
 



PENGANTAR PASTOR  

Saudara-saudari terkasih, 

Kita syukuri waktu penuh rahmat istimewa 
yang telah kita alami bersama selama bulan 
Agustus dan September yang baru lalu ini, 
khususnya dalam peristiwa 
pemberkatan/peresmian gereja paroki dan 
dalam kunjungan pastoral Bpk Uskup.   

Dalam peristiwa Pemberkatan/Peresmian 
Gereja Paroki, kita telah sempat menikmati 
sejenak makna Firman Tuhan: “Sungguh, 
alangkah baiknya dan indahnya apabila saudara 
–saudara  diam bersama dengan rukun!” (Mz 
133:1). Persatuan umat paroki sungguh kita 
rasakan:  persatuan umat antar stasi, kerukunan 
dengan masyarakat, Pemerintah dan agama lain, 
dipimpin Bpk Uskup bersama para pastor dan 
DPP, serta didukung oleh para Religius dan 
paroki-paroki yang lain.  Gedung gereja yang 
baru itu serta upacara suci di dalamnya 
membuat kita juga ‘bermimpi’ sejenak betapa 
indahnya iman dan hidup Kristiani kita, jika kita 
sanggup memahaminya dan menghayatinya 
dengan sungguh. 

Peristiwa kunjungan pastoral Bpk Uskup 
merupakan juga suatu berkat istimewa, suatu 
‘Pentekosta kecil’ bagi paroki kita, betapa tidak 
demikian jika kita ingat misalnya bahwa: 

- Sejumlah cukup besar (231 orang) 
Saudara/i kita telah menerima Sakramen 
Penguatan / Krisma. 

- 45 orang ‘Prodiakon’ menerima 
penyegaran rohani dan pelantikan dari Bpk 
Uskup. 

- Satu kelompok cukup besar yang mewakili 
OMK kring dan stasi (116 orang) sempat 
bertemu dan mendapat bimbingan khusus 
dari Bpk Uskup. 
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- Ibu-ibu juga sebanyak 114 orang yang mewakili Ibu-ibu di Kring, Stasi dan 
Organisasi sempat bertatap muka dgn Bpk Uskup dan menerima dari 
padanya tuntunan dan semangat baru dalam panggilan dan tugas mereka 
sebagai isteri dan ibu rumah tangga. 

- DPP diarahkan dan diteguhkan oleh Bpk Uskup dalam rapat DPP Pleno 
yang dihadiri 85 orang. 

- Seluruh umat paroki sempat disegarkan di Wilayah masing-masing dengan 
perayaan Ekaristi yang dipimpin Bpk Uskup dan oleh bimbingan dan 
siraman rohani dari padanya. 

Disegarkan pengalaman istimewa itu, kita hendak lebih bersemangat dalam 
tugas kita seharian dan dalam menyambut kegiatan-kegiatan Gereja yang 
direncanakan untuk bulan-bulan yang akan datang.   

Bulan Oktober dikenal sebagai Bulan Rosario dan Bulan Misi.  

Bulan Rosario. Kebiasaan kita untuk berkumpul, berdoa rosario di rumah-
rumah secara bergilir selama bulan Oktober adalah suatu kebiasaan yang patut 
dijunjung tinggi: kita saling menerima dan membawa satu sama lain sukacita, 
perhatian, penghiburan doa dan berkat Tuhan. Untuk menunjang 
kebiasaan/devosi ini disarankan adanya di kring / stasi suatu patung Bunda 
Maria yang dibawa dari rumah-ke rumah, tempat doa rosario diadakan.  
Berkaitan dengan bulan Oktober sebagai bulan Misi, dianjurkan pula bahwa di 
dalam doa Rosario, di samping ujud-ujud khusus menurut kebutuhan di 
masing-masing Kring / Stasi, kita selalu ingat pula ujud agar Umat Katolik setia 
dalam imannya dan supaya karena kelakuannya yang baik memiliki daya tarik 
untuk umat yang beragama lain. 

