


 

PENGANTAR PASTOR PAROKI 

 

Saudara-saudari terkasih, 
Salam damai Kristus! 
Kita baru selesai merayakan suatu peristiwa penting di paroki kita, yaitu: 
Kunjungan Pastoral Bpk Uskup. 
Selama kunjungan tersebut kita sempat mengalami berbagai anugerah 
Tuhan yang patut kita syukuri. Anugerah-anugerah Tuhan yang 
menyegarkan kita secara rohani dan dalam hidup bersama di dalam stasi 
dan paroki, antara lain, yaitu: 
1. Bimbingan yang bergharga dari gembala kita. Kita diingatkan:   

a. Untuk memperhatikan pembinaan umat di semua tingkat, dari 
BIA sampai orang dewasa dan pengurus stasi;  

b. Untuk meningkatkan semangat berdikari, yaitu rasa tanggung 
jawab kita untuk membenahi sarana-sarana fisik yang dibutuhkan 
di pusat paroki maupun di stasi-stasi dan sekaligus membangun 
iman dan persaudaraan kita di dalam komunitas kita masing-
masing dan di paroki;  

c. Untuk memupuk semangat memberi diri dalam pelayanan kepada 
sesama dengan keyakinan bahwa kita melayani Tuhan.  

2. Anugerah Roh Kudus melalui perayaan Ekaristi yang dipimpin Bpk 
Uskup dan Sakramen Krisma yang diterimakan kepada 245 umat kita 
baik di stasi-stasi maupun di pusat paroki. 

3. Dukungan Bpk Uskup dalam segala kegiatan kita, juga dengan 
menciptakan suasana gembira di dalam semua pertemuan dan pesta 
yang dihadirinya. 

Semoga anugerah-anugerah yang telah kita terima melalui kehadiran Bpk 
Uskup di tengah kita dapat kita pelihara dan manfaatkan dalam hidup 
dan kegiatan-kegiatan kita di stasi dan di paroki. 
 
Saudara/i yang terkasih, Sekarang Kembali kita diajak oleh Gereja untuk 
memperbaharui semangat Kristiani melalui kegiatan-kegiatan yang 
ditawarkan kepada kita selama bulan Oktober. 
 
Bulan Oktober ialah Bulan Rosario dan Bulan Misi.  Kedua unsur ini yang 
mewarnai hidup Kristiani dalam bulan Oktober berpangkal pada dua 
perayaan:  pada tgl. 7 Oktober dirayakan pesta Bunda Maria Ratu 
Rosario; sedangkan hari Minggu III dalam bulan Oktober dirayakan 
sebagai Minggu Evangelisasi / Misi, pada tahun ini jatuh pada tgl 19 
Oktober. 

 Doa Rosario merupakan suatu doa kontemplatif yang melalui Bunda 
Maria mengantar kita pada pemahaman dan penghayatan misteri 
iman tentang kasih Allah yang menjelma menjadi manusia dalam diri 
Yesus (peristiwa-peristiwa gembira), yang diwartakan oleh Yesus 
melalui ajaran-Nya dan perbuatan-perbuatan-Nya (peristiwa cahaya), 
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yang dinyatakan-Nya secara istimewa melalui sengsara dan wafat-Nya (peristiwa sedih) dan yang 
mencapai kemuliaan dan mengikutsertakan manusia dalam kemuliaan-Nya itu melalui kebangkitan-
Nya (misteri mulia). 

 ‘Evangelisasi’ berarti ‘pewartaan Injil’, yaitu tugas perutusan yang diberikan Yesus kepada murid-
murid-Nya. Tugas pewartaan ini sering disebut dengan istilah ‘misi’.  Kabar Gembira tentang kasih 
Allah yang menyelamatkan yang telah dialami oleh murid-murid Yesus adalah kabar gembira yang 
harus diwartakan kepada segala bangsa. Maka Gereja pada hakekatnya ialah misioner.  Dengan 
kata lain, jika suatu komunitas Kristiani lupa akan tanggung jawab pewartaan ini, maka komunitas 
itu bukan komunitas Kristiani yang tulen lagi. 

 ‘Kontemplasi dan Evangelisasi/misi” telah diperpadukan secara istimewa dalam hidup Santa 
Teresia dari Kanak-kanak Yesus yang pestanya dirayakan pada tanggal 1 Oktober. St. Teresia ini, 
seorang suster Karmelitan yang menjalani seluruh hidupnya di suatu biara kontemplatif, bersama 
dengan St. Fransiskus Xaverius telah diangkat oleh Gereja menjadi Pelindung Misi. St. Teresia ini 
mengajar kita bahwa sumber dan kekuatan misi ialah kedekatan kita dengan Tuhan sendiri, yaitu 
pada kesediaan kita untuk membiarkan hati dan pikiran kita diresapi oleh perasaan, cita-cita dan 
ajaran Yesus. semangat itulah terpancar dari kata-kata Paulus: “Kasih Kristus mendorong kita”.  
Semoga kasih itu mendorong kita juga menjadi saksinya dan pewarta yang benar, mulai dengan 
rajin menghadiri pertemuan lingkungan untuk berdoa rosario bersama. 

 
Hal-hal lain yang patut diperhatikan: 
 Turut mensukseskan “temu BIR separoki” di Rumbai tgl 25-26 Oktober. 
 Mulai mempersiapkan administrasi stasi akhir tahun, yaitu : statistik umat stasi dan administrasi 

keuangan stasi. 
 Kursus Persiapan Perkawinan (KPP) yang akan diselenggarakan di Labuh Baru tgl 7-9 November 

2014. 
Demikianlah dari kami! Semoga Tuhan memberkati segala usaha kita yang demi Kerajaan-Nya. 
 
Salam damai Kristus. 
P Franco Qualizza, SX 
Pastor Paroki 
 

DARI REDAKTUR  

Puji dan syukur, karena atas penyertaan Roh Kudus, maka Warta paroki Oktober 2014 dapat kembali 
hadir di tengah-tengah kita. 

Kali ini kami mengajak bapak-ibu dan saudara sekalian untuk berdoa Rosario misi, sehubungan dengan 
bulan Rosario dan minggu misi.  

Kunjungan pastoral YM Bapa Uskup juga kami tuangkan dalam menu kali ini, semoga membekas dalam 
hati kita masing-masing dan memupuk semangat persaudaraan yang lebih kuat di antara kita. 

Selamat membaca 

Salam hangat,  

Y Sugiyana   
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SAJIAN UTAMA

BERDOA ROSARIO DENGAN SATU HATI 
SEBAGAI MISIONARIS 

Sebelum jaman Paus Yohanes Paulus II, Doa 
Rosario hanya memiliki tiga peristiwa, yaitu 
Peristiwa Gembira, Peristiwa Sedih, dan 
Peristiwa Mulia.  Peristiwa terang 
ditambahkan beliau dalam surat 
Apostoliknya “Rosarium Virgins Mariae” 
tanggal 16 Oktober 2002. Dalam surat 
tersebut, beliau menganjurkan umat Katolik 
untuk menyegarkan iman mereka dengan 
merenungkan misteri kehidupan Kristus 
dalam “persatuan dan bimbingan teladan 
Bunda Tersuci Maria.” Sebagai tambahan 
pada Peristiwa-peristiwa Gembira, 
Sedih dan Mulia dalam Doa Rosario, 
Paus memprakarsai satu peristiwa 
baru yakni,” Peristiwa Cahaya” atau 
kita biasa menyebutnya dengan 
“Peristiwa terang”. yang secara khusus 
menampilkan 5 momen penting dalam 
kehidupan publik Yesus Kristus, yaitu: 
“Pembaptisan di sungai Jordan; 
Perkawinan di Kana; Pewartaan 
tentang Kerajaan Allah dengan 
seruanNya untuk Pertobatan; 
Peristiwa transfigurasi; dan yang terakhir, 
penetapan Ekaristi sebagai ungkapan 
sakramental dari misteri Paskah.” Paus 
meyakinkan umat bahwa dari segi iman 
penambahan peristiwa-peristiwa baru ini, 
sungguh didasarkan pada semua aspek 
esensial dari bentuk doa tradisional. Ini 
dimaksudkan untuk menyegarkan bentuk 
doa rosario dan membangkitkan minat umat 
Kristiani untuk berdoa Rosario dalam 
kehidupan rohani mereka. Dengan kehadiran 
Peristiwa Cahaya, lengkaplah penyajian 
rosario sebagai ringkasan seluruh Injil, mulai 
dari berita kelahiran Yesus sampai Roh 
Kudus turun atas para Rasul, dan ditambah 

Maria diangkat ke surga dan dimahkotai di 
surga. 

Renungan Paus Yohanes Paulus II dalam 
“Peristiwa Terang” ini menjadi inspirasi 
untuk “Peristiwa Misi,” yang terdiri dari  

(1) Inkarnasi,  

(2) Epifani,    

(3) Pemanggilan Keduabelas Rasul,  

(4) Pembasuhan Kaki, dan 

(5) Pengutusan Para Murid Ke Seluruh Dunia. 

“Peristiwa-peristiwa Misi” ini sendiri berakar 
dari Kitab suci, khususnya dalam Injil. 
Renungan atas setiap peristiwa 
disertai dengan sebuah kutipan Kitab 
Suci dan wejangan singkat tentang 
misi. Perjalanan setiap misionaris 
adalah unik, dan permenungan itu 
sendiri tidak akan pernah habis. Setiap 
peristiwa sangatlah bermakna dan 
mengundang setiap orang untuk lebih 
merenungkan dan menjadi rendah 
hati, asalkan kita membiarkan Tuhan 
berbicara mesra dengan kita dan 

mem-bimbing kita ke dalam situasi khusus 
misi kita. 

Kita berdoa supaya dengan merenungkan 
“Peristiwa-peristiwa Misi,” kita akan 
menghidupkan semangat misionaris di 
seluruh penjuru dunia dan memperkaya 
semangat misi mereka. Juga kitapun berdoa 
supaya dengan merenungkan peristiwa-
peristiwa ini, kita akan membimbing setiap 
orang untuk lebih mencintai misi Tuhan, 
semakin iklas menjawabi panggilan Tuhan 
untuk bermisi, dan semakin mengakrabkan 
kita dengan semua misionaris di seluruh 
dunia. 
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T O P I K 

PERISTIWA-PERISTIWA MISI DALAM 

ROSARIO 

1. INKARNASI  

(Sabda Menjadi Manusia) 

Bacaan Kitab suci: 

“Pada mulanya adalah 
Firman; Firman itu 
bersama-sama dengan 
Allah dan Firman itu 
adalah Allah. Ia pada 
mulanya bersama-sama 
dengan Allah. Segala 
sesuatu dijadikan oleh 
Dia dan tanpa Dia tidak 
ada suatu pun yang 

telah jadi dari segala yang telah jadi dari 
segala yang telah dijadikan. Dalam Dia ada 
hidup dan hidup itu adalah terang manusia. 
Terang itu bercahaya di dalam kegelapan dan 
kegelapan itu tidak menguasainya….Firman 
itu telah menjadi manusia, dan diam di 
antara kita…” (Yoh 1:1-5, 14). 

Permenungan Misi: 

Allah Tritunggal adalah sumber misi, dan 
misteri penjelmaan merupakan dasar ke-
hidupan misionaris. Kita mengingat 
penjelmaan Sabda Allah dalam doa Angelus. 
Allah adalah Misi dan Misionaris utama. 
Pesan utama dari misi adalah Allah telah 
menjadi satu dengan kita dalam kemanusiaan 
kita dan dalam kehidupan kita, untuk 
merasakan kegembiraan, perjuangan, 
penderitaan dan pengharapan kita. Karena 
begitu besar kasih Allah akan dunia ini, 
sehingga Ia mengutus Anak-Nya yang tunggal 
kedalam dunia, supaya setiap orang yang 
percaya kepada-Nya beroleh hidup yang 
kekal (Yoh 3:16-17). Maka sangatlah penting 
bagi setiap misionaris untuk lebih meng-

identifikasikan diri, bukan hanya dengan 
para penerima Sabda, “Misi”, tetapi juga 
dengan sang Sabda yang telah menjadi  
manusia, yang merupakan “Misionaris dari 
para misionaris.” 

