
 



 

 

PENGANTAR PASTOR  

Salam dalam Kasih Kristus 

Perkembangan teknologi digital yang amat 

pesat ini sadar atau tidak, mau tidak mau 

dengan sendirinya amat berpengaruh pada 

kesadaran manusia akan jati dirinya. Pada 

gilirannya pergeseran kesadaran akan jati 

diri manusia ini akan sangat besar 

pengaruhnya pada cara berpikirnya 

perilakunya, bahasanya dan tentu saja 

pilihan-pilihan  nilai dalam hidup. 

Hari Komunikasi Sedunia jatuh pada Hari 

Minggu Paskah ke VII, 28 Mei 2017 dan akan 

dibacakan seruan Paus Fransiskus, 

“Mengkomunikasikan Harapan dan 

Kepercayaan pada masa kini” - pada hari 

tersebut. Kalau kita meninjau Pesan Paus 

untuk hari Komsos tahun-tahun lalu: 

 tahun 2016, “Komunikasi dan 

Kerahiman: Perjumpaan yang 

memerdekakan”,  
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 tahun 2015, “Keluarga: Tempat intimewa perjumpaan dengan 

karunia kasih” 

 tahun 2014. “Komunikasi: Budaya perjumpaan sejati” 

 tahun 2013,” Jejaring Sosial: Pintu kebenaran dan iman, ruang baru 

untuk evangelisasi” 

dan juga pesan Hari Komsos sedunia oleh Paus Emeritus Benediktus XVI: 

 tahun 2012,”Keheningan dan kata: sebuah jalan evangelisasi” 

 tahun 2011,” Kebenaran, pemakluman dan hidup otentik di zaman 

digital” 

 tahun 2010,” “Imam dan Pelayanan Pastoral di Dunia Digital: Media 

Baru demi Pelayanan Sabda” 

 tahun 2009,” Teknologi Baru, Relasi Baru: Memajukan Budaya 

Menghormati, Dialog dan Persahabatan” 

Dari pesan-pesan tersebut, tampak jelas bahwa Gereja membuka tangan 

terhadap kemajuan era digital dan memandang kemajuan digital ini 

sebagai anugerah sarana. Hanya sarana, yang jangan sampai membuat 

ruang batin manusia dimana seharusnya Allah bersemanyam tertutup 

semakin sempit, semakin tidak peka.  

Namun untuk menghadapi gencaran informasi, diperlukan nurani untuk 

menyaring dan menyerap. Namun untuk menyaring dan menyerap yang 

berguna dan yang baik bagi kita dan bagi sesama, kita perlu senantiasa 

membina hati nurani kita menurut nilai-nilai injili yang disampaikan 

kepada kita oleh Gereja.  Di jaman apapun, termasuk di era digital, 

manusia tetaplah pribadi yang mempunyai hati. Hati itu harus kita jaga 



 

 

dan bina sedemikian rupa sehingga kita sanggup menyaring yang terbaik 

demi kepentingan kita sendiri, dan sanggup pula menyalurkannya 

kepada sesama.  Tantangan paling besar di era digital dengan demikian 

adalah membinga hati nurani kita dan menemukan bahasa yang dapat 

menyentuh hati pribadi-pribadi jaman sekarang ini.  

“Janganlah takut, sebab Aku ini menyertaimu.” (Yes 43: 5) 

P. Franco Qualizza, SX 
Pastor Paroki 

 

Keterangan Cover: 

Para ibu mengerjakan pembangunan Gereja Stasi St Fransiskus Assisi INda Kiat – Foto Kiriman 

Ibu Erlina  

 



 

 

 

DARI REDAKTUR 

Puji dan Syukur atas penyertaan Roh Kudus, Warta Paroki Mei 2017 

dapat hadir di tengah kita lebih awal. Hal ini dapat terjadi karena 

kerjasama para kontributor. 

Terimakasih kepada seluruh Kontributor Warta Paroki, baik dari OMK 

juga para pengurus dan umat Stasi yang berinisiatif mengirimkan melaui 

Facebook Paroki Santo Paulus.  Semoga Tuhan memberkati seluruh 

karya, hidup dan persembahan diri kita. Semoga keterlibatan ini dapat 

berkelanjutan sehingga media sosial dapat menjadi salah satu sarana 

positif untuk pewartaan. 

Kami persembahkan warta Paroki ini untuk para umat stasi se-Paroki 

Santo Paulus. Baiklah kami menamakan edisi kali ini adalah Edisi Umat 

Stasi. 

Tak lupa kami bersyukur dan berterimakasih atas pelayanan Para Pastor, 

dan Suster. Terimakasih kepada Pastor Kornelius Sipayung OFM Cap, 

Pastor Antonius Wahyudianto, SX yang secara khusus datang ke Paroki 

untuk membantu pelayanan Tri Hari Suci.  

Terimakasih… 

Salam 

Y Sugiyana 

Redaktur 
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SAJIAN UTAMA 

 

Paparan data 

 Kemajuan iptek, utamanya 

bidang teknologi komuni-

kasi, telah menjadikan 

semua orang mampu 

‘memproduksi’ kabar, berita, 

informasi. 

 Otak atau pikiran manusia 

bekerja layaknya seperti 

mesin batu kilangan yakni 

‘menggiling’ semua informa-

si yang masuk ke dalam 

benak atau pikiran orang. 

 Tergantung kita sendiri 

bahan (informasi) apa yang 

akan kita ‘giling’ (baca: 

serap) dan kemudian 

hasilnya kita sebarkan 

(diseminasi informasi). 

 Hasil olah pikir dalam 

penyerapan informasi itu 

bisa berupa kabar baik, 

kabar buruk, dan juga kabar 

bohong (hoax). 

 Jadi, nurani atau hati nurani 

setiap oranglah yang 

akhirnya akan memberi 

warna akan informasi apa 

yang ingin kita ‘produksi’ 

dari olah pikiran kita dan 

kemudian kita bagikan dan 

sebarkan ke orang lain 

melalui medsos, media 

massa, atau blog pribadi. 

 Semua itu menjadi mungkin, 

karena peradaban iptek di 

bidang komunikasi yang 

semakin memudahkan o-

rang bisa ‘melahirkan’ 

informasi, berita baik, kabar 
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bagus, dan tentu saja juga 

ternasuk kabar bohong 

(hoax). 

Refleksi sosiologis 

 Kita di zaman modern ini 

hidup dalam suasana per-

sebaran informasi yang 

sering mendatangkan kega-

duhan, kesedihan, tipisnya 

harapan, dan kecemasan. Itu 

terjadi karena media massa 

memainkan ‘adagium’ yang 

berlaku di panggung bisnis 

informasi yakni bad news are 

good news. 

 Yang malah laris dan suka 

didengarkan, dilihat, dicer-

mati oleh hampir kebanyakan 

orang melalui radio, televisi, 

internet, dan sekarang med-

sos adalah berita perang, 

kekacauan politik, kegaduhan 

di masyarakat, dan sekarang 

ini juga hoax. 

 Berita-berita ‘negatif’ telah 

sedemikan rupa dikemas 

sehingga malah menjadi 

semacam tontonan yang 

‘menghibur’. 

 Itu adalah sesuatu hal yang 

semestinya ‘tidak demikian’. 

Lalu kita mesti menyikapi 

bagaimana? 

 Daripada menyebarkan infor-

masi yang hanya melahirkan 

kecemasan, mengapa kita 

tidak fokus saja pada berita-

berita yang mampu melahir-

kan adab perjumpaan antar 

pribadi manusia dan me-

motivasi antar orang untuk 

bisa saling percaya satu sama 

lain. 

 Kita diajak Paus untuk mem-

produksi berita-berita ‘posi-

tif’ yang membangun masya-

rakat. 
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Refleksi biblis berdasarkan 

Kitab Suci 

 Realitas itu tidak bebas ‘nilai’ 

karena tergantung dari 

perspektif mana kita 

melihatnya. Jadi, pikiran kita 

sepertinya sudah memasang 

‘lensa’ dengan apa kita akan 

memandang realitas itu. 

Karena itu, peristiwa sama 

akan punya nilai berbeda 

bagi setiap orang; itu 

tergantung dari sudut 

pandang mana ia ‘memahami’ 

sebuah peristiwa kehidupan. 

 Yesus adalah Anak Allah yang 

hadir dan masuk dalam 

sejarah riil umat manusia: 

misteri Inkarnasi Ilahi 

dimana Yesus memang 

pernah eksis dalam sejarah 

manusia. Ia lahir dari Bunda 

Maria di Israel dan berkarya 

selama tiga tahun, mati 

disalib, namun kemudian 

bangkit dari kematian 

mengalahkan ‘maut’: Sejarah 

Keselamatan Perjanjian Baru 

dan Misteri Paska. 

 Paskah menjadi dasar iman 

kristiani. 

 Yesus itu sendiri adalah 

Kabar Gembira yang 

‘dihadiahkan’ oleh Allah 

kepada umat manusia. 

