
 



 

 

PENGANTAR PASTOR  

Yang kami kasihi, umat Paroki Santo 

Paulus.. 

Tanggal 1 Maret 2017, Gereja Universal 

memulai masa prapaskah yang ditandai 

dengan penerimaan abu. Abu, barang 

remeh, ringan, terhambur begitu saja dan 

akhirnya terinjak-injak. “Hanya debulah 

aku” seyogyanya menyadarkan kita akan 

lemahnya kita manusia, yang lekat akan 

dosa. Juga, debu / abu yang begitu 

rapuhnya dalam kesendiriannya tidak 

terlihat, namun “sekumpulan debu”  - yang 

amat berharga karena dipilih, dicintai, 

diciptakan oleh Tuhan dan dijiwai oleh Roh 

Kudus - akan lebih terlihat. Keterlibatan kita 

terhadap sesama manusia, komunitas yang 

berkumpul, berkembang bersama, gotong 

royong membantu sesama, akan 

menghasilkan hal yang lebih berarti.  

Masa prapaskah adalah masa yang tepat 

untuk menemukan kembali kuatnya arus-

arus yang membawa kita mendekat pada 
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Allah dan menjauhi ganasnya tarikan-tarikan yang menjauhi-Nya. 

Pertobatan, puasa, pantang dan amal kasih hendaknya menjadi “trend” 

terutama dalam masa prapaskah ini.  

Semangat pertobatan yang diharapkan adalah penyucian hati dan 

pembaharuan batin. Kita diarahkan untuk tidak membiarkan 

kecenderungan dosa dan mengarahkan kehendak inderawi kita kepada 

yang baik. Mempertahankan kemampuan sehat untuk menilai, agar dapat 

mempersembahkan diri sebagai persembahan yang hidup dan yang 

berkenan kepada Allah.  

Puasa dan pantang - Kita diarahkan untuk menjauhkan diri dari tindakan 

yang sebenarnya diizinkan (seperti makan daging) untuk lebih 

berkonsentrasi dan mengekang keinginan yang tidak teratur dan 

kecenderungan-kecenderungan yang membawa kita kepada dosa. Lebih 

dari itu, kita berpantang dan berpuasa karena kita memilki keyakinan 

bahwa Allah lebih besar dari makanan tersebut. 

Dalam Amal kasih – kita diarahkan untuk melakukan tindakan bagi 

sesama kita yang membutuhkan. Salah satu sarana yang tersedia ialah 

APP, yang diharapkan adalah merupakan hasil dari pantang kita – 

mengurangi kenyamanan diri sendiri untuk memberikan sedikit 

kecukupan bagi yang membutuhkan. 

Selamat menjalani masa prapaskah. 

P. Franco Qualizza, SX 
Pastor Paroki 



 

 

 

DARI REDAKTUR 

 

Syukur atas penyertaan Roh Kudus, warta Paroki edisi Februari 2017 

dapat hadir menemani masa Prapaskah kita. 

Sajian utama kali ini adalah murni kami ambil dari pesan Prapaskah 

Bapa Suci kita, Paus Fransiskus. Harapan kami, apa yang beliau 

sampaikan dengan indah dan lantang dapat sama-sama kita resapi, 

maknai dengan benar dan lakukan. Pertobatan, pantang, puasa dan amal 

kasih diharapkan akan menjadi keseharian kita terutama dalam masa 

prapaskah ini. 

Kami mengingatkan kembali hal yang pernah disinggung oleh Pastor 

Paroki, tentang kontribusi stasi dalam mengirimkan berita – artikel, foto 

dan tulisan mengenai kegiatan di stasi.  

Selamat menjalani masa prapaskah. 

Salam 

Y Sugiyana 

Redaktur 
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SAJIAN UTAMA 

 

SANG SABDA SUATU 
ANUGERAH. - SESAMA 

MANUSIA SUATU 
ANUGERAH 

MASA PRAPASKAH 

• Suatu permulaan baru 

• Suatu jalan menuju tujuan 

yang pasti, yaitu: 

Kebangkitan, kemenangan 

Kristus atas maut. 

• Masa yang mengundang kita 

untuk bertobat, yaitu: untuk 

kembali kepada Tuhan 

”dengan segenap hati” (Yoel 

2,17), agar manusia tidak 

menyesuaikan diri untuk 

‘hidup asal-asalan’, 

melainkan agar dia terus 

berkembang dalam 

persahabatan dengan Tuhan. 

• Masa yang tepat untuk 

mengintensifkan hidup rohani 

melalui sarana suci yang 

ditawarkan oleh Gereja, yaitu: 

Puasa, doa, perbuatan amal. 

Dasar segalanya ialah Sabda 

Tuhan yang dalam masa ini 

diminta untuk didengar dan 

direnungkan dengan lebih tekun. 

 PERUMPAMAAN ORANG 

KAYA DAN LAZARUS 

YANG MISKIN (LK 16:19-31). 

“Ada seorang kaya yang selalu 

berpakaian jubah ungu dan kain 

halus, dan setiap hari ia 

bersukaria dalam kemewahan. 

20 Dan ada seorang pengemis bernama 

Lazarus, badannya penuh dengan 

borok, berbaring dekat pintu rumah 

orang kaya itu, 

21 dan ingin menghilangkan laparnya 

dengan apa yang jatuh dari meja orang 
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kaya itu. Malahan anjing-anjing datang 

dan menjilat boroknya. 

22 Kemudian matilah orang miskin itu, 

lalu dibawa oleh malaikat-malaikat ke 

pangkuan Abraham. 

23 Orang kaya itu juga mati, lalu 

dikubur. Dan sementara ia menderita 

sengsara di alam maut ia memandang 

ke atas, dan dari jauh dilihatnya 

Abraham, dan Lazarus duduk di 

pangkuannya. 

24 Lalu ia berseru, katanya: Bapa 

Abraham, kasihanilah aku. Suruhlah 

Lazarus, supaya ia mencelupkan ujung 

jarinya ke dalam air dan menyejukkan 

lidahku, sebab aku sangat kesakitan 

dalam nyala api ini. 

25 Tetapi Abraham berkata: Anak, 

ingatlah, bahwa engkau telah menerima 

segala yang baik sewaktu hidupmu, 

sedangkan Lazarus segala yang buruk. 

Sekarang ia mendapat hiburan dan 

engkau sangat menderita. 

