
 



PENGANTAR PASTOR  

Yang terkasih, Umat se-Paroki… 

Dalam Gereja dan dalam perjalanan iman, 
perempuan telah dan masih memiliki peran khusus 
dalam membuka pintu kepada Tuhan.  

Setiap tahun Gereja Universal memperingati Bulan 
Maria pada bulan Mei. Bunda Maria setia 
melaksanakan tugas sehari-hari. Kita tidak melihat 
adanya satupun mukjizat dalam hidup Maria di bumi 
ini. Ia tidak berbeda dengan wanita-wanita yang 
lain; peker-jaannya, kegembiraannya dan kepriha-
tinannya dalam hidup sehari-hari sama saja dengan 
pekerjaan, kegembiraan dan keprihatinan bunda-
bunda lain, yakni menjadi bunda rumah tangga 
yang baik, yang memelihara serta melayani 
anggota-anggota keluarganya. Pekerjaan-pekerjaan 
Maria itu biasa dan tidak membuatnya menonjol. 
Akan tetapi, semua itu dilakukan demi kebahagiaan 
Keluarga Kudus. Dimanakah Bunda Maria 
menemukan hal yang memotivasinya? Tentu, 
dalam keyakinannya bahwa dengan melayani 
keluarga, berarti ia melayani dan membahagiakan 
Tuhan sendiri. 

Jika dilihat secara terbuka dan dengan jujur, 
peranan seorang ibu itu lebih dalam dan lebih sulit 
daripada apa yang disadari mereka dan diakui oleh 
suami, yaitu menciptakan suatu rumah tangga dan 
keluarga yang bahagia. Sebuah rumah tangga 
adalah tempat anggota-anggota keluarga belajar 
bersama. Di dalam rumah tangga, pelajaran dasar 
yang penting bagi keluarga diajarkan. Rumah 
tangga juga menjadi tempat anggota keluarga 
bertumbuh dan belajar bersama-sama. Di 
dalamnya, satu keluarga hidup bersama-sama. 
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Juga, Gereja tanpa kaum wanita adalah sebuah Gereja yang tak bisa terbayangkan. 
Mungkin hanya menjadi sebuah Gereja yang selalu sepi  dari kehadiran  dan 
keterlibatan kebanyakan wanita. Tetapi, Tuhan memang tidak keliru mengawali karya 
keselamatan-Nya dan menghidupkan Gereja-Nya melalui rahim seorang wanita 
penuh pesona dari Nazareth di Galilea. Karena itu, hingga kini Gereja tidak pernah 
sepi dari kehadiran dan keterlibatan wanita dalam berpastoral.  

Kerasulan Doa (Apostleship of Prayer) dari Jaringan Doa se-Dunia dari Paus (the 
Pope’s Worldwide Prayer Network) yang berpusat di Amerika Serikat mengumumkan 
bahwa intensi doa universal yang dipilih oleh Paus Fransiskus untuk bukan Mei 2016 
adalah “Hormat terhadap Perempuan”. Paus Fransiskus berharap di bulan Mei 2016 
agar di setiap negara di dunia, perempuan-perempuan dihormati dan dihargai, serta 
sumbangan penting mereka kepada masyarakat sungguh-sungguh dihormati. 

Semoga karya dan semangat Bunda Maria menginspirasi para wanita di paroki kita 
ini. 

Salam Hangat 

P Franco Qualizza,SX  
Pastor Paroki 

DARI REDAKTUR 
 

Syukur atas penyertaan Roh Kudus kembali Warta Paroki hadir di hadapan kita. 

Kali ini Warta Paroki menyajikan tentang peran wanita dalam Gereja. Sehubungan dengan 

Bulan Maria, kita cermati bahwa karya keselamatan Allah diawali melalui rahim seorang 

Wanita, Bunda Maria. Selain sebagai ibu rumah tangga, para wanitapun berkarir dan 

melibatkan diri dalam karya Gereja. Maka patutlah kita memberi apresiasi kepada para 

pejuang wanita ini, dalam dukungan dan doa bersama dengan Bunda Allah, Bunda kita. 

Salam  

Y Sugiyana 
Redaktur 
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SAJIAN UTAMA 

HAI WANITA, BANGUNLAH! 

Peran Wanita dalam Gereja  

Peran wanita dalam Gereja selalu 

menimbulkan kontroversi yang tidak 

pernah habis-habisnya. Jumlah 

perem-puan yang menjadi anggota 

misdinar, prodiakon, bahkan dewan 

paroki, selalu minoritas. Ironisnya 

para wanitalah yang aktif hadir dalam 

pertemuan-pertemuan lingkungan, 

entah itu doa Rosario atau 

pendalaman KS.  Peserta kursus-

kursus KS atau seminar-seminar di 

gereja-gereja kebanyakan kaum 

wanita. Lalu bagaimana 

sesungguhnya peran kaum wanita 

dalam pelayanan dalam Gereja? 

 

Wanita dalam Kitab Suci 

KS baik PL maupun PB tidak pernah 

menomorduakan wanita. Kisah 

pencip-taan mencatat bahwa Allah 

mencip-takan manusia menurut 

gambar-Nya, laki-laki dan 

perempuan (Kej 1:28). Tentu saja 

manusia tidak diciptakan menurut 

gambar Allah kalau di dunia ini hanya 

diciptakan laki-laki saja! Ketika 

Tuhan hendak menciptakan perem-

puan, Dia menciptakan perempuan 

sebagai penolong yang sepadan 

bagi laki-laki (Kej 2:20). 

Miryam adalah perempuan yang 

berjasa menyelamatkan Musa (Kel 

2:4). Kemudian dikisahkan 

bagaimana Miryam mendampingi 

Musa dalam pengembaraan di 

padang gurun. Miryam disebut 

nabiah dan nyanyian Miryam, 

“Menyanyilah bagi Tuhan, sebab Ia 

tinggi luhur; kuda dan penunggangnya 

dilemparkan-Nya ke dalam laut” (Kel 

15:21) merupakan salah satu himne 

yang paling awal dalam liturgi Israel. 

 

Wanita Penolong Sepadan bagi Pria 

 PL juga mencatat Debora sebagai 

hakim wanita. Debora juga disebut 
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sebagai nabiah (Hak 4:4). Dengan 

gagah berani dia menaklukkan 

kepala pasukan musuh yang 

bernama Sisera. PL juga mencatat 

dalam sejarah peran seorang ratu 

bernama Ester. Peranan Ester 

sangat penting dalam upayanya 

menye-lamatkan bangsa Israel dari 

rencana jahat Haman. Dari kisah 

Ester bangsa Yahudi dapat melacak 

asal usul hari raya Purim, yang 

merupakan hari nasionalisme 

Yahudi. Tidak ketinggalan juga tokoh 

Yudit, seorang janda yang berhasil 

memikat jenderal musuh, Holofernes 

dan memenggal kepalanya! Setelah 

kematian Holofernes bangsa Asyur 

mengalami kekacauan dan Israel 

berhasil diselamatkan oleh tangan 

seorang perempuan. 

Dalam PB kita menyaksikan peran 

istimewa Bunda Maria sebagai 

bunda Kristus. Luk 8:1-3 mencatat 

peran para wanita seperti Maria 

Magdalena, Yohana, dan Susana. 