 Meski Yesus sudah ‘tidak ada’ 

lagi dalam sejarah manusia 

karena telah bangkit dan naik 

ke surga, namun ia tetap 

eksis di hati setiap manusia 

beriman (kristiani) melalui 

hadirnya Roh Kudus yang 

menerangi hidup setiap 

orang beriman. 

 Hal itu telah disampaian Nabi 

Yesaya dengan kata-kata: 

“Janganlah takut, sebab Aku 

ini menyertaimu.” (Yes 43: 5) 
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dan juga oleh Yesus sendiri 

yang mengatakan: “Aku 

senantiasa menyertai kamu.” 

 Refleksi orang beriman 

ketika menyikapi penderi-

taan, kematian adalah 

munculnya harapan kepada 

pertolongan Tuhan. Dari 

tubir putus asa, orang 

berpaling dari dirinya sendiri 

kepada kuasa Tuhan. 

 Itulah pengalaman beriman 

sebagaimana terjadi pada 

para murid ketika hidup 

bersama dengan Yesus 

hingga akhirnya memahami 

siapa Dia itu sebenarnya. 

Teologi biblis tentang 

Kerajaan Allah 

 Yesus sering kali sengaja 

memakai perumpamaan-

perumpamaan untuk mene-

rangkan hal-hal yang 

barangkali susah diterima 

dengan mudah oleh khalayak 

ramai, termasuk para murid-

Nya yang mayoritas hanya 

‘orang-orang biasa’ karena 

profesi mereka adalah 

nelayan. 

 Iman itu ibarat benih yang 

ditabur di tanah dan 

kemudian harus ‘rela mati’ 

agar kemudian muncullah 

tunas kehidupan baru dari 

benih yang telah ditaburkan 

dan ‘rela mati’ demi 

kehidupan baru. 

 Mengapa Yesus suka 

memakai perumpamaan dari-

pada konsep-konsep teoritis? 

Yesus sengaja memberi 

‘ruang kebebasan’ bagi 

manusia untuk mencecap 

pesan penting di balik 

perumpamaan-perumpama-

an itu. Adalah kebebasan 
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manusia sendiri untuk mau 

menerima atau menolaknya. 

 Harapan akan Allah menjadi 

semakin matang oleh ‘olah 

diri’ manusia yang me-

refleksikan imannya kepada 

Tuhan: Teologi Harapan. 

Teologi biblis akan Peristiwa 

Kenaikan Tuhan 

 Kerajaan Allah itu ada di 

dalam sejarah hidup manu-

sia. Tergantung kita sendiri 

apakah iman kita mampu 

‘menangkap’ kehadiran Tu-

han itu dalam segala hal. 

 Roh Kudus ada menerangi 

hidup manusia dan menjadi 

‘cahaya hati’ bagi setiap 

orang beriman kristiani. 

Konklusi iman 

 Pengalaman iman akan 

kehadiran Tuhan dalam se-

gala sesuatu dan keyakinan 

bahwa Roh Kudus itu selalu 

menjadi ‘cahaya hati’ setiap 

orang seharusnya menjadi 

modal bagi setiap orang 

beriman kristiani dalam 

berkomunikasi. 

 Adab berkomunikasi inilah 

yang akhirnya mampu 

memotivasi orang beriman 

dalam berkomukasi atau 

berproses memroduksi infor-

masi dengan mengutamakan 

‘kabar baik’ daripada ‘kabar 

buruk’. 

 Menjalani keseharian hidup 

dalam suasana harapan akan 

Allah itu hendaknya menjadi 

‘cara bertindak’ setiap orang 

beriman. 

 Itulah ragam hidup yang 

pernah dilakoni oleh para 

kudus: Santo-Santa dalam 

sejarah panjang Gereja 

Universal. 
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 Roh Kudus masih tetap 

bekerja menerangi hati dan 

pikiran setiap orang beriman 

kristiani bagaikan mercusuar 

di tengah kegelapan dan 

membuka jalan baru menuju 

keyakinan dan harapan 

senantiasa. 

 Kepercayaan ini memungkin-

kan kita mampu melaksa-

nakan pekerjaan kita –dalam 

segala cara berkomunikasi di 

zaman modern ini—dengan 

keyakinan bahwa mungkin-

lah bisa mengenali dan 

menyoroti hadirnya ‘kabar 

baik’ di setiap cerita dan pada 

wajah setiap orang. 

~ Mathias Haryadi; CO Founder Sesawi.net 

TOPIK 

Allah berkomunikasi dalam 

konteks sosial cultural tertentu, 

maka kalau boleh dikatakan – 

dalam dunia connected (cyber) – 

yang cirinya adalah tidak perlu 

bertemu – Allah berkomunikasi 

juga dalam konteks cyber. Dunia 

maya sudah menjadi alun-alun 

baru perjumpaan masyarakat 

zaman ini tanpa batas ruang-

waktu, dan lapisan sosial 

masyarakat. “Media baru” ini 

terus berkembang, merambah ke 

pelosok-pelosok desa. 

PELUANG 

1. Sebagai salah satu Alat 

komunikasi bagi paroki 

kepada stasi, kategorial, 

seksi-seksi dan sebaliknya, 

2. Promosi kegiatan Gereja, 

Promosi Panggilan 

3. Pewartaan, kesaksian, baik 

dalam menyampaikan dan 

menerima, seperti yang 

paling sering terjadi dalam 

grup-grup Whatsapp  



 

 

Edisi LVV – Mei 2017 

 

Halaman 14 dari 60 

 

ANCAMAN 

1. “Sebar-Kutuk” – sebuah 

pesan berantai yang menga-

barkan kabar baik yang 

“harus” disebarkan dan “Jika 

tidak” maka akan ada resiko 

tertentu. Padahal, Allah 

adalah kasih, Dia lebih dulu 

mengasihi kita. Kasih dan 

berkat-Nya tidak tergantung 

pada "persembahan forward" 

2. Menjauhkan yang dekat. 

Misal dalam suatu keluarga, 

yang mana seharusnya jadi 

tempat terindah di seluruh 

jagad raya ini – sering terjadi 

salah satu anggota keluarga 

“memisahkan” diri secara 

tidak sadar dari kelurganya 

bahkan saat sedang dalam 

kebersamaan fisik – karena 

sibuk memperhatikan dunia 

luar dengan gadget 

ditangannya, 

3. Ada kecenderungan “me-

nyingkirkan orang lain” yang 

dengan alasan apapun tidak 

mau atau tidak memiliki 

akses ke media sosial. Karena 

dirasa “susah dihubungi”, 

maka secara perlahan orang 

tersebut menjadi yang 

terkahir mendapat informasi. 

TANTANGAN 

1. Bagaimana cara kita meng-

olah informasi yang kita 

terima untuk dapat menjadi 

berkat bagi sesama, bukan 

sebagai ancaman, apalagi 

menjadikan kita jauh dari 

sesama. 

2. Bagaimana kita dapat 

mengasah Nurani kita untuk 

memilah informasi mana 

yang benar dan mengabaikan 

informasi yang merusak. 

3. Bagaimana kita dapat 

memanfaatkan media sosial 
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untuk mengabarkan Kabar 

Baik yang berasal dari Injil, 

dengan PERBUATAN dan 

KASIH. 

Ujud Evangelisasi: Orang- 

Kristiani di Afrika 

Semoga orang Kristiani di Afrika 

dalam mengikuti Yesus yang 

Maha Ramih mau memberi 

kesaksian profetik untuk 

rekonsiliasi, keadilan dan 

perdamaian. 

Ujud Gereja Indonesia: Guru 

Semoga para Guru menghayati 

tugas panggilannya dalam 

mempertahankan nilai-nilai pen-

didikan di tengah berbagai 

macam godaan yang hendak 

membuat pendididkan menjadi 

serba formal, administrasi dan 

material. 

 

PEKAN SUCI dan PASKAH 2017 

 

Berikut hasil liputan Tim Warta 

Paroki, hasil kerja sama yang 

indah dari DPP, OMK dan Para 

pengurus Stasi. 

Tidak semua foto dapat kami 

tampilkan di sini, namun 

semuanya bisa dilihat di Situs 

Paroki Santo Paulus dengan tag 

“Pekan Suci”  

https://santopauluspku.wordpre

ss.com/tag/pekan-suci/  

dan 

https://santopauluspku.wordpre

ss.com/tag/perayaan-paskah/ 

yang mana setiap berita kami 

sertakan link menuju semua 

foto-foto Pekan Suci di media 

sosial Facebook. 

https://santopauluspku.wordpress.com/tag/pekan-suci/
https://santopauluspku.wordpress.com/tag/pekan-suci/
https://santopauluspku.wordpress.com/tag/perayaan-paskah/
https://santopauluspku.wordpress.com/tag/perayaan-paskah/
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Sekali lagi, terimakasih atas 

partisipasi para kontributor. 

