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PENGANTAR PASTOR PAROKI 

Saudara-saudari terkasih, 

Salam damai Kristus! 

Bulan November dan bulan Desember adalah bulan-bulan terakhir dalam tahun, waktu untuk 
menyelesaikan  kegiatan-kegiatan dalam program  kerja tahun ini dan  untuk menyempurnakan 
tugas-tugas yang mungkin belum sempat dirampungkan sebelumnya. 

Gereja pula dengan serangkaian pesta liturgis selama bulan-bulan ini mengarahkan pandangan 
kita pada masa depan dan pada akhirat: 

  “Hari Raya Semua Orang Kudus” (1 Nov.) dan “Hari Raya Pengenangan Arwah Semua Orang 
Beriman” (2 Nov.) mengingatkan kita akan Saudara-saudari kita yang sudah mendahului kita 
pada hidup abadi. Kita ikut bersyukur dan memuji Tuhan dengan semua Saudara kita yang 
sudah mencapai persatuan sempurna dengan Tuhan di Surga (semua Orang Kudus).  Kita 
mengenang juga semua orang beriman yang sudah meninggal dunia, khususnya yang masih 
membutuhkan doa kita untuk mencapai kebahagiaan sempurna di Surga. Dalam iman akan 
‘persekutuan para kudus’,  kita yang masih hidup di dunia ini dapat membantu jiwa-jiwa di 
“api penyucian” dengan mempersembahkan doa-doa untuk mereka, khususnya kurban 
Ekaristi.  Kita juga dapat membantu mereka dengan beramal, indulgensi, laku tapa, dan 
tobat.    
  

 Akhir Tahun Liturgi dan Permulaan Tahun Liturgi yang baru.  
Hari Minggu, tgl. 24 November,  ialah HARI RAYA TUHAN KITA YESUS KRISTUS RAJA 
SEMESTA ALAM.  Kita memuliakan Yesus Kristus, Tuhan, Raja semesta alam, Raja hati kita 
dan hidup kita. Sekaligus kita bersiap menerima kesempatan baru untuk menerima Dia dan 
mengabdi kepada-Nya dalam tahun liturgi yang baru yang akan dimulai pada hari Minggu 
berikutnya, tgl. 1 Desember: HARI MINGGU ADVEN I.  Salah satu dimensi penting Masa 
Adven ialah misteri ‘kedatangan’ Allah dalam hidup kita manusia (istilah ‘adven’ artinya 
‘kedatangan’): kedatangan yang sudah terjadi dalam sejarah, khususnya dalam diri Yesus 
Kristus, kedatangan Tuhan pada akhri zaman dan kedatangan Tuhan sekarang ini melalui 
Sabda-Nya, Sakramen-sakramen-Nya dan melalui peristiwa-peristiwa hidup kita.   

Untuk mengindahkan semangat liturgi Gereja dalam masa ini beberapa hal patut kita perhatikan, 
antara lain: 

- Berkaitan dengan peringatan arwah orang beriman, dianjurkan agar dalam bulan November 
dalam pertemuan lingkungan diadakan ibadat khusus untuk arwah Sdr/i kita yang sudah 
meninggal dan bila mungkin dipersembahkan misa untuk mereka. Kita tidak lupa pula untuk 
membersihkan tempat kuburan mereka!   

- Berkaitan dengan masa Adven, kita diingatkan bahwa Gereja Katolik tidak membenarkan 
perayaan-perayaan Natal dalam masa Adven.  Peristiwa Natal akan dirayakan dan dihayati 
dengan baik hanya kalau dipersiapkan melalui perayaan dan penghayatan masa Adven 
dengan baik. Baiklah dalam masa Adven ditiadakan pula sejauh mungkin pesta-pesta lain 
(pesta perkawinan, pesta adat...), mengingat bahwa kita masih dalam suasana ‘persiapan’ 
pesta besar Natal, kelahiran Yesus, Tuhan. 

 



 

Beberapa kegiatan yang patut diperhatikan dalam bulan-bulan yang akan datang ini ialah, antara 
lain: 

1. Rapat Dewan Pastoral Paroki Pleno tgl 13-15 Desember.  Mohon rapat ini dipersiapkan 
dengan segala laporan yang akan diminta oleh DPP. 

2. Bagi yang belum melunasi sumbangan-sumbangan wajib diharapkan dapat melunasinya 
sebelum Rapat Dewan Pastoral Paroki Pleno.    

3. Dalam bulan Desember, sebagai persiapan untuk menyambut Hari Raya Natal, para pastor 
akan bersedia melayani Sakramen Tobat.  Stasi/lingkungan yang ingin menerima pelayanan 
tsb secara khusus, mohon dirundingkan jadwalnya 
di kantor paroki.   

Semoga Tuhan menyertai kita dan segala karya 
kerasulan kita dengan berkat-Nya! 

Salam dan hormat, 

P. Franco Qualizza, SX 
Pastor Paroki 

 

D A R I   R E D A K S I 

 

Syukur yang tiada berkesudahan – sekali lagi Warta Paroki dapat diterima di tangan bapak/ibu 
sekalian. Hal ini terjadi karena penyertaan Roh Kudus dan bantuan beberapa pihak. 

Edisi kali ini membahas secara khusus Pendiri Serikat Misionaris Xaverian – St Guido Maria 
Conforti – yang mana telah diberi gelar Santo oleh Paus Benediktus XVI pada tanggal 23  Oktober 
2011 yang lalu. Hal ini juga sekaligus mengingatkan kita akan para pastor kita yang selama ini 
melayani kita dari awal paroki ini berdiri – para pastor kita yang bernaung di bawah Serikat 
Xaverian (SX) yang begitu rendah hati melayani dan mengasihi kita. Juga, agar bisa menjadi 
panutan bagi kita dalam karya hidup kita agar selalu bersemangat dalam pewartaan Kabar 
Gembira, berhati teguh, setia pada Kristus dan pantang menyerah dalam menghadapi berbagai 
cobaan dan kemajuan dunia. Hal ini dimaksudkan juga sebagai pengenalan Misionaris Xaverian 
kepada anak-anak kita, dan berharap agar kita sebagai orang tua terbuka hati untuk menerima 
panggilan yang mungkin akan diterima anak-anak kita. 

Sebagai informasi tambahan, edisi bulan depan, Desember 2013 – Warta Paroki menerima 
pemuatan ucapan selamat Natal. Bagi yang berminat harap langsung 
menghubungi kami. 

Akhirnya, semoga kita semua diberi kekuatan dalam mewartakan Kabar 
Gembira dalam bidang pekerjaan kita masing-masing, dan semoga Roh Kudus 
senantiasa membimbing dan menyertai kita. Amin. 

 

Y Sugiyana 
Redaktur 
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SAJIAN UTAMA 

SANTO GUIDO MARIA 

CONFORTI 

Guido Maria Conforti lahir pada 30 Maret 
1865 di Ravedese, Parma, Italia Utara. 
Beliau melewati masa-masa sulit untuk 
menjadi seorang imam, yaitu penolakan 
ayahnya untuk membiayai sekolah 
seminarinya, namun mendapat dukungan 

dari ibunya. Kesulitan teratasi – dan belaiu 
ditahbiskan menjadi imam 22 September 
1988, dan tinggal di seminari, menjabat 
sebagai wakil rektor. 

Pada masa pendidikannya, beliau tertarik 
dan berhasrat pada misi St Fransiskus 
Xaverius yang menjalankan misi ke tanah-
tanah di Asia, namun gagal menjalankan 
misi ke Cina karena kematian. Sejak saat 

itu, cita-cita Guido Maria Conforti adalah 
untuk meneruskan misi St Fransiskus 
Xaverius. Hal ini pun mendapat bayak 
tantangan, dan berkat ketekunan serta 
penyertaan Kristus, beliau berhasil 
mendirikan Serikat Misionaris Xaverian 
untuk mewartakan Injil kepada 
bangsa-bangsa pada tahun 1895. 
Pada tahun yang sama, beliau 
ditunjuk sebagai Vikaris Jendral – 
sampai dengan bulan Juni 1902, 

saat beliau diutus menggembalakan 
Keuskupan Agung Ravena. 

Menjelang akhir tahun 1907 Bapa 
Suci memercayakan kepadanya 
penggem-balaan Keuskupan Parma. 
Selama hampir 25 tahun beliau 
menjadi gembala yang baik bagi 
keuskupan itu. Secara khusus, 
beliau menggiatkan pembinaan 

iman dan perjumpaan dengan 
umatnya (lima kali kunjungan 

pastoral); beliau menye-lenggarakan dua 
kali sinode keuskupan, mendirikan dan 

menggerakkan kegiatan-kegiatan Katolik, 
pembinaan awam, persekutuan-
persekutuan Katolik, media masa Katolik, 
tugas-misi umat, Kongres Ekaristi, 
Kongres Maria dan Misionaris, dan ndegan 
kasih yang berkobar beliau menanamkan 
ketaatan kepada Bapa Suci. 

