


 

PENGANTAR PASTOR PAROKI 

Saudara-saudari terkasih, 
Salam damai Kristus 
Bulan November ialah bulan terakhir dalam tahun liturgi.  Gereja 
memanfaatkan bulan ini untuk membuka mata kita pada suatu 
cakerawala yang melampaui batas hidup kita di dunia ini, yaitu pada 
hidup di akhirat seperti telah diperlihatkan Yesus melalui kebangkitan-
Nya.  Oleh karena itu bulan ini diwarnai dua perayaan penting: 
 “Hari Raya Semua Orang Kudus” (1 Nov.) dan “Hari Raya 

Pengenangan Arwah Semua Orang Beriman” (2 Nov.). Perayaan-
perayaan ini mengingatkan kita akan keterbatasan dan kerapuhan 
hidup kita di dunia ini (hidup jasmani yang berakhir dalam liang 
kubur) dan sekaligus akan anugerah besar hidup ilahi yang sudah 
ditanam dalam hati kita melalui iman dan Baptis dan yang membuat 
kita Pewaris, bersama Yesus, akan hidup mulia dan kekal. 

Perayaan-perayaan ini menyadarkan kita pula akan realitas “persekutuan 
para Kudus” yang kita imani. Sehingga tali persaudaraan kita dengan 
Saudara-i kita yang sudah meninggal dunia tetap dapat kita hayati: 
dengan memohon doa dan perlindungan dari Saudara-saudara para 
Kudus di Surga (Hari Raya Semua Orang Kudus) dan dengan memohon 
doa dan mendoakan orang beriman yang sudah meninggal dunia, 
khususnya yang masih membutuhkan doa kita untuk mencapai 
kebahagiaan sempurna di Surga (Peringatan arwah semua orang beriman).  
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.    

 Hari Raya Tuhan Kita Yesus Kristus Raja Semesta Alam, tanggal 23 
November (Hari Minggu terakhir dalam Masa Biasa). Dengan 
perayaan ini kita mengakui Kristus sebagai raja atas segala raja dan 
siap turut menaklukkan di bawah kekuasaan-Nya seluruh alam 
semesta, mulai dengan pikiran, perasaan dan perbuatan diri kita 
sendiri. 

 “In omnibus Christus” 
Bulan ini juga, tepatnya tanggal 5 November Gereja memperingati Pesta 
St Guido Maria Conforti, pendiri Serikat Misionaris Xaverian.  Motto 
dari Santo ini, yang diwariskannya pula kepada anggota-anggota 
kongregasinya,  ialah “In omnibus Christus”, artinya: Kristus dalam 
segalanya. Penjelasan yang dia berikan tentang motto ini ialah:  
“hendaknya kita mengembangkan semangat iman yang hidup yang 
membuat kita melihat Tuhan, mencari Tuhan, mencintai Tuhan dalam 
segalanya dengan makin memperkuat keinginan untuk memperluas 
Kerajaan-Nya di mana-mana”. Cita-cita ini sebenarnya menjadi panggilan 
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bagi semua orang yang dibaptis untuk diwujudkan menurut hidup dan tugas masing-masing. Untuk 
mewujudkan cita-cita ini para anggota Serikat Misionaris Xaverian rela mengikrarkan tiga kaul, 
menurut nasehat-nasehat Injil, yaitu: hidup miskin, taat dan tidak nikah. Makna dari motto ini erat 
hubungannya dengan perayaan Kristus Raja Alam Semesta:  menerima Kristus sebagai Raja dan 
mengizinkan Dia merajai dalam semua aspek hidup kita.  
Masa Adven: 
Masa Adven akan dimulai pada akhir bulan ini, yaitu tanggal 30 November. Maka kita diingatkan 

kembali untuk menghindari merayakan pesta perkawinan atau pesta adat 
selama masa adven ini, dan memusatkan perhatian dalam menyiapkan iman 
dan hati kita untuk menyambut natal secara lebih pantas. 
 
Salam hangat 
P Franco Qualizza, SX 
Pastor Paroki 
 

DARI REDAKTUR  

 

Yesus yang disalibkan telah berbicara kepada St Guido Maria Conforti – yang mana saat ini telah 
menghasilkan banyak karya melalui perjalanan-perjalanan yang ditempuh para misionarisnya, Misionaris 
Xaverian. 

Dalam rangka mensyukuri dan merayakan Pesta St Guido Maria Conforti yang jatuh pada setiap 
tanggal 5 November ini, maka secara khusus Warta Paroki menyajikan menu spesial, yaitu tulisan-
tulisan dari para misionaris Xaverian yang menceritakan sepenggal kisah sukacita dalam kehidupan 
pelayanan mereka. 

Juga tak lupa, di paroki ini – selain merupakan salah satu dari sekian banyak tempat Misionaris 
Xaverian berkarya – hadir juga para suster yang juga membaktikan diri mereka seutuhnya untuk 
mewartakan kasih Kristus dan melayani sesama. Merekapun dengan rela menyisihkan waktu ditengah 
berbagai kesibukan untuk berbagi sukacita bagi kita untuk bercerita sukacita pelayanan mereka. 

Maka, dengan penuh syukur atas penyertaan Roh Kudus bagi para imam kita dan para suster yang 
begitu giat melayani kita dengan cara masing-masing sesuai misi yang mereka emban, warta paroki edisi 
November ini kembali dapat kita nikmati. Mari kita harapkan dan doakan agar mereka selalu penuh 
kasih dalam pelayanan, dan selalu diberi kekuatan agar tetap teguh melayani ditengah gencarnya 
konsumerisme global. 

Juga harapan kami, agar kisah sukacita mereka dapat meng-animasi kaum muda untuk mengikuti jejak 
mereka. 

“Terimakasih seribu” bagi seluruh kontributor – baik tertahbis ataupun awam - tetap semangat dalam 
bekerja dan berkarya. 

Salam hangat 

Y Sugiyana 
Redaktur  
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SAJIAN UTAMA

KEGEMBIRAN MENGIKUTI KRISTUS 
 

Hal yang merupakan kegembiraan dalam 
mengikuti Kristus bagi para religius adalah 
bahwa mereka senantiasa menceritakan 
kisah agung yang ditulis Allah pada masa 
lalu, dan juga dipanggil untuk menorehkan 
sebuah kisah yang agung dan indah di masa 
depan. Dan untuk kegembiraan-kegembiraan 
ini, perhatian selalu dipusatkan melalui relasi 
mesra dengan Allah, kehidupan bersama 
dalam komunitas, kesetiaan dalam tugas 
pelayanan, perhatian pada bina iman lanjut 
yang seiring dengan kebutuhan jaman dan 
kesanggupan berbagi pengalaman rohani 
pendiri mereka dengan keberanian dalam 
ketaatan yang dinamis dan kreatif. 

Tidak dipungkiri juga fakta tentang suka 
duka, jerih payah, dan kerja keras yang 
diminta kepada para religius, kesetiaan pada 
Allah, kesetiaan kepada Gereja, karisma khas 
kongregasi dan kesetiaan sebagai manusia 
saat ini. 

Menurut Paus Fransiskus di akhir pertemuan 
beliau dengan 120 superior kongregasi para 
religius 29 November 2013 yang lalu, 
diperlukan tiga hal untuk mencapai 
kebahagiaan-kebahagiaan hidup bakti, yakni: 

Pertama: memperkokoh iman dengan 
panggilan. 

Yesus telah membuat hati para religius 
berkobar-kobar untuk memberikan diri 
secara total kepada-Nya. Kehangatan ini 
memotivasi untuk “tinggal bersama Dia.” 
Walaupun nampaknaya diam itu sikap 
yang pasif dan tidak prodiktif, tetapi 
justru disinilah para religius memberikan 
kesempatan kepada Allah untuk 
mengobarkan kembali iman dan 

radikalitas mereka kepada-Nya dalam 
pelayanan kepada sesama. 

Kedua: Melihat kebijaksanaan salib. 

Pengosongan diri Kristus hingga di atas 
kayu salib adalah jalan kebangkitan. Salib 
dan kerapuhan manusiawi bukanlah 
kutukan Allah. Dalam kelemahan ini, para 
religius dipanggil untuk mengikuti jejak 
Kristus lebih dekat, dan bagaimana 
mengenal wajah Allah dalam kerapuhan 
kemanusiawian para religius. 
Kegembiraan hidup bakti harus dialami 
lewat partisipasi dalam Salib Kristus.  

Melihat dari pengalaman Bunda Maria. 
Bunda Maria mengalami penderitaan hati 
yang malah menjadikannya makin sehati 
dengan putra-Nya. Di bawah kayu salib, 
Maria adalah wanita yang sedang 
mengalami kesengsaraan, namun juga 
seorang penjaga misteri yang mana 
misteri itu yang lebih besar dari 
kesengsaraan yang sedang dialaminya – 
misteri akan segera tergenapi. Bisa saja 
saat itu Maria berpikir tentang janji yang 
diterimanya saat menerima kabar 
gembira, bahwa “Saya telah ditipu.” Tapi 
tidak, Maria tidak mengatakan demikian. 
Ia berbahagia kerena ia percaya. Dari 
iman yang sederhana ini, ia menuggu 
dengan penuh harap akan masa depan 
Allah.  

Maka bagi para religiuspun, mereka 
diminta untuk tahu menunggu masa 
depan Allah. 

Ketiga:  

ungkapan untuk memperbaharui iman 
turut mengambil bagian sebagai peziarah 
menuju masa depan. 
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Masa depan Allah bagi Maria, laksana 
fajar pagi paskah. Satu-satunya terang 
yang menyala di makam Yesus adalah 
pengharapan seorang ibu, yang saat itu 
adalah pengharapan seluruh umat 
manusia.  

Setiap orang Katolik dipanggil untuk 
membawa pesan pengharapan ini, yang 
memberikan ketenangan dan kedamaian: 
penghiburan Allah dan kelemahlembutan-
Nya bagi semua. Para religius diminta 
untuk mampu mampu membawa 
kebahagiaan itu, dengan mengalaminya 
terlebih dahulu kegembiraan oleh karena 
penghiburan Allah, dicintai oleh Allah. 

Kegembiraan Injil memenuhi hati seluruh 
kehidupan mereka yang berjumpa dengan 
Yesus. Bersama dengan Yesus, lahir selalu 
dan selalu dilahirkan kegembiraan. Disinilah 
para religius dipanggil untuk menjadi sebuah 
tanda kenabian. Tidak akan ada kekudusan di 
dalam kesedihan. “Janganlah sedih seperti 
orang yang tidak memiliki pengharapan.” (1 
Tes 4:13) 

~Kalender Misionaris Xaverian 2015 

 

 

 

 

 



 

 

EDISI XXXI– November 2014 Halaman 7 dari 32 

 

T O P I K 

H I D U P K U 

“Setiap manusia mendekati Tuhan dengan 
cara yang berbeda.” 

Mengenal diri kita sendiri, belajar 
menerima diri sendiri, dan belajar 
mengasihi diri kita sendiri. 

Mengenali diri 

Salah satu langkah yang penting ialah 
mengerahkan semangat apapun yang 
dibutuhkan untuk menghadapi realitas 
bahwa kita adalah diri kita sendiri. Mudah 
sekali kita menciptakan gambaran realitas 
yang keliru yang kita buat untuk diri kita 
sendiri.  