Mereka melayani rombongan Yesus 

dan murid-murid-Nya dengan harta 

milik mereka. Yesus pun sangat 

mengasihi kakak beradik Marta dan 

Maria. Kisah Para Rasul tidak 

ketinggalan menceritakan peran 

kaum wanita misalnya Maria, ibunda 

Yohanes atau Markus, yang selalu 

menyediakan rumahnya untuk 

bersekutu dan berdoa (Kis 12:12). Di 

kota Filipi Paulus berkenalan dengan 

Lidia, seorang penjual kain ungu 

yang beribadah kepada Allah (Kis 

16:14). Peran perempuan-

perempuan terkemuka dalam jemaat 

(Kis 17:4; 12) tidak bisa diabaikan. Di 

tengah penolakan yang dihadapi 

oleh Paulus dari orang-orang Atena, 

Damaris menggabungkan diri 

dengan Paulus (Kis 17:34). 

 

Debora, Hakim-Nabiah-Pahlawan 
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Marta dan Maria Dikasihi Yesus 

Dalam surat-suratnya Paulus kerap 

menyapa kaum wanita. Rom 16 

mencatat nama Febe, yang adalah 

pelayan jemaat di Kengkrea. Tidak 

ketinggalan nama Priskila isteri dari 

Akwila, yang sama-sama bekerja 

sebagai tukang tenda. Maria dipuji 

karena telah bekerja keras. Trifena 

dan Trifosa dihargai karena 

membanting tulang dalam pelayanan 

Tuhan. Dalam Fil 4:2 Paulus 

menyebut nama-nama Euodia dan 

Sintikhe, yang telah berjuang 

bersama dengan Paulus dalam 

pewartaan Injil. 

Peran Wanita dalam Rencana 

Penyelamatan Allah 

Ketika manusia jatuh ke dalam dosa, 

Allah berfirman, “Aku akan 

mengadakan permusuhan antara 

engkau dan perempuan ini, antara 

keturunanmu dan keturunannya; 

keturunannya akan meremukkan 

kepalamu, dan engkau akan 

meremukkan tumitnya.” (Kej 3:15)  Ayat 

ini sering disebut sebagai Injil 

Pertama, kabar sukacita pertama 

bahwa Allah akan menyelamatkan 

manusia dari dosa. Seorang 

perempuan dan keturunannya 

berperan serta dalam rencana 

penyelamatan ini. Yer 31:22b 

menulis sesuatu yang sangat 

menarik tentang peran wanita dalam 

sejarah keselamatan, “Sebab Tuhan 

menciptakan sesuatu yang baru di 

negeri: perempuan merangkul laki-laki”. 

Permusuhan antara perempuan dan 

ular menjadi perseteruan sepanjang 

masa, karena Why 12 mencatat 

seorang wanita yang memakai 

matahari sebagai pakaiannya, 

sedang berdiri di atas bulan. Di 

kepalanya terdapat sebuah mahkota 

yang terdiri dari dua belas bintang. 

Wanita itu sedang hamil, dan karena 

sudah waktunya untuk melahirkan, ia 

berteriak kesakitan. Dia berhadapan 
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dengan seekor naga merah yang 

mempunyai tujuh kepala dan sepuluh 

tanduk. Ketika wanita itu melahirkan 

seorang anak laki-laki, anak itu 

dirampas dari wanita itu, lalu dibawa 

kepada Allah. 

Peran Wanita dalam Kisah 

Kebangkitan 

Dari kisah-kisah KS di atas dapat 

disimpulkan bahwa KS tidak pernah 

menomorduakan wanita. Meskipun 

murid-murid Yesus semuanya laki-

laki, pelayanan mereka ditopang oleh 

pelayanan para wanita. Satu hal 

yang patut direnungkan adalah 

peranan kaum wanita dalam kisah 

kebangkitan Yesus. 

“Perempuan-perempuan yang datang 

bersama-sama dengan Yesus dari 

Galilea, ikut serta dan mereka melihat 

kubur itu dan bagaimana mayat-Nya 

dibaringkan. Setelah pulang, mereka 

menye-diakan rempah-rempah dan 

minyak mur. Pada hari Sabat mereka 

beristirahat menurut hukum Taurat, 

tetapi pagi-pagi benar pada hari pertama 

minggu itu mereka pergi ke kubur 

membawa rempah-rempah yang telah 

mereka sediakan. Mereka mendapati 

batu sudah terguling dari kubur itu, dan 

setelah masuk mereka tidak menemukan 

mayat Tuhan Yesus.” (Luk 23:55-24:3) 

 

 

Kaum Wanita, Saksi-saksi Pertama dari 

Kebangkitan Yesus 

Di dalam Injil para wanita adalah 

orang-orang pertama yang 

menemukan bahwa makam Yesus 

sudah kosong, padahal mereka 

menyaksikan sendiri bagaimana 

mayat Yesus dikuburkan dua hari 

sebelumnya. Dua injil (Mat 28:9-10; 

Yoh 20:11-18) mencatat bahwa para 

wanita adalah juga orang-orang 

pertama yang mengalami 

penampakan Yesus yang bangkit. 

Tidak dapat disangkal lagi bahwa 

wanita memainkan peranan yang 
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cukup penting dalam kisah 

kebangkitan Yesus. 

Dalam masyarakat Yahudi kuno, 

wanita dianggap sebagai warga ke-

las dua. Mereka tidak dapat bersaksi 

di muka pengadilan. Namun, para 

penginjil justru ingin menekankan 

bahwa mereka adalah saksi-saksi 

pertama kebangkitan Kristus. Para 

penginjil ingin menempatkan wanita 

di tempat yang seharusnya diberikan 

kepada mereka dalam kisah 

penciptaan. Selama beberapa waktu 

mungkin saja peran mereka dia-

baikan, namun hal ini tidak sesuai 

dengan tujuan Allah menciptakan 

manusia menurut gambar-Nya. 

Hai Perempuan-perempuan, Ba-

ngunlah! 

Yes 32:9 menuliskan, “Hai 

perempuan-perempuan yang hidup 

aman, bangunlah, dengarkanlah sua-

raku, hai anak-anak perempuan yang 

hidup tenteram, perhatikan perka-

taanku.” 

Allah tidak pernah membeda-

bedakan kaum wanita dari kaum pria. 

Meskipun masih ada pelayanan yang 

masih dikhususkan untuk pria 

(misalnya imamat), para wanita 

seharusnya memakai kesempatan 

untuk melayani semaksimal mungkin. 

Dalam pelayanan wanita juga harus 

aktif, aktif dalam memanfaatkan 

pelayanan yang tersedia, bahkan 

menciptakan pelayanan baru. Jika 

pelayanan bersandar kepada 

kekuatan Tuhan dan menunjukkan 

kesetiaan di dalam pelayanan, orang 

dapat menilai bahwa inilah wanita-

wanita yang dapat melayani dengan 

baik dan dan konsisten. 

Dalam Filipi 3:17 Rasul Paulus 

berkata, "Saudara-saudara ikutilah 

teladanku dan perhatikanlah mereka yang 

hidup sama seperti kami yang menjadi 

teladanmu." Seorang wanita Kristiani 

perlu memberikan suri tauladan yang 

baik, sehingga orang lain akan 

melihat kesaksian hidupnya, 

kesetiaannya, dan kesanggupannya. 