Tetap semangat… 

MINGGU PALMA 

STASI ST VERONIKA PALAS 

Palas, 9 April 2017 

Karena terbatasnya Pastor, maka 

tahun ini Stasi St Veronika Palas 

terbesar hati tidak mendapat 

kunjungan Pastor di hari Minggu 

Palma. Namun tetap, tidak 

mengurangi semangat untuk 

menghayati drama perarakan 

daun palma. 

 

Hari minggu Palma di Stasi St 

Veronika Palas diikuti kurang 

lebih 700 umat di halaman 

gereja dengan meriah dan 

antusias umat yg di pimpin oleh 

bpk My Galinggin dan Ibu Marlin 

Sitanggang. Dalam suasana 

meriah  Ibu Marlin sitanggang 

mengatakan lewat minggu palma 

hendaknya kita menjadi Palma 

yang hidup, bebas dari 

kedengkian, iri hati, gila hormat, 
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dan Peduli Terhadap sesama yg 

sedang menderita ,, semoga 

lewat penderitaan Yesus mari 

kita saling mendokan agar kita 

sanggup memikul salib kita 

terutama bagi mereka yang 

sangat membutuhkan nya,,,,,, 

semoga lewat minggu palma 

yang kita rayakan,,,, semoga kita 

kuat dalam menjalani hidup kita 

bersama dengan Kristus,,, 

~ Yulius Bago 

STASI ST. AGNES MUARA 

BERINGIN 

Minggu, 9 April 2017 

Peristiwa yang menyenangkan 

bagi umat di Stasi St Agnes 

Muara Beringin. Kali ini, umat 

Stasi mendapat kesempatan 

untuk melakoni Drama Minggu 

Palma dipersembahkan langsung 

oleh Pastor Paroki, Pastor Franco 

Qualizza, SX. 

Umat stasi yang masuk kategori 

Stasi kecil karena umatnya 

dibawah 50 KK ini merayakan 

Minggu Palma dengan antusias 

dan bersemangat. 

~ Rosalaura Purba 
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STASI ST DIONISIUS KAMPUNG 

DAMAI 

Minggu, 9 April 2017 

Peristiwa yang istimewa bagi 

umat di Stasi St Dionisius 

Kampung Damai. Dalam me-

rayakan Drama perarakan di 

Minggu Palma tahun ini, umat 

Stasi dapat menjalaninya ber-

sama Pastor Otello Pancani, SX. 

Pastor menyampaikan bahwa 

dalam pekan ini adalah puncak 

di mana Yesus memberitahukan 

kepada dunia, siapa Allah, Bapa-

Nya, melalui peristiwa-peristiwa 

yang akan dilaluinya,  yakni: 

 Perjamuan terakhir: Allah 

menganugerahkan diri sbg 

santapan bagi manusia utk 

kehidupan manusia.  

 Pembasuhan kaki: Allah 

membasuh kaki manusia,  

bahwa Yesus menghadirkan 

seorang Allah yang datang 

bukan untuk dilayani, 

melainkan utk melayani 

manusia artinya melayani 

manusia dan memuliakan 

Allah.  

 Penyaliban: Yesus memberi-
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tahukan bahwa "Tidak ada 

kasih, yang lebih besar 

daripada kasih seorang yang 

mem-berikan nyawanya utk 

sahabat-sahabatnya.   

 Kebangkitan: adalah puncak 

kebahagiaan Bapa yang ingin 

berbagi hidupNya dengan 

manusia 

Pada kesempatan ini juga, 

diterimakan Sakramen Perman-

dian bagi dua balita. 

~ Sr.L 

 

STASI ST LAURENTIUS 

SUKARAMAI 

Pada zaman Yesus ada dua jenis 

kendaraan yakni kuda dan 

keledai. Seorang raja biasanya 

mengendarai kuda yang 

merupakan lambang kekuasaan 

dan kekerasan, dan juga dipakai 

dalam perang. Menurut Nabi 

Zakharia, Mesias memilih 

menunggangi keledai, yang 

adalah kendaraan masyaraakt 

kecil, binatang yang sehari-

harinya dipakai untuk meng-

angkut barang dan pekerja berat. 

Yesus – yang adalah Mesias - 

memilih menunggangi keledai, 

membawa misi Mesias, meng-

hadirkan diri-Nya sebagai 

pembawa damai yang lemah 

lembut. 

Penampilan Yesus yang 

menunggangi seekor keledai  

masyarakat beraksi dengan dua 

cara yaitu: 

1. Murid-murid Yesus meletak-

kan mantel mereka di atas 

punggung keledai itu,  lalu  

2. Yesus naik dan duduk di 

atasnya.   
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Mantel dalam budaya orang 

Israel melambangkan pribadi 

orang itu sendiri dan mantel juga 

melambangkan kehidupan mere-

ka. Tujuannya adalah bahwa 

Murid-murid mau menyambut 

dan mengakui Yesus sebagai 

Mesias yang membawa damai 

dan lemah lembut. 

Minggu Palma di Stasi St 

Laurentius Sukaramai kali ini 

dipersembahkan oleh Pastor 

Otello Pancani, SX. Umat banyak 

hadir dan mengikuti kegiatan 

dengan tertib dan telah 

mempersiapkan diri dengan 

baik, diantaranya dilantunkan-

nya koor dari ibu-ibu stasi. 

~ Sr. L 

STASI ST DOMINIKUS 

TAMBUSAI 
Minggu, 9 April 2017. 

Umat Stasi berkumpul di 

halaman Gereja, agak jauh dari 

Gereja, dan bersiap untuk 

melakukan adegan perarakan di 

teriknya matahari pagi yang 

cukup menyengat.  
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Minggu Palma kali ini, umat Stasi 

St Dominikus dapat merayakan 

Ekaristi yang dipersembahkan 

oleh Pastor Yulius Tangke 

Bandaso, SX.  Umat mulai 

berarak memegang daun palma 

menuju Gereja. 

Kisah Sengsara Tuhan dibacakan 

dengan haru dan penuh 

penghayatan oleh petugas, 

seakan menyaksikan sendiri 

peristiwa tersebut. 

Pastor membuka topik “panas” 

setelah pembacaan Kisah 

Sengsara Tuhan. Sekilas 

terdengar oleh Pastor, pada saat 

“berjemur” di terik matahari 

sebelum perarakan, umat 

mengeluhkan teriknya matahari. 

Padahal, kata Pastor, kepanasan 

kita tadi tidak ada apa-apanya 

dibandingkan dengan pengor-

banan Kristus, pengorbanan 

yang semuanya karena cinta. 

Cinta Yesus yang ditandai 

dengan ketaatanNya kepada 
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kehendak Bapa. Sekiranya “taat’ 

menjadi gaya hidup kita. 

~RE 

STASI ST FRANSISKUS 

XAVERIUS BUKIT PAYUNG 

Rombongan Pastor Yulius 

Tangke Bandaso, SX yang terdiri 

dari Sr. Louis FCJM, Ibu Effen 

Meiliana, Ibu Aloysia, dan 

serombongan adik-adik Lenta, 

Icha dan Didi serta kontributor 

Warta Paroki meninggalkan Stasi 

St Dominikus Tambusai menuju 

Stasi St Fransiskus Xaverius 

Bukit Payung, dimana umat 

sudah menanti. 

Kembali Pastor meminta untuk 

memulai perarakan di halaman 

yang agak jauh dari Gereja, 

dengan panas dan terik yang 

sudah lebih menyengat. Setelah 

memberkati daun-daun palma, 

lagu Yerusalem Lihatlah Rajamu 

dinyanyikan sambil berjalan 

menuju Gereja, yang segera 

dipadati oleh umat. 

Selesai Misa, rombongan dan 

umat diundang bersantap siang 

di rumah keluarga Bapak 

Harianja yang tengah berduka 
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karena baru saja kehilangan 

salah satu putra mereka, namun 

tetap menerima dan menjamu 

dengan baik. 

~RE 

STASI ST YOHANES KOTA 

BATAK 
Meskipun Perayaan Minggu 

Palma di Stasi ini tidak mendapat 

kunjungan Pastor, namun umat 

secara bersemangat melaksa-

nakan Drama Perarakan daun 

Palma dengan meriah. 

Foto kiriman Herlyna Nababan. Many 

thanks. 

STASI SANTA LUSIA RUMBAI 
Puji Tuhan, Perayaan Minggu 

Palma di Stasi St Lusia Rumbai – 

yang tadinya dilaksanakan tanpa 

adanya kunjungan pastor – kini 

mendapat konfirmasi bahwa 

Pastor berkenan untuk 

mempersembahkan perayaan 

Ekaristi.  

Dengan bantuan pengurus 

Facebook serta sosialisasi di 

Medsos, perubahan jadwal ini 

segera dapat diketahui oleh umat 

stasi. 
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Drama Perarakan dimulai pukul 

15.30, Minggu 9 April 2017, 

dengan misa meriah diiringi 

Koor dari Kring St Theresia. 

