


PENGANTAR PASTOR  

Umat se-Paroki St Paulus Pekanbaru yang 
terkasih… 

Keluarga merupakan persekutuan pewartaan 
Injil; di dalam kejadian sehari-hari yang 
sederhana anak-anak diajarkan bagaimana cara 
berdoa, mencintai sesama dan nilai-nilai Injil 
lainnya oleh orang tuanya. Pada Vigilii Pesta 
Santo Fransiskus de Sales tanggal 23 Januari 
2015, Bapa Suci Fransiskus mengeluarkan 
pesan untuk Hari komunikasi sedunia yang 
jatuh pada setiap minggu Paskah VII, yaitu 
“Keluarga, tempat istimewa perjumpaan dengan 
karunia Kasih”. Zaman ini ada banyak tantangan 
dalam membangun keluarga yang Injili. 
Tantangannya dapat berasal dari masyarakat 
luas berupa moral, budaya dan ekonomi. 
Tantangan lainnya dapat ditemukan di dalam 
lingkungan keluarga itu sendiri berupa ekonomi 
rumah tangga dan relasi antar anggota rumah 
tangga. Namun sesungguhnya ada suatu misteri 
yang mampu menguatkan hubungan suami-
isteri, yakni cinta Tuhan. Tanpa kesadaran akan 
cinta Tuhan di dalam keluarga, keharmonisan di 
dalam keluarga khususnya suami-isteri 
terancam retak.  

Dalam kesatuan dengan Gereja Universal, pada 
Minggu Paskah IV yang lalu kita memperingati 
hari Minggu Panggilan. Kita diajak untuk 
bersyukur kepada Tuhan atas anugerah 
panggilan hidup sebagai imam, bruder dan 
suster yang melengkapi kharisma dan karya 
pelayanan dalam Gereja. “Panggilan sebagai 
anugerah kasih Allah”. Seraya menyukuri 
anugerah panggilan, kita juga diajak untuk 
memberi perhatian pada panggilan hidup 
sebagai imam, bruder dan suster, baik melalui 
doa maupun derma. Derma yang dimaksud di 
sini, tidak dibatasi pada derma dalam bentuk 
uang untuk pendidikan calon imam, bruder dan 

INFO PAROKI 

Ketua 
Franco Qualizza, SX 

 

Pastor 
Otello Pancani, SX 

Yulius Tangke Bandaso, SX 
Casali Otello, SX 

 

Wakil Ketua 
Yohanes Sutrisno 
Thomas K Ginting 

P Naibaho 
 

Sekretaris 
Yohanes Chandriono 

Jhony Marpaung 
 

Bendahara 
Martinus Kasimun Tan 

FIrsty R Renata 
 

Anggota 
Nursitti Paulina S 

Saurman Sitanggang 
Tim Pastoral Paroki 

 

Tim Pastoral Paroki 
Franco Qualizza, SX 
Otello Pancani, SX 

Yulius Tangke Bandaso, SX 
Casali Otello, SX 
Sr Leonisia FCJM 
I Nyoman P Ajana 

 

Seksi-seksi 
 

Liturgi – P Gultom 
Katekese – Y Sugiyana 

Kitab Suci – Mirluat Sihombing 
Sosial Ekonomi – M Mulyati Rikin 

Humas – Viktor Sihotang 
Kerawam – A Peranginangin 

Pemb & HB Gereja – Bonivasius L 
Kepemudaan – Laurentius Purba 

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

 



 

suster tetapi juga “derma” anak-cucu untuk menjadi imam, bruder dan suster.  

Ada peristiwa yang membutuhkan perhatian, dukungan, dan doa kita. Pada 
tanggal 25 April, telah terjadi gempa besar di Nepal. Banyak saudara-saudara 
kita yang telah kehilangan keluarga mereka, beberapa masih dalam pencarian 
dengan penuh pengharapan dari keluarga dan teman-teman yang menantikan 
mereka. 

Maka, dalam bulan Maria ini, bersama-sama Bunda Maria kita mendaraskan 
doa, baik bagi keluarga kita masing-masing, bagi para imam, bruder dan suster, 
juga bagi korban gempa di Nepal. Tuhan mendengarkan doa orang beriman. 

 

Salam hangat 

P Franco Qualizza, SX 
Pastor Paroki 

 

DARI REDAKTUR 

Syukur atas penyertaan Roh Kudus, kembali Warta Paroki dapat kembali hadir 
menemani usaha kita untuk memperdalam iman kita. 

Sesuai komitmen kami bulan lalu, kami sajikan dalam edisi ini kegiatan Tri Hari 
Suci di stasi-stasi yang berhasil didapatkan tim kami, dan juga atas kontribusi 
beberapa umat stasi. Terimakasih kepada sleuruh kontributor.  

Dalam bulan Maria ini, banyak doa yang bisa dipanjatkan bersama untuk 
banyak keperluan, untuk keluarga, untuk para hidup bakti, dan untuk saudara-
saudara kita yang membutuhkan. 

Ringkasan pesan Hari Komunikasi Sedunia ke-49 dari Bapa Suci Fransiskus juga 
kami tampilkan disini. Semua itu tak lain agar kualitas iman dan hidup kita 
makin berkembang baik, disertai rasa syukur akan adanya para imam, bruder, 
suster yang membaktikan hidup mereka bagi pelayanan, bagi kita. 

Semoga dengan ini, kita juga mau menderma, tidak hanya tenaga dan uang, 
melainkan anak-anak kita untuk memenuhi panggilan hidup bakti. 

Selamat membaca, tetap tumbuh kembangkan iman. 

Y Sugiyana 
Redaktur 
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S A J I A N   U T A M A 

SATU KELUARGA BAGI DUNIA 

“Kemampuan untuk melihat Allah, 
mencari Allah, dan mengasihi Allah 
dalam segala sesuatu menajamkan 
hasrat kita untuk menyebarluaskan 
Kerajaan Allah”. 

Melalui kutipan singkat dari surat 
wasiat Bapa Pendiri Serikat 
Misionaris Xaverian seperti yang 
tertulis di atas, menjadi jelas bagi 
kita semua bahwa yang menjadi 
tujuan dari tindakan melihat, 
mencari, dan mengasihi ialah pribadi 
Allah sendiri. Allah yang dijumpai di 
dalam seluruh kenyataan alam 
semesta ini. Santo Guido Maria 
Conforti menjadikan sikap ini 
sebagai penyemangat bagi seorang 
misionaris dalam mewartakan Kabar 
Gembira ke seluruh penjuru dunia. 

Kemampuan untuk melihat, mencari, 
dan mengasihi Allah di dalam 
segalanya menyiratkan kesan bahwa 
mata sang rasul tidak lagi melihat 
orang Yunani atau orang Yahudi, 
orang bersunat atau orang tak 
bersunat, orang Barbar atau orang 
Skit, budak atau orang merdeka, 
tetapi melihat Kristus sendiri di 
dalam semua orang: In Omnibus 
Christus. 

Perjumpaan “Conforti kecil” dengan 
Kristus yang tersalib menjadi 
pengalaman rohani yang membekas 

di dalam dirinya. Penglihatan batin 
akan pandangan Kristus yang penuh 
kasih terus memukau Santo Conforti. 
Kasih Kristus yang terungkap dalam 
kerelaan-Nya untuk mati di kayu 
salib demi penebusan dosa semua 
umat manusia. Kedekatan dengan 
Kristus yang tersalib membuat Santo 
Guido Maria Conforti menemukan 
semangat misionernya. Beliau  ingin 
agar semua orang dapat mengalami 
pribadi Kristus yang penuh kasih itu. 
Pengalaman merasa dikasihi oleh 
Kristus yang tersalib mendorong 
beliau untuk mewartakan kasih 
Kristus kepada semua orang. 

Oleh Santo Guido Maria Conforti, 
desakan pewartaan itu dikhususkan 
bagi orang-orang yang belum 
mengenal Kristus. Beliau 
menegaskan, “Karena pertobatan 
orang-orang kafir harus menjadi 
tujuan tunggal Serikat, maka 
semangat yang berkobar demi 
keselamatan jiwa-jiwa harus 
menjadi ciri khas para misionaris”. 
Sebuah kerinduan agar semua orang 
merasakan kasih Kristus yang 
dicurahkan melalui peristiwa salib. 

Dalam mengembangkan tugas untuk 
mewartakan kasih Kristus kepada 
semua orang, seorang misionaris 
membekali dirinya dengan semangat 
iman yang hidup. Santo Guido Maria 
Conforti menyebut semangat iman 
yang hidup ini dengan melihat, 
mencari dan mengasihi Allah di 
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dalam segalanya. Semangat iman 
yang hidup inilah yang 
memampukan seorang misionaris 
untuk mengenali wajah Kristus di 
tempat di mana ia diutus. 

Beliau menginginkan agar semangat 
iman yang hidup ini menjadi ciri 
khas bagi seorang misionaris. Sebab 
semangat ini menjadi daya kekuatan 
yang menggerakan hati seorang 
misionaris untuk menemukan 
Kristus di dalam segalanya. Dalam 
perjumpaan dengan orang-orang 
yang dilayani, tempat tugas yang 
baru, budaya yang baru, kebiasaan-
kebiasaan yang baru, dan lain 
sebagainya, seorang misionaris 
harus menyadari kehadiran Kristus 
di dalam “kebaruan” tersebut. 