Akhirnya mereka mau tidak mau 

harus mengakui sumbangsih yang 
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telah diberikan oleh para wanita 

dalam pelayanan. 

Dalam sebuah wawancara dengan 

surat kabar Italia Corriere della Sera, 

Paus Fransiskus menekankan bahwa 

peran wanita dalam Gereja dapat 

lebih ditingkatkan, misalnya dengan 

kehadiran para ahli wanita dalam 

memberikan pertimbangan kepada 

seorang kardinal senior dalam 

mengambil keputusan. Beliau me-

nyatakan bahwa para wanita harus 

lebih terlibat dalam pengambilan 

keputusan dalam Gereja. Seruan 

Bapak Suci ini mengulang kembali 

panggilan Yesaya, “Hai perempuan-

perempuan, bangunlah!” 

(dari bebagai sumber dan masukkan seorang 

teman di salah satu Paroki di Jakarta Utara) 

 

TOPIK 

KECANTIKAN SEJATI 

Budaya kita mendorong perempuan 

untuk menumbuhkan kecantikan 

yang hanya terletak di permukaan. 

Namun, Allah memerintahkan kita 

untuk mengejar kecantikan batin 

yang sangat berharga. Seorang 

wanita yang menumbuhkan 

kecantikan batin, yang takut akan 

Allah dan hidup untuk melayani 

orang lain, akan membuat perbedaan 

dalam kehidupan masyarakat. 

Kecantikannya akan membuat 

dampak yang abadi pada kehidupan 

yang disentuhnya. 

Kecantikan yang mana yang kita 

usahakan untuk bertumbuh? Apakah 

kita dengan sengaja menumbuhkan 

kecantikan batin, atau kita lebih 

memperhatikan penampilan luar? 

Cara kita memikirkan dan mengurus 

penampilan pribadi kita benar-benar 

menjadi cermin dari hati kita. Dengan 

mencerminkan, baik motivasi yang 

saleh atau motivasi egois, kita meng-

ungkapkan apakah prioritas kita 

adalah untuk menumbuhkan 

kecantikan batin atau kecantikan 

luar. 

Berikut ini adalah "cek hati", yaitu tes 

untuk tujuan pemeriksaan diri yang 

berisi pertanyaan-pertanyaan untuk 
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membantu kita membedakan pikiran, 

motif, dan tujuan kita, yang berkaitan 

dengan masalah kecantikan. 

 Apakah sehari-hari saya 

menghabiskan lebih banyak 

waktu merawat penampilan 

pribadi saya daripada 

melakukan studi Alkitab, doa, 

dan ibadah? 

 Apakah saya menghabiskan 

uang yang berlebihan pada 

pakaian, rambut, dan riasan, 

atau semua itu adalah sesuatu 

yang memuat penghormatan 

kepada Allah? 

 Apakah saya ingin menurunkan 

berat badan agar "merasa lebih 

baik dengan diri sendiri", atau 

apakah saya ingin melakukan 

disiplin diri bagi kemuliaan 

Allah? 

 Apakah saya ada dalam 

pencarian untuk menjadi 

langsing demi mengesankan 

orang lain, atau apakah saya 

berusaha untuk menumbuhkan 

kebiasaan makan yang 

menghormati Allah? 

 Apakah saya berolahraga untuk 

mencoba membuat atau 

mempertahankan "sosok yang 

baik", atau apakah saya 

berolahraga untuk menguatkan 

tubuh saya untuk melakukan 

pelayanan kepada Allah? 

 Apakah ada sesuatu tentang 

penampilan saya yang saya 

harapkan bisa berubah, atau 

apakah saya sungguh-sungguh 

bersyukur kepada Tuhan atas 

cara-Nya menciptakan saya? 

 Apakah saya iri dengan 

penampilan orang lain, ataukah 

saya benar-benar senang ketika 

saya mengamati perempuan lain 

yang lebih menarik secara fisik 

daripada saya? 

 Apakah saya menginginkan isi 

lemari orang lain, atau apakah 

saya benar-benar bersukacita 

ketika wanita lain mampu 

membayar dan membeli pakaian 

baru? 
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 Ketika saya menghadiri sebuah 

acara atau kegiatan, apakah 

saya dengan berdosanya 

memban-dingkan diri dengan 

orang lain, atau apakah saya 

pergi dengan meminta Tuhan 

untuk menun-jukkan siapa yang 

saya cintai dan bagaimana saya 

melakukannya? 

 Apakah saya pernah berpakaian 

tidak sopan dengan maksud 

untuk menarik perhatian pada 

diri sendiri, atau apakah saya 

selalu berpakaian dengan cara 

yang menyenangkan Tuhan? 

Mengajukan pertanyaan-pertanyaan 

ini secara konsisten dapat membantu 

kita menyaring nilai-nilai duniawi dan 

men-umbuhkan hati untuk 

melakukan prioritas Allah  

~diterjemahkan dari True Beauty - Carolyn 

Mahaney 

MENJADI MANUSIA YANG 

BAHAGIA 

"Engkau mungkin memiliki 

kekurangan, merasa gelisah dan 

kadangkala hidup tak tenteram, 

namun jangan lupa hidupmu adalah 

sebuah proyek terbesar di dunia ini. 

Hanya engkau yang sanggup 

menjaga agar tidak merosot. 

Ada banyak orang membutuhkanmu, 

mengagumimu dan mencintaimu. 

Aku ingin mengingatkanmu bahwa 

menjadi bahagia bukan berarti 

memiliki langit tanpa badai, atau 

jalan tanpa musibah, atau bekerja 

tanpa merasa letih, ataupun 

hubungan tanpa kekecewaan.  

Menjadi bahagia adalah mencari 

kekuatan untuk memaafkan, mencari 

harapan dalam perjuangan, mencari 

rasa aman di saat ketakutan, 

mencari kasih di saat perselisihan. 

Menjadi bahagia bukan hanya 

menyimpan senyum, tetapi juga 

mengolah kesedihan. Bukan hanya 

mengenang kejayaan, melainkan 

juga belajar dari kegagalan. Bukan 

hanya bergembira karena menerima 

tepuk tangan meriah, tetapi juga 

bergembira meskipun tak ternama. 

Menjadi bahagia adalah mengakui 

bahwa hidup ini berharga, meskipun 
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banyak tantangan, salah paham dan 

saat-saat krisis. 

Menjadi bahagia bukanlah sebuah 

takdir, yang tak terelakkan, 

melainkan sebuah kemenangan bagi 

mereka yang mampu menyong-

songnya dengan menjadi diri sendiri. 

Menjadi bahagia berarti berhenti 

memandang diri sebagai korban dari 

berbagai masalah, melainkan 

menjadi pelaku dalam sejarah itu 

sendiri. Bukan hanya menyeberangi 

padang gurun yang berada diluar diri 

kita, tapi lebih dari pada itu, mampu 

mencari mata air dalam kekeringan 

batin kita. 

Menjadi bahagia adalah mengucap 

syukur setiap pagi atas mukjizat 

kehidupan. 

Menjadi bahagia bukan merasa takut 

atas perasaan kita. Melainkan 

bagaimana membawa diri kita. Untuk 

menanggungnya dengan berani 

ketika diri kita ditolak. 

Untuk memiliki rasa mantab ketika 

dikritik, meskipun kritik itu tidak adil. 