 26 Selain dari pada itu di antara kami 

dan engkau terbentang jurang yang tak 

terseberangi, supaya mereka yang mau 

pergi dari sini kepadamu ataupun 

mereka yang mau datang dari situ 

kepada kami tidak dapat menyeberang. 

27 Kata orang itu: Kalau demikian, aku 

minta kepadamu, bapa, supaya engkau 

menyuruh dia ke rumah ayahku,  

28 sebab masih ada lima orang 

saudaraku, supaya ia memperingati 

mereka dengan sungguh-sungguh, agar 

mereka jangan masuk kelak ke dalam 

tempat penderitaan ini. 

29 Tetapi kata Abraham: Ada pada 

mereka kesaksian Musa dan para nabi; 

baiklah mereka mendengarkan 

kesaksian itu. 

 30 Jawab orang itu: Tidak, bapa 

Abraham, tetapi jika ada seorang yang 

datang dari antara orang mati kepada 

mereka, mereka akan bertobat. 

 31 Kata Abraham kepadanya: Jika 

mereka tidak mendengarkan kesaksian 
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Musa dan para nabi, mereka tidak juga 

akan mau diyakinkan, sekalipun oleh 

seorang yang bangkit dari antara orang 

mati.” 

 

1. SESAMAKU ADALAH 

SUATU ANUGERAH 

A. DALAM PERUMPAMAAN 

INI DITEMUKAN GAMBAR-

AN RINCI TENTANG O-

RANG MISKIN: 

• dia berada dalam suatu 

situasi parah dan tidak 

memiliki kekuatan untuk 

keluar dari situasi itu, 

• dia duduk di pintu rumah 

orang kaya dan makan 

remah-remah yang jatuh dari 

mejanya, 

• tubuhnya penuh bisul yang 

dijilat anjing-anjing. (ay 20-

22). 

Gambaran itu cukup seram, 

manusia itu dalam keadaan 

kehilangan martabat dan terhina. 

Maka orang misikin ini bukan 

anonim, ciri-cirinya jelas, dengan 

mudah dapat kita bayangkan 

riwayat hidupnya. Jika bagi yang 

kaya, orang miskin ini seperti 

tidak ada, bagi kita dia sungguh 

seorang manusia yang dikenal 

dekat dengan kepribadiannya 

jelas; maka, sebagai pribadi, dia 

sungguh suatu anugerah, suatu 

kekayaan yang tak terhingga, 

seorang manusia yang 

dikehendaki, dicintai dan tidak 
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dilupakan oleh Allah, meskipun 

dia berada dalam suatu kondisi 

yang ditolak oleh manusia. 

Lazzarus mengajar kita bahwa: 

sesama manusia adalah suatu 

anugerah yang patut diakui, 

disyukuri sebagai pribadi dengan 

nilai yang tinggi 

Juga orang miskin bukan 

pengganggu menjemukkan, 

melainkan pengundang untuk 

bertobat dan mengubah hidup. 

Undangan pertama yang kita 

terima dari perumpamaan ini 

ialah untuk membuka pintu hati 

kita kepada sesama. 

Masa Prapaskah adalah waktu 

yang cocok untuk membuka 

pintu kepada setiap orang yang 

berkekurangan dan untuk 

mengenali di dalam dirinya 

wajah Kristus. Namun untuk 

membuat hal ini perlu 

memperhatikan   secara serius 

juga apa yang dikatakan Injil 

tentang orang kaya. 

2. DOSA MEMBUTAKAN 

Dengan sengaja dalam 

perumpamaan tadi digarisbawahi 

kontradiksi yang dialami orang 

kaya (ay 19): 

Berbeda dari Lazarus, dia 

seorang sosok tanpa nama, 

digambarkan hanya sebagai 

“kaya”. 

Kemewahannya nampak dalam 

pakayannya: Jubah ungu amat 

mahal, pakaian linen khusus 

yang menambah lagi keanggunan 

pada yang memakainya. 

Kekayaan orang ini berlebihan, 

juga karena memamerkannya 

setiap hari, sebagai suatu 

kebiasaan: “Setiap hari dia 
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bersukaria dalam kemewahan 

“(ay 19). 

Di dalam dirinya nampak secara 

dramatis daya buruk/busuk 

dosa, yang terwujud berturut 

dalam tiga langkah: cinta pada 

uang, pada penampilan dan 

kesombongan: 

A. CINTA AKAN UANG 

Rasul Paulus berkata bahwa 

“akar segala kejahatan ialah cinta 

uang” (1 Tim 6:10). Cinta uang 

adalah dorongan utama untuk 

korupsi dan sumber iri hati, 

perselisihan dan prasangka. 

Uang dapat menguasai kita 

sedemikian sampai dapat 

menjadi dewa yang keji. 

Daripada menjadi sarana di 

tangan kita untuk berbuat baik 

dan menyatakan solidaritas kita 

dengan sesama, uang dapat 

memperbudak kita dan seluruh 

dunia pada suatu cara Berpikir 

egoistis yang tidak memberikan 

ruang pada kasih dan 

menghalangi damai. 

B. CINTA PADA 

PENAMPILAN 

Perumpamaan ini menunjukkan 

juga bahwa ketamakan orang 

kaya membuat dia gila hormat. 

Kepribadiannya terpenuhi dalam 

penampilan-penampilan, dalam 

menunjukkan kepada orang lain 

apa yang menjadi kebolehannya. 

Namun penampilan jadi topeng 

yang menutupi kekosongan 

batinnya. Hidupnya sudah 

ditawan oleh penampilan 

lahiriah, oleh dimensi paling 

dangkal dan kerdil hidup 

manusia. 

C. KESOMBONGAN 

Langkah paling rendah dalam 

kecenderungan moral yang buruk 
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ini ialah kesombongan.  Orang 

kaya berpakayan seperti dia 

seorang raja, meniru pembawaan 

seorang dewa, dengan 

melupakan bahwa dia hanya 

seorang manusia biasa.  Bagi 

orang yang sudah ditawan oleh 

cinta akan kekayaan tidak ada 

hal lain kecuali egonya sendiri, 

karena itu orang-orang  di 

sekelilingnya tidak masuk dalam 

pandangannya.  Maka buah 

kelekatan pada uang ialah 

semacam kebutaan:  si kaya tidak 

melihat si miskin lapar, penuh 

bisul dan terpuruk dalam 

kehinaannya. 

