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PENGANTAR PASTOR PAROKI 

 

Saudara/i umat stasi se-Paroki.. 

Salam dalam damai dan kasih Kristus 

Bulan Mei – seperti yang kita ketahui – adalah bulan Maria. Bulan ini selalu jatuh pada masa Paskah, maka 
baiklah kita memandang Bunda Maria dalam cahaya Paskah yaitu bagaimana peran Bunda Maria bersama 
para rasul setelah ia menerima perutusan dari Yesus dari kaki salib kepada murid yang dikasihinya – 
Yohanes - :“ Inilah ibumu,” dan “Inilah anakmu.” 

Sejak saat itu hidup Maria, dengan segala perhatiannya dan daya hidupnya, diarahkan pada kepentingan 
para murid Kristus, pada kepentingan Gereja.  Maka tidak heran kita menemukan Maria bersama para 
rasul di dalam ruang perjamuan terakhir menantikan turunnya Roh Kudus yang akan menjadikan para 
rasul penerus karya Yesus di dunia ini. Peran keibuan Maria itu tetap terasa di dalam Gereja sehingga 
Gereja menyebutnya dengan gelar “Maria Bunda Gereja”, “Maria Ratu Para Rasul”.    

 Maka, dalam masa Paskah ini, seyogyanya kita dapat memandang Bunda Maria sebagai bagian penting 
dari Bunda Gereja berkaitan dengan para rasul yang berdoa bersama-sama untuk menyambut turunnya 
Roh Kudus dan menerima Roh Kudus. Para rasul diutus untuk meneruskan karya Yesus. 

Dalam bulan Mei ini patutlah kita mendekatkan diri kepada Maria sebagai “Bunda Gereja dan Ratu para 
Rasul”.  Dalam hal ini kita dibantu oleh liturgi Gereja dengan perayaan Minggu Panggilan (Hari Minggu ke-
4 dalam masa Paskah, tgl 11 Mei 2014). Seiring dengan tujuan Hari Minggu Panggilan itu, di paroki kita 
sedang direncanakan dua kegiatan besar:  

1) Pertemuan Misdinar Paroki kita dengan Misdinar Paroki Padang Baru tanggal 24-27 Mei;  

2) Pertemuan Bina Imam Remaja (BIR) separoki St. Paulus Pekanbaru, tgl 28-29 Juni mendatang. 

Peristiwa-peristiwa tersebut diharapkan dapat membantu kita memusatkan perhatian pada tugas para 
imam, calon imam, dan semua orang yang – seperti para rasul – mendapat  tugas perutusan di dalam 
Gereja, di bawah perlindungan Bunda Maria. Cahaya Bunda Maria menyertai kita – seperti halnya 
menyertai para rasul. Maka sepantasnyalah kita menyambut Bunda Maria dan berdoa bersama dia di 
tengah Gereja – sebagai ibu kita seperti halnya para rasul telah menerimanya di tengah mereka. 

Salam hangat 

P Franco Qualizza, SX 
Pastor Paroki 
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SAJIAN UTAMA 

Bunda Maria… 
Ajari kami mengenal Bapa. Putera dan 

Roh Kudus 
 

Bunda Maria, segera setelah dia mendengar 
kabar bahwa dia akan menjadi Ibu Yesus dan 
mendengar kabar bahwa sepupunya, Elizabeth, 
menantikan seorang anak – Injil mengatakan – 
dia pergi bergegas kepadanya, dia tidak 
menunggu. Dia tidak mengatakan: “Tapi 
sekarang aku bersama anakku harus menjaga 
kesehatanku. Sepupuku pasti akan memiliki 
teman yang bisa merawatnya”. Sesuatu telah 
menyemangati dia dan dia “pergi bergegas” 
kepada Elizabeth (bdk. Luk 1:39). Indah untuk 
memikirkan hal ini dari Bunda Maria, dari Ibu 
kita, bahwa dia bergegas, karena dia bermaksud 
untuk membantu. Dia pergi untuk membantu, 
dia tidak pergi untuk membual dan 
menceritakan sepupunya: “dengarkan, aku yang 
bertanggung jawab sekarang, karena aku adalah 
Bunda Allah!”. Tidak, dia tidak melakukan itu. 

Dia pergi untuk 
membantu! Dan 
Bunda Maria 
selalu seperti ini. 
Dia adalah Ibu 
kita yang selalu 
bergegas kepada 
kita setiap kali 
kita membutuh-
kan. 

 

Akan menjadi indah untuk menambahkan pada 
Litani Bunda Maria, sesuatu seperti ini: “O 
Bunda yang pergi bergegas, doakanlah kami!”. 
Indah, bukan? Karena dia selalu pergi bergegas, 
dia tidak melupakan anak-anaknya. Dan ketika 
anak-anaknya berada dalam kesulitan, ketika 
mereka membutuhkan sesuatu dan memanggil 

dirinya, dia bergegas kepada mereka. Hal ini 
memberikan kita rasa aman, rasa aman dari 
selalu memiliki Ibu kita di sebelah kita, di 
samping kita. Kita bergerak maju, kita 
melakukan perjalanan dengan lebih mudah 
dalam hidup ketika ibu kita berada di dekat 
[kita]. Mari kita berpikir tentang anugerah ini 
dari Bunda Maria, kasih karunia ini yang dia 
berikan kepada kita: menjadi dekat dengan kita, 
namun tanpa membuat kita menunggu 
untuknya. Selalu! Dia – mari kita percaya hal ini 
– dia hidup untuk membantu kita. Bunda Maria 
yang selalu bergegas, demi kepentingan kita. 

Bunda Maria juga membantu kita untuk 
memahami Allah dan Yesus dengan baik, untuk 
memahami kehidupan Yesus dengan baik dan 
kehidupan Allah, dan memahami dengan benar 
apa Tuhan itu, seperti apa Tuhan itu, dan apa 
Allah itu. Saya bertanya kepada kalian anak-
anak: “Siapa yang tahu siapa Allah itu?” Angkat 
tangan. Katakan pada saya! Di sana! Pencipta 
bumi ini. Dan berapa banyak Allah yang ada? 
Satu? Tapi saya telah diberitahu bahwa ada tiga: 
Bapa, Putera dan Roh Kudus! Bagaimana ini bisa 
dijelaskan? Apakah ada satu atau ada tiga? 
Satu? Satu? Dan bagaimana mungkin untuk 
menjelaskan bahwa satu adalah Bapa, yang satu 
lagi Putera dan lainnya Roh Kudus? Lebih keras 
lagi, Lebih keras lagi! Gadis itu benar. Mereka 
adalah tiga dalam satu, tiga Pribadi dalam satu. 

Dan apa yang Bapa lakukan? Bapa adalah awal, 
Bapa yang menciptakan segala sesuatu, yang 
menciptakan kita. Apa yang Sang Putera 
lakukan? Apa yang Yesus lakukan? Siapa yang 
bisa memberitahu saya apa yang Yesus lakukan? 
Apakah Dia mencintai kita? Dan kemudian? Dia 
membawa firman Allah! Yesus datang untuk 
mengajarkan kita firman Allah. Hal ini sangat 
baik! Dan apa kemudian? Apa yang Yesus 
lakukan di bumi? Dia telah menyelamatkan kita! 
Dan Yesus datang untuk memberikan nyawa-
Nya bagi kita. Bapa menciptakan dunia, Yesus 
menyelamatkan kita. 

Dan apa yang Roh Kudus lakukan? Dia 
mengasihi kita! Dia memberi kalian kasih! 

Lukisan Rm Anton Wahyudi SX 
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Semua anak-anak bersama-sama: Bapa 
menciptakan semua, Dia menciptakan dunia, 
Yesus menyelamatkan kita, dan Roh Kudus? Dia 
mengasihi kita! Dan ini adalah kehidupan 
Kristiani: berbicara kepada Bapa, berbicara 
dengan Putera dan berbicara dengan Roh 
Kudus. Yesus telah menyelamatkan kita, tetapi 
Dia juga berjalan di samping kita dalam hidup. 
Apakah ini benar? Dan bagaimana Dia berjalan? 
Apa yang Dia lakukan ketika Dia berjalan di 
samping kita dalam hidup? Ini sulit. Siapa saja 
yang mengetahui ini memenangkan Derby (red- 
Derby adalah lomba pacuan kuda)! Apa yang 
Yesus lakukan ketika Dia berjalan dengan kita? 
Lebih keras lagi! Pertama: Dia membantu kita. 
Dia memimpin kita! Baik sekali. Dia berjalan 
bersama kita, Dia membantu kita, Dia 
memimpin kita dan Dia mengajarkan kita untuk 
melanjutkan perjalanan. 

Dan Yesus juga memberi kita kekuatan untuk 
berkarya. Betul tidak? Dia menguatkan kita! 
Baik! Dalam kesulitan, benar? Dan juga dalam 
tugas-tugas sekolah kita! Dia mendukung kita, 
Dia membantu kita, Dia memimpin kita, Dia 
menguatkan kita. Itulah Dia! Yesus 
selalu pergi dengan kita. Baik. Tapi 
dengar, Yesus memberi kita kekuatan. 
Bagaimana Yesus memberi kita 
kekuatan? Kalian tahu ini, kalian tahu 
bahwa Dia memberi kita kekuatan! 
Lebih keras lagi, saya tak bisa 
mendengar kalian! Dalam Komuni Dia 
memberi kita kekuatan, Dia benar-
benar membantu kita dengan 
kekuatan. Dia datang kepada kita. Tapi 
ketika kalian mengatakan, “Dia 
memberi kita Komuni”, apakah 
sepotong roti membuat kalian begitu 
kuat? Bukankah itu roti? Apakah itu 
roti? Ini adalah roti, tapi apa yang ada 
di roti altar? Atau itu bukan roti? 
Tampaknya adalah roti. Itu bukan 
benar – benar roti. Apa itu? Ini adalah 
Tubuh Yesus. Yesus datang ke dalam 
hati kita. 

Jadi mari kita semua berpikir tentang hal ini: 
Bapa telah memberi kita hidup, Yesus telah 
memberi kita keselamatan, Dia menemani kita, 
Dia memimpin kita, Dia mendukung kita, Dia 
mengajarkan kita, dan Roh Kudus? Apa yang Dia 
berikan kita? Dia mengasihi kita! Dia memberi 
kita kasih. Mari kita berpikir tentang Allah 
dengan cara ini dan meminta Bunda Maria, 
Bunda Maria, Ibu kita, yang selalu bergegas 
untuk membantu kita, untuk mengajar kita 
untuk memahami dengan benar seperti apa 
Allah : seperti apa Bapa, seperti apa Putra, dan 
seperti apa Roh Kudus. Maka jadilah itu. 

-Paus Fransiskus – dalam homili beliau pada Pesta Hari 
Raya Tritunggal Maha Kudus, Minggu 26 Mei 2013 

 

T O P I K 

 

Maria – Bunda yang berdiri di kaki 

salib Yesus 

 

Maria hadir saat Yesus tergantung 
di atas salib. Ia berdiri di samping 
murid yang dikasihi oleh Puteranya. 
Maria hadir pada puncak 
penderitaan Yesus. Ia tidak 
meninggalkan Puteranya yang 
ditinggalkan oleh banyak 
pengikutNya. 

Maria menjadi Bunda yang hadir 
pada awal dan akhir kehidupan 
Yesus di dunia. Pada saat yang 
penting dalam hidupNya itu, Yesus 
menyerahkan bundaNya kepada 
murid yang dikasihiNya. Dalam 
tradisi Katolik, hal ini diartikan 
Yesus yang memberikan bundaNya 
sebagai bunda rohani bagi murid-
muridNya. 

Tidak dapat disangsikan tindakan ini 
merupakan pernyataan keprihatinan khusus dari 
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Sang Putera bagi bundaNya, yang 
ditinggalkanNya dalam derita yang amat besar. 
Namun ‘Warisan’ Yesus yang diberikan dari atas 
salib ini membuka lebih banyak arti daripada 
keprihatinan tersebut. 

Dapat dikatakan bahwa kebundaan Maria 
terhadap manusia, yang sudah mulai muncul 
secara samar, kini dengan terang digambarkan 
dan ditentukan. Kebundaan itu bersumber pada 
akhir misteri Paska Sang Penyelamat. Maria, 
yang berada langsung dalam suasana yang 
melingkupi semua orang, diberikan kepada 
manusia sebagai bunda bagi setiap orang dan 
semua orang. 