Keterpukauan Santo Guido Maria 
Confirti akan pandangan Kristus 
yang penuh kasih dan gairah 
misionernya untuk mewartakan 
Kristus kepada semua orang, dapat 
terjadi karena beliau mempunyai 
kedekatan relasi dengan Kristus. 
Relasi yang mesra dengan Kristus ini 
tentu dibangun melalui doa. Inilah 
jalan yang ditunjukan untuk 
menghubungkan kehidupan doa 
dengan karya kerasulan. Bahwa doa 
menjadi sumber inspirasi bagi 
seorang misionaris dalam tugas 
pewartaannya. 

Kisah hidup beliau memperlihatkan 
bahwa semangat misioner yang 
berkobar-kobar di dalam dirinya 

muncul dari kedekatan relasinya 
dengan Kristus. Seorang misionaris 
harus mengalami terlebih dahulu 
kasih dari Kristus, sehingga isi dari 
pewartaannya mempunyai makna 
bagi orang-orang yang ia layani. 
Sebab pewartaan kadang berangkat 
dari pengalaman pribadi. Bukan 
melulu berupa teori yang dihasilkan 
dari proses belajar akademik. 

Untuk bisa sampai pada tahap ini, 
Santo Conforti melalui pengalaman 
hidupnya memperlihatkan betapa 
pentingnya menjalin relasi dengan 
Kristus. Karya pewartaan harus 
ditopang dengan doa, sehingga 
seorang misionaris dapat 
menghindari sikap berlari percuma. 
Ia menyadari dirinya sebagai alat 
yang digunakan oleh Tuhan untuk 
menyebarkuaskan Kerajaan-Nya di 
dunia ini. Oleh karena itu, 
keseimbangan di antara hidup doa 
dan karya kerasulan harus tetap 
dijaga oleh seorang misionaris. 

Teladan yang diberikan oleh Santo 
Guido Conforti untuk melihat, 
mencari, dan mengasihi Allah di 
dalam segala sesuatu menyiratkan 
hasrat dan kerinduan yang 
mendalam bagi para misionarisnya 
untuk mampu menemukan Kristus di 
dalam segalanya. Suatu semangat 
untuk memandang dunia sebagai 
satu keluarga di dalam Kristus. 

Fr. Febrianus Arianto Seran Fauk,SX 
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T O P I K 

BUNDA MARIA – TIDAK 
DISEMBAH 

Yang diajarkan Gereja Katolik 
mengenai Bunda Maria 

Pertama. 
Ia bukanlah seorang dewi – ia 
sungguh layak dihormati tetapi tidak 
layak disembah yang hanya boleh 
dilakukan kepada Allah saja. 

Kedua 
Maria adalah mahluk yang dirancang 
secara khusus oleh Putra-Nya, dan 
tidak pernah ada seorang ibu lain 
diciptakan demikian. 

Ketiga 
Maria bersukacita dalam Allah 
Juruselamatnya seperti yang dikata-
kannya dalam Kidung Maria 
(Magnificat), karena Yesus menyela-
matkannya dari dosa saat pen-
jelmaan. Dengan kata lain, keadaan 
tanpa noda adalah kasih karunia, 
menyelamatkan dirinya sebelum ia 
sempat jatuh ke dalam dosa. 

Keempat 
Gelar Maria sebagai Ratu Surga tidak 
diperoleh karena menikah dengan 
Allah – seperti pendapat kebanyakan 
orang non-Katolik – tetapi didasar-
kan pada penghormatan karena 
menjadi Ibu Ratu dari Yesus, Raja 
segala Raja, dan Putra Daud.  

Dalam perjanjian Lama Raja Salomo, 
Putra Daud, mendudukan ibunya 
Batsyeba di sebelah kanan takhta-
nya, menghormati dia dalam 
istananya sebagai ibu ratu. 

Dalam perjanjian baru, Yesus me-
muliakan ibu-Nya, perawan yang 
terberkati, dengan mendudukannya 
di atas takhta di sebelah kanan-Nya 
di surga, dan meminta kita untuk 
menghormati dia sebagai Ibu Ratu 
Surgawi. 

Kelima. 
Misi Maria adalah untuk menunjuk 
melalui dirinya kepada Putra dan 
berkata,”Lakukan saja apa yang Dia 
katakan.”  

Teladan-teladan tertentu kesalehan 
Maria yang (hanya) memusat pada 
Maria dengan mengabaikan Yesus 
adalah tidak setia pada ajaran 
Katolik. Barangkali jiwa-jiwa yang 
terkasih ini tidak menyadari hal itu - 
teladan-teladan kesalehan yang 
hanya memusatkan pada Maria dan 
mengabailkan Yesus – namun mereka 
telah menyakiti hati Perawan ter-
berkati ini dalam usaha-usaha untuk 
menghormatinya, bila mereka meno-
lak misi utamanya - untuk membawa 
kita kepada Putranya. 

Bunda Maria : Karya Agung Allah 

Pernahkan engkau masuk ke 
museum di mana seorang artis me-
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mamerkan karyanya? Dapatkah eng-
kau membayangkan ia disakiti ha-
tinya bila engkau memandang karya 
yang ia anggap karya besarnya? 
Apakah ia tersinggung kalau engkau 
melihat karya besarnya dan tidak 
memandang ia yang membuatnya? 
Tidak. Sebaliknya, artis tersebut me-
rasa dihormati karena perhatian 
yang engkau berikan pada karyanya. 
Maria itu karya Allah, dari awal 
hingga akhir. 

Menyembah Maria 
jelas dikutuk oleh 
Gereja. Orang-orang 
Non-Katolik mende-
finisikan ibadat se-
bagai lagu-lagu, doa 
dan khotbah. Jadi ke-
tika seorang Katolik 
menyanyikan lagu 

kepada Maria, mohon kepada Maria 
dalam doa dan berkotbah mengenai 
Maria, orang-orang Non-Katolik ini 
menyimpulkan bahwa Maria me-
mang disembah. Tetapi orang 
Katolik mengartikan ibadat sebagai 
korban Tubuh dan Darah Kristus, 
dan orang Katolik tidak akan pernah 
mempersembahkan Maria sebagai 
korban atau mempersembahkan 
korban kepada Maria di altar. 

~Scott dan Kimberly Hahn; Rome Sweet Home; 
ISBN 979-3106-80-8; Dioma Malang; Cetakan 

ke-14. 

KELUARGA : TEMPAT ISTIMEWA 
PERJUMPAAN KARUNIA KASIH 

Berikut Ringkasan 
pesan Bapa Suci 
untuk Hari Komu-
nikasi Sedunia ke-
47 yang dirayakan 
pada Minggu Pas-
kah ke VII. 

 Dalam keluarga 
kita pertama-tama belajar bagai-
mana berkomunikasi. Dalam 
kisah Maria mengunjungi 
ELisabet (Luk 1:39-56), “… dan 
melonjaklah anak yang di dalam 
rahimnya (rahim Elisabet)…” 
memperlihatkan bagaimana res-
pon Elisabet atas salam Maria 
pertama-tama diekspresikan oleh 
bayi di dalam kandungannya yang 
melonjak kegirangan. Rahim 
adalah “sekolah” komunikasi yang 
pertama, tempat mendengarkan 
dan kontak fisik di mana kita 
mulai mengakrabkan diri dengan 
dunia luar dalam sebuah ling-
kungan yang terlindung, dengan 
suara yang menenteramkan dari 
detak jantung sang ibu.  

 Setelah kita terlahir ke dunia, 
dalam arti tertentu kita masih 
tetap berada dalam sebuah 
“rahim”, yakni keluarga. Sebuah 
rahim terdiri dari berbagai orang 
yang saling terkait: keluarga 
adalah tempat “di mana kita, 
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meskipun berbeda, belajar hidup 
bersama orang lain” (Evangelii 
Gaudium, 66). 

 Keluarga menjadi latar di mana 
bentuk komunikasi yang paling 
dasar, yaitu doa, diwariskan. Di 
dalam keluarga itulah sebagian 
besar kita mempelajari dimensi 
rohani komunikasi, yang di dalam 
Kekristenan diresapi dengan 
kasih, yaitu kasih yang Allah 
anugerahkan kepada kita dan 
yang kemudian kita tawarkan 
kepada orang-orang lain. 

 Di dalam keluarga kita belajar 
bagaimana masing-masing bisa 
saling berbagi dan mendukung, 
belajar mampu mengartikan 
secara tepat ekspresi wajah orang 
dan membaca isi hatinya 
sekalipun diam tak berkata-kata; 
kita tertawa dan menangis 
bersama pribadi-pribadi yang 
tidak saling memilih tetapi begitu 
berarti satu sama lain. 

 Keluarga adalah tempat di mana 
kita setiap hari mengalami aneka 
keterbatasan kita sendiri dan 
keterbatasan orang-orang lain, 
pelbagai masalah besar dan kecil 
yang termaktub dalam kehidupan 
yang damai dengan orang-orang 
lain. Sebuah keluarga yang sem-
purna tidak ada. Kita tidak perlu 
takut akan cacat cela, kelemahan 
atau bahkan konflik, tetapi 
sebaliknya belajar untuk meng-

atasi semuanya secara konstruk-
tif.  