Bulan Misi.  Bulan Oktober diawali dengan Pesta St. Theresia dari Kanak-kanak 
Yesus, Pelindung misi (tgl 1/10), dan satu hari Minggu (Minggu ke-3, tgl 18/10) 
dikhususkan sebagai Hari Minggu Evangelisasi. Dengan demikian kita 
disadarkan akan anugerah dan harta besar iman dan agama kita yang perlu kita 
pelihara, kembangkan dan komunikasikan kepada sesama. Betapa sedih hati 
kita mendengar bahwa masih ada kasus orang Katolik meninggalkan agamanya 
karena bujukan uang, kerja, jodoh...  Harta tak ternilai kita tukar dengan harta 
yang rapuh dan cepat hilang lenyap!  Kita diingatkan pula bahwa kita telah 
menerima anugerah iman dengan perantaraan orang lain dan sekarang kita 
sendiri diutus sebagai saksi iman ini kepada sesama yang belum mengenalnya.  
Doa untuk panggilan, kesaksian iman kita sendiri dan sumbangan derma pada 
hari Minggu Evangelisasi merupakan wujud konkrit dari komitmen kita sebagai 
orang Katolik yang sadar akan panggilan dan tugas perutusannya. 



Bulan November diawali dengan Hari Raya Semua Orang Kudus (tgl. 1/11) 
dan Hari Peringatan Mulia Arwah Semua Orang Beriman (tgl. 2/11) dan 
diwarnai dengan Penutupan Tahun Liturgi dan Hari Raya Tuhan Kita Yesus 
Kristus Raja (tgl 22/11). Dengan perayaan-perayaan ini Gereja mengajak kita 
untuk mengarahkan pandangan kita ke depan, ke tujuan hidup kita yang 
disinari Yesus dalam keadaan mulia sebagai Raja Semesta Alam yang sudah 
dinikmati kemuliaan-Nya oleh semua Orang Kudus dan yang mempersiapkan 
tempat bersama Dia bagi semua yang percaya kepada-Nya, yang masih hidup 
dan yang sudah mati.  Kita dianjurkan untuk meneguhkan rasa persaudaraan 
kita dengan Saudara/i yang sudah meninggal melalui doa, doa pribadi dan 
bersama di lingkungan. Suatu tanda cinta dan hormat terhadap Saudara/i yang 
sudah meninggal ialah juga membersihkan dan merawat tempat kuburan 
mereka. 

Beberapa hal lain yang perlu kita perhatikan selama bulan Oktober dan 
November antara lain ialah: 

- Ziarah Bersama KKMK  (Karyawan/ti Muda Katolik) Keuskupan Padang, 
yaitu OMK yang sudah bekerja. Ziarah ini akan diadakan pada tgl 10-11 
Oktober, dipimpin KomKep Keuskupan Padang. Yang berminat dapat 
menghubungi Sie. Kepemudaan Paroki (Bpk L. Purba No. HP 
081371373216). 

- Temu OMK separoki yang menurut akan dilaksanakan tgl  13-15 
November. Kegiatan ini sedang dipersiapkan oleh Sie Kepemudaan paroki 
bersama dengan Pengurus OMK dan diharapkan mendapat perhatian 
bukan hanya dari OMK tetapi dari seluruh Pegnurus stasi dan umat paroki. 

- Mengingat kita sudah mulai menjelang akhir tahun, baiklah Pengurus stasi 
(khususnya Sekretaris dan Bendahara) mulai mempersiapkan laporan 
tahunan dan jika dalam hal administrasi ada tanggungan yang belum 
dilunasi, supaya dengan segera dibereskan secara tuntas. 

- Kursus Persiapan Perkawinan akan diadakan di Labuh Baru tgl. 6-8 
November.   

- Kita diingatkan pula bahwa tgl. 29/11 mulai Masa Adven yang akan 
berlangsung sampai Natal Dan dalam masa Adven kita menghindari 
pesta perkawinan dan pesta adat. 

Demikianlah yang dapat kami sampaikan.  Semoga Tuhan memberkati segala 
usaha kita demi Kerajaan-Nya dan kemuliaan-Nya. 

Salam dan Hormat Kami 

P. Franco Qualizza, SX 
Pastor Paroki 



 

 

DARI REDAKTUR 

Bulan Kitab Suci Nasional baru saja berlalu, tetapi hal itu bukan berarti kita juga 
berhenti dalam bertekun membaca dan merenungkan Firman Tuhan yang 
terkandung dalam Kitab Suci. Sebab, “Firman Tuhan itu pelita bagi langkah kaki 
kita dan terang bagi jalan kita“ (bdk. Mzm 115:119). 