Seusai Misa, pengurus menggelar 

aaksi sosial paskah, berupa 

pembagian 41 paket sembako 

kepada 41 keluarga yang 

membutuhkan. Paket sembako 

yang berisi 10 kg beras, 1 kotak 

karton mie instan, 2 kg gula 

pasir, 2 liter minyak goreng 

kemasan dan 1 bungkus deterjen 

ini diharapkan dapat menjadi 

secercah berkat bagi yang 

menerimanya. 

~PCM 
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STASI ST YOHANES DON 

BOSCO RAJAWALI 

Minggu 9 APril 2017, di Stasi St 

Yohanes Don Bosco Rajawali 

diadakan Daram Perarakan 

pengelu-eluan Yesus menuju 

Yerusalem. 

Perayaan meriah - dipimpin oleh 

pengurus stasi, dihadiri umat 

yang turut serta dalam drama 

perarakan tersebut. 

~ Yani Tinambunan 

STASI ST PHILIPUS ARENGKA 

UJUNG 

Pekik penyambutan Yesus 

memasuki Kota Jerusalem serasa 

terulang kembali dalam acara 

perarakan Minggu Palma  

memasuki Gereja Auri stasi 

St.Philipus Arengka Ujung pada 

hari Sabtu, 8 April lalu. 

Misa dipersembahakan oleh 

P.Yulius Tangke Bandaso,SX. 

Beliau mengajak umat untuk 

lebih menyambut dengan 

sukacita Tri Hari Suci yang telah 

dibuka pintu gerbangnya pada 

hari ini, mempersiapkan hati dan 

pikiran untuk menjadi lebih baik 

sebagai pengikut Kristus.  

Sebelum misa diterimakan juga 
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Sakramen Tobat dilayani Pastor 

Yulius Tangke Bandaso SX dan 

Pastor Franco Qualizza, SX. 

Hingga misa usai masih ada umat 

yang memanfaatkan kesempatan 

pengakuan dosa ini, memper-

siapkan hati yang bersih agar 

dapat merayakan Paskah dengan 

suka cita. 

~ D Darmono 

PAROKI SANTO PAULUS 

Minggu 9 April 2017 

Di samping sekretariat Paroki, 

berkumpul ratusan umat 

mendengarkan pengarahan se-

belum melakukan drama per-

arakan Yesus menuju Yerusalem. 

Perarakan dimulai dari samping 

sekretariat, melalui Gg Pribadi, 

keluar ke jalan Soekarno Hatta 

dan masuk melalui gerbang 

Paroki, menuju Gereja, dimulai 

dengan 5 putra Altar pembawa 

salib, lilin dan dupa; Pastor, 8 

putra putri Altar, petugas Passio, 

petugas bacaan dan pemazmur, 

diikuti 13 Petugas Pembantu 

Pembagi Komuni, Suster dan 

umat, sambil melambaikan 

palma dan menyanyikan lagu. 
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Dalam kotbah sebelum per-

arakan Pastor Franco menga-

takan mengatakan bahwa Ming-

gu Palma merupakan awal dari 

Minggu Suci dan Tri hari Paskah. 

Dalam perarakan-Nya itu Yesus  

tidak menunggang kuda atau 

kereta perang  yang merupakan 

lambang kekuasaan bagi pem-

besar-pembesar dunia. Tetapi 

Yesus menunggang keledai yang 

lemah, yang tenaganya diper-

gunakan untuk kebutuhan 

rumah tangga. Sebagai lambang 

bahwa Dialah yang menanggung 

dosa-dosa kita, Dialah pelayan 

bagi kita. Dia melayani kita agar 

kita dapat masuk dalam 

kemuliaanNYA, kita sanggup 

mengikuti tela-danNYA, Cinta 

KasihNYA, dengan saling me-

nanggung beban satu sama lain, 

ada teladan persaudaraan. 

Sesampai di dalam gereja ter-

dengar alunan lagu perarakan 

Yerusalem, Lihatlah Rajamu yang 

dibawakan oleh koor dari Kring 

Santo Fransiskus Xaverius. Da-

lam sekejap saja gereja yang 

besar itu sudah penuh sampai ke 

lantai dua.  

Dalam perayaan ini semua 

petugasnya adalah petugas 

khusus, seperti tatalaksana dari 

Kring Santo Gabriel, demikian 

juga petugas lector, patio,  

mazmur dan doa umat. Untuk 

petugas pasio ada lima orang 

ditambah Pastor Franco untuk 

membacakan dialog Yesus. 

~Rosalaura P 

KAMIS PUTIH 

STASI ST YOHANES KOTA 

BATAK  

Hari sudah menjelang malam 

saat rombongan Pastor Yulius 

Bandoso Tangke, SX. pergi 



 

 

Edisi LVV – Mei 2017 

 

Halaman 28 dari 60 

 

menuju Kota Batak. Maka dalam 

perjalanan rombongan dapat 

menikmati pemandangan yang 

indah di langin saat matahari 

ingin meninggalkan siang dan 

masuk kepada malam dalam 

peraduannya. Walaupun setiap 

hari dalam dua puluh empat jam 

peristiwa itu terjadi, tetapi untuk 

menikmati seperti yang 

rombongan rasakan pada sore 

itu tidak selalu dapat dilakukan. 

Baru beberapa umat yang datang 

saat rombongan tiba. Pastor 

langsung berdiskusi dengan 

beberapa petugas yang akan 

terlibat dalam perayaan Kamis 

Putih. Sambil menunggu di 

pelataran gereja kami 

menyalami umat yang datang. 

Pada umumnya mereka mema-

kai pakaian putih sesuai dengan 

tema perayaan malam itu “ Misa 

Kamis Putih” selain umat 

berpakaian putih tampak di 

sekitar altar juga nuansa putih, 

bunga berwarna putih mereka 

pesan dari Pematang Siantar, 

penutup altar, penutup patung 

membuat suasana semakin suci 

dan kudus. 

 

Misa dimulai dengan perarakan 

dari sakristi yang ada di bagian 

depan gereja bersama umat yang 

sudah ditunjuk untuk menjadi 

rasul juga misdinar. Sambil 

diiringi lagu pembukaan yang 

dipimpin oleh dirigen. Dengan 

suara lantang dan penuh 

memohon belaskasihan Tuhan 

Pastor Lius (begitu biasanya 

disapa) menjadi solis dalam lagu 
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ordinarium “Tuhan Kasihanilah 

kami”. 

Dalam kotbahnya Pastor Yulius 

mengatakan “Perayaan Ekaristi 

yang seharusnya setiap hari kita 

rayakan, tetapi di Kota Batak hal 

itu tidak dapat dilakukan karena 

jumlah imam yang terbatas atau 

kurang. Pada hari Kamis putih 

merupakan penetapan Ekaristi, 

penetapan imamat”. Dalam 

kotbahnya yang singkat pastor 

secara eksplisit mengungkapan 

bahwa kerinduan umat tidak 

lama lagi akan terjawab dengan 

Kota Batak menjadi Paroki. 

Setelah Kotbah dilanjutkan 

dengan ritual pembasuhan kaki. 

Misdinar mengangkat kursi yang 

telah disiapkan ke depan altar 

dan umat yang berperan sebagai 

rasul menduduki kursi-kursi 

tersebut. Pastor mulai 

membasuh kaki murid-murid 

satu persatu lalu mencium kaki 

mereka. Namun dalam perayaan 

ini pastor hanya sampai pada 

murid ke enam saja. Dan 

selanjutnya setiap murid yang 

telah dibasuh wajib juga 

membasuh satu murid lainnya 

secara berturut-turut seperti 

yang telah diteladankan pastor 

tadi. Sungguh hal tersebut 

merupakan suatu anugrah yang 

luar biasa sebagai keteladanan 

kerendahan hati. Setelah selesai 

pastor memberikan salam 

kepada semua rasul tadi dan 

kembali ke tempat. 

Pada akhir Ekaristi dilakukan 

perarakan Sakramen Maha 

Kudus dan dilanjutkan dengan 

tuguran sampai jam koson-

kosong. Yang dimulai dari Kring 

Santa Veronica, Kring Santo 

Alfonsius, Kring Santa Clara, 
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Kring Santo Laurensius, Kring 

Santo Fransiskus Xaverius, dan 

Kring Fransiskus Asisi. 

~Rosalaura Purba 

STASI ST YOHANES DON 

BOSCO RAJAWALI  
Sejuknya udara malam turut 

serta mengiringi perayaan misa 

Kamis Putih di stasi St. Yohanes 

Don Bosco. Tepat pukul 19:00 

WIB, perayaan misa dimulai 

yang dimulai dengan perarakan 

para petugas misa, para rasul 

dan diakhiri oleh pastor 

Kornelius Sipayung. Perarakan 

para petugas misa disambut 

meriah oleh para umat dengan 

menyanyikan lagu pembukaan. 