Karena “menggiatkan kaum awam 
berperan serta dalam penyebaran iman 

merupakan cara paling efektif untuk 
melestariakn dan mengembangkan iman 
di tengah masyarakat” (Surat kepada para 
imam 1917) – maka beliau mencurahkan 
tenaga tanpa mengenal lelah demi 
penginjilan “bangsa-bangsa”. 

Panggilannya sebagai imam dan misionaris 
lahir dari kontemplasi Sang Tersalib. 

Yesus yang tersalib berbicara padanya 
tentang kasih kepada semua orang sampai 
pada penyerahan seluruh diri-Nya, 
berbicara tentang kasih Kristus (Caritas 
Christi), yang wafat bagi semua orang. 

Guido Maria Conforti beristirahat dalam 
Tuhan pada tanggal 5 
November 1931, pada 
usia 66 tahun. 

Digelar Beato oleh Sri 
Paus Yohanes Paulus II 
pada tanggal 17 Maret 
1966. 

Digelar Santo oleh Sri 
Paus Benediktus XVI pada 
23 Oktober 2011. 

 

 



 

  

Halaman 4 dari 29 

 

EDISI XIX – November 2013 

T O P I K 

SERIKAT MISIONARIS 

XAVERIAN 

Doa kepada Tritunggal Maha 

Kudus melalui perantaraan St 

Maria Guido Conforti 

 

Ya Allah, Bapa yang penuh kasih… 

Kami mengucap syukur atas randa-tanda 
kehadiran-Mu di tengah-tengah kami. 

Kami mengucap syukur kepada-Mu atas 
semua saudara-saudari kami, yang 
sungguhpun lemah sebagai manusia 
namun berani mendekati Engkau, dan 
mengikuti Yesus Kristus Putera-Mu dengan 
setia. 

Sekarang mereka telah menjadi teladan 
bagi kami dan pendoa kami kehadirat-Mu. 

 

Dengan penuh kepercayaan akan 
belaskasihMu, Ya Bapa… 

Kami mohon agar dengan perantaraan 
Santo Maria Guido Conforti, Engkau 
menganugerahkan rahmat yang sangat 
kami butuhkan ini ___________________. 

 

Jika Engkau berkenan mengabulkan doa 
kami ini, kami akan lebih merasakan, 
bahwa Engkau dekat pada kami dan kami 
lebih terdorong untuk meneladani St 
Guido Maria Conforti dalam menghayati 
dan mewartakan Injil kepada segala 
bangsa seturut perintah Yesus Kristus, 
PutraMu dan Tuhan kami. 

Amin. 

 

Catatan: 

Kalau Anda memperoleh rahmat atau mujizat 
dari Tuhan degan perantaraan St Guido Maria 
Conforti, anda dimohon memberitahukan 
kepada Provonsial Xaveria – Biara Xaverian Jl 

Situjuh 3 Padang. 

 

Doa yang menyembuhkan 

Kesaksian Sabina Kamariza. 

Mujizatpun terjadi atas seorang gadis dari 
Afrika bernama Sabina Kamariza. Sabina 
hidup di bukit Ndawa, perbukitan Burundi 
(Afrika). Tahun 1965 Sabina menderita 
sakit perut yang tak tertahankan. 
Beberapa dokter yang memeriksa belum 
menemulan penyebabnya. 

Setelah dirawat di rumah sakit Prince 
Regent Charles, baru ditemukan bahwa 

Sabina menderita kanker Usus. Dokterpun 
memutuskan untuk melakukan pem-
bedahan. Malang bagi Sabina, dokter 
menyatakan bahwa kanker yang 
bersarang di ususnya termasuk jenis 
kanker ganas, tak mungikin disembuhkan, 
dan menurut perhitungan dokter usia 
Sabina tidak akan lebih dari sebulan. 

Harimeshi, kakak Sabina – minta agar 
Sabina tinggal di rumahnya. Alasannya 
sederhana, tempat itnggalnya dekat 
dengan para suster Xaverian. Ia ingin 
adiknya bisa menunggu akhir hidupnya 
dengan tenang. SUster Tomasin Casali 
merawat dengan penuh perhatian. Namun 
dalam minggu pertama Sabina mengalami 
penderitaan hebat. Ia makin kurus, 
perutnya tidak bisa menerima makanan, 
dan obat biuspun tidak mengurangi rasa 
sakit yang dideritanya. 
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Dituntun oleh Roh 
Kudus, suster To-

masina meletakkan 
foto Guido Conforti 
di dekat meja 
Sabina dan memulai 
novena untuk ke-
sembuhnan Sabina. 
Banyak suster dan 
umat yang ikut 
men-doakan Sabina 
dengan perantaraan Guido Maria Conforti. 

Meski demikian, keluarga Sabina sudah 
tidak benyak lagi berharap. 

Gaudenzia, salah satu kakak Sabina, 
meminta misa agar Sabina segera 
dibebaskan dari penderitaan. Kalupun 
berkenan dipanggil, segeralah dipanggil. 
Ia tidak tega melihat adiknya mengalami 
penderitaan yang tidak tertahankan. 
Semua keluarga, kerabat dan para suster 
ikut menghadiri misa tersebut. Sabina 

tinggal di rumah ditunggui seorang anak 
“Waktu itu misa belum selesai ketika saya 
merasa terdorong untuk mengikuti misa. 
Saya merasa kuat, lalu saya bangun.” 

Anak itu melarang Sabina bangun karena 
merasa tak kuat menopang Sabina. Tetapi 
Sabina tetap bengun. Rasa sakit sudah 
lenyap. Ketika pulang, semua terkejut 
melihat Sabina telah berdiri di depan pintu 
dan menyembut mereka semua. Suster 
Tomasina datang untuk melakukan 
perawatan rutin dan memberikan 
suntikan. “Tidak usah. Aku tidak merasa 
sakit lagi. Uskupmu telah menyembuhkan 
aku,” kata Sabina. 

Peristiwa ini terjadi pada bulan Oktoner 
1965. Setelah melalui penyelidikan yang 
seksama, Gereja secara resmi mengakui 
bahwa peristiwa itu adalah mujizat yang 
dilakukan Tuhan dengan perantaraan 

Maria Guido Conforti, anak petani yang 
berhati tombak itu. 

Seputar Kapitel Jendral XVI 

Serikat Xaverian di 

Tavernerio – Italia 

Pengantar redaksi 

Jika kita ingat, pada bulan Juni dan Juli 2013 
yang lalu, Pastor paroki kita, Pastor Franco 
Qualizza SX “absen” dari paroki kita. Beliau 
berkunjung ke Italia – bukan kunjungan liburan 
– melainkan merupakan utusan dari Indonesia 
untuk menghadari kapitel Jendral XVI Serikat 
Xaverian. Berangkat juga pada saat itu Pastor 
Antonius Wahyudianto SX – yang kerap 
membantu melayani kita juga -, dan tulisan 
berikut adalah atas kemurahan hati beliau 
membagikan informasi ini kepada kita. 

Nuansa multikultural dan 
pentakostal dalam kapitel 

 Tepat pukul 16.00 waktu 
setempat, Sabtu 15 Juni 2013, suasana 
kompleks Pusat Spiritualitas dan Bina 
Lanjut Xaverian yang hening, teduh dan 
asri di Tavernerio, Como (Italia Utara), 
berubah menjadi gegap gempita tatkala 
dari kapel Santo Guido Conforti terdengar 
lantunan lagu berirama gregorian “Veni 
Creator Spiritus”, yang dinyanyikan oleh 
sejumlah 40 kapitularis plus 5 anggota 
Direksi Jenderal menandakan dibukanya 
Kapitel Jenderal Serikat Xaverian ke-16. 

Mulai sore ini para kapitularis yang dipilih 
dan datang dari 19 tanah misi Xaverian 
mengawali kapitelnya dengan lagu dan 
doa pembukaan yang dipimpin oleh 
P.Luigi Menegazzo SX,  Wakil Superior 
Jenderal.  

Kapitel yang diadakan secara 
rutin setiap 6 tahun sekali itu selalu dibuka 
dengan memohon datangnya anugerah 
Roh Kudus guna menjadi sumber inspirasi 
bagi para kapitularis. Seiring dengan irama 
dan nyanyian itu, para kapitularis berjalan 



 

  

Halaman 6 dari 29 

 

EDISI XIX – November 2013 

berarak-arakan dari kapel menuju ke 
lantai IV, Aula St Fransiskus Xaverius—

sebagai tempat berkapitel yang memakan 
waktu selama sekitar satu bulan. Nuansa 
multikultural terasa sangat kental oleh 
beragamnya kebangsaan peserta kapitel 
yang berasal dari Spanyol, Amerika 
Serikat, Brasil, Indonesia, Kongo, Italia, 
Kolumbia, Meksiko dan Skotlandia. Kesan 
internasionalitas juga turut diimbuhi oleh 
warna-warni pelangi sejumlah 19 bendera 
berukuran 120 x 170 cm yang terpancang 

gagah mengitari ruang kapitel, mewakili 
ranah misi para misionaris Xaverian yang 
berkarya di pelosok penjuru dunia.  