Dengan mencium anak-anak, 

merawat orang tua, menciptakan 

saat-saat indah bersama sahabat-

sahabat, meskipun mereka pernah 

menyakiti kita. 

Menjadi bahagia berarti membiarkan 

hidup anak yang bebas, bahagia dan 

sederhana yang ada dalam diri kita; 

memiliki kedewasaan untuk mengaku 

"Saya Salah", & memiliki keberanian 

untuk berkata "Maafkan Saya".... 

Memiliki kepekaan untuk meng-

utarakan "Aku membutuhkan kamu"; 

memiliki kemampuan untuk berkata 

"Aku.... 

Dengan demikian hidupmu menjadi 

sebuah taman yang penuh dengan 

kesempatan untuk menjadi bahagia. 

Di musim semi-mu, jadilah pecinta 

keriangan. Di musim dingin-mu, 

jadilah seorang sahabat kebijak-

sanaan. 

Dan ketika engkau melakukan 

kesalahan, mulailah lagi dari awal. 

Dengan demikian engkau akan lebih 

bersemangat dalam menjalankan 

kehidupan. 
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Dan engkau akan mengerti bahwa 

kebahagiaan bukan berarti memiliki 

kehidupan yang sempurna, melain-

kan menggunakan airmata untuk 

menyirami toleransi, menggunakan 

kehilangan untuk lebih memantabkan 

kesabaran, kegagalan untuk meng-

ukir ketenangan hati, penderitaan 

untuk dijadikan landasaan keni-

kmatan, kesulitan untuk membuka 

jendela kecerdasan. 

Jangan menyerah... Jangan berhenti 

menghasihi orang orang yang 

engkau cintai..... Jangan menyerah 

untuk menjadi bahagia karena 

kehidupan adalah sebuah pertun-

jukan yang menakjubkan. 

Dan engkau adalah seorang manu-

sia yang luarbiasa!" 

- Paus Fransiskus 

Alihbahasa oleh Rm. Ignatius Ismartono, SJ 

UJUD KERASULAN DOA – MEI 

2016 

Ujud Umum / Universal: Kaum 

perempuan 

Semoga di semua negara 

perempuan dihargai dan kontribusi 

esensial mereka untuk masyarakat 

diapresiasi dengan nilai yang tinggi. 

Ujud Misi / Evangelisasi: Rosario 

Suci 

Semoga Keluarga, komunitas, dan 

kelompok Krsitiani mendoakan 

rosario suci untuk evangelisasi dan 

perdamaian. 

Ujud Gereja Indonesia: Pendidikan 

Semoga sekolah-sekolah Katolik 

diberi keberanian dan kekuatan 

untuk melawan formalisme 

pendidikan dan berbagai peraturan 

yang mematikan kebebasan. 

KOLOM 

KATEKESE  

PERAN WANITA DALAM 

KESAKSIAN 

Para perempuan adalah saksi 

pertama Kebangkitan. Merekalah 

orang-orang yang saat fajar pergi ke 

kubur untuk meminyaki tubuh Yesus 

dan menemukan tanda pertama: 

kubur yang kosong. Mereka 

kemudian bertemu utusan ilahi yang 

memberitahu mereka: Yesus dari 
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Nazaret, Yang Tersalib, tidak ada di 

sini. Dia telah bangkit. 

Para wanita, didorong oleh cinta dan 

tahu bagaimana menyambut 

pernyataan ini dengan iman. Mereka 

percaya dan dengan segera mereka 

menyebarkan kabar tersebut. Mereka 

tidak menyimpannya untuk diri 

mereka sendiri tetapi menyam-

paikannya. Mereka tidak dapat 

membendung rasa sukacita 

mengetahui bahwa Yesus hidup, 

harapan yang mengisi hati mereka. 

Hal ini juga harus terjadi dalam hidup 

kita, meneladani para perempuan ini. 

Kita harus merasakan sukacita 

menjadi orang Kristen! Kita percaya 

akan Dia yang bangkit yang telah 

menaklukkan kejahatan dan kema-

tian! Kita harus memiliki keberanian 

untuk ‘keluar’ untuk membawa 

sukacita dan cahaya ini ke semua 

aspek kehidupan kita. Kebangkitan 

Kristus adalah kepastian terbesar 

kita. Ini adalah harta kita yang paling 

berharga! Bagaimana mungkin kita 

tidak berbagi harta ini, kepastian ini, 

dengan orang lain? Hal ini tidak 

hanya ditujukan bagi kita: hal ini 

harus diwartakan, untuk diberikan 

kepada orang lain, untuk dibagi 

dengan orang lain. Inilah tepatnya 

kesaksian kita.  

Dalam Injil, perempuan memiliki 

peran utama yang mendasar. Para 

pengarang Injil menceritakan secara 

gamblang bahwa para wanitalah 

yang menjadi saksi pertama. Hal ini 

mengatakan bahwa pilihan Allah 

tidak dibuat berdasarkan kriteria 

manusia. Para saksi pertama dari 

kelahiran Yesus adalah para 

gembala, orang-orang sederhana 

dan rendah hati. Para saksi pertama 

kebangkitan adalah perempuan. Ini 

indah. Dan ini adalah bagian kecil 

dari misi para perempuan, para ibu 

dan wanita: menjadi saksi bagi anak-

anak mereka dan cucu mereka 

bahwa Yesus hidup. Dialah yang 

Hidup. Dialah yang Bangkit. Para ibu 

dan perempuan, majulah menjadi 

saksi kabar ini! Karena bagi Allah, 

yang terpenting adalah hati kita.  
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Hal ini juga membawa kita untuk 

merenungkan bagaimana perempu-

an, dalam Gereja dan dalam 

perjalanan iman, telah dan pada hari 

ini masih memiliki peran yang unik 

dalam membukakan pintu bagi 

Tuhan, dalam mengikuti Dia dan 

menyampaikan wajahNya, karena 

melihat dengan iman selalu 

memerlukan tatapan kasih, yang 

sederhana dan mendalam. Hal ini 

lebih sulit bagi para rasul dan murid-

murid untuk percaya: tidak untuk 

wanita. Petrus berlari ke makam, 

namun berhenti di depan makam 

kosong itu. Thomas butuh 

menyentuh luka pada tubuh Yesus 

dengan tangannya sendiri. Bahkan 

dalam perjalanan iman kita, 

sangatlah penting untuk mengetahui 

dan merasakan bahwa Allah 

mengasihi kita, tidak perlu takut 

untuk mencintainya: iman diakui 

dengan mulut dan dengan hati, 

dengan kata-kata dan dengan cinta  

~ diambil dari Audiensi Paus Fransiskus - 3 

April 2013 

MEMBANGUN KELUARGA 

BERPERSPEKTIF GENDER 

DENGAN 6 T 

Keluarga perlu meluruskan pe-

mahaman gender yang menekankan 

kesetaraan perepuan dan laki-laki 

serta ciri komplementaritasnya.  

Cara membangun keluarga ber-

perspektif gender melalui 6 T: 

1. Think: membuka pikiran bisa 

mengubah banyak hal, meng-

ubah mindset bhw laki dan 

perempuan punya peran yg 

sama, pend. Seksualitas sejak 

dini utk anak 

2. Talk: menggunakan dan memilih 

kata yang tepat untuk meng-

hindari pelecehan gender, 

mengubah “verbum menjadi 

evangelium” dan lebih banyak 

menebarkan ujaran kasih kepada 

pasangan maupun anak-anak. 