Dengan memandang  pada sosok 

manusia ini, kita mengerti 

mengapa Injil dengan tegas 

menolak cinta akan uang: “Tak 

seorangpun dapat mengabdi 

kepada dua tuan.  Karena jika 

demikian, ia akan membenci 

yang seorang dan mengasihi 

yang lain, atau ia akan setia 

kepada yang seorang dan tidak 

mengindahkan yang lain.  Kamu 

tidak dapat mengabdi kepada 

Allah dan kepada Mamon” (Mat 

6:24) 

3.  SANG SABDA ADALAH 

SUATU ANUGERAH 

Injil tentang orang kaya dan 

Lazarus yang miskin, membantu 

kita mempersiapakan kita dengan 

baik untuk Paskah yang 

mendekat: 

Liturgi Rabu Abu mengundang 

kita untuk membuat secara 

dramatis suatu pengalaman 

serupa dengan yang dibuat oleh 

orang kaya. 

Dengan menabur abu di atas 

kepala, imam mengulang kata-

kata: “Ingatlah, engkau ini abu 

dan akan kembali menjadi abu”. 



 

 

Edisi LVIII – Maret 2017 

 

Halaman 12 dari 36 

 

Ternyata, orang kaya dan orang 

miskin sama-sama meninggal 

dunia dan bagian terpenting dari 

perumpamaan terlaksana di alam 

baka. Kedua sosok manusia tiba-

tiba menyadari bahwa “kita tidak 

membawa sesuatu apa ke dalam 

dunia dan kitapun tidak dapat 

membawa apa –apa ke luar” 

(1Tim 6:7) 

Pandangan kita pun terbuka 

pada alam baka, di mana orang 

kaya berbicara lama dengan 

Ambraham yang dia sebut 

“Bapa” (Lc 16: 24.27) dan 

dengan demikian menunjukkan 

bahwa dia menyadari bahwa dia 

sendiri adalah bagian dari umat 

Allah. 

Hal inilah membuat hidupnya 

makin penuh kontradiksi, karena 

sampai pada waktu itu belum 

disebut apa-apa tentang 

hubungannya dengan Allah. 

Sesungguhnya, dalam hidupnya 

tidak ada ruang untuk Tuhan, 

satu-satunya tuhan ialah dirinya 

sendiri. 

Hanya dalam siksaan di alam 

baka si kaya mengenali Lazarus 

dan ingin agar kiranya si miskin 

itu meringangkan penderita-

annya dengan sedikit air. 

Apa yang diminta kepada 

Lazarus adalah sama dengan 

yang dapat dikerjakan si kaya 

dan yang tidak pernah dia 

lakukan.  Tetapi Abraham 

menjelaskan kepadanya:  “Anak, 

ingatlah, bahwa engkau telah 

menerima segala yang baik 

sewaktu hidupmu, sedangkan 

Lazarus segala yang buruk.  

Sekarang ia mendapat hdiburan 

dan engkau sangat menderita.” 

(ay 25). 
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Di alam baka ditegakkan 

keadilan dan yang buruk dalam 

hidup diimbangi dengan yang 

baik. 

PERUMPAMAAN  

MEMBERIKAN SUATU 

PESAN UNTUK SEMUA 

ORANG KRISTIANI 

Ternyata, si kaya, yang 

saudaranya masih hidup di 

dunia, minta kepada Abraham 

untuk mengutus Lazarus kepada 

mereka untuk memperingatkan 

mereka; tetapi Abraham 

menjawab: “Ada pada mereka 

kesaksian Musa dan para nabi, 

baiklah mereka mendengarkan 

kesaksian itu.” 

Karena si kaya masih keberatan, 

maka Abraham menambah kata: 

“Jika mereka tidak mende-

ngarkan kesaksian Musa dan 

para nabi, mereka tidak juga 

akan mau diyakinkan, sekalipun 

oleh seorang yang bangkit dari 

antara orang mati.” (ay 31) 

AKHIRNYA NAMPAKLAH 

MASALAH YANG SEBE-

NARNYA DARI SI KAYA 

akar segala kemalangan si kaya 

ialah ketidakpeduliannya pada 

Sabda Tuhan. Itulah yang 

membuat dia tidak lagi mencintai 

Tuhan dan untuk menghina 

sesamanya. 

Sabda Tuhan mempunyai daya 

hidup, yang sanggup mendorong 

manusia untuk bertobat dan 

untuk mengarahkannya kembali 

kepada Tuhan. 

Dengan menutup hati kita pada 

anugerah Tuhan yang berbicara, 

konsekwensinya ialah menutup 

hati pada anugerah sesama 

manusia. 
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KESIMPULAN 

Masa Prapakah adalah waktu 

yang cocok untuk mem-

perbaharui diri dalam pertemuan 

dengan Kristus yang hidup 

dalam Sabda-Nya, dalam 

Sakramen-sakramen dal dalam 

diri sesama manusia. 

Tuhan – yang selama 40 hari di 

padang gurun telah menaklukkan 

segala penipuan dari Sang 

Penggoda – menunjukkan kepa-

da kita jalan yang harus kita 

ikuti. 

Kiranya Roh Kudus mem-

bimbing kita pada suatu jalan 

pertobatan, untuk menemukan 

kembali anugerah Sabda, untuk 

dibersihkan dari dosa yang 

membutakan kita dan untuk 

melayani Kristus yang hadir 

dalam diri Saudara-saudari kita 

yang berkekurangan. 

Saya mendukung semua orang 

beriman untuk menyatakan 

pembaharuan rohani ini juga 

dengan berpartisipasi aktif dalam 

segala kegiatan Prapaskah yang 

diusahakan oleh organisasi-

organisasi Gerejawi di berbagai 

Negara di dunia untuk 

membangun budaya pertemuan 

dan persaudaraan demi 

menjadikan dunia satu keluarga. 

Marilah kita mendoakan satu 

sama lain agar dengan ikut serta 

pada kemenangan Kristus, kita 

sanggup membuka pintu-pintu 

kita pada yang lemah dan 

miskin. Dengan demikian kita 

akan mengahayati dan 

menyaksikan sepenuhnya 

sukacita Paskah. 

Dari Vatican, 18 Oktober 2016. 

Pesta S. Lukas Penginjil 

Fransiskus 
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TOPIK 

TEMA APP 2017: 
KESAKSIAN IMAN 
KRISTIANI DALAM 

KELUARGA DAN MELALUI 
KELUARGA 

MASA PRA-PASKA - 
TAHUN MARTYRIA 

MASA PRA-PASKA 

 Tema APP 2017 “ 

KESAKSIAN IMAN 

KRISTIANI DALAM 

KELUARGA DAN 

MELALUI 

KELUARGA ” 

 Masa pra-paska Tahun 

2017 mulai pada hari 

Rabu Abu, 01 Maret 

2017, dan berlangsung 

sampai dengan hari Sabtu 

Suci, tgl. 15 April 2017. 