 

Ujud Kerasulan Doa Mei 2014 

 

Ujud Universal     : Media Masa 

Semoga pemerintah media masa menjadi sarana 
untuk melayani kebenaran dan keadilan 

Kami mohon : …….. 

 

Ujud Misi    : Bimbingan Bunda Maria 

Semoga Bunda Maria – Sang Bintang 
Evangelisasi – membimbing Gereja dalam 
mewartakan Kristus ke semua bangsa 

Kami mohon : ……..  

 

Ujud Gereja Indonesia    : Buruh 
Migran 

Semoga lingkungan-lingkungn Gereja mnejadi 
tempat yang ramah bagi buruh migran 

Kami mohon : …….. 

 

Ujud Khusus untuk Keuskupan kita        : 
Pekerja Industri 

Semoga umat di Keuskupan kami semakin 
menjadi murid Kristus dengan mendukung nyata 

pelayanan bagi pekerja industry yang kerap 
kurang beruntung, 

Kami mohon : …….. 

Sumber : 
1. Ujud-ujud Doa Sri Paus untuk umum, karya 
Misi dan Gereja Indonesia 
2. Karya Kepausan Indonesia 

 

 

K O L O M 

LITURGI 

 

MEMAHAMI LITURGI EKARISTI BAG II – 

LITURGI SABDA I 

Bagian-bagian dari Liturgi Sabda pada hari 
Minggu atau hari Raya (kecuali Hari raya 
Paskah) adalah: 

1. Bacaan Pertama 
2. Mazmur tanggapan 
3. Bacaan Kedua 
4. Alleluia / Bait Pengantar Injil 
5. Injil 
6. Aklamasi sesudah Injil 
7. Homili 
8. Syahadat 
9. Doa umat 

Yang menjadi perhatian selama Liturgi Sabda 
adalah Sabda Allah maka keseluruhannya 
dibawakan dari Mimbar Sabda. 

1. Bacaan Pertama  

Allah hadir dan bersabda kepada umat-Nya. 
Dalam liturgi Sabda, allah snediri bersabda 
kepada umat-Nya, dan Kristus sendiri 
mewartakan kabar gembira, sebab Ia hadir 
dalam sabda itu (PUMR 29). 

Sikap yang baik adalah duduk, untuk 
menyatakan kesediaan kita mendengarkan 
sabda. 
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2. Mazmur tanggapan 

Maksud Mazmur tanggapan adalah 
menanggapi sabda Allah, dan kita 
menanggapinya dengan kata-kata dari 
ALkitab yang telah dipilih dengan sesame 
oleh para ahli. Dengan demikian, Mazmur 
tanggapan ini membantu kita untuk 
merenungkan sabda Allah – dan tidak boleh 
diganti dengan teks lain. 

Sebaiknya Mazmur tanggapan dinyanyikan 
seluruhnya atau sekurangnya dinyanyikan 
bagian ulangannya, sedangkan ayat-ayat 
dapat didaraskan atau dibacakan dengan 
baik oleh petugas. 

3. Bacaan kedua 

Sikap kita duduk – seperti bacaan pertama. 
Selama Kitab Suci dibacakan, kita diminta 
untuk mendengarkan dengan baik. Membaca 
Kitab Suci adalah tugas pelayan terkait, lektor 
untuk bacaan kesatu dan kedua. Tugas kita 
sebagai umat adalah untuk mendengarkan. 

Keberadaan lektor dalam Liturgi Sabda 
menunjukkan partisipasi umat dalam Liturgi, 
maka sebaiknya mereka duduk di bangku 
umat dan mengenakan pakaian yang pantas 
dan sopan. Walau tidak wajib, lektor boleh 
memakai alba atau memakai samir. 

(Bersambung di Edisi Juni 2014 – Alleluia, Injil, 
Aklamasi sesudah Injil, Homili, Syahadat, Doa Umat) 

 

KATEKESE 

 

BUNDA MARIA ADALAH BUNDA ALLAH 

Bunda Maria adalah Bunda Allah karena ia 
mengandung, melahirkan dan membesarkan 
Yesus Kristus, Sang Firman Allah yang adalah 
Allah (Yoh 1:1) yang telah menjadi manusia 
(Yoh 1:14). Yesus Kristus yang adalah Allah 

menjadi manusia, mengambil kodrat manusia 
tanpa kehilangan kodrat Ilahi-Nya. Inilah Misteri 
Inkarnasi / Penjelmaan. 

Bila Yesus Kristus adalah sungguh Allah dan 
sungguh manusia, maka Bunda Maria yang 
adalah Bunda-Nya pantas kita yakini sebagai 
Bunda Allah. Bunda Maria sebagai Bunda Allah 
bukanlah berarti ia setara dengan Allah. Gereja 
Katolik selalu mengajarkan bahwa Bunda Maria 
bukanlah Allah atau setara dengan Allah. Gereja 
Katolik selalu mengajarkan bahwa Bunda Maria 
adalah sungguh-sungguh manusia yang penuh 
rahmat dan disertai Tuhan. 

Gelar Bunda Maria sebagai Bunda Allah 
menunjukkan peran serta Bunda Maria dalam 
Misteri Inkarnasi dan karya keselamatan Allah. 
Dalam misteri inkarnasi, Bunda Maria-lah yang 
memberikan kodrat manusia kepada Sang 
Firman Allah. Dalam karya keselamatan Allah, 
dengan ketaatannya, ia memberikan rahimnya 
bagi Sang Firman Allah yang menjadi manusia. 
Ia menjadi saluran rahmat keselamatan dari 
Allah bagi manusia. Teologi Tubuh yang 
dibangun oleh St. Paulus dalam berbagai 
suratnya menggambarkan Allah sebagai Kepala 
dan Gereja sebagai Tubuh Mistik-Nya. St. 
Alfonsus Liguori, Uskup dan Doktor Gereja, 
dengan cerdas dan indah menggambarkan 
Bunda Maria sebagai leher yang menjadi saluran 
rahmat dari Allah, Sang Kepala, bagi anggota 
Tubuh Mistik lainnya. 

Ajaran Bunda Maria sebagai Bunda Allah pada 
abad ke-5 mendapat serangan dari ajaran sesat 
Nestorianisme. Pencetus ajaran ini adalah 
Nestorius dari Konstantinopel. Ia mengajarkan 
bahwa Sang Firman Allah tidak berinkarnasi, 
tidak menjelma menjadi manusia melainkan 
hanya bersatu dengan manusia Yesus Kristus. 
Dengan kata lain, bidaah ini mengajarkan bahwa 
Pribadi manusia Yesus Kristus dan Pribadi Sang 
Firman Allah adalah dua pribadi yang berbeda 
yang bersatu di dalam Yesus Kristus. 

Oleh karena itu, bidaah ini menolak gelar Bunda 
Allah terhadap Bunda Maria. Bagi mereka, 
Bunda Maria hanya melahirkan manusia Yesus 
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sebagai Temple of God the Son, manusia Yesus 
sebagai tempat berdiam bagi Sang Firman Allah. 
Sedangkan Gereja Katolik mengajarkan bahwa 
Maria melahirkan Yesus Kristus, Sang Firman 
Allah yang menjelma menjadi manusia; sungguh 
Allah sungguh manusia. 

Ajaran ini telah dianathema/dikutuk dengan 
tegas oleh Paus St. Selestinus I melalui Uskup 
St. Sirillus dari Alexandria pada Konsili Efesus 
431 M. 

Ajaran Nestorius ini sungguh menyerang tidak 
hanya Misteri Inkarnasi tetapi juga Tritunggal 
Mahakudus. Dengan menolak Maria sebagai 
Bunda Allah, ia telah menolak bahwa Yesus 
Kristus yang dilahirkan Maria adalah sungguh 
Allah. Menolak bahwa Yesus Kristus adalah Allah 
berarti menolak Tritunggal Mahakudus. Bapa 
Gereja St. Gregorius dari Nazianzus sejak abad 
ke-5 telah memperingatkan kita akan hal ini, 
"Menolak Maria sebagai Bunda Allah berarti 
menolak pula Trinitas." 

-Indonesia Papist 

 

KEGIATAN 

 

DEWAN PASTORAL PAROKI 

Pertemuan dengan pengurus Kring Stasi 

Pusat Labuh Baru 

Minggu, 4 Mei 2014, di Gedung Fasilitas umat 
Paroki St Paulus – diadakan pertemuan oleh DPP 
Harian bersama Pengurus Harian Panitia 
Pembangunan gereja mengundang para ketua 
Kring di stasi pusat Labuh Baru. 

Pertemuan ini membahas tentang proses 
pembangunan gereja, untuk membangun 
komitmen dari para ketua kring atas kesiapan 
untuk bekerja lebih giat dalam menyukseskan 
pembangunan gereja Paroki. 

Hadir juga Ibu Huiniati yang memberikan 
motivasi untuk menyemangati para ketua kring. 

 

 

STASI 

Misa pemberkatan rumah – St Agnes 

Muara Beringin 

Ibadat pemberkatan rumah J samosir 
diselenggarakan di Jl. Ikan Parang; Rabu 30 
April 2014 jam 10 pagi. Bersama 2 orang frater, 
Pastor Pancani SX mengadakan ibadat 
perberkatan rumah juga sakramen ekaristi. 
Umat Katolik yang hadir lebih kurang 50 orang 
ditambah dengan undangan tuan rumah yang 
beragama Protestan 100 orang  cukup membuat 
acara meriah. 

Hal yang menarik dalam homili ; Pastor  
mengulas injil Lukas 19 : 1-10 mengatakan 
bahwa penginjil bukanlah seperti wartawan yang 
menulis kejadian atau fakta yang ditemukan 
pada perjalanan Yesus yang bertemu dengan 
Zakheus.  Zakheus yang pendek - tidak setinggi 
Yesus - adalah mengambarkan ketinggian iman. 
Kaya dalam pengertian injil bukanlah terletak 
materi, tetapi upaya seseorang yang 
mengarahkan segala sesuatu entah materi, ilmu, 
tenaga dan lain sebagainya  hanya kepada 
dirinya sendiri dan tidak mau berbagi kepada 
orang lain. Sedangkan yang miskin adalah orang 
yang mau berbagi segala sesuatu kepada orang 
lain, dan itulah yang terjadi pada Zakheus yang 
kaya menjadi miskin. Jadi kunjungan Yesus 
kerumah Zakeus membuahkan hasil 
keselamatan bagi dirinya dan juga orang 
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disekitarnya. Tuhan tidak diam dalam gedung 
tetapi diam dalam hati manusia yang membuka 
diri menjadi kediaman Tuhan, dan kediaman 
Tuhan dalam hati manusia itulah Gereja.  

Seteleh homili pastor memerciki ruang tamu, 
ruang tidur dan dapur serta keseluruhan rumah 
dilanjutkan dengan pemberkatan salib sebagai 
gambaran salib Yesus dalam rumah, lalu 
melanjutkan penerimaan Komuni, yang 
disambut lebih kurang 30 orang.  

Acara dilanjutkan dengan acara adat, namun 
berhubung pastor tidak ada waktu maka beliau 
tidak dapat mengikuti acara adat tersebut. 

~Stefanus Sembiring 

Peresmian perkawinan dan Baptisan – St 

Antonius Dn Koto Panjang 

Rabu, 30 April 2014 - P Yulius SX, P Casali, Sr 
Leonisia FCJM bersama Ibu Effen Meiliana 
berkunjung ke Stasi St Antonius Dn Koto 
Panjang. Sebuah perjalanan yang 
menyenangkan dan penuh semangat. Meskipun 
pastor Casali sudah mencapai umur 80 tahun 
dan menggunakan tongkat, namun beliau 
sangat bersemangat untuk mengunjungi umat di 
sana dan semoga menjadi motivasi bagi muda-
mudi agar tetap bersemangat dalam pelayanan 
bagi sesamanya. 

 

 

 

Sampai di stasi itu, banyak umat yang sudah 
menunggu para gembalanya, dan menyapa 

dengan penuh semangat. Hari itu merupakan 
hari istimewa, karena ada peresmian 
perkawinan, baptisan bayi dan dewasa. Saat Sr. 
Leoni membereskan administrasi , Pastor Lius 
mengajari anak-anak dengan lagu dan gerakan 
seru. Secara keseluruhan Misa berjalan baik dan 
lancar. 