 

Kapitel Jenderal XVI yang 
bertemakan “Mari kita bertumbuh lebih 
teguh dalam iman demi memperbaharui 
misi”, dipimpin langsung oleh P.Rino 
Benzoni SX, yang menjabat sebagai 
Superior Jenderal selama 12 tahun (= dua 
periode). Selain untuk mendengarkan dan 

menanggapi laporan umum dari setiap 
provinsi/delegasi, kapitel juga 
mempresentasikan laporan dari 
Kongregasi Misionaris Maria (Suster-Suster 
Xaverian) dan refleksi Kelompok Awam 
Xaverian. Begitu pula laporan 
pertanggungjawaban Ekonomi Serikat dan 
evaluasi menyeluruh dari  Direksi Jenderal 
selama 6 tahun bertugas disampaikan 
dengan sangat mendetail dan mendalam. 
Yang paling penting untuk dikerjakan 

dalam kapitel multikultural ini adalah  
menetapkan beberapa 

kebijakan/keputusan yang akan 
dituangkan dalam dokumen utama. 

Sebagai gong pamungkasnya, dalam 
kapitel ini diadakan pemilihan Direksi 
Jenderal yang baru untuk periode 2013-
2019.  

Adapun bahasa resmi yang 
dipakai selama kapitel ini adalah bahasa 
Italia. Namun demikian, untuk 
memfasilitasi diskusi atau debat yang lebih 
hangat dan mendalam, para kapitularis 

dibagi pula dalam 5 kelompok kecil sesuai 
dengan semangat pentakostal untuk 
bebas menggunakan bahasa persatuan di 
tanah misi seperti bahasa Spanyol, 
Portugis, Italia, Perancis, dan Inggeris. 
Demikian pula berita harian dan serba-
serbi kapitel untuk konsumsi komunitas 
Xaverian di seluruh dunia diterjemahkan 
dari bahasa Italia ke dalam bahasa 
Inggeris, Spanyol, Perancis, Portugis, dan 
juga Indonesia. 

Kapitel sebagai suatu peristiwa dan 
pengalaman iman keluarga Xaverian 

Kapitel kali ini dipandang 
sungguh bersejarah dan signifikan bagi 
semua misionaris Xaverian di dunia. 
Karena kegiatan ini diadakan kurang dari 
2 tahun perayaan kanonisasi Santo Guido 
Maria Conforti, Bapa Pendiri SX, oleh Paus 

Benediktus XVI  pada 23 Oktober 2011 
lalu di Basilika St Petrus, Roma. Di 
samping itu, kapitel jenderal ini 
bertepatan dengan pencanangan Tahun 
Iman. Guna memaknai peristiwa atau 
pengalaman iman yang lebih 
kongkret lagi, para kapitularis pun 
bertolak dari lokasi kapitel di Tavernerio 
dengan mencarter bus menuju ke Rumah 
Induk, Parma pada hari Minggu 16 Juni 
pukul 7.30 pagi. Karena, di Santuarium 
Conforti, Rumah Induk – Parma, akan 
dirayakan Ekaristi Kudus dalam rangka 
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Pembukaan Kapitel Jenderal bersama 
umat beriman setempat dan mohon 

berkat khusus dari Santo Conforti untuk 
kelancaran kapitel. Perjalanan rohani 
dengan bus dari Tavernerio ke Parma 
(tempat disemayamkannya jenazah Santo 
Guido Conforti) memakan waktu sekitar 2 
jam. Di tengah perjalanan dengan bus itu 
diadakan pula doa laudes (ofisi pagi), 
serta pendarasan rosario agar peristiwa 
atau kegiatan Kapitel Jenderal XVI 
sungguh dihayati para kapitularis sebagai 

saat penuh rahmat Allah. 

Sekitar pukul 09.30 rombongan 
kapitularis tiba di Rumah Induk Parma. 
Perayaan misa kudus yang berlangsung 
tepat pada pukul 10.30 pagi  itu dihadiri 
juga oleh para Xaverian yang sakit dan 
lanjut usia. Misa yang bergaya inkulturatif 
tesebut dimeriahkan oleh frater-frater 
teologan yang tergabung dalam kelompok 
koor multikultural. Selain organ, pilihan 

alat musik berupa perkusi, gitar serta 
lagu-lagu dari berbagai negara sengaja 
dikemas secara inkulturatif  dalam 
perayaan ekaristi yang dipimpin oleh 
Superior Jenderal, P. Rino Benzoni SX, 
sebagai selebran utama dan didampingi 
keempat anggota Direksi Jenderal. Dalam 
kotbahnya, Superior Jenderal kelahiran 
Bergamo itu menandaskan bahwa di 
santuarium (tempat persemayaman) 

Santo Guido Conforti, iman kepercayaan 
para kapitularis diperbaharui dan 
diteguhkan sehingga dimampukan untuk 
memperbaharui misi. Sembari menyitir 
pernyataan Paus Benediktus XVI  bahwa 
“iman adalah dasar hidup kita dan misi 
kita”, P. Benzoni menggarisbawahi pula 
bahwa peristiwa kapitel ini mesti menjadi 
pengalaman iman. Yakni, pengalaman 
iman akan Roh Kudus yang selalu 
berkarya untuk menyatukan semua 
Xaverian di seluruh dunia sebagai satu 
keluarga.  

Pada kedua pilar marmer sebelah 
kiri dan kanan depan altar dipajang 2 

kutipan dari St. Guido Conforti yang 
berbunyi; “Iman adalah melihat Allah 
dalam segalanya” dan “Iman adalah 
mencintai Allah dalam segalanya”. Pada 
akhir kotbahnya, P.Benzoni sebagai 
pribadi mengungkapkan perasaannya—
seperti juga dirasakan oleh para 
kapitularis—bahwa rumah induk dan 
santuarium adalah “rumah keluarga 
Xaverian” yang  sejak awal didirikannya  

oleh St. Guido Conforti bertujuan untuk 
mempersiapkan para Xaverian muda 
mewartakan iman akan Kristus pada 
segala bangsa. Menarik untuk dicatat 
bahwa saat liturgi persembahan setiap 
delegasi/utusan kapitel dari 19 negara 
mempersembahkan barang-barang khas 
dan ornamen khusus di depan altar 
sebagai simbol devosional dan keimanan 
umat di tanah misi masing-masing. 
Selama dan sesudah kapitel berakhir, 

barang-barang khas sebagai simbol iman 
dan devosional itu, akan ditempatkan di 
Rumah Induk Parma sebagai simbolisasi 
persembahan dan hadiah dari umat 
beriman di ranah misi. Usai misa di 
santuarium, para kapitularis dipandu P. 
Turco SX untuk sejenak mengunjungi 
Museum Seni dan Etnografis Cina yang 
terletak tepat di sisi kiri Rumah Induk. 

 Komisi Kapitel dan dokumen utama; 
“Bertolak Dari Pewartaan Awal” 

 Selama empat minggu penuh 
(mulai medio Juni hingga medio Juli) para 
kapitularis disibukkan dengan kegiatan 
presentasi dan pembahasan laporan 
umum masing-masing provinsi/delegasi. 
Substansi laporan umum itu menyangkut 
pertanyaan mengenai hal-hal mana saja 
yang menunjukkan aspek positif dan 
negatif dalam provinsi serta dalam Serikat 
sebagai keseluruhan. Berkaitan dengan 
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hal itu, dibahas metode/kiat apa yang 
sebaiknya diterapkan untuk meningkatkan 

karya misi dan menemukan peluang 
sebagai jalan keluar dari setiap tantangan 
dan masalah kongkret yang dihadapi 
serikat di penjuru dunia. Disamping 
mempersiapkan laporan umum itu, setiap 
provinsi diwajibkan pula untuk 
mempresentasikan kertas kerja yang 
menggarisbawahi 5 topik utama, yakni; 
Strategi Misioner, Internasionalitas, 
Teologi Internasional, Stabilitas Ekonomi 
dan Mereka yang meninggalkan Serikat.  

Kelima topik utama yang telah 
direfleksikan dan disiapkan oleh setiap 
provinsi tersebut, dijadikan bahan diskusi 
dan kertas kerja oleh 5 Komisi Kapitel 
yang masing-masing bertanggunjawab 
untuk mengolah dan memperdalam satu 
topik dari kelima topik tersebut. Setelah 
topik-topik utama itu diolah secara 
mendalam dan terpisah dalam setiap 

komisi, kelima topik itu dibahas dalam 
pleno hingga layak dan disetujui oleh 
mayoritas kapitularis untuk dijadikan 
dokumen resmi kapitel. Selain itu, kelima 
topik utama sebagai satu kesatuan 
diobservasi, didiskusikan dan dikritisi pula 
oleh kelima kelompok diskusi menurut 
latar belakang bahasa nasional yang 
umum dipakai di tanah misi (mis Italia, 
Spanyol, Inggeris, Perancis, Portugis). 