 Keluarga merupakan sebuah 
sekolah pengampunan.  Pengam-
punan itu sendiri merupa-
kan sebuah proses komunikasi.  
Ketika penyesalan diungkapkan 
dan diterima, maka ada ke-
mungkinan untuk memulihkan 
dan membangun kembali ko-
munikasi yang putus. Seorang 
anak yang belajar dalam keluarga 
bagaimana mendengarkan orang 
lain, bagaimana berbicara dengan 
hormat dan mengungkapkan pan-
dangannya tanpa menafikan 
orang lain, akan menjadi sebuah 
kekuatan bagi dialog dan re-
konsiliasi di tengah masyarakat 

 Ketika bersinggungan dengan 
tantangan dalam berkomunikasi, 
maka keluarga-keluarga yang 
punya anak-anak dengan keter-
batasan fisik maupun mental 
mengajarkan banyak hal kepada 
kita.  Keterbatasan gerak (mo-
torik), perasaan (sensorik) atau 
mental dapat menjadi alasan 
untuk kemudian menutup diri, 
namun sebaliknya –berkat kasih 
orangtua, saudara kandung dan 
teman—juga bisa menjadi pendo-
rong untuk terbuka, kemauan 
berbagi dan kesiapan  menjalin 
komunikasi dengan siapa saja. Hal 
ini juga bisa membantu sekolah, 
paroki, dan kelompok-kelompok 

https://translate.google.com/translate?hl=id&prev=_t&sl=en&tl=id&u=http://w2.vatican.va/content/francesco/en/apost_exhortations/documents/papa-francesco_esortazione-ap_20131124_evangelii-gaudium.html
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orang untuk semakin terbuka dan 
inklusif bagi siapa pun. 

Dewasa ini media modern, yang 
merupakan bagian hakiki dari 
kehidupan kaum muda khusus-
nya, dapat menjadi bantuan namun 
juga halangan bagi komunikasi di 
dalam dan di antara keluarga.  

 Media bisa merupakan  halangan 
jika dijadikan cara untuk 
mencegah kita mendengarkan 
orang lain, untuk mengelakkan 
kontak fisik, untuk mengisi setiap 
saat hening dan istirahat, 
sehingga kita lupa bahwa 
“keheningan adalah bagian 
terpadu dari komunika-si; tanpa 
keheningan, kata-kata yang kaya 
pesan tak akan ada”.  

 Media dapat menjadi bantu-
an bagi komunikasi ketika media 
memungkinkan orang untuk 
berbagi kisah, untuk tetap 
menjalin kontak dengan teman-
teman yang jauh, untuk 
mengucapkan terima kasih 
kepada orang lain atau meminta 
pengampunan mereka, dan untuk 
membuka pintu bagi perjumpaan-
perjumpaan baru.  

UJUD KERASULAN DOA MEI 2015 

Ujud Umum: Per-
hatian untuk yang 
menderita 

Semoga dengan menolak budaya 
apatisme, kita mau memberi 
perrhatian kepada orang-orang yang 
menderita di sekitar kita, terutama 
yang sakit dan yang miskin 

Ujud Misi / Evangelisasi: 
Keterbukaan akan karya misi 

Semoga dengan pertolongan Bunda 
Maria, umat Kristiani yang hidup 
dalam dunia secular ini mampu dan 
siap mewartakan Krsitus 

Ujud Gereja Indonesia: Tenaga 
Kerja Wanita 

Semoga Gereja memberi pendam-
pingan bagi TKW, PRT dan buruh 
wanita dalam kesulitan dan 
masalahnya. 

K O L O M 

KATEKESE: KOMUNIKASI IMAN 
DALAM KELUARGA 

Persatuan suami-isteri, persatuan 
orang tua-anak merupakan dasar 
bagi terbentuknya Gereja sebagai 
Umat Allah. Persatuan suami-isteri, 
persatuan orang tua-anak 
merupakan umat Allah dalam 
bentuknya yang paling kecil. Di 
dalam keluarga, seorang pribadi 
mempunyai pengalaman pertama 
tentang Gereja. Orang tua mulai 
menanamkan sejak dini kebiasaan-
kebiasaan baik di dalam keluarga 
sebagai orang beriman  kepada anak-
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anaknya. Dengan demikian, keluarga 
menjadi tempat dimana komunikasi 
iman terjadi. Imbauan Apostolik 
Bapa Suci Paulus VI, Evangelii 
Nuntiandi, menegaskan,”…keluarga 
seperti halnya Gereja harus 
merupakan suatu tempat dimana 
Injil diteruskan dan darimana Injil 
bercahaya”. 

Jadi, keluarga merupakan tempat 
dimana kabar gembira Injil harus 
diwartakan. Keluarga merupakan 
bentuk Gereja yang paling kecil 
tempat dimana anggota-anggotanya 
bertumbuh makin dewasa dalam 
beriman. Dari keluarga-keluarga 
dimana anggota-anggotanya bertum-
buh dewasa dalam iman, kita bisa 
berharap bahwa kabar gembira Injil 
diteruskan. Di dalam keluarga orang 
tua mengkomunikasikan nilai-nilai 
kepada anak-anaknya seperti kasih, 
kesetiaan, kesederhanaan, pengam-
punan dan lain-lain. 

Dengan kata lain, keluarga haruslah 
merupakan tempat dimana Komuni-
kasi iman terjadi. Mengenai hal ini, 
tentu saja tanggungjawab orang tua 
sangat penting. Komunikasi iman 
harus dimulai oleh orang tua. Dalam 
hal ini teladan dan contoh hidup 
orang tua sangat menentukan. 
Sebab KOMUNIKASI IMAN Harus di-
teruskan melalui perkataan dan 
perbuatan. Orang tua yang 
mengakhiri perkawinan dengan 

perceraian tentu saja sangat sulit 
untuk mengajari anak-anaknya 
mengenai nilai kesetiaan dalam 
perkawinan. Mereka yang terbiasa 
hidup mewah dan suka hidup 
dengan semangat boros, menjadi 
sangat sulit untuk mengajari anak-
anaknya bagaimana hidup seder-
hana. Mereka yang sulit memberikan 
maaf menjadi sangat sukar untuk 
menanamkan pengampunan kepada 
anak-anaknya. 

Sangat disayangkan sikap dan 
perilaku orang tua, jika karena 
ketidakcocokan dan benturan 
pendapat yang bisa saja terjadi 
dalam hidup bersama kemudian 
meninggalkan gereja atau memilih 
mengikuti kegiatan di lingkungan 
Paroki lain. Bagaimana bisa 
mengajari anak untuk terlibat dalam 
kegiatan menggereja di lingkungan 
basis jika orang tua sendiri justeru 
memilih meninggalkan gereja basis 
karena rasa tidak cocok dengan 
sesama warga di lingkungan? 
Keluarga sebagai basis Gereja 
haruslah menjadi tempat di-
mana KOMUNIKASI IMAN terjadi & 
bukan komunikasi karena cocok. Jika 
keluarga-keluarga menjadi tempat 
dimana KOMUNIKASI IMAN  terjadi, 
maka kita bisa menaruh harapan 
besar, bahwa lingkungan-ling-
kungan, wilayah-wilayah, Paroki dan 
akhirnya Gereja kita menjadi tempat 
“darimana Injil bercahaya”. Setiap 
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anggota lalu bertumbuh dan 
berkembang menjadi anak-anak 
Allah yang saling mendukung dalam 
pertumbuhan iman. 

Komunikasi iman  kristiani mesti 
bergerak dari komunikasi yang 
manusiawi ini kepada komunikasi 
yang imani. Disitu orang akan meng-
hadapi bermacam-macam kenyataan 
dimana ada banyak sekali 
keanekaragaman di dalam kehi-
dupan ini. Makin disadari bahwa 
suami berbeda dengan isteri. Orang 
tua berbeda dengan anak-anaknya. 
Keluarga yang satu berbeda dengan 
keluarga yang lain. KOMUNIKASI 
IMAN lalu mencerahi berbagai ben-
tuk perbedaan itu dan berjuang 
bahkan kalau perlu berkorban untuk 
mengatasi ketidakcocokan atau keti-
daksamaan yang ada. 

Bentuk-bentuk kesakitan yang 
menimpa anggota di dalam keluarga 
seperti menyimpan kesalahan pa-
sangan, kemarahan yang tak 
terkendali, kekecewaan yang men-
dalam, perasaan tidak tergantung 
satu sama lain, kecemasan yang tak 
perlu, terlalu mementingkan diri, 
yang tentu saja berpengaruh dalam 
membangun hubungan dengan 
orang lain dalam lingkup yang luas 
hanya bisa disembuhkan oleh satu 
kekuatan yaitu: IMAN. Iman yang 
menyelamatkan. Berbagai kisah 
penyembuhan di dalam Kitab Suci, 

berkali-kali menegaskan tentang hal 
ini. Kepada perempuan yang sakit 
pendarahan, Yesus berkata,”Hai 
anak-Ku, imanmu telah menyela-
matkan Engkau…”(Mrk 5:34). 
Kepada si buta Bartimeus, Yesus 
berkata,”…imanmu telah menyela-
matkan engkau…”(Mrk 10:52). Dan 
tentu saja masih banyak kisah dalam 
Kitab Suci yang menggambarkan 
kekuatan iman yang menyem-
buhkan. Iman berarti keyakinan, 
bahwa Allah menghendaki agar 
semua orang diselamatkan, sebab 
hanya Dia saja yang sanggup 
“menjadikan segala-galanya baik” 
(Mrk 7:37). 