Dan syukur kepada Allah, kini kita bisa memasuki bulan yang baru, semua itu 
hanya karena anugerahNya! Memasuki bulan Oktober maka bagi kita umat 
beriman Katolik di seluruh dunia, kita diingatkan kembali dengan bulan 
Rosario, dimana pada bulan ini Gereja kembali menyerukan kepada kita untuk 
bertekun dalam doa, secara khusus doa Rosario. Memang selain Ekaristi, Doa 
dan Sabda adalah bagian tak terpisahkan dalam hidup kita. Doa dan Sabda 
adalah nafas hidup bagi setiap kita umat beriman. Bulan Rosario adalah momen 
bagi kita untuk mengingat dan memberi penghormatan kepada Bunda Maria, 
Bunda Yesus yang dari rahimnya lahirlah Juruselamat bagi kita dan oleh 
ketaatannya akan Sabda Allah maka karya keselamatan Allah sampai ke tengah 
kita umat manusia. Ia telah mengandung Sang Sabda, membesarkan Sang Sabda 
dan setia menyertai perjalanan Sang Sabda hingga ke kaki salibNya, sampai 
pada kenaikanNya ke Surga. Maka dari itu kita percaya, melalui tuntunan dan 
doa-doa Bunda Maria kita pun akan sampai kepada Sang Sabda. Bunda Maria 
selalu memberi perhatian bagi kita anak-anaknya, dengan doa-doanya dan 
kehadirannya yang selalu menyertai sepanjang sejarah berdirinya Gereja. 
Begitu banyak pertolongan Bunda Maria bagi Gereja dan anak-anaknya yang 
berada di Gereja Katolik. Oleh karena itu sepantasnyalah kita memberi 
penghormatan yang layak bagi Bunda Maria. 

Warta paroki kali ini menyapa dengan sekilas kunjungan Bapa Uskup. Kita 
doakan semoga beliau selalu sehat dan diberi tenaga ekstra agar selalu kuat dan 
bersukacita dalam melayani, demikian dengan para pastor di paroki kita, yang 
kesehariannya kini harus “menggantang asap” untuk melayani keperluan-
keperluan kita. 

Salam hangat 

Y Sugiyana 
Redaktur 
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S A J I A N   U T A M A 

BERJALAN BERSAMA BUNDA MARIA 

Di bentangan luas tanah Palestina, 
adalah suatu tempat yang tidak terlalu 
luas, namun namanya tercatat dalam 
sejarah untuk waktu yang tidak 
terbatas. Hari itu hari biasa, tempat itu 
tempat biasa, gadis itu gadis biasa. 
Desa kecil yang tenang, dengan 
penduduknya yang sederhana, tidak 
ada yang luar biasa. Gadis muda yang 
jelita, dengan perangainya yang 
lembut, namun tidak tampak ada yang 
luar biasa. Akan tetapi, ada sesuatu 
yang luar biasa terjadi. Peristiwa 
penting yang sangat menentukan 
dalam sejarah keselamatan manusia 
memulai. Sang malaikat diutus Tuhan 
untuk mewartakan kabar gembira 
kepada Maria, bahwa ia adegannya 
akan mengandung dan melahirkan 
Putera Raja!“Tetapi setelah genap 
waktunya maka Allah mengutus Anak-
Nya, yang lahir dari seorang 
perempuan dan takluk kepada hukum 
Taurat.” (Gal. 4:4) Allah mengutus 
Anak-Nya. Yesus datang ke dunia ini 
karena diutus oleh Bapa. Betapa 
inisiatif selalu datang dari Bapa, selalu 
saja ada sesuatu yang dilakukan bagi 
manusia oleh Bapa. 

Mengapa Yesus harus datang? Maria 
tidak mengerti apa-apa, karena 
memang Tuhan tidak segera 
menerangkan sebagaimana yang kita 
ketahui dari Kitab Suci, yaitu: “Ia 
diutus untuk menebus mereka, yang 
takluk kepada hukum Taurat, supaya 