3. Touch: membuat tindakan yang 

menunjukkan menghargai gen-
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der, tidak melecehkan, pemba-

gian peran dalam keluarga. 

4. Testimony: memberi keteladanan 

dengan semboyan “I do you 

watch, I do you help, you do I tell, 

you do I watch” karena anak-

anak zaman sekarang lebih 

condong ke audiovisual bukan 

audio lagi, misalnya: bapak ibu 

bisa saling memanggil dengan 

suara lembut 

5. Trust: peranan berkaitan dengan 

kepercayaan yang diberikan. 

Peran yang diberikan sejak dini 

akan terus tertanam di masa 

depan. Beban ganda istri bisa 

disharingkan dengan suami dan 

anak-anak diberi perandalam 

keluarga sejak kecil. 

6. Togetherness: perlu diciptakan 

sejak awal di keluarga. Mulai dari 

generasi baru dalam keluarga. 

Dengan membentuk keluarga 

yang berperspektif gender yang 

saling melengkapi, menghormati 

dan menghargai di antara para 

anggotanya akan terwujud se-

buah keluarga yang menjadi 

tempat di mana cinta berawal 

dengan indah dan tidak pernah 

berakhir. Semoga… 

 Rm. Hibertus Hartono MSF – Dokpen.KWI 

KITAB SUCI - PERAN WANITA 

MENURUT KITAB SUCI 

Peranan wanita dalam alKitab dapat 

dilihat sebagai berikut: 

1. Perjanjian Lama 

a) Perempuan diciptakan oleh 

Tuhan agar bersama-sama 

dengan lakilaki boleh 

melaksanakan amanat Tuhan di 

dunia ini. Dalam hal ini, 

penciptaan melalui Hawa. 

Sebagaimana dalam Kejadian 

1:26 dan 2:25 

b) Perempuan sebagai bidan, 

dipakai oleh Tuhan untuk 

menyelamatkan nyawa anak-

anak. Mereka itu adalah Sifra 

dan Pua, sebagaimana dalam 

Keluaran 1:15-21. 
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c) Perempuan sebagai nabi, 

seperti Miryam (Keluaran 15:20), 

Debora (Hakim-Hakim 4), Hulda 

(2 Raja-raja 22:14; 2 Tawarikh 

4:22), Istri Yesaya, sebagaima-

na dalamYesaya 8:3. 

d) Perempuan sebagai pemimpin 

dan hakim, seperti Miryam 

(Keluaran 15-21) dan Debora 

(Hakim-hakim 4-5). 

e) Perempuan yang berani 

mengambil keputusan, seperti 

Rut (Rut 1:16). 

f) Perempuan yang tabah dan 

gigih, seperti Hana (1 Samuel 

1:1- 2:10). 

g) Perempuan yang menyelamat-

kan Israel dari kebinasaan, yaitu 

Ester (Ester 1-10). 

2. Perjanjin Baru 

a) Perempuan dipakai oleh Tuhan 

sebagai sarana kedatangan Juru 

selamat, yakni melalui Maria, ibu 

Tuhan Yesus (Matius 1:18-25; 

Lukas 2:1-7). 

b) Perempuan bersama dengan 

laki-laki disebut sebagai yang 

benar dihadapan Allah, dan 

hidup menurut segala perintah 

dan ketetapan Tuhan dengan 

tidak bercacat, yakni Elisabet 

(Lukas 1:5-6). 

c) Perempuan sebagai pelayan, 

sibuk melayani makanan dan 

minuman, seperti Martha, seba-

gaimana dalam Lukas 10:40. 

d) Perempuan beroleh kesempatan 

untuk mendengarkan pengajar-

an Tuhan Yesus sebagaimana 

layaknya murid Tuhan Yesus 

yang semuanya laki-laki. Tuhan 

Yesus menyebut tindakan Maria 

dari Baitani (Lukas 10:39,42) 

sebagai yang telah memilih 

bagian terbaik, yang tidak akan 

diambil daripadanya. 

e) Perempuan yang melayani 

Tuhan Yesus, seperti Maria, 

Magdalena, yohana dan Susana 

(lukas 8:1-3).   

f) Perempuan yang turut hadir di 

ruangan atas, setelah kenaikan 
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Tuhan Yesus ke Sorga (Kisah 

Para Rasul 1:14) 

g) Perempuan sebagai saksi 

pertama atas kebangkitan 

Tuhan Yesus, dan yang pertama 

meneruskan berita itu. Mereka 

itu adalah Maria Magdalena, 

Yohana dan Maria ibu Yakobus 

(Matius 28:1-8, Lukas 24:1-12, 

Yohanes 20:1-10). 

h) Perempuan yang telah bekerja 

keras untuk pelayanan. Dialah 

Maria (Roma 16:6). 

i) Perempuan yang melayani je-

maat, sebagai pemimpin jemaat. 

Dialah Febe (Roma 16:1). 

j) Perempuan sebagai pemimpin 

jemaat rumah, seperti Priskila (1 

Korintus 16:19). 

k) Perempuan yang beribadat 

kepada Allah, dan yang 

menyokong tugas-tugas pela-

yanan Paulus. Dialah Lidia 

(Kisah Para Rasul 16:14-25). 

l) Perempuan yang bekerja keras 

di dalam Tuhan dengan beraksi, 

berdo’a, mengajar dan me-

nolong. Mereka adalah Trifena 

dan Trifosa (Roma 16:12). 

m) Perempuan sebagai nabi. Dialah 

Hana (Lukas 2:36-38). 

n) Perempuan yang banyak ber-

buat baik dan memberi sedekah. 

Dialah Dorkas atau Tabita 

(Kisah Para Rasul 9:36). 

o) Perempuan sebagai pengusaha, 

seperti Lidia (Kisah Para Rasul 

16:14). 

KEGIATAN 

DEWAN PASTORAL PAROKI 

SEKSI SOSIAL - DONOR DARAH 

Minggu, 10 April 2016, Seksi Sosial 

DPP (Dewan Pastoral Paroki) Santo 

Paulus Pekanbaru memfasilitasi 

acara donor darah, dimulai pukul 

09.00 wib sampai dengan 13.00 Wib, 

Petugas dari PMI yang hadir pada 

kegiatan ini ada 8 orang, mereka 

berperan sesuai dengan tugas 

mereka masing-masing, dr. Apriani 

yang bertugas untk memeriksa 
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Tekanan Darah dan juga sebagai 

konseling dari PMI. 

Adapun jumlah semua pendonor 

adalah 59 orang. Walaupun banyak 

orang sering takut sama darah tetapi 

semangat memberi /donor 

mengalahkan rasa takut. 

Setelah pendonor mendonorkan 

darahnya, mereka mendapatkan 

vitamin dan buah guava kotak, juga 

seksi sosial menyiapkan santapan 

soto unik peserta donor..... 

~ Rosalaura Purba 

 

SEKSI BIA/BIR  

PERAYAAN PASKAH DAN HARI 

MINGGU PANGGILAN BIR 

Minggu, 17 April 2016, merupakan 

Minggu Paskah ke IV, Gereja 

merayakan Hari Minggu Panggilan. 

Seksi BIA/BIR Dewan Pastoral 

Paroki yang diketuai Ibu Rosalaura 

Purba mengadakan acara untuk para 

Bina Iman Remaja dari seluruh Stasi 

se-Paroki St Paulus. 