 

Suami-isteri dan anak-anak 
meletakkan dasar kebersamaan 
bukan pada kecocokan melainkan 
pada iman. Karena membangun 
kebersamaan karena iman, maka 
Allah sendiri akan menjadikan setiap 
anggota di dalam keluarga menjadi 
baik pada saatnya. Keluarga-
keluarga yang kemudian membentuk 
lingkungan menjadi basis yang 
berkualitas jika membiasakan diri 
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membangun KOMUNIKASI IMAN di-
harapkan mampu memberikan 
sumbangan positif bagi tingkah laku 
anak, sehingga anak juga semakin 
mengenali dan mendalami tinggkah 
lakunya sebagai umat Katolik baik 
itu di keluarga, lingkungan sekolah 
maupun di lingkungan masyarakat. 

 
~ Sumber: “Pengaruh pola asuh orang tua 

terhadap iman anak dalam keluarga Katolik”; 
Skripsi Exanius Indriyanto untuk memperoleh 

gelas Sarjana Pendidikan Agama Katolik 
Universitas Sanata Dharma Yogjakarta, 2008 

LITURGI : BEBERAPA CATATAN 

PRAKTIS UNTUK 

MENYELENGGARAKAN MISA 

ANAK-ANAK (I) 

 

Anak-anak yang telah dibaptis 
seringkali terabaikan dalam kegiatan 
liturgis Gereja, khusus-nya dalam 
Misa. Tidak semua orangtua meme-
nuhi tanggung jawabnya untuk 
memerhatikan pendidikan religius 
kristiani bagi anak-anaknya. Situasi 
sosial-budaya zaman sekarang kira-
nya amat dapat memengaruhi per-

tumbuhan iman mereka. Maka, 
Gereja pun harus menuangkan 
perhatian untuk masalah penting ini. 
Gereja (Takhta Suci) pernah menge-
luarkan Pedoman Misa Bersama 
Anak-Anak (PMBA/ Directorium de 
Missis cum Pueris, Roma, 1 Nov. 
1973) sebagai salah satu bantuan 
untuk menyelenggarakan Misa yang 
melibatkan peran anak-anak.  

Beberapa catatan praktis banyak 
menimba dari buku Pedoman itu. 

 Mengapa anak-anak dan untuk 
apa? 

Anak-anak seolah memiliki dunia 
tersendiri, yang berbeda dengan 
dunia orang dewasa. Cara bicara, 
berpikir, imajinasi, dan daya tangkap 
mereka tidak setara dengan orang-
orang dewasa. Kita tidak bisa begitu 
saja memaksakan bakat dan 
kemampuan anak untuk bisa hidup 
dalam alam orang dewasa. Untuk itu 
mereka perlu perlakuan khusus. 
Secara psikologis terbukti bahwa 
anak-anak memendam bakat religius 
yang luar biasa. Pengalaman religius 
yang mereka dapatkan pada masa 
kanak-kanak atau ketika duduk di 
bangku Sekolah Dasar akan sangat 
memengaruhi perkembangan me-
reka (PMBA 2). Misa atau Perayaan 
Ekaristi sewajarnya juga dapat 
menjadi medan bagi perkembangan 
hidup religius mereka. Maka, anak-
anak pun sejak dini harus dibimbing 



 

 

Edisi XXXVII – Mei 2015 Halaman 14 dari 32 

 

untuk bisa menghayati Misa atau 
perayaan liturgis lainnya. Pen-
didikan untuk anak-anak ini ber-
tujuan agar tingkah laku dan cara 
hidup anak-anak makin lama makin 
sesuai dengan amanat Injil (PMBA 
15). 

 Apa yang perlu mereka timba 
dari Misa? 

Secara khusus mereka dituntun pula 
untuk bisa mengalami nilai-nilai 
manusiawi yang terdapat dalam 
Misa. Karena memang dalam Misa 
dapat ditemukan banyak nilai-nilai 
itu. Nilai-nilai manusiawi itu 
misalnya: kebersamaan, keramahan, 
kemam-puan untuk memasang 
telinga, kemampuan untuk minta 
ampun dan memberi ampun, 
ungkapan rasa terima kasih, 
penghayatan lambang-lambang, 
jamuan persahabatan, perayaan 
pesta, dsb (PMBA 9). Nilai-nilai itu 
diperkenalkan supaya anak-anak 
secara bertahap terbuka untuk 
menangkap nilai-nilai kristiani dan 
untuk merayakan misteri Kristus 
sesuai dengan umur dan keadaan 
psikologis maupun sosial. 

 (……bersambung edisi bulan depan ..…) 

~ P.C.H. Suryanugraha,OSC; Dosen Liturgi di 

Unpar & ILSKI, Bandung 

KITAB SUCI : PENGALAMAN TIGA 

TOKOH KRISTEN BERSAMA KITAB 

SUCI 

Ada beberapa tokoh yang senantiasa 
menjadi kitab suci sebagai teman 
hidup dan sumber inspirasi untuk 
menjadi lebih baik dari waktu ke 
waktu.  

 Pertama, St. Klara dari Asisi men-
dirikan komunitas gadis-gadis 
yang mau mengatur hidup 
mereka seturut peraturan St. 
Fransiskus. la sangat akrab 
dengan Kitab Suci sehingga teks-
teks biblis seolah-olah mencetus 
keluar secara alami dalam tulisan-
tulisannya. Pernah dalam surat-
nya, ia mendorong sahabatnya, 
Ratu Agnes dari Bohemia, yang 
memutuskan pertunangan de-
ngan Kaisar Frederik II, supaya 
dapat menerima kepapaan injili. 

 Kedua, St. Agustinus. Karena men-
dengar seruan “Tole lege, tole 
lege”, yang berarti “Ambillah dan 
bacalah”, Agustinus pun me-
mungut Kitab Suci dan mem-
bacanya. Matanya terpaku pada 
Roma 13:12-14. Ia tepekur dan 
tergerak melakuan pembaruan 
diri. Dari hasil membaca dan 
merenungkan Kitab Suci, 
Agustinus membuka diri untuk 
dibabtis dan menghasilkan karya-
karya terkenal. Salah satu karya 
terkenalnya: “Confessiones”. Ia 
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juga kemudian menjadi seorang 
pujangga dalam gereja Katolik 

 Ketiga, Bob Marley. 
Siapa sangka dewa 
musik beraliran reggae 
ini pernah menuliskan 
dalam catatan harian-
nya demikian, “Mereka 
mengira aku bicara tentang 
sosialisme, radikalisme, komunis-
me. Aku tidak berbicara tentang 
semua itu. Apa yang aku katakan 
sebenarnya berasal dari Kitab 
Suci. Mereka mengatakan itu 
karena mereka ti-dak pernah 
memba-ca Kitab Suci.” Me-nyimak 
apa yang dikatakan, ternyata 
tokoh seunik Bob Marley masih 
me-nimba dan mengge-lontorkan 
nilai-nilai spiritual dari Kitab Suci 
dalam hidupnya. 

Berdasarkan pengalaman tiga tokoh 
kristen di atas, dapat dilihat bahwa 
kitab suci memiliki daya konstruktif 
yang bisa mengubah hidup orang 
dari yang tidak baik menjadi baik. Ia 
menjadi sumber kekuatan dan 
sumber inspirasi untuk menghadapi 
pelbagai tantangan dan gejolak 
dalam hidup ini. Apa yang ditulis 
dalam kitab suci selalu aktual 
sepanjang masa. Namun, membaca 
kitab suci harus senantiasa dibarengi 
dengan proses interpretasi kreatif, 
tetapi selalu tetap berada di bawah 
pengawasan Magisterium Gereja. 

~Emilianus Jacob Sese Tolo   

K E G I A T A N 
TRI HARI SUCI 

KAMIS PUTIH 

Stasi St Veronika Palas  

Kamis, 2 April 2015 pukul 19.00, 
cuaca di Stasi St Veronika Palas 
cerah berbintang. Animo umat 
menghadiri perayaan Kasih pada 
hari ini cukup baik. 

“Andaikan aku pahami bahasa 
semuanya, hanyalah bahasa cinta 
kunci setiap hati… Ajarilah kami, 
Tuhan.. bahasa cinta kasih..” Lagu 
yang dinyanyikan umat ini 
mengiriringi Pastor Otello Pancani 
SX, menuju Altar untuk memulai 
perayaan cinta kasih ini – Misa 
Kamis Putih. 

Ada tiga hal yang dikenangkan 
Gereja untuk dirayakan malam 
istimewa ini. 

 Pertama, Allah menjadi makanan 
manusia, yang belum dipahami 
manusia 

 Kedua, Yesus memberi perintah 
baru, agar kita saling mengasihi 
satu sama lain. Perwujudan cita 
“mengasihi” bisa bemacam-ma-
cam, seperti bersalaman, meng-
ampuni, melayani. 

 Ketiga, Yesus melimpahkan we-
wenang dan kuasa kepada murid-
murid-Nya sebagai imam. Imam 
besar hanya satu, yaitu Yesus 
sendiri. Para pastor, diakon, 
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uskup adalah Sakramen, yang 
meng-hadirkan Kristus yang 
adalah satu-satunya Imam itu. 
Para imam yang dilimpahi 
wewenang oleh Yesus memiliki 
tugas, yaitu Ekaristi, Mengampuni 
Dosa dan menghimpun Gereja. 