kita diterima menjadi anak.” (Gal. 4:5) 
Apa yang Maria mengerti hanyalah 
sejauh apa yang dikatakan malaikat 
kepadanya, yaitu apa yang bisa 
ditangkap oleh matanya, oleh 
pendengarannya, pikiran dan 
perasaannya. Demikianlah manusia, 
hidup dengan mencoba mengerti 
segala sesuatu, sesuai dengan apa 
yang bisa ditangkap oleh indera dan 
segenap kemampuannya. Akan tetapi, 
rupanya masih begitu banyak hal yang 
tidak dapat dimengerti. Hidup penuh 
misteri, hari esok tidak terpahami, 
peristiwa yang telah lalu tidak 
terselami, seolah anak-anak manusia 
berjalan ditelan kabut tidak bertepi. 
Satu hal yang pasti, Allah tidak akan 
pernah membiarkan kita sendiri. 
Setiap jalan setebal apa pun kabutnya, 
berujungkan kebahagiaan yang 
melabuhkan jiwa di pantai kasih ilahi. 
Setiap peristiwa, setiap perutusan, 
disertai dengan rahmat Allah 
sehingga kita mampu melalui dan 
menunaikannya. "Cukuplah kasih 
karunia-Ku bagimu, sebab justru dalam 
kelemahanlah kuasa-Ku menjadi 
sempurna." (2Kor.12:9) Bahkan sekali 
pun mata kita memandang jalan sudah 
buntu, pikiran kita dipenuhi dengan 
pertanyaan mengapa dan perasaan 
sarat dengan pahit serta kecewa, 
biarlah iman kita membimbing untuk 
tetap percaya, bahwa itu semua 
pastilah yang terbaik untuk kita. Suatu 
hari nanti kita akan melihat bahwa 
masa-masa tersulit itu menjadi hiasan 
yang paling indah dalam hidup kita. 
Perhiasan yang membuat jiwa kita 
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semakin cemerlang mempesona. “Ia 
membuat segala sesuatu indah pada 
waktunya, bahkan Ia memberikan 
kekekalan dalam hati mereka. Tetapi 
manusia tidak dapat menyelami 
pekerjaan yang dilakukan Allah dari 
awal sampai akhir”(Pkh.3:11). 

Maria merupakan teladan sempurna 
dari jiwa yang menanti kegenapan 
waktu Allah dengan iman. Walaupun 
ada banyak hal yang tidak 
dimengertinya, bahkan mungkin 
bertentangan dengan pikirannya, 
namun ia tetap setia untuk percaya. 
Nazaret masih terlihat biasa saja, 
walaupun peristiwa luar biasa baru 
saja terjadi. Desa yang kecil, 
sederhana, bahkan tidak pernah 
disebut satu huruf pun dalam 
Perjanjian Lama, sehingga tidak 
heranlah jika Natanael memper-
tanyakan, “Mungkinkah sesuatu yang 
baik datang dari Nazaret?” (Yoh. 1:46). 

Nazaret yang kecil dan sederhana 
menjadi gambaran Maria, rakyat kecil 
yang bersahaja. Maria adalah gadis 
miskin yang harus berjuang setiap 
harinya untuk dapat meneruskan 
hidup. Meskipun ia bukanlah gadis 
yang kaya dan terkenal, perjuangan 
hidupnya tidak pernah membuatnya 
mengeluh dan menyesal. Demikianlah 
Allah rupanya tidak mementingkan 
kedudukan sosial seseorang dan 
keseharian hidupnya. Kekudusan 
justru terjadi pertama-tama di 
dalam kesetiaan manusia menjalani 
hidup sehari-harinya. 

Maria hidup dalam ketersembunyian 
yang besar. Kerendahan hatinya begitu 
dalam sehingga tidak seorang pun 
yang menyangka bahwa ia adalah 
Bunda Allah. Sepanjang hidupnya ia 
tidak pernah membuat mujizat, tidak 
pernah pergi merasul ke mana-mana, 
semua orang mengenalnya hanya 
sebagai seorang ibu biasa. Pekerjaan 
sehari-harinya adalah sebagaimana 
pekerjaan seorang ibu lainnya yang 
miskin dan sederhana. Ia memasak, 
mencuci, pergi ke sumur mengambil 
air dan tentu saja mengasuh Yesus 
puteranya. Tetangganya, kenalannya, 
tidak seorang pun mengira bahwa di 
tengah mereka hadir Maria, Sang 
Mempelai Roh Kudus, Sang Bunda 
Allah. Bahkan agaknya seluruh alam 
semesta pun tidak mengenalinya 
sebagai Perawan Suci yang penuh 
dengan rahmat Allah sehingga Maria 
hanya hadir dan dikenal sepenuhnya 
oleh Allah saja. 