Situasi bangunan Gereja Danau Koto Panjang 
sudah dipakai dan sangat bagus, hanya belum 
ada plafonnya - namun sangat alami. Seusai 
perayaan, pengurus mengundang makan 
bersama-sama dengan umat, sebelum akhirnya 
rombongan kembali ke Pekanbaru. (Sr.L) 

 

 

 

KATEGORIAL 

LEGIO MARIA RUMAH KENCANA 

Legio Maria Rumah Kencana sangat disiplin pada 
waktu yang telah mereka tentukan bersama 
yakni setiap hari kamis mereka berdoa bersama 
di susteran Labuh Baru. Seusai Legio Maria 
mereka langsung ikut adorasi di Gereja. Jumlah 
orang yang ikut adorasi sekitar 12 sampai 15 
orang.  

Bagi yang berminat untuk ikut kegiatan ini, 
dapat langsung datang ke Susteran, setiap 
Kamis jam 17.00 – tepat waktu. 
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MINGGU PALMA – TRI HARI SUCI - 
PASKAH 
 

MINGGU PALMA 

 

St Philipus Arengka Ujung 

 

Seperti biasa, malam Minggu di Stasi St Philipus 
Arengka Ujung diadakan ibadat / Misa yang 
diikuti umat stasi tersebut, namun pada malam 
minggu 12 April 2014 – diluar kebiasaan – umat 
sudah berdatangan pukul 18.00. Pada hari 
tersebut umat St Philipus merayakan drama 
Minggu Palma – setelah sebelumya menerima 
Salkramen Tobat yang dilayani oleh Pastor Lius 
SX dan Pastor Franco SX – didampingi oleh 
Suster Leonisia FCJM yang memandu umat utuk 
berdoa sepanjang menunggu giliran pengakuan 
dosa. 

Misa Minggu Palma dimulai jam 19.00 – dimulai 
dari depan gedung serbaguna Gereja Oikumene 
AURI dipimpin oleh Pastor Franco, SX. Pastor 
memberkati daun-daun palma yang sudah 
dikumpulkan umat kemudian umat 
mengambilnya masing-masing dan perarakan 
memasuki gerejapun dimulai. 

 

*** 

Dalam homily Pastor menyampaikan bahwa 
drama perarakan seperti yang terjadi di 
Yesrusalem sekitar 2000 tahun yang lalu masih 
terjadi juga di sekitar kita. Kejahatan demi 
kejahatan bergejolak mau menang atas 
kebaikan. Putra Allah tidak lepas dari segala 
pengalaman manusia – ditolak, dianiaya, dihina, 
menderita. Namun Ia tetap menolak kekuasaan 
duniawi (mengunggang keledai – tidak memiliki 
bala tentara) – kekuasaan duniawi yang 
membuat manusia kehilangan kendali atas 
dirinya sendiri. 

Sebuah pertanyaan – apakah di jaman sekarang 
ini masih adakah dari kita yang percaya bahwa 
kerendahan hati, kejujuran, keadilan, mampu 
membawa sukses? Melalui kasih, Yesus berhasil 
membuat dunia menjadi lebih baik – tanpa 
kekerasan, tanpa kecurangan, dan dengan 
segala kerendahan hati-Nya. 

Allah mampu berkarya melalui rencana 
manusia bahkan pada saat rencana 
manusia itu penuh dengan dosa. 

Sebuah pekerjaan rumah bagi kita untuk 
mendalami lebih dalam makna drama perarakan 
Minggu Palma ini dalam kehidupan kita sehari-
hari. 

*** 

Di penutup Misa, Pastor mengucapkan 
terimakasih atas partisipasi seluruh umat dan 
terutama beberapa wajah-wajah OMK Stasi St 
Philipus yang “baru saja kelihatan” di stasi ini. 
Biar bagaimanapun, imbuh pastor – Stasi di 
mana kita tinggal adalah tempat dimana kita 
berkembang dan kemunculan OMK merupakan 
pertanda baik dan harapan stasi ini akan 
semakin berkembang. 

 

St Laurentius Sukaramai dan St Dionisius 

Kp Damai 

Pada Minggu Palma di stasi Suka Ramai ketika 
pastor Lius SX sampai tempat itu belum ada 
banyak umat namun karena teknologi yang 
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canggih saling memberitahukan sehingga umat 
berdatangan dan di mulai perarakan diluar atau 
didepan gereja maka sapaan pastor kepada 
umat yang bahwa hari ini kita mengenangkan 
sengsara Tuhan dimana sejak awal masa 
prapaskah, kita mempersiapkan diri dengan 
usaha tobat dan karya amal. Hari ini kita 
berkumpul dan bersama umat Allah membuka 
peringatan misteri Paskah Tuhan kita Yesus 
Kristus yaitu sengsara dan kebangkitanNya. 
Untuk itulah Yesus memasuki kota Yerusalem yg 
kita rayakan saat ini mari kita menyambut Dia 
sambil mengenangkan peristiwa yang 
menyelamatkan itu. 

Seluruh umat mengikuti dengan hening dan 
tenang dan dalam perarakan masuk kedalam 
gereja untuk melanjutkan perayaan dan dalam 
kotbah pastor Lius menjelaskan tentang 
bangaimana kita mengenakkan pekan suci ini, 
Yesus masuk kota Yerusalem yg dielu-elukan 
sebagai Raja, dan Yesus mengadakan 
perjamuan terakhir bersama para muridNya, 
Yesus membasuh kaki para muridNya, dan di 
salibkan serta kebangkitan Yesus (Paskah). Dan 
seluruh perayaan ini berjalan dgn baik sesuai 
dgn kemampuan umat di stasi maka selesai dari 
suram pastor melanjutkan ke stasi Kampung 
damai dan kedua stasi ini baru merayakan 
minggu palma maka banyak yang belum 
dipahami namun diajarkan dan umat dapat 
mengikutinya dengan khidmat. 

 

St Laurentius – Sukaramai 

 

St Dionisius Kampung Damai 

 

St Dominikus – Tambusai 

Stasi tembusai berada di daerah Kampar lebih ± 
45 km dari Pekanbaru dengan waktu tempuh 
selama ± 45 menit. Pada Hari Minggu Palma 
yang tahun ini jatuh pada tanggal 13 April 2014 
setelah kami mengikuti Misa di Gereja St. Paulus 
Labu Baru, kami masih mendampingi P. Pancani, 
SX. untuk melaksanakan eksistensi ke Stasi 
Santo Dominikus Tembusai. Saat kami tiba di 
sana umat sudah berkumpul di dalam gereja. 
Petugas liturgi sudah disiapkan, walau demikian 
tetap dilakukan pengecekan oleh tim Liturgi dari 
Paroki untuk memastikan setiap petugas liturgi 
Minggu Palma. Pada Minggu Palma ritualnya 
agak berbeda dari minggu-minggu biasa. Pada 
Minggu Palma ada ritual perarakan yang 
biasanya dilakukan dari luar Gereja sambil 
melambaikan daun-daun palma dan 
menyanyikan salah satu lagu perarakan yang di 
khususkan dalam Minggu Palma. Umat yang 
hadir pada kesempatan tersebut lumayan 
banyak sesesuai dengan jumlah Umat di Stasi 
Santo Dominikus. 

Dalam Kotbahnya Pastor Pancani menyampaikan 
bahwa “Dalam diri Yesus kita berjumpa 
dengan Allah yang tidak kelihatan dan 
mengenal Allah yang tidak dikenal itu, 
sebagaimana dinyatakan Yesus kepada 
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muridnya Filipus : “Filipus, orang yang melihat 
Aku, melihat Bapa, karena Aku dan Bapa adalah 
satu (Yoh.12:45)’. Yesus yang telah berkeliling 
sambil berbuat kebaikan dan mujizat-mujizat 
selama minggu ini akan diadili. Bukan oleh 
penjahat yang tidak beragama yang mengadili 
Yesus melainkan oleh rekayasa imam Kayafas, 
wakil Allah di bumi ini. Yesus memperkenalkan 
dan menghadirkan Allah BapaNYA. Maka 
Kayafas beserta mahkamah agama sepakat 
untuk membunuh yesus. Bukan hanya 
menghilangkan nyawanya yang dilakukan 
Kayafas tetapi juga ingin melenyapkan reputasi 
dan wibawa Yesus”. 

Banyak umat ingin lebih menperdalami kotbah 
Pastor Pancani, maka pada saat makan bersama 
di rumah Bapak Sitio, beberapa umat 
menanyakan kembali apa maksud dari 
kotbahnya tadi di gereja. Dengan semangat P. 
Pancani menjelaskan kembali maksud dari 
kotbahnya. Banyak umat merasa terkesan 
dengan perayaan Minggu Palma, karena 
menurut mereka baru kali ini pernah 
dilaksanakan perayaan Minggu Palma di Stasi 
tersebut. Semoga dengan acara ini semakin 
menumbuh kembangkan iman kata salah 
seorang ibu yang tidak menyebutkan namanya. 

(Rosalaura Purba) 

 

Paroki St Paulus 

 

Bagi umat Katolik, Minggu Palma merupakan 
minggu pembukaan Pekan Suci. Pada tahun ini 
Minggu Palma,( 13/4) diadakan hanya satu kali 
misa di Gereja Katolik St.Paulus. Misa yang 
dimulai pada pukul 08.00 wib, berjalan lancar 
dan penuh sukacita. Seperti biasa, dalam masa 
Paskah, gereja ‘dibanjiri’ umat , termasuk 
perayaan Minggu Palma. Perarakan dimulai dari 
halaman gereja. Untuk kali ini umat tidak ikut 
serta dalam perarakan, namun hanya dilakukan 
oleh Imam dan petugas liturgi saja, mengingat 
kondisi tempat yang belum memadai. 

Sementara umat tetap di bangku masing-masing 
dengan melambaikan daun palma dan diiringi 
lagu-lagu koor yang indah dari Kring IB. 
Perarakan ini pun menggambarkan kembali 
peristiwa dimana Sang Juru Selamat datang ke 
Yerusalem sebagai raja damai dan disambut 
dengan sorak sorai oleh khalayak ramai dengan 
menggunakan daun palma.  

Dalam perayaan syukur tersebut, dibacakan 
kisah sengsara Yesus yang di bawakan dengan 
khidmat oleh 3 orang umat. Tampak umat 
mengikuti dan mendengarkan dengan sepenuh 
hati. Perayaan misa ini dipimpin oleh Pastor 
Pancani SX, dimana dalam kotbahnya ia 
mengajak umat untuk menyiapkan hati, budi 
dan tenaga untuk memasuki minggu suci. 

 

Kelancaran perayaan yang berakhir dengan 
khidmat ini juga tidak terlepas dari peran aktif 
panitia dan  para petugas. Sebagai lambang 
kehadiran Yesus Kristus sebagai raja damai, 
umat membawa pulang daun palma yang telah 
diberkati untuk disimpan dan diletakkan di 
tempat yang semestinya (salib), sehingga umat 
semakin menyadari bahwa Yesus memilih 
jalan penderitaan  agar semua umat 
semakin menyadari berkat Nya yang 
sungguh luar biasa. HOSANNA!!!  

(Fika Angela Silaban) 
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KAMIS PUTIH 

 

St Yohanes Don Bosco – Rajawali 

 

Harus..Wajib..!! bukan boleh ya...!! 

Sebanyak ratusan umat mengikuti Perayaan 
Misa Kamis Putih, yang dilaksanakan tanggal 17 
April 2014 di Gereja Stasi Yohanes Don Bosco 
Rajawali-Panam. Misa yang dimulai pada pukul 
19.00 wib ini, dipimpin oleh Pastor Casali, SX. 
Tampak iring-iringan Pastor dan para petugas 
memasuki ruangan gereja yang didampingi oleh 
12 orang rasul.  

Dalam petikan kotbahnya, Pastor menyampaikan 
beberapa hal yang amat penting, bahwa malam 
ini adalah malam Kamis Putih. Kita sudah 
mendekati puncak Paskah, dimana malam ini 
kita merayakan penetapan ekaristi. Kita 
mendengar dalam sabda Yesus, yang 
mengatakan bahwa pada waktu itu para murid 
belum siap menerima makna “pembasuhan 
kaki”. Setelah Yesus memberi penjelasan, tanpa 
menerima pembasuhan kaki mereka tidak akan 
menjadi muridNya, sekaligus ini menjadi ajaran 
untuk kita.  