2. EPIFANI 

(Penampakan Tuhan) 

Bacaan Kitab suci: 

“Sesudah Yesus dilahirkan di Betlehem di 
tanah Yudea pada zaman raja Herodes, 
datanglah orang-orang majus dari Timur ke 
Yerusalem dan bertanya-tanya: “Di manakah 
Dia, raja orang Yahudi yang baru dilahirkan 
itu? Kami telah melihat bintang-Nya di Timur 
dan kami datang untuk menyembah 
Dia….” Setelah mendengar kata-kata raja itu, 
berangkatlah mereka. Dan lihatlah, bintang 
yang mereka lihat di Timur itu mendahului 
mereka hingga tiba dan berhenti di atas 
tempat, di mana Anak itu berada. Ketika 
mereka melihat bintang itu, sangat 
bersukacitalah mereka. Maka masuklah 
mereka ke dalam rumah itu dan melihat 
Anak itu bersama Maria, ibu-Nya, lalu sujud 
menyembah Dia. Merekapun membuka 
tempat harta bendanya dan 
mempersembahkan persembahan kepada- 
Nya, yaitu emas, kemenyan dan mur” (Mat 
2:1-2, 9-11). 

Permenungan Misi: 

Saksi pertama kedatangan Tuhan ke dunia 
adalah orang-orang biasa yang rendah hati: 
Maria dan Yosep, gembala miskin, dan kaum 
bijak dari Timur. Karena orang-orang bijak 
dari Timur itu cukup rendah hati sehingga 
mereka membungkuk, „Bersujud“ dan cukup 
bijaksana sehingga mereka mengakui bahwa 
pe-ngetahuan mereka hanyalah sekelumit, 
maka Allah mewahyukah misteri Misi, ketika 
mereka setelah perjalanan yang panjang dan 
sulit, akhirnya “melihat bayi dengan ibunya 
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Maria,” dan Allah “memenuhi mereka dengan 
kesukaan.” Seorang misionaris adalah 
seorang yang mempunyai semangat 
kerendahan hati, mau mendengarkan dan 
dituntun oleh Roh Kudus, mengenal dan 
membagi karurnia-karunia Allah, dan 
dipenuhi dengan hati yang gembira dan 
penuh syukur. Seperti orang-orang bijak 
dalam perjalanan menghadapi banyak 
tantangan dan ketidakpastian, berada di 
tengah kepekatan kegelapan malam, 
demikian pula seorang misionaris harus 
mengalami banyak pergulatan tetapi ia 
senantiasa melihat cahaya, „sang “Bintang 
kehidupan.” Pewahyuan diri Allah untuk misi 
berlaku untuk semua orang. Orang-orang 
bijak dari Timur mewakili semua orang yang 
berkehendak baik dan mencintai 
perdamaian, para pengembara dari pelbagai 
ras, budaya dan aneka bentuk misi. 

3. PEMANGGILAN KEDUABELAS RASUL 

(Karunia panggilan misioner) 

Bacaan Kitab suci: 

“Kemudian naiklah Yesus ke atas bukit. Ia 
memanggil orang-orang yang dikehendaki-
Nya dan merekapun datang kepada-Nya. Ia 
menetapkan dua belas orang untuk 
menyertai Dia dan untuk diutus-Nya 
memberitakan Injil…” (Mrk 3:13-14). 

Permenungan Misi: 

Sebelum memanggil kedua belas rasul dan 
sebelum menghadapi peristiwa-peristiwa 
besar dalam hidupNya, Yesus selalu pergi ke 
gunung untuk berdoa. Seorang misionaris 
adalah seorang pendoa, selalu mendengarkan 
bimbingan dari Roh Kudus sebelum 
mengambil keputusan. Yesus memanggil 
setiap misionaris dengan nama mereka 
(panggilan pribadi), untuk berada bersama 
dengan Dia (kemuridan/hidup religius), dan 
untuk diutus (misionaris). Angka “duabelas,” 

melambangkan Gereja, yang pada 
hakekatnya adalah misionaris. Panggilan 
kemuridan adalah panggilan untuk 
mengambil bagian dalam misi kenabian 
Yesus, yakni “untuk menyampaikan kabar 
baik kepada orang-orang miskin…, untuk 
memberitakan pembebasan kepada orang-
orang tawanan, dang penglihatan bagi orang-
orang buta, untuk membebaskan orang-orang 
yang tertindas, untuk memberitakan tahun 
rahmat Tuhan telah datang” (Luk 4:18-19). 
Karya misi Yesus untuk menggapai semua 
orang diwujudkan dalam pertemuan dan 
dialog dengan wanita Samaria (Yoh 4:1-42). 
Setiap misionaris dipanggil untuk menggapai 
semua orang, dan terbuka untuk berbelarasa 
dan menghargai dialog dengan para pencari 
iman, dengan orang miskin dan tertindas dan 
dengan orang orang dari budaya dan agama 
lain. Terpanggil untuk membagikan 
kepenuhan kasih Allah dalam kehidupan dan 
misi Yesus, para murid lalu diutus untuk 
memberitakan Kerajaan Allah (Luk 9:2). 
Panggilan untuk mengambil bagian dalam 
misi Yesus diperuntukkan bagi semua orang, 
dan membutuhkan suatu jawaban yang iklas 
karena “Tuaian memang banyak, tetapi 
pekerja sedikit” (Luk 10:2). 

4. PEMBASUHAN KAKI 

Bacaan Kitab suci: 

“Mereka sedang makan bersama…. Lalu 
bangunlah Yesus dan menanggalkan jubah-
Nya. Ia mengambil sehelai kain lenan dan 
mengikatkannya pada pinggang-Nya, 
kemudian Ia menuangkan air ke dalam 
sebuah basi, dan mulai membasuh kaki 
murid-murid-Nya lalu menyekanya dengan 
kain yang terikat pada pinggang-Nya itu. 
Maka sampailah Ia kepada Simon Petrus. 
Kata Petrus kepada-Nya: ‘Tuhan Engkau 
hendak membasuh kakiku?’ Jawab Yesus 
kepadanya: ‘Apa yang Kuperbuat, engkau 
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tidak tahu sekarang, tetapi engkau akan 
mengertinya kelak….’Sesudah Ia membasuh 
kaki mereka, Ia mengenakan pakaian-Nya 
dan kembali ke tempat-Nya. Lalu Ia berkata 
kepada mereka: ‘Mengertikah kamu apa 
yang telah Kuperbuat kepadamu? Kamu 
menyebut Aku Guru dan Tuhan, dan 
katamu itu tepat, sebab memang Akulah 
Guru dan Tuhan. Jadi jikalau Aku 
membasuh kakimu, Aku yang adalah 
Tuhan dan Gurumu, maka kamupun wajib 
saling membasuh kakimu; sebab Aku 
telah memberikan suatu teladan kepada 
kamu, supaya kamu juga berbuat sama 
seperti yang telah Kuperbuat 
kepadamu.’” (Yoh 13:2, 4-7, 12-15). 

Permenungan misi:  

Pembasuhan kaki para murid oleh Yesus 
merupakan suatu contoh pelayanan 
misioner. Misionaris adalah seorang yang 
mengikuti secara dekat kehidupan “Sang 
Guru” yang “datang bukan untuk dilayani, 
melainkan untuk melayani” (Mrk 
10:45). Dengan memberikan contoh nyata, 
Yesus mengajarkan pengikut-pengikutNya, 
untuk menjadi seorang misionaris yang 
melayani dan mencintai sesama. Demikan 
pula seorang misionaris harus mengajar 
dengan teladan hidupnya, dengan kesaksian 
hidup kristianinya. Sebagaimana kaki 
melambangkan langkah perjalanan, seorang 
misionaris harus selalu mengikuti jejak 
Yesus; selalu siap sedia melayani di manapun 
dan kapanpun mereka diutus. Mengikuti 
jejak Yesus memang tidaklah mudah. 
Membasuh kaki orang lain memerlukan 
kerendahan hati dan pengorbanan yang 
besar. Maka seorang misionaris adalah 
seorang yang harus berani menyangkal 
dirinya, memikul salibnya, dan mengikuti 
jejak Yesus (Mat 16:24). Tindakan 
pembasuhan kaki bukan hanya 

melambangkan kerendahan hati, 
pengosongan diri dan pengorbanan, tetapi 
juga Kasih Allah yang tak bersyarat, yang 
menghapus segala sesuatu yang menghalangi 
kita untuk menjadi seorang misionaris sejati, 
pembawa Kabar Gembira. 

5. PENGUTUSAN PARA MURID KE 
SELURUH DUNIA 

Bacaan Kitab Suci: 

“Dan kesebelas murid itu berangkat ke 
Galilea, ke bukit yang telah ditunjukkan 
Yesus kepada mereka. Ketika melihat Dia 
mereka menyembah-Nya, tetapi beberapa 
orang ragu-ragu. Yesus mendekati mereka 
dan berkata: ‘Kepada-Ku telah diberikan 
segala kuasa di sorga dan di bumi. Karena 
itu pergilah, jadikanlah semua bangsa 
murid-Ku dan baptislah mereka dalam 
nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus, dan 
ajarlah mereka melakukan segala sesuatu 
yang telah Kuperintahkan kepadamu. Dan 
ketahuilah, Aku menyertai kamu 
senantiasa sampai kepada akhir 
zaman’” (Mat 28: 16-20). 

Permenungan Misi: 

Diutus oleh Bapa dalam persekutuan dengan 
Roh Kudus, Yesus yang bangkit mengutus 
murid-muridNya untuk melanjutkan misi 
Allah. “Sama seperti Bapa mengutus Aku, 
demikian juga sekarang Aku mengutus kamu” 
(Yoh 20:21). Dengan penuh penyerahan diri 
dan kepercayaan akan Kehadiran Allah 
Tritunggal, seorang misionaris diutus untuk 
menjadi saksi pembawa harapan dan 
kehidupan baru bagi dunia. Walaupun dahulu 
tugas ini ditawarkan untuk untuk bangsa 
tertentu, pada masa dan tempat tertentu, 
namun dewasa ini misi senantiasa 
ditawarkan kepada setiap orang, melampaui 
batas-batas budaya, waktu dan tempat. “Itu 
Tuhan” (Yoh 21:7) yang memanggil, yang 
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membasuh, dan yang mengutus. Santu Paulus 
bertanya, “Tetapi bagaimana mereka dapat 
berseru kepada-Nya, jika mereka tidak 
percaya kepada Dia? Bagaimana mereka 
dapat percaya kepada Dia, jika mereka tidak 
mendengar tentang Dia? Bagaimana mereka 
mendengar tentang Dia, jika tidak ada yang 
memberitakan-Nya? Dan bagaimana mereka 
dapat memberitakan-Nya, jika mereka tidak 
diutus? Seperti ada tertulis: ‘Betapa indahnya 
derap kaki mereka yang membawa kabar 
baik!’”(Rom 10:14-15). Bahkan dalam usia 
senja sekalipun, seorang misionaris tetap 
menjadi mercusuar Pembawa Berita Gembira 
dan menjadi rambu hidup yang 
mengingatkan setiap orang bahwa ‘Allah 
begitu besar mengasihi kita dan akan selalu 
berserta kita’. 