Demikianlah teladan kerendahan 
hati Maria mengajak kita semua 
anak-anaknya untuk tidak 
menonjolkan diri, tidak tinggi hati, 
menyadari selalu bahwa tanpa Allah 
kita tidak berarti. Mencari nama 
baik, mempertahankan harga diri, 
semua itu hanyalah akan membuat 
kita mudah tersinggung, putus asa 
dan kecewa. Apakah artinya kita 
berharga di mata dunia namun tidak 
berkenan di mata Allah? Bukankah itu 
sama dengan sekotak nasi yang indah 
bungkusnya namun basi dalamnya? 
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Misteri Nazaret sebagai tempat yang 
penuh dengan karya Roh Kudus 
terkuak oleh sikap kontemplatif Maria. 
Nazaret yang gersang menjadi tanah 
misi yang subur karena jawaban “Ya” 
Maria kepada kehendak Allah. Dalam 
Nazaret yang sunyi itu Maria hidup 
bersama Allah sehingga seolah 
Nazaret menjadi klausura Maria, 
tempat ia tinggal berdua saja dengan 
Allah dalam ketersembunyian dan 
keheningan batin yang besar. Betapa 
indahnya jikalau hati kita juga dapat 
menjadi Nazaret. Hati yang hening dan 
sederhana, tidak diributkan dengan 
segala ambisi, kebencian dan cinta 
diri. Hati yang diperuntukkan untuk 
Tuhan saja dan di sanalah kita tinggal 
berduaan dengan Allah dalam 
ketersembunyian dan keheningan 
surgawi yang menyenangkan. 

Seringkali yang menjadi sumber 
keributan hati adalah karena terlalu 
banyaknya keinginan. Ingin berkuasa, 
ingin berbicara, ingin melukai, ingin 
memusuhi. Sebagai manusia biasa, 
tentunya Maria juga memiliki 
keinginan-keinginan pribadi. Akan 
tetapi, ketika harus memilih, Maria 
hanyalah lembut merunduk, 
“Sesungguhnya aku ini adalah hamba 
Tuhan; jadilah padaku menurut 
perkataanmu itu." (Luk. 1:38) 

Di hati banyak keinginan di hadapan 
mata banyak pilihan, itulah manusia di 
setiap peredaran jaman. Akan tetapi, 
Sang Bunda Suci mengajarkan kita 
untuk melepaskan kehendak pribadi 
dalam ketaatan seorang anak yang 

mengasihi Bapanya. Hati yang taat 
akan menjalani hari-harinya 
dengan mencari kehendak Tuhan 
dalam hidupnya. Hati yang miskin 
dengan sederhana akan percaya 
bahwa kehendak Allah selalu yang 
terbaik bagi hidupnya. Hati yang 
murni, lepas dari segala hawa nafsu 
duniawi, mencintai kehendak Allah 
yang menjadi segalanya bagi dirinya. 
Demikianlah ketaatan, kemiskinan dan 
kemurnian, menuntun kita untuk 
mempersatukan kehendak kita dengan 
kehendak Allah. Dalam persatuan 
kehendak itulah manusia mencapai 
kepenuhannya, karena cintanya 
menyatu dengan cinta ilahi, yang 
membuat jiwanya semakin hidup dan 
sempurna. 

Melihat seorang malaikat Allah berdiri 
di hadapannya, Maria terperanjat 
keheranan. Wajahnya yang sedang 
terpesona itu tampak semakin jelita 
bermandikan cahaya surgawi yang 
memenuhi ruangan pondoknya. Duhai, 
jelita suci berseri, siapakah engkau 
gerangan? “Salam, hai engkau yang 
dikaruniai...”(Luk. 1: 28) Demikianlah 
Gabriel menjelaskan siapa Maria, yaitu 
perawan suci yang dikaruniai, 
dipenuhi dengan rahmat ilahi. 

“Maria adalah karya termulia dari 
Allah yang Mahatinggi. Di dalam Maria 
Allah menuangkan segala pengetahuan 
dan keindahan-Nya untuk menjadi 
milik-Nya. Maria adalah mempelai Roh 
Kudus yang termeterai sehingga tidak 
seorang pun yang dapat memasukinya. 
Maria adalah bait Roh Kudus dan 
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tempat peristirahatan Allah Tritunggal. 
Di sanalah tempat persemayaman 
kesukaan Allah yang tidak seorang pun 
di dunia ini dapat menandinginya.” (St. 
Louis Marie de Montfort) 