Lama waktunya ialah 40 

hari, tidak terhitung 7 hari 

Minggu di dalamnya, 

karena hari Minggu 

bukan hari tobat. Masa 

pra-Paskah ialah masa 

tobat / masa rahmat. 

TENTANG TOBAT 

TENTANG TOBAT HUKUM 

GEREJA IALAH SBB: 

“Semua orang beriman kristiani 

menurut cara masing-masing 

wajib melakukan tobat demi 

hukum ilahi; tetapi agar mereka 

semua bersatu dalam suatu 

pelaksanaan tobat bersama, 

ditentukan hari-hari tobat di 

mana umat beriman kristiani 

secara khusus meluangkan waktu 

untuk berdoa, menjalankan karya 

kesalehan dan amal-kasih, 

menyangkal diri sendiri dengan 

melaksanakan kewajiban-

kewajibannya secara lebih setia 

dan terutama dengan berpuasa 

dan berpantang” (KHK # 1249) 
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Waktu tobat lain, selain masa pra-

Paskah, ialah setiap hari Jum’at 

sepanjang tahun. (KHK # 1250) 

SARANA YANG DISAJIKAN 

OLEH GEREJA UNTUK 

MELAKSANAKAN 

PERTOBATAN DALAM 

MASA PRA-PASKAH IALAH: 

DALAM 

BIDANG MATIRAGA: 

PUASA DAN PANTANG: 

Peraturan Puasa dan Pantang 

 Berpantang dan berpuasa 

pada hari Rabu, 1 Maret 

dan hari Jumat Agung, 14 

April 2017. Pada hari 

Jumat lain-lainnya dalam 

Masa pra-paska (dan 

sepanjang tahun) kita 

wajib hanya berpantang. 

 Yang diwajibkan berpuasa 

menurut Hukum Gereja 

adalah semua yang sudah 

dewasa sampai awal 

tahun ke-enampuluh 

(KHK k. 1252). Yang 

disebut dewasa adalah 

orang yang genap 

berumur delapanbelas 

tahun (KHK k. 97.1) 

 Puasa artinya: 

mengurangi makan untuk 

merasakan kelaparan 

(biasanya makan kenyang 

hanya satu kali sehari). 

 Yang diwajibkan 

berpantang: semua yang 

sudah berumur 14 tahun 

keatas (KHK. 1252) 

 Pantang yang dimaksud 

disini: tiap keluarga atau 

kelompok atau 

perorangan memilih 

sendiri sekurang-

kurangnya satu dari 

kemungkinan-

kemungkinan ini: pantang 
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daging, pantang garam, 

pantang jajan, pantang 

rokok. Setiap orang 

Katolik sangat dianjurkan 

untuk memilih wujud 

pantangnya yang lebih 

bermanfaat untuk 

membangun sikap tobat 

yang berguna untuk 

pengembangan imannya. 

 Yang belum terikat wajib 

puasa dan pantang karena 

usianya masih kurang, 

dianjurkan untuk dibina 

ke arah semangat tobat 

yang sejati, juga melalui 

puasa dan pantang. 

 Untuk menghayati makna 

Masa pra-Paskah Gereja 

Katolik meniadakan 

semua pesta-pesta, 

termasuk pesta 

perkawinan. 

DALAM BIDANG DOA, 

YANG AMAT DIANJURKAN 

OLEH GEREJA IALAH: 

baik secara pribadi maupun 

bersama-sama mengusahakan 

pembaharuan hidup rohani, 

misalnya melalui: rekoleksi, 

retret, Sakramen Tobat, 

peningkatan semangat doa. 

secara pribadi dan dalam 

keluarga, ibadat jalan salib, dan 

sebagainya. 

DALAM BIDANG AMAL 

KASIH 

 Memperhatikan 

kebutuhan sesama dan 

membantu mereka 

dengan menyumbangkan 

waktu, tenaga, harta. 

Salah satu ungkapan tobat 

bersama dalam masa 

Prapaskah ialah Aksi 

Puasa Pembangunan 

(APP). “APP adalah 
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kegiatan Gereja Katolik 

Indonesia yang 

diselenggarakan pada 

masa praPaskah sebagai 

salah satu perwujudan 

tobat dan solidaritas 

dengan kaum papa. 

Kegiatan utama APP 

adalah penyadaran rohani 

lewat ibadat-ibadat APP 

dan pengumpulan dana 

untuk proyek-proyek 

sosial dan pembangunan. 

” (SKRS # 136.7). 

 Emplop APP yang diisi 

secara pribadi / per 

keluarga dikembalikan 

sebagai persembahan 

dalam ibadat pada hari 

Jum’at Agung 

KESIMPULAN 

Masa pra-Paskah ialah suatu 

masa suci, ibarat suatu retret 

Agung, bagi umat beriman yang 

dipanggil oleh Gereja untuk ikut 

bersama Kristus ke padang gurun 

selama 40 hari untuk berjuang 

dan melatih diri melawan segala 

godaan dan setan. 

Usaha ini dibuat melalui 

matiraga, puasa dan pantang 

melalui doa dan perbuatan amal 

kasih dengan tujuan untuk 

memperbaharui hidupnya 

(bertobat) agar dengan demikian 

dapat diikutsertakan juga dalam 

kemenangan yang diperoleh 

Kristus melalui sengsara wafat 

dan kebangkitan-Nya 

~Tim Pastoral Paroki 

UJUD KERASULAN DOA – 

MARET 2017 

Ujud Evangelisasi: Dukungan 

bagi orang Kristiani yang 

dianiaya 

Semoga orang Kristiani yang 

dianiaya mendapatkan dukungan 
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doa dan bantuan material dari 

seluruh anggota Gereja 

Ujud Gereja Indonesia: 

Keluarga 

Semoga para orang tua sungguh-

sungguh membangun kebiasaan 

berdoa bersama, demi semakin 

kuatnya kehidupan iman anak-

anak dan keharmonisan 

keluarga. 

 

 

KOLOM 

KATEKESE                     

SEPUTAR PRAPASKAH 

Apa yang kita bisa pikirkan saat 

menerima abu? 