Diperlukan keberanian besar untuk 
menelanjangi diri kita sendiri hingga kita 
mengetahui esensi diri kita yang terhakiki, 
menghadapi kodrat sejati diri kita sendiri, 
dan untuk berhenti melaksanakan apapun 
yang membuat kita melarikan diri dari 
kebenaran tentang diri kita sendiri yang 
sering membuat kita takut untuk 
menghadapinya.  

Contohnya: Zakeus, si cebol, yang 
memanjat pohon agar tampak lebih 
jangkung. Tetapi Yesus menyuruh dia 
turun, untuk menjadi dirinya sendiri 
lagi, dan mendorong Zakeus untuk 
mengundangNya singgah di rumahnya.  

Begitu kita menemukan diri kita yang sejati, 
kita berhadapan dengan tantangan 
penerimaan diri, yakni: menerima diri kita 
sebagaimana adanya.  

Penerimaan diri 

Ada begitu banyak orang yang mengalami 
banyak kesulitan menerima realitas bahwa 
mereka adalah diri mereka sendiri. Ada 
banyak rasa tidak bahagia yang berkaitan 
dengan kurangnya penerimaan diri sendiri. 
Kita pertama-tama harus menerima diri 
sendiri sebagaimana adanya, yakni 
menerima banyak kebaikan dalam diri kita; 
dan menerima banyak keburukan dalam diri 
kita.  

Mengasihi diri 

Pada kenyataannya kita menerima bahwa 
sebagai manusia kita mampu baik 
memperbaiki maupun merusak alam raya 
kita. “Tiada hal manusiawi yang tidak kita 
kenal.” Hanya mereka yang telah menerima 
diri yang sesungguhnya dapat mengasihi diri 
mereka sendiri dan konsekuensi memenuhi 
perintah kasih yang menyebutkan bahwa kita 
harus mengasihi diri kita sendiri. Penerimaan 
itu dan kasih akan keadaan kita sebenarnya, 
yakni keadaan sebagaimana diciptakan oleh 
Tuhan, dan yang diberi kebebasan untuk 
mengikuti jejak kebenaran tetapi juga untuk 
menyimpang dari jalan itu, dari jalan yang 
menuju kepada Tuhan, tidaklah berarti 
bahwa kita tidak harus mengolah diri kita 
sendiri, dan berusaha untuk memfokuskan 
diri guna melaksanakan hal-hal yang baik. 

Kita harus selalu mengingat apa yang 
dikatakan oleh St. Paulus dalam konteks ini: 

“Janganlah kamu menjadi serupa dengan 
dunia ini, tetapi berubahlah oleh 
pembaharuan budimu, sehingga kamu 
dapat membedakan manakah kehendak 
Allah: apa yang baik, yang berkenan 
kepada Allah dan yang sempurna” (Rom 
12:2). 
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“Saudara-saudara, memang kamu telah 
dipanggil untuk merdeka. Tetapi 
janganlah kamu mempergunakan 
kemerdekaan itu sebagai kesempatan 
untuk kehidupan dalam dosa, melainkan 
layanilah seorang akan yang lain oleh 
kasih” (Gal 5:13). 

Perjuangan manusia untuk mengisi diri – 
namun …. 

“Dalam setiap situasi kita harus melihat 
kehendak Allah!” 

Dalam perjuangan kita demi kebahagiaan 
yang nyata, untuk menjadi manusia-manusia 
yang nyata, kita memenuhi diri dengan hal-
hal yang memang mengisi namun tidak 
memenuhi kita. Hal-hal tersebut harus 
disingkirkan, jika kita ingin membiarkan diri 
terpenuhi oleh kebaikan, kebahagiaan sejati, 
dan hal-hal yang membantu kita 
mewujudkan harapan Tuhan tentang diri kita 
sendiri. 

Seperti Iblis yang menggoda Yesus tiga kali, 
Keseluruhan hidup manusiapun terarah pada 
godaan pemuasan ketiga nafsu (Luk 4:1-13):  

 Pertama : Roti, rezeki, jaminan sosial 
ekonomi. 

 Kedua : Kedudukan dan kekuasaan. 
 Ketiga : Kesenangan dan kenikmatan. 

Hal-hal yang mengisi hidup, namun tidak 
memenuhinya, antara lain 

 Budaya Materialistik dan Hedonistik 
adalah hidup berlimpah materi dan 
berkesenangan. Manusia diukur dari 
apa yang dia miliki (rumah, mobil, dsb), 
bukan karakter. Pengorbanan, 
menanggung penderitaan, askese dan 
tapa, kesederhanaan dan kerelaan untuk 

melepaskan nikmat demi cita-cita luhur 
tidak mempunyai tempat dalam budaya 
materialistik dan hedonistik. Budaya 
materialistik dan hedonistik itu antara 
lain melahirkan sikap konsumerisme. 

 Konsumerisme adalah sikap orang yang 
terdorong untuk terus-menerus 
menambahkan tingkat konsumsi, bukan 
karena konsumsi itu dibutuhkan, 
melainkan lebih demi status yang 
dianggap akan diperoleh melalui 
konsumsi tinggi itu. 

Manusia membutuhkan sesuatu yang lebih 
penting daripada sekedar kebutuhan fisik 
makan, minum, sehat, kaya, lancar di dalam 
dunia. Manusia perlu satu kepuasan yang 
lebih dalam yaitu kepuasan atas kehausan 
dahaga dari hidup rohani yang tidak akan 
pernah bisa dipuaskan dengan berapa 
banyaknya uang yang kita miliki di dalam 
dunia ini, yang tidak akan pernah bisa 
dipuaskan dengan berapa banyaknya 
kekayaan yang kita dapat dari apa yang ada 
di atas muka bumi ini. Itulah sebabnya 
Kristus mengatakan kepada kita, “Akulah 
Roti Hidup.”  

Roti hidup yang bisa kita konsumsi setiap 
hari adalah Firman Tuhan yang kekal 
selamanya.  

 Apakah engkau lapar secara rohani pada 
hari ini?  

 Apa yang membuat rohani kita lapar?  

Jawabannya singkat dan sederhana, selama 
kita mengisi hidup rohani kita dengan 
sesuatu yang tidak akan pernah 
memuaskannya, dia akan terus lapar dan 
dahaga. Kita pikir keamanan keselamatan 
hidup kita, kekayaaan sukacita, rumah yang 
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besar, itulah yang bisa mengenyangkan 
rohani kita? 

Sikap kritis untuk memenuhi hidup 
mempunyai 3 proses dasar: 

1. Berusaha memusatkan diri pada 
perkembangan nilai-nilai atau cita-cita 
yang kita anggap luhur. 

2. Berusaha memalingkan diri dari 
keegoisan dan mengarahkan segala 
perhatian kepada kepentingan bersama. 

3. Membuka perhatian kepada hidup yang 
lebih sempurna, yaitu ke arah hidup 
Allah sendiri. 

Pengosongan Diri - Kenosis 

"Kenosis" berasal dari kata Yunani κένωσις 
(kekosongan); istilah dipakai untuk 
menunjuk pilihan mendasar pribadi untuk 
mengosongkan kehendak diri sendiri dan 
menjadi sepenuhnya menerima kehendak 
Allah.  

Kita harus menemukan apa panggilan hidup 
sejati kita, serta jalan yang harus kita tempuh 
demi kemuliaan Tuhan. Apa yang 
didambakan oleh Tuhan tentang hidupku, 
dan bagaimana aku dapat mewujudkan 
harapan tersebut. Ulah tapa atau asketisme 
sebenarnya merupakan latihan yang 
membantu kita menemukan kehendak Tuhan 
tentang diri kita masing-masing. Tujuannya 
ialah merangsang hal-hal positif kepribadian 
seseorang dan menyingkirkan hal-hal yang 
negatif 

Pengosongan diri merupakan jalan untuk 
mengatasi semua bobot mati dan 
menciptakan ruang serta membangun enersi 
demi kebaikan, kebenaran, keindahan, dsb. 
untuk Tuhan! Hal ini hanya mungkin bila kita 
sungguh-sungguh: 

 mengenal, menerima, mengasihi, 
berbelaskasihan terhadap diri kita 
sendiri,  

 serta sungguh bersedia untuk berdamai 
dengan musuh-musuh di dalam diri kita 
sendiri.  

Ini berarti turun memasuki diri kita sejati 
yang terdalam, tanpa agenda tersembunyi, 
tanpa pelindung apapun. Inilah metode 
pengosongan diri sebagaimana diajarkan 
oleh Yesus. 

Kalau kita kembali merenung pola kehidupan 
Yesus sendiri sebagai Allah yang 
berinkarnasi menjadi manusia, maka Ia telah 
memberi contoh tentang makna 
pengosongan diri (kenosis) itu. Yaitu dengan 
melepaskan diri dari seluruh kekayaan 
duniawi dan hidup super miskin, termasuk 
melepaskan diri dari segala "kuasa ilahi" 
yang memungkinkan Yesus untuk 
"mengubah batu menjadi roti (atau emas)" 
sehingga Ia tetap saja dapat hidup 
berkelimpahan. Satu-satunya mujizat Yesus 
"menciptakan uang" secara langsung ialah 
ketika ia menyuruh Petrus memancing ikan 
dan menemukan uang 4 dirham yang sekedar 
cukup untuk melunasi pajak pribadi mereka 
masing-masing sebesar 2 dirham (Mat. 17: 
27). 

Dalam dunia yang beragam secara religius 
ini, mengimani Allah yang memberikan diri 
dalam dan melalui diri Yesus Kristus berarti 
mengikuti Kristus yang terbuka pada setiap 
orang, yang merelatifkan hak-hak 
istimewanya demi orang lain, sekaligus 
berani “jatuh ke tanah dan mati” untuk 
“menghasilkan banyak buah” (Yoh 12:24). 

Dalam kelemahan kita, rahmat Tuhan 
menjadi lebih nyata dan efektif (bdk. St. 
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Paulus, Br. Laurent). Karitas Allah menjadi 
belas kasih dan daya kekuatan bila kita 
berani membebaskan diri dari cengkeraman 
hidup kita sendiri. Kita berpegang teguh 
padanya tatkala kita berusaha mengatasi 
segalanya sendiri, seperti halnya kaum 
perfeksionis, atau tatkala kita hidup 
“setengah-setengah” seperti layaknya kaum 
Farisi. Kita harus membebaskannya, jika kita 
ingin memberi kesempatan kepada Tuhan 
untuk memasuki hati sanubari kita, untuk 
menyembuhkan kita dan membebaskan kita. 
Itulah apa yang Yesus maksudkan ketika Ia 
berkata: “Barangsiapa meninggikan diri, ia 
akan direndahkan dan barangsiapa 
merendahkan diri, ia akan ditinggikan” (Luk 
18:14). 

Ingatlah akan pernyataan sbb. “Siapa yang 
ingin menyelamatkan hidupnya, haruslah 
meninggalkannya, memikul salibnya sendiri, 
dan mengikuti Aku.”  

 

Mereka yang ingin menghayati hidupnya 
sepenuhnya haruslah mengosongkan diri 
sepenuhnya sehingga yang tinggal hanyalah 
dirinya yang terdalam dan yang termurni, 
dirinya yang hakiki, yakni manusia biasa 
dengan segala kebaikan dan keburukannya. 