SUKACITA YANG LEBIH BERNILAI 

Tanggal 19 Oktober 2014, Gereja merayakan 
Hari Minggu  Misi Sedunia, yang mana me-
rupakan momen istimewa; dimana 
Gereja-gereja di seluruh belahan 
dunia terlibat dalam doa dan 
gerakan nyata demi kesetiakawanan 
dalam mendukung Gereja-gereja muda 
di tanah misi. Peristiwa ini merupakan 
sebuah perayaan rahmat dan sukacita. 
Sebuah perayaan rahmat, karena Roh 
Kudus yang diutus oleh Bapa menawarkan 
kebijaksanaan dan kekuatan kepada orang-
orang yang  taat pada tindakan-Nya. Sebuah 
perayaan sukacita, karena Yesus Kristus, 
Putera Bapa, telah diutus untuk mewarta ke 
seluruh dunia, mendukung dan selalu 
mendampingi perjuangan missioner kita. 
Suka cita Yesus dan para murid misionaris ini 
menuntun Paus Fransiskus - di hari Raya 
Pentakosta yang lalu - untuk menawarkan 
sebuah ayat alkitab, yang dapat kita temukan 
dalam Injil Lukas (bdk 10:21-23).  

Tuhan mengutus tujuh puluh dua murid 
untuk pergi berdua-dua ke kota-kota dan ke 
desa-desa untuk memberitakan bahwa 
Kerajaan Allah sudah dekat, dan 
mempersiapkan orang-orang untuk bertemu 
Yesus. Setelah melakukan misi pewartaan 
tersebut, para murid kembali dengan penuh 
suka cita : yang mana sukacita ditekankan di 
awal tema dan merupakan pengalaman 
missioner pertama yang tak terlupakan. 
Namun tetap Sang Guru Agung mengatakan 
kepada mereka: “Namun demikian janganlah 
bersukacita karena roh-roh itu takluk 
kepadamu, tetapi bersukacitalah karena 
namamu ada terdaftar di sorga. Pada waktu 
itu juga bergembiralah Yesus dalam Roh 
Kudus dan berkata: "Aku bersyukur kepada-
Mu, Bapa, Tuhan langit dan bumi, karena 
semuanya itu Engkau sembunyikan bagi 
orang bijak dan orang pandai, tetapi 
Engkau nyatakan kepada orang kecil. Ya 
Bapa, itulah yang berkenan kepada-Mu. 

Para murid dipenuhi dangan sukacita, 
kegairahan akan adanya kuasa pada 
mereka untuk membebaskan orang-

orang dari setan. Tetapi Yesus 
memperingati mereka agar sukacita para 

murid bukan ditujukan karena kuasa yang 
telah mereka terima, melainkan lebih 

kepada sukacita karena kasih yang telah 
mereka terima, “…. karena namamu ada 
terdaftar di sorga.”(Luk 10:20). Para murid 
telah diberi pengalaman akan kasih Allah, 
dan juga kemampuan untuk membagikannya.  

Allah bersembunyi sekaligus menyatakan 
diri, : Apa yang telah Allah nyatakan, dan apa 
yang Allah sembunyikan? Misteri Kerajaan-
Nya, perwujudan ke-ilahian dalam diri Yesus, 
dan kemenangan-Nya atas setan. 

Allah menyembunyikan diri dari orang-orang 
yang terlalu percaya akan kemampuan diri 
sendiri dan mengaku telah mengetahui 
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segalanya. Mereka telah dibutakan oleh 
kelancangan mereka sehingga hati mereka 
tidak bisa menyediakan ruang untuk Allah.  

Bahaya besar. 

“Bahaya besar dunia saat ini, adalah 
merasuknya pola kehidupan masyarakat 
yang sangat konsumtif, hati yang berpuas 
diri, hati yang terpaut untuk mengejar 
kesenangan-kesenangan yang dangkal, dan 
hati nurani yang tumpul.”  Sangatlah perlu 
bagi umat manusia untuk meraih 
keselamatan yang dibawa Yesus. Murid-
murid-Nya, adalah mereka yang membiarkan 
hidup mereka untuk “semakin dirampas” 
oleh  kasih Yesus dan ditandai dengan 
kobaran semangat (membangun) Kerajaan 
Allah dan pewartaan sukacita Injil.  Seluruh 
murid Tuhan dipanggil untuk memelihara 
sukacita evangelisasi.  

 “Allah mengasihi orang yang memberi 
dengan sukacita.” (2 Kor 9:7). Hari Minggu 
Evangelisasi sedunia juga merupakan 
kesempatan untuk mengobarkan kembali  
hasrat dan kewajiban moral dalam 
ambil bagian mewartakan sukacita. 
Sukacita yang bernilai. 

Jangan sampai kita kehilangan 
sukacita evangelisasi. Mari kita 
bermohon dengan perantaraan 
Bunda Maria, yang merupakan sosok 
panutan pewarta Injil yang rendah hati dan 
penuh sukacita, sehingga Gereja dapat 
menjadi keluarga yang menyambut, laksana 
seorang ibu bagi semua orang dan sumber 
kelahiran kembali bagi dunia kita. 

~Sumber : Homili Paus Franasiskus di Hari Raya 
Pentakosta 8 Juni 2014 tentang Hari MInggu Misi Sedunia 

ke-88 

MENCINTAI DAN MERAWAT BUMI UNTUK 
PANGAN SEHAT BAGI SEMUA 

Setiap tanggal 16 Oktober, Gereja ikut 
memperingati Hari Pangan Sedunia, sebagai 
wujud keterlibatan Gereja di tengah 
keprihatinan dunia sekarang ini. Mgr Ign. 
Suharyo, SJ – gembala KWI kita – 
menghimbau untuk ikut menyambut Hari 
Pangan Sedunia ini sebagai salah satu wujud 
iman kita. 

Tahun lalu, saat peringatan Hari Pangan 
Sedunia 2013, Bapa Suci Fransiskus 
menyampaikan pesan yang sangat penting. 
Beliau mengatakan bahwa Hari Pangan 
Sedunia menghadapkan kita pada salah satu 
tantangan yang sangat serius bagi 
kemanusiaan, yaitu kondisi tragis adanya 
jutaan orang lapar dan menderita gizi buruk, 
di antaranya banyak anak-anak. Beliau 
menyebut kelaparan dan gizi buruk sebagai 
skandal yang mestinya menantang kesadaran 
pribadi dan kesadaran bersama kita untuk 
ikut menemukan pemecahan masalah itu 

secara adil dan menyeluruh, 
demi kebaikan seluruh umat 
manusia (bdk Flp 2:1-5). 
Namun kenyataan yang terjadi 
saat ini, sikap individualislah 
yang justru tumbuh 
berkembang dan semakin 
menyebar. Kecenderungan ini 

mengarahkan orang pada sikap acuh tak 
acuh terhadap saudari-saudara yang mati 
atau dalam bahaya mati karena kelaparan 
gizi buruk.  

Bapa Suci mengajak kita pertama-tama untuk 
sungguh-sungguh melepaskan diri dari sikap 
individualis, dari ketamakan atau 
keserakahan, dari sikap acuh tak acuh 
terhadap orang lain, dari sikap diperbudak 
oleh nafsu mencari untung sendiri. 
Selanjutnya beliau mengajak kita untuk 
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mendidik diri sendiri dalam sikap belarasa, 
menemukan kembali nilai dan makna 
solidaritas dalam hubungan antar manusia. 
Tujuannya antara lain adalah untuk 
menghilangkan aneka bentuk kekurangan 
pangan akibat kemiskinan. 

Ketidak-pedulian kita terhadap mereka yang 
lapar dan menderita gizi buruk tercermin 
dalam sikap kita terhadap makanan. Ada 
yang membuang-buang makanan. Ada yang 
hanya suka makanan enak dan 
menyenangkan, tanpa memikirkan asupan 
gizi yang cukup dan menyehatkan. Akibatnya 
banyak orang sakit dan rawan penyakit berat 
karena kelebihan makanan yang tidak 
menyehatkan, sementara yang lain 
kelaparan. 

Tidak jarang orang mengeluh sambil 
mempertanyakan keadilan Tuhan ketika 
berhadapan dengan keadaan dunia yang 
buruk dan tidak menyenangkan seperti 
kelaparan, gizi buruk, bencana alam, atau 
sakit. Padahal sesungguhnya semua itu 
adalah akibat tindakan manusia sendiri. 
Tuhan menyediakan makanan cukup, tetapi 
manusia tidak mengelolanya dengan baik. 
Tuhan menyediakan makanan bervariasi 
yang sehat, manusia memilih yang enak dan 
menyenangkan saja. 

Apa yang bisa kita perbuat? 

Bapa Suci memberikan pesan yang sangat 
jelas agar kita melepaskan diri dari sikap 
acuh tak acuh dan serakah, serta bersikap 
solider terhadap mereka yang kelaparan dan 
menderita gizi buruk. Sikap tobat itu bisa 
dimulai dalam keluarga dengan tindakan 
nyata. Pertama, sediakanlah pangan yang 
sehat dan gizi yang seimbang dalam keluarga. 
Jangan sekedar mencari yang enak dan 
berlebihan. Patut diingat bahwa sehatnya 
masyarakat ditentukan oleh kesehatan dalam 

keluarga. Kedua, kita bisa membantu 
keluarga lain yang kelaparan dan menderita 
gizi buruk dengan menyisihkan sebagian 
pangan sehat keluarga kita untuk mereka 
yang kelaparan dan menderita gizi buruk 
dalam bentuk dana solidaritas. 

Solidaritas dalam bentuk lain dapat kita 
wujudkan dengan menjaga lingkungan hidup 
yang sehat. Lingkungan hidup kita yang 
kurang sehat dapat membuat makanan kita 
tercemar. Maka seyogyanya kita dukung 
solidaritas dalam menjaga lingkungan hidup 
agar tanah tidak makin rusak; agar air tidak 
makin kotor; agar udara tidak makin panas 
dan mengandung racun. Kita teruskan 
gerakan peduli sampah, mengurangi 
pemakaian plastik dan styrofoam dan 
prakarsa-prakarsa kreatif yang lain. 

Juga, dalam bulan Oktober ini – bulan Rosario 
– kita berdoa bersama Bunda Maria 
memohon agar kita semakin peduli dalam 
menyediakan pangan sehat dalam keluarga 
kita sendiri; agar melalui gerakan solidaritas, 
kita semakin peduli menyediakan makanan 
bagi mereka yang kelaparan dan menderita 
gizi buruk.  

~Sumber: Surat Gembala KWI : Hari Pangan Sedunia 2014 

JANGAN TAKUT UNTUK MENGGARAMI 

Perjalanan menjadi seorang pelayan gereja 
penuh dengan dinamika, susah dan senang, 
keberhasilan dan halangan, dukungan dan 
penolakan. Hal-hal ini sering dialami oleh 
seorang pengurus gereja, ketua-ketua kring, 
ketua stasi dan jajarannya, ketua wilayah, 
pengurus organisasi gereja, kelompok-
kelompo kategorial, komunias-komunitas, 
anggota dewan, bahkan juga para pastor – 
suster dan Bapa Uskup. 
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Dengan Jumlah (umat Katolik di Indonesia) 
yang relatif kecil – 2% - jangan takut untuk 
meng-garam-i, untuk bersaksi, menjadi 
martir. Menjadi martir, bisa dengan 
melakukan hal-hal yang sederhana dengan 
iman sebagai pedoman hidup. Lumrah dan 
umum jika timbul pernyataan (alasan),”Saya 
sebetulnya………” Atau “Jangan saya. Saya 
masih terlalu muda, saya tidak pandai 
berbicara, tidak punya kemampuan untuk ini 
itu, belum berpengalaman, dan lain-lain.” 

Para rasul, para nabi terdahulu, di”comot” 
begitu saja. Bukan orang-orang besar yang 
dipilih,  melainkan orang-orang biasa, petani, 
nelayan.  Jika dalam perjalanan hidup kita 
merasa tidak memiliki apa-apa untuk 
dibagikan. Untuk diberikan, maka ingatlah 
bahwa para nabi, para pastor, para uskup, 
adalah orang biasa. Tetapi mereka-mereka 
ini dibuat oleh Tuhan menjadi “luar biasa.” 
Semuanya membutuhkan proses. Tuhan 
memberikan kita talenta-talenta yang 
berbeda satu sama lain. Untuk menjadi luar 
biasa, dibutuhkan kemurahan hati dan 
kesediaan diri untuk membangun umat. Kita 
kembangkan talenta-talenta yang Tuhan 
berikan dalam membangun umat-Nya. Jika 
kita ogah-ogahan, maka (talenta) yang ada 
pada kita bisa diambil dan diberikan kepada 
orang lain, Ogah-ogahan membuat diri kita 
menjadi kerdil. Tidak perlu banyak tanya. 
Pergilah, dan jadilah anggota yang 
memperhatikan banyak kepentingan, 
terbuka dan murah hati, sambil terus dan 
terus belajar.  