Kasih – yang diajarkan Yesus – harus 
mengalir keluar, tidak tinggal diam 
dalam diri orang yang menerimanya. 
Pada perayaan kasih ini juga, 
diteladani pembasuhan kaki 12 umat 
yang dipilih oleh pengurus stasi, 
untuk menerima pembasuhan kaki 
dari Pastor Otello Pancani SX – yang 
diberi wewenang oleh Kristus 
sendiri melalui Sakramen Imamat. 

Jati diri Allah adalah pelayan 
manusia, yang terdorong oleh kasih-
Nya. Menjadi pelayan bukanlah 
berarti menjadi “rendah” melainkan 
menunjukkan kebesaran sejati. 
Yesus, membasuh kaki bukan 
sebelum atau sesudah perjamuan, 
melainkan di tengah-tengah per-
jamuan. Pada saat itulah dan oleh 
Yesuslah kita “dibersihkan”. Yesus – 
yang adalah Tuhan – membungkuk, 
melayani, dima-
na tidak ada 
satu dogma a-
jaran agama 
manapun yang 
menampilkan 
tuhannya 
“membungkuk”

, “merendah.” 

 Misa diakhiri pukul 21.00.  

Stasi St Elisabeth Muara Fajar 

Pada tanggal 2 April 2015 di Gereja 
Katolik Santa Elisabeth Muara Fajar 
Misa Kamis Putih  dipimpin oleh 
Pastor Yulius Tanke Bandaso,SX. 
Misa kamis putih dimulai pukul 
19.00 WIB. Umat yang hadir tidak 
memenuhi ruang gereja dikarenakan 
Hujan yang mengguyur Muara Fajar 
mulai sore hingga Misa berakhir 
gerimis masih turun, Umat yang 
hadir 78 orang terdiri dari bapak-
bapak 20 orang, Ibu-ibu 32 orang, 
OMK 26 orang dan juga anak-
anak. Dalam kotbahnya Pastor 
Yulius  Tanke Bandaso,SX menye-
butkan inti dari Misteri Perayaan 
dalam Kamis Putih : 

1. Penetapan Ekaristi 
Rasul Paulus memaknai Ekaristi 
atau Misa bentuk penyerahan 
diri  sebagai makanan dan mi-
numan. 

2. Penetapan Imam 
Tanpa iman tidak ada akan Misa, 
dua hal yang tak ter-pisahkan 
Penetapan Ekaristi dan Imam. 

3. Perintah Kasih untuk saling me-
ngasihi dalam tanda pem-
basuhan kaki para muridnya. 

 

Ditengah kotbahnya Pastor Yulius,SX 
juga mengatakan bahwa pada ma-
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lam kamis putih ini juga Para Imam 
Xaverian memperbaruhi 
janji Imam, setelah Homili 
selesai maka dilanjutkan 
dengan pembasuhan kaki 
para murid-murid. Pastor 
Yulius mencuci kaki para 
murid-muridnya setelah 
murid yang keenam dilalui 
kembali pastor Yulius mengingatkan 
Inti ketiga dari perayaan Misa Kamis 
Putih tentang Perintah Kasih untuk 
saling mengasihi dalam tanda 
pambasuhan kaki diantara para 
muridnya maka murid yang ketujuh 
mulai saling membasuhi kaki. 
Setelah Misa selesai dilanjutkan 
dengan Ibadat Adorasi penghor-
matan kepada Sakramen Maha-
kudus. 

~Ciska Sihombing 

Paroki St Paulus 

Di Gereja Paroki St Paulus Pe-
kanbaru terlihat sungguh sangat 
indah dan agung seluruh umat 
menggunakan pakaian yang 
bernuansa putih.  

  Perayaan Kamis Putih mulai pukul 
19.00 dipimpin oleh Pastor 
Germano, SX. Dalam kotbahnya 
beliau mengatakan “Malam ini 
merupakan malam pelayanan kasih. 
Kasih seperti kasih Yesus  yang 
memberikan kepuasan, ketengan, 
dan merasa berkembang. Yesus yang 
adalah guru membasuh kaki murid-

muridnya maka katanya hendaklah 
kamu juga berbuat demikian” 
. Yesus menunjukkan IA yang 
melepaskan diriNYA. Ia 
Mengajarkan cinta kasih, 
dalam cinta kasih harus ada 
kerendahan hati. Apakah kita 
dalam pelayanan kita juga 
sudah berbuat demikian 

ataukah pelayanan kita mirip seperi 
Bos kecil??? Yang ingin mendapat 
pujian??? Setelah kotbah dilanjutkan 
dengan acara pemba-suhan kaki.  

 

Persiapan persembahan diiringi 
tarian persembahan Nias, dibawakan 
oleh anak-anak remaja sedangkan 
lagu  untuk mengiringi tarian dan 
pembawa persembahan dikuman-
dangkan oleh anak OMK.  

Setelah Sakramen Mahakudus 
ditempatkan pada tempat yang telah 
disediakan semua yang ikut dalam 
perarakan ikut berlutut sebagai 
tanda penghormatan, selanjutnya 
acara doa tuguran dimulai pukul 
21.00. dari masing-masing kring 
secara bergantian melakukan doa 
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dan sembah sujud kepada sakramen 
Maha Kudus hingga pukul 01.00*** 

~Rosalaura Purba 

JUMAT AGUNG 

Stasi St Agnes Muara Beringin 

Jumat, 3 April 2015 

Belum  pernah ada perayaan Jumat 
Agung bersama seorang imam di 
stasi ini, maka tata cara pelaksanaan 
ibadat Jumat Agung belum terlalu 
dipahami para petugas. Walau 
demikian Pastor Cazali,SX. (pastor 
yang telah mencapai usia kuat 
menurut pemazmur ini, karena telah 
melebihi usia 80 tahun) tidak patah 
semangat. Sebelum perayaan dimulai 
Pastor dan temannya yang datang 
dari paroki sabar membantu umat 
untuk mempersiapkan hal-hal yang 
dibutuhkan dalam perayaan Jumat 
Agung.  

Untuk Membacakan Injil dipilih 2 
orang laki-laki yaitu : Ketua stasi dan 
seorang pemuda sedangkan untuk 
menjadi Yesus tetap dibacakan oleh 
pastor. Juga dilatih lagu-lagu yang 
akan dinyanyikan dalam perayaan. 
Pada perayaan Jumat Agung di stasi 
ini pastor masuk tanpa tiarap karena 
situasinya yang tidak memung-
kinkan. Salib yang masih tergantung 
di dinding diturunkan yang akan 
digunakan untuk penyembahan 
salib. Setelah semua persiapan telah 

cukup ibadat jalan salibpun dimulai 
dengan cukup hikmat.  

 

Dalam pengantar singkat Pastor 
mengatakan kalau umat harus sering 
melihat salib yang tergantung  di 
rumah masing-masing. Salib yang 
memberikan keselamatan digunakan 
untuk berdoa bersama dengan 
keluarga. Karena baru saja terjadi 
anak remaja yang tidak jauh dari 
stasi ini terlibat dengan narkoba dan 
meninggal dunia. Maka harapan 
pastor agar umat selalu ingat pada 
salib Yesus yang begiut mengasihi 
umatnya. Sehingga karena kasih  
tidak merelakan anak-anak jatuh 
pada kebinasaan ; seperti penarung 
obat-obatan terlarang*** 

~Rosalaura Purba 

Stasi St Yosef – Salo 

Jumat, 3 April 2015 @15.30 untuk 
pertama kalinya Stasi St Yosef Salo 
mendapat kesempatan untuk melak-
sanakan ibadat jalan salib dipimpin 
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oleh Pastor, kali ini adalah pastor 
Paroki sendiri – Pastor Franco 
Qualizza SX memimpin ibadat agung 
ini. 

Umat yang hadir dalam ibadat agung 
ini cukup padat dan memenuhi 
setiap bangku Gereja dnegan rapat. 

Ibadat dimulai dengan perarakan 
sunyi, tanpa lagu pembuka. Pastor 
memasuki gereja bersama dengan 
misdinar dan petugas.  

Bacaan pertama dan kedua di-
bacakan oleh lektor, sedangkan 
mazmur dilantunkan oleh Suster 
Louis FCJM. Bacaan Injil dalam Jumat 
agung dikenal dengan nama Passio 
diambil dari Injil Yohanes yang 
menceritakan tentang sengsara 
Yesus ini dibacakan oleh dua petugas 
dan pemeran Yesus dibacakan oleh 
Pastor.  

Upacara penghormatan salib di-
tandai dengan perginya pastor dan 
misdinar keluar Gereja untuk 
mengambil salib yang akan diarak 
masuk ke dalam gereja. Pada saat 
perarakan salib, ada tiga tempat di 
mana kayu salib ditunjukkan kepada 
umat. Pada saat pastor berhenti, 
suster melagukan ajakan pada umat 
untuk melihat kayu salib dan umat 
berlutut. Kegiatan ini berlangsung 
tiga kali dimulai dari belakang 
Gereja, tengah dan di depan Altar. 

 Ibadat  Jumat Agung di stasi ini 
berakhir pukul 5 sore. 