Acara dibuka dengan Perayaan 

Ekaristi pukul 09.00 bersama seluruh 

umat; dipersembahkan oleh Pastor 

Yulius Tangke Bandaso, SX, diiringi 

hujan deras menambah semangat 

dan membawa berkat.  Dalam dalam 

kesempatan istimewa ini, petugas 

datang dari stasi-stasi; pastor-suster 

cilik, penari perarakan dari Wilayah 

Pusat, tarian pengantar persem-

bahan dari Stasi St Philipus Arengka 

Ujung, Mazmur, pembawa persem-

bahan dan sekaligus yang menyiap-

kannya dari Stasi St Lusia Rumbai. 

Setelah Misa, utusan BIR dari stasi-

stasi beserta para pendampingnya 

berkumpul di aula SD St Maria II, 

untuk melanjutkan acara. Kembali 

Pastor Lius memimpin doa pem-

bukaan, dilanjutkan dengan peng-

ambilan nomor urut tampil masing-

masing stasi dan makan siang 

bersama. 
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Stasi-stasi yang hadir berasal dari 

Wilayah pusat sebagai tuan rumah, 

Stasi St Philipus Arengka Ujung, 

Stasi St Yohanes Don Bosco 

Rajawali, Stasi St Agatha Kualu 

Tarai, Stasi St Lusia Rumbai, Stasi 

St Veronika Palas, Stasi St Agnes 

Muara Beringin, Stasi St Theresia 

Kanak-kanak Yesus Takwana, Stasi 

St Monika Menjuahjuah, Stasi St 

Elisabeth Muara Fajar, Stasi St 

Yohaens Kota Batak, Stasi St 

Thomas Petapahan, Stasi St 

Tarcisius Kota Baru, Stasi St 

Fransiskus Asisi Inda kIat, Stasi 

Fransiskus Xaverius Bukit Payung, 

Stasi St Rafael PT Johan, dan Stasi 

St Dionisius Kampung Damai yang 

merupakan stasi terjauh dari pusat 

Paroki. 

 

Panitia dikomandoi OMK St Paulus 

dikoordinir oleh Sdr. Andreas 

Panjaitan, Sdr Novri Sinurat dibantu 

St Louise M Saragih FCJM beserta 

Ibu Ida Susila selaku Ketua Seksi 

BIA BIR Wilayah Pusat beserta 

timnya. 

Lomba yang diselenggarakan adalah 

Lomba Yel-yel dari tiap stasi yang 

memperkenalkan stasinya masing-

masing, dan lomba Koor dengan lagi 

Mars Sekami. Juri dalah keseluruhan 

acara ini adalah Sr Louise FCJM, Sr 

Zita Simamarta FCJM, dan Bapak 

Anthony T. Para juri mencari 6 

pemenang lomba Koor, 3 pemenang 

lomba Yel. Penilaian lain juga 

ditujukan bagi pembina BIR terbaik, 

Kelompok Peserta terfavorit, Dirigen 

terbaik, dan peserta yang paling 

tertib. 

Pemenang Koor diraih oleh 

 Juara I  : BIR Stasi St 

Yohanes Kota Batak 

 Juara II : BIR Stasi St Lusia 

Rumbai 
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 Juara III : BIR Stasi St 

Tarcisius Kota Baru 

 Juara Harapan I  : BIR Stasi St 

Philipus Arengka Ujung 

 Juara Harapan II : BIR Stasi St 

Elisabeth Muara Fajar 

 Juara Harapan III: BIR Stasi St 

Monika Menjuahjuah 

 

 

Pemenang Yel diraih oleh: 

 Juara I : BIR Stasi St Lusia 

Rumbai 

 Juara II : BIR Stasi St Tarcisius 

Kota baru 

 Juara III : BIR Stasi St 

Dionisius Kampung Damai 

 

Pembina BIR terbaik diraih oleh Stasi 

St Fransiskus Asisi Inda Kiat, yang 

masih berusia 17 tahun; Peserta 

yang paling tertib diraih oleh BIR 

Stasi St Veronika Palas; Dirigen 

terbaik diraih oleh Dirigen dari Stasi 

St Yohanes Kota Batak, dan Peserta 

BIR yang paling favorit diraih oleh 

BIR Stasi St Philipus Arengka Ujung. 

Acara ditutup dengan doa dan berkat 

oleh Pastor. 

~Re 

REKOLEKSI DAN PEMBINAAN 

PENDAMPING BIA DAN BIR 

Tahun ini tepatnya tanggal 5 dan 6 

Mei 2016, pembinaan kepada para 

pendamping BIA dan BIR dilakukan 

lewat rekoleksi. Diharapkan para 
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pendamping BIA dan BIR selalu 

terbakar hatinya untuk melayani 

anak-anak dengan ide-ide yang baru 

dan dapat membumikan ajaran Kitab 

Suci kepada anak-anak. Untuk dapat 

melakukan hal itu seorang pendam-

ping BIA dan BIR juga harus memiliki 

keutamaan-keutaman. Hendaklah 

seorang pendamping BIA dan BIR 

orang yang beriman, mempunyai 

cinta kasih, dan memiliki keutamaan-

keutamaan.  

Pada acara api unggun segala 

kekurangan-kekurangan dibakar 

dalam api unggun diharapkan  

kekurangan hangus terbakar 

bersama api dan tidak menghambat 

lagi untuk membuat dan niat-niat 

baik. Niat baik di tempelkan dalam 

mading agar dapat selalu dibaca dan 

mengingatkan niat-niat yang belum 

terlaksana agar segera dilaksanakan.  

Selain rekoleksi juga tetap diberikan 

pembinaan yaitu cara-cara pendam-

pingan kepada anak dan remaja, 

kegiatan-kegiatan yang dapat 

dilakukan, cara menjadi orang kreatif 

dalam menerangkan kitab suci 

kepada anak dan remaja, gerak dan 

lagu.   

~Rosalaura P 

 

LITURGI - PELEPASAN BALON 

ROSARIO 

Pembukaan Bulan Maria Paroki St. 

Paulus di mulai tepat pukul 16.00 wib 

pada hari Minggu (01/05). Tidak 

seperti biasanya, acara yang diawali 

dengan Ibadat Rosario ini dilengkapi 

dengan Pelepasan Untaian Balon 

Rosario. Secara keseluruhan, acara 

yang di konsep oleh Sie. Liturgi dan 

OMK ini berjalan lancar. Umat yang 

hadir tampak bersemangat untuk 

berdoa Rosario dan berdevosi 

kepada Bunda Maria. 

Sebagai renungan kali ini, bulan Mei 

yang merupakan Bulan Maria 

dikaitkan dengan peristiwa Bunda 
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Maria mengunjungi Elisabeth. Oleh 

karena itu dalam renungan yang 

dibawakan oleh Ibu Huiniati, umat 

diajak untuk meneladani Bunda 

Maria yang mau membawa dan 

berbagi sukacita kepada sesama. 