Oleh karena itu, proses pengolahan topik 
baik oleh Komisi, kelompok bahasa, 
maupun dalam pleno secara marathon 
sangat membutuhkan waktu yang relatif 
panjang. Namun demikian, proses dan 
dinamika kapitel itu sendiri telah menjadi 
suatu ajang bagi kapitularis guna 
mempererat persaudaraan dan 
kekeluargaan yang bersifat multietnik 
sesuai dengan kharisma Xaverian. 

Disamping kelima komisi yang 
membahas masing-masing topik, 

dipercayakan pula kepada 5 relator 
bertanggungjawab merumuskan dokumen 

utama berupa Statuta Umum Serikat yang 
mengacu pada tema “Bertolak Dari 
Pewartaan Awal”.  Dokumen utama dan 
hasil diskusi kelima komisi itulah yang 
kemudian akan menjadi arah dasar dan 
strategi misi yang mesti dipedomani dan 
diemplementasikan oleh semua misionaris 
Xaverian seluruh dunia. Point-point dalam 
dokumen tersebut pertama-tama mau 
menggarisbawahi makna kanonisasi Bapa 

Pendiri sebagai kesempatan untuk 
pembaharuan diri dalam memantapkan 
karya misi Serikat bagi pewartaan ad 
gentes, ad extra, dan ad vitam. 
Digarisbawahi pula dalam dokumen itu 
konteks aktual misi dan situasi Gereja 
dewasa ini yang penuh tantangan baru 
seperti postmodernisme, globalisasi, 
sekularisasi individualisme, ketidakadilan, 
fundamentalisme, terorisme,  perang 
antar etnis, dan bagaimana hal itu disikapi 

dan diatasi dalam terang iman.  

Nilai-nilai kharisma dan unsur 
misioner yang menjadi kekuatan serikat 
seperti fraternitas (semangat 
mengeluarga), internasionalitas, 
kerjasama, solidaritas, kreativitas, dan 
dinamika misioner yang ditandai dengan 
dibukanya karya misi baru ke Thailand 
tahun lalu, hendaknya memperkokoh 

semangat misioner yang kadangkala 
digerogoti oleh kerapuhan manusiawi 
seperti misalnya kesulitan dalam membuat 
program bersama, paternalisme, dan 
relasi superfisial. Kapitel juga menekankan 
pentingnya memfokuskan karya misi 
pada saat ini ke benua Asia dan 
Afrika, dialog antar agama dan budaya, 
kerjasama dengan kaum awam dan 
Misionaris Maria (para suster Xaverian), 
hubungan baik dengan Gereja lokal, 

panggilan para bruder, formasi dan 
animasi misioner, serta mengupayakan 
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kesetiaan pada hidup panggilan, 
intelektual, rohani dan komunitas 

persaudaraan sejati. 

Mengemban karya misi dewasa 
ini sebagai “missio Dei” (misi Tuhan) 
dengan visi yang baru menuntut para 
Xaverian untuk menjadi murid Kristus 
yang setia lebih daripada banyak 
membuat karya besar. “Bertolak dari 
pewartaan awal” dimaksudkan agar setiap 
Xaverian selalu siap menjawab undangan 

Sang Misionaris Agung, Yesus Kristus, 
dalam mengikuti perjalanan misi 
penyaliban, penderitaan, wafat dan 
kebangkitanNya dengan semangat 
kenosis, inkarnatoris dan keselamatan 
universal. Bertolak dari pewartaan awal 
berarti pula kembali kepada Injil, misi 
Gereja awal, dan pembaharuan iman 
yang benar akan Yesus Kristus. Point lain 
yang disinggung dalam dokumen utama 
adalah pentingnya merawat dan melayani 

konfrater yang lanjut usia dan sakit di 
setiap komunitas lokal dan khususnya di 
rumah induk (Parma) sebagai suatu 
bentuk kesaksian persaudaraan yang tulus 
dan injili. 

Direksi Jenderal yang baru dan 
tugas-tugasnya 

 Akhirnya setelah di sela-sela 

rapat kapitel diadakan beberapa kali jejak 
pendapat dan bursa calon Direksi 
Jenderal, pada Kamis 4 Juli terpilihlah 
P.Luigi Menegazzo SX (yang dalam 
periode sebelumnya menjabat sebagai  
Wakil Superior Jenderal, sekarang menjadi 
Superior Jenderal yang baru dengan 
suara mayoritas untuk sekali putaran. 
Menyadari hasil pemungutan suara 
mayoritas itu, sebagai pimpinan kapitel 
dan Jenderal, P. Rino Benzoni 
menanyakan kepada P.Luigi; “Apakah 
P.Luigi Menegazzo menerimanya? Dengan 

mantap P.Luigi Menegazzo mengangguk 
dan menjawab; “Ya, saya menerima”. 
Setelah mendengar jawaban itu, tepuk 
tangan meriah para kapitularis bergema 
riuh memenuhi Aula St Fransisku Xaverius. 
Segera P. Rino Benzoni memberi salam 
selamat kepada P.Luigi Menegazzo yang 
akan memegang tongkat estafet sebagai 
Superior Jenderal yang baru. Kemudian, P 
Rino Benzoni memberi salam hangat 
kepada P. Menegazzo sambil 
mempersilakan duduk di kursi kehormatan 

sebagai Superior Jenderal yang bertugas 
memimpin kapitel.  

Setelah selang sehari 
ditangguhkan jadwal pemilihan calon 
Wakil Superior, maka hari-hari selanjutnya 
dalam minggu keempat itu diadakanlah 
pemilihan Wakil Superior dan 3 penasihat 
direksi. Setelah beberapa putaran balot 
suara diedarkan dan dihitung, akhirnya 
terpilihlah P. Mario Mula (kelahiran 

Sardinia, Italia) sebagai Wakil Superior 
pada Jumat 5 Juli. Kemudian berturut-
turut pada hari Senin, 8 Juli 2013 terpilih 
sebagai Penasihat I; P. Javier Peguero 
(asal Meksiko), Penasihat II; P. 
Eugenio Pulcini (asal Italia) dan 
Penasihat III; P.Antonius Lopez 
(kelahiran Meksiko).  

Dengan terpilihnya secara 
lengkap Direksi Jenderal SX yang baru 

untuk periode 2013-2019, maka 
ditentukan segera dalam rapat pertama 
direksi yang menjadi penanggungjawab  
provinsi-provinsi dalam susunan berikut 
ini: 

 P. Mario Mula: Spanyol, Kolombia, 
Italia, Inggris, Delegasi pusat 

 P. Javier Peguero: Banglades, Brasil 
utara, Brasil selatan, Meksiko dan 
Jepang 

 P. Antonio Lopez: Kamerun-Chad, 

Burundi, Mozambik dan Kongo 
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 P. Eugenio Pulcini: Filipina, Siera 
leone, USA dan Indonesia 

 P. Luigi Menegazzo: Cina dan 
Thailand 

Sedangkan untuk tugas dan fungsi 
internal dalam direksi adalah sebagai 
berikut: 

 Pendidikan: P. E. Pulcini 
 Komunikasi intern: P. A. Lopez. 
 Keuangan: P. M. Mula 
 Xaverianitas dan Bina Lanjut: P. J. 

Peguero 
 

 
 
Masih sedang dipikirkan siapa yang akan 
menjadi penanggung jawab 
pendampingan bagi para konfrater, awam 
xaverian, mass media dan dialog antar 
agama. 
 Kapitel Jenderal XVI Xaverian 
yang sudah dibuka secara resmi sejak 
Sabtu,15 Juni pukul 16.00 waktu 
setempat, akhirnya ditutup dengan 
perayaan ekaristi kudus pada hari Sabtu 
13 Juli pukul 09.00 yang dipimpin oleh 
Superior Jenderal yang baru, P.Luigi 
Menegazzo didampingi wakil dan ketiga 
penasihatnya. Marilah mengiringi langkah-
langkah Direksi Jenderal Serikat Xaverian 
Periode 2013-2019 dengan doa-doa kita 
kepada Allah Tritunggal Mahakudus, guna 
memancarkan semangat dan api misioner 

dalam keluarga Xaverian, Gereja Universal 

dan segenap umat yang digembalakan di 
tanah misi. 