Para umat yang terlihat dominan 

menggunakan pakaian putih dan 

memenuhi ruangan gereja. 

Perayaan misa berlangsung 

begitu tenang dan damai. Bacaan 

demi bacaan, mazmur hingga 

bait pengantar injil semua 

berjalan dengan baik. Dalam 

homili yang disampaikan oleh 

pastor Kornelius, beliau 

menyampaikan bahwa meskipun 

manusia dipandang rendah oleh 

Allah, tapi dimata Allah manusia 

sungguh berharga dan sungguh 

dihormati. Seperti yang 

disampaikan Yesus kepada para 

muridNya "Jika Saya adalah rabi-

Mu membasuh kakimu, maka 

hendaklah kamu membasuh kaki 

yang lainnya" maka didalam 

kehidupan nyata dapat kita 

implementasikan "Jika saya 

menghormati mu, maka hendak-

lah kamu menghormati orang 

lain juga". 

Oleh sebab itu, marilah kita 

belajar seperti Yesus meskipun 

Ia tuan, guru, rabi, Ia tetap mau 

menghormati murid-muridNya 
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dengan melakukan pembasuhan 

kaki. 

 

Perayaan misa dilanjutkan 

dengan pembasuhan kaki kedua 

belas para rasul yang diiringi 

oleh nyanyian dari seluruh umat 

nan indah. Diakhir perayaan 

misa dilanjutkan dengan 

Tuguran yang diikuti oleh 

seluruh umat. Tuguranpun 

berlangsung penuh hikmad yang 

dipimpin langsung oleh pastor. 

~Gusmariani Tinambunan 

STASI ST LUSIA RUMBAI  
Misa Kamis Putih di Stasi St 

Lusia Rumbai dipersembahkan 

oleh Rm Antonius Wahyudianto, 

SX, mulai puku 19.00 

Acara dimulai dengan perarakan 

memasuki gereja bersama para 

rasul. 

 

Misa berakhir, dilanjutkan 

dengan Tuguran yang dilakukan 

bergnatian oleh enam Kring yang 

bernaung di Stasi St Lusia 

Rumbai.  

~ Kurniadi 

STASI ST PHILIPUS ARENGKA 

UJUNG  

Kamis putih di Stasi St Philipus 

Arengka Ujung dipersembahkan 

oleh Pastor Paroki, Pastor Franco 

Qualizza, SX.  Kegiatan dilaksana-
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kan di Gedung Serba Guna Gereja 

Oikumene Lanud Roesmin 

Nurjadin. 

 

Adapun kedua belas rasul yang 

ditunjuk berasal dari lima kring 

di Stasi tersebut, yaitu Bapak 

Werly Sembiring, Bapak Anton 

Sinambela, Bapak D Purwanto, 

Bapak T Sunrio Tardy, Bapak 

Mulyono, Bapak Nainggolan, 

Bapak Wilson Sagala, Bapak 

Luhut Mungkur, Bapak Sardjono, 

Bapak Malau, Bapak Manik, dan 

Mbah Darmo. 

Selesai Misa – tanpa berkat – 

sakramen Maha Kudus diarak, 

danDitahtakan di dalam Gereja. 

~ T Sunrio Tardy – Foto Yohanes Agung 

STASI ST AGUSTINUS 

SRIWIJAYA  

Kamis Putih penuh hikmat dan 

antusias umat Stasi Agustinus 

Sriwijaya mengikuti ibadat Misa. 

Homili oleh Romo Pastor Franco 

menekankan kepada umat untuk 

mengikuti jejak Yesus, ketika 

Yesus membasuh kaki murid-

murid-Nya, yang menggam-

barkan seorang Pemimpin yang 

berkuasa harus dapat 

memberikan teladan dan mau 

merendahkan dirinya menjadi 

seorang umat biasa, agar dapat 

merasakan secara langsung 

penderitaan yang dialami oleh 

orang-orang yang tertindas, 

akibat keserakahan, kesom-

bongan, ketamakan, ketidaka-

dilan Pemimpin, karena didepan 

mata Allah manusia itu semua 
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sama, kelak manusia itu mati tdk 

akan membawa hartanya. 

 

Oleh karena itu selama 40 hari 

kita berpuasa, berpantang, mari 

kita intropeksi diri dan saling 

berbagi antar sesama umat 

manusia, yg sdh dicontohkan 

oleh Yesus sbg Juru Selamat 

manusia yang percaya padaNya. 

~ Damanus GInting 

PAROKI SANTO PAULUS 

Kamis, 13 April 2017. 

“Perjamuan pertama kali yang 

dilakukan Yesus, Yesus tidak 

mengenakan jubah seperti saya,” 

demikian ucap Pastor Otello 

Pancani, SX – yang memper-

sembahkan Misa Kamis Putih di 

Paroki. “Yesus mengenakan 

celemek. Menggunakan pakaian 

kerja seorang buruh, siap untuk 

melayani. Setelah Yesus memilih 

12 murid, Ia tidak langsung 

mengajari murid-muridnya ber-

doa, tidak langsung mengajari 

mereka memuji Allah. Namun 

yang dilakukan-Nya adalah 

mendatangi tempat dimana 

orang sudah menunggu untuk 

disembuhkan. Yang Yesus paling 

perhatikan adalah kesehatan 

manusia. 

Yesus datang untuk melayani, 

untuk mencintai. Allah Yesus 
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adalah Allah yang mencintai 

ciptaan-Nya.” 

Misa Kamis Putih di Paroki, 

berlangsung mulai pukul 19.00 

dengan perarakan masuk dari 

luar gereja. Kisah pembasuhan 

kaki-pun dlakukan pastor 

kepada 12 laki-laki dari 

beberapa kring.  Misa dimeriah-

kan oleh koor Ave Maria dan 

tarian persembahan. 

Di akhir Misa, tanpa berkat 

penutup, dilakukan ritus pemin-

dahan Sakramen Maha Kudus di 

dalam sibori ke Tabernakel lain – 

dalam hal ini gedung fasilitas 

telah “disulap” menjadi tempat 

Tabernakel lain. Diadakan 

tuguran – (dijagai) terhadap 

Sakramen Maha Kudus secara 

bergantian. Tuguran dilaksa-

nakan dengan doa, sedikit 

nyanyian, dan terutama “saat 

hening”, karena tuguran adalah 

bentuk partisipasi kita dalam 

doa bersama Yesus di Taman 

Getsemani. Di taman itu Yesus 

berdoa sebelum nyawanya 

disiksa oleh serdadu Yahudi. 

Pantas kiranya suasana hening-

lah yang utama. 

~RE 

JALAN SALIB HIDUP 

STASI ST VERONIKA PALAS 
Jumat pagi, 14 April 2017, 

digelar jalan Salib Hidup di Stasi 

St Veronika Palas. 

Proses jalan Salib Hidup yang 

dibawakan oleh adek adek omk 

st Veronika Palas berjalan 

dengan baik dan dihadiri banyak 

umat. Hadir juga Pastor Yulius 

Tangke Bandaso,SX dan Sr. Louis 

Saragih FCJM  

Kegiatan ini sangat mengesan-

kan dan membanggakan se-
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hingga kita bisa memahami 

perjalanan hidup yesus sebagai 

perjalanan kita yang intinya 

adalah karena Kasih. 

 Semoga kita semakin giat untuk 

Membangun Dunia Ktistus, 

menjadi garam dan terang bagi 

sekitar kita. 

~ Yulius Bago 

STASI ST LUSIA RUMBAI 
Jumat, 14 APril 2017, Stasi St 

Lusia Rumbai juga menggelar 

jalan Salib hidup. Jalan Salib 

dibawakan OMK di bawah 

asuhan Bpk Teguh, Disutradarai 

Bapak Anton, dan tak lupa Tim 

make up Artis, Bapak Paulus 

Motoh 

~Admin ST Lusia  
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STASI ST TARCISIUS KOTA 

BARU 

Dalam kesederhanaannya, Stasi 

yang terus bekembang dan 

berusaha untuk terus maju ini 

juga mendramakan Jalan Salib. 

Foto kiriman Jupita Friskha Br Turnip 
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STASI ST YOHANES DON 

BOSCO RAJAWALI  

Tepat pukul 08:00 WIB ibadah 

visualisasi jalan salib dimulai. 

Visualisasi jalan salib tersebut 

diperankan oleh OMK St. 

Yohanes Don Bosco dan 

dipimpin oleh ketua stasi yang 

berlangsung selama satu jama. 

Pada halaman gereja, umat 

terlihat turut meramaikan gereja 

untuk ikut mengenang 

penderitaan Yesus hingga ke 

bukit Golgota melalui visualisasi 

jalan salib ini. 

Visualisasi jalan salib yang 

ditampilkan untuk tahun ini 

terlihat berbeda dari tahun-

tahun sebelumnya karena 

menggunakan semimusikalisasi. 

Visualisasi jalan salib tersebut 

dilakukan di halaman Gereja dan 

diakhiri di dalam Gereja. 