Dengan memberi, kita akan menerima lebih. 
Itu pasti! Tuhan tidak punya kepentingan 
untuk menyengsarakan kita. Kekecewaan 
adalah berkat Tuhan untuk mengantar kita 
kepada kemampuan yang lebih. 

~Sekilas rekoleksi Bapa Uskup pada pertemuan beliau 
dengan DPP Pleno, Sept 2014 

INSPIRASI DARI ST THERESIA KANAK-

KANAK YESUS 

Sekali peristiwa 
datanglah murid-murid 
kepada Yesus dan 
bertanya, “Siapakah yang 
terbesar dalam Kerajaan 
Surga?” maka Yesus 
memanggil seorang anak 
kecil dan 
menempatkannya di 
tengah-tengah mereka, 

lalu berkata, “Aku berkata kepadamu: 
Sungguh, jika kamu tidak bertobat dan 
menjadi seperti anak kecil ini, kamu tidak 
akan masuk ke dalam Kerajaan Surga. 
Sedangkan barangsiapa merendahkan diri 
dan menjadi seperti anak kecil ini, dialah 
yang terbesar dalam Kerajaan Surga. 
Barangsiapa menyambut seorang anak 
seperti ini dalam nama-Ku, ia menyambut 
Aku.” Mat (18:1-5) 

Pada 1 Oktober, seluruh Gereja Katolik 
merayakan Pesta St. Theresia dari Kanak-
Kanak Yesus. Ia lahir dengan nama asli Maria 
Francoise Therese Martin. Ia lahir di Alencon, 
Prancis pada tanggal 2 Januari 1837. 
Ayahnya bernama Louis Martin dan ibunya 
Azelie Guerin. Ayahnya bekerja sebagai 
tukang arloji. Setelah istrinya meninggal, 
Louis membawa semua anak nya ke Lisieux. 
Kematian ibundanya membuat Theresia 
shock karena dia anak bungsu. Namun 
kakaknya Pauline mengambil alih tugasnya 
sebagai ibu untuk memperhatikannya. 
Sebagai anak bungsu, ia sangat di kasihi 
ayahnya. Ia mendapat banyak julukan: 
Theresia kecil, bungsu kecil, ratu kecil.  

Pada November 1887, Theresia, kakak 
perempuannya Celine, dan ayahnya pergi 
berziarah ke Italia di mana mereka diterima 
dalam suatu audiensi dengan Paus Leo XIII. 
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Saat itulah Theresia memohon agar Sri Paus 
mengizinkan dirinya untuk bergabung 
dengan Tarekat Karmelit pada usia 15 tahun, 
di bawah batas umur yang diizinkan. 

Sri Paus menasihati bahwa segala hal yang 
terbaik akan terjadi bagi dirinya, jika dia mau 
menunggu beberapa tahun lagi. Tetapi, 
Theresia berkeras hati dan tidak mau pergi 
sebelum permohonannya dikabulkan. Hingga 
ia terpaksa harus digotong oleh dua 
pengawal Sri Paus. 

Akhirnya, permohonan Theresia untuk 
masuk biara pada usia 15 tahun dikabulkan. 
Pada 9 April 1888, ia diterima masuk Biara 
Karmel di Lisieux sebagai postulan. Pada 
Januari 1889, dia menjadi novis. Pada 8 
September 1890, dia mengikrarkan profesi 
penuh sebagai anggota Komunitas Karmelit.  

Theresia wafat pada Oktober 1897, setelah 
selama 18 bulan berjuang melawan TBC. 
Menjelang akhir hidupnya ia berkata, “Para 
martir mati menghadapi ajalnya dengan 
gembira, tetapi Raja Para Martir yaitu Yesus 
mati dalam ketakutan. Dan, kira-kira inilah 
yang sedang kualami.” 

 Pada 1925, ia digelari Santa oleh Paus Pius 
XI dan diangkat sebagai Pelindung Karya Misi 
Gereja  

 Theresia memiliki doa-doa sederhana, ibarat 
seorang anak kecil yang bersahabat dengan 
Tuhan. Ia pernah berdoa: “Yesus, tentu 
Engkau senang mempunyai mainan. Biarlah 
saya menjadi mainanMu! Anggap saja saya ini 
mainanMu. Bila akan Kauangkat, betapa 
senang hatiku. Jika hendak Kausepak kian 
kemari, silakan! Dan kalau hendak Kau 
tinggalkan di pojok kamar lantaran bosan, 
boleh saja. Saya akan menunggu dengan 
sabar dan setia. Tetapi kalau hendak 
Kautusuk bolaMu…O.. Yesus, tentu itu sakit 
sekali, namun terjadilah kehendakMu”. Orang 

kudus memiliki doa sederhana, penuh 
persahabatan. 

HIKMAH INDAHNYA PERCOBAAN 

Kita hidup tidak lepas dari percobaan. 
Percobaan itu secara batiniah maupun 
lahiriah. Jalan hidup kita tidak selalu lurus 
dan mulus. Ada saat beban hidup terasa 
berat, kesulitan dan persolaan seakan –akan 
tiada henti mendera. Dalam keadaan seperti 
ini kerap kita menjadi bimbang. Langkah kita 
limbung. Iman kita pun goyah. Lantas kita 
bertanya-tanya. Mengapa semua itu terjadi 
menimpa kita? Mengapa Tuhan membiarkan 
kita meng-alaminya? 

Petrus menasehatkan supaya jemaat melihat 
pencobaan yang mereka alami secara positif, 
“…..1 Ptr.1:6-9”. Apa yang dikatakan dalam 
surat pertama Petrus tersebut dapat menjadi 
panduan agar kita sebagai pelayan 
melangkah tegar dalam terpaan badai 
pencobaan. Kita tidak perlu tenggelam  
dalam rasa sesal. Kita juga tidak perlu turut 
dalam kekecewaan dan kesedihan. 
Sebaliknya kita dapat melihat dan menyikapi 
pencobaan itu secara positif.  

 
Lukisan Rm Anton Wahyudi, SX 

Pertama: Pencobaan adalah ujian atas 
kemurnian iman kita. Ketika kita hidup 
dalam kelimpahan, hati kita senang, jalan kita 
mulus bebas hambatan, sungguh sangat 
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mudah untuk kita memuji-muji Tuhan. Tetapi 
apa istimewanya? Orang lain pun bisa. Lain 
sekali dan akan sangat istimewa kalau dalam 
pencobaan, kesulitan menerjang, problem 
hidup menghujam, tetapi kita masih 
bersyukur dan memuliakan Tuhan. Itulah 
iman yang sejati. 

Ada seorang ibu yang menderita kanker otak, 
sudah parah dan menurut dokter, hidupnya 
hanya tinggal beberapa bulan. Tetapi dalam 
keadaan sakit yang menyiksa hebat, ibu itu 
tidak pernah mengutuk dan mengeluh. 
Sebaliknya, ia malah bernyanyi, “ aku 
berserah, aku berserah. padaMu ya 
Juruselamat, aku berserah, “. Bayangkan, 
seseorang yang tengah menanti ajal mati, 
dalam deraan rasa sakit dan nyeri, tetapi 
masih bias bernyanyi penuh penyerahan diri. 
Sungguh luar biasa, bukan? Iman, seperti  
juga cinta, teruji pada saat yang sulit. 

Kedua: seumpama api yang memurnikan 
emas, pencobaan dapat memperkokoh iman 
kita, mengasah watak, memperteguh 
kepribadian kita. Kalau seorang olahragawan 
ditempat latihan keras untuk meraih prstasi, 
maka iman,watak dan kepribadian kita 
ditempa oleh pencobaan yang berat untuk 
menjadi kuat dan dewasa. Malah kita harus 
hati-hati kalau hidup kita seakan-akan lurus 
dan mulus, sebab jangan-jangan kita malah 
mudah tergelincir. Bukankah kecelakaan lalu 
lintas justru lebih banyak terjadi di jalan 
bebas hambatan? Dan tahukah kita, beda 
antara pohon yang tumbuh di atas gunung 
dengan pohon yang tumbuh di depan rumah? 
Pohon di atas gunung akar-akarnya lebih 
kuat, karena setiap hari ia diterpa angin 
kencang. Sedangkan pohon di depan rumah 
tidak kuat, sebab terlindung oleh bangunan-
bangunan tinggi. 

Ketiga : Sebagaimana pelangi biasanya 
muncul sehabis hujan, demikian juga 

sukacita kerap datang setelah masa-masa 
sulit dalam hidup ini berlalu. Ketika 
pencobaan menghampiri, hidup terasa sangat 
berat. Kita merasa lelah dan terhimpit. Tetapi 
sekali beban itu lenyap, maka kita pun akan 
merasakan betapa lebarnya, luasnya, dan 
dalamnya kasih Allah. Banyangkan kalau kita 
mendaki gunung. Jalanan yang kita lalui 
berliku, terjal, dan menanjak. Kita merasa 
penat dan letih. Tetapi setiba kita di puncak, 
lalu melihat ke bawah; awan berarak selah 
dalam jangkauan tangan, burung elang 
terbang melayang tanpa suara, betapa 
leganya perasaan ini. Dunia terasa sangat 
luas. Persis seperti ketika kita merasakan 
nikmatnya makan setelah kelaparan, 
merasakan berartinya hidup sehat setelah 
menderita sakit. 

Jadi sebenarnya, dalam menjalani hidup ini 
tidak ada alas an untuk kita tidak bersyukur. 
Pun ketika pencobaan menindih berat, dan 
baying-bayang gelap seakan terus memburu. 
Justru dalam keadaan demikian, inilah iman 
kita menemukan bentuknya, dan 
pengharaapan kita mendapat wujudnya. 
Bersyukurlah selalu dalam setiap pencobaan. 

~Sr.L 

UJUD KERASULAN DOA – OKTOBER 2014 

Ujud Universal     : Perdamaian 

Semoga Allah menganugerahkan perdamaian 
bagi wilayah-wilayah yang paling didera 
kekerasan 

Kami mohon : …….. 

Ujud Misi     : Hari misi sedunia 

Semoga Misi hari misi sedunia mampu 
menyalakan kembali dalam diri setiap orang 
beriman gairah untuk membawakan Injil ke 
seluruh penjuru dunia 

Kami mohon : ……..  
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Ujud Gereja Indonesia  : Kaum muda 

Semoga kaum muda mampu mengambil 
keputusan di tengah dunia yang memberikan 
demikian banyak pilihan 

Kami mohon : …….. 

Ujud Khusus untuk Keuskupan kita        : 
Saksi Persatuan 

Semoga umat di Keuskupan kami dengan 
doa-doa bersamanya semakin menjadi saksi 
persatuan bagi bangsa yang terpecahbelah 
oleh aneka perselisihan ini dalam Kristus 
yang mendamaikan kembali manusia dengan 
Allah 

Kami mohon : …….. 

K O L O M 

LITURGI : DOA SYUKUR AGUNG: DOA 

PERSEMBAHAN – EPIKLESIS KOMUNI – 

DOA PERMOHONAN - DOKSOLOGI 

Doa Syukur Agung, terdiri dari 

a -  Dialog Pembuka 
b -  Prefasi 
c -  Kudus  
d -  Epiklesis 

Konsekrasi 
e -  Kisah Institusi 
f -  Aklamasi Anamnese 
 

g -  Doa Anamnese 
h -  Doa Persembahan 
i -  Epiklesis Komuni 
j -  Doa Permohonan 
k -  Doksologi 

 

Dalam edisi bulan lalu telah kita bahas mengenai 
Doa Syukur Agung : Epiklesis Konsekrasi – Kisah 
Institusi – Aklamasi Anamnese dan Doa Anamnese 

 

h. Doa Persembahan 

Setelah Doa Anamnese, ada suatu doa yang 
dinamakan Doa Persembahan. Dalam DSA III, 
rumusannya dalah sebagai berikut: 

“Kami Mohon, pandanglah Gereja-Mu ini dan 
indahkanlah kurban yang telah mendamaikan 
kami dengan Dikau ini.” 