 

(P.Antonius Wahyudianto SX/Provinsial SX-
Indonesia) 

DEVOSI DAN KESALEHAN 

POPULIS UNTUK ORANG 

MENINGGAL 

Iman dalam kebangkitan orang mati 

o Barangsiapa percaya kepada Kristus, 
dia tidak akan mati, melainkan 
memiliki hidup kekal (Yoh 3,16). 
Itulah sebabnya dalam credo, 
didengungkan aku menantikan 
kebangkitan orang mati dan 
kehidupan di dunia yang akan 
datang. Iman akan kebangkitan 
orang mati meruapakan unsur pokok 
dalam perwahyuan katolik. 

o Kematian merupakan salah satu 
tahap dari peziarahan kehidupan kita 
di dunia, tetapi bukan akhir dari 
keberadaan kita. Kehidupan kita 
diukur oleh waktu dan ini terus 
berubah… kita pun menjadi tua 
seperti ciptaan yang lain lalu 
kematian nampak seperti akhir yang 
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normal dari kehidupan ini (bdk. KHK 
1007). 

o Dari sudut pandang iman, kematian 
adalah akhir peziarahan manusia di 
bumi, akhir dari masa berahmat dan 
belas kasih yang Allah tawarkan 
untuk merealisasikan kehidupan di 
bumi agar berjalan seturut rencana 
keselamatan Allah (bdk. KHK 1013) 

 

o Kematian adalah sebuah 
penyeberangan menuju kehidupan 
yang sejati. Gereja menyebutnya 
dengan dies natalis, hari kelahiran ke 
surga, dimana tidak ada lagi 
kematian, kedukaan, ratap tangis 
(Why 21,4). Dalam prefasi 
dinyatakan kepada umatmu ya 
Tuhan, kehidupan tidak diambil dari 
padanya, namun di transformasi. 
Sementara dihancurkan rumah di 
dalam pembuangan ini, disiapkan 
sebuah rumah kekal di surga.1 

o Pada akhirnya,kematian adalah 
sebuah momen berahmat. Di dalam 
kristus dan bagi Kristus menjadi 
sebuah nilai dan makna positif. Dari 

                                                           
1
 MISSALE ROMANUM, Praefatio 

defunctorum, I 

sudut pandang biblis, hal ini di dasari 
bagiku hidup adalah Kristus dan mati 
adalah keuntungan (Fil 1,21) dan jika 
kita mati dengan Dia, kitapun hidup 
bersama Dia (IITim 2,11). 

Makna dari pengaplikasian doa 

o Tujuannya adalah memohon belas 
kasih Allah pada arwah-arwah orang 
beriman, agar membersihkannya 
dengan api cinta kasih dan 

menuntunnya ke dalam Kerajaan 
kehidupan. Dalam hal ini, perayaan 
ekaristi menempati prioritas (Konsili 
di Lion, 6 juli 1274, DS 8567), 
kemudian diikuti dengan doa pribadi, 
sedekah, karya kasih dst. 

Le esequie cristiane (penghormatan 

kepada arwah) 

o Disederhanakan menjadi: 

 Tuguran di rumah yang 
berduka: berdoa, berbela 
sungkawa, tanda solidaritas 
kepada keluarga yang 
ditinggalkan (Rm 12,15) 

 Perayaan ekaristi: di sini 
komunitas lingkungan berkumpul 
untuk mendegarkan Sabda Allah 
yang mewartakan misteri Paska, 

memupuk pengharapan untuk 
bersua kembali di dalam kerjaan 
Allah dan menimba semangat 
untuk lebih berani memberikan 
kesaksian hidup injili. 

 Ritus pelepasan jenazah, prosesi 
ke pemakaman dan penguburan: 
Gereja atau komunitas setempat 
memberikan salam terakhir, 
mendampingi jasad menuju 
tempat peristirahatan hingga 

kebangkitannya (bdk. IKor 15,42-
44) 
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Bentuk-bentuk lain pengaplikasian 

doa 

o Mendoakan arwah tidak hanya pada 
hari meninggalnya, namun juga 3 
hari, 7 hari, 40 hari, 100 hari, 1000 
hari dan dalam kalender liturgi, 
secara khusus diperingati 2 
november dalam ekaristi, dalam 
ibadat harian.  

o Hendaknya dihindari pandangan 
posesif tentang misa hanya untuk 
orang tertentu.2 Justru diingat bahwa 
dalam setiap perayaan ekaristi, 
Gereja mendoakan semua orang 
yang sudah mendahului kita dalam 
iman agar beristirahat dalam Kristus. 

Peringatan arwah dalam kesalehan 

populis 

o Hal-hal yang perlu dihindari: 

 Praktek pemanggilan 
arwah. 

 Menerjemahkan mimpi, 
yang berkaitan dengan 
orang mati, tentang 
makna dan efek 
imaginer, sehingga 
ketakutan itu mengkondisikan 
kita untuk bertindak secara 
rasional dan dalam iman. 

 Paham reinkarnasi. 
 Penolakan pada kekekalan jiwa. 
 Aplikasi kategori ruang-waktu 

dari orang yang meninggal pada 
peristiwa sekarang (jam 
nggeblak, hari baik dan tidak 
baik). 

                                                           
2 Institutio generalis Missalis Romani, 355. 

o Sebuah ketidakbijaksanaan doktriner 
dan pastoral bila realitas dan tanda-

tanda kematian disembunyikan. 
Maka, perlu katekese jelas, karena 
masyarakat kita seolah-olah tidak 
memberi tempat pada orang-orang 
mati, simbol-simbol yang dibawanya 
dan bahkan menolak kehadiran 
mereka. Dampaknya, tanda-tanda 
kematian pun ditolak dan diserahkan 
pada yang berwajib. Dari sini 
(misalnya) muncul praktek seperti 

tanatopraxis untuk memperlambat 
pembusukan mayat. 

o Umat katolik hendaknya menjadi 
familiar dan tenang berhadapan 
dengan realitas kematian dan 
menentang segala bentuk pemikiran 
dan kegiatan yang tidak memilik 
ipengharapan dan iman pada Kristus 
yang wafat dan bangkit. 

o Beberapa tradisi yang hidup dalam 
Gereja katolik:  

 Novena menjelang 
peringatan arwah orang 
beriman (2 november) 
atau peringatan 7 hari 
setelahnya. 

 Kunjungan ke makam: biasanya 

dilaksanakan secara komuniter 
(bersama-sama) pada tanggal 2 
november, pada kedatangan 
pastor paroki yang baru atau 
pada akhir misi umat (katekese 
umat). Kalau dilakukan secara 
pribadi, dalam kesempatan 
apapun, hendaknya dimaknai 
bukan sebagai sebuah kewajiban 
(misalnya, kalau makam tidak 
dibersihkan dan diberi bunga 

pada hari-hari tertentu maka 
akan mendatangkan celaka), 
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tetapi kunjungan itu hendaknya 
mengungkapkan sebuah relasi, 

sebuah ikatan, sebuah kesatuan 
Gereja. 

 pengaplikasian doa, karya kasih, 
puasa, indulgensi, pendarasan 
Mazmur de Profundis, 
pendarasan Requiem aeternam 
yang diikuti dengan doa Angelus, 
rosario, pemberkatan perjamuan 
dst. 

(P. Alfonsus Widhi, SX) 

 

K O L O M 

Katekese  

Doa Bapa Kami dan 

Kenyataan 

BAGAIMANA engkau memanggil aku 
BAPA, sedangkan sehari-hari engkau 
tidak berlaku seperti anakKu? 

BAGAIMANA engkau menyebut KAMI, 
sedangkan engkau hidup menyendiri tidak 
peduli akan sesama? 

BAGAIMANA engkau mengatakan YANG 
ADA DI SURGA, sedangkan engkau 
hanya memikirkan hal-hal duniawi untuk 
memuaskan diri sendiri? 

BAGAIMANA engkau mengatakan 
DIMULIAKAN NAMAMU, sedangkan 
engkau tidak menghormati Aku? 

BAGAIMANA engkau mengatakan 
JADILAH KEHENDAKMU, sedangkan 
engkau hanya mau yang manis dan tidak 

mau yang pahit dari padaKu? 

BAGAIMANA engkau 
mengatakan BERILAH 

KAMI PADA HARI 
INI MAKANAN YANG 

SECUKUPNYA, 
sedangkan engkau 
makan sekenyang-
kenyangnya dan tidak 
pernah berbagi kepada 

yang lapar? 

BAGAIMANA engkau mengatakan 
AMPUNILAH KESALAHAN KAMI, 
sedangkan engkau masih mendendam 
terhadap orang yang bersalah kepadamu? 

BAGAIMANA engkau mengatakan 
JANGAN MEMBAWA KAMI KE DALAM 
PENCOBAAN, sedangkan engkau senang 
bermain dengan dosa. 

BAGAIMANA engkau mengatakan 
LEPASKANLAH KAMI DARI YANG 
JAHAT, sedangkan engkau senang 

berbuat jahat? 

BAGAIMANA engkau mengatakan AMIN, 
sedangkan engkau tidak menganggap 
serius doa ini ! 

 

Kitab Suci  

Jika Tuhan mengetahui 

kebutuhan kita, untuk apa 

kita berdoa? (Luk 18:1-8) 

Dalam Lukas 18:1-8 - Yesus 
menyampaikan perumpamaan tentang 
hakim yang tidak benar. Perumpamaan 
dimulai dengan memperkenalkan seorang 
hakim yang jahat – tidak takut akan Allah 
dan tidak menghormati seorangpun – dan 
seorang janda yang terus menerus datang 

meminta agar haknya dibela. Kemudian 
diceritakan bagaimana hakim itu akhirnya 
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terpaksa membela hak janda itu dengan 
motivasi supaya supaya jangan terus 

diganggu olehnya. 