Seluruh peran ditampilkan 

dengan penuh penghayatan 

hingga seluruh pemeran dan 
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umat banyak yang menjatuhkan 

air mata disertai isak tangis yang 

turut terdengar. 

Setelah visualisasi jalan salib 

selesai, pengurus stasi dan 

banyak umat turut memberi 

selamat kepada seluruh peserta 

dan menyempatkan diri untuk 

berfoto bersama para pemeran 

~ Gusmariani Tinambunan 

PAROKI SANTO PAULUS 

Perayaan Jumat Agung di Paroki 

juga ditandai dengan jalan salib 

meriah atau dikenal dengan 

istilah Tablo atau dramatisasi 

kisah sengsara Yesus. Tablo 

dilaksanakan Jumat (14/3), 

muali pukul 08.00. Kisah 

penyaliban Yesus itu ber-

dasarkan dengan kisah dalam 

Kitab Suci. Sekutar 35 OMK 

Santo Paulus, mengisahkan kisah 

sengsara itu ke dalam bentuk 

drama. Beberapa orang meme-

rankan tokoh-tokoh dalam kisah 
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itu. Kisah sengsara Yesus itu 

menceritakan kisah penyaliban 

Yesus sampai wafatnya di Salib. 

Sekitar 100 umat datang 

mengikuti dengan khusyuk 

setiap adegan yang ditampilkan. 

Umat merasa terharu terutama 

melihat penyiksaan terhadap 

tokoh Yesus, dan saat tokoh 

Yesus itu memikul salib sembari 

didera. 

Foto: Wahyu - Clara 

JUMAT AGUNG 

STASI ST FELICITAS KOTA 

BANGUN 

 

Jumat, 14 April 2017, di Stasi St 

Felicitas Kota Bangun diadakan 

ibadat Jumat Agung. Walau kali 

ini tanpa kehadiran Pastor, 

namun umat antusias meng-

hadiri dan mendengarkan Kisah 

Sengsara Yesus. 

Petugas ibadat seluruhnya 

dilakukan oleh pengurus dan 

umat Stasi 

Foto Kiriman: Nurmauly Sitanggang 

STASI ST THOMAS 

PETAPAHAN 

Jumat Agung di Stasi St Thomas 

Petapahan, dipersembahkan oleh 

Pastor Otello Pancani, SX. Ibadat 

dimulai pukul 15.30, lebih 

lambat dari jadwal, karena 

Pastor berkenan memberi 

pengarahan pada para petugas 

karena Ibadat Jumat Agung ini 

hanya dilaksanakan setahun 

sekali, dan tata caranya berdeda 

dari ibadat-ibadat lainnya. 

Petugas cepat tanggap menerima 

pengarahan pastor, dan ibadat 

Jumat Agung di stasi Petapahan 
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dapat berjalan baik, tenang dan 

bermakna. 

Pada penciuman Salib, satu per 

satu umat menaburkan bunga di 

salib selayaknya menghadiri 

pemakaman. Tabur bunga lekat 

dengan budaya Jawa ditujukan 

untuk Yesus, namun dengan 

pengharapan bahwa kehidupan 

dan semangat baru akan timbul 

setelah peristiwa yang menye-

dihkan. Kematian Yesus justru 

menimbulkan kehidupan baru. 

Sebagaimana Yesus mau total 

menjadi berkat bagi manusia, 

demikian pula manusia harus 

menjadi berkat bagi sesama.   

Sesuai Ibadat, Pastor menyem-

patkan diri mengunjungi Ibu 

Yovita, yang sudah beberapa saat 

sakit. Bersama-sama keluarga 

pastor berdoa untuk kebaikan 

Ibu Yovita, dan memberikan 

hosti. 

Rombongan bersama umat 

menikmati makan sore 

manjelang malam di rumah 

keluarga Bapak Santoso dengan 

suasana penuh kekeluargaan. 

 

STASI ST CAECILIA SIABU  
Jumat Agung, 14 April 2017 di 

Stasi St Caceilia di persem-
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bahkan oleh Rm Antonius 

Wahyudianto, SX.  

Romo dalam homilinya me-

ngatakan bahwa tidak selamnya 

kenyataan hidup itu menye-

nangkan dan menggembirakan. 

Banyak orang tidak mau 

menerima kenyataan tidak enak 

dalam hidupnmya – seperti 

dalam bacaan Injil hari ini. 

Banyak orang Yahudi tidak bisa 

menerima Yesus sebagai Anak 

Allah. Mereka tidak mau 

mengakui meski telah melihat 

banyak tanda dan mujizat. 

Banyak pekerjaan baik yang 

telah dilakukan Yesus dalam 

nama Bapa-Nya, tetapi tidak 

membuat orang-orang Yahudi 

memuji dan memuliakan Allah. 

Yang terjadi adalah mereka 

malah mencela dan bermaksud 

membunuh Yesus. Mereka 

mennggapnya Yesus telah 

menghujat Allah karena 

menyebutnay diri_nya sendiri 

sebagai Anak Allah yang 

menurut mereka adalah orang 

biasa. Dan juga kenyataan bahwa 

Yesus – yang Anak Allah – telah 

membuat banyak mujizat dan 

diikuti banyak orang membuat 

mereka iri.  

Begitu pula dalam kehidupan 
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kita sehari-hari, pernah terjadi 

peritiwa semanggi dalam 

menegakkan keadilan dan 

kebenaran yang dialami Munir 

dan kawan-kawan mengalami 

bayak kendala, meski demikian, 

kebenaran dan keadilan tetap 

diperjuangkan. 

~SrL 

STASI ST AGUSTINUS 

SRIWIJAYA 

JUMAT AGUNG umat Stasi 

Agustinus Sriwijaya Tapung, 

umat mengikuti ibadat JALAN 

SALIB penuh hening dan kusuk.  

Homili/Renungan: Raja Pilatus 

Sang Penguasa menjatuhkan 

hukuman mati kepada Yesus 

adalah Allah Maha Kuasa, Sang 

Penyelamat Umat manusia, 

setelah Raja Pilatus menjatuhkan 

hukuman mati di kayu salib 

kepada orang yang tidak 

bersalah. Setelah itu dia cuci 

tangan atas hukuman itu. Itulah 

gambaran Sang Pemimpin jaman 
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sekarang selalu menutupi 

kesalahannya, aibnya, kesera-

kahannya dan menimpakannya 

kepada seseorang yang tidak 

bersalah.  

Oleh karena itu JALAN SALIB 

adalah Sarana umat manusia 

untuk REFLEKSI, MEDITASI, 

KONTEMPLASI, EKSTASI diri 

dengan penderitaan, sengsara, 

wafat Yesus Kristus, dengan 

harapan kelak nantinya kita ikut 

bangkit bersama Yesus untuk 

mengalahkan ALAM MAUT : 

keserakahan, ketamakan, keben-

cian, kedengkian, kesombongan, 

ketidakadilan, saling menjatuh-

kan, dan lain-lain dan pada 

akhirnya kita meraih Ke-

menangan pada Kebangkitan 

Yesus Kristus yaitu HARI RAYA 

PASKA.  

~Damanus Ginting 

STASI ST YOSEF SALO 
Dalam perayaan Jumat Agung 

tidak ada Ekaristi (perjamuan) 

umat hanya menerima Hosti 

(tubuh Kristus) yang sudah di 
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Konseklir pada malam Kamis 

Putih.  

Bacaaan Injil dibacakan secara 

meriah oleh beberapa orang 

pengurus dan pastor melakon-

kan dialog Yesus. Bacaan injil 

dibacakan oleh beberapa orang. 

Perayan Sabda ditutup dengan 

doa umat yang meriah yang 

dibacakan oleh Pastor. Dalam 

doa umat meriah ini ada sepuluh 

tema yang didoakan yaitu 

mendoakan Gereja Kudus, 

mendoakan Bapa suci (Paus), 

Mendoakan Para Pejabat Gereja, 

mendoakan para calon baptis, 

mendoakan kesatuan umat 

Kristen, Mendoakan umat Yahudi 

yang telah mendahului kita me-

nerima Sabda Allah, mendoakan 

mereka yang mengimani Kristus, 

mendoakan mereka yang tidak 

mengimani Allah, mendoakan 

pemimpin Negara, dan men-

doakan saudara-saudara yang 

menderita. 

Setelah doa umat meriah 

dilanjutkan dengan penyem-

bahan salib. Misdinar memegang 

salib dan umat secara bergantian 

menyium salib dengan berlutut. 

Dalam peristiwa ini di banyak 

tempat juga termasuk di Stasi 

Salo umat merasa kepedihan 

yang mendalam maka tidak 

jarang kita melihat umat 

berkaca-kaca (air mata).  

Setelah doa Komuni tidak ada 

berkat penutup tetapi Imam 

hanya mengulurkan kedua 

tangan kearah umat yang 

menundukkan kepala, imam 

mengucapkan doa bagi umat. 