Dalam doa inilah persembahan yang telah 
dipersiapkan dalam Persiaapan 
persembahan, terutama roti-anggur - yang 
kini telah menjadi Tubuh dan Darah Kristus – 
dipersembahkan kepada Allah.  

Dalam doa ini, sesungguhnya Kristus 
sendirilah yang mempersembahkan kurban 
yang menyelamatkan kita, yakni Tubuh dan 
DarahNya. Doa ini mengundang kita untuk 
juga belajar mengurbankan diri kepada Allah, 
serta mempersembahkan apa yang ada pada 
kita untuk keselmatan sesama. 

i. Epiklesis Komuni 

Doa yang memohonkan agar Bapa 
denganRoh Kudus-Nya mempersatukan 
seluruh umat, dinamakan Epiklesis Komuni, 
yang dalam DSA III dirumuskan sebagai 
berikut: 

“Kuatkanlah kami dengan Tubuh dan 
DarahNya, penuhilah kami dengan Roh 
Kudus-Nya, agar kami sehati dan sejiwa 
dalam Kristus.” 

j. Doa Permohonan 

Doa Permohonan mengungkapkan iman 
bahwa Ekaristi dirayakan dalam persekutuan 
dengan seluruh Gereja, baik yang ada di 
surga ataupun yang ada di bumi; bahwa 
kurban Ekaristi diadakan bagi kesejahteraan 
seluruh Gereja dan semua anggotannya, baik 
yang hidup maupun yang telah mati. 
Semuanya menikmati hasil penebusan dan 
penyelamatan yang telah diperoleh lewat 
Tubuh dan Darah Kristus.  

k. Doksologi 

 “Dengan pengantaraan Kristus, bersama Dia 
dan dalam Dia, bagi-Mu Allah Bapa yang 
maha kuasa, dalam persekutuan dengan Roh 
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Kudus, segala hormat dan kemuliaan 
sepanjang segala masa.” 

Gereja menyampaikan pujian dan hormat 
umat kepada Allah Bapa – melalui Yesus 
Kristus, dalam Roh Kudus.  

Hidup kita ini kita persembahkan kepada 
Bapa sebagai ungkapan hormat pujian kita. 

(Edisi Bulan Depan : Doa Bapa Kami, Embolisme 
dan Ritus Damai) 

KATEKESE : Santa Perawan Maria Ratu 

Rosario Suci 

Setiap tanggal 7 Oktober, umat Katolik 
merayakan pesta Santa Perawan Maria Ratu 
Rosario Suci. Hari pesta perayaan Ratu 
Rosario Suci ini ditetapkan oleh Paus Pius V 
bertepatan dengan hari perayaan 
kemenangan perang yang pernah terjadi di 
Lepanto, pada tanggal 7 Oktober 1571, 
antara armada angkatan laut gabungan dari 
kerajaan-kerajaan Eropa yang dipimpin oleh 
Spanyol dengan armada angkatan laut 
gabungan dari kerajaan-kerajaan di kawasan 
Timur Tengah yang dipimpin oleh Turki. 

Paus Yohanes Paulus II dalam surat apostolic 
“Rosarium Virginis Mariae”, mengatakan 
bahwa Rosario Santa Perawan Maria adalah 
sebuah doa yang sangat disukai oleh banyak 
para santo/santa, dan didukung oleh kuasa 
mengajar Gereja (magisterium). Doa ini 
punya makna yang sungguh berarti karena 
membawa orang kepada kesucian. Doa 
Rosario pada intinya adalah doa 
kristosentris, doa yang berpusat pada 
Kristus. Doa ini memiliki kedalaman pesan 
Injil secara menyeluruh. Bahkan dapat 
dikatakan bahwa doa Rosario adalah 
compendium atau ringkasan dari seluruh 
pesan Injil. 

Doa Rosario merupakan gema dari doa 
Maria, seperti dirumuskan dalam 

“Magnificat”, yang menyatakan bahwa karya 
penebusan dimulai dari rahim Bunda Maria. 
Dengan doa Rosario orang-orang kristiani 
duduk di bangku sekolah Maria, dan 
mengkontemplasikan keindahan memandang 
wajah Kristus dan mengalami kedalaman 
cinta-Nya. Melalui Rosario, umat beriman 
menerima rahmat berkelimpahan, melalui 
tangan Maria, Bunda Penebus. 

~Sumber : Katedral Semarang 

KITAB SUCI : Kitab Yunus 

Garis Besar 

KItab Yunus pada intinya adalah sebuah 
cerita tentang sifat Allah. Karena itu, kitab ini 
dapat dibagi menjadi empat bagian, masing-
masing dipisahkan kira-kira menurut 
pasalnya: (1) Kedaulatan Allah, (2) 
Pembebasan Allah, (3) Belas kasih Allah, dan 
(4) Kebenaran Allah. Kitab ini juga dapat 
dibagai sebagai berikut: 

 Pengutusan pertama Allah dan 
pemberontakan Yunus 
o Pembebasan Allah atas Yunus dan doa 

syukur Yunus 
 Pengutusan kedua Allah dan ketaatan 

Yunus 
o Pembebasan Allah atas Niniwe dan 

sungut-sungut Yunus yang 
menunjukkan rasa tidak berterima 
kasihnya 

Dalam paruhan pertama kitab ini, 
pembebasan Allah diperlihatkan melalui 
kedaulatan-Nya. Di paruhan kedua, 
pembebasan Allah diperlihatkan melalui 
belas kasih-Nya. Akhirnya, Allah menyatakan 
kebenaran-Nya dengan memilih untuk 
memaksa dan berubah pikiran.  

Kitab Yunus terdiri dari 4 pasal dan 
seluruhnya terbagi atas 48 ayat. 
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Isi Kitab 

Tuhan menyuruh dia pergi ke kota Niniwe, 
ibukota kerajaan Asyur, musuh Israel. Tetapi 
Yunus tidak mau pergi ke kota itu untuk 
menyampaikan pesan Tuhan, karena ia yakin 
bahwa kalau orang Niniwe berhenti berbuat 
dosa, Tuhan tidak akan menjalankan 
rencana-Nya untuk menghancurkan kota itu. 
Akhirnya, setelah sempat dilemparkan ke 
dalam laut dan berada di dalam perut ikan 
besar selama tiga hari, Yunus menaati 
perintah Tuhan, tetapi kemudian ia 
mendongkol, karena Niniwe tidak 
jadi dihancurkan.  

Amanat kitab Yunus ialah 
bagaimana Tuhan berkuasa mutlak 
atas ciptaan-Nya. Tetapi lebih-lebih, 
buku ini menggambarkan Tuhan 
Yang Maha penyayang dan peng-
ampun, Tuhan yang lebih suka 
mengampuni dan menyelamatkan 
suatu bangsa daripada menghukum dan 
menghancurkannya, biarpun bangsa itu 
musuh umat-Nya sendiri.  

Konon kitab Yunus ditulis olehnya sendiri. 
Kitab Yunus dirujuk oleh Yesus dalam 
perjanjuan Baru (Mat 12:39,40; Luk 11:29).  

Kaitan dengan Kristus 

Yesus Kristus menggunakan kisah yang 
dicatat dalam Kitab Yunus, terutama pasal 
1 dan 3, ini sebagai suatu analogi untuk 
peristiwa kematian dan kebangkitan yang 
akan dialami-Nya. Analogi Yesus ini 
bergantung pada pengakuan dua kenyataan 
sejarah: 

 (1) fakta sejarah mengenai pengalaman 
Yunus di dalam perut ikan besar, dan 

 (2) fakta sejarah bahwa pertobatan 
penduduk kota Niniwe akibat 
pemberitaan nabi Yunus.  

Sesungguhnya, frasa "tanda nabi Yunus" 
nampaknya dipakai berulangkali dalam 
berbagai pengajaran Yesus, karena muncul 
lebih dari sekali pada catatan Injil 
Matius mengenai kehidupan pelayanan 
Kristus. Dengan demikian setiap pandangan 
akan Kitab Yunus bahwa kitab itu bukan 
mencatat sejarah sebenarnya harus 
menjelaskan bagaimana Yesus meng-
gunakannya sebagai fakta. 

Fakta Sejarah 

Kitab Yunus memuat kisah yang luar biasa 
yaitu seseorang ditelan oleh ikan 
besar hidup-hidup dan kemudian 
dimuntahkan kembali, tetapi di 
samping itu mengandung 
informasi aktual yang dapat 
dibuktikan keberadaannya dalam 
sejarah:  

 Bentuk kitab ini adalah cerita sejarah 
(bukan perumpamaan) 

 Yunus bin Amitai memang benar ada. Ada 
catatan sejarah di luar kitab Yunus, 
yaitu 2 Raja-raja 14:25 yang 
menunjukkan bahwa ia hidup pada zaman 
raja Israel, Yerobeam, yang memerintah 
dari sekitar tahun 787 - 747 SM. 

 Orang Yahudi meyakini kisah Yunus 
adalah sejarah(Flavius Yosefus.  
Antiquitates Iudaicae. IX, 10, 2).  

 Orang Kristen memandang kisah Yunus 
sebagai sejarah, terutama karena dikutip 
oleh Yesus Kristus (Matius 12:39, 
40;Lukas 11:29). 

 Niniwe adalah kota yang benar-benar 
pernah ada dan sudah dilakukan 
penggalian arkeologi untuk 
membuktikannya. 

 Periode kerajaan Asyur pada zaman 
Yunus sudah dapat dijabarkan oleh 
peneliti arkeologi dan sejarah, yaitu suatu 

http://id.wikipedia.org/wiki/Niniwe
http://id.wikipedia.org/wiki/Asyur
http://id.wikipedia.org/wiki/Israel
http://id.wikipedia.org/wiki/Niniwe
http://id.wikipedia.org/wiki/Bangsa
http://id.wikipedia.org/wiki/Yesus
http://id.wikipedia.org/wiki/Kristus
http://id.wikipedia.org/wiki/Yunus_1
http://id.wikipedia.org/wiki/Yunus_1
http://id.wikipedia.org/wiki/Yunus_3
http://id.wikipedia.org/wiki/Niniwe
http://id.wikipedia.org/wiki/Yunus
http://id.wikipedia.org/wiki/Injil_Matius
http://id.wikipedia.org/wiki/Injil_Matius
http://id.wikipedia.org/wiki/2_Raja-raja_14#Ayat_25
http://id.wikipedia.org/wiki/Yerobeam_II
http://id.wikipedia.org/wiki/Antiquitates_Iudaicae
http://id.wikipedia.org/wiki/Matius_12#Ayat_39
http://id.wikipedia.org/wiki/Matius_12#Ayat_39
http://alkitab.sabda.org/?Lukas+11%3A29
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periode kekacauan di dalam negeri, yang 
mendukung pernyataan pada Yunus 3:6-
9. Dengan pene-tapan masa hidup Yunus 
sekitar tahun 787 - 747 SM yaitu peme-
rintahan raja Yerobeam, maka berarti ia 
tiba di Niniwe setelah masa peme-
rintahan Salmaneser III  yang penuh 
pertumpahan darah (859 - 824 SM), 
melibatkan 32 ekspedisi perang. war 
campaigns. Juga berarti sebelum 
pemerintahan raja lain yang penuh 
peperangan, yaitu Tiglat-Pileser III yang 

meme-rintah dari tahun 745-727 SM. Jadi 
Yunus tiba di Niniwe yang dipimpin oleh 
sejumlah raja-raja lemah di Asyur. 
Periode yang meliputi kira-kira 50 tahun 
pertama abad ke-8 SM ini ditandai dengan 
perang saudara yang terus menerus, 
kekacauan penerusan tahta di istana, 
perselisihan agama dan perang terbuka 
antar kelompok dalam negeri, sehingga 
dikatakan dalam kitab Yunus: "yang 
semuanya tak tahu membedakan tangan 
kanan dari tangan kiri. 