Jika kita hanya berhenti pada kisah ini, 
maka kekosongan dan kegosongan saja 
yang kita dapatkan. Namun mari kita 
melangkah lebih jauh dalam mencari 
pesan Kabar Gembira melalui kisah ini. 
Kisah ini dipakai sebagai batu loncatan 
untuk mengerti kemurahan hati Allah. 
Dengan bertolak dari “keterpaksaaan” 
hakim dalam membela hak si janda, kita 
diajak penginjil Lukas untuk melakukan 
pertayaan reflektif kritis tentang 
kerelaan/kemurahan hati Allah. Kalau 
hakim yang jahat dengan motivasi negatif 
mau membela perkara si janda yang 
terus-menerus meminta, apalagi Allah 
yang benar mauy membela orang-orang 
pilihan-Nya yang selalu berdoa. 

Kita mungkin kaget bahwa Allah 

dibandingkan dengan seorang hakim yang 
jahat oleh penginjil Lukas. Tetapi, ini 
hanya satu perbandingan dengan maksud 
bahwa kalau hakim yang jahat itu mau 
membela di janda yang meminta 
(memaksa) terus-menerus, apalagi Alaah 
yang benar akan bersedia membela 
orang-orang kesayangan-Nya yang selalu 
memohon portolongan-Nya. Apabila orang 
jahat melaksanakan keputusan yang adil, 
apalagi Allah yang baik. Allah 
mengabulkan doa, meskipun dalam 
bentuk dan suasana yang berbeda. LAlah 
mengetahui apa yang terbaik bagi kita, 
dan kehendak kita belum tentu sesuai 
dengan kehendak-Nya itu. Maka, disini 
kita dituntut menaruh harapan kita 
kepada-Nya. Kita diajak untuk menaruh 
harapan yang besar kepada Allah, Karena 
Dia Bapa yang selalu menunggu anak-Nya 
untuk datang kepadaNYa. 

Muncul pertanyaan yang menggelitik, 
Allah kan mengetahui apa yang kita 

butuhkan sebelum kita meminta 
kepadaNya, maka untuk apa kita harus 
berdoa dengan tekun dan teratur? Dalam 
konteks hari pengadilan dan 
penyelamatan, kita pengikut Kristus 
hendaknya menarik hikmat dari ketekunan 
si janda. Kalau si janda yang lemah it 
uterus-menerus meminta dan akhirnya 
mendapat ptertolongan dari hakim yang 
jahat, maka hendakya pengikut-pengikut 

Yesus juga selalu berdoa dan memohon 
pembelaan dari Allah. 

 

Doa : bukan sarana untuk mengubah 
sikap hati sang Hakim terhadap umat-Nya 
atau ajang mempertobatkan Allah, tetapi 
doa merupakan sarana untuk 
mengungkapka dan memelihara iman kita 
kepada Allah. Iman yang bernafas dalam 
doa merupakan syarat yang menentukan 
untuk memperoleh keselamatan yang final 
itu. Doa yang tekun tidak hanya perlu 
untuk mendapatkan rejeki hari ini dan 
setiap hari, tetapi terutama untum 
menumbuhkan iman kita akan Allah yang 
membela, membenarkan, dan 
menyelamatkan kita. 

(Fr. Krisant Mulyadi, SX) 
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Perbuatan kecil yang bernilai 

(Mat 20:26-27) 

Seorang bapak rela menjual semua 
hartanya untuk mengejar popularitas. Ia 
mencalonkan diri sebagai pemimpin 
tertinggi di suatu daerah. Awalnya ia 
berpikir bahwa dengan menjadi orang 
besar maka ia bisa melakukan banyak hal 
besar untuk masyarakatnya. Dua tahun 
kemudian ia diturunkan dari jabatannya 
karena melakukan tindakan tidak terpuji. 

Niat yang tadinya baik kini berubah 
menjadi sesuatu yang tidak baik karena ia 
tergoda dengan kepuasan duniawi. 
Setelah kejadian itu kehidupan 
keluarganya menjadi serba kekurangan. 
Bapak tersebut akhirnya menyadari 
kesalahannya dan berusaha memulai 
kehidupan baru yang lebih baik. 

“Barangsiapa ingin menjadi besar di 

antara kamu, hendaknya ia menjadi 
pelayanmu, dan barangsiapa ingin 
menjadi terkemuka di antara kamu, 
hendaklah ia menjadi hambamu …” (Mat. 
20:26-27). Setiap orang selalu ingin 
menjadi yang terbesar di antara yang lain. 
Demi mencapai keinginan demikian tak 
jarang orang melakukan banyak hal yang 
justru tidak bermoral. Terkadang kita 
memikirkan kesenangan pribadi tapi tidak 
menyadari bahwa sebenarnya tindakan 
kita mendatangkan penderitaan bagi 
banyak orang. Yesus mau menegaskan 
bahwa kita tidak perlu menjadi besar atau 
menjadi orang terdepan untuk bisa 
melakukan hal yang besar di hadapan 
Allah, melainkan dengan melakukan hal 
kecil namun bernilai, kita mampu 
menunjukkan bahwa kita telah melakukan 
hal besar di hadapan Allah. 

Saudaraku, mungkin kita orang yang kecil, 
namum bukan berarti kita tidak mampu 

melakukan hal-hal yang besar di hadapan 
Allah. Marilah kita meneladani 

kesederhanaan Yesus agar kita mampu 
melakukan hal yang besar lewat tindakan 
kecil yang lebih bernilai. Tindakan yang 
besar di hadapan Allah dapat dilakukan 
dengan disertai ”kesederhanaan dan 
kerendahan hati”. Dengan demikian, kita 
telah melakukan hal besar di hadapan 
Allah. 

(Y Sugiyana) 

Bina Iman Anak - Remaja 

Anak Masa Depan 
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Pak Rinaldo memiliki tanah yang 
luas dan subur. Berkat kerja 
keras, keluarganya hidup 
berkecukupan 
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K E G I A T A N 

Dewan Pastoral Paroki 

 

Seksi Kerasulan Awam 

Pelatihan The Fully Alive 

Experience Angkatan II 
Menindaklanjuti FAE I – 19-21 Januari 
2013 – yang dirasa masih kurang 
merambah stasi-stasi jauh yang tersebar 
di seluruh Paroki St Paulus Pekanbaru, 

dan melihat hasil evaluasi tahun lalu, 
maka Seksi Kerasulan Awam yang diketuai 



 

  

Halaman 22 dari 29 

 

EDISI XIX – November 2013 

Bpk Agustinus A Peranginangin kembali 
mengadakan acara The Fully Alive 
Experience angkatan II dengan sasaran 
utama stasi-stasi jauh, 1 – 3 November 
2013. 

Acara dipandu oleh Tim FAE dari SanMaRe 
Bintaro-Jakarta, terdiri dari Ibu I Dewi Ika 
Puspitorini, Ibu Carolina Herlina Suryani, 
Ibu Wiwie Kartati, dan Pastor Cambielli 
Daniele, SX. 

Acara yang berlangsung hampir tiga hari 
ini dihadiri oleh perserta-peserta dari 
Pusat paroki 15 peserta, juga dari stasi-
stasi yang bernaung di Paroki St Paulus 
pekanbaru, antara lain Stasi St Agnes 
Muara Beringin, St Dionisius Kamung 
Damai, St Philipus Arengka Ujung, St 
Fransiskus Xaverius Pasar Flamboyan, St 
Veronika Palas, St Yohanes Don Bosko 
Rajawali, St Theresia Kanak-kanak Yesus 

Takuana, St Felicitas Kota Bangun, dan St 
Elisabet Muara Fajar. Dari orang muda 
hadir juga PMKRI, OMK Paroki St Maria A 
Fatima Pekanbaru, dan OMK St Paulus 
Pekanbaru. Jumlah total peserta yang 
hadir sebanyak 37 orang. 

Berdasarkan kuesiner yang disebar, setiap 
peserta sungguh menikmati acara tersebut 
dan merasa dikuatkan dan mendapat 
pengalaman serta pengetahuan baru – 
juga merasa siap untuk mulai menjalani 
hidup dengan cara pandang baru yang 

lebih sesuai dengan pandangan Kristiani. 
Hal ini tentu membutuhkan latihan-latihan 
dan usaha yang terus menerus. 

Dalam kata penutup, Pastor Paroki – 
Pastor Franco Qualizza SX menyampaikan 
bahwa “pasti telah terjadi sesuatu” dalam 
diri tiap peserta setelah mengikuti 
kegiatan ini, dan juga apresiasi atas 
kesediaan kehadiran seluruh peserta 
terutama dari stasi-stasi jauh – yang rela 
meluangkan waktu tiga hari bahkan 
sampai menginap di paroki. 

Kepada seluruh peserta, selamat berjuang 
untuk mulai mengaplikasikan cara 
pandang baru ini. Semoga semakin 
dikuatkan. 

Seksi Kepemudaan – OMK 

Temu OMK – Dipanggil 

untuk melayani 

Dalam Bulan Misi  Oktober 2013 ini Seksi 
Kepemudaan jauh-jauh hari 
merencanakan serangkaian kegiatan 
untuk OMK se-paroki St Paulus Pekanbaru. 
Serangkaian kegiatan di bulan Oktober ini 
sebagai buah pemikiran kaum muda untuk 
secara lebih mendalam mengenali 

St.Guido Maria Conforti sebagai pendiri 
Serikat Xaverian, dimana Keuskupan 
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Padang pada umumnya dan Paroki 
St.Paulus pada khususnya merupakan 

salah satu tanah misi bagi Serikat 
Xaverian. 