Di akhir acara, balon yang akan 

dirangkai menjadi untaian Rosario 

telah dipersiapkan di halaman Gereja 

oleh rekan-rekan OMK. Seluruh 

umat,Pastor-Suster,  Pengurus 

Gereja dan kelompok kategorial yaitu 

Legio Maria, Wanita Katolik, OMK 

dan BIA-BIR  berarak menuju 

halaman Gereja sambil mendaraskan 

Doa Salam Maria.  Kemudian balon 

yang telah di rangkai itu diterbangkan 

ke angkasa dan diiringi lagu Ave 

Maria yang dinyanyikan dengan 

merdu oleh Sdr. Maria Stella salah 

satu OMK Paroki St. Paulus 

Pekanbaru yang kini sedang 

berjuang di ajang The Voice 

Indonesia.  

Banyak umat yang terharu dan 

kagum ketika untaian Balon Rosario 

ini terbang ke angkasa. Karena 

kegiatan pelepasan Balon Rosario ini 

baru pertama kali dilaksanakan di 

Paroki St. Paulus Pekanbaru, umat 

berharap acara pelepasan Balon 

Rosario ini dapat dilakukan 

berkelanjutan di setiap bulan Mei dan 

Oktober. 

 

Acara Pembukaan Bulan Maria pun 

di akhiri dengan doa penutup dan 

berkat dari P. Casalli, SX.  

  ~Fika Angela Silaban 

KEPEMUDAAN – KIRAB SALIB 

OMK 

Kirab Salib OMK Keuskupan Padang 

yang diadakan Paroki St. Paulus 

Pekanbaru merupakan perjalanan ke 

5 dari 9 kunjungan paroki yg terpilih 

untuk mewakili paroki paroki di 

Keuskupan Padang (07/05). 
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Kegiatan yang di bawakan oleh tim 

Komisi Kepemudaan Keuskupan 

Padang, digawangi oleh Bp. 

Lorensius Purba selaku ketua Seksi 

Kepemudaan DPP dan diorganisir 

oleh OMK yang diketuai Sdr. Daniel 

Gultom; diawali dengan rekoleksi 

yang dimulai pada pkl. 16.20 wib. 

Total peserta yang hadir berjumlah 

168 org dari 11 stasi berpartisipasi 

termasuk rekan rekan OMK dari 

Paroki St. Maria a Fatima. 

Rekoleksi yg bertema "Orang Muda 

Katolik: Sukacita Injil di Tengah 

Masyarakat Indonesia yang Maje-

muk" ini dibawakan langsung oleh 

tim Komkep Padang, dipimpin oleh 

P. Riduan Naibaho. 

 Sebelum materi disampaikan, Sdr. 

Felvi yg mewakili tim komkep 

menjelaskan mengenai pemaparan 

IYD 2016 dan mengenalkan Theme 

Song IYD 2016 yang merupakan 

lagu pada acara puncak di Manado. 

Kegiatan rekoleksi di akhiri dgn 

berbagai kuis dan games yg telah 

dikemas menarik oleh tim komkep. 

 

Setelah Rekoleksi, acara dilanjutkan 

dengan perarakan Salib OMK, 

bermula dari teras pastoran menuju 

Altar gereja diikuti oleh seluruh 

peserta OMK dan umat untuk 

merayakan Misa. Perarakan dimulai 

dengan penyalaan lilin, dan seluruh 

peserta berlutut. 

Perayaan Ekaristi diawali dengan 

pengantar tentang Salib OMK 

Keuskupan Padang: “Di atas 

pijakannya masing-masing, OMK 

yang lahir dan tumbuh dalam situasi 

dan lingkungannya selalu berha-

dapan dengan tantangan-tantangan: 

relasi, sentimen minoritas-mayoritas, 

budaya dan mentalitas masyarakat, 

dll. Diharapkan dalam menghadapi 

tantangan-tantangan tersebut OMK 

akan berdiri teguh bersama Kristus”. 
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Dalam homili, Pastor Ridwan 

menyampaikan sedikit pesan kepada 

OMK, bahwa “Jangan gadaikan Iman 

Katolikmu.” Sedangkan pada para 

orang tua, dengan tegas beliau 

menekankan bahwa pelajaran dan 

contoh yang paling relevan bagi 

OMK kita adalah orang tua mereka 

sendiri. Disajikan juga drama tentang 

Santa Philomena. 

 

 

 

Usai Misa, dilanjutkan dengan makan 

malam bersama dan penutup. Dalam 

kata penutup, Pastor paroki, Pastor 

Franco Qualizza, SX menyampaikan 

rasa senang karena acara telah 

berjalan dengan lancar dan melihat 

partisipasi peserta yang sangat 

antusias mengikuti kegiatan ini. 

Beliau berharap agar keterlibatan ini 

tetap penuh di acara-acara OMK 

mendatang. 

 

 ~Fika Angela SIlaban 

KATEGORIAL 

SEMINAR HIDUP BARU DALAM 

ROH KUDUS 

Sabtu-Minggu, 23-24 April 2016, ada 

sesuatu yang baru di Paroki Santo 

Paulus Pekanbaru. Lebih dari 80 

umat berkumpul untuk Seminar 

Hidup Baru dalam Roh Kudus atau 

lebih dikenal dengan SHDR. Acara 
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digelar oleh PDKK St Theresia dari 

Paroki Santa Maria A Fatima 

Pekanbaru di Gedung Fasilitas Umat, 

dengan tema “Kamu akan kuberikan 

hati yang baru, dan Roh yang baru di 

dalam batinmu” (Yeh 36:26). 

Sesi pertama dimulai Sabtu 23 April 

2016 pukul 02.45. Pemateri untuk 

sesi pertama sampai dengan 

keempat adalah Bapak Albert, Bpk 

Stephanus Kasmir, Ibu Lusia 

(Wawa), dan Ibu Yuliana.  

Di akhir sesi ini, seluruh peserta 

diberi kesempatan untuk menerima 

Sakramen Rekonsiliasi yang dilayani 

oleh Pastor Otello Pancani SX, 

Pastor Casali Otello SX, dan Pastor 

Benediktus Manullang Pr, di gereja. 

Pukul 21.00, dimulai sesi V yang 

merupakan puncak acara di hari 

pertama ini, yaitu Pencurahan Roh 

Kudus, dipimpin oleh Bapak Budi 

Pranyoto dengan berkat dari pastor 

Moderator PDKK St Theresia Paroki 

St Maria A Fatima Pekanbaru, yaitu 

Pastor Benediktus Manullang – 

Pastor Bene. 

Hari kedua, Minggu 24 April, acara 

dimulai dengan Sesi ke VI, yaitu 

tentang pertumbuhan oleh Ibu Ayen 

dilanjutkan dengan Sesi VII 

dibawakan oleh Ibu Helina.  DI akhir 

sesi terakhir ini, peserta diberi 

kesempatan untuk membagikan 

pengalaman tentang perasaan 

ataupun manfaat yang dirasakan 

setelah mengikuti SHDR ini. 

Beberapa peserta menyampaikan 

pengalaman mereka, dan wakil ketua 

I Dpp - Bapak Yohanes Sutrisno – 

menyampaikan antusiasme beliau 

untuk membentuk Persekutuan Doa 

Karismatik Katolik di Paroki Santo 

Paulus. 

 

Seluruh rangkaian materi ini ditutup 

dengan Misa Kudus yang 

dipersembahkan oleh Pastor Bene. 
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Sementara belum terbentuk PDKK di 

Santo Paulus, bagi yang berminat 

untuk mengambil bagian dalam 

kelompok PDKK bisa mengikuti 

kegiatan persekutuan di gereja St 

Maria A Fatima setiap hari Kamis jam 

18.30. 