BIA : YUNUS DI PERUT IKAN BESAR 

 

 
 

 

http://alkitab.sabda.org/?Yunus+3%3A6-9
http://alkitab.sabda.org/?Yunus+3%3A6-9
http://id.wikipedia.org/wiki/Salmaneser_III
http://id.wikipedia.org/wiki/Tiglat-Pileser_III


 

 

EDISI XXX– Oktober 2014 Halaman 19 dari 32 

 

 
 

 
 

 



 

 

EDISI XXX– Oktober2014 Halaman 20 dari 32 

 

 

 
 

K E G I A T A N 

DEWAN PASTORAL PAROKI 

TIM PASTORAL PAROKI – PELAYANAN 

PENGAKUAN DOSA 

Menjelang kunjungan Bapa Uskup dalam 
rangka kunjungan pastoral beliau, para 
pastor dan juga tim pastoral paroki - yang 
bertugas memberi pengarahan / katekese 
singkat / pengantar - mempersiapkan umat-
umatnya dengan me-nyambangi- mereka ke 
stasi-stasi untuk memberikan sakramen 
pengakuan dosa.  

Stasi pertama yang dituju adalah Sta Lusia 
Rumbai pada hari Sabtu tanggal 6 September. 
Hari Selasa, 9 september pukul 15.00, Pastor 

Franco Qualizza SX, Pastor Ottelo Pancani SX 
dan Bapak Nyoman (katekis) menuju St 
Laurentius Sukaramai, dimana calon 
penerima Krisma dari St Dionisius Kampung 
Damai turut bergabung untuk menerima 
pengampunan. Sebanyak 17 peniten dari St 
Laurentius dan 11 peniten dari St Dionisius 
diterikan pengakuan dosa. Sementara itu di 
St Yohanes Kota Batak, Pastor Yulius Tangke 
Bandaso SX melayani pengkuan dosa untuk 
umat-umat di Stasi St Yohanes Kota Batak, St 
Stefanus Pasar Flamboyan, St Felicitas Kota 
Bangun bersama dengan Sr. Leonisia FCJM 
yang memberikan pengarahan ke[ada umat 
di sana. 15 peniten dilayani di stasi ini. 
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Rabu, 10 Sept 2014, para pastor dan tim 
pastoral dipecah menjadi dua perjalanan. 
Tim pertama berangkat lebih pagi untuk 
mengejar jadwal pengakuan pukul 11.00 di 
stasi St Antonius Danau Koto Panjang, terdiri 
dari Pastor Franco, Sr Leonisia, ditemani Sr 
Agustin dan ibu-ibu dari Rumbai yaitu Ibu 
Irin dan Ibu Nanik. DI stasi ini dilakukan 
ibadat tobat, dilanjutkan dengan Misa Kudus. 
Sementara itu, tim kedua – berangkat 
kemudian - terdiri dari Pastor Lius SX, Pastor 
Pancani SX dan Bapak Nyoman menuju stasi 
St Caecilia Siabu yang mana jadwal 
pengakuan mereka adalah jam 15.30. 
Sebanyak 28 orang peniten dari stasi 
tersebut dilayani. 

 
St Antonius Dn Koto Panjang 

Kamis, 11 September 2014, Pastor Pancani 
SX dan Pastor Lius SX menuju St Veronika 
Palas, dan juga bergabung disana umat dari 
St Agnes Muara Beringin. Ibadat tobat 
dipimpin oleh Pastor Pancani, katekese oleh 
Pak Nyoman bersama Sr Leonisia FCJM dan 
pengakuan dosa oleh Pastor Lius SX. Acara 
dimulai pukul 17.00 ini melayani 26 peniten 
dari stasi setempat, dan 2 orang dari St Agnes 
muara beringin. 

Perjalanan masih berlanjut, Jumat, 12 
September 2014. Seluruh Pastor dan Katekis 
bersama-sama menuju Stasi St Yohanes Don 
Bosco Rajawali, untuk menerimakan 
pengakuan dosa bagi 27 umat dari St Yoh 
Don Bosco Rajawali sendiri, juga 8 umat St 
Agatha Kualu Tarai, 4 umat dari St Agustinus 

Sriwijawa, dan 8 umat dari St Philipus 
Arengka Ujung. 

Kunjungan-kunjungan para pastor dan Tim 
Pastoralnya diakhiri di Paroki, yang melayani 
umat calon penerima Krisma di Stasi pusat 
paroki, pada hari Senin, 15 September 2014 
mulai jam 16.00. 

Di dalam Sakramen pengakuan dosa inilah, 
kita bertemu dengan Dokter dari segala 
dokter, yaitu Yesus sendiri yang hadir di 
dalam diri imam/pastor. Untuk bertemu 
dengan Yesus di dalam Sakramen 
Pengampunan, diperlukan kerendahan hati 
dan penyesalan, sehingga Yesus sendiri akan 
memulihkan dan menyembuhkan hati kita. 

~ I Nyoman P A 

SEKSI KITAB SUCI – BKSN WILAYAH 3 & 4 

MInggu, 14 September 2014, Dewan Paroki 
St Paulus Pekanbaru yang dimotori oleh 
Seksi Kitab Suci kembali menggelar Perayaan 
Bulan Kitab Suci Nasional 2014 yang 
pertama, diselenggarakan di Stasi St Yohanes 
kota Batak. Kegiatan ini dimulai jam 09.30 
dengan Misa yang dipersembahkan oleh 
Pastor Lius, SX. Misa yang dihadiri oleh stasi-
stasi dari wilayah III dan IV tersebut 
dimeriahkan oleh koor dari OMK ST Yohanes 
Kota Batak yang menyanyikan lagu 
bernuansa kasidahan, Koor Base Camp, dan 
Koor dari Stasi St Laurentius Sukaramai. 

Perlombaan dimulai serentak untuk lomba 
kuis Kitab Suci tingkat SD dan SMP. Stasi-
stasi yang mengambil bagian dalam kegiatan 
lomba Kitab Suci tingkat SD adalah Stasi St 
Felicitas Kota Bangun, St Thomas Petapahan, 
St Yosef Salo, St Fransiskus Assisi  Inda Kiat, 
St Fransiskus Xaverius Pasar Flamboyan. St 
Yohanes Kota Batak, St Fransiskus Assisi 
Kota Baru, dan St Fransiskus Xaverius Bukit 
Payung. Sedangkan peserta untuk kuis Kitab 
SUci tingkat SMP berasal dari ST Thomas 
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Petapahan, St Fransioskus Xaverius Bukit 
Payung, St Fransiskus Assisi Indah Kiat, St 
Fransiskus Xaverius Pasar Flamboyan, St 
Yosef Salo, St Yohanes Kota Batak, St 
Fransiskus Assisi Kota Baru, dan St Felicitas 
Kota Bangun. Kuiz Kitab Suci u ntuk SD dan 
SMP ini terdiri dari kuis tertulis, serta tanya 
jawab bergilir, dan rebutan. 

Tak kalah seru, kuis kitab suci untuk orang 
tua yang diikuti secara antusias oleh para 
orang tua yang telah mempersiapkan diri 
sebaik mungkin dari seluruh stasi yang hadir. 
Dalam kuis ini para orang tua diminta secara 
cepat membuka kitab suci yang diminta 
dengan cepat, dan membacakannya. 

 

Lomba terakhir adalah Dramatisasi kitab 
suci. Para peserta diminta untuk memilih 
tema dari bahan pertemuan BKSN 2014 yang 
telah ditetapkan. Enam Stasi, yaitu St 
Laurentius Sukaramai, St Fransiskus Assisi 
Inda Kiat, St Fransiskus Assisi Kota Baru, St 
Felicitas Kota Bangun, St Thomas Petapahan 
dan St Yosef Salo mengambil bagian dalam 
pementasan ini. Bertindak sebagai juri, Ibu 
Nadeak dan Sr Vero FCJM , yang diketuai oleh 
Sr Zita FCJM. 

Selama acara berlangsung, ibu-ibu dari WKRI 
St Paulus Pekanbaru turut hadir sambil 
mempromosikan baju kaos y ang dijual untuk 
menggalang dana pembangunan gereja 

Paroki. Kegiatan ini juga diminati umat dari 
stasi-stasi di wilayah III dan IV. 

Perlombaan-perlombaan berakhir pukul 
17.00. Sambil menunggu pengumuman, Tim 
Seksi Kitab Suci yang terdiri dari Bapak 
Binsar Sihotang, Bapak J Sihotang, Bapak 
Situmorang, Bapak Agustinus Sitompul, dan 
Bapak P. Naibaho sebagai ketua mem-
persembahkan dua buah lagu.  

Pemenang untuk kegiatan ini secara 
berurutan untuk juara satu sampai dengan 
tiga; untuk Kuis Kitab Suci tingkat SD adalah 
Stasi Kota Bangun, Stasi Bukit Payung dan 
Stasi Petapahan. Untuk Kuis Kitab SUci 
tingkat SMP adalah Stasi Bukit Payung, Stasi 
Petapahan dan Stasi Kota Batak. Untuk Kuis 
Kitab SUci orang tua adalah Stasi Kota Baru, 
Stasi Kota Batak dan Stasi Bukit Payung. 
Sedangkan dramatisasi diraih oleh Stasi 
Petapahan, Stasi Kota Baru dan Stasi Kota 
Bangun. Dalam kesempatan ini Pastor Lius 
memberikan hadiah bagi para pemenang. 

SEKSI KITAB SUCI – BKSN WILAYAH 1 & 2 

Minggu, 28 Sept 2014, kembali Seksi Kitab 
Suci mengelar berbagai perlombaan dalam 
rangka Bulan Kitab Suci Nasional 2014. 
Setelah sebelumnya perlombaan diadakan 
untuk wilayah 3 dan 4 di Stasi St Yohanes 
Kota Batak, maka untuk kali ini diadakan di 
Pusat Paroki untuk stasi-stasi wilayan 1 dan 
2.  

Perlombaan dimulai setelah Misa ke-2, 
tepatnya pukul 11.00, diawali dengan 
pendaftaran.  Perlombaan pertama adalah 
Kuis Kitab Suci untuk tingkat SD dan SMP 
yang digelar bersamaan, untuk SD 
mengambil tempat di teras Aula SD ST Maria 
2, dan untuk tingkat SMP di dalam Aula SD – 
yang setiap harinya digunakan sebagai 
gedung gereja sementara. 
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Tingkat SD diikuti oleh peserta-peserta dari 
Stasi St Philipus Arengka Ujung, St Elisabeth 
Muara Fajar, St Lusia Rumbai, dan stasi ST 
Paulus Labuh Baru. Tingkat SMP diikuti oleh 
stasi St Philipus Arengka Ujung, St Veronika 
Palas, St Elisabet Muara Fajar, St Paulus 
Labuh Baru dan St Lusia Rumbai. Tahap 
pertama, para peserta mengikuti kuis tertulis 
yang didampingi oleh para pendamping dari 
stasi masing-masing. Salah satu 
pertanyaannya adalah untuk menyebutkan 
nama-nama 12 stasi yang ada di wilayah 1 
dan dua. Hal ini dimaksudkan agar anak-anak 
dan juga para pendampingnya mengenal 
stasi lain di luar stasinya sendiri. Tahap 
kedua kuis pertanyaan yang diajukan ke 
masing-masing stasi peserta, jika tidak 
terjawab, maka diberikan kepada peserta 
dari stasi selanjutnya. Tahap ketiga adalah 
rebutan menjawab pertanyaan. 