Dan umat pulang dengan diam 

tanpa ada lagu penutup.*** 

~ Rosalaura Purba 
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MALAM PASKAH 

STASI ST YOHANES DON 

BOSCO RAJAWALI 
Sabtu, 15 April 2017, hujan deras 

mengguyur Gereja Stasi St 

Yohanes Don Bosco Rajawali. 

Namun umat tetap berdatangan. 

Perayaan Malam Paskah dimulai 

pukul 20.00, dipersembnahkan 

oleh Rm. Antonius Wahyu-

diono,SX – pastor yang memban-

tu para pastor paroki untuk 

melayani Tri Hari Suci di Paroki, 

yang juga adalah pimpinan 

tertinggi Misionaris Xaverian di 

Indonesia. 

Masih dalam hujan yang sudah 

sedikit reda, api unggun 

dinyalakan. Lilin Paskah 

dinyalakan dari Api Baru. Pastor 

membawa Lilin Paskah tersebut, 

tiga kali berhenti seraya 

menyanyikan Cahaya Kristusdi 

tengah kegelapan dan umat 

serentak menjawab Syukur 

kepada Allah. Tiba di Panti imam, 

lampu-lampu dinyalakan, dilan-

jutkan dengan Madah Pujian 

Paskah, dan upacara memasuki 

liturgi Sabda. 

 

Dalam homilinya, Pastor 

menekankan pentingnya mem-

perbaiki relasi dengan sesama 

manusia, Tuhan, dan alam, 

seperti api baru yang diberkati – 

Kristus yang menerangi. 

Sesudah homili singkat, 

dilanjutkan dengan upacara 

pemberkatan air baptis dan air 

suci, yang diawali dengan “Litani 

Para Kudus”. Diterimakan 
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Sakramen baptis bagi dua orang 

ibu dan penerimaan baru untuk 

beberapa orang. 

Misa berakhir pukul 22.30. 

~RE 

STASI ST AGUSTINUS 

SRIWIJAYA 

Sabtu SUCI, Malam pkl. 19.30 

Wib Stasi Agustinus Sriwijaya 

melaksanakan ibadat Suci malam 

PASKAH dengan Api Unggun Suci 

yang melambangkan API 

KRISTUS memberikan CAHAYA 

semangat bangkit bersama 

YESUS pada Minggu PASKAH.  

 

Dengan semangat LILIN PASKAH 

yg melambangkan ALFA - 

OMEGA mengandung makna 

bahwa Manusia lahir sampai 

dengan wafat adalah milik 

ALLAH, sebelum kita wafat 

marilah kita intropeksi diri, 

berbenah diri, bertobat dan 

bertobat, saling berbagi terhadap 

sesama agar kita bangkit 

bersama Yesus Kristus pada hari 

Kebangkitan Minggu PASKAH, 

hari Minggu KEMENANGAN bagi 

umat manusia yg percaya 

kepadanya.  

~Damanus Ginting 

STASI ST AGATHA KUALU 

TARAI  

Malam Paskah di Stasi St Agatha 

Kualu Tarai dipersembahkan 

oleh Pastor Kornelius Sipayung 

OFM Cap.  
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Malam paskah adalah perayaan 

terbesar iman kita. Tradisi 

Gereja berjaga dengan penuh 

syukur dan sukacita mengenang 

penciptaan dan penyelamatan 

Tuhan dengan berbagai bacaan 

Kitab SUci.  

Kita bersukacita karena 

kebangkitan Kristus adalah 

terang bagi dunia – yang kita 

nyatakan dengan lilin Paskah – 

cahaya suci untuk mengusir 

kedurhakaan, mem-bersihkan 

orang bedosa, me-ngembalikan 

kesucian kepada orang yang 

jatuh, menghibur yang 

berdukacita. Paskah senantiasa 

mengajak kita untuk membuka 

lembaran baru hidup kita. 

Walaupun selama ini – seperti 

murid-murid – tercerai-berai 

minggalkan Yesus – Ia tidak 

dendam, bahkan menyebut kita 

murid-murid-Nya, saudara-

saudara-Nya. 

~ Sr. L 
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STASI ST LUSIA RUMBAI  
Malam Paskah di Stasi St Lusia 

Rumbai, Perayaan Ekaristi 

dipersembahkan oleh Pastor 

Franco Qualizza, SX. Perayaam 

Malam Paskah yang diguyur 

hujan tetap meriah, Upacara 

Cahaya dilakukan di depan pintu 

masuk gereja.  

 

Diterimakan Baptisan seorang 

bayi, satu orang dewasa dan 

penerimaan resmi sebanyak 8 

orang. Setelah Perayaan Malam 

Paskah acara dilanjut dengan 

ramah tamah ditemani kue-kue, 

kopi dan the manis. 

~ Kurniadi. 

PERAYAAN PASKAH 

STASI ST DOMINIKUS 

TAMBUSAI 
Minggu, 16 April 2017 

 

Umat stasi St Dominikus 

Tambusai merayakan Paskah 

dengan berbagai permainan. 

Bapak-bapak juga tidak mau 

ketinggalan, ikut bermain. 

Foto-foto dikirim oleh Fembrii Ovi dan Rina 

SInaga 

STASI ST AGUSTINUS 

SRIWIJAYA 
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Hari Minggu HARI RAYA 

PASKAH, Umat Stasi Santo 

Agustinus Sriwijaya dengan 

semangat dan bergembira 

menyambut hari KEBANGKITAN 

TUHAN YESUS KRISTUS DARI 

ALAM MAUT, sebagai tanda dan 

bukti yg nyata bagi umat 

manusia yg percaya kepadaNya. 

Hari Raya Paskah adalah Hari 

Raya KEMENANGAN.   

~ Damanus Ginting 

STASI ST FRANSISKUS ASSIS 

INDA KIAT 

Minggu, 16 April 2017, umat 

Stasi Inda Kiat - meski tidak 

mendaaptkan kunjungan Pastor 

tetap bersemangat merayakan 

Paskah. 

Di Stasi ini, terdapat Rumah 

Susteran FCJM. 

Foto kiriman Ibu Erlina Sihotang. 
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STASI ST MONIKA 

MENJUAHJUAH  

Anak-anak BIA sudah selesai 

mencari telusr Paskah dan 

semua sudah membawa 

bingkisan Paskah saat Pastor dan 

rombongan tiba di sana. Ketua 

stasi dan anak-anak datang 

menyalami Pastor dan ro-

bongan, mereka tampak senang 

melihat kedatangan pastor dan 

juga teman-temannya. Anak-

anak lumayan banyak di stasi ini, 

padahal stasi ini tergolong stasi 

kecil, tetapi pengurusnya tetap 

aktif dan semangat dalam 

pengembangan iman anak-anak 

dan juga orang dewasa. 

Stasi ini berada di wilayah dua 

Paroki Santo Paulus Pekanbaru. 

Pada umumnya kalau pastor 

mau pergi ke stasi ini selalu 

melalui jalan lintas Chevron. Kali 

ini untuk lewat jalan Chevron 

tidak terlalu sulit karena pastor 

ditemani oleh orang dalam tetapi 

biasanya juga tidak ada kesulitan 
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karena pastor sudah mempunyai 

pass untuk masuk dan keluar 

kompleks Chevron. 

Tentu ada beberapa hal yang 

menarik untuk umat Stasi 

Mejuah-juah dalam Paskah tahun 

ini, yaitu pertama mereka di 

kunjungi Pastor yang jubahnya 

warnanya coklat dan di 

belakangnya ada seperti topi. 

Wah menurut cerita topi itu dulu 

digunakan sebagai tempat 

menyimpan hasil minta-minta 

saudara-saudara dina (santo 

Fransiskus Asisi) wah cerita 

lebih lanjut dapat ditanya sendiri 

kepada pastornya ya…namanya 

Pastor Kornelius Sipayung, OFM. 

Cap. 

Dalam kata pengantar perayaan 

Paskah pagi pastor berkata “ 

Allah telah membangkitkan 

Yesus dari kematian, maut tidak 

mampu menahan Yesus, Dia 

telah bangkit. Allah juga mampu 

membangkitkan kita dari kubur-

kubur kematian kita, yaitu dari 

kubur rasa benci, dari kubur-

kubur kelemahan-kelemahan 

kita. 

Setelah Yesus bangkit Ia pergi 

mengunjungi orang yang telah 

menyangkal DIA dan berkata 

kepada mereka “Damai sertamu” 

kata-kata itu setiap kali dalam 

ekaristi diucapkan. Dengan 

penuh canda pastor yang dalam 

kotbahnya banyak menggunakan 

bahasa Karo Pastor Kornelius 

menanyakan “apakah di sini ada 

pengikut Kristus??? Dimana 

orang lain yang bersalah tetapi 

saya yang bertobat atau berubah 

dan berkata kepada mereka yang 

berbuat salah “damai sertamu” 

Itulah Paskah Kristus.  