~re 

 

PERISTIWA 

Mengintip KAPITEL PROVINSI XVI 

Serikat Xaverian-Indonesia 

Bertempat di ruang perpustakaan 

Biara Xaverian, Padang, pada Senin 

malam tanggal 25 April 2016 lalu, 18 

anggota kapitel bersama P. Mario 

Mula dan P. Eugenio Pulcini, wakil 

Direksi Jenderal dari Roma, 

mengawali kegiatan Kapitel Provinsi 

XVI Xaverian Indonesia. Kehadiran 

para anggota kapitel dengan 

kompisisi multikultural yang penuh 

warna itu mencerminkan keaneka-

ragaman negeri dan daerah asal 

kebangsaan yang berbeda: 

Indonesia (terdiri dari berbagai 

kelompok etnis lokal seperti Jawa, 

Toraja dan Tionghoa), Italia, 

Meksiko, Spanyol, dan untuk 

pertama kalinya, wakil dari Afrika, 

yakni Republik Demokratik Kongo. 

Kegiatan kapitel ini diselenggarakan 

dalam bahasa Indonesia—seperti 

kebiasaan selama beberapa waktu, 

mengingat komponen keindonesiaan 

yang kuat, yang merupakan 

karakteristik dari provinsi ini. Di pihak 

lain, hal tersebut menuntut adanya 

kebutuhan untuk terjemahan 

langsung bagi kedua wakil Direksi 

Jenderal dari Roma yang tidak bisa 

berbahasa Indonesia. Akan tetapi, 

hal ini tidak menciptakan kesulitan. 

Setelah acara pembukaan dan 

permohonan datangnya Roh Kudus, 

kegiatan kapitel dimulai dan 
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berlangsung secara marathon hingga 

hari Minggu, 1 Mei. Suasana dan 

atmosfir kapitel tersebut dihayati oleh 

semua kapitularis dalam iklim saling 

menghormati, mendengarkan dan 

kerjasama yang baik.Tentu ada juga 

silang pendapat, perdebatan dan 

konfrontasi atas ide yang berbeda. 

Tapi semuanya berlangsung dalam 

suasana persaudaraan, tanpa 

oposisi yang mengkhawatirkan. 

Demikian pula dalam voting atas 

teks/dokumen yang akan disetujui 

itu, hasilnya sering merupakan 

konsensus (musyawarah) yang bulat. 

Topik atau pokok pembicaraan yang 

didiskusikan dalam kapitel mencakup 

empat bidang berikut:  

1) Karya misi, dialog antar 

agama dan Awam Xaverian;  

2) Hidup mengeluarga dan Hidup 

Bakti;  

3) Formasi, animasi misioner 

dan promosi panggilan;  

4) Bina Lanjut.  

Topik-topik pembicaraan tersebut 

sebagian sudah tercermin dalam 

sharing dan diskusi pada saat 

kegiatan Asemblea Xaverian 

sebelumnya di Jakarta pada 18-22 

Januari 2016, dan bahkan pada 

kegiatan diskusi Pra Komisi. Semua 

kegiatan refleksi, sharing dan diskusi 

yang dilakukan sebelum Kapitel 

justru menuntut keahlian dan 

kecepatan tertentu. Selanjutnya, 

hasil akhir dari diskusi dan 

pembahasan topik-topik yang dibagi 

dalam 4 Komisi Kapitel adalah 

beberapa teks yang memuat 

program kerja dan arah baru Provinsi 

Indonesia yang dimandatkan kapitel 

bagi Dewan Provinsi untuk periode 4 

tahun ke depan. 

 

Hanya sebagai contoh, di antara 

berbagai topik yang didiskusikan, 

adalah: pentingnya dialog antar 
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agama sebagai bentuk misi, 

dukungan bagi Paguyuban Awam 

Xaverian (PAX) di Indonesia, 

perlunya kejelasan tentang beberapa 

aturan hidup komunitas, perubahan 

kurikulum yang baru untuk studi 

filsafat, karya pastoral digital dan 

juga kebutuhan untuk berjalan 

bersama dalam kharisma yang satu 

dan sama hingga setelah formasi 

dasar. 

Selain penyusunan program / 

pedoman untuk kehidupan Provinsi 

Indonesia, perhatian besar dan 

penting dalam Kapitel tersebut 

adalah pemilihan Dewan Provinsi 

yang baru untuk periode 2016-2020. 

Prosedur pemilihan tersebut terlebih 

dahulu dilakukan melalui angket 

penjajakan dan diskusi atas calon-

calon yang terpilih, sebelum sampai 

pada pemilihan yang definitif dan 

resmi. Pada akhirnya, hasil pemilihan 

Dewan Provinsi yang baru terpilih 

adalah sebagai berikut: P. Antonius 

Wahyudiyanto (Provinsial), P. Matteo 

Rebecchi (Wakil Provinsial). Para 

penasihat lainnya adalah P. Yakobus 

Sriyatmoko (Penasihat I), P. Rafael 

Bardon Sedano (Penasihat II) dan P. 

Vitus Rubianto Solichin (Penasihat 

III).  

 

Kita ucapkan “Proficiat” dan 

Selamat Bertugas bagi Dewan 

Provinsi yang baru Serikat Xaverian 

di Indonesia. 

(rangkuman p.Matteo+p.Anton) 
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AKSI PUASA PEMBANGUNAN 
NO NAMA STASI JUMLAH KEMBALI JUMLAH RUPIAH

1 Wilayah Pusat 611 708 66,179,000Rp                

NN 2

Wilayah I

1 Arengka Ujung 100 71 5,191,600Rp                  

2 Kualutarai 70 73 4,097,000Rp                  

3 Sriwijaya 20 19 1,015,000Rp                  

4 Majapahit 20 17 580,000Rp                      

5 Tambusai 35 31 1,610,000Rp                  

6 Rajawali 300 164 7,145,000Rp                  

Suster FCJM Labuh Baru 1 150,000Rp                      

Wilayah II

1 Rumbai 300 193 19,891,000Rp                

BIA&BIR Stasi Rumbai (Gelas) 83 1,603,000Rp                  

2 M. Beringin 20 27 765,000Rp                      

3 Mejuah-juah 60 42 1,560,000Rp                  

4 Takuana 20 16 440,000Rp                      

5 Muara Fajar 90 68 1,455,000Rp                  

6 Sri Palas 300 205 9,640,000Rp                  

BIA&BIR Stasi Palas

Wilayah III

1 Salo 50 34 2,200,000Rp                  

2 Siabu 90 90 3,462,000Rp                  

3 D. K. Panjang 25 22 666,000Rp                      

4 Bukit Payung 60 44 1,905,000Rp                  

5 PT. Johan 25 17 930,000Rp                      

Wilayah IV

1 Kota Batak 160 155 9,955,000Rp                  

2 Flamboyan 50 44 2,080,000Rp                  

3 Petapahan 65 73 4,286,000Rp                  

4 Sukaramai 45 51 2,890,000Rp                  

5 Kamp. Damai 20 40 1,435,000Rp                  

6 Indah Kiat 35 34 1,205,000Rp                  

7 Kota Baru 50 46 2,177,000Rp                  

8 Kota Bangun 25 26 1,580,000Rp                  

2,646 2,396 156,092,600Rp               



 

 

 