 

Yesus menunjukkan bagaimana kita harus 
bersikap dan bertingkah laku, dimana inti iman 
kepadaNya, Yesus memberi cinta, teladan 

supaya kita mampu berbuat seperti Yesus. 
Malam Kamis Putih ini adalah saat yang 
paling tepat untuk bertanya pada diri kita 
masing-masing “apakah saya dalam 
kehidupan sehari-hari, relasi terhadap 
suami/istri, anak-anak, lingkungan sosial, 
sudah menerapkan ajaran Yesus, ajaran 
bersemangat untuk melayani?”  

Petikan kotbah yang tak kalah pentingnya 
adalah, umat katolik setiap minggu harus 
bergereja. “Harus..wajib..! bukan boleh ya..!! 
kecuali ada hal yang sangat penting seperti sakit 
dan hal mendesak, banyak pekerjaan bukan jadi 
alasan ya..”, tandas Pastor dengan nada jelas 
dan tegas . Dalam salah satu perintah gereja 
juga diwajibkan, untuk semua umat hadir setiap 
minggu pada misa kudus ataupun perayaan 
sabda jika di stasi tidak ada misa. Umat datang 
ke gereja setiap minggunya untuk mendapatkan 
kekuatan dari Yesus agar dapat melakukan 
perintah Yesus. 

Perjamuan malam ini sangat penting, karna ini 
sebagai penegasan pengajaran Yesus, yaitu 
sikap saling melayani dengan sikap cinta kasih. 
Mari kita periksa diri, apakah kita kita saling 
mencintai antar keluarga, atau seringkali terlibat 
perselisihan dan perkelahian?” Inilah yang 
terpenting untuk kita, kita membutuhkan rahmat 
dari Tuhan untuk memperbaiki diri, merubah 
sikap kita. 

Inilah makna Kamis Putih, melayani dengan 
cinta kasih dan rendah hati, dan selalu 
bermohon dan berdoa pada roh kudus supaya 
sadar akan panggilan dan perutusn, serta 
berbagi kasih untuk keluarga dan sesama, pesan 
pastor sekaligus mengakhiri kotbahnya. 

 Setelah kotbah, dalam ritual Malam 
Kamis Putih, sebagai bentuk perwujudan cinta 
kasih Yesus dan sikap yang rendah hati dalam 
melayani, diadakan pembasuhan kaki rasul. 
Sebanyak 12 orang terpilih mewakili beberapa 
kring mendapat kesempatan istimewa menjadi 
rasul menerima pembasuhan kaki oleh Pastor 
pada malam itu disertai lantunan lagu “jika ada 
cinta kasih”.  
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 Sebelum rombongan Pastor dan para 
petugas meninggalkan gereja, berlangsung 
perarakan Tubuh Kristus secara sederhana, 
dimana Tuhan telah meninggalkan kenangan 
akan kesengsaraanNya dalam sakramen yang 
mengagumkan ini, dengan harapan semoga 
umat dapat menghormati tubuh dan darah 
Kristus, sehingga selalu dapat menikmati buah 
dari penebusan Kristus. 

(Mega Sari Simanjuntak) 

St Veronika  - Palas 

Umat di Stasi St. Veronica, Palas merayakan 
Misa Kamis Putih, 17/4 yang dipimpin oleh P. 
Otello Pancani, SX. Para petugas liturginya 
adalah OMK dan koornya dibawakan oleh para 
ibu yang tergabung dalam kelompok Wanita 

Katolik (WK). Misa dimulai pukul 19.30 WIB. 

 

Dalam homilinya, P. Pancani menegaskan bahwa 
Yesus tidak pernah mengatakan ”Kamu harus 
bersih dan harus suci sebelum makan bersama 
dengan Aku”. Bukan manusia yang harus 
menguduskan diri sebelum menghadap 
Allah. Melainkan Allahlah yang terlebih 
dahulu menyucikan manusia. Ini berarti 
Perjamuan Ekaristi bukanlah hadiah yang 
hanya diperuntukkan bagi orang-orang 
yang beres saja melainkan bagi semua 
orang. Ekaristi adalah anugerah bagi semua 

orang. Ini semua karena Kristus yang telah 

membasuh dan memurnikan kita. 

Setelah homili upacara dilanjutkan dengan 
pembasuhan kaki 12 rasul. Di Akhir Misa P. 
Pancani mengucapkan terimakasih kepada OMK 
dan Ibu-Ibu WK. Karena mereka Misa Kamis 

Putih berlangsung dengan khidmat dan lancar. 

(Fr. Imanuel Yudi P, SX) 

St Lusia – Rumbai 

Waktu belum beranjak dari pukul 18:30, 
beberapa mobil sudah terpakir rapi di halaman 
depan gereja Stasi Santa Lusia Rumbai. Di 
dalam gereja beberapa umat sedang khusuk 
berdoa, dan di sekitar aula para petugas misa 
telah hadir mempersiapkan diri, baik para 
pemeran rasul, misdinar, lektor. Juga para 
remaja, anggota BIR yang malam ini bertugas 

koor. 

Sekitar pukul tujuh lebih sedikit, perayaan misa 
Kamis Putih dimulai dengan perarakan para 
petugas, termasuk para pemeran rasul sebanyak 
dua belas orang bapak yang telah dipilih 
sebelumnya. Suasana di dalam gereja dominan 
warna putih. Sebagian besar umat memenuhi 
anjuran pengurus untuk memakai baju nuansa 
putih di misa Kamis Putih ini, dan sangat 
“matching” dengan dekorasi gereja yang juga 
bernuansa putih, termasuk bunga-bunga yang 
mengiasi altar yang juga didominasi warna 

putih. 

Petugas lektor malam ini adalah pasangan 
bapak Ketua Stasi, Bapak Boni, dan ibu serta 
petugas mazmur Ibu Yuli Agus , talenta baru di 
Rumbai yang baru pindah dari Duri. Romo Yulius 
yang mempersembahkan misa malam ini, 
memberikan kotbah dengan memperlihatkan 
tiga buah buku, yaitu buku dari Keuskupan yang 
akan disosialisasikan sepanjang tahun 2014, 
buku dari Bapa Paus dan juga Warta Paroki 
Santo Paulus Edisi bulan April 2014, yang 

ketiganya menyampaikan tentang Ekaristi. 
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Seperti biasa sesudah perayaan Misa Kamis 
Putih, langsung dilanjutkan dengan perarakan 
Sakramen Maha Kudus dan renungan di aula 
Bina Iman Anak di belakang gereja yang diikuti 

oleh umat yang hadir malam ini. 

Kegiatan tuguran yang menjadi kegiatan rutin 
Kamis putih, untuk  tahun ini, yang dipimpin 
oleh para suster KSFL, suster Agustine, suster 
Ezra dan suster Silvi serta bapak Teguh dan 
bapak Maryono, mengajak umat melakukan 
tuguran dengan nuansa lagu-lagu Taize yang 
diiringi permainan gitar yang indah dari Priyo, 
salah seorang remaja stasi Santa Lusia Rumbai, 

putra dari Bapak Maryono. 

 

Dengan khusuk umat mengikuti jalannya 
tuguran sampai sekitar pukul sepuluh malam, 
yang juga sepenuhnya diikuti oleh Pastor Yulius, 

yang dengan setia mengikuti jalannya tuguran. 

(Paulus Motoh) 

Paroki St Paulus 

Menjelang misa Kamis Putih yang akan diadakan 
di Gereja Santo Paulus Pekanbaru, umat mulai 
berdatangan, walaupun udara cukup panas tidak 
menyurutkan semangat umat untuk menghadiri 
perayaan Kamis Putih ini, bahkan sampai kursi-
kursi dibawah tenda yang telah dipersiapkanpun 
penuh terisi. Tepat pukul 19.30 misa dimulai, 
iring-iringan misdinar, petugas lektor, prodiakon, 
12 orang wakil umat untuk pembasuhan kaki 

dan pastor Franco mulai memasuki gedung 

gereja. 

Pada homili pastor Franco mengatakan Yesus 
menjungkir balikkan pandangan bangsa Isreael 
yang menaruh harapan seorang Mesias adalah 
seorang raja yang mempunyai kekuasaan penuh 
diukur dari kacamata manusia, tetapi justru 
Yesus malah membasuh kaki kedua belas murid 
Nya. Pembasuhan kaki yang dilakukan oleh 
Yesus menjadikan bukti cinta kasih Tuhan yang 
sangat besar kepada manusia dengan harapan 
kitapun juga harus saling mengasihi dan 
melayani sesama. Hal ini dilambangkan dengan 
pembasuhan kaki 12 orang perwakilan umat 
yang melambangkan kedua belas murid Yesus 

oleh pastor 

Kamis putih juga melahirkan Sakramen 
Ekaristi, dimana Yesus meninggalkan 
suatu warisan yang sangat berharga yakni 
perjamuan Kudus/Ekaristi dimana Yesus 
sendiri memberikan Tubuh dan Darah Nya 
dalam rupa roti dan anggur, untuk kita 
santap. Dimana dengan di baptis kita bersama 
didalam Kristus dan dengan menyambut Tubuh 
dan Darah Nya kita disatukan dengan Nya, 
dengan harapan agar kita juga beroleh 
keselamatan. Pada Kamis Putih ini juga 
melahirkan Sakramen Imamat, biasanya di 
Kamis Putih ini juga umat memberikan ucapan 

selamat kepada para imam nya. 

 

Setelah misa dilakukan acara tuguran, dimana 
dalam tuguran ini umat diajak untuk bersama 
menemani Tuhan Yesus dalam kesendiriannya 
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berdoa di taman Getsemani menjelang 

ditangkap oleh para serdadu. 

Harapan didalam perayaan Kamis putih ini, kita 
tidak hanya mengenang apa yang telah Tuhan 
lakukan, tetapi lebih menghayati dan 
mengamalkan perbuatan cinta kasih kepada 
sesama dalam setiap hidup kita, bagaimana kita 
menjadikan hidup kita lebih berarti bagi sesama. 

Amin…. 

~Effen Meiliana 

 

JALAN SALIB HIDUP 

 

St Yohanes Don Bosco – Rajawali 

“Cepat...bantu Yesus memanggul 
salibnya..!!!” 

 Sebuah aksi teatrikal “jalan salib hidup” 
atau yang lebih dikenal dengan istilah Tablo 
ditampilkan dalam Ibadah Jalan Salib, pada hari 
Jumat Agung, 18 April 2014 pukul 08.00 wib. 
Bertempat di pelataran halaman Gereja Stasi 
Yohanes Don Bosco – Rajawali seluruh umat 
berkumpul untuk melaksanakan Ibadah Jalan 
Salib. “Jalan salib hidup” yang diperankan oleh 
OMK ini, diawali dengan lagu pembukaan serta 
narasi yang dibawakan oleh Rossy Simbolon, 
dimulai dengan perhentian pertama yakni Yesus 
dijatuhi hukuman mati. Prolog singkat antara 
Pilatus, Kayafas, Orang-orang Farisi yang 
menginginkan Yesus dihukum mati dikayu salib.  

 Peristiwa demi peristiwa perhentian 
dilalui Yesus dengan tetap setia memanggul 
salibnya menuju bukit Golgota. Setiap peristiwa 
mencerminkan sikap kesetiaan Yesus kepada 
kehendak Bapa, meskipun harus dihadapi 
dengan hukuman mati. Tak henti-hentinya 
siksaan demi siksaan dialami Yesus, mulai dari 
cambukan, pukulan, penghinaan, bentakan dari 

serdadu-serdadu dan algojo, namun Yesus yang 
diperankan oleh Tarsen Limbong ini tetap 
dengan setia menjalankan kehendak Bapa. 
Kendatipun Tubuh Yesus tampak begitu letih 
dan lemah namun Yesus tetap harus 
memanggul kayu salibnya. “Siapa kau..!! 
Cepat...bantu Yesus memanggul salibnya..!!!” 
tandas seorang serdadu dengan naja kejam 
menghardik Simon dari Kirene untuk membatu 
Yesus memanggul salibNya. 