Abu atau debu? Barangnya 

memang berbeda, tetapi dalam 

perkara upacara orang tidak 

pertama-tama memikirkan 

barangnya, tapi lambang serta 

yang diperlambangkan. 

Pemikiran simboliknya begini: 

baik abu maupun debu itu barang 

yang remeh, tak ada bobotnya, 

ditiup saja terhambur ke mana-

mana dan akhirnya diinjak-

injak.  Dalam perkembangannya, 

diingat dua hal. Manusia 

menurut Kej 2:7 dibentuk dari 

debu tanah yang dihembusi nafas 

kehidupan Tuhan. Nah, kalau 

nafas kehidupan ini kembali ke 

Tuhan, maka manusia ya 

kembali ke debunya tanah tadi. 

Lebih lanjut, debu dan abu ini 

membuat orang menyadari 

betapa lemahnya manusia; ia 

dekat pada dosa (Ayub 30:19, Kej 

18:27). Itulah yang dapat diingat 

bila menerima tanda abu pada 

hari Rabu Abu. 

Puasa atau bertobat? 

Agama Katolik mengenal 

kebiasaan berpuasa, dimulai 
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pada hari Rabu Abu.  Kewajiban 

berpuasa dalam agama Katolik 

tidak terlepas dari semangat 

pertobatan, bukan laku tapa 

saja.  Masa Prapaskah (masa 

puasa) tekanannya bukanlah 

pada puasanya, melainkan pada 

pertobatan.  Karenanya masa 

Prapaskah diawali dengan 

pengurapan abu, symbol 

pertobatan.  Puasa dan 

pertobatan bagi kita merupakan 

dua hal yang tak terpisahkan. 

Harus miskin baru masuk surga? 

Apakah untuk bisa masuk ke 

dalam Kerajaan Surga kita harus 

terlebih dahulu jadi orang yang 

miskin? Sadari terlebih dahulu, 

bahwa karena kekayaan, orang 

bisa mengubah sikap hati dan 

lupa diri, bahkan tidak sedikit 

yang semakin jauh dari Tuhan. 

Keberadaan Tuhan sebagai Sang 

Pemberi berkat telah tergantikan 

oleh harta/kekayaannya. 

Marilah kita senantiasa 

mengandalalkan Tuhan sebagai 

yang utama di atas segalanya. 

Bagaimana menjadi miskin? 

Bila kita terus menerus 

menempatkan harta, kekuasaan, 

popularitas di atas segalanya, 

maka lambat laun padamlah api 

cinta kasih kita, baik kepada 

sesama maupun kepada Tuhan. 

Tanpa adanya kasih, akan 

sukarlah seseorang untuk masuk 

ke dalam kerajaan Allah. 

Kita bisa mulai dengan merubah 

cara pandang kita terhadap 

segala yang kita miliki.  Sadari 

bahwa Tuhan adalah pencipta 

dan pemilik alam semesta. Ia 

yang telah menyediakan 

segalanya bagi kita agar kita 

dapat memanfaatkan semua yang 

dianugerahkanNya untuk menda-
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tangkan kebaikan bagi sesama. 

Jadilah muridNya yang sejati, 

miliki keberanian untuk 

melepaskan segalanya guna 

meraih kehidupan kekal yang 

telah dijanjikanNya. 

Untuk apa pantang dan puasa? 

puasa dan pantang artinya 

adalah tanda pertobatan, tanda 

penyangkalan diri, dan tanda kita 

mempersatukan sedikit pengor-

banan kita dengan pengorbanan 

Yesus di kayu salib sebagai silih 

dosa kita dan demi mendoakan 

keselamatan dunia. 

Jadi puasa dan pantang bagi kita 

tak pernah terlepas dari doa. 

Dalam masa prapaska, maka 

puasa, pantang dan doa disertai 

juga dengan perbuatan amal 

kasih bersama-sama dengan 

anggota Gereja yang lain. 

Dengan demikian, pantang dan 

puasa bagi kita merupakan 

latihan rohani yang mendekatkan 

diri pada Tuhan dan sesama, dan 

bukan untuk hal lain, seperti 

diit/ supaya kurus, menghemat, 

dll. 

Pantang apa dalam masa 

prapaskah ini? 

Jika kita berpantang, pilihlah 

makanan/ minuman yang 

paling kita sukai. Pantang 

daging adalah contohnya, atau 

yang lebih sukar mungkin 

pantang garam. Tapi ini bisa juga 

berarti pantang minum kopi bagi 

orang yang suka sekali kopi, dan 

pantang sambal bagi mereka 

yang sangat suka sambal, 

pantang rokok bagi mereka yang 

merokok, pantang jajan bagi 

mereka yang suka jajan. Jadi jika 

kita pada dasarnya tidak suka 
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jajan, jangan memilih pantang 

jajan, sebab itu tidak ada artinya. 

Pantang tidak terbatas hanya 

makanan, namun pantang 

makanan dapat dianggap sebagai 

hal yang paling mendasar dan 

dapat dilakukan oleh semua 

orang. Namun jika satu dan lain 

hal tidak dapat dilakukan, 

terdapat pilihan lain, seperti 

pantang kebiasaan yang paling 

mengikat, seperti pantang nonton 

TV, pantang ’shopping’, pantang 

ke bioskop, pantang ‘gossip’, 

pantang main ‘game’ dll. Jika 

memungkinkan tentu kita dapat 

melakukan gabungan antara 

pantang makanan/ minuman 

dan pantang kebiasaan ini. 

Kapan kita puasa? 

Puasa minimal dalam setahun 

adalah Hari Rabu Abu dan 

Jumat Agung, namun bagi yang 

dapat melakukan lebih, silakan 

juga berpuasa dalam ketujuh hari 

Jumat dalam masa Prapaska 

(atau bahkan setiap hari dalam 

masa Prapaska). 

Bagaimana cara berpuasa? 

Waktu berpuasa, kita makan 

kenyang satu kali, dapat dipilih 

sendiri pagi, siang atau malam. 

Harap dibedakan makan 

kenyang dengan makan 

sekenyang-kenyangnya. Karena 

maksud berpantang juga adalah 

untuk melatih pengendalian diri, 

maka jika kita berbuka puasa/ 

pada saat makan kenyang, kita 

juga tetap makan seperti biasa, 

tidak berlebihan. Juga makan 

kenyang satu kali sehari bukan 

berarti kita boleh makan snack/ 

cemilan berkali-kali sehari.  