Lomba berikutnya adalah kuis kitab Suci 
untuk orang tua / dewasa, diikuti oleh Stasi 
St Philipus Arengka Ujung, St Veronika Palas, 
St Lusia Rumbai, St Paulus Labuh Baru dan St 
ELisabet Muara Fajar. Lomba ini hanya satu 
jenis, yaitu peserta lomba diminta untuk 
membuka Kitab Suci pada Bab dan ayat yang 
telah ditentukan secara cepat, dan 
membacakannya. Sebanyak 60 pertanyaan 
diajukan. 

Lomba terakhir, adalah dramatisasi kitab 
suci. Lomba diikuti hanya oleh dua peserta, 
yaitu dari Stasi St Paulus Labuh baru dan St 

Elisabeth Muara Fajar. Kedua stasi ini 
menampilkan adegan-adegan mereka dengan 
memukau penonton. 

Seluruh rangkaian kegiatan berakhir pukul 
14.30, dengan hasil: 

Pemenang Lomba Kuis Kitab Suci SD: 

 Keempat : St Philipus Arengka Ujung  
 Ketiga : St Paulus Labuuh Baru 
 Kedua : St Lusia Rumbai 
 Pertama : St Elisabet Muara Fajar 

Pemenang Lomba Kuis Kitab Suci SMP: 

 Keempat : St Lusia Rumbai  
 Ketiga : St Elisabeth Muara Fajar  
 Kedua : St Philipus Arengka  
 Pertama : St Paulus Labuh  

Pemenang Lomba kuis Kitab Suci Orang tua / 
Dewasa: 

 Keempat : St Elisabet Muara Fajar  
 Ketiga : St Paulus Labuhbaru  
 Kedua : St Philipus Arengka Ujung  
 Pertama : St Veronika Palas  

Pemenang Dramatisasi: 

 Kedua : St Paulus Labuh Baru 
 Pertama : St. Elisabeth Muara Fajar 

S T A S I 

SOSIALISASI TATA PERAYAAN SABDA – ST 

LUSIA RUMBAI 

Sesuai Pengumuman ketika Perayaan Misa 
Ekaristi yang dipimpin oleh Pastor Pancani 
yaitu sie Liturgi Stasi Rumbai akan 
memberikan sosialisasi tentang Tata 
Perayaan Sabda (TPS) atau Perayaan Sabda 
Hari Minggu & Hari Raya Tanpa Imam 
(PSHMRTI), maka seluruh Suster-suster 
KSFL, Prodiakon, Pengurus Stasi, Pengurus 
Kring, dan umat yang pernah menjadi 
petugas pada Perayaan/Ibadat Sabda 
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dikumpulkan didalam Gereja untuk 
mendapatkan sosialisasi TPS yang baru. 

Sosialisasi ini dimulai jam 09:45 atau sesaat 
setelah Misa selesai dilaksanakan oleh Pak 
Teguh dan ditemani oleh Bu Irin Moko. 
Dalam sosialisasinya Pak Teguh dan Buk Irin 
menyampaikan beberapa hal yang berubah 
pada TPS yang baru ini yaitu antara lain : 

 Bacaan yang sebelumnya berjumlah 2 
maka sekarang hanya berjumlah 1 
sehingga Lektor yang diperlukan juga 
hanya 1 orang 

 Perubahan beberapa istilah, contohnya 
untuk Misdinar diganti menjadi Ajuda dan 
Pemimpin Ibadat diganti menjadi 
Pemandu/Pengantar Ibadat 

 Perubahan posisi duduk untuk petugas-
petugas TPS yaitu Lektor, Pemazmur dan 
Pembaca Pengumuman berada diposisi 
depan sebelah kiri sedangkan petugas 
kolekte berada didepan sebelah kanan 

 Yang membawa Alkitab yang dulunya 
oleh Pemimpin Ibadat saat ini dibawa 
oleh Lektor 

 Dan beberapa perubahan lainnya sesuai 
Buku pedoman TPS yang baru 

 

Gereja Katolik Stasi Rumbai berkomitmen 
untuk melaksanakan TPS yang baru ini mulai 
minggu depan yang kebetulan pada minggu 
depan Gereja Katolik tidak bisa dipimpin oleh 
salah satu Dewan Pastoral Paroki karena 
kekurangan Imam/Pastor untuk melayani 26 
Stasi yang ada di Paroki Santo Paulus 
Pekanbaru. Kondisi ini yang juga diharapkan 

oleh Dewan Pastoral agar utk pelaksanaan 
perayaan-perayaan yang ada, umat yang ada 
di Stasi Rumbai ikut mendoakan  doa Karya 
Panggilan sehingga Pelayanan yang diberikan 
kedepannya akan menjadi lebih baik. 

~Sonny Wijaya 

KUNJUNGAN BAPA USKUP 

TEMU RAMAH OMK 

Selasa, 16 Sept 2014 di Gedung Fasilitas 
Umat Paroki St Paulus Pekanbaru diadakan 
Temu Ramah OMK bersama Bapa Uskup Mgr 
Martinus D Situmorang OFMCap. “Jangan 
tanya apa yang Gereja berikan kepadamu, 
tetapi tanyakanlah apa yang kamu berikan 
bagi Gereja” adalah tema yang diusung dalam 
pertemuan kali ini. 

 

Acara yang dijadwalkan dimulai pukul 17.30 
ini dimulai dengan makan malam bersama, 
dilanjutkan dengan inti acara itu sendiri – 
temu ramah. OMK yang hadir terdiri dari 
beberapa stasi seperti St Agustinus Sriwijaya, 
St Philipus Arengka Ujung, St Lusia Rumbai, 
St Dominikus Tambusai, St Martinus 
Majapahit, St Yosef Salo, St Caecilia Siabu, St 
Veronika Palas, St Yohanes Don Basco 
Rajawali, St Monika Menjuah-juah, St 
Fransiskus Xaverius Bukit Payung, Stasi 
Pusat Labuh baru dan OMK Paroki. Hadir 
juga dari Legio, PMKRI, OMK Karo, dan OMK 
Santa Maria. 
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Bapak Saurman Sitanggang selaku ketua 
Seksi kepemudaan DPP membuka acara, 
disusul Bapa Uskup menyampaikan topik 
temu ramah, dimoderatori oleh Lorentius 
Purba yang adalah Pembina OMK Stasi Labuh 
Baru. 

 “Tema yang diusung ini – ungkap Bapa 
Uskup – sekilas seperti kutipan terkenal dari 
mantan Presiden Amerika Serikat JFK – John 
F Kennedy yang berbunyi,” ask not what your 
country can do for you, ask what you do for 
your country.” – Jangan tanya apa yang telah 
Negara berikan kepadamu, tapi tanyalah apa 
yang telah kamu berikan kepada Negara -. 

Acara ditutup dengan foto-foto bersama Bapa 
Uskup yang mulai dilakukan pukul 21.00. 

~Christin Malem 

PERTEMUAN DENGAN DPP PLENO 

Kamis, 18 September 2014, di Gedung 
Fasilitas umat Paroki St Paulus Pekanbaru 
diadakan pertemuan Dewan Paroki Pleno 
bersama Bapa Uskup. Acara dimulai pukul 
18.00 dimulai dengan doa pembuka oleh 
Bapak Budi dari Stasi St Lusia Rumbai. 

Awal acara, seluruh hadirin yang terdiri dari 
ketua-ketua stasi, pengurus gereja, DPP 
harian, inti, para suster dan Pastor mendapat 
penyegaran berupa rekoleksi dari Bapa 
Uskup. Rekoleksi ini bertujuan untuk 
menyegarkan kembali dan menyemangati 
para pengurus untuk tetap bersemangat di 
sisa-sisa waktu menuju pergantian pengurus 
awal 2015 mendatang. 

 

Dalam rekoleksi beliau menyampaikan 
tentang menjadi ragi, garam dan terang. 
Dalam melakukan pekerjaan menjadi 
pengurus, tentu banyak hambatan baik dari 
dalam diri maupun dari luar. Beliau 
menghimbau untuk tidak takut, dan tetap 
menyediakan diri untuk memberi, karena 
kekecewaan yang dihadapi adalah berkat 
Tuhan yang dapat mengantar seorang 
pribadi memiliki kemampuan yang lebih. 

DI akhir rekoleksi, beliau mengucapkan 
terimakasih – dengan segala kerendahan hati 
dan dari hati yang paling dalam – kepada 
seluruh pekerja yang menyediakan diri untuk 
membangun umat. Harapan beliau adalah 
agar bukan saja dari pihak paroki, melainkan 
dari seluruh yang hadir – pengurus-pengurus 
–agar setiap kegiatan / penggalangan rasa 
komunitas selalu merupakan perpaduan 
pendalaman iman, dengan tujuan menjawab 
kebutuhan umat. 

Usai makan malam  pukul 19.55,  Pastor 
Paroki – Pastor Franco Qualizza SX – 
berkesempatan menyampaikan gambaran 
umum tentang situasi dan kondisi paroki saat 
ini kepada Bapa Uskup dan kepada semua 
yang hadir. Gambaran umum tersebut 
meliputi Dewan Pastoral Paroki masa 
kepengurusan 2012 – 2015 yang mana telah 
mengalami perubahan kepengurusan karena 
beberapa pengurus tidak lagi bisa 
melaksanakan komitmennya disebabkan 
pindah domisili juga alasan pekerjaan, 
gambaran umum mengenai pekerjaan, tugas 
dan komitmen Tim Pastoral, juga gambaran 
mengenai umat dan stasi-stasi. 

Dengan penyampaian ini, Bapa Uskup-pun 
memberi tambahan dan masukan sana-sini 
untuk seksi-seksi DPP, Tim Pastoral dan juga 
umat dan stasi. 
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Para hadirinpun mendapat kesempatan 
untuk meminta masukan tambahan dalam 
tiga kali sesi tanya jawab, yang mana masing-
masing sesi diberi kesempatan tiga orang 
untuk mengajukan pertanyaan / tanggapan 
atas penyampaian gambaran umum yang 
disampaikan Pastor Paroki. 

Acara ditutup pukul 10.02 dengan 
menyanyikan lagu Terimakasih Tuhan 
dipimpin oleh Ibu Paulina, doa oleh Sr Ezra 
KSFL, dan berkat dari Bapa Uskup. 

PENERIMAAN SAKRAMEN KRISMA 

WILAYAH III 

Rabu, 17 Sep 2014, perjalanan Bapa Uskup 
pertama dalam rangkaian kunjungan 
Pastoral  beliau adalah menuju wilayah 3. 
Tuan rumah wilayah 3 kali ini adalah stasi St 
Caecilia Siabu. Umat-umat dari stasi wilayah 
3 – Stasi St Yosef Salo, St Antonius Dn Koto 
Panjang, St Fransiskus Xaverius Bukit 
Payung, dan St Rafael PT Johan berkumpul 
untuk menghadiri Misa Krisma yang 
dipimpin oleh Bapa Uskup Mgr Martinus D 
Situmorang OFMCap didampingi Pastor 
Franco Qualizza SX dan Pastor Yulius Tangke 
Bandaso, SX. 

 

09.45 – Bapa Uskup dan rombongan tiba  
disambut dengan tor-tor oleh umat-umat 
dari berbagai stasi. Misa dimulai tepat pukul 
10.00 sesuai jadwal. DIterimakan Krisma 
sebanyak 27 umat dari stasi St Caecilia Siabu 

dan 8 umat dari St Antonius Dn Koto Panjang. 
Dalam misa dipersembahkan juga lagu oleh 
koor dari ibu-ibu dengan lagu berbahasa 
jawa “Nderek Gusti.” 

 

Misa berakhir pukul 11.50. Seluruh umat 
tanpa kecuali menikmati makan siang yang 
telah disiapkan oleh panitia, bermahtamah, 
berfoto-foto bersama, dan bergembira 
menikmati hiburan bersama bapa Uskup, 
Para pastor dan dewan paroki. 

Rombongan kembali ke pekanbaru tepat 
pukul 14.00. 