Ini harus kita terima dan bahkan cintai, dan 
kita harus mendekati keburukan itu dengan 
penuh belas kasihan.  

Akhir kata, kita manusia harus 
mengosongkan diri sendiri dari segala yang 
mengisi kita namun tidak membuat diri kita 
merasa penuh. Kita harus memahami apa 
yang diserukan Tuhan kepada kita di sini dan 
sekarang bahkan sekalipun dalam kelemahan 
kita, serta mengikutiNya melalui jalan yang 
mengantar kita kepada hidup sejati. 

Referensi: 
1. Vita Consecrata – tentang hidup bakti 
2. Allah menyejarah bersama masyarakat, Br. René 

Stockman, FC 
3. Buku Pelajaran Agama Katolik kelas X – Kurikulum 

2013 

UJUD KERASULAN DOA – NOVEMBER 2014 

 
Ujud Universal: Orang-orang yang 
kesepian 
Semoga Allah semua orang yang dilanda 
kesepian mengalami kedekatan dengan 
Tuhan dan mendapat dukungan dari orang-
orang di sekitar mereka 
Kami mohon : …….. 
 
Ujud Misi: Para pembimbing seminaris 
dan kaum religius 
Semoga para seminaris dan peserta hidup 
bakti muda mendapat bimbingan dari para 
pendamping dan terbentuk secara baik 
Kami mohon : ……..  
 
Ujud Gereja Indonesia: Gereja 
Semoga kaum Gereja menjadi tempat yang 
baik bagi umatnya untuk belajar menjadi 
Katolik sejati 
Kami mohon : …….. 
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Ujud Khusus untuk Keuskupan kita: 
Pelayan masyarakat 
Semoga umat di Keuskupan kami mampu 
menjadi tanda dan sarana semangat 
kepahlawanan sejati di tengah masyarakat 
yang haus akan pelayan masyarakat yang 
baik, seperti Kristus. 
Kami mohon : …….. 
  

K O L O M 

LITURGI : DOA BAPA KAMI – EMBOLISME – 

RITUS DAMAI 

Pada edisi bulan lalu, kita telah menyelesaikan 
pembahasan mengenai Doa Syukur Agung (DSA) 

Bapa Kami 

Satu-satunya doa yang diajarkan dan 
diwariskan Yesus kepada para murid-Nya 
adalah doa Bapa Kami (Mat 6:9-13). Doa 
Bapa Kami adalah sebuah pengajaran doa 
yang lengkap, utuh dan sempurna dari segi 
susunan maupun isi. Di dalamnya ada tiga 
pujian kepada Allah 

(1) Bapa kami yang ada di surga, 
dimuliakanlah  nama-Mu 

(2) datanglah Kerajaan-Mu 

(3) jadilah kehendak-Mu. 

Dan ada empat permohonan yang  perlu bagi 
kehidupan; 

(1) beri kami rejeki pada hari ini 

(2) ampunilah kesalahan kami 

(3) Janganlah masukkan kami ke dalam 
percobaan 

(4) bebaskannlah kami dari yang jahat. 

Susunan doa seperti ini bisa kita contoh 
ketika kita berdoa. 

Dalam kaitannya dengan Liturgi Ekaristi, ada 
dua permohonan yang patut mendapat 
perhatian khusus. 

a. Rejeki pada hari ini 

Rezeki, roti sehari-hari dihubungkan 
dengan roti Ekaristi, Tubuh Kristus, Roti 
kehidupan. Sebagaimana dikatakan oleh 
St Siprianus dan St Agustinus, rezeki kita 
yang utama adalah roti Ekaristi. 

b. Ampunilah kesalahan kami seperti 
kamipunmengampuni yang bersalah kepada 
kami 

Ungkapan ini menggarisbawahi 
kerukunan, kesatuan dan damai. 
Barangsiapa mau menyambut Tubuh 
Kristus, harus mempunyai kemauan 
untuk berdamai, untuk hidup rukun, dan 
untuk mengampuni. Inilah syarat untuk 
menerima Tubuh Kristus. (Mat 5:23-24) 

Embolisme 

Setelah Bapa Kimi, imam sendirian 
mengucapkan Embolisme (sisipan). 
Embolisme ini menguraikan isi permohonan 
terakhir dalam Bapa Kami, yakni mohon agar 
seluruh umat dibebaskan dari segala 
kejahatan. Permohonan ini ditanggapi oleh 
umat dengan seruan,”Sebab Engkaulah Raja, 
yang mulia dan berkuasa untuk selama-
lamanya.” (Mat 6:13c) 

Ritus Damai 

Gereja memohonkan damai dan kesatuan 
bagi Gereja sendiri dan bagi seluruh umat 
manusia, sementara uamt beriman, 
mengungkapkan persekutuan dan cinta kasih 
satu sama lain dengan saling memberikan 
salam damai. Kita berjabat tangan dengan 
orang-orang yang ada di sekitar kita dengan 
cara yang pantas. 

Guna menghindari kegaduhan, kita 
memberikan salam cukup kepada orang-
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orang yang ada di samping kiri, kanan, muka 
dan belakang. Tidak diperkenankan untuk 
keluar dari bangku dan berjalan kesana-
kemari untuk memberikan salam. Dan jika 
dinyanyikan lagu Salam Damai, hendaknya 
lagu itu dinyanyikan dengan tempo yang 
normal. 

Sebagai tambahan, dalam rekoleksi yang 
menutup Rawil Para Pastor se-Riau Daratan 
Oktober 2014, disampaikan bahwa Salam 
Damai tidak lagi disertai dengan nyanyian. 

Edisi bulan depan : Pemecahan Roti dan Komuni. 

KATEKESE : Berhenti Sejenak di Api 

Penyucian 

Mengapa ada orang yang harus ke surga, 
tetapi harus berhenti sejenak di api 
penyucian?  

Orang yang telah meninggal, tak akan pernah 
hidup kembali seperti semula untuk 
menyampaikan kepada sesamanya tentang 
cara-cara yang handal untuk bisa masuk 
Surga. Sampai kapan pun tak akan ada 
mujizat yang nyata di tengah-tengah kita. 
Bilamana hal itu terjadi, maka sesungguhnya 
Surga menjadi milik kita semua tanpa ada 
perjuangan dari diri kita masing-masing. 
Namun lewat Sabda Yesus dalam Kitab Suci, 
ajaran-ajaran Gereja Katolik oleh bapa-bapa 
Gereja, maka kita diberikan satu konsep yang 
handal bahwa di saat kita meninggalkan 
dunia, saat yang sama pula kita diminta 
pertanggungjawaban dari Allah sendiri. Jadi 
sesungguhnya pernyataan “Orang yg harus 
pergi ke Surga tapi berhenti sejenak di Api 
Penyucian” adalah sebuah konsep teologis 
yang dicetuskan oleh Gereja sendiri untuk 
semakin mengingatkan sesama kaum 
beriman, agar sejak dini sudah mesti berjaga-
jaga akan hari penghakiman terakhir di 
hadapan Allah. 

Tentang Api Penyucian 

Menurut Katekismus Gereja Katolik 

#3010. Api Penyucian adalah suatu kondisi 
yang dialami oleh orang-orang 
yang meninggal dalam keadaan 
rahmat dan dalam persahabatan 
dengan Tuhan, namun belum suci 
sepenuhnya, sehingga memerlukan 
proses pemurnian selanjutnya 
setelah kematian. 

#3011. Pemurnian di dalam Api Penyucian 
adalah sangat berlainan dengan 
siksa neraka. 

#3012. Kita dapat membantu jiwa-jiwa 
yang ada di Api Penyucian dengan 
doa-doa kita, terutama dengan 
mempersembahkan ujud Misa 
Kudus bagi mereka. 

 

Menurut Perjanjian Lama 

1) Abraham mendoakan sodom & gomora 
(Kej 18: 16-33),  

2) Musa mendoakan umat Israel (Kel 31: 
11-14) 

 

Menurut Perjanjian Baru 

1. “Tidak akan masuk ke dalamnya 
[surga] sesuatu yang najis” (Why 21:27) 
sebab Allah adalah kudus (Is 6:3). Maka kita 
semua dipanggil kepada kekudusan yang 
sama (Mat 5:48; 1 Pet 1:15-16), sebab tanpa 
kekudusan tak seorangpun dapat melihat 
Allah (Ibr 12:14). Melihat bahwa memang 
tidak mungkin orang yang ‘setengah kudus’ 
langsung masuk surga, maka sungguh patut 
kita syukuri jika Allah memberikan 
kesempatan pemurnian di dalam Api 
Penyucian. 

2. Keberadaan Api Penyucian 
diungkapkan oleh Yesus secara tidak 
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langsung pada saat Ia mengajarkan tentang 
dosa yang menentang Roh Kudus, “…tetapi 
jika ia menentang Roh Kudus, ia tidak akan 
diampuni, di dunia ini tidak, dan di dunia 
yang akan datang pun tidak.” (Mat 12:32) Di 
sini Yesus mengajarkan bahwa ada dosa yang 
dapat diampuni pada kehidupan yang akan 
datang. Padahal kita tahu bahwa di neraka, 
dosa tidak dapat diampuni, sedangkan di 
surga tidak ada dosa yang perlu diampuni. 
Maka pengampunan dosa yang ada setelah 
kematian terjadi di Api Penyucian, walaupun 
Yesus tidak menyebutkan secara eksplisit 
istilah ‘Api Penyucian’ ini. 

3. Rasul Paulus mengajarkan bahwa pada 
akhirnya segala pekerjaan kita akan diuji 
oleh Tuhan. “Jika pekerjaannya terbakar, ia 
akan menderita kerugian, tetapi ia sendiri 
akan diselamatkan, tetapi seperti dari dalam 
api.” (1 Kor 3:15) Api ini tidak mungkin 
merupakan api neraka, sebab dari api neraka 
tidak ada yang dapat diselamatkan. Api ini 
juga bukan surga, sebab di surga tidak ada 
yang ‘menderita kerugian’. Sehingga ‘api’ di 
sini menunjukkan adanya kondisi tengah-
tengah, di mana jiwa-jiwa mengalami 
kerugian sementara untuk mencapai surga. 

4. Rasul Petrus juga mengajarkan bahwa 
pada akhir hidup kita, iman kita akan 
diuji, “…untuk membuktikan kemurnian 
imanmu yang jauh lebih tinggi nilainya 
daripada emas yang fana, yang diuji 
kemurniannya dengan api- sehingga kamu 
memperoleh puji-pujian dan kemuliaan… 
pada hari Yesus Kristus menyatakan diri-Nya 
(1 Pet 1:7).  

Rasul Petrus mengajarkan, tempat ketiga 
selain surga dan neraka. “Kristus telah mati 
untuk kita … Ia, yang yang telah dibunuh 
dalam keadaan-Nya sebagai manusia, tetapi 
yang telah dibangkitkan oleh Roh, dan di 
dalam Roh itu pergi memberitakan Injil 

kepada roh-roh yang ada di dalam penjara, 
yaitu roh-roh mereka yang dahulu pada 
waktu Nuh tidak taat kepada Allah…” (1 Pet 
3: 18-20). Roh-roh yang ada di dalam penjara 
ini adalah jiwa-jiwa yang masih terbelenggu 
di dalam ‘tempat’ sementara, yang juga 
dikenal dengan nama ‘limbo of the fathers’ 
(‘limbo of the just‘). Selanjutnya Rasul Petrus 
juga mengatakan bahwa “Injil diberitakan 
juga kepada orang-orang mati supaya oleh 
roh, mereka dapat hidup menurut kehendak 
Allah” (1 Pet 4:6).  