Memanggul salib merupakan ukuran kelayakan 
seorang pengikut Yesus, karna Yesus sendiri 
pernah bersabda “Barangsiapa tidak memikul 
salibNya dan mengkikut Aku, iya tak layak 
bagiKu”. Tak pelak, “jalan salib hidup” yang 
diperankan dengan penuh penghayatan oleh 
OMK ini membuat sebagian umat yang 
menyaksikan menitikkan air mata. Sampailah 
Yesus pada perhentian-perhentian akhir, yang 
tanpa belas kasih para algojo meng-eksekusi 
Yesus dikayu salib. Walaupun orang-orang Farisi 
menghujat Dia, tapi Yesus tetap mengampuni 
mereka. Perjuangan seperti inilah yang 
hendaknya dapat kita teladani, sebuah kekuatan 
untuk mau belajar mengampuni, memaafkan 
yang bersalah kepada kita.  

 

 

Dengan wafatnya Yesus di kayu salib, 
diturunkan dan jasadnya dikuburkan, maka 
selesailah semua tugas Yesus. Walaupun dalam 
rupa Allah, Yesus tidak menganggap kesetraraan 
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dengan Allah itu sebagai milik yang harus 
dipertahankan. Sebaliknya, ia mengosongkan 
diriNya, mengambil rupa hamba dan menjadi 
sama dengan manusia. Ia merendahkan diri dan 
taat sampai mati, itulah sebabnya Allah amat 
meninggikan Dia dan mengaruniakan kepadaNya 
nama diatas segala nama, supaya dalam nama 
Yesus bertekuklh segala yang ada dilangit dan 
semua bumi, dan segala lidah mengaku Yesus 
Kristus adalah Tuhan untuk kemuliaan Allah 
Bapa. 

Dengan berakhirnya lagu penutup, maka seluruh 
rangkaian teatrikal “jalan salib hidup” yang 
disutradarai oleh Kenedy Silalahi ini, 
berlangsung dan berakhir dengan hikmat. 
Dengan ungkapan segala rasa terimaksih yang 
terdalam untuk Yesus Yang Mahkasih atas cinta 
kasihNya bagi kami umatNya yang tiada 
taranya, izinkanlah kami menggunakan 
kekuatanMu untuk menapaki jalan hidup kami 
umatMu. 

~Mega Sari Simanjuntak 

St Lusia – Rumbai 

Hujan rintik-rintik kecil mewarnai pagi hari, 
Jum’at 18 April 2014. Beberapa orang bapak 
petugas pemasang gambar jalan salib dari Stasi 
Rumbai berdiri di luar gereja. Sangat indah, 
sekitar pukul delapan pagi, hujan rintik kecil 
berhenti, dan jalan salib Agung di Stasi Santa 
Lusia Rumbai seperti biasanya akan segera 
dilaksanakan di halaman gereja dan di tanah 
lapang kosong di seberang jalan. 

Ibadat Jalan Salib Agung dimulai dari dalam 
gereja, dengan lagu pembukaan dan doa 
pembukaan. Ibadat dipimpin oleh suster 
Agustine KSFL, dengan para petugas semuanya 
ibu-ibu, sesuai dengan ibadat jalan salib Agung 
pagi ini yang akan melihat peristiwa dari mata 
hati Bunda Maria 

Diawali oleh seorang bapak yang memanggul 
salib, perarakan dari dalam gereja dimulai 
menuju ke pemberhentian-pemberhentian yang 

sudah ditetapkan oleh bapak-bapak petugas 
pemasang gambar jalan salib. 

Umat stasi Santa Lusia Rumbai, sesuai anjuran 
pengurus stasi, sebagian besar menggunakan 
baju berwarna hitam, sehingga pagi yang masih 
diselimuti mendung  menjadi lebih syahdu 
dengan perarakan umat stasi Rumbai yang 
mengelilingi lapangan di seberang jalan. 

Setiap perpindahan dari satu pemberhentian ke 
pemberhentian selanjutnya selalu diawali oleh 
salib yang dipikul seorang umat. Dan umat 
dengan khikmat berjalan sambil mendaraskan 
doa salam maria. Dan di setiap pemberhentian, 
dibacakan renungan dari hati ibu Maria  yang 
dilakukan oleh para ibu petugas, dan doa yang 
didaraskan bersama-sama. 

Pastor Franco yang mengikuti jalan salib dari 
awal sampai akhir, memberi komentar bahwa 
jalan salib di Rumbai indah, meskipun dilakukan 
dengan cara yang sederhana. 

 

Semoga umat yang mengikuti bisa meresapi 
jalan salib, dan mampu menjadi bekal tuntunan 
dalam hidup sehari-hari. Seusai jalan salib, dua 
orang pastor (Pastor Cazali dan pastor Franco) 
 memberikan kesempatan untuk umat yang 
ingin mengaku dosa. Di saat yang sama 
kegiatan-kegiatan persiapan Ibadat Jum’at 
Agung dan Sabtu Malam Paskah dilakukan, 
termasuk latihan para misdinar, lektor dan koor. 

~Paulus Motoh 

St Veronika – Palas 

Untuk mengenang kisah Sengsara Wafat Yesus 
Kristus umat katolik Santa Veronika Palas 
mengadakan drama jalan salib hidup yang di 
perankan oleh OMK beserta anak misdinar 
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(jumat,18 april 2014). Keikutsertaan anak 
misdinar ini menjadi harapan buat para OMK 
senior , bapak Toni Aloysius Tamba selaku ketua 
stasi, Ibu Bidawati Simanjuntak selaku pembina 
OMK dan seluruh umat Katolik Santa Veronika 
Palas, kiranya bisa menjadi generasi penerus 
nantinya jika OMK seniornya sudah tidak 
menjadi anggota OMK lagi. 

 

 

Drama jalan salib hidup kali ini diperankan oleh 
Dedi Simanungkalit (Yesus); Krisma Sihite (Maria 
ibu Yesus); Yeni Manik (veronika); Sinta 
Panjaitan, Rimbun Tampubolon, Tekla sihite 
(Wanita yang menangisi Yesus);Paskah 
Simamora (Simon dari Kirene); Aldy Sitorus 
(Yusuf dari Arimatea); Marlinggom Sitinjak 
(Imam Kepala); Linggom Sitinjak, Marianus, 
Olimpo Sihotang,Dedi Tinambunan (Prajurit); 
Glory Sihotang, Esra Sitinjak, Cintia Simanjuntak 
(orang 1,2&3); Irman Siregar (Pilatus); Raisa 
Manik (Istri Pilatus); Rizky Naibaho ( Raja 
Herodes); Torang (Malkus); Edy W.S. (Petrus); 
Efran.S (Yudas); anak misdinar : Agnes, Widya, 
Silvi, Yanrika, Santa, Grace, Farel, Pisher, Angel, 
Dewi (sebagai 10 murid yesus) & 
Rosalinda,Theresia ( malaikat); Masda 
Nainggolan, Santa Sitanggang, Lastri Malau 
(Narator); Silvia Malau (Dokumentasi) ; dan 
sebagai pengarah seluruh kegiatan adalah 
Fransiska Pardede. Para pelakon diwajibkan 
untuk menginap di gereja setelah Misa Kamis 
Putih, hal ini bertujuan untuk menghindari 
keterlambatan para pelakon, memudahkan 
dalam mengarahkan pemakaian kostum serta 
menambah kekompakan seluruh pelakon. 

Sebelum istirahat seluruh yang menginap di 
gereja ikut serta mengadakan rekoleksi singkat. 
Hal ini bertujuan agar seluruh rangkaian acara 
berjalan dengan lancar dan para pelakon di 
berikan Tuhan kemampuan dalam memaknai 
kisah Sengsara wafat Yesus Kristus dan 
kesanggupan untuk melakonkan peran masing-
masing semaksimal mungkin. 

Kurang lebih pukul 05.30 sehabis sarapan, 
seluruh pelakon disibukkan dengan pemakaian 
costum sesuai dengan peran masing masing. 
Setelah selesai mereka semua mengadakan foto 
bersama. Pada pukul 07.30 WIB seluruh pelakon 
beserta umat berangkat menuju lokasi yayasan 
Santa Veronika palas yang jauhnya ± 150 m dari 
gereja, hal ini dikarenakan perarakan jalan salib 
di mulai dari lokasi halaman SD Santa Veronika 
hingga ke gereja dimana tempat yang 
memerankan Yesus nantinya di salibkan. Sambil 
menunggu umat berdatangan. Rasa ngantuk 
dan cuaca gerimis tidak menurunkan semangat 
para pelakon untuk menampilkan yg terbaik dari 
mereka. 

Acarapun dimulai tepat pada pukul 08.00 WIB 
dibuka dengan doa yang dibawakan oleh 
pengurus gereja ibu M.Sitanggang, semua 
berjalan dengan lancar dan hikmat hingga 
selesai pada pukul 10.00 WIB. 

Suksesnya acara Drama jalan salib hidup yang 
ke 4 (empat) kali tersebut mendapat pujian dari 
umat dan tentunya dari bapak Toni Aloysius 
Tamba selaku ketua stasi. Beliau berpesan agar 
kiranya OMK yang senior menurunkan tradisi ini 
kepada adik-adik yang akan menjadi penerus 
OMK nantinya agar tradisi ini tidak hilang sampai 
pada saat itu saja. 

By : masda nainggolan dan fransiska pardede (omk 
santa veronika palas) 

 

St Yohanes Kota Batak 

OMK St Yohanes Kota Batak menggelar Jalan 
Salib Hidup. Kegiatan ini dilaksanakan di 
halaman SMP Assisi. 
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Foto : Multi Pratama Sitorus 

Paroki St Paulus 

Perayaan Jalan Salib Hidup dilaksanakan pada 
hari Jum’at pagi, dikarenakan hujan acara yang 
dijadwalkan dimulai pukul 08.00 baru bisa 
dilaksanakan pukul 08.30. Hujan yang turun pun 
tak mampu menyurutkan umat yang dataang 
untuk menyaksikan jalan salib hidup yang 
dibawakan oleh OMK. 

Jalan Salib ini menceritakan perjalanan kisah 
hidup Yesus, mulai dari saat Yesus berdoa di 
taman Getsemani, dikhianati oleh Yudas 
Iskariot, ditangkap, diadili dengan tidak adil, 
disiksa, di dera, dijatuhi hukuman mati dengan 
di salib, hingga wafat di kayu salib. 

Umat diajak untuk ikut merasakan derita dan 
sengsara yang telah dialami Tuhan kita Yesus 
Kristus dalam menggenapi karya penebusan dan 
karya keselamatan bagi umat Allah, demi cinta 
Tuhan kepada kita umat Nya. Walaupun kita 
selalu jatuh kedalam dosa yang sama, 
Tuhan tidak pernah menginggalkan kita 
bahkan selalu menyertai kita. Agar kita 
beroleh keselamatan. 

Setelah Jalan Salib hidup ini, umat berkumpul di 
dalam gedung gereja disana dibaringkan Yesus, 
kemudian ditutu dengan doa dan berkat oleh 
pastor Lius. Juga diberikan kesempatan bagi 

umat untuk menerimakan Sakramen Tobat bagi 
umat yang belum mengaku dosa. 

 

 

 

JUMAT AGUNG 

 

St Philipus – Arengka Ujung 

Jumat 18 Aprll 2014 – Di Stasi St Philipus 
Arengka Ujung diadakan Ibadat Jumat Agung 
yang dipimpin oleh Pastor Lius SX. Ibadat 
dimulai jam 15.00 ini dimaksudkan agar kita 
sebagai umat dapat lebih memaknai wafat Yesus 
yang terjadi sekitar pukul 15.00 sore. 

Ibadat Jumat Agung terbagi atas tiga bagian 
yaitu Ibadat Sabda, Penghormatan Salib dan 
Komuni. Ibadat Sabda diawali dengan perarakan 
Pastor dan para misdinar yang dilakukan tanpa 
suara, tanpa lagu – hening. Setelah Pastor 
petugas dan para misdinar duduk, mulai 
dibacakan bacaan pertama yang dilanjutkan 
dengan dinyanyikannya mazmur tanggapan 
serta pembacaan bacaan kedua. Bacaan Injil 
diambil dari Injil Yohanes menceritakan kisah 
sengsara Yesus dilagukan oleh petugas yang 
mengambil peran sebagai narator, Yesus, dan 
beberapa peran lain. Dalam ibadat kali ini peran 
Yesus dibacakan oleh Pastor. Passio Yesus 
Kristus ini diikuti dengan homili singkat oleh 
Pastor. “salib adalah sumber segala rahmat” 
demikian Pastor memulai homily beliau 
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“rahmat bagi orang-orang beriman karena 
melalui saliblah kita diselamatkan.” Sebagai 
penutup homili Pastor menyanyikan lagu “Salib 
Jalan hidupku. Ibadat sabda diakhiri dengan Doa 
umat meriah. 