PENERIMAAN SAKRAMEN KRISMA 

WILAYAH IV 

Jumat, 19 September 2014, perjalanan kedua 
Bapa Uskup menuju wilayah IV untuk 
memberikan penerimaan Sakramen Krisma. 
Penerimaan Sakramen Krisma ini diadakan 
di Stasi St Dionisius Kampung Damai.  

Sebanyak 43 orang menerima Sakramen 
Krisma dalam kesempatan ini, 17 dari 
Kampung damai, 8 dari Kota batak, 11 
Sukaramai, 6 dari stasi Pasar Flamboyan, dan 
seorang dari Kota Bangun. 

PENERIMAAN SAKRAMEN KRISMA 

WILAYAH II 

Sabtu, 20 Sept 2014, kembali Bapa Uskup kia 
YM Mgr Martinus D Situmorang OFMCap 
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melakukan perjalanan dalam rangka 
kunjungan pastoral beliau di Paroki kita. 
Penerimaan Sakramen Krisma di wilayah 2 
dilaksanakan di Stasi St Veronika Palas. 

 

Hujan tidak menghalangi semangat para 
calon penerima Krisma dan umat untuk hadir 
di stasi tersebut. Kedatangan gembala 
keuskupan disambut dengan tarian selamat 
datang, mengundang Bapa Uskup untuk 
memasuki bangunan gereja St Veronika yang 
masih setengah rampung.  

Misa konselebrasi dipimpin oleh Bapa Uskup 
didampingi Pastor Franco Qualizza SX, Pastor 
Yulius Tangke Bandaso SX dan Pastor Ottelo 
Pancani SX dimulai tepat pukul 10.00. Dalam 
homilinya, beliau mengingatkan bahwa 
dengan Yesus, hidup manusia menjadi lebih 
berarti, ada pencapaian yang meng-
gembirakan. Hidup akan menjadi lebih 
bermakna, lebih bersuka cita. Penderitaan, 
pergumulan, beban hidup, termasuk 
kegagalan selalu mengandung makna – 
sukacita – sukacita dan hikmat di dalam 
Yesus. 

 

Dalam misa Krisma ini diterimakan 34 umat 
dari Stasi St Lusia Rumbai, 26 dari Stasi St 
Veronika sendiri, dan 2 dari St Agnes Muara 
Beringin. 

Di akhir Misa, Bapa Uskup berterimakasih 
kepada petugas-petugas yang memper-
siapkan ibadat ini dengan penuh 
kesungguhan, juga nyanyian, baccan dan 
mazmur. Misa berakhir jam 11.45, 
dilanjutkan dnegan makan siang bersama, 
ramah tamah dan penggalangan dana. 
Rombongan pastoral dan DPP kembali ke 
Paroki sekitar pukul 14.30. 

PENERIMAAN SAKRAMEN KRISMA 

WILAYAH I DAN ULANGTAHUN PAROKI 

KE-15 

Minggu, 21 September 2014, di Paroki St 
Paulus terjadi dua peristiwa besar, yaitu 
penerimaan Sakramen Krisma sebanyak 
lebih dari seratus orang dari stasi-stasi di 
wilayah satu, dan juga perayaan Ulang tahun 
paroki yang berumur 15 tahun. 

Misa dimulai pukul 08.04 pagi, dengan 
perarakan dipimpin oleh Misdinar, disusul 
para calon penerima Krisma, prodiakon, para 
pastor, dan Bapa Uskup sebagai pemimpin 
Misa. Koor OMK yang dipandu oleh Bapak J 
Marpaung,  dipimpin oleh Ibu Nursitti 
Paulina dan diiringi musik gondang 
mengiringi perarakan masuk dengan lagu a’la 
Nias, “Kita menghadap Altar Tuhan” (MB 
601). 
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Misa berjalan dengan tertib, terasa dalamnya 
suasana liturgis, mengalir,  dengan umat yang 
hikmat. Umat tetap tenang pada saat YM 
Bapa Uskup menerimakan Krisma. 

Misa berakhir pukul 11.32, dilanjutkan 
dengan foto bersama penerima Krisma. 
Sementara Bapa Uskup berfoto, panitia seksi 
tempat menyiapkan area untuk perayaan 
ulang tahun ke-15, diselingi dengan hiburan 
dari anak-anak Vocal Group Conforti. Saat 
bersamaan, seksi konsumsi bergeriliya dari 
berbagai sudut menyerbu umat untuk 
membagikan panganan ringan.  Umat tetap 
tinggal di dalam gereja sambil menyaksikan 
hiburan dan menikmati panganan ringan, 
tetap tertib dan teratur. 

Pastor Franco Qualizza Sx – Pastor Paroki - 
memberikan kata sambutan untuk membuka 
perayaan Ulang tahun paroki yang ke-15. 
Mengucap syukur atas usia 15 tahun, atas 
pastisipasi umat, dan atas bangunan gereja 
yang bisa digunakan untuk merayakan Misa 
Krisma. Ketua Panitia Pembangunan Gereja, 
Bapak Viktor Sihotang, menyampaikan 
situasi dan kemajuan pembangunan sampai 
saat ini. Diharapkan juga bantuan. 

Sebagai pembuka perayaan, dinyanyikan 
selamat ulang tahun dan pemotongan kue 
ulang tahun oleh Bapa Uskup, Pastor Paroki 
dan ketua panitia pembangunan, dilanjutkan 
dengan pemotongan tumpeng oleh Bapa 
Uskup, dan sambutan untuk memulai 
perayaan ulang tahun. 

 

Acara demi acara dipersembahkan, 
diantaranya tor-tor oleh Bapa Uskup, para 
pastor dan seluruh suster yang berlangsung 
selama 46 menit, mendapat sambutan dari 
hampir seluruh undangan – umat yang 
menghadiri misa – yang mengantri berkat 
dengan riang, menghampiri gembala-
gembalanya, dengan rela dan sukacita 
memberikan persembahan untuk 
pembangunan gereja.  

 

Acara tetap  berlangsung bahkan pada saat 
makan siang bersama – dimana seluruh 
undangan mendapat makan melalui kupon-
kupon yang telah diedarkan di stasi-stasi 
jauh minggu sebelum acara, dan juga kupon-
kupon bazzar makanan -. Acara datang juga 
dari Misdinar, Pembina BIA Stasi, Vokal Grup 
Kelompok Kerasulan Kitab Suci (KKS) yang 
mana Pastor Lius SX menjadi salah satunya, 
penarikan undian, Pemberian Ulos – dimana 
untuk pemberian ulos ini umat-uMat dari 
berbagai kring dan stasi telah ditawarkan 
terlebih dahulu dan dimintai kesediaannya 
untuk memberikan sumbangan -, lelang 
“keroyokan” untuk pembelian keramik 
gereja, dan lelang foto Bapa Paus Fransiskus 
dan Bapa Uskup.  

Datang juga persembahan untuk 
pembagunan gereja paroki dari stasi-stasi 
wilayah I, wilayah 2,3, dan 4. Juga dari paroki 
kita, yaitu Paroki St Yohanes Pembaptis 
Perawang yang membawa serombongan 
umatnya. Acara ditutup oleh ucapan 
terimakasih dari Bapa Uskup, doa, dan berkat 
meriah, jam 16.38. 
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PERISTIWA 

DIALOG TOKOH PEREMPUAN LINTAS 

AGAMA 

Rabu, 17 Sept 3024, FKUB Kota Pekanbaru 
mengadakan pertemuan dialog tokoh 
perempuan Lintas agama bertajuk Persatuan 
kerukunan umat beragama menuju 
pekanbaru Kota Metropolitan Madani. 
Sebagai nara sumber, Bapak Walikota 
pekanbaru H Firdaus MT, Kakanwil Kota 
Pekanbaru Edwar S Umar dan Ketua FKUB 
Kota Pekanbaru Ismardi Ilyas MA.  

Peran wanita sangat penting, demikian 
Bapak Edwar S Umar menyampaikan 
pendapatnya -. Bila anda mendidik anak, 
maka Anda relah mendidik keluarga. Bila 
anda mendidik keluarga, maka anda telah 
mendidik bangsa. Jika kita membina wanita, 
kita sudah membina masa depan wanita yang 
baik, baik juga keluarganya, baik juga anak-
anaknya.  

 

Berbicara tentang kerukunan, berarti 
berbicara tentang keamanan. Kerukunan 
adalah pondasi, sesuatu yang sangat 
mendasar dalam kehidupan kita untuk 
membangun suatu bangsa. 

Beberapa instrumen untuk membangun 
kerukunan umat beragama, yaitu unsur 
pemuda, unsur masyarakat, dan tak lupa ibu-
ibu. 

Acara yang dimulai pukul 09.00 ini berakhir 
pukul 12.00, diikuti oleh tokoh-tokoh agama 
yang ada di pekanbaru. WKRI Cabang Santo 
Paulus Pekanbaru mengirimkan sepuluh 
anggotanya untuk menghadiri pertemuan ini. 

~ Dewi M Panjaitan / Foto: Agnes Pasaribu

PEMBANGUNAN GEREJA 

KAS PEMBANGUNAN GEREJA 

 



 

 

EDISI XXX– Oktober2014 Halaman 30 dari 32 

 

IURAN STASI – KRING 

 

15 TAHUN USIA PAROKI 

 

Lima belas tahun usia paroki kita dimana 15 adalah usia beranjak remaja. Masa remaja adalah masa 
yang penuh semangat, penuh gejolak,  masa dimulainya untuk menemukan jati diri. Secara fisik, 
gereja ini telah bertumbuh dan berkembang secara luar biasa. Dalam wujudnya yang belum selesai, 
gereja ini sudah mengundang decak kagum bagi yang melihatnya, besar, dan juga keindahan di 
dalamnya. 

Gereja adalah sarana penting, kudus, sebagai sarana umat bisa bertemu dengan saudara seiman 
dengan tetap memperhatikan perbedaan. Kita dipersatukan Tuhan, dalam iman. 
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Umat-umat ada yang sudah lama berkecimpung dalam pekerjaan di ladang Tuhan ini dan ada yang 
baru “kemarin sore”, ada yang sudah bertahun-tahun. Dalam hal ini, Tuhan memberikan 
kehormatan, Tuhan tidak membiarkan umat menganggur. Tuhan memberi satu dinar, cukup untuk 
hidup bergembira. Tuhan selalu memberi cukup, tidak pernah memberi kurang, bahkan kadang 
memberi lebih. “Cukup” perlu diyakini tidak hanya dalam kehidupan bergereja, melainkan dalam 
kehidupan sehari-hari. Maka kita gunakan yang “cukup” itu untuk kehidupan kita, dan yang 
berlebih kita gunakan untuk membangun umat.  Kita hidupkan iman kita. 

St Paulus Rasul begitu menyakini bahwa “Hidup untuk saya adalah bekerja dan berbuat, Kalau saya 
masih dibiarkan hidup, maka saya akan bekerja dan bekerja. Jika saya mati, maka akan ada tempat 
bagi saya disediakan oleh Tuhan.” 

Rancangan kita dan rancangan Tuhan seringkali berbeda, kadang kita tidak mengerti. Dalam setiap 
kesusahan – jika kita hidup dalam iman – Tuhan bekerja dengan rahmat-Nya dan memberikan 
rahmat_nya bagi kita. Tuhan mengurapi kita dalam Baptis, dan mengurapi kita lebih istimewa 
dengan Roh Kudus pada Sakramen Krisma, untuk bisa (dimampukan) bekerja di ladang-Nya. 

Maka  mari kita mempersembahkan diri kita, keluarga kita, Keluarga Tuhan, supaya kita terus 
diberkati, dan supaya tetap bekerja di ladang Tuhan. Supaya kita menjadi “kota Tuhan” yang 
bersinar, karena hidup yang makin sempurna bersama Tuhan dan Roh-Nya. 

~Homili Bapa Uskup dalam Misa Penerimaan Sakramen Krisma Wilayah 1 
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