5. Kitab 2 Makabe 12: 38-45 adalah yang 
paling jelas menceritakan dasar 
pengajaran mengenai Api Penyucian. 
Ketika Yudas Makabe dan anak buahnya 
hendak menguburkan jenazah pasukan yang 
gugur di pertempuran, mereka menemukan 
adanya jimat dan berhala kota Yamnia pada 
tiap jenazah itu. Maka Yudas mengumpulkan 
uang untuk dikirimkan ke Yerusalem, untuk 
mempersembahkan korban penghapus dosa. 
Perbuatan ini dipuji sebagai “perbuatan yang 
sangat baik dan tepat, oleh karena Yudas 
memikirkan kebangkitan” (ay.43); sebab 
perbuatan ini didasari oleh pengharapan 
akan kebangkitan orang-orang mati. Korban 
penebus salah ini ditujukan agar mereka 
yang sudah mati itu dilepaskan dari dosa 
mereka (ay. 45). 

Memang saudara-saudari kita yang Protestan 
tidak mengakui adanya Kitab Makabe ini, 
namun ini tidak mengubah kenyataan penting 
bahwa penghapusan Kitab Makabe ini sejalan 
dengan doktrin Protestan yang mengatakan 
bahwa keselamatan hanya diperoleh dengan 
iman saja atau “Sola Fide, Salvation by faith 
alone”, walaupun Alkitab tidak menyatakan hal 
itu. Sebab kata ‘faith alone’/ ‘hanya iman’ yang 
ada di Alkitab malah menyebutkan sebaliknya, 
yaitu “…bahwa manusia dibenarkan karena 
perbuatan-perbuatannya dan bukan hanya 
karena iman”/ not by faith alone (Yak 2:24). 
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Maka, berdoa bagi orang meninggal yang 
termasuk sebagai perbuatan kasih, menurut 
Luther tidak mempengaruhi keselamatan, 
sedangkan menurut Gereja Katolik itu 
merupakan hal yang mulia, yang jika dilakukan 
di dalam iman, akan membawa kita dan orang-
orang yang kita doakan kepada keselamatan 
oleh karena kasih karunia Tuhan Yesus. 

6. Rasul Paulus mendoakan sahabat-nya 
Onesiforus yang rajin mengun-junginya 
sewaktu ia dipenjara, agar Tuhan 
menunjukkan belas kasihan-Nya kepada 
sahabatnya itu ‘pada hari penghakiman’ 
(lihat 2 Tim 1:16-18). Rasul Paulus berdoa 
agar Tuhan berbelas kasihan kepada jiwa 
sahabatnya itu pada saat kematiannya. Hal 
ini tentu tidak masuk akal jika doa yang 
dipanjatkan untuk orang yang meninggal 
tidak ada gunanya. Sebaliknya, ini 
merupakan contoh bahwa doa-doa berguna 
bagi orang-orang yang hidup dan yang mati 

 

Menurut ajaran Bapa Gereja dan Tradisi 
Gereja mula-mula 

1. Tertullian (160-220), mengajarkan agar 
para istri mendoakan suaminya yang 
meninggal dan mendoakannya dengan Misa 
Kudus, setiap memperingati hari wafat 
suaminya.  

2. St. Cyril dari Yerusalem (315-386),  
mengajarkan agar kita mempersembah-kan 
permohonan bagi orang-orang yang telah 
meninggal, dan mempersembahkan kurban 
Kristus [dalam Misa Kudus]yang menghapus 
dosa-dosa kita dan mohon belas kasihan 
Allah kepada mereka dan kita sendiri.  

3. St. Yohanes Krisostomus (347-407) 
mengajarkan agar kita rajin mendoakan jiwa 
sesama yang sudah meninggal.” Baiklah kita 
membantu mereka dan mengenangkan 
mereka. Kalau anak-anak Ayub saja telah 

disucikan oleh kurban yang dibawakan oleh 
Bapanya, bagai-mana kita dapat meragukan 
bahwa persembahan kita membawa hiburan 
untuk orang-orang mati? Jangan kita 
bimbang untuk membantu orang-orang mati 
dan mempersembahkan doa untuk mereka.  

4. St. Agustinus (354-430) mengajarkan, 
bahwa hukuman sementara sebagai 
konsekuensi dari dosa, telah dialami oleh 
sebagian orang selama masih hidup di dunia 
ini, namun bagi sebagian orang yang lain, 
dialami di masa hidup maupun di hidup yang 
akan datang; namun semua itu dialami 
sebelum Penghakiman Terakhir. Namun, 
yang mengalami hukuman sementara setelah 
kematian, tidak akan mengalami hukuman 
abadi setelah Penghakiman terakhir tersebut.  

5. St. Gregorius Agung (540-604),“Kita 
harus percaya bahwa sebelum Pengadilan 
[Terakhir] masih ada api penyucian untuk 
dosa-dosa ringan tertentu, karena kebenaran 
abadi mengatakan bahwa, kalau seorang 
menentang Roh Kudus, ia tidak akan 
diampuni, ‘di dunia ini tidak, dan di dunia 
yang akan datangpun tidak (Mat 12:32). Dari 
ungkapan ini nyatalah bahwa beberapa dosa 
dapat diampuni di dunia ini, [sedangkan 
dosa] yang lain di dunia lain.”  

6. Konsili Firenze (1439) dan Trente 
(1563), menjabarkan doktrin tentang Api 
Penyucian ini. Konsili Firenze menyebutkan, 
“Dan jika mereka bertobat dan meninggal 
dalam kasih Tuhan sebelum melunasi 
penitensi dosa mereka…, jiwa mereka 
dimurnikan setelah kematian dalam Api 
Penyucian. Untuk membebaskan mereka, 
tindakan-tindakan silih (suffragia) dari para 
beriman yang masih hidup dapat membantu 
mereka, yaitu: Kurban Misa, doa-doa, derma, 
dan perbuatan kudus lainnya yang diberikan 
untuk umat beriman yang lain, sesuai dengan 
praktek Gereja. Hal demikian dinyatakan 
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kembali dalam Konsili Trente, yang 
menegaskan keberadaan Api Penyucian, 
perlunya tindakan-tindakan silih (suffragia) 
dari para beriman untuk mendoakan jiwa-
jiwa yang ada di dalamnya, terutama dengan 
Misa Kudus. 

 “Although you do not believe it, dear, it does 
not mean that it does not exist.”  

(Meskipun kamu tidak percaya, itu tidak 
berarti Api Penyucian tidak ada) 

 

Referensi: 
1. Tertullian, “On Monogamy”, Chap 10, seperti 

dikutip oleh John R. Willis, SJ,The Teaching of 
the Church Fathers (Ignatius Press, San 
Francisco, 2002 reprint, original print by 
Herder and Herder, 1966) 

2. RD Inno Ngutra, Hari raya Orang  Kudus dan 
Misa/Doa khusus untuk para arwah 

3. Katekismus Gereja Katolik 1031-1032 
4. St. Agustinus, The City of God, Bk 21, Chap. 13, 

seperti dikutip oleh John R. Willis, SJ 
5. Fr. Frank Sofie, “Purgatory” (terjemahan) 

KITAB SUCI : Mendoakan orang yang 

sudah meninggal = alkitabiah 

 

Secara Liturgis Gereja, Umat Allah 
memperingati para arwah umat beriman tiap 
tanggal 2 November, setahun sekali, setelah 
pesta para suci tanggal 1 November.  

Keduanya tak terpisahkan seperti mata uang 
logam. Dalam hal peringatan para 
orang kudus, kita berterima kasih bahwa 
hasil karya penebusan Kristus memberikan 
buahnya yakni dalam diri para suci, yang 
dapat menjadi suri teladan kita dalam hidup 
ini bagaimana mengabdi Tuhan seperti 
mereka. Dan tanggal 2 November, kita 
peringati mereka-mereka kaum beriman 
yang telah dipanggil menghadap-Nya 
khususnya dalam setahun bersangkutan. 
Mereka adalah kandidat-kandidat untuk 

masuk sorga, tetapi mereka mungkin masih 
ada noda dan kesalahan yang belum sempat 
disesali. Maka kita sebagai makhluk sosial 
dan sama-sama se-iman, hanya bisa 
memohon belas kasih dan kerahiman Tuhan 
bagi mereka. Tidakkah Yesus pernah 
bersabda: “Apa yang kaukehendaki Aku 
perbuat bagimu”. Mengapa kita boleh 
bersyukur dan memuji kerahiman Tuhan dan 
memohon sesuatu kepadaNya! (Mat 7:7-11; 
Mrk 10: 51). 

 Perayaan Orang Kudus (1 November) 
adalah untuk menghormati jasa baik 
mareka selama hidup di dunia lewat 
sikap dan peranan mereka dalam 
menumbuh kembangkan hidup beriman 
Katolik bagi sesama semasa hidup. 
Dalam hidupnya mereka membaktikan 
diri secara total kepada Allah lewat cara 
hidup seperti yang dikehendaki-NYA.  

 Perayaan arwah semua orang beriman 
yang telah dipanggil Tuhan (2 
November), adalah untuk mendoakan 
mereka agar mendapatkan tempat 
dalam kerjaan Surga, terutama bagi 
mereka yang kini masih berada di api 
penyucian. Dengan permohonan lewat 
doa-doa kita, tentunya kita mempunyai 
harapan agar saudara-saudari kita yang 
masih berada di api penyucian diangkat 
dan untuk mengambil bagian dalam 
Kerajaan Surga, seperti yang 
dikehendaki oleh kita bersama dan 
seperti janji dan kehendak Allah bagi 
kita…yang tentunya menuntut sikap 
hidup kita yang sesuai dengan 
Kehendak-NYA semasa kita hidup. 

“Jangan berdoa untuk orang yang telah 
meninggal” adalah dogma baru yang 
diajarkan oleh Luther kepada para 
pengikutnya hanya agar nampak ada 
perbedaan teologi dari gereja akarnya. Tapi 
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apa yang benar adalah baik Kitab Suci 
maupun tradisi Kristen menganjurkan 
tentang pentingnya mendoakan sanak-
saudara dan sesama yang telah meninggal 
dunia. Semua gereja awal (maksudnya 
sebelum protestantisme) bahkan yang 
memisahkan diri dari gereja katolik pun 
masih tetap mendoakan arwah. Pertanyaan 
untuk direnungkan dan dijawab secara 
teologis yakni; “Dapatkah kita membantu 
mereka yang kita doakan melalui doa-doa 
kita?” 