Apa yang telah dilakukan Maria 
sehingga ia menjadi seorang yang 
demikian “hebat”, penuh dengan 
rahmat Allah? Lukas tidak 
menerangkan apa pun dalam Injilnya. 
Inilah kasih karunia cuma-cuma dari 
Allah, karena ia tidak memperhatikan 
penampilan, tetapi melihat langsung 
ke kedalaman hati manusia.“Bukan 
yang dilihat manusia yang dilihat 
Allah; manusia melihat apa 
yang di depan mata, tetapi 
TUHAN melihat 
hati."(1Sam.16:7) 

 

Kekudusan..., ke sanalah 
setiap insan manusia 
dipanggil tanpa terkecuali. 
Akan tetapi, kebebasan 
untuk menjawab juga Tuhan 
berikan kepada setiap orang tanpa 
terkecuali. Tuhan tidak memandang 
miskin atau kaya, pintar atau bodoh, 
terkenal atau terlupakan. Tuhan akan 
berkarya sepenuh-penuhnya di 
dalam jiwa yang terbuka kepada-
Nya. Segala sesuatu tergantung dari 
tanggapan manusia. Maria memang 
telah dipilih Tuhan. Walaupun 
demikian, tanpa jawaban “Ya” dari 
Maria, Tuhan tidak akan melakukan 
apa pun juga melalui Maria. Dalam 
hal ini, Maria mengajarkan anak-
anaknya untuk membuka hati kepada 

Tuhan. Tuhan ingin membentuk dan 
memurnikan setiap jiwa sehingga 
sampai pada kekudusan. Jiwa yang 
menutup hati hanyalah mengambat 
karena Allah dalam dirinya. Tuhan 
menyertai engkau (Luk. 1:28) Betapa 
seringnya ungkapan ini kita temukan 
di sepanjang Kitab Suci, yang tidak lain 
merupakan surat cinta Allah kepada 
manusia. ” Janganla takut, Abram, 
Akulah perisaimu.”  (Kej.15:1)  
Janganlah kecut dan tawar hati, sebab 
TUHAN, Allahmu, menyertai engkau, ke 
mana pun engkau pergi." (Yos.1:9)  
"TUHAN menyertai engkau, ya 
pahlawan yang gagah berani." 
 (Hak.6:12) 

Salam malaikat ini begitu merdu di 
telinga Maria, begitu hangat di 

hatinya. Tuhan menyertai 
senantiasa, inilah kerinduan 
terdalam yang tidak pernah 
pudar di lubuk jiwa Maria. 

Tuhan mempunyai rencana yang 
besar dalam hidup Maria dan 

untuk itu, Tuhan tidak akan pernah 
meninggalkan Maria sedikit pun. 

Demikianlah Tuhan tidak pernah 
meninggalkan kita dalam hidup ini. 
Setiap manusia diciptakan untuk suatu 
misi. Ada rencana besar Allah yang 
akan diwujudkan dalam hidup kita, 
asal saja kita mau menjawab “Ya” atas 
panggilan-Nya ini. Kita cukup 
menganggukkan kepala atas 
kehendak-Nya dan selanjutnya Ia 
sendiri yang akan berkarya dalam 
hidup kita. Ia tidak akan membiarkan 
kita sendirian untuk melaksanakan 
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segala tugas perutusan-Nya, untuk 
mewujudkan rencana ilahi-Nya. 
Jikalau Ia telah memanggil, Ia akan 
terus mendampingi karena Ia tidak 
pernah menyesali panggilan-Nya. 
“Sebab Allah tidak menyesali kasih 
karunia dan panggilan-Nya.” (Rm. 
11:29) 

Karya keselamatan masih terus 
berlanjut dan ke dalamnyalah kita 
dipanggil Allah untuk turut serta 
merajut benang-benang keselamatan 
di tengah dunia yang semrawut. Setiap 
orang dipanggil Tuhan untuk menjadi 
seuntai benang yang dipakai-Nya 
untuk membuat suatu sulaman yang 
amat indah, yaitu sulaman 
keselamatan. Gelengan kepala kita 
terhadap panggilan Bapa surgawi akan 
membuat benang itu terputus. 
Walaupun kita hanyalah seutas 
benang yang lemah dan kecil, tidak 
berarti dan nyaris tidak 
terlihat, namun di tangan 
Seniman Agung, setiap 
benang menjadi penuh arti 
dalam membangun sulam-
an yang indah dan penuh 
warna. 