Ingatlah tolok ukurnya adalah  
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 pengendalian diri dan 

keinginan untuk turut 

merasakan sedikit 

penderitaan Yesus, dan 

 mempersatukan pengorbanan 

kita dengan pengorbanan 

Yesus di kayu salib demi 

keselamatan dunia. 

Kapan kita bisa “buka puasa”? 

Kita sendiri boleh 

menambahkannya waktu puasa 

kita sesuai dengan kekuatan kita. 

Jadi boleh saja kita berpuasa dari 

pagi sampai siang, atau sampai 

sore, atau bagi yang memang 

dapat melakukannya, sampai 

satu hari penuh. Juga tidak 

menjadi masalah, puasa sama 

sekali tidak makan dan minum 

atau minum sedikit air. 

Diperlukan kebijaksanaan sendiri 

(prudence) untuk memutuskan hal 

ini, yaitu seberapa banyak kita 

mau menyatakan kasih kita 

kepada Yesus dengan berpuasa, 

dan seberapa jauh itu 

memungkinkan dengan kondisi 

tubuh kita. Walaupun tentu, jika 

kita terlalu banyak ‘excuse’ 

(memberi kelonggaran pada diri 

sendiri), ya berarti kita perlu 

mempertanyakan kembali, sejauh 

mana kita mengasihi Yesus dan 

mau sedikit berkorban demi 

mendoakan keselamatan dunia. 

 

Bagaimana contoh tindakan 

amal kasih? 

Salah satu contoh tindakan Amal 

kasih adalah APP. Sesuai dengan 

namanya Aksi Puasa 

Pembangunan, maka Aksi ini 

adalah sebentuk gerakan 

mengurangi keinginan diri 

sendiri untuk disumbangkan bagi 



 

 

Edisi LVIII – Maret 2017 

 

Halaman 24 dari 36 

 

orang lain, demi pembangunan 

sosial masyarakat.  

Sebagai contoh: dengan berpuasa 

dan berpantang, kita mengurangi 

jatah makan kita atau keinginan 

kita untuk diberikan kepada 

orang yang membutuhkan. 

(bukan sekedar memasukkan 

sejumlah dana ke dalam amplop di 

akhir masa prapaskah) 

Aksi Puasa Pembangunan ini 

kemudian dikumpulkan melalui 

lingkungan, paroki, keuskupan, 

dan kemudian disalurkan kepada 

saudara-saudara yang sungguh 

membutuhkan bantuan, entah di 

tingkat paroki, atau keuskupan. 

Orang-orang yang mendapatkan 

bantuan dari Aksi Puasa 

Pembangunan ini adalah mereka 

yang tergolong kaum kecil, 

lemah, miskin, tersingkir dan 

difabel. Di samping itu, APP ini 

dapat disalurkan untuk 

mendukung kegiatan pembinaan-

pembinaan karakter kaum muda 

dan juga membantu sesama yang 

terkena musibah. 

LITURGI                       

LITUGRI YANG BERBEDA 

SELAMA MASA 

PRAPASKAH 

 Kemuliaan dan Alleluia tidak 

dinyanyikan sama sekali 

selama masa Prapaskah 

 Ikon-ikon Kudus ditutupi, 

menandakan “umat di 

padang gurun”. Hiasan-

hiasan sebaiknya tidak dibuat 

mewah, hiasan bunga 

ditiadakan selama masa 

Prapaskah. Alat musik hanya 

boleh dimainkan secara 

sederhana untuk mengiringi 

nyanyian dan yang meng-

garisbawahi ciri tobat 

 Sejalan dengan itu, maka 

perayaan-perayaan atau 

pesta-pesta dan resepri tidak 
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dianjurkan sekama masa 

Prapaskah. Tetapi pembe-

resan perkawinan bagi 

mereka yang terkena 

ekskomunikasi sangat dian-

jurkan selama Masa 

Prapaskah. 

 Hari Minggu Palma: 

Mengenangkan sengsara 

Tuhan. Liturgi dimulai 

dengan upacara di luar 

gereja, dilanjutkan dengan 

perarakan menuju Gereja 

sambil membawa daun-daun 

palma yang telah diberkati. 

Dalam Bacaan terdapat Kisah 

Sengsara Yesus. 

Liturgi Tri Hari SUci 

 Kamis putih : Penetapan 

Perjamuan Suci / Peringatan 

Perjamuan Makan Terakhir 

 warna liturgi : Putih, ada 

pembasuhan kaki, per-

arakan dan pentahtaan 

Sakramen Mahakudus, 

hiasan altar “dilucuti” 

setelah Ekaristi (terakhir). 

 ibadat tuguran: satu jam 

bersama Yesus, ibadat ini 

dapat dilaksanakan secara 

umum setiap jam atau 

bergiliran tiap ling-

kungan.  

 Jumat Agung: Peringatan 

Sengsara dan Wafat Tuhan 

Yesus Kristus. 

 Altar polos dan bersih 

dari segala hiasan, 

tabernakel kosong dan 

terbuka. 

 Warna liturgi: Merah, 

tidak ada Ekaristi, tidak 

ada Tanda Salib, tidak 

ada nyanyian, kecuali 

Bait Pengantar Injil, 

langsung pembacaan KS, 

Pasio (Kisah Sengsara 

Tuhan) dari Injil 

Yohanes, Penghormatan 
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Salib, Doa Umat meriah, 

Berkat meriah. 

 Dapat diterimakan komu-

ni setelah penghormatan 

Salib. 

 Sabtu Vigili: Malam Tira-

katan Kebangkitan Tuhan: 

Merenungkan Tuhan yang 

Bangkit dan mengalahkan 

maut, membawa Terang dan 

memperbaharui hidup umat 

manusia. 

 Liturgi Cahaya: Upacara 

Lilin Paskah dan Pujian 

Paskah 

 Liturgi Bacaan: 

Dibacakan 9 Bacaan 

Kitab Suci : 7 dari PL 

dan 1 Surat St Paulus 

dan Kutipan Injil  

 Liturgi Baptis: 

Pemberkatan Air dan 

Pembaharuan Janji 

Baptis, Pemercikan Air 

Baptis kepada seluruh 

umat, malam paling 

tepat bila mau 

mengadakan 

pembaptisan. 

 Liturgi Ekaristi dan 

Berkat Paskah meriah 

dengan Alleluia. 