Untuk mempertahankan teologinya yang 
salah, yang tidak didukung oleh Kitab Suci 
maka Luther bahkan mencoba 
menghancurkan tatanan Kitab Suci itu 
sendiri yang berbicara tentang “doa untuk 
para arwah.” Selama 1500 tahun semua kitab 
yang termaktub dalam Kitab Suci (yang 
adalah usaha Gereja Katolik lewat kuasa para 
Paus) diterima tanpa ada banyak pertanyaan, 
apalagi untuk mengubahnya dalam arti 
menambahkan atau mengurangi jumlahnya. 
Tetapi Luther, demi kepentingan membela 
ajarannya, mengecualikan (mengeluarkan 
dari kumpulan Kitab Suci) beberapa kitab 
yang jelas mengajarkan kebalikan dari 
ajarannya, seperti kitab Makabe 1 dan 2 serta 
buku-buku lainnya yang dinamai dalam 
Gereja Katolik sebagai kitab 
Deuterokanonika. Kitab-kitab ini muncul dari 
dalam tradisi para leluhur yang hidup di 
Yerusalem yang kemudian ditemukan dan 
diterjemahkan oleh St. Hironimus. Bahkan 
kalau mau jujur maka kita mengatakan 
bahwa Yesus sendiri kadang mengutip apa 
yang tertulis dalam kitab-kitab Perjanjian 
Lama dalam pengajaran-Nya. Secara khusus, 
Kitab Makabe 2 memberikan dasar dalam 
tradisi gereja untuk mendoakan arwah (lih. 2 
Makabe 12:42-46). 

Jesus sendiri pernah berdoa untuk yang 
meninggal seperti yang tertulis dalam Yoh 
11:41; ketika Ia mendoakan mohon 
kebangkitan Lazarus, teman baik-Nya. Kalau 
doa untuk orang meninggal tidak penting, 
kenapa Yesus harus mendoakan dan dengan 
kuasa-Nya Ia membangkitkan Lazarus 
setelah 4 hari meninggal? Karena itu, 
kesimpulannya, “doa lebih besar kuasanya 
dari kematian itu sendiri.”  

Dengan demikian, ketika sanak keluarga kita 
ada yang meninggal, itu menjadi tugas kita 
untuk mendoakan mereka. Kita 
memohonkan rahmat pengampunan Tuhan 
kepada yang telah meninggal. Santo Paulus 
juga pernah berdoa untuk Oniseforus yang 
telah meninggal dalam 2 Tim 1:16-17.  

Maka, mendoakan orang yang telah 
meninggal adalah perbuatan yang konsisten 
dengan Kitab Suci, dengan kata lain: 
alkitabiah. 

 

BINA IMAN REMAJA : Apakah kamu sudah 

selamat? 

 

Seorang Katolik seharusnya menjawab:  

 “Sebagaimana dikatakan Alkitab saya 
telah diselamatkan (Rom8:24 ; Ef2:5-8), 
tetapi saya juga sedang diselamatkan 
(2Kor2:15) dan saya harap saya akan 
diselamatkan (Rom5:9-10 ; 1Kor3:12-15).  

 Sebagaimana rasul Paulus, saya sedang 
mengerjakan keselamatan saya dengan 
takut dan gentar (Flp2:12), dengan 
harapan dan keyakinan akan janji Kristus 
(Rom5:2 ; 2Tim2:11-13)”  
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KELUARGA: MENIKAH = Sinkronisasi Jam 

Tangan (1) 
Dari redaksi: 

Tulisan ini diambil dari blog Rm. Alfonsus Widhi,SX. Beliau 
menemukan sebuah artikel tentang kehidupan 
berkeluarga di antara tumpukan file lama, dari Paolo 
Magna, berjudul Oggi Sposi: Sincronizzare gli orologi. 
Artikel ini diterbitkan tahun 2009 oleh majalah 
Tredimensioni. 

Tulisan ini akan dibagi menjadi 5 episode. 

Apakah berbicara tentang pernikahan di 
zaman kita ini, adalah sesuatu yang 
menakutkan? Apakah ini “kuk” yang harus 
dipanggul oleh pasangan muda? Perlu 
disadari bahwa dengan menikah, ada dua jam 
tangan yang dicocokkan, ada dua ritme 
kehidupan yang disejajarkan (bukan 
disamakan!) di bawah satu atap. Ada 
pergeseran dari cinta romantis dan 
berkarakter pribadi, menuju pada cinta yang 
realistik dan sebuah komitmen berbagi 
bersama. Cinta yang sudah diresmikan dalam 
ikatan perkawinan ini pun, akan masuk 
dalam realitas hidup bersama di masyarakat. 

Jarang sekali ditemukan fakta bahwa orang 
memutuskan untuk menikah itu terjadi dua 
minggu sebelum hari pernikahan! Menikah 
bukanlah hasil sebuah spontanitas untuk 
tinggal bersama, tetapi merupakan sebuah 
tindakan yang direncanakan secara konkrit 
dan sengaja direncanakan. Bicara soal 
pacaran, disinilah kita bisa mengevaluasi 
kualitas pacaran yang baik hingga menuju 
pada sebuah perkawinan. Tidak hanya yang 
baik, yang indah, yang romantis saja yang 
dihidupi bersama-sama, tetapi perlu juga 
mengenal jati diri sesungguhnya dari 
pasangan, yang bersamanya aku akan tinggal 
seumur hidup! Banyak hal harus diketahui 
dan dikenal dari pasangan. 

Kita patut heran, jika ada salah satu pasangan 
mengatakan bahwa, ternyata dia bukan yang 

kukenal selama ini…, atau menyesal telah 
menikah dengannya…, atau menyampaikan 
litani keluhan tanpa akhir tentang pasangan 
beberapa saat setelah menikah. Oleh sebab 
itu, perlu ada beberapa tugas yang harus 
dilakukan. 

1) Melacak jejak.  

Pasangan harus memiliki kekuatan jelas 
untuk membatasi daerah privat dan publik 
yang dimiliki sebagai hasil sebuah 
perkawinan. Daerah privatnya adalah 
relasinya dengan pasangan, secara internal, 
sebagai sebuah keluarga. Anda berdua yang 
baru menikah, memiliki sebuah tanggung 
jawab baru, daerah baru dan pasangan baru. 
Daerah ini harus dilindungi dari setiap 
“penyusup”. Beberapa penyusup dalam 
keluarga muda adalah: mertua (orang tua 
masing-masing pasangan), ritme kerja (selalu 
pulang malam dan lelah), tekanan ekonomi 
(kebutuhan membengkak sehingga harus 
kerja lebih banyak), stress di tempat 
kerja…ini semua bisa menjadi kerikil-kerikil 
yang merintangi relasi suami istri sebagai 
keluarga. 

Tentang mertua, bukan berarti memutuskan 
relasi total dengan keluarga yang baru 
dibangun, tetapi, perlu mendidik mereka 
agar memiliki relasi yang baru, yang sejak 
saat ini, adalah dengan sebuah pasangan 
keluarga, bukan pertama-tama dengan 
anaknya sendiri. Bagi mertua, hal ini tidak 
mudah, terutama bagi keluarga yang 
protektif. Bagi keluarga protektif ini, anak-
anak itu selalu anak-anak, muda dan tidak 
berpengalaman, untuk menyadari apa 
artinya membangun sebuah keluarga. Orang 
tua merasa paling tahu yang terbaik tentang 
apa yang dibutuhkan oleh anaknya yang 
sudah menikah. Wacana tentang “kebaikan” 
menurut mertua dan menurut keluarga baru 
harus dibicarakan, bukan dikondisikan dan 
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dipaksakan. Pembatasan diri bagi pasangan 
muda juga tidak mudah, karena mereka 
merasa selalu perlu bantuan dan merasa 
tidak bisa dewasa dan harus terikat dengan 
orang tua. Wacana kemandirian keluarga 
baru adalah wujud dari kematangan 
kepribadian dua orang yang mengikat diri 
dan berkomitmen untuk membangun sebuah 
keluarga. Terimakasih kepada orang tua yang 
sudah melahirkan, mendidik dan 
membesarkan anak. Sekarang jatah porsinya 
anak untuk membangun sebuah keluarga.  

Bersambung edisi bulan depan : Satu tapi dua. 

ISTIMEWA: CATATAN HARIAN PARA 
IMAM XAVERIAN DAN PARA SUSTER  

 
Sepenggal catatan harian misioner dari 

ranah misi Siberut 
Di balik ayunan dari kelambu 

Usai bangun pagi sekitar jam 06.15 
kulangkahkan kakiku menuju sungai, pinggir 
kampung Lumago tuk bersih-bersih diri 
sambil berenang di arus sungai yang tak 
begitu deras mengalir-ria. Seberkas sinar 
mentari pagi menerpa tubuh mungilku, 
hingga menghangatkan sumsum tulangku 
seolah tahu aku sedang sedikit kedinginan 
oleh air sungai yang sedang membasahi 
sekujur tubuhku ini. Sengaja cepat-cepat 

kutuntaskan "ritual" mandi pagi di sungai ini, 
demi rencana kelilingi kampung tuk temui 
warga stasi yang baru diresmikan dan 
diberkati beberapa waktu lalu itu. Terlintas 
di benakku kisah Injil tentang pembaptisan 
oleh Yohanes Pembaptis di Sungai Yordan. 
Setidak-tidaknya sewaktu mandi tadi aku 
sempat berkontemplasi tentang baptisan 
yang dilakukan Yohanes Pembaptis dulu itu. 
Dan dengan rendah hati, di sungai dekat stasi 
Lumago tadi itu, aku telah "membaptiskan" 
diriku sendiri, sebelum aku membaptis 
beberapa bayi di gereja siang nanti. 

Senyum ceria menghiasi paras beberapa 
"paamian" (umat) yang kujumpai di beranda 
rumah mereka. Ada yang sedang sibuk 
mengumpulkan bunga-bunga dan berbagai 
jenis daun puring untuk hiasan yang 
disematkan pada kepala/dahi, lengan tangan, 
dan pinggang. Di sudut kiri jalan setapak 
menuju sungai, seorang bapak sedang asyik 
memasukkan kopranya dalam karung plastik 
di atas tempat pengasapan khusus untuk 
kopra.  

 

Tak jauh dari rumah pemilik pengolahan 
kopra, kulihat seorang tabib kampung 
("sikerei") sedang mempersiapkan kopi 
panas untuk menghangatkan tubuhnya yang 
penuh dengan dekorasi tatto yang menawan 
hati. 
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Dua tiga langkah kuberjalan menuju ke 
tengah jalan rabat beton, yang dibangun 
dengan bantuan proyek P2D yang 
panjangnya hanya sekitar 100 meter dan 
lebar 1,5 meter dengan ketebalan kira-kira 
20 cm..  

Lalu, kuhentikan langkahku tepat di depan 
gubuk kecil, demi menghampiri sang bayi 
imut-imut yang sedang pulas tertidur di 
ayunan tradisional yang dimodifikasi dari 
bahan kain kelambu.  

 

Tak kulihat bapak-ibu si bayi itu, mungkin 
sedang sibuk membereskan daging ayam di 
belakang gubuknya. Kalau tidak salah, bayi 
mungil nan imut ini akan menerima baptisan 
bersamaan dengan peneguhan perkawinan 

orangtuanya. Tergoda untuk berlama-lama 
mengamati pulasnya sang bayi dalam 
ayunan, akhirnya aku diajak ketua stasi 
untuk melihat sebuah uma baru yang sedang 
dihiasi dengan puluhan tengkorak kepala 
babi yang digantungkan tepat di bawah atap 
uma itu oleh sikerei pemilik uma. Di ranah 
misi Siberut yang pada tahun 2014 akan 
menyambut 60 tahun berdirinya Gereja 
Katolik ini, unsur kekristenan masih 
berdampingan mesra dengan pernak-pernik 
simbol kepercayaan tradisional. 