 

Penghormatan Salib dimulai dengan Pastor 
membuka selubung Sallib yang berwarna ungu 
sebanyak tiga kali dihadapan umat sambil 
melagukan ajakan pada umat untuk melihat 
kayu salib. Salib diletakkan di depan Altar 
dibantu oleh misdinar umat satu persatu maju 
melakukan penghormatan salib dengan 
menciumnya.  

Bagian terakhir dari ibadat Jumat Agung adalah 
komuni. Sebelumnya misdinar memberi kain 
putih pada altar yang tadinya kosong.  Altar 
perlu dilapisi kain karena pada altar ini akan 
diletakan hosti yang telah dikonsekrasi pada 
malam Kamis Putih yang lalu. Upacara komuni 
diawali dengan Pastor mengajak seluruh umat 
berdoa Bapa Kami, dilanjutkan dengan ritus 
komuni dan hosti dibagikan. Bagian terakhir dari 
upacara Komuni – sekaligus bagian terakhir dari 
Ibadat Jumat Agung – adalah pengumuman oleh 
ketua stasi , doa dan berkat penutup oleh 
Pastor. Setelah berkat pastor dan petugas 
meninggalkan altar dalam suasana hening. Salib 
tetap ditinggalkan di depan altar. 

 

 

 

MALAM PASKAH 

 

St Thomas – Petapahan 

Malam Paskah di Stasi Petapahan untuk pertama 
kalinya, diadakan misa malam Paskah di pimpin 
oleh P. Franco Qualiza S.X. acara di awali di luar 
atau di depan Gereja, umat cukup antusias 
mengikuti araca ini,yang  dan jumlahnya juga 
cukup banyak yang hadir apalagi adanya api 
unggun banyak anak-anak yang hadir. 

Kesemarakan misa malam paskah bertambah 
karena adanya pelayanan mesdinar, dalam misa 
ada pendupahan, salib, lilin paskah. 

 

Dan para petugas dalam menjalankan tugas 
misa cukup baik, meskipun masih ada grogi 
karena baru pertama kali malam paskah 
diadakan misa. 

Malam Paskah ini juga setelah homili, adanya 
peresmiaan katekumen 6 orang yang selama 
satu tahun mengikuti pelajaran. Dan setelah 
Pengumuman adanya pelantikan 10 orang 
mesdinar, kami umat stasi Petapahan sangat 
senang sekali. Dan kami sangat berterima kasih 
kepada pastor Franco dan Sr. Leony yang selalu 
memberikan masukan, dan dukungan pada kami 
terutama pada para mesdinar yang masih 
belajar ini. 

~Yovita HP – Sie Katekese 
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St Veronika – Palas 

Misa diadakan pukul 19.30., persiapan dari 
panitia tampak masih dilakukan diantaranya 
pemasangan tenda, sementara api unggun 
untuk perarakan lilin Paskah sudah siap. Tampak 
umat saling melepas kangen dengan pastor 
Manuel. 

 

Didalam perayaan ini juga diberikan Sakramen 
Baptis atas 2 orang umat dan 11 orang 
penerimaan resmi, hal ini patutlah disyukuri dan 
kita semua berbahagia. Pastor manuel sendiri 
didalam homili, menegaskan kembali 
Keselamatan hanya ada dari Tuhan Yesus, Dia 
lah Sang Juru Selamat, tanpa Yesus kita tidak 
beroleh keselamatan. Oleh karena Tuhan telah 
memberikan nyawa Nya untuk menebus dosa 
kita. Untuk itu kita harus selalu mendekatkan 
diri kepada Tuhan dengan cara rajin ke Gereja 
setiap Minggu atau perayaan lainnya, rajin 
berdoa dan selalu mengasihi sesama kita seperti 
Tuhan mengasihi kita. Diakhir misa ditutup 
dengan berkat meriah dari pastor Manuel dan 
saling mengucapkan selamat paskah. Umat pun 
ikut larut dalam kegembiraan dan kebahagian 
dengan menyalami dan berfoto dengan pastor 
kita.  

~Effen Meiliana 

St Yohanes Don Bosco – Rajawali 

“Terang yang sudah kita terima, mari..kita 
bagikan kepada saudara kita” 

         Kristus bangkit..aleluya..sebagai tema dan 
“dengan kebangkitan Kristus mari kita 
tingkatkan partisipasi, kesadaran, pemahaman 

yang pantas dan bermakna dalam perayaan 
liturgi” sebagai sub tema pada perayaan Paskah 
tahun 2014 ini. Sebanyak ratusan umat, tampak 
memadati halaman teras Gereja Stasi Yohanes 
Don Bosco – Rajawali dalam perayaan Malam 
Paskah, Sabtu, 19 April 2014. Misa yang 
dipimpin oleh Pastur Lius, SX dimulai pada pukul 
19.00 wib dan diawali dengan upacara cahaya. 
Dalam upacara cahaya ini berlangsung 
pemberkatan api baru serta pemberkatan lilin 
Paskah. Selanjutnya perarakan menuju gereja 
oleh Imam, Diakon, Mesdinar dan para petugas 
sambil membawa Lilin Paskah. Prosesi lilin 
paskah ini merupakan simbol yang menandakan 
Kristus yang masuk dunia mengusir kegelapan. 

“Inilah MALAM, Yesus Kristus mengalahkan 
kuasa maut dan BANGKIT sebagai pemenang 
yang unggul dari kuburNya” salah satu 
penggalan lirik Pujian Paskah, dimana Pujian 
Paskah ini sebagai bentuk mengenangkan 
kembali sejarah keselamatan kita, yang 
memuncak pada kebangkitan Kristus. Karena 
itu, umat sebagai Gereja, bersukaria 
mengahaturkan pujian dan syukur lewat Pujian 
Paskah yang dikumandangkan setelah lilin-lilin 
paskah umat dinyalakan. 

“Sebenarnya, banyak yang mau saya sampaikan 
pada malam ini, cuma suara saya sudah habis 
karna exultet dengan nada yang tinggi sekali, 
jadi saya meyampaikan singkat saja” tutur 
Pastur yang untuk pertama kalinya merayakan 
Paskah di Paroki St. Paulus ini memulai 
kotbahnya. Beliau menyampaikan, bahwa 
malam ini, semua umat berkumpul untuk 
merenungkan misteri kebangkitan Tuhan, 
dimana Tuhan merupakan terang dunia. Paskah 
yang identik dengan lilin, merupakan sebuah 
tanda Kristus yang masuk dunia mengusir 
kegelapan. Cahaya yang dibawa Kristus 
adalah pengampunan dosa. Cahaya yang 
menjadi tuntunan untuk melakukan 
kebaikan yang bersumber dari Allah. 

         Manusia sering jatuh dalam dosa, syukur 
kepada Allah, bahwa Kristus datang sebagai 
cahaya yang menerangi dunia, dan dengan 
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baptisan kita menerima Kristus untuk menerangi 
kita. Dalam sharingnya, setiap perayaan Paskah 
tiba, beliau sangat terkesan dengan madah 
Pujian Paskah, bersorak, menyanyikan lagu 
gembira, bagi Kristus yang menebus kita, itu 
semua karna karya penyelamatan Kristus bagi 
orang berdosa. 

“Hendaknya terang yang sudah kita terima, 
mari..kita bagikan kepada saudara kita”, pesan 
Pastur menutup kotbah singkatnya. Seakan 
sudah menjadi style tersendiri, dalam setiap 
kotbahnya diakhiri dengan beberapa bait 
nyanyian, dan dalam kesempatan istimewa ini, 
umat mendengar lantunan suara merdu sang 
Pastor, yakni Kidung Paskah dalam bahasa batak 
toba. 

Acara dilanjutkan dengan Liturgi Baptis. 
Sebanyak 20 orang secara sah dan resmi 
bergabung menjadi umat Stasi Yohanes Don 
Bosco – Rajawali, yakni sebanyak 5 orang 
dibaptis, dan selebihnya diterima resmi, dengan 
harapan semoga semua saudara-saudara yang 
baru saja bergabung dalam Stasi ini, dalam 
baptisannya dapat menerima Kristus sebagai 
terang. 

Misa Malam Paskah ini berjalan dengan lancar 
berkat dukungan serta kerjasama pihak terkait 
yakni Pengurus Gereja, Panitia Paskah, umat 
dan para petugas yang mendedikasikan 
talentanya agar perayaan Malam paskah dapat 
berjalan lancar. 

 

Sebelum ibadah selesai, beberapa ucapan 
selamat Paskah diumumkan lewat pengumuman 
pada malam itu, dan tak ketinggalan ucapan 
“umpasa” selamat paskah dari Pastor 

dalam aksenbahasa batak toba dan 
seruan “emma tutu” yang begitu bersemangat 
dari umat membalas ucapan selamat paskah 
dari Pastor. Dengan ditandainya berkat meriah 
dari pastor, maka berakhirlah seluruh rangkaian 
ibadah Misa Malam Paskah, dan semua umat 
saling memberi tanda damai sukacita lewat 
salam paskah. 

~Mega Sari Simanjuntak 

 

Paroki St Paulus 

Misa Malam Paskah – yang sering dikatakan 
sebagai perayaan terpanjang dalam Liturgi 
Gereja Katolik - di Pusat Paroki St Paulus 
Pekanbaru 19 April 2014 dimulai jam 19.30.  

Perayaan diawali dengan Upacara Cahaya – 
dengan penjelasan singkat Oleh Pastor Pancani 
SX  tentang maksud duiadakan perayaan malam 
Paskah secara keseluruhan agar umat dapat 
mengerti dan dapat mengikuti perayaan 
tersebut dengan baik. 

Upacara cahaya dilakukan di halaman SD St 
Maria II dalam kondisi gelap gulita dan Pastror 
memberkati api baru yang mengusir kegelapan 
dan memberi terang di sekeliling cahaya.  Hal ini 
diibaratkan seperti Yesus yang merupakan 
cahaya terang dalam kehidupan kita yang 
kadang kala gelap. Setelah memberkati api 
baru, Pastor Pancani SX memberkati lilin Paskah 
yang akan dinyalakan selama masa Paskah pada 
saat perayaan Ekaristi di Gereja. Pada lilin 
Paskah itu Pastor menorehkan tanda salib (+), 
lambang alpha (Α) dan omega (Ω) dan angka 
tahun 2014. Tindakan tersebut untuk 
menegaskan bahwa Yesus telah ada sejak dulu 
sampai sekarang, bahwa Ia adalah sang awal 
dan sang akhir, dan bahwa segala kemuliaan 
dan kekuasaan adalah milik Yesus sepanjang 
segala abad. Kemudian menancapkan 5 biji 
dupa di atas gambar salib yang dikelilingi 
lambang alpha – omega dan angka 2014. Kelima 
biji dupa itu melambangkan 5 luka Yesus yang 
didapat saat Ia disalib. Setelah menancapkan 
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biji-biji dupa, lilin Paskah dinyalakan dengan api 
yang telah diberkati. 

Lilin Paskah yang telah dinyalakan kemudian 
diarak masuk ke dalam gereja. Saat perarakan, 
tidak ada penerangan lain yang dinyalakan. 
Peristiwa ini untuk mengenangkan kembali 
perjalanan bangsa Israel di padang gurun 
setelah keluar dari tanah Mesir. Pada waktu 
malam mereka hanya dibimbing oleh tiang api. 
Selain itu, tidak adanya penerangan lain selain 
lilin Paskah juga melambangkan kita sebagai 
umat Kristiani yang mengikuti Kristus, satu-
satunya Sang Terang, yang telah bangkit. Pada 
saat perarakan ini lilin 3 kali diangkat (di awal 
perarakan, di tengah, dan di depan altar) sambil 
menyanyikan “Kristus, cahaya dunia” dan 
dijawab oleh umat “Syukur kepada Allah”. 

