi “Sadar Liturgi : yang harus ku 
ketahui tentang liturgi” oleh Pastor Yulius SX, 
kemudian sesi “Animasi Panggilan” oleh SX, 
suster OSF, suster FCJM dan RD. Dilanjutkan 
dengan diskusi/dinamika kelompok hingga sore 
hari. Lalu diberikan waktu untuk latihan tiap-tiap 
peserta untuk tampil di pentas seni malam 

harinya. 

Senin Malam diadakan acara punyak yaitu 
Pentas Seni, dimana setiap stasi telah 
menyiapkan berbagai macam atraksi seni, 
antara lain : gerak dan lagu, drama, pertunjukan 
musik, tarian, nyanyian. Bahkan yang menarik 
pastor paroki kita bahkan diajak untuk ikut serta 
menari tarian dari Nias yang dibawakan oleh 
peserta dari Padang Baru. Acara malam ini 
sungguh meriah dan sungguh patut disyukuri 
mereka begitu bersemangat untuk menampilkan 
suatu pertunjukan dengan sangat baik, semua 
begitu bahagia dan begitu larut dalam 
persaudaran dan akrab. Acara malam ini diakhiri 
dengan saling bergandengan tangan bersama 
menyanyikan lagu Kemesraan dan ditutup 

dengan doa malam. 

Selasa pagi kegiatan diawali dengan Misa 
Penutupan acara Anjangkasih ini, dipimpin oleh 
Pastor Otello Pancani SX, dalam homili nya 

beliau mengucapkan proficiat kepada semua, 
baik kepada misdinar, pendamping dan panitia 
dari paroki Padang Baru dan paroki Labuh Baru 
yang telah bekerja sama dan telah 
mengupayakan acara temu misdinar 2 paroki ini 
berjalan dengan baik. Dilanjutkan dengan 
sarapan pagi lalu acara penutupan dimana 
kedua panitia saling memberikan kesan selama 
acara ini berlangsung, saling memberikan 
cinderamata dan akhirnya acara resmi ditutup 
oleh Pastor Franco SX dengan memukul gong 

dan foto bersama… 

Selamat kepada kedua team panitia Labuh Baru 
dan Padang baru, semoga apa yang diharapkan 
dari pertemuan ini dapat tercapai, dapat saling 
memotivasi misdinar kita, dan juga agar dapat 
terwujud keinginan untuk beranjangkasih 
balasan dari misdinar paroki kita ke paroki 

Padang Baru..semoga… 

~Effen Meiliana 

STASI 

Penerimaan Resmi dan Pembaptisan – St 

Felicitas Kota Bangun 

 

Pada kunjungan kedua kalinya Pastor Lius ke 
Kota Bangun, kunjungan pertama pada Natal 
OMK sewilayah IV di kota bangun 2013 dan 
kunjungan kedua pada tanggal 9 Mei 2014 
dalam perbandingannya kunjungan ksdua jelas 
banyak perubahan dalam gedung gereja, dalam 
perayaan misa ada penerimaan resmi 5 orang 
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dan baptis anak 1 orang dan dalam homilinya 
beliau menjelaskan tentang Tahun Liturgi yakni 
dalam perayaan ekaristi kita dikenyangkan oleh 
dua meja yaitu meja pewartaan (mimbar) sabda 
Tuhan diwartakan dan meja Altar yang 

digunakan dalam perjamuan Tuhan (Ekaristi). 

Ada koor dari ibu-ibu WK yang dipersiapkan 
menjadi rangting WKRI labuh baru mereka 
menyumbangkan sebuah lagu yang berbahasa 
Inggris mereka ini tidah hanya belajar lagu dari 
bahasa batak dan Indonesia namun dengan 
semangat juga belajar lagu yang berbahasa 

yang lain luar biasa, bunyi lagunya:  

Today I will walk with my hand in God,  

today I will trust in Him and not be afraid, for He wiil 
be there,  

every moment to share on this wonderful day, He has 
made. 

 

Meskipun sedikit, ibu-ibu tetap tampil dengan 

semangat.   

~Sr.L

 

PEMBANGUNAN GEREJA 

Kas Pembangunan Gereja 

 

Kemajuan Proses Pembangunan 
Sampai dengan tanggal 6 Juni 2014: 

 Pengecatan dinding luar gereja 
 Pemasangan plafon  
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Iuran Stasi – Kring 

 

Aliran Sumbangan dari tahun 2009 

 
*Tidak termasuk bunga bank 
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Pemasukan dan pengeluaran dari 2009 

 

*Termasuk bunga Bank dan biaya administrasi 

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 

 

 
Konsep pencahayaan gereja 



 

 

 