Bunda Maria telah me-
wujudkan misinya di 
dunia ini. Benangnya tersulam indah 
di sepanjang garis sejarah 
keselamatan umat manusia. Banyak 
orang sebetulnya menyadari bahwa ia 
memiliki suatu panggilan tertentu 
dalam hidupnya, sebuah misi yang 
istimewa. Akan tetapi, banyak di 
antara mereka pula yang menolak 

panggilan-Nya, entah karena lebih 
mementingkan kehendak pribadi, 
cinta diri, atau pun cemas tanpa alasan 
yang berarti. Maria mengajarkan 
manusia di segala jaman, untuk 
menjawab panggilan Allah ini dengan 
iman. Walaupun mungkin kita tidak 
mengerti apa-apa, atau pun merasa 
tidak mampu apa-apa, namun iman 
membuat kita memahami, bahwa 
“Tuhan menyertai engkau,” 
merupakan suatu kekuatan yang besar 
karena memiliki arti bahwa segala 
sesuatu adalah karya Allah dan bukan 
karya manusia. 

“Jangan takut, Maria...,” (Luk. 1:30) 
lembut Malaikat Gabriel menenangkan 
Maria. Undangan Tuhan adalah 
undangan sukacita, bukan undangan 
ketakutan. Panggilan Allah adalah 
panggilan kebahagiaan bukan 
panggilan kehancuran. Maria hanyalah 

gadis belia yang sederhana. 
Anaknya akan menjadi Raja? 
Bukankah ini sesuatu yang 
mencemaskan untuk seorang 
gadis miskin yang masih sangat 
muda dan sederhana? Akan 
tetapi, kecemasan itu tidak 
tinggal lama. Sapaan malaikat 

mengangkat segala kecemasan dan 
ketakutannya. Suara malaikat 
mengangkat hati manusia kepada 
sukacita.“Tetapi malaikat itu berkata 
kepadanya: "Jangan takut, hai 
Zakharia, sebab doamu telah 
dikabulkan dan Elisabet, isterimu, akan 
melahirkan seorang anak laki-laki 
bagimu dan haruslah engkau menamai 
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dia Yohanes. Engkau akan bersukacita 
dan bergembira, bahkan banyak orang 
akan bersukacita atas kelahirannya 
itu.” (Luk. 1:13-14) “Akan tetapi 
malaikat itu berkata kepada 
perempuan-perempuan itu: "Janganlah 
kamu takut; sebab aku tahu kamu 
mencari Yesus yang disalibkan itu. Ia 
tidak ada di sini, sebab Ia telah bangkit, 
sama seperti yang telah dikatakan-Nya. 
Mari, lihatlah tempat Ia berbaring.” 
 (Mat. 28:5-6) Dalam perjalanan hidup 
kita, juga Tuhan mengutus malaikat-
Nya untuk menyapa, “Jangan 
takut.”Senyum ibu yang menenangkan, 
nasihat imam yang menyejukkan, 
hiburan teman yang menggembirakan, 
semua itu adalah malaikat-malaikat 
Tuhan bagi kita. 

Maria masih duduk terpesona 
memandang malaikat yang berbicara 
di hadapannya. Angin lembut yang 
mengusap keningnya tidak 
dirasakannya, burung-burung kecil 
yang memahligai pondok 
sederhananya tidak ditengoknya. 
Dirinya begitu terserap dengan 
kehadiran Gabriel. Senyumnya, 
wajahnya dan kata demi kata yang 
keluar dari bibirnya, tidak satu pun 
yang luput dari perhatian Maria. 
Sehingga akhirnya rasa terpesona itu 
pun berubah menjadi keheranan, 
ketika ia mulai mengerti bahwa ia 
harus mengandung. "Bagaimana hal 
itu mungkin terjadi, karena aku belum 
bersuami?" (Luk. 1:34) Maria ingin 
mencoba menerima pernyataan 
malaikat yang mengherankan ini, yaitu 

bahwa ia harus mengandung seorang 
putera. Sungguh sesuatu yang 
mengherankan, melampaui pengertian 
Maria, karena ia adalah seorang 
perawan yang menurut pemikiran 
manusiawi tidak mungkin bisa 
mengandung. Iman mencari pen-
jelasan. Iman bekerja sama dengan 
akal budi, untuk dapat mengerti apa 
yang ia percayai. 

Pertanyaan Maria, “Bagaimana 
mungkin,” sama sekali bukan berarti ia 
meragukan Allah, sebaliknya 
mengungkapkan imannya yang luar 
biasa. Pada jaman Maria, menjadi 
seorang perawan tanpa suami adalah 