Sesampai di depan altar, lilin Paskah diletakkan 
di tempatnya. Lalu lilin yang telah dibawa oleh 
petugas misa dan umat dapat dinyalakan 
menggunakan api yang berasal dari lilin Paskah 
yang menjadi pertanda bahwa kita adalah 
penerus karya Kristus di dunia. Kita diharapkan 
juga dapat menjadi terang bagi orang lain 
karena kita telah diterangi oleh Yesus sendiri. 
Kemudian petugas menyanyikan Madah Pujian 
Paskah (Exultet). Madah Pujian Paskah ini 
mewartakan keseluruhan misteri Paskah yaitu 
kisah keselamatan umat manusia karena dosa-
dosa manusia telah ditebus oleh Yesus sendiri. 

Setelah Upacara Cahaya – dilanjutkan dengan 
Liturgi Sabda yang mana ada tiga bacaan dari 
perjanjian lama yang diperdengarkan pada 
malam Paskah tahun ini yaitu dari Kej 22:1-18 
Yes 54:5-14 dan Yeh 36:16-28.  Setelah selelsai 
membaca bacaan dari Kitab Perjanjian Lama, 
Gloria (Madah Kemuliaan) dinyanyikan secara 
meriah sambil membunyikan lonceng. Sebelum 
menyanyikan Gloria, lilin altar dan lampu gereja 
dinyalakan sedangkan lilin umat yang tadi 
dinyalakan dapat dipadamkan. 

 
Bacaan setelah Gloria diambil dari surat Paulus 
kepada umat di Roma (Epistola) yang mana 
bacaan tersebut mengingatkan kita kembali 

sebagai murid-murid Yesus yang telah menerima 
babtisan ikut mati bersama Dia dan akan 
dibangkitkan pula bersama Dia. Setelah Alleluia 
Pastor memberikan homily. 

Inti dari homili Pastor adalah bahwa bagaimana 
para penginjil mengarahkan kita bagaimana 
untuk bertemu dengan Yesus – yaitu 
bagaimana membuat cinta kasih menjadi 
hal yang kongkrit dalam pelayanan 
sehingga tidak ada lagi oprang yang 
kekurangan.  Jika kita telah berhasil 
membuat cinta kasih itu menjadi suatu hal 
yang nyata maka Yesus hadir – dan orang 
akan melihatNya. 

 

Liturgi baptis merupakan bagian ketiga dari 
perayaan Malam Paskah diawali dengan 
pemberkatan air di dalam bejana baptis. Pada 
malam paskah ini seorang bayi dan beberapa 
orang dibaptis dan sekitar belasan orang 
diterima resmi menjadi anggota Gereja katolik   

Liturgi Ekaristi adalah bagian terakhir dalam 
Misa Malam Paskah yang merupakan puncak 
seluruh liturgy – diawali dengan persembahan 
yang diiringi koor Ave Verum yang indah dan 
tarian anak-anak yang mengantar persembahan 
ke depan Altar. Persembahan dilanjutkan 
dengan prefasi paskah dan Doa Syukur Agung.  

Setelah pengumuman yang disampaikan oleh 
ketua pengurus gereja pusat – Bapak Mirluat 
Sihombing, Pastor mengucapkan terimakasih 
atas terselenggaranya perayaan Malam Paskah 
yang meriah ini, atas kesiapan para petugas 
baik secara liturgi maupun penunjangnya. 
Berkat meriah mengakhiri seluruh rangkaian 
Misa Malam Paskah di pusat Paroki – pukul 
23.00. 
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MINGGU PASKAH 

 

St Agatha – Kualu Tarai 

Misa Minggu Paskah di Stasi St Agatha Kualu 
Tarai – Jl Raya Kubang Pekanbaru – dipimpin 
oleh Pastor Casali Otello SX dimulai jam 11.00 
pagi. Umat berdatangan memenuhi gereja 
dengan semangat. 

Dalam homily Pastor mengingatkan bahwa pada 
Minggu Paskah ini kita merayakan kebangkitan 
Tuhan, untuk bergembira karena kita 
memperoleh pengampunan dosa. Makna yang 
harus kita cari / pikirkan adalah mencari perkara 
yang di Atas – bukan sekedar perkara duniawi, 
karna kehidupan dunia ini hanya sementara. 
Mencari perkara di atas maksudnya kita 
diharapkan mengarahkan pikiran pada 
kehidupan di surga, misalnya hidup 
dengan jujur, damai, dan penuh cinta 
kasih. Diingatkan juga bahwa sangat perlu 
untuk mengaku dosa karena di dunia ini 
penuh dengan macam-macam kejahatan. 
Barangkali kita juga ikut sebagai pelaksana 
kejahatan – kata-kata kasar, perbuatan yang 
tidak pantas dan sebagainya. Maka dari itu 
sudah menjadi tugas pastor paroki dan juga 
pengurus stasi untuk merencanakan satu waktu 
tertentu agar kita semua di stasi ini 
melaksanakan pengakuan dosa. Sebuah 
pertanyaan – apakah kita menyadari bhwa tugas 
kita adalah saling bantu saling menghormati?  

Dalam Misa ini diterimakan juga Sakramen 
Baptis untuk 7 orang balita. 

Misa berakhir jam 13.00 dilanjutkan dengan 
makan siang bersama pastor dan seluruh umat. 

 

St Yosef – Salo 

Pada hari Minggu Paskah tanggal 20 April 2014 
Stasi Salo dilayani oleh Pastor Manuel,SX. Beliau 
adalah pastor yang khusus datang membatu 
selama minggu suci. Pastor Manuel sudah 3 
tahun ini tinggal di Rumah Pembinaan Xaverian 
di Yogyakarta. Sebelumnya beliau adalah Pastor 
Paroki di Paroki Santo Paulus Labuh Baru ini. 
Beliau berkarya di sini selama 5 tahun. Maka 
banyak umat yang sudah sangat dekat dengan 
beliau. Ditambah lagi dengan gaya khasnya 

yang terbuka dan 
kocak membuat umat 
tidak segan untuk 
bersendau gurau 
dengan beliau.  

 

Perjalanan ke Stasi 
Salo  ditempuh ± 1,5 
jam dengan jarak ± 
63 km. 15 menit 
sebelum pukul 09.00 
wib kami sudah tiba 
di Gereja Katolik 
Salo. Saat kami tiba 

belum banyak umat yang hadir, baru sekitar 5 
orang. Sambil menunggu umat hadir kami 
mempersiapkan alat-alat Misa. Pada pukul 09.10 
wib Misa di mulai. Jumlah umat yang hadir 
dalam perayaan Minggu Paskah tidak jauh 
berbeda pada perayaan-perayaan Minggu biasa.   

(Rosa Laura Purba) 
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St Caecilia Siabu 

Umat di Stasi St Caecilia Siabu sudah berkumpul 
di gereja dan memenuhi kursi-kursi di bawah 
tenda untuk merayakan Misa Minggu Paskah 20 
April 2014. Misa dipersembahkan oleh P Manuel 
Sanchez SX.  

Dalam kotbah pada Minggu Paskah Pastor 
Manuel, SX. mengatakan bahwa “Keselamatan 
itu adalah anugrah yang diberikan Tuhan 
Kepada kita. Kita harus percaya bahwa 
Yesus menderita, wafat dan bangkit untuk 
keselamatan kita. Keselamatan itu tidak dapat 
dibeli seperti kalau kita membeli pulsa, atau bagi 
bapak-bapak membeli rokok di warung, atau 
anak-anak membeli permen di warung, dan ibu-
ibu membeli beras di pasar.  

 

Setelah Misa anak-anak BIA melanjutkan 
dengan kegiatan mencari telor Paskah di 
halaman gereja. Anak-anak sangat senang 
dapat merayakan Paskah, mereka mecari telor 
yang disembunyikan di halaman gereja ; 1 
orang anak mendapat 6 telor, 1orang mendapat  
5 telor, 3 orang mendapat 4 telor, dan masih 
ada yang mendapat 3, 2 dan 1 telor. Tetapi 
semua mendapatkan hadiah buku, yang telah 
disiapkan oleh pembina BIA. Anak yang rajin 
sekolah minggu ada 15 orang juga diberi 
penghargaan.  

~Rosa Laura Purba 

 

St Yohanes – Kota Batak 

Pada perayaan Paskah di Kota Batak, seperti 
biasa dan acara dapat berjalan dengan baik. 
Misa berakhir pukul 11.45 –sangat panjang - 
disebabkan orang yang menerima berkat lebih 
banyak dibandingkan orang yang menerima 
komuni. Namun semuanya dilayani dengan 
penuh kasih dan kesabaran. 

 

 

St. Fransiskus Xaverius – Psr Flamboyan 

Minggu Paskah di Stasi P. Flamboyan, umat 
sudah menunggu 1 jam karena adanya 
pembaptisan bayi 12 orang dalam perayaan 
Ekaristi berjalan dengan baik, setelah acara 
seluruh umat makan bersama di Gereja. 

 

 

St Philipus Arengka Ujung 

 

Berbeda dengan tahun sebelumnya, kali ini 
perayaan Paskah Stasi Arengka Ujung St.Philipus 
Paroki St.Paulus Pekanbaru diadakan dalam 
bentuk  rekreasi dan rekoleksi rohani. Acara di 
adakan pada Minggu, 20 April2014 Bertempat 
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diTaman Agrowisata Bukit NaAng Bangkinang 
Kampar, kurang lebih 1,5 jam perjalanan dari 
Pekanbaru. Dengan menggunakan satu BUS  
dan Kendaraan pribadi,  105 peserta mengikuti 
kegiatan ini. Rekreasi  Rohani Paskah ini diisi 
dengan kegiatan antara lain :  Rekoleksi yang  
dibawakan oleh Fr. Imanuel Yudi Priyanto, SX, 
Games Rekreaktif anak BIR  dan BIA oleh Mas 
Daud dan Bu Muji , Mencari Telur Paska Oleh 
Mas Adjie  dan Acara bebas.  Dalam sambutan 
Awal ketua Panitia Bp.Yohanes  mengharapkan 
kegiatan ini dapat memberikan suasana baru 
dalam merayakan  Paskah, menimbulkan 
suasana persaudaraan antar umat stasi. 
Sementara itu  Bapak AC Totok D selaku Ketua 
Stasi St.Philipus Arengka Ujung dalam  
sambutan singkatnya mengharapkan agar 
kegiatan ini dapat menciptakan  kegembiraan 
bagi umat stasi dan anak-anak dalam 
merayakan Paskah. Dengan  berkunjung ke 
alam bebas diharapakan kita semakin bersyukur 
atas  anugerah yang diberikan Tuhan. 

 

Frater Yudi - demikian nama panggilannya - 
dalam rekoleksi ini menceritakan  kembali 
bacaan kitab suci tentang  bagaimana 
pewartaan kabar  Kristus  yang bangkit, melalui  
peristiwa kebangkitan Yesus setidaknya ada dua  
hal yang dapat dimaknai, pertama bertumbuh 
dan memperbaharui diri, yang bersyukur, 
melalui Kebangkitan Kristus iman kita 
diharapkan semakin bertumbuh, dengan 
memperbaharui diri sebagai pribadi yang  
semakin dewasa dalam iman. Kebangkitan 
Kristus mengingatkan kita untuk selalu 
bersyukur, bersyukur atas cinta Kristus pada 
kita. Dia rela  berkorban untuk menebus dosa-
dosa manusia. Bersyukur dapat kita tunjukan 

dalam kehidupan sehari-hari. Banyak peristiwa 
hidup yang kita alami  berkat adanya campur 
tangan Tuhan, kita  bersyukur dengan penuh 
iman   kepasrahan dan harapan. 

Acara yang berlangsung gembira ini setelah 
rekoleksi dilanjutakan  makan  siang bersama,  
dimana makanan dan minuman dibawa dan 
disiapkan oleh  masing-masing keluarga. Acara 
ditutup pukul 4 sore untuk kembali ke  
Pekanbaru, dengan tugas dan karya yang sudah 
menanti. Semoga kegiatan  ini memenuhi 
harapan seluruh peserta dan membawa kesan 
yang mendalam. 