 HR Paskah Kebangkitan 

Tuhan: Bersukacita karena 

Tuhan telah bangkit, 

 Ekaristi Pagi : Resurrexit 

 Ekaristi Sore  

KEGIATAN 

DPP 

PERTEMUAN WILAYAH 

Salah satu agenda DPP dalam 

tahun 2017 ini adalah pertemuan 
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dengan pengurus stasi. 

Pertemuan ini dibagi menjadi 5 

pertemuan untuk setiap stasi di 

wilayahnya masing-masing. 

Pertemuan dengan pengurus 

Stasi di wilayah 3 dilaksanakan 

Sabtu, 11 Februari 2017 di Stasi 

St Veronika Palas. Pertemuan 

dengan pengurus Stasi wilayah 4 

dilaksanakan Sabtu, 19 Februari 

2017   di Stasi St Fransiskus 

Xaverius Pasar Flamboyan. 

Pertemuan dengan pengurus 

Stasi di Wilayah I dilaksanakan 

Minggu, 19 Feb 2017 di Stasi St 

Yohanes Don Bosco Rajawali. 

Pertemuan  dengan pengurus 

stasi wilayah 3 dilaksanakan 

Jumat 24 Fenruari 2017 di Stasi 

St Yosef Salo, dan pertemuan 

dengan pengurus kring wilayah 

Pusat dilakukan Minggu 26 

Februari 2016 di Paroki.  

 

Pertemuan ini membahas antara 

lain Surat Masa Prapaska dari 

Paus Fransiskus, Tema APP 

2017, Sosialisasi masa 

prapaskah, penyampaian agenda 

kerja DPP 2017 dan tanya jawab. 
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PERTEMUAN DENGAN 

DPP ST MARIA A FATIMA 

Rabu, 22 Februari 2017, atas 

kesepakatan bersama, terjadi 

pertemuan antara DPP St Paulus 

dan DPP St Maria A Fatima, 

berlokasi di Paroki Santa Maria 

A Fatima. Pertemuan ini 

diantaranya membahsa tentang 

batas wilayah, dan rencana 

sosialisasi kegiatan DPP St 

Maria. 

DPP INTI 

SEKSI KELUARGA: KPP I 

– 2017 

Syukur pada Tuhan, Kursus 

Persiapan Perkawinan yang 

angkatan pertama dalam tahun 

2017 selesai digelar, lega rasanya 

bisa memberikan pembekalan ke 

generasi muda terutama dalam 

perspektif Membangun Rumah 

Tangga (MRT).  

Antusias dan semangat sangat 

terlihat dalam keikutsertaan para 

peserta KPP ini terutama saat 

sesi KHK, Ekonomi Rumah 

Tangga, Sexsualitas, KB 

Alamiah Komunikasi Keluarga 

dan Psikologi Perkawinan. 

Kursus Persiapan Perkawinan 

pada awal tahun ini diadakan 

pada tanggal 10-12 February 

2017, Angkatan I  dalam tahun 

ini diikuti oleh 15 pasang muda 

mudi dan 1 orang single 

(pasangannya ikut di kota lain). 

Secara umum peserta kali ini 

lebih bagus dalam hal persiapan 

karena syarat syarat yang harus 

dibawa sudah bisa mereka 

penuhi. 
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Keaktifan mereka dalam 

mengungkapan pertanyaan 

ataupun masalah yang belum 

mereka pahami terlihat 

bermunculan pada beberapa sesi.  

Sembilan materi sudah diterima 

para peserta KPP, semoga ini 

bisa berguna untuk menambah 

referensi dan wawasan dalam 

mengarungi bahtera kehidupan 

keluarga. 

Yang perlu disadari bahwa 

setelah Janji Suci di ucapkan 

para calon pasutri ini bukan lagi 

mahluk single tapi sudah ada 

pasangan masing masing yang 

sudah dipilih jadi teruslah 

membuka hati dan merubah diri 

sehingga makin sesuai dengan 

pasangan masing masing. 

 

Selamat berjuang para calon 

pasutri semoga semua lancar dan 

sesuai dengan cita cita kalian 

dalam membentuk keluarga baru 

~Tri Santoso – Effen Meiliana 

STASI 

ST TARCISIUS KOTA 

BARU – PELANTIKAN 

MISDINAR 

Minggu, 12 Feb 2017, di Stasi St 

Tarsisius Kota Baru diadakan 

pelantikkan Putra-putri Altar. 
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Pelantikkan dilakukan oleh 

pengurus Stasi, untuk lebih dari 

30 putra-putri Altar. 

Semangat dan terimakash kepada 

adik-adik yang telah membuka 

diri untuk berkarya. 

 

ST AGATHA KUALU 

TARAI – PELETAKAAN 

BATU PERTAMA 

Minggu, 5 Februari 2017 – 

Umat, undangan, berkumpul 

untuk merayakan Perayaan 

Ekaristi di Stasi St Agatha Kualu 

Tarai. Perayaan Ekaristi ini 

terasa lebih istimewa 

dikarenakan acara Peletakkan 

Batu Pertama. Perayaan Ekaristi 

ini dipersembahkan oleh Pastor 

Paroki langsung, Pastor Franco 

Qualizza, SX.  

Misa yang dimulai pukul 08.00 

ini dilanjutkan dengan pesta 

penggalangan dana untuk 

menambah kas pembangunan 

Gereja Stasi St Agatha Kualu 

Tarai yang memang sedang 

membangun. Hadir pula dalan 

acara tersebut, pejabat 

pemerintahan setempat, umat 

dari gereja lain, pengurus dan 

umat dari stasi-stasi wilayah I 

sampai dengan IV, dan umat 

stasi sendiri. Penggalangan dana 

yang digelar antara lain 

mengulosi, Tor-tor, dan lelang. 
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ST VERONIKA PALAS – 

PESTA PELINDUNG 

Minggu, 5 Februari 2017 

merupakan hari yang sangat 

istimewa bagi gereja katolik santa 

veronika palas, dimana tepat tgl 

4 feb 2017 adalah peringatan 

Santa Veronika sebagai 

pelindung Gereja Katolik di 

Palas. Namun demikian Misa 

khusus untuk perayaan tersebut 

dilaksanakan Minggu 5 feb 2017 

yang dipersembahkan oleh 

Pastor Yulius Tangke 

Bandaso,SX . 

Dalam khotbahnya Pastor 

menghimbau agar umat 

Meneladani Santa Veronika yang 

berani bersaksi apa pun 

tantangannya, sikap solider 

dengan meringankan penderitaa 

sesama, memepergunakan 

Talenta yang ada, saling 

membantu,saling 

memaafkan,saling mengasihi 

,saling menguatkan. 