Serangkaian acara yang juga merupakan 
perwujudan akan semangat kebersamaan, 
persaudaraan dan solidaritas kaum muda 
se-paroki dimulai pada awal Oktober di 4 
wilayah dengan mengadakan rekoleksi 
dan pengenalan akan Misi St Maria Guido 
Conforti, yaitu di wilayah I bertempat di St 
Yohanes Don Bosco Rajawali tanggal 6 
Oktober 2013, Wilayah II di St Elisabet 
Muara Fajar tanggal 13 Oktober 2013, 
Wilayah III di St Yosef Salo tanggal 20 
Oktotber 2013, dan Wilayah IV di St 
Yohanes Kota Batak tanggal 27 Oktober 
2013. Seluruh OMK di ke-4 wilayah 
dikumpulkan bersama-sama di Stasi St 
Lusia Rumbai pada tanggal 4 – 5 
November 2013 sebagai puncak acara. 

Sore hari tanggal 4 November  peserta 

dari berbagai stasi tiba di Gereja St Lucia 
Rumbai. Acara dimulai pukul 19.30 
dengan pemaparan misi Misioaris 
Xaverian, dilanjutkan dengan Yel-yel dan 
pentas seni dari masing-masing OMK 
Stasi.  

Pagi hari, tanggal 5 Oktober yang 
merupakan puncak dari serangkaian acara 
ini, diadakan Misa Pesta St Maria Guido 
Conforti mulai pukul 07.00 dipimpin oleh 

Pastor Franco Qualizza SX didampingi 
Pastor Pancani Otello SX dan Pastor Casali 
Otello SX. Seluruh pertugas adalah OMK. 
Dibacakan juga kisah perjalanan St Maria 
Guido Conforti oleh Pastor Pancani SX. 

Dalam misa ini juga, diucapkan 
pembaharuan kaul sementara bagi Frater 
Imanuel Yudi SX yang saat ini ditugaskan 
untuk belajar dan melayani di paroki kita 
dihadapan Pastor paroki didampingi para 
pastor dan disaksikan seluruh umat.  

Setelah sarapan pagi bersama, acara 
dilanjutkan pukul 09.00 dengan 

memperkenalkan organisasi/kategorial 
pelayanan Kerasulan Awam, yaitu Legio 
Maria, THS-THM, PMKRI, dan Pemuda 
Katolik. 

 Penyampaian pengenalan Legio 
Maria disampaikan oleh Sdri Lasma, 
Sdri Melita, Sdr Riski dan Sdr Fandi. 
Legio Maria adalah sebuah 
pelayanan Kerasulan Awam yang 
memiliki anggota di seluruh dunia 
dan didukung penuh oleh hirarki. 
Pelayanan para legioner ini yang 
terutama adalah doa mengunjungi 
teman-teman yang terkena musibah 
dan mendoakannya. Pertemuan 
dilakukan secara rutin seminggu 
sekali. Dengan menjadi legioner 
seluruh anggota dididik untuk 
memiliki kedisiplinan akan waktu dan 
solidaritas tinggi terhadap sesama 
yang berkesusahan.   

 THS-THM, adalah organisasi 
kerasulan awam yang tersebar di 
seluruh Indonesia. Pengenalan THS 
atau Tunggal Hari Seminari (pria) 
dan THM untuk Tunggal Hati Maria 
(Wanita) dilakukan oleh Bapak 
Agustinus selaku pembina, berciri 
khas olah raga pencak silat dengan 
seragam khusus bernuansa biru 
(sebagai lambang warna dari Bunda 
Maria). Seluruh anggotanya diminta 
mentaati  10 janji yang harus ditaati, 
beberapa diantaranya adalah 
bersedia menjadi pribadi yang 
rendah hati, dan setia pada Gereja 
Katolik Roma sampai mati.  

 PMKRI – Perhimpunan Mahasiswa 
Katolik Republik Indonesia, untuk di 
wilayah Pekanbaru mencakup Paroki 
St Paulus dan Paroki St Maria A 
Fatima, bersekretariat di samping 
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gereja St Maria A Fatima. 
Anggotanya berasal dari beberapa 
Perguruan tinggi di Pekanbaru, 
seperti UNRI, UIR, Lancang Kuning 
UIN Sultan Syarif Kasim dan 
akademi-akademi. Tugas yang 
dilakukan adalah berjuang dan 
bertindak untuk kaum tertindas 
misalnya dalam hal penolakan 
pembangunan gereja Katolik. Moto 
mereja adalah belajar berproses dan 
bercinta. 

 Pemuda Katolik, adalah organisasi 
Katolik yang sudah cukup tua yaitu 
berdiri bulan November 1945 – 
sebagai tanggapan atas 
kemerdekaan RI. Pada masa itu, 
pemuda-pemudi Indonesia 
membentuk berbagai organisasi 
sesuai dengan kelompoknya masing-
masing untuk memperjuangkan 
kelangsungan bangsa. 

Acara dilanjutkan dengan hiburan berupa 
game yang dibawakan oleh Bapak Daud 
Darmono. Peserta dibagi menjadi lima 
kelompok besar yang berbaur, ditugaskan 
untuk mempresentasikan tugas masing-
masing berupa peragaan kalimat-kalimat 
kocak yang telah ditentukan. Seluruh 
kelompok memeragakan dengan sangat 
baik. Juri atas peragaan ini adalah Pastor 
Franco SX, Sr. Louis FCJM Frater Yudi SX, 

Ibu Nursitti Paulina Bapak Teguh, dan Ibu 
Irin untuk memilih penampilan terbaik dari 

yang baik. 

Setelah makan siang, acara dlanjutkan 
dengan sosialisasi bahaya Narkoba oleh 
BNN – Badan Narkotika Nasional- , 
disampaikan oleh Sdr. Igor Marpaung dan 
Dodi Wahyudi. Sesi ini ditaggapi dengan 
antusias dari peserta. 

Sebagai penutup diumumkan juara favorit 
untuk setiap kegiatan selama sebulan 
penuh ini. Seluruh penampilan dalam 
kegiatan ini sangat luar biasa namun 
panitia tetap harus memilih satu untuk 
dijadikan pemenang sebagai apresiasi. 

 

Untuk peserta favorit dalam seluruh 
rangkaian kegiatan ini diberikan pada OMK 
St Yosef Salo. Untuk Peserta favorit dalam 
menampilkan yel-yel diberikan kepada 
kepada OMK St Elisabeth Muara Fajar, dan 
untuk peserta favorit dalam pentas seni 
diberikan kepada OMK St Paulus. 

Seluruh acara ditutup dengan doa oleh 
Sr.Louis FCJM dan berkat oleh Pastor 
Franco SX.  
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Seksi Keluarga 

Kursus Persiapan 

Perkawinan 

KPP Angkatan III tahun 2013 berlangsung 
tanggal 8 - 10 november 2013, dengan 
jumlah peserta 24 orang ( 12 pasang ) 
antara lain dari Stasi Pusat St Paulus 
Labuh Baru, St Caecilia Siabu, St Lusia 
Rumbai, St Veronika Palas, dan St Philipus 
Arengka Ujung. Juga dari Paroki St Yosef 
Duri dan St Maria A Fatima Pekanbaru. 

Seperti biasanya, pendaftaran dan 
penyerahan syarat-syarat administrasi 
dimulai hari Jum'at mulai pukul 15.00. 
Setelah selesai, acara di buka oleh seksi 
keluarga dengan perkenalan, menjelaskan 
tata tertib, pembagian kelompok, diawali 
dgn doa oleh peserta KPP.  

Tepat jam 16.30 sesi I dimulai oleh pak 
Nyoman dengan membawa materi Moral 
Perkawinan. Setelah makan malam sesi ke 
II yakni Pandangan Gereja Katolik tentang 
perkawinan ( KHK ) yg dibawakan oleh Fr. 
Yudi,SX.  

Hari Sabtu nya, dimulai dengan acara 
sarapan, setelah itu sesi III dimulai tepat 
pukul 08.00 dengan materi Perkawinan 

sebagai Sakramen oleh pastor Franco, 

dilanjutkan sesi IV pukul 10.00 dgn materi 
Komunikasi Keluarga oleh pasutri pak 

Saurman dan ibu Maria. Setelah itu 
diberikan waktu makan siang dan istirahat 
untuk digunakan oleh peserta untuk 
melengkapi persyaratan yg masih kurang. 
Kemudian pada pukul14.30 sesi ke V 
dimulai dengan pembicara dokter Akmal 
membawakan materi Seksualitas.  