Menurut jadwal kunjungan stasi, pagi hari ini 
akan diadakan peneguhan dan pembaharuan 
sakramen pernikahan beberapa pasutri 
sekaligus pembaptisan bayi mereka, di gereja 
stasi yang belum usai tahap 
pembangunannya. Umat stasi Lumago 
memang sedang berupaya semampu 
mungkin untuk membangun gedung gereja 
tradisional yang bergaya "uma" (rumah adat 
Mentawai) ini, dengan dana swadaya mereka 
sendiri. Suatu nilai kemandirian yang patut 
dibanggakan. Sekitar pukul 11.00 perayaan 
ekaristi kudus yang bergaya semi inkulturasi 
telah dimulai. Upacara peneguhan 
perkawinan dan baptisan pun berjalan 
lancar, bersahaja, sakral dan hikmat. Allah 
Tritunggal Maha Kudus sungguh-sungguh 
hadir dalam perayaan ekaristi kudus di atas 
bangunan gereja yang masih cuma 
berdindingkan udara segar nan bersih. Tidak 
demikian halnya dengan polusi tingkat tinggi 
yang terjadi di metropolitan Jakarta. 

Semilir angin sepoi-sepoi di sekitar gereja 
menyegarkan tubuhku dan segenap umat 
yang hadir, setelah usai merayakan ekaristi 
peneguhan perkawinan dan baptisan di stasi 
Lumago, di tepi barat Pulau Siberut. Manik-
manik kalung warna-warni cerah oranye, 
kuning dan merah yang tergantung ceria di 
leher para bapa-ibu yang perkawinannya 
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diteguhkan dan diperbaharui, seakan ingin 
ucapkan "selamat" dan "profisiat" kepada 
mereka. Dari balik altar gereja yang tertimpa 
cahaya matahari yang menembus celah-celah 
dinding papan, kutatap ayunan dari kelambu 
tadi. Ayunan sang bayi imut telah 
mengantarkan "anak Tuhan" itu kepada 
pembaptisan suci yang menyelamatkannya 
dari dosa asal. Kini, ayunan dari kelambu itu 
sedang menanti dengan setia kedatangan 
"sang manusia baru" di tempat 
peristirahatan yang penuh rahmat 
kedamaian. Di balik ayunan dari kelambu itu, 
sang bayi telah dilahirkan baru kembali 
melalui rahmat baptisan keselamatan. 

Kamar 23, Biara Xaverian, Padang  

P.Anton Wahyudi, SX 

☧☧☧ 

Sukacita perutusan selama 45 tahun 
Imamat 

Hari ini, 19 Oktober 2014 – bertepatan 

dnegan Minggu Misi Sedunia - Imamat saya 

genap 45 tahun pada 19 Oktober 2014 yang 

lalu.  Saya ditahbisakan di kampung alamat 

keluarga, di Selargius (Cagliari), dan pada 

hari Misi sedunia ini saya mengenang dan 

mensyukurinya, untuk ke-45 kalinya, di 

Wisma Conforti.  

Kalau saya lihat ke depan, tugas perutusan 

(Misi - Evangelisasi) tetap menantang, 

bahkan akan dipersulit untuk di Indonesia 

dengan arah kebijaksanaan baru tidak 

memberikan izin kerja kepada tenaga 

gerejani dari luar negeri di atas 60 tahun: 

akankah kami disuruh pulang ke negeri 

Gereja asal? 

 

 

Kapel / Gereja Agung S. Guido M. Conforti 
dikunjungi umat peziarah dari Afrika 

Kalau itu terjadi ada kemungkinan besar 

bahwa sukacita saya dalam panggilan ini 

akan diuji dan diganggu secara berat, untuk 

pertama kalinya sejak saya meninggalkan 

Seminari Projo Alma Mater untuk bergabung 

dengan Para 

Misionaris SX.  

Pikir-pikir selama 48 

tahun saya menjadi 

Misionaris SX dan 

selama 45 tahun 

imamat, saya kesulit-

an benar untuk mene-

mukan hari sedih / 

tak bersukacita dalam 

pengalaman karya. 
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Ikut melayani umat St Paulus pada hari 

Paskah atau hari Natal, dengan meninggalkan 

sementara waktu tugas rutin - waktu itu di 

kota Padang - masih meninggalkan di hati 

saya kesan yang menggembirakan.  

Memang perjalanan ke sana, pakai travel 

malam hari, dan tidak bersantai hari selama 

di Labuh Baru adalah suatu hal yang 

melelahkan, namun diimbangi dengan 

kenyamanan hati yang bersuka cita dalam 

perjumpaan dan dalam pemberian diri 

kepada sesaudara, yang pertama kalinya 

ditemukan dalam peziarahan hidup saya. 

Saya mendapat diri di tengah mereka dalam 

keramahan keluarga besar Tuhan.  

 

Semangat umat ikut memberikan kesan 

positif dan keterbukaan mereka untuk 

dibimbing membuat saya puas dengan 

panggilan dan kehidupan saya. Tidak sia-

sialah saya berjalan pergi dari kampung, 

karena jalan saya sudah tepat menuju 

sukacita yang tak terbelikan, namun 

dirasakan sebagai milik, kado belaskasihan 

Sang Pengutus... 

Di Pekanbaru meskipun selama beberapa 

hari saja, di Sikabaluan dan Siberut, selama 

13 tahun, Di Gejayan (Yogyakarta), sekali-dua 

kali sebulan selama sepuluh tahun, di Jl. 

Bundo kandung 31 - Padang, selama 4 tahun, 

ataupun di Padang, Jl. Sudirman, 50 dan Jl 

Situjuh, 3, tetap diberi bekal kenangan 

sukacita dan kehidupan penuh makna.  

Terima kasih “Abba” Yesus dan Abba-ku.  

Wisma Conforti, Jakarta, 19 Oktober 2013 
, 

P. Abis Fernando SX 
☧☧☧ 

Keiro no Hi (Hari penghormatan untuk 
para lansia) 

Setiap bulan September hari Senin ketiga di 
Jepang dirayakan hari penghormatan untuk 
para lanjut usia. Di Gereja Musashigaoka di 
kota Kumamoto tempat saya bertugas 
sebagai kepala paroki sejak awal April 2014, 
dirayakan pula “Keiro no Hi (敬老の日)” 7 
September lalu. Dalam misa, umat lansia 
berusia 75 tahun ke atas atau mereka yang 
sakit menerima sakramen pengurapan orang 
sakit. 
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bersama dengan para lansia dalam acara Keiro no Hi di 
gereja Musashigaoka 7 September 2014 

Yang menarik dalam misa dan acara ini saya 
menyanyikan lagu bahasa Jepang yang paling 
terkenal di Indonesia yaitu berjudul “Kokoro 
no tomo (心のとも)”. Instrumen lagu yang 
sudah saya rekam dalam alat perekam saya 
nyanyikan dengan suara saya sendiri saat 
acara ini dan mereka sangat gembira 
mendengarkannya. Meskipun di Indonesia 
lagu ini sangat terkenal namun orang Jepang 
sendiri kebanyakan tidak mengetahuinya.  

 

tulisan Kokoro no tomo (心のとも）yang berarti 
teman yang dekat di hati 

Selain itu saya mempertontonkan kepada 
mereka rekaman video tarian poco-poco 
yang sempat saya tarikan saat awal tinggal di 
Jepang bersama para mahasiswa dari 
Indonesia yang belajar di Universitas 
Kumamoto.  

Di gereja yang memiliki umat sekitar 400 
orang dan yang menghadiri misa tiap hari 
Sabtu dan Minggu dalam 3 misa sekitar 150 
orang, ada satu umat yang genap berusia 100 
tahun, yaitu seorang nenek bernama Tanaka-
san. Hampir setiap misa hari Minggu nenek 
ini datang ke gereja dan saat acara “Keiro no 
Hi” ini saya memberikan hadiah yang saya 
tulis sendiri yaitu tulisan Kanji Jepang 

“百歳万歳（hyakusai banzai）” - yang 
berarti “100 tahun, horeeee”.  

 

bersama Tanaka-san dengan tulisan Kanji dari 
saya (Hyakusai Bansai) 

Baru kali pertama saya menjumpai seorang 
nenek berusia 100 tahun, Tanaka-san ini 
meskipun pendengarannya sudah mulai 
pudar dan masih bisa berjalan sendiri pelan-
pelan dengan tongkat, masih tetap setia 
mengikuti misa hari Minggu. Beberapa 
minggu setelah perayaan ini, beliau 
memberikan hadiah buat saya yaitu sebuah 
gambar yang diwarnai olehnya sendiri. 
Barangkali inilah satu kegiatan lansia di 
Jepang yang tinggal di rumah lansia yaitu 
mewarnai gambar seperti anak-anak TK. 
Namun gambar ini sangat bagus dan 
pemilihan warnanya sangat cocok dan sedap 
dipandang apalagi menggambarkan seorang 
ibu dengan 3 orang anak kecilnya berjalan di 
dekat sawah. 

 Buat saya yang bertugas di Jepang sejak 6 
tahun lalu, pengalaman berjumpa dan 
melayani umat yang berbeda dengan budaya 
saya sendiri memberikan banyak rahmat dan 
kegembiraan tersendiri. Apa yang telah saya 
impikan sejak masuk pra-novisiat SX di 
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Jakarta tahun 1996 yaitu bermisi di negeri 
Sakura ini menjadi kenyataan. Terima kasih 
untuk Pastor Franco Qualizza, SX sebagai 
propinsial yang saat itu menerima kaul 
pertama saya sebagai Xaverian tahun 1998. 
Semoga kegembiraan bermisi di sini dengan 
umat yang sedikit dan kebanyakan lansia ini 
tetap memberikan kekuatan tersendiri buat 
saya dalam menjalani hari-hari penuh 
rahmat dan menjadi saksi Injil-Nya.  

Salam dan doaku untuk segenap umat di 
Paroki Santo Paulus, Pekanbaru. 

P. Alexander Denny Wahyudi, SX 

☧☧☧ 

Sekilas Napak Tilas Panggilanku 

 Teman-teman sebaya, 
teman sekampung,  orang  
yang mengenalku sejak kecil 
sulit membayangkan atau 
seakan tidak  percaya kalau 
aku bisa masuk seminari  
dan  sekarang menjadi 
pastor apalagi pastor 
Misionaris Xaverian. 
Alasannya karena aku seorang pemalu, takut 
atau tidak mau bertemu orang lain. Aku 
sendiri pun tidak bisa melukiskan mengapa, 
suatu misteri. Itulah misteri panggilan Allah 
atas diriku. 

 Setelah tamat SMA (1990) di Toraja aku 
mengikuti tes masuk seminari  di Makasar 
dan diterima. Satu tahun di seminari  
terlewatkan. Aku melamar ke Serikat 
Xaverian dan dterima. Maka dari Makasar 
aku menuju Jakarta memulai pendidikan 
xaverian sebagai frater. Disinilah pertemuan 
perjumpaanku pertama kali dengan orang 
atau teman-teman  yang berasal dari 

beberapa suku, bahasa, dan bangsa. Ada yang 
berasal dari Nias, Samosir, Pematang Siantar, 
Lampung, Jawa,  Sangir Talaud/manado, 
dengan pendamping yang berasal dari Italia 
dan Mexico. Syukur kepada Allah, pendidikan 
selama 5 tahun pun terlewatkan.  