 

Paroki ST Paulus 

Jum’at 3 April 2015, pukul 15:00 
perayaan Jum’at Agung dimulai, yang 
dipimpin oleh Pastor Otello 
Pancani,SX. 
Gereja dipadati oleh umat, tidak 
hanya di bagian bawah, di balcon 
ataspun umat sangat ramai dan 
sebagian umat mendapat tempat di 
bagian luar gereja. Ini membuktikan 
bahwa umat sangat antusias untuk 
melakukan penghormatan salib 
Tuhan. 

Selanjutnya misdinar, lektor, 
prodiakon dan imam mulai 
memasuki gereja yang hening, di 
depan altar terlihat kosong, tanpa 
kain, tanpa lilin dan tanpa bunga. Di 
depan altar juga terbentang karpet 
merah untuk tempat imam bertiarap, 
tetapi kali ini Imam hanya berlutut 
saja dan berdoa sejenak. Ibadat 
dibuka dengan doa pembukaan, dan 
diilanjutkan Bacaan I, mazmur, dan 
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bacaan II. Bacaan injil dilaksanakan 
dengan passio, peran Yesus di 
bawakan oleh Pastor Pancani, dan 
peran lainnya oleh 3 orang laki-laki 
dari OMK. 

Passio selesai dilanjutkan homili 
singkat. Pastor menyampaikan 
bahwa Yesus memperkenalkan 
Bapa-Nya dengan membasuh kaki 
manusia, Berlutut tidak 
merendahkan diri, tetapi mem-
perkenalkan kemuliaan besar yang 
terletak dalam “melayani” bukan 
berkuasa. Pada hari Jum’at Agung, 
Yesus kembali mem-perkenalkan 
Bapa-Nya lebih jauh lagi, Yesus 
bersabda “Tidak ada kasih yang lebih 
besar dari menyerahkan nyawa-Nya 
untuk sahabatnya”. Kita semua 
adalah sahabat-sahabat Yesus. Pada 
saat kita berdosa, Dia tidak mening-
galkan, melainkan mengampuni, dan 
merangkul kita. “Semakin manusia 
membuat dosa, semakin Allah 
mengasihi dia” (Roma 5: 20). Pe-
nutup Homili Pastor menyampaikan, 
bahwa harapan Yesus ialah Kasih, 
Pengampunan, dan Kerahiman yang 
Bapa curahkan, agar kita teruskan 
kepada sesama kita. 

Homili selesai, doa umat dibacakan 
oleh Imam. Selanjutnya dilakukan 
penghormatan Salib. Dimulai dari 
pintu utama gereja, Salib yang 
diselubung dengan kain merah yang 
dibawa oleh Imam, dan diapit oleh 2 

orang misdinar yang memegang lilin. 
Ada 3 titik pemberhentian : pertama 
bagian atas dibuka, dititik kedua 
pada bagian tengah gereja dibuka 
kiri dan kanan salib, dan titik ketiga 
didepan altar dibuka bagian bawah 
salib sehingga tampak keselu-
ruhannya. Setiap pemberhentian 
seluruh umat berlutut dan dengan 
iringan lagu untuk menghormati 
Salib. Seluruh umat melakukan 
penciuman salib, yang dibantu oleh 
misdinar dengan jumlah salib 10 
buah dititk yang berbeda. 

 

Seusai penciuman salib, kini altar 
sudah dialasi kain putih, salib sudah 
tampak, lilin pun sudah menyala. 
Hosti sudah diambil dari tempat 
tuguran dan ditunjukkan kepada 
umat “Inilah Yesus yang meng-
embuskan nafas-Nya untuk kita”. 
Imam dibantu oleh petugas khusus 
pembagi komuni untuk membagikan 
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hosti kepada umat, selama komuni 
diiringi dengan lagu merdu yang 
dinyanyikan oleh kelompok koor 
Gregorius. 

Komuni selesai, Imam mengulurkan 
tangan kepada umat yang me-
nundukkan kepala, Imam mengucap 
doa bagi umat. Pertanda Perayaan 
Jum’at Agung selesai, pada pukul 
17:30 

~Clara Zixiana 

MALAM PASKAH 

Stasi St Caecilia – Siabu 

Perayaan malam Paskah dimulai 
pukul 19.30 WIB dipersembahkan 
oleh Pastor Yulius Tangke 
Bandaso,SX. 

 

Umat yang hadir adalah 164 orang 
yang menyambut komuni tidak 
termasuk anak-anak dan yang belum 
menyambut komuni.  

Selain acara penyalaan lilin paskah 
yang diambil dari api suci juga ada 
yang khas pada perayaan malam 
Paskah yaitu : pada awal perayaan 

dikebanyakan gereja-gereja dila-
kukan pemadaman lampu agar 
semua berfokus pada api suci, 
nyanyian alleluya dikumandangkan 
secara meriah, ada pembaharuan 
janji permandian dan umat direciki 
dengan air suci yang baru saja di 
berkati pada malam ini. Setelah 
komuni masih ada acara pelantikan 
pengurus gereja yang baru saja 
terpilih untuk masa bertugas dan 
pengabdian kepada pelayanan gereja 
tahun 2015 sampai dengan 2018. 
Berkat penutup yang khas pada 
malam Paskah adalah ditutup 
dengan aleluya. Perayaan selesai 
pukul 22.30 WIB.  

~Rosalaura Purba 

Stasi St Dominikus – Tambusai 

Sabtu, 4 Maret 2015. Untuk pertama 
kalinya dalam sejarah peribadatan di 
Stasi St Dominikus Tambusai yang 
dibentuk akhir tahun 1989 ini, 
perayaan Malam Paskah umat 
dipimpin oleh seorang imam. Kali ini, 
Pastor Casali Otello SX – pastor yang 
telah berusia 80 tahun  – mendapat 
jadwal tugas untuk melayani umat di 
stasi ini. 

Setelah sedikit mengadakan briefing 
tentang bacaan dan mazmur oleh 
DPP yang mendampingi pastor, dan 
juga pastor sendiri memberikan 
penjelasan-penjelasan singkat kepa-
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da petugas, Misa segera dimulai 
pukul 19.30. 

 

Di halaman Gereja umat mengelilingi 
nyala api, dan Pastor membuka Misa 
dengan tanda salib dan salam. 
Bagian pertama dalam perayaan 
Malam paskah adalah upacara 
Cahaya, pastor memberkati api baru, 
memberkati lilin paskah, sambil 
menggoreskan tanda-tanda pada 
lilin. 

Umat menyalakan api lilin masing-
masing yang diambil dari lilin 
paskah yang baru, berarak masuk ke 
dalam Gereja menuju Altar sambil 
tiga kali bernyanyi,”Kristus cahaya 
dunia..” “Syukur keada Allah” 
Sesampainya di Altar, Lilin yang 
menyala dengan api batu tersebut 
diletakkan di tempat khusus. Tidak 
ada pendupaan di malam Paskah ini. 
Pujian paskah dibacakan oleh 
pemimpin lagu, dan diulangi oleh 
umat.  

Misa berjalan dengan tertib, umat 
mengikuti dengan baik. Misa 
berakhir pukul 21.00. 

MINGGU PASKAH 

Stasi St Fransiskus Xaverius Bukit 
Payung 

Kristur Bangkit, Kristus Mulia, 
Wartakan dengan lantang dst...  
dinyanyikan dengan meriah yang 
dipandu oleh  dirigen  Ibu Eva. 

 

Perayaan Paskah di sini mulai pukul 
11.00 WIB. Anak-anak sekolah 
minggu (BIA) sudah  banyak 
berkumpul dalam gereja kesempatan 
ini tidak kami sia-siakan untuk 
mengajak mereka bernyanyi lagu-
lagu sekolah minggu dan 
mengajarkan beberapa lagu kepada 
mereka.  Hal itu membuat anak-anak 
sangat bersemangat ditambah lagi 
gaya Pastor yang akrab disapa 
Pastor Lius ini dalam mendekati 
anak-anak cukup akrab. Selain 
kepada anak-anak juga dilakukan 
latihan untuk orang dewasa. Hal ini 
untuk membantu menambah per-
bendaharaan lagu-lagu paskah umat 
di stasi ini.  

Ibu-ibu juga terlibat dalam koor 
menyanyikan lagu persembahan. 
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Dan ada tarian persembahan oleh 
anak-anak BIA.  

Setelah Perayaan Ekaristi selesai 
dilanjutkan lagi dengan acara makan 
bersama.  

~Rosalaura Purba 

Stasi St Rafael PT Johan 

 

Stasi PT.Johan berada di komplek 
perkebunan, umat di stasi ini 
melaksanakan kegiatan gerejawi di 
gedung serbaguna yang digunakan 
sebagai gereja. Sebelum Perayaan 
Ekaristi Paskah dimulai terlebih 
dahulu mengecek persiapan umat. 
Dan melatih beberapa lagu-lagu 
Paskah dari Madah Bakti. Pastor juga 
melatih nyanyian Alleluia alleluia 
alleluia puji Tuhan kepada anak-
anak BIA. Maka walaupun jadwal 
untuk misa di tempat ini pukul 15.00 
wib. Baru dapat dimulai pukul 16.00 
wib. Setelah Misa umat mengadakan 
pesta (makan bersama) di dalam 
gereja. Makanan mereka bawa dari 
rumah yang telah mereka persiap-
kan sebelumnya. Anak-anak BIA 
cukup banyak yang hadir, karena 

mereka menunggu pengumuman. 
Sebab pada pagi hari BIA telah 
mengadakan kegiatan dan lomba 
seperti lomba CCA (cedas cermat 
Alkitab), lomba lari dalam karung, 
lomba membawa kelereng dengan 
sendok, lomba makan kerupuk dan 
lomba pemcari telur Paskah. Yang 
menjadi pemenang dari lomba CCA 
adalah Aldo, Beca dan Arjuna.  