   ( Daud Darmono) 

St Paulus Labuh Baru – Paskah BIA-

Misdinar 

 

Pada hari Minggu (20/4) Pkl. 15.00 wib, 
bertempat di Gereja St.Paulus Pekanbaru, Bina 
Iman Anak (BIA) beserta dengan Misdinar 
merayakan Misa Syukur Paskah. Walaupun 
kondisi cuaca sore itu diguyur hujan, namun 
tidak menyurutkan semangat anak-anak untuk 
mengikuti Misa Paskah sore itu. Sebanyak 
kurang lebih 300 anak beserta orang tua hadir 
mengikuti perayaaan yang dipimpin oleh 
P.Yulius Tangke,SX dengan semua petugas 
liturgi dalam misa tersebut berasal dari anak-
anak BIA.   

Sesuai dengan reff mazmur dalam misa 
tersebut, “Pada hari ini Tuhan bertindak, mari 
kita rayakan dengan gembira”, P.Lius,  
mengajak semua anak untuk bergembira 
merayakan kemenangan Yesus dari 
maut. Dalam homilinya juga anak-anak diajak 
untuk mengikuti panggilan Yesus, khususnya  
panggilan untuk menjadi biarawan dan 
biarawati. Tampak anak-anak sangat senang 
untuk mengikuti ajakan sebagai rasul Yesus. 

 

 Kegiatan perlombaan pun dimulai. 
Setelah misa selesai, anak-anak diarahkan 
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menuju ke halaman SD St. Maria II untuk 
mengikuti lomba mencari telur paskah. Setiap 
anak harus mencari kertas berwarna biru (akan 
ditukar dengan telur) yang telah disembunyikan 
oleh pendamping BIA. Selain itu juga, diadakan 
lomba makan telur untuk tingkat TK sampai 
dengan kelas 3 SD. Sedangkan lomba menghias 
telur mulai dari tingkat anak kelas 4 SD berikut 
dengan misdinar. Anak-anak tampak sangat 
gembira. Dengan penuh semangat dan 
kreativitas, mereka berusaha untuk menjadi 
yang terbaik. Pengumuman pemenang lomba 
diumumkan diakhir kegiatan. Sebelumnya para 
pendamping BIA mengajak anak-anak untuk 
bernyanyi dan bergoyang bersama. Bagi anak-
anak yang tidak menang, diberi juga bingkisan 
agar tidak berkecil hati.  

 

 

 

Kegembiraan Paskah anak-anak ini berakhir 
pada pukul 18.00 wib. Setiap anak membawa 
pulang ‘oleh-oleh’ telur paskah yang dibagikan 
oleh para pendamping. Kegiatan paskah ini 
sengaja dilakukan secara terpisah dengan misa 
umum, agar misa berlangsung tidak terlalu 
panjang dan umat yang lain dapat mengikuti 
misa paskah secara khusyuk. Andreas Panjaitan, 
selaku koordinator pendamping BIA 
mengungkapkan “memang tidak mudah 
menyelenggarakan Misa Paskah dan kegiatan 
anak-anak ini. Kami para pendamping BIA 
sangat kewalahan mengatur anak-anak”.  
Suasana kebisingan dan hiruk pikuk anak-anak 
membuat para pendamping harus bekerja lebih 
ekstra lagi mengawasi anak-anak. Namun dari 

pengalaman ini, kegembiraan dan keceriaan 
anak-anak menjadi obat rasa lelah para 
pendamping dan bersiap untuk mengemas 
kegiatan yang lebih menarik lagi untuk tahun 
depan.  

~Fika Angela Silaban 

Paroki St Paulus 

Minggu Paskah akhirnya tiba, merupakan 
puncak dari seluruh rangkaian pekan suci. Umat 
yang hadir di gereja sangatlah banyak, misa hari 
ini diadakan 2 kali yang pertama jam 08.00 dan 
yang kedua yakni misa paskah untuk anak-anak 
pada pukul 15.00. Tepat pukul 08.00 misa 
dimulai, suasana meriah dan penuh kebahagiaan 
terpancar dengan lagu pujian alleluya selama 
misa terdengar indah. Misa kali ini dipimpin oleh 
pastor Lius SX. 

 

Pada homili pastor Lius, menanyakan kepada 
umat hari apakah hari ini ? ada yg menjawab 
hari paskah, ada yang menjawab hari 
kemenangan terhadap dosa, ada juga yang 
menjawab hari ini adalah harinya Tuhan. Ya 
memang semua jawabannya adalah benar, hari 
ini Tuhan telah bangkit dari kematian, maut 
tidak dapat menahan Tuhan kita Yesus Kristus, 
maka patutlah kita bersuka cita atas karya 
penebusan Tuhan Yesus, kita menjadi satu 
didalam Dia. Oleh karena itu kita juga harus 
mensyukuri anugerah yang telah diberikan 
Tuhan Yesus ini dengan mengisi hidup kita 
menjadi seorang yang baru yang semakin 
mendasari hidup pada iman kristiani 
katolik kita. Pada kesempatan kali ini Pastor 
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Lius bersedia menyanyikan beberapa bait lagu, 
dengan suaranya yang merdu..bahkan banyak 
umat yang ikut menyanyikan lagu tersebut. 
Setelah itu dilakukan pembaharuan janji baptis, 
pastor berkeliling memerciki air suci ke umat. 

Akhirnya menutup rangkaian Paskah ini, sekali 
lagi mari kita saling mengucapkan Selamat 
Paskah bagi semua… 

~Effen Meiliana 

 

PERISTIWA 

 

PESTA IMAMAT DI PAROKI 

Pada pagi yang cerah - Bapak Win beserta ibu 
sudah menungggu di depan pintu pastoran, 
namun pintu belum dibukankan karena para 
pastor masih mempersiapkan diri utk perayaan 
pada sore harinya yakni kamis putih.  

Keluarga yang mewakili umat ini bersama para 
suster datang ke pastoran St Paulus untuk 
mengucapkan selamat kepada para pastor 
semua yg merayakan pesta imamatnya pada 
hari ini. Acara sederhana dilakukan dengan 
saling bersalaman sambil mendengarkan 
nyanyian yang dibawakan oleh suster Louis 
FCJM.  

Kesederhanaan tidak mengurangi suka cita 
hidup untuk melayani seperti Yesus melayani 
para muridNya.  

Kemudian Sr. Flora menyampaikan kata 
sambutannya dengan ucapan selamat pesta 
imamat dan semoga tetap setia dalam 
pelayanan bagi umat.   

 

DUKA CITA MISIONARIS XAVERIAN 

 

 

Telah berpulang ke rumah Bapa di Surga...Bapa 
Pastor Pasquale Ferraro,SX (Pastor yang pernah 
melayani di Paroki Santa Maria a Fatima - 
Pekanbaru sekitar tahun 1970 an - 90 an). 
Beliau meninggal di Malta - Italia karena sakit, 
pada hari Minggu, 4 Mei 2014 jam 23.07 waktu 
Italia. Pastor P.Ferraro yang sangat sederhana 
dan apa adanya ini sangat berjasa didalam 
pelayanan di Paroki Santa Maria - Pekanbaru 
hingga ke masyarakat desa (khususnya di 
daerah Palas). Beliau juga pernah melayani di 
Pulau Rupat (Pastor Perintis disana). Melayani 
orang-orang Kusta sampai di Bagan siapi-api 
(tahun 1970 an). 

BIOGRAFI 

 P.Ferraro Pasquale lahir di Massaquano 
Vico Equense, Napoli, Italia pada 
tanggal 20 Deasember 1937. 

 Setelah menamatkan pendidikannya di 
Seminario Regionali di Salerno,  beliau 
masuk Serikat Xaverian di San Pietro do 
Vincoli pada tahun 1960.  

 Kemudian beliau mengikrarkan Profesi 
Pertamanya pada tanggal 3 Oktober 
1961. 

 Pada tanggal 11 Oktober 1965 beliau  
ditahbiskan menjadi imam di Parma. 
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 Setelah ditahbiskan, beliau terlibat 
dalam pelayanan selama satu tahun di 
komunitas Brescia dan Salerno.  

 Pada bulan Desember tahun 1967 
beliau menerima perutusan untuk 
berkarya ke Indonesia. 

 Beliau pernah menjabat sebagai Wakil 
Kepala Paroki di Bagansiapi-api. 
Selanjutnya beliau ditugaskan di Pekan 
Baru sambil melayani misi di Duri dan 
Pulau Rupat pada tahun 1968 hingga 
1972. 

 Sedangkan sejak tahun 1972 hingga 
1981 beliau pindah tugas di Dumai. 
Lalu  sekitar tahun 1981 hingga 1996 
beliau kembali bertugas di Pekan Baru. 

 P. Ferraro mengemban tugas di 
Sawahlunto sebagai Kepala Paroki 
mulai tahun 1996 hingga 2006. 
Akhirnya selama kurang lebih 3 tahun 
beliau mendapat perutusan baru untuk 

berkarya di Paroki Padang Baru, mulai 
tahun  2006 sampai dengan 2009. 

 Oleh karena alasan kesehatan yang 
semakin menurun, pada tahun 2009 
beliau kembali ke Italia untuk 
mendapat perawatan yang intensif di 
Rumah Induk Serikat Xaverian di 
Parma.  

 Pada hari Sabtu, 3 Mei 2014, bertempat 
di Rumah Induk, Parma, sekitar pukul 
11 malam beliau menghembuskan 
nafasnya yang terakhir pada usia 76 
tahun. 

 

Marilah kita mendoakan beliau, agar Allah Bapa 
Yang Maha Baik memberinya hidup kekal di 
surga. 

~Biogarfi oleh P Anton Wahyudi SX  

– Foto : Ibu Huiniati 

 

PEMBANGUNAN GEREJA 

Kas Pembangunan Gereja 
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IURAN WAJIB KRING DAN STASI 

 

 

PENYALURAN BANTUAN 

Penyaluran bantuan pembangunan Gereja Paroki dapat ditujukan ke: 

Atas Nama  : Qualizza Franco atau Casali Otello AL 

No Rekening  : 25281002546-7 

BANK  : OCBC NISP CABANG PEKANBARU 
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Dari Redaksi 

 

Syukur kepada Allah karena Warta Paroki Edisi Mei 2014 kembali dapat terbit – tak lepas dari bantuan 
para kontributor, baik yang telah mengikuti pelatihan jurnalistik yang lalu maupun yang secara langsung 
kami mintakan bantuan. 

Diharapkan di masa mendatang kerja sama yang terjalin ini dapat terus berlanjut dan untuk stasi / 
kategorial yang masih belum terjangkau oleh kami, agar bisa ikut berpartisipasi mengabarkan peristiwa-
peristiwa yang terjadi di stasi masing-masing. 

Juga seyogyaynya kita berterimakasih kepada para pastor, frater dan suster yang telah melayani kita 
dalam Minggu Palma sampai dengan Paskah, semoga mereka senantiasa diberi kekuatan dan kesehatan 
serta hati yang bijak agar terus dapat mengembalakan kita semua. 

Tak lupa kami menghimbau juga kepada ketua stasi / kelompok kategorial, agar mengkoordinir umat / 
anggotanya untuk secara rutin memiliki warta paroki edisi per-edisi yang kami sajikan dalam upaya untujk 
mewartakan kasih Kristus, dan mendekatkan kita satu sama lain. 

Selamat membaca. 

Y Sugiyana 
Redaktur 

 

MINGGU PANGGILAN 11 MEI 2014 

 

Dalam homili singkat di salah satu stasi pada Perayaan Minggu Panggilan tahun A ini, Pastor 

Pancani SX menyampaikan bahwa beliau adalah “Stok lama” dan “stok di gudang sudah habis.” 

Stok disini dimaksudkan sebagai pastor yang sudah berusia lanjut – dan banyak lagi pastor yang 

berusia lanjut yang kita kenal; bahkan telah dipanggil pulang ke sisi Bapa. 

Beliau bertanya, siapa yang akan menggantikan karya-karya para pastor yang telah memulai 

misinya di Riau ini, adakah diantar kita – para orang tua – yang mau merelakan anak-anaknya 

untuk menjadi biarawan/wati rohaniawan/wati – terutama untuk mengantarkan an ak-anaknya 

menjadi Pastor karena kebutuhan pastor di Indonesia sangat tinggi. Begitu banyak tuaian namun 

begitu sedikit pekerja. 

Seperti dalam suatu kesempatan Mgr I. Suharyo pernah berkata, 

”Tiga orang anak yang dikarunikan oleh Tuhan dalam satu keluarga, dua untuk kalian, satu lagi 

biarlah untuk (bekerja di ladang) Tuhan” 

 

 



 

 

 