Selanjutnya aku menuju Sumatra Utara 
tepatnya di paroki Aek Nabara, Keuskupan 
Agung Medan untuk menjalani tahun 
orientasi missioner. Disinilah aku  mulai 
mencicipi karya missioner bersama dengan 
pastor xaverian lainnya yang berasal dari 
Italia dan Mexico. Aku bertemu dengan 
bahasa dan budaya yang baru, budaya batak.  
Tahun orientasi selama setahun terasa 
singkat.  

Perjalanan masih panjang. Dari Sumatra 
Utara aku  menuju Yogyakarta untuk  studi 
lanjut. Di kota gudeg ini  aku berjumpa lagi  
orang yang berbudaya dan berbahasa lain, 
budaya dan bahasa Jawa. Setelah 3 tahun  
berlalu aku mengikrarkan kaul kekal (4-12-
1999) dengan motto: “Segala perkara dapat 
kutanggung di dalam DIA yang member 
kekuatan kepadaku” dan  menerima tahbisan 
sebagai diakon (25-1-2000). Setelah tahbisan 
diakon aku meninggalkan Yogyakarta untuk 
mewujudkan motto tahbisan diakonatku: 
“Aku ada ditengah-tengah kamu sebagai 
pelayan”, tepatnya di paroki Padang  Baru,  
Keuskupan Padang, Sumbar. Disini aku 
bertemu dengan suatu budaya dan bahasa 
lain lagi yakni Minang/Minangkabau.  Waktu 
setahun singkat rasanya. Maka tiba saatnya 
aku ditahbiskan sebagai imam/pastor  
xaverian (28-1-2001) di paroki ini kemudian 
mendapat tugas di tempat yang baru. Adapun 
motto tahbisan imamatku adalah: “Bapa yang 
mengutus Aku menyertai Aku”. 

Dari padang Sumbar aku berangkat lagi ke 
Paroki Aek Nabara Sumut, tempat aku 
menjalankan tahun orientasi misioner lima 
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tahun sebelumnya.  Di sinilah karya misiku 
yang pertama sebagai pastor misionaris 
xaverian. Suatu paroki yang luas dengan  
jumlah stasi 45. Tahun pertama belajar 
bahasa dan budaya Batak yang mutlak perlu 
demi pelayanan pastoral misioner. Waktu 
berjalan terus.  

Sesuai dengan karisma xaverian aku harus 
siap sedia untuk pergi ke mana pun diutus, 
maka sesudah 6  tahun berkarya di paroki  
Aek Nabara aku mendapat penugasan yang 
baru yakni ke Bangladesh. Namun sebelum 
ke Bangladesh aku diberi kesempatan untuk 
pergi  ke London (Inggris) untuk  mengasah 
lidah berbahasa internasional. Ternyata aku 
kerasan di London selama 2 tahun. Aku bisa 
melihat dan mengalami situasi dan budaya 
Eropa. Dari London aku sempat juga 
mengadakan napak tilas ke tempat kelahiran 
St Guido Maria Conforti, pendiri serikat 
Xaverian di Parma Italia. Syukur kepada 
Allah.  

Dari London aku menuju Bangladesh untuk 
bermisi. Di sini aku bertemu lagi dengan 
budaya  dan bahasa yang baru, Bengali. Ya 
harus belajar lagi dari nol. Setelah 4 tahun 
aku berkarya, aku minta kembali ke 
Indonesia dan ditugaskan di Pekanbaru. Kini 
hampir setahun aku berkarya di paroki ini, 
paroki St Paulus Pekanbaru Riau.  

 

Pertemuan atau perjumpaanku  dengan 
banyak orang dari berbagai suku, bahasa, 
budaya dan bangsa di atas menjadi 
pengalaman yang sangat berharga, 
membahagiakan, memperkaya,  tak 
terlupakan. Pengalaman ini membuat aku 
siap sedia untuk belajar menyesuaikan diri 
dengan orang, lingkungan atau tempat tugas 
yang baru. Pengalaman ini membantu aku 
belajar menghargai dan menghormati bahasa 
dan budaya orang lain dan  belajar dari 
mereka, tinggal bersama mereka, melayani 
mereka, berjalan bersama mereka.  

                                                            
    Lius sx 

☧☧☧ 

Enak gak sihhh menjadi seorang suster? 
Pada kesempatan mendampingi rekoleksi 
Putra-putri Altar sebuah paroki, saya 
dikejutkan sebuah pertanyaan polos dari 
seorang putri altar yang kami dampingi, 
“Suster, enak gak menjadi seorang suster”? 
demikian pertanyaan polos remaja putri 
tersebut, spontan saya jawab ‘enak dunk…!’ 
pertanyaan anak putri ini tidak berhenti di 
situ dia bertanya kembali “apa yang 
membuat enak suster?’ saya menjawab 
sekenanya saja! Ya.., enak karena bisa 
memiliki waktu lebih banyak berdoa, bisa 
mengajar anak-anak kecil di sekolah minggu 
tentang Tuhan yang mahabaik, bisa 
mendampingi putra, putri altar dan masih 
banyak lagi deh yang bisa dilakukan oleh 
suster-suster, lagi-lagi remaja putri itu 
berkomentar, “Kalo gitu, bukan enak 
suster…tapi capek karena banyak 
pekerjaanya..” Hehehe.. Itulah pertanyaan 
yang cukup sering dilontarkan oleh anak-
anak remaja putri yang saya dampingi. 
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 Pertanyaan sederhana seperti itu 
mengundang saya untuk merenungkan lebih 
dalam  “apakah saya bahagia dalam 
menjalani hidup panggilan ini?” kalau dikaji 
lebih dalam tentang perasaan, seperti 
perasaan “bahagia”  itu relative karena setiap 
orang bisa mengartikan “bahagia” itu sendiri-
sendiri, perasaan saya  dan orang lain bisa 
berbeda terhadap sesuatu hal. Untuk saya 
membahagiakan untuk teman saya bisa jadi 
kurang membahagiakan atau malahan tidak 
sama sekali! ya, itulah perasaan bersifat 
subjektif.  

Sejauh ini, saya merasa betapa mem-
bahagiakan menjalani panggilan ini, salah 
satu yang paling membuat saya bahagia 
yakni suasana doa dan alokasi  waktu  yang 
cukup banyak untuk berdoa, ada 
kebahagiaan tersendiri dalam menjalani 
rutinitas doa ini meski sulit untuk dijelaskan, 
yang pasti doa-doa yang kami jalani 
merupakan sukacita tersendiri yang bisa dan 
hanya bisa dialami para suster. Selain itu 
juga, kebersamaan dalam komunitas. Hidup 
bersama tentu menjadi sukacita tersendiri 
karena di sana ada kasih dan perhatian 
sekaligus juga tantangan di mana kita 
diminta untuk selalu bisa menyesuaikan diri 
satu dengan yang lain, tidak selalu mudah, 
tidak selalu indah, namun saya percaya 
bahwa semua anggota komunitas 
mengupayakan sukacita bagi sesamanya.  

 

Pengalaman lain yang membawa sukacita 
yakni kebersamaan dengan umat (keluarga 
umat beriman) di mana saya tinggal juga 
menjadi sukacita tersendiri, kehadiran saya 
di tengah umat, penerimaan umat terhadap 
diri saya sebagai seorang suster sungguh 
saya rasakan sebagai penerimaan yang tulus, 
membangun persahabatan yang baik dan 
saling menguatkan. Dalam kebersamaan 
dengan umat tidak jarang saya diminta untuk 
mendoakan keluarga atau permohonan 
khusus misalnya untuk kesembuhan orang 
yang sedang sakit, hal ini juga menjadi 
sukacita tersendiri. Karena boleh bersatu 
dalam doa dengan umat lain yang sangat 
membutuhkan kekuatan dari doa-doa 
bersama. 

 

Pengalaman-pengalaman suka dan duka yang 
diterima dan dimaknai akan membawa kita 
pada kebahagiaan dalam hidup ini. Maka 
saya berusaha untuk memberi makna atas 
berbagai pengalaman suka maupun duka. 

Sr. Ezra KSFL 

 

Kado Istimewa 
Siapa yang tidak suka mendapat kado?  Aku 
kira semua orang  akan bangga dan bahagia 
mendapat kado, begitupun diriku.  Bagiku, 
pengalaman setiap hari hidup  bersama 
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sesama adalah kado istimewa.  Anak-anak 
asrama merupakan sesama yang setiap hari 
selalu menghadiahkan kado itu, berdoa, 
belajar dan bergembira bersama dalam 
segala masa - sangat istimewa. 
Bagaikan  melihat wajah malaikat yang 
nampak pada wajah-wajah polos mereka 
sehingga aku dapat menikmati kegembiraan - 
walau dalam perjalanan bersama 
sering  menghadapi tantangan untuk 
mengerti  mereka  - tapi toh rahmat itu 
mengalir dari  sifat mereka yang tidak 
menyimpan rasa dendam, bahkan 
melupakan  hal-hal yang kurang baik yang 
kadang kerap terjadi berganti menjadi  wajah 
ceria dan sukacita. 

 

Bagiku pengalaman hidup bersama anak-
anak asrama sudah menjadi rutinitas 
pelayananku sehingga mereka sungguh 
menjadi saudara yang butuh perhatian, 
senyuman dan kasih. Banyak hal-hal yang 
luar biasa yang kadang mereka lakukan, 
bakat dan kemampuan yang mulai muncul 
dari diri mereka merupakan suatu hal yang 
istimewa yang bisa dinikmati, kadang orang 
dewasa tidak mengerti. Hmmm….. meng-
asikkan melihat dan hidup bersama 
dengan  penerus agama dan bangsa kita ini. 

Kadang-kadang  aku  heran melihat  kemam-
puan mereka  yang bisa  memperbaiki pintu 
yang rusak, lampu yang  sudah tidak 

berfungsi, kran yang rusak dan berbagai hal 
yang  menurutku  yang bisa memperbaikinya 
adalah  orang dewasa. Sungguh aku bangga. 
Hal sederhana tetapi sungguh mengesan-
kan,  mereka bisa membuatku tertawa dikala 
aku sedang  merasa tidak mood, bahagia 
boleh hidup bersama mereka. 

 

 Anak-anak asrama yang kami layani setiap 
hari menjadi sumber inspirasi dalam 
melayani sesama yang sangat membutuhkan 
cinta dan perhatian.  

Aku bersyukur atas hadiah terindah ini yang 
diberikan Tuhan kepadaku lewat kongregasi 
yang mempercayakan tugas ini kepadaku. 
Senyum, tawa, kepolosan dan kegembiraan 
mereka menjadikanku bahagia untuk 
meneruskan panggilan ini. Terimakasih 
untukmu semua atas kado istimewa ini.  

Sr. M. Zita, FCJM 

Komunitas FCJM Kota Batak. 