~Rosalaura Purba 

Paroki St Paulus 

Minggu, 05 April 2015, 

Misa Paskah di Gereja Katolik St. 
Paulus Pekanbaru berlangsung 
dengan meriah yang dipimpin oleh 
Pastor Pancani, SX . Misa yang 
dimulai tepat pukul 08.00 wib ini 
dipenuhi oleh ratusan umat yang 
senantiasa hadir untuk melihat 
kebangkitan Tuhan Yesus setelah 
wafat disalib di Bukit Golgota. 
Perayaan Paskah untuk tahun ini, 
dilaksanakan sebanyak dua kali yaitu 
pagi dan sore. Dimana pada misa 
sore, di khususkan untuk anak-anak 
BIA dan BIR sekaligus memeriahkan 
suasana Paskah Ceria dengan 
berbagai perlombaan. 

Selaruh petugas liturgi dalam 
perayaan ini telah menjalani tugas 
dengan sungguh-sungguh dan 
sepenuh hati. Mulai dari pembacaan, 
pendarasan mazmur hingga Madah 
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Paskah (Skuensia) yang dibawakan 
dengan sangat baik oleh adik Steven 
Angelo Napitupulu. Selain itu juga, 
lagu-lagu yang dibawakan oleh 
kelompok Koor Ave Verum, me-
nambah suasana perayaan Paskah 
tersebut semakin semarak.  

 

Sementara dalam pesan paskahnya, 
Pastor Pancani SX mengajak umat 
untuk dapat melihat Yesus yang 
bangkit melalui kebaikan-kebaikan 
orang di sekitar kita.  Karena Yesus 
adalah Kasih. Sehingga melalui 
Paskah untuk dapat bertemu dengan 
Tuhan marilah kita berkarya baik, 
tulus, saling menghormati dan saling 
membantu sesama. "Cara-cara itu 
bisa membawa kita bertemu dengan 
Tuhan," jelasnya. 

Misa Paskah berakhir pada pukul 
10.00.  

~Fika Angela Silaban 

Stasi St Yohanes Don Bosco 
Rajawali 

Tuhan sungguh telah bangkit, 
Alleluya. 

Sekitar 700 umat  Katolik St. 
Yohanes Don Bosco Pekanbaru 
merayakan Paskah bersama yang 
diselenggarakan pada Minggu, 5 
April 2015 pukul 10.30 wib s.d 18.00 
wib yang dimulai dengan perayaan 
Misa.  

Tema Paskah tahun ini “ Kita bangkit 
bersama Kristus untuk melayani”  
dan “Dengan semangat Paskah mari 
kita tingkatkan pelayanan iman di 
Gereja St. Yohanes Don Bosco” 
sebagai sub temanya. Perayaan Misa 
Paskah yang bertempat di Gereja St. 
Yohanes Don Bosco ini 
dipersembahkan oleh Pastor Casali, 
SX.  

 

Tampak pemandangan yang sedikit 
berbeda dari perayaan Paskah kali 
ini dibandingan dengan Paskah 
tahun lalu, pada tahun ini 
mengusung konsep keberagaman 
suku yang ada di Nusantara, dimana 
petugas ibadah memakai seragam 
adat dari bermacam-macam suku 
seperti Batak Toba – Simalungun - 
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Karo, Jawa, Flores, serta alunan koor 
gabungan umat St. Yohanes Don 
Bosco yang membahana menambah 
semarak ibadah Misa Paskah siang 
itu. Setelah Ibadah Misa selesai acar 
dilanjutkan dengan Pesta Paskah 
bersama umat yang diisi dengan 
acara Lelang, bersantap siang 
bersama, Tor-tor bersama umat, dan 
acara hiburan lainnya serta acara 
door prize yang menjadi sesi 
primadona di setiap perayaan 
paskah bersama umat. Semua umat 
yang hadir bergembira bersama 
merayakan Paskah dengan harapan 
lewat kebangkitan Putra-Nya yang 
tungal, umat St. Yohanes Don Bosco 
bangkit untuk melayani sesama 
dengan semangat baru.     

~Megasari Simanjuntak 

Stasi St Yohanes Kota Batak 

Minggu, 5 April 2015. 

Lagu yang gegap gempita mengiringi 
perarakan menuju altar, 
menyanyikan lagu kebangkitan 
Kristus – menambah suasana 
gembira di Stasi St Yohanes Kota 
batak. 

Hari ini para suster FCJM bertugas 
dalam semua liturgy, perayaan 
Ekaristi dipersembahkan oleh Pastor 
Germano SX. Beliau mengatakan 
bahwa kita harus tetap membangun 
iman kepada Tuhan, dan janganlah 

menjadi sipele (hamba) hepeng 
(uang), sipele sawit, sipele harta 
duniawi… dan isilah hidup kita 
dengan kebaikan dan mengandalkan 
Tuhan dalam hidup. 

 

Dalam perayaaan Ekaristi dime-
riahkan dengan lagu-lagu paska dan 
juga koor WK serta koor suster 
FCJM, dan perarakan persembahan 
oleh BIA yang dibawakan dengan 
agung dan meriah. 

Seusai perayaan Ekaristi, para OMK 
bangkit membagikan telur sebagai 
lambang sukacita dan kehidupan 
baru. Semua umat menikmatinya 
dengan gembira  bersama menikmati 
hari Kebangkitan Tuhan. 

~ Sr Zita, FCJM – Komunitas Panti Colombo Kota 
Batak 

Wilayah Khusus – Misa Anak-anak 

MInggu, 5 April 2015 – jam 15.00 
digelar Misa untuk anak-anak. Misa 
dipimpin oleh Pastor Otello Pancani 
SX – dengan petugas BIA yang di-
motori oleh St Louis Saragih FCJM 
dan para OMK Pembina BIA. 
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Homili diisi oleh Sr Louis yang 
menyajikan film kartun mengenai 
kebangkitan Kristus. 

 

Setelah Misa, diadakan beberapa 
acara lomba, diantaranya makan 
telur paskah, mewarnai, mencari 
telur paskah yang dibagi dalam 
beberapa tingkatan usia dan kelas. 
Keselurahn acara berakhir pukul 
18.00, masing-masing anak pulang 
membawa telur dan snack. 

~Owri Vienna P 

PERAYAAN PASKAH 

Kring St Gabriel Wilayah Pusat 

Sabtu, 11 Maret 2015, masih dalam 
suasana Paskah, Kring St Gabriel 
yang merupakan salah satu kring 
Wilayah Pusat St Paulus menggelar 
acara Paskah bersama. Kring yang 
diketuai oleh Bpk Handoko ini 
mengadakan acara Misa dan hiburan 
berlokasi di taman pancing jl. Garuda 
Sakti LabuhBaru milik keluarga 
Bapak Choki Napitupulu. 

Misa dimulai pukul 16.30, dipimpin 
oleh Pastor Casali Otello SX. Misa ini 

bertepatan dengan Minggu 
Kerahiman Ilahi, yang dirayakan 
pada Minggu Paskah ke-2. 

Seusai Misa, dilanjutkan dengan 
makan malam bersama, yang mana 
konsumsi pada acara ini disediakan 
dari umat dan untuk umat. 

 

Acara hiburan dimulai dengan 
pembagian Es Krim yang bisa 
didapatkan oleh anak-anak, dari 
segala tingakatan kelas SD, TK dan 
pra-sekolah. Tor-tor ibu-ibu terke-
san meriah, dilanjutkan dengan tor-
tor anak-anak dan para bpak 
menyusul setelah anak-anak. Me-
nurut MC, hasil tor-tor ini akan 
diserahkan untuk Gereja. Ada juga 
doorprise dalam kegiatan ini. Semua 
warga kring dan undangan 
mendapat kupon undian. Pada saat 
pulang, setiap keluarga yang 
membawa anak dibekali bingkisan 
berisi makanan . 
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DPP 

Pembentukan Panitia 
Pemberkatan Gereja Paroki St 

Paulus Pekanbaru 

Senin, 20 April 2015 jam 20.00 
diadakan Rapat pembentukan 
Panitia Pemberkatan Gereja baru 
Paroki St Paulus Pekanbaru.  

Rapat ini dihadiri oleh 52 orang yang 
tersiri dari DPP sensiri, Pengurus 
wilayah Khusus, Pengurus stasi, 
kategorial, dan perwakilan dari SD 
juga ME. 

 

Dalam kesempatan ini, Pastor Paroki 
mengucapkan banyak terimakasih 
atas kesediaan para pengurus untuk 
menyediakan dirinya hadir dalam 
pertemuan ini, yang berarti 
menyediakan diri juga untuk terjun 
dalam kepanitiaan dalam “event” 
besar mendatang. 