 

Persembahan dihantar oleh para 

pengantar persembahan dengan 

berpakaian dari berbagai suku 

yang menunjukan perbedaan 

budaya Indonesia namun tetap 

menyatu dalam kasih Kristus. 

Perbadaan ragam tetap satu 

tujuan, yaitu  hanya Kepada 

Allah. 

Setelah misa acara dilanjutkan 

dengan acara pemotongan Kue 

Ulang Tahun dan menikmati 

makanan ringan, serta acara lain 

yang dipandu oleh Bpk L 

Gultom. 
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Terimakasih kepada Pastor, 

Suster, Umat,, Ketua ketua 

Kring, pengurus gereja, OMK, 

team Kor, petugas khusus 

pembantu pembagi Komuni 

Kudus, putra-putri Altar, Ibu-ibu 

WK, Koor Opusdei. 

Semoga Tuhan Memberkati. 

~Yulius Bago 

ST LUSIA RUMBAI – 

PELANTIKAN 

PENNGURUS OMK 

Sabtu 25 Feb 2017, di Stasi St 

Lusia Rumbai diadakan 

pemilihan pengurus baru OMK 

dan malam kebersamaan dalam 

rangka merayakan hari 

Valentine. Pengurus-pengurus 

OMK baru ini dilantik oleh 

Pastor Yulius Tangke 

Bandaso,SX di hari MInggu, 26 

Feb 2017.  

Selamat, dan semoga makin 

menggali kemampuan diri agar 

semakin diberi kemampuan 

untuk melakukan banyak hal 

yang berguna bagi Gereja dan 

masyarakat. 

 

ST PHILIPUS ARENGKA 

UJUNG – PEMBENTUKAN 

PANITIA RENOVASI 

GEREJA 

Minggu, 26 Feb 2017, ada 

kegiatan di Gedung Serbaguna 

jalan Seirama Arengka Soekarno 

Hatta. Bangunan yang sudah 

lama terbengkalai dan sepi 

pengunjung, yang dulunya 

merupakan tempat umat stasi St 

Philipus beribadat namun 

terpaksa ditutup karena tidak 

mendapat ijin karena oknum 
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tertentu – dipenuhi beberapa 

umat. 

Umat stasi yang terbagi menjadi 

5 kring dengan jumlah KK 

sekitar 98 ini berkumpul untuk 

membentuk panitia renovasi 

Gereja. Saatnya bergerak. 

Saatnya mewujudkan rumah 

ibadat sendiri, yang merupakan 

hak sebagai warga negara di 

Republik ini. 

Panitia pun terbentuk, dan 

langkah awal yang ditempuh 

adalah menembus pengurusan 

ijin, setelah mendaat persetujuan 

dari DPP.  

Selamat, dan semoga berhasil. 

 

KATEGORIAL 

WKRI – KONFERCAB II 

Minggu, 27 Februari 2017, di 

gedung Fasilitas Paroki digelar 

acara KONFERCAB WKRI 

Cabang Labuh Baru Pekanbaru 

yang ke II. 

Cabang Labuh baru memiliki 

tiga ranting, hadir dalam 

kegiatan ini dua ranting, yaitu 

Ranting Kota Batak dan Ranting 

Kota Baru. Beberapa ibu-ibu dari 

stasi St Veronika Palas 

menghadiri kegiatan ini dengan 

harapan ke depan akan menjadi 

ranting juga. Hadir juga beberapa 

Cabang WKRI terdekat, yaitu 

Cabang dari Paroki St Maria A 

Fatima. DPP Santo Paulus turut 

hadir. 

Rangkaian demi rangkaian acara 

digelar, diselingi dengan hiburan 

yang dibawakan dengan 

keceriaan melalui gerak dan lagu 
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serta drama-drama menarik yang 

dibawakan WKRI Kota Baru 

dan Kota Batak. 

Pada puncak konfercab, yaitu 

peran tim Pemilihan, 

terwujudlah hasil terpilihnya 

pimpinan baru WKRI 

Cab.Labuhbaru masa bakti 2017-

2020. 

Dari 4 orang kandidat calon, 

yaitu, ibu Dewi Mariana, ibu 

Kristina Mujiati, ibu Ida Susila 

dan ibu Ari, terpilihlah 2 

diantaranya sebagai Ketua dan 

wakil ketua, yaitu ibu Dewi 

Mariana sebagai ketua dan bu 

Ida Susila sebagai wakil ketua. 

Pimpinan terpilih dilantik 

langsung oleh ketua presisium 

WKRI DPD Riau ibu Theresia 

Aniy bersama anggota presidium 

ibu Nursitti Paulina Sihotang dan 

Bidang Organisasi ibu Debora 

Naibaho. Pelantikan berlangsung 

tertib dalam Misa yang dipimpin 

langsung oleh Penasehat Rohani 

DPC Labuh Baru Pastor Franco 

Qualiza, SX. 

 

 

Acara pentupan diisi 

dengankesan dan pesan dari 

peserta dan kata sambutan dari 

Ketua baru yg terpilih. 

~ Nursitti Paulina S 
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PERISTIWA 

MISA HARI PERKAWINAN 
SEDUNIA 

Sabtu. 11 Februari 2017, di 

Paroki diadakan Misa Perkwinan  

Kegiatan ini diprakarsai oleh 

Choice dan Marriage Encounter. 
 

PARTISIPASI UCAPAN SELAMAT PASKAH 

Untuk Warta Paroki Edisi April 2017 – Kami membuka kesempatan bagi 

Bapak/ibu/Sdr/I untuk memberikan ucapan selamat Paskah di Warta 

Paroki. 

Partisipasi minimal untuk pemasangan ucapan Selamat Paskah 2017: 

KODE A. : Satu halaman penuh berwarna  : Rp.1.000.000,- 

KODE B. : Satu halaman penuh hitam putih  : Rp.  750.000,- 

KODE C. : Setengah Halaman berwarna : Rp. 750.000,- 

KODE D. : Setengah halaman hitam putih : Rp. 500.000,- 

KODE E. : Seperempat halaman warna : Rp. 500.000,- 

KODE F. : Seperempat halaman hitam putih : Rp. 250.000,- 

Batas penyerahan ucapan: 25 Maret 2017  

Seluruh ucapan yang masuk akan dimuat dalam website Paroki



 

 

 