 

Dia Telah Menangkap Aku 
Hidup menjadi seorang Guru itulah cita-cita 
saya sejak kecil, sederhana namun berperan 
penting dalam mendidik karakter anak-anak. 
Akan tetapi impian itu akhirnya kalah saing 
sejak saya mengikuti Perayaan Misa dalam 
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rangka pisah-sambut Bapak Uskup Agung 
Medan yaitu Mgr.Pius Datubara dengan Mgr. 
Anicetus Sinaga yang diadakan di Pematang 
Siantar Minggu, 22 Februari 2009. Selama 
acara berlangsung saya sangat kagum 
melihat begitu banyak para Pastor, Suster, 
Frater yang memakai jubah putih dan coklat, 
mereka semua bernyanyi dengan bagus 
semakin menambah sukacita dalam misa. 
Kagum melihat jubah, inilah awal mula 
ketertarikan saya menjadi seorang suster, 
meskipun pada umumnya keluarga kurang 
setuju hal ini dapat saya maklumi karna 
memang kami berasal dari Agama Protestan. 
Waktu terus berputar bagaikan air yang 
mengalir, saat ini saya sudah berada pada 
tahap Pendidikan Junior tahun ke-3. Saya 
sangat bersyukur atas Rahmat Panggilan 
yang diberikan Tuhan…lewat panggilan saya 
menerima rahmat yang berlimpah dalam 
hidup dan juga dalam keluarga saya, semua 
ini terjadi tentu tak lepas dari cinta kasih 
Tuhan yang luar biasa. 

 

Saat ini saya bertugas di Komunitas  Labuh 
Baru, sehari-hari berkarya di Bidang 
Pendidikan Anak TK, sepertinya Tuhan 
mewujudkan cita-cita awal saya sebelum 
menjadi suster. Panggilan menjadi suster itu 
sangat unik tetapi juga dianggap aneh oleh 
dunia zaman sekarang. Akan tetapi hidup 
adalah pilihan, dan hidup adalah sebuah 
perjuangan, dimana hidup diawali dengan 
kelahiran dan diakhiri dengan kematian. Di 

dalamnya ada tantangan dan ada 
perjuangan,ada duka ada suka.  Yang pasti 
dalam usaha untuk mencapai sesuatu:  Jatuh 
itu biasa tetapi Berani Bangkit itu luar biasa. 

Ketika situasi yang terjadi dalam perjalanan 
tidak sesuai dengan yang saya 
harapkan…..saya percaya bahwa pada saat 
itulah Tuhan sedang mempersiapkan  
sesuatu yang indah  akan terjadi dalam 
panggilan saya, sebab saya tidak tau apa Jalan 
yang direncanakan Tuhan bagi saya, yang 
saya tau Jalan-NYA adalah yang terbaik. 
Bersama Dia Saya Berani Melangkah inilah 
motto dalam panggilan 
saya. 

 

Hidup menjadi seorang 
Biarawati bukan berarti 
lepas dari tantangan.baik 
dalam hidup bersama 
maupun dalam tugas, karya 
dan pelayanan. Kesabaran 
dan sikap yang optimis sangat penting dalam 
hidup…..sering kali cinta dan perhatian 
dibalas dengan kesalahpahaman, karna tidak 
semua  orang mampu mengerti bahwa kita 
sebenarnya mengasihinya. Namun cinta dan 
perhatian yang murni tidak akan pernah 
terganggu, menyerah untuk tetap berbagi 
kasih. Artinya kasih itu menuntut 
pengorbanan, kasih akan semakin 
berbobot bila harus menanggung 
konsekuensi berkorban. Jadi mari kita 
saling berbagi cinta kasih, berbagi cinta yang 
menyadarkan, cinta yang membebaskan 
bukan membiarkan orang lain berada dalam 
ketidaktauan. Maka cinta harus dirawat 
dengan setoran-setoran kebaikan kepada 
sesama, sebab kebaikan tidak akan pernah 
berkurang meskipun dibagikan. 

Sekian dan terima kasih 
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Salam dan doaku 

Sr. Louis Saragih,FCJM 

 

K E G I A T A N 

DPP HARIAN : Rawil Para pastor se-Riau 
Daratan Oktober 2014 

Seminar tentang Menyanyikan Misa 

Sekali dua bulan, para pastor se Riau daratan 
mengadakan Rawil. Kali ini – Oktober 2014 – 
Rawil diadakan di Paroki St Maria A Fatima 
Pekanbaru. Hal baru dalam rawil yang 
biasanya diikuti oleh Para Pastor ini adalah 
diundangnya DPP dari masing-masing paroki 
untuk menghadiri presentasi – seminar – di 
penghujung Rawil, 8 Oktober 2014. Masing-
masing Paroki mengirimkan 5 – 8 orang DPP 
nya yang terdiri dari Paroki St Maria Ratu 
Rosari Bagan Batu, St Ignatius Pasir 
Pangaraian, St Yosef Duri, Fransiskus 
Xaverius DUmai sekaligus St Petrus dan 
Paulus Bagansiaspi-api, Hati Kudus 
Pangkalan Kerinci, Theresia Kanak-kanak 
Yesus Air Molek, St Yoh Pembaptis Perawang, 
St Paulus Pekanbaru dan St Maria A Fatima 
Pekanbaru. Dewan Paroki kita mengirim Bpk 
I Nyoman PA (Katekis), Bpk T K GInting, Bpk 
Agustinus Peranginangin, Renata, Ibu 
Rosalaura Purba, Bpk Saurman SItanggang, 
dan Ibu Nursitti Paulina. 

Sehubungan dengan tahun Liturgi yang 
ditetapkan oleh Keuskupan Padang, tema 
seminar juga mengedepankan liturgi, 
“Ekaristi yang Liturgis – Seni dan 
merayakan” yang disampaikan oleh Rm. 
Cristophorus H Suryanugraha OSC – Ketua 
Institut Liturgi Sang Kristus Indonesia, yang 
juga mengajar di Univesitas Katolik 
Parahyangan Bandung - , dimoderatori oleh 
RD Pardomuan Benediktus Manullang Pr - 

yang lebih akrab dipanggil Pastor “Bene”, 
yang baru menerima Tahbisan Imamat 
Februari 2014 yang lalu-. Acara dimulai 
pukul 08.00 dan diakhiri pukul 13.00. 

Banyak pemahaman-pemahaman baru 
terutama untuk para awam yang 
mendedikasikan diri dalam DPP di parokinya 
masing-masing, diantaranya bagaimana 
untuk mengupayakan bukan hanya ber-
nyanyi dalam misa (singing at Mass), 
melainkan menyanyikan misa (Singging the 
Mass), Juga saat-saat dimana alat musik 
(organ) tidak dimainkan, mengenai 
“perasaan kepantaskan” untuk menyambut 
Tubuh Kristus dan banyak hal lainnya. 

 

Secara keseluruhan, inti dari pertemuan 
singkat dan padat ini adalah bagaimana 
sekaligus harapan agar baik Imam dan umat 
dapat berliturgi dengan berseni, dengan 
indah, dan sungguh dihidupi dalam hidup 
harian kita. Dengan liturgi yang indah, 
niscaya akan menghasilkan buah yang indah 
juga.  

SEKSI BIA/BIR: Temu Bina Iman Remaja 

se-Paroki 

 “Bersahabat dengan Yesus dalam Liturgi” 

Bina Iman Remaja paroki Santo Paulus 
Pekanbaru tahun ini menggelar pertemuan 
akbar yang melibatkan seluruh Bina Iman 
Remaja (BIR) separoki. Kegiatan ini adalah 
Temu BIR yang telah dilaksanakan pada 
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Sabtu – Minggu 25-26 Oktober yang lalu 
bertempat di gereja Santa Lusia Rumbai. 
Acara tahunan ini melibatkan sekitar 287 
peserta dan 43 pembina dari total 17 stasi 
yang termasuk dalam cakupan wilayah 
paroki Santo Paulus. 

 

Dengan bertemakan “Bersahabat dengan 
Yesus dalam liturgi”, Temu BIR ini 
menitikberatkan pada pemahaman panggilan 
dan liturgi yang sesuai dengan Tahun Liturgi 
dari Keuskupan Padang. 

Acara dimulai Sabtu pagi pukul 9.00 dan 
berakhir pada Minggu jam 14.00 siang. 
Cakupan acara yang menarik, penuh 
kebersamaan dan  bersuasana outdoor ini 
semakin menambah semangat para remaja 
selama berkegiatan.  

Pembawa acara -bapak Daud Darmono - 
mengawal keseluruhan acara dibantu 
beberapa pengisi acara yang lain. Kegiatan 
dimulai dengan pembukaan di Pendopo 
gereja dan dibuka oleh pastor Franco 
Qualizza,SX dan diiringi beberapa sambutan 
dari perwakilan stasi serta ketua panitia. 
Setelah itu seluruh remaja belajar mengenai 
Liturgi yang disampaikan oleh ibu Huiniati. 

Sesi siang hingga sore diisi dengan Pentas 
Budaya dari masing-masing stasi. Inilah sesi 
yang sangat ditunggu dan paling meriah. Tiap 
stasi menampilkan karya vocal, tari, drama 

dan gerak lagu. Sorak sorai dan tepuk tangan 
terus menggema tiap stasi selesai pentas. 

 

 

 

 

Pastor Harno selaku pastor tamu merupakan 
pengisi acara untuk sesi malam yakni 
pelajaran mengenai panggilan. Seusai waktu 
mandi, istirahat sejenak lalu santap malam 
bersama, acara dilanjutkan dengan 
mendengarkan pelajaran dari pastor Harno. 
Nampaknya memang bibit panggilan telah 
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tumbuh diantara remaja, hal ini terbukti 
ketika ditanya siapa saja yang berminat 
menjadi imam, biarawan dan biarawati, 
sontak beberapa acungan tangan berdiri di 
antara barisan remaja ini. Sungguh 
mengharukan. 

~Hapsari WK 

P E R I S T I W A 

Pesta Berdirinya Kongregasi FCJM  

Setiap tanggal 30 Oktober, komunitas FCJM 
merayakan pesta berdirinya Kongregasi. Tiga 
komunitas FCJM bergabung utk bersyukur 
dalam perayaan Ekaristi di Labuh baru, 
dipimpin oleh P. Lius SX didampingi Pastor 
Franco Qualizza SX dan Pastor Pancani SX. 
Dilanjutkan dengan makan malam – yang 
mengundang umat sekitar komunitas. 

 
Melintas di depan para suster yang hendak berfoto / Dok. 

Kamera Effen Meiliana 

 

Pesta St Guido  Maria Conforti 

5 November – Gereja Semesta memperingati 
pesta St Guido  Maria Conforti – Pendiri 
Serikat Xaverian. 

Dimulai dengan penanyangan slide yang 
mempresentasikan tentang Guido Conforti 
untuk anak-anak, disampaikan oleh Pastor 
Pancani SX, dilanjutkan dengan Misa Kudus 
dipimpin Pastor Yulius Tangke Bandaso SX 
didampingi P Franco SX, Pastor Pancani SX 
dan Pastor Casali SX. 

Acara ramah tamah diisi dengan Pemotongan 
Kue, Vokal Grup Conforti dan menikmati 
sajian snack didepan Gereja. 

 
Bersama VG Conforti / Foto : Ce Ming Hui 

PEMBANGUNAN GEREJA 

FOTO 
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KAS PEMBANGUNAN GEREJA 

 

IURAN STASI – KRING 
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