Seksi Kerawam – Pelatihan 
Kepemimpinan 

Jumat 24 April 2015, pukul 16.00 
sebanyak 21 pengurus Kring wilayah 

khusus, 60 pengurus stasi dari 24 stasi 
di Paroki bersama 14 DPP telah 
berkumpul di Gedung Fasilitas Umat 
Paroki St Paulus Pekanbaru, dalam 
rangka kegiatan Pelatihan kepemim-
pinan tahap I yang diadakan Bapak 
Agustinus A Peranginangin selaku 
ketua seksi Kerasulan Awam. Tujuan 
penyelenggaraan kegiatan ini adalah 
memberi pembekalan kepada para 
pengurus stasi tepilih periode 2015 – 
2018 yang mana para pengurus ini 
90% baru sekali dipilih..  

 

Materi yang disampaikan antara lain 
Doktrin Spiritualitas  dan kepemim-
pinan dalam Gereja yang 
disampaikan oleh Pastor Philip R 
Sakti, Pr dari Komisi Kerawan dan 
HAK Keuskupan Padang, Public 
Speaking yang terbagi menjadi 
menjadi dua bagian, Leadership dan 
teknik berpidato serta studi kasus 
oleh Ibu  Maria Magdalena Huiniati 
yang adalah Praktisi Hukum, 
pengusaha dan aktvis Gereja, 
Character Building berupa dinamika 
kelompok  untuk membentuk 
kesatuan umat oleh Bpk Daud 
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Darmono, serta games Ice Breaking 
oleh Bpk Paulus Chrsitian Motoh. 

Dalam kesempatan ini juga, 
Sekretaris dan Bendahara DPP – 
Bapak Jhony Marpaung dan Bpk 
Martinus Kasimun Tan mengambil 
sesi Administrasi dan Kesekre-
tariatan II. Dengan fokus  pedoman 
administrasi stasi untuk membekali 
para pengurus mengelola kas stasi 
dan cara mengajukan permohonan 
bantuan sosial. 

Seksi Sosial – Donor Darah 

Minggu, 3 Mei 2015, kembali DPP 
yang digawangi seksi Sosial meng-
gelar Aksi Donor Darah. Kegiatan ini 
dimulai pukul sembilan pagi, 
bekerjasama dengan PMI Pekanbaru. 

 

Dari 75 pendaftar donor darah, yang 
hadir sebanyak 58 orang. Dari 58 ini 
hanya 14 orang yang bisa diambil 
darahnya, sedangkan sisanya tidak 
memenuhi syarat karen kadar HB 
rendah, dan ada juga yang karena 
pengaruh obat yang baru diminum 
sebagai pemulihan dari sakit. 

Selain donor darah, disediakan juga 
Cek gula darah. 

~Endang Ambar 

WILAYAH KHUSUS 

Pelatihan Merangkai Bunga 

Sabtu,  11 April 2015 pukul 13.00 
sampai dengan pukul 16.00  
diadakan pelatihan merangkai bunga 
untuk gereja.  
Dalam kegiatan ini, Pastor Otello 
Pancani,SX memberikan sambutan 
beliau. 
Yang hadir sebagai peserta ada 28 
orang dan dibagi menjadi 14 
kelompok. Kelompok 1 sampai 9 
bertugas merangkai bunga untuk 
sudut sedangkan kelompok yang lain 
bertugas untuk tengah. Adapun 
instruktor adalah ibu Agnes bersama 
timnya yaitu ibu Lanni dan Ibu 
Maria. Kegiatan ini diprakarsai oleh 
seksi sosial bekerjasama dengan 
seksi Liturgi wilayah khusus.  
 

~Roslaura Purba 

STASI 

St Yohanes Don Bosco – 
Pemekaran Kring St Anna 

Sekitar 200 orang umat  Stasi St. 
Yohanes Don Bosco yang terbagung 
dalam anggota Kring St. Anna 
(gabungan) yang kini menjadi St. 
Fransiskus, St.Petrus dan St. Anna, 
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kemudian Pengurus Dewan Stasi 
serta undangan menghadiri acara 
Syukuran Pemekaran Kring St. Anna 
pada Minggu, 19 April 2015 yang 
bertempat di rumah keluarga Bp. 
Sihaloho / Ibu Br. Aruan yang 
beralamat di Jalan Guru – Garuda 
Sakti KM-6 Pekanbaru. Acara 
syukuran yang dimulai pukul 12.30 
wib  diawali dengan jamuan makan  
bersama seluruh anggota kring dan 
umat yang hadir. Kemudian acara 
dilanjutkan dengan ibadah singkat 
yang di pimpin oleh Bapak I Nyoman 
P.A. mewakili DPP St. Paulus Labuh 
Baru sekaligus sebagai Ketua Kring 
St. Ana.  

Dalam kotbah singkatnya, beliau 
menyampaikan, sangat luar biasa 
perkembangan umat di Kring St. Ana, 
luar biasa yang hadir pada saat ini. 
“Kalau tau sebanyak ini, saya sudah 
minta Pastor untuk memimpin Misa 
disini sebagai ungkapan syukur” 
tutur pria berkaca mata ini. Lewat 
kebangkitan Yesus yang kita rayakan 
dalam Paskah, diharapkan juga 
kebangkitan kita dalam melayani. 
Dengan dimekarkannya Kring ini 
semoga para pengurus yang sudah 
terpilih dapat melanjutkan karya 
pelayanan pengurus yang lama. 
Semua umat saling bekerja sama dan 
mendukung.” Melihat perkembangan 
jumlah umat yang terus berkembang 
dari segi kuantitas maka bisa jadi 
kring yang sudah dimekarkan ini, 

bisa mekar lagi menjadi sebuah stasi 
“ dan sontak umat yang hadir 
menjawab “amin”, “semoga bisa 
terwujud” tutup beliau mengakhiri 
kotbahnya.  

Acara dilanjutkan kembali dengan 
Kata Sambutan dari jajaran pengurus 
kring St. Anna yang lama yakni : 
Bapak Sidabutar (Ketua), Bapak 
Fransiskus (Sekretaris) dan Ibu 
Pardosi (Bendahara). Dalam 
sambutannya, pengurus yang lama 
menyampaikan rasa syukur dan 
terima kasih kepada seluruh anggota 
kring, atas kerja sama yang sudah 
terjalin selama ini, semoga kring 
baru yang sudah terbentuk dapat 
tumbuh dan berkembang, teriring 
permohonan maaf, apabila selama 
dalam periode pengurusan pengurus 
yang lama terjadi hal-hal yang 
kurang berkenan di hati para 
anggota kring pesan Ketua (Bp. 
Sidabutar) dalam sambutannya.  

 

Acara diselingi dengan nyanyian 
yang dipandu oleh MC kondang Ibu 
Mei dan Ibu Sondang Siagian. Acara 
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berlanjut dengan kata sambutan dari 
ketua-ketua Kring yang baru dan 
serah terima laporan secara simbolis 
dari pengurus lama ke pengurus 
baru yakni Pengurus  Kring 
St.Fransiskus :  M. Sinaga (Ketua), 
S.Simarmata ( Sekretaris), Ny. Sagala 
/ Br. Simanjuntak ( Bendahara), 
kemudian dari Pengurus Kring St. 
Petrus :  A. Sitompul (Ketua), Bp. 
Siahaan (Sekretaris), Ny. Sihaloho / 
Br. Aruan (Bendahara) serta 
Pengurus Kring St. Anna : Bp. I 
Nyoman P.A. (Ketua Kring), Bp. 
Naninggolan ( Sekretaris), Ny. 
Sigalingging / Br. Siregar 
(Bendahara), Dan Diakhiri dengan 
kata sambutan dari Ketua Stasi St. 
Yohanes Don Bosco oleh Bpk. M. 
Naninggolan. Di penghujung acara di 
tutup dengan doa dan lagu “Dalam 
Yesus Kita Bersaudara”.  

~Megasari SImanjuntak 

St Thomas Petapahan – Pelantikan 

Pengurus Stasi 

Misa untuk pelantikan pengurus ini 
dimulai pada pukul 11.00 wib pada 
hari Minggu (03/05). Jumlah umat 
yang hadir begitu banyak dan 
berbeda dari kunjungan pastoral 
seperti biasanya. Secara 
keseluruhan,  misa yang di pimpin 
oleh P.Lius, SX ini berjalan dengan 

lancar. Petugas liturgi yang bertugas 
pada hari itu, telah mempersiapkan 
diri dengan baik. Sebelum misa 
dimulai, P.Lius mengajak umat untuk 
berlatih beberapa lagu dari Madah 
Bakti. 

Setelah homili, diadakan Pelantikan 
Pengurus Stasi St. Thomas Peta-
pahan untuk periode 2015 – 2018. 
Seluruh pengurus maju ke depan dan 
mengucapkan janji bahwa akan 
bersungguh – sungguh dalam men-
jalankan tugas dan pelayanan.  

 

Misa berakhir pukul 12.30 wib.  
Sebelum mengakhiri Misa, P.Lius, SX 
mengucapkan apresiasinya, bahwa 
pelantikan di stasi ini sungguh 
sangat khidmat sekali, dimana pada 
saat mengucapkan janji, para 
pengurus tampak sangat antusias 
dan bersemangat dengan suara yang 
lantang dan sungguh-sungguh.  

~Fika Angela Silaban 
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