Dilanjutkan materi Keluarga Berencana KB 
'A' ( sesi VI ) dibawakan oleh team ibu 
Liliek. Setelah makan malam sesi VII 
merupakan sesi yg terakhir di hari sabtu 
yakni Penyesuaian Seksualitas oleh pasutri 
bpk Anton dan ibu Ani, ini merupakan sesi 
yg paling seru menurut para peserta 
dengan gaya pembawaan pak Anton yg 
lucu tapi tepat.  

Hari Minggu dimulai dengan misa dan 
sarapan, tepat pukul 09.00 sesi VIII 
Psikologi Keluarga oleh Sr. Leonisia FCJM 

dan sesi IX merupakan sesi terakhir dari 
seluruh rangakaian kursus KPP, yakni 
Ekonomi Rumah Tangga & Prosedur 
Penikahan Gereja / Sipil oleh pak Lukas 
Simamora. Kesimpulan yang kami ambil, 
peserta kali ini sangat antusias mengikuti 
dan banyak bertanya pada para 
narasumber, juga kesadaran peserta 
dalam melengkapi atau membawa 
persyaratan lebih tinggi dari peserta 
angkatan sebelumnya.  
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Kesan dari peserta KPP mereka sangat 
senang dan mereka memuji team dan 

narasumber sangat informatif dalam 
pembekalan menuju pernikahan katolik 
yang hakiki. Harapan kami semua semoga 
apa yg diberikan dalam KPP ini adalah 
menjadikan dasar dan pondasi dalam 
membangun keluarga katolik yg bahagia, 
saling melengkapi dan mengasihi. 

Effen Meiliana  

Kategorial 

WKRI – Pelantikan Ranting 

WKRI Cabang St Paulus 

Pekanbaru 

Kota Garo atau yang lebih dikenal dengan 

nama Kota Batak, adalah sebuah 

Desa/Kelurahan di Kecamatan Tapung 

Hilir Kabupaten Kampar, disana berdiri 

rumah Suster dari Kongregasi FCJM yang 

mengelola Sekolah Katolik Asisi dan ada 

pula Gereja Katolik St.Yohanes.  

Di gereja inilah terjadi peristiwa bahagia 

pada 22 Oktober 2013, yaitu Pelantikan 

dan Peresmian Wanita Katolik Republik 

Indonesia dari tiga Ranting, terdiri dari 

WKRI Ranting Kota Baru, WKRI Ranting 

Petapahan dan WKRI Ranting Kota Garo, 

ketiganya adalah Ranting dari WKRI 

Cabang St.Paulus Pekanbaru. Acara 

Pelantikan ini dibuka dengan Misa Kudus 

yang dipersembahkan oleh P.Otello 

Pancani,SX pukul 16.45 WIB.  

Dihadapan Pengurus Pastoral Paroki dan 

Pengurus Stasi serta umat yang hadir, 

dalam kotbahnya P.Pancani 

menyampaikan tentang “Panggilan dan 

Misi Perempuan Masa Kini”, bahwa WKRI 

yang merupakan Organisasi 

Kemasyarakatan sebagai penggerak 

bidang Sosial dan Politik hendaknya tidak 

boleh acuh tak acuh terhadap politik tetapi 

justru diharapkan menjadi pelopor politik 

yang benar bagi masyrakat dan bangsa 

Indonesia.  

 

Setelah homily,  upacara Pelantikanpun 

dimulai dengan nyanyian kebangsaan 

Indonesia Raya serta Mars WKRI 

dilanjutkan dengan berkat oleh Pastor dan 

pengesahan berkas oleh Pengurus WKRI 

Cabang St.Paulus Pekanbaru kepada 

masing-masing Ranting yang telah 

terbentuk dan telah dilantik.  

 

Setelah serangkaian Misa dan Pelantikan 

acara pun ditutup dengan berkat dan 

pengutusan pada pukul 18.45 WIB. 

Provisiat untuk WKRI yang telah resmi 

dilantik.  

(Martinus A Novianto)   
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P E R I S T I W A 

Kaul sementara Frater 

Imanuel Yudi P, SX 

Tanggal 5 November, Gereja Katolik 
memperingati Pesta St Maria Guido 
Conforti – pendiri Serikat Misionaris 
Xaverian. Tanggal ini merupakan pesta 
bagi para misionaris Xaverian yag tersebar 
di seluruh belahan dunia, dan pada 

tangaal ini juga dilakukan perbaharuan 
kaul sementara bagi para Frater Xaverian 
yang terus diulangi sampai menjadi 
seorang Pastor. 

 

 

Demikian juga di Paroki kita, Frater 
Imanuel Yudi P, SX mengucapkan 
pembaharuan kaul sementara disaksikan 
seluruh umat di depan Pastor Paroki – 
Pastor Franco Qualizza SX didampingi 

Pastor Otello Pancani SX dan Pastor Casali 
Otello SX. Pengucapan janji dilakukan 
dalam Misa Pesta St Maria Guido Conforti 
di Stasi St Lusia Rumbai bertepatan 
dengan puncak acara Minggu Misi yang 
menghadirkan 273 OMK se-paroki St 
Paulus Pekanbaru. 

Selamat kepada Frater Yudi,SX – semoga 
tetap dikuatkan Roh Kudus dalam 
perjalanan untuk menjadi pastor dan 
dalam pelayanan yang luar biasa ini - 
seumur hidup.  

Pesta St Guido Maria 

Conforti 

Pada tanggal 5 November 2013 kemarin 
adalah pesta Santo Guido Maria Conforti, 
beliau adalah bapak pendiri dan pelindung 
para Misionaris Xaverian. Selain acara 
diadakan di Gereja Santa Lusia Rumbai 
pada pagi harinya, syukuran kecil-kecilan 
juga di persiapkan di Paroki St Paulus – 
diselenggarakan oleh Kring 2A, Kring 
terdekat yang merupakan tempat dimana 
Gereja Paroki berdiri, yang memiliki nama 
pelindung ST Guido Maria Conforti.  

Dimulai pada pagi 
hari Sr Leonisia 
FCJM sempat 
mengirim pesan 
untuk dibelikan kue 
untuk acara tiup lilin 
para pastor di 

Labuhbaru.  Jam 
16.30 kue dibawa 

ke pastoran, rupanya sudah ditunggu-
tunggu oleh para pastor, mereka senang 
sekali kelihatannya, ditambah kuenya ada 
terpampang foto St. Guido. Acara tiup lilin 
ini diakhiri dengan berfoto bersama2 oleh 
para pastor, suster dan beberapa umat yg 
hadir.  

Pada pukul 19.00 nya diadakan misa 
syukur dengan diawali diputarnya film 
tentang perjalanan seorang anak bernama 
Guido Conforti, perjuangan dalam 
menerima panggilan imamatnya, dan 
perjuangan dalam mewujudkan impian 
dari Santo Fransiskus Xaverius (bpk 
misionaris dunia) dengan mendirikan 
Kongregasi Serikat Xaverian (SX), untuk 
mewartakan Injil ke Cina pada awalnya 
dan ke seluruh dunia sampai saat ini. 
Setelah itu dilanjutkan dengan perayaan 
ekaristi.  
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Setelah itu diadakan acara syukuran 
sederhana dengan makam malam 

bersama para pastor dan umat di pastoran 
Labuhbaru. Acara dimeriahkan juga 
dengan peresmian paduan suara anak-
anak yg juga dinamai dengan nama Santo 
Guido Maria Conforti.. 

Selamat bagi para pastor Serikat Xaverian 
pada umumnya dan para pastor di Paroki 

St Paulus khususnya, semoga tetap 
semangat dalam mewartakan injil ke 
seluruh dunia, setia dalam panggilan 
imamatnya, dan sabar dalam pelayanan 
ke umatnya. Amin.. 

(Effen Meiliana)

PEMBANGUNAN GEREJA PAROKI 

Kas Dana Pembangunan 

 

Iuran Wajib 
 

Tahun 2013 sebentar lagi akan kita tinggalkan, dan pembangunan Gereja kita masih tetap 
berjalan. Maka bagi umat stasi dan kring yang belum menyelesaikan solidaritas pribadi yaitu 
RP.300.000,-/tahun/KK untuk umat di stasi dan Rp.500.000,-/tahun/KK untuk umat di Kring 
Paroki St Paulus sampai dengan pembangunan selesai – diharapkan segera merealisasikan 

solidaritasnya, agar pembangunan selesai dan kewajiban kitapun tuntas. Terimakasih.  
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Penyaluran Bantuan 
 

Penyaluran bantuan pembangunan Gereja Paroki dapat ditujukan ke: 

Atas Nama  : Qualizza Franco atau Casali Otello AL 

No Rekening  : 25281002546-7 

BANK   : OCBC NISP CABANG PEKANBARU 

Masih tersedia Proposal Pembangunan Gereja – dan juga foto lukisan gambar jendela Gereja 
Paroki yang akan dibuatkan bentuk mozaiknya. 

Bagi umat yang ingin memilikinya, dapat menghubungi Seksi Dana Pembangunan Gereja / Seksi 
Harta Benda Gereja DPP  – Bpk Yohanes Sutrisno. 

Mohon partisipasi bagi yang berkenan atau membantu pendistribusiannya. Terimakasih.  



 

 

 