~ Rosalaura Purba 
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STASI ST FRANSISKUS 

XAVERIUS PSR FLAMBOYAN  

Perayaan Paskah di Stasi St 

Fransiskus Xaverius dipersem-

bahkan oleh Pastor Otello 

Pancani SX, dimulai pukul 09.00 

pagi. 

Mengapa Yesus datang di 

tengah-tengah Murid-muridnya – 

komunitas Gereja? Sebab Yesus 

mau menyertai komunitas=Nya, 

bahwa kita sebagai Gereja, lahir 

dari Dia. Tidak ada pendiri lain 

selain Dia. TIdak ada pemimpin 

lain selain Dia. Dan hanya dari 

Dia lah terpancar kasih yang 

menjiwai murid-murid-Nya. 

Maka itu, Yesus yang bangkit 

mulia berdiri sebagai Tuhan dan 

Guru, di tengah-tengah Komuni-
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tas, di tengah-tengah kita sebagai 

Gereja. Hanya Yesuslah Guru 

Tunggal dan Pemimpin dalam 

Gereja. Dan murid-murid-Nya , 

tak ada yang lebih penting dari 

yang lain. 

Yesus berkata “Shallom bagimu.” 

~ Sr L 

STASI ST YOHANES KOTA 

BATAK 

Minggu Paskah di Stasi St 

Yohanes Kota Batak pukul 11.00 

dipersembahkan oleh Pastor 

Otello Pancani, SX 

Kata pertama yang diucapkan 

Yesus setelah bangkit, kepada 

murid-murid yang pernah 

menyangkal dan menghianati 

Dia bukanlah teguran, cacian, 

celaan, jeweran, kecaman.. 

melainkan Shallom!. Sebuah kata 

yang maknanya sanat kaya. 

Maknanya: Kebahagiaan dalam 

kelimpahan yang menjawab 

kerinduan hati manusia yang 

paling dalam, seperti hidup, 
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cinta, kesejahteraan, pekerjaan, 

sukses dan segala sesuatu yang 

baik yang dapat dirindukan 

manusia.  Damai Sejahtera, 

belum mengungkapkan seluruh 

kekayaan yang terkandung 

dalam stilah Shallom.  

Yesus berhati besar, Ia tidak mau 

melontarkan kekecewaan kepa-

da KomunitasNya, kepada kita 

yang suka meninggalkan DIa, 

menyangkal Dia, menghianati 

Dia. Kepada GerejaNya yang 

begitu lemah ia berkata 

“Shallom”. Ajakan untuk 

bersukacita, ajakan yang 

mengandung dan membawa 

kebahagiaan dan kelimpahan-

Nya. Itulah Yesus, dan Itulah 

kita.~SrL 

STASI ST LUSIA RUMBAI  

Minggu, 16 April 2017 

Misa Paskah di Stasi St Lusia 

Rumbai dimulai Pk. 08.00, 

Dipersembahkan oleh P. Yulius 

Tangke Bandaso, SX. 

 

Selesai Misa jam 9.45, 

dilanjutkan dengan acara 

panggung gembira oleh Panitia 

Kring St Kristoforus. Acara 

pertama, menortor oleh Pastor, 

Suster-suster KSFL dan Sr Luois 

beserta para Petugas Khusus 

pembagi Komuni Kudus. Acara 

dilanjutkan dengan persem-

bahan acara dari kirng-kring, 

berupa tarian, nyanyian dan juga 

menortor. dan lomba yel oleh 

masing-masing kring. 



 

 

Edisi LVV – Mei 2017 Halaman 55 dari 60 

 

Makan siang dlaksanakn pukul 

13.30, dilanjutkan dengan 

pengumuman pemenang lomba 

Yel, yang mana dimenangkan 

oleh Kring Kring St Fransiskus, 

Kring St Anna,  Kring St Theresia, 

Kring ST Kristoforus dan Kring St 

Petrus. 

Sebelum acara berakhir, semua 

yang hadir mendapatkan 

bingkisan paskah dan tentu saja 

telur paskah.  

 

Semua acara ini, yang dimulai 

sejak Minggu Palma adalah hasil 

kerjasama dan kekompakan  

umat, pengurus kirng dan 

pengurus stasi 

~ Kurniadi 

STASI ST FELICITAS KOTA 

BANGUN 
Minggu, 16 April 2017, Misa 

Paskah di Stasi St Felicitas Kota 

Bangun dipersembahkan oleh 

Pastor Franco Qualzza, SX., mulai 

jam 09.15. 

Perayaan paskah, bukan sekedar 
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mengucapkan Selamat Paskah, 

melainkan juga Yesus yang 

memberikan dirinya bagi kita. 

Dimana diminta kita juga 

memberikan diri bagi sesama. 

Misa selesai jam 10.30, 

dlanjutkan dengan makan 

bersama umat di depan Gereja, 

di bekas bangunan gereja lama. 

Setelah sekian waktu stasi ini 

tidak dapat beraktifitas, kini 

terasa benar kekeluargaan di 

stasi ini. Umat Stasi selama 

pekan Suci melaksanakan 

kegiatan ibadat di stasi ini, dalam 

kebersamaan. Umat stasi 

mensyukuri kebersamaan ini, 

mengundang pastor dan 

rombongan untuk makan 

bersama. Sangat disayangkan 

dengan berat hati pastor harus 

segera berangkat untuk 

mempersembahkan misa ke 

Stasi selanjutnya, namun pastor 

menyempatkan diri memberikan 

doa pembuka dan memberi 

berkat untuk makanan dan acara 

ramah tamah yang akan 

diselenggarakan di stasi ini 

sepeninggal pastor. ~RE 

STASI ST TARCISUS KOTA 

BARU 

Minggu, 16 April 2017, Saat 

rombongan kecil Pastor tiba di 

Stasi St Tarcisus Kota Baru yang 

berlokasi di Sektor Perkebunan 

IV, petugas dan putra-putri Altar 

telah menunggu, siap dengan 

pakaian liturgi di halaman 

gereja.  

Misa paskah dipersembahkan 

oleh Pastor Franco Qualizza, SX. 

Ketua Stasi – Ibu Yulia Usiani – 

memperkenalkan calon anggota 

Gereja Katolik baru yang selama 

udah aktif bergereja di Stasi ini. 

Namun tetap, harus ada 
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persiapan seperti Katekumen 

bagi keluarga dengan tiga anak 

ini untuk benar-benar diterima 

resmi sebagai anggota Gereja 

Katolik, yang akan diatur 

pelaksanaannya oleh pengurus 

stasi. 

Dilantik dan diberkati serom-

bongan putra-puti altar dalam 

kesempatan ini. 

Selesai Misa, umat bersama 

pastor dan rombongan 

menikmati makan siang, dan 

mengikuti sebentar pembagian 

hadiah untuk pemenang-

pemenang lomba kegiatan 

prapaskah. Kegiatan yang 

menandakan bahwa umat stasi 

hidup, bersama-sama merayakan 

Prapaskah. 

Tergantung telur-telur paskah di 

mana-mana. Telur – sebagai 

simbol dimana Yesus keluar 

menyongsong hidup baru 

melalui kebangkitan-Nya. ~RE 
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PENGUMUMAN 

 Diluar edisi Natal dan Paskah, Warta Paroki juga membuka 

kesempatan bagi pemilik usaha untuk mempro-mosikan usaha di 

Warta Paroki. Hal ini dalam upaya warta paroki untuk menam-pilkan 

edisi-per edisinya dengan lebih “berwarna”. Promosi berwarna hanya 

akan diletakan di cover belakang yang mana satu halamannya diminta 

partisi-pasi Rp.500.000,- /edisi, dan untuk setengah halaman diminta 

partisipasi sebesar Rp,250.000 dengan peletak-kan cover belakang 

bagian dalam. Info ke Bpk. Y Sugiyana. 

 PDKK mengadakan pertemuan pujian setiap senin jam 19.00 di 

Pendopo. Umat yang berkenan diundang untuk hadir. 

 Terimakasih kepada pengurus stasi dan umat yang telah 

mengumpulkan amplop APP.  

 Bagi yang menginginkan foto-foto paskah untuk dibantu cetak: 

1. Cari foto di Facebook Paroki Santo Paulus dan tulis komentar di 

foto yang dimaksud dengan format  

Nama#stasi#Jumlah foto#ukuran. 

Foto akan dicetak ukuran A4 (sebesar Warta paroki ini dalam 

posisi terbuka) atau A3 (dua kali warta paroki dalam posisi 

diibuka). 

2. Akan dimintakan biaya pengganti cetak untuk diserahkan kepada 

yang membawa menurut jadwal kunjungan pastor terdekat. 
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EDISI JUNI 2017 

 

 

KRK dan Seminar Hidup Baru Dalam Roh Kudus  

\ 

Perlombaan Bulu Tangkis 19 Wilayah 

 

Gerakan 1 sak Semen untuk Kualu Tarai 



 

 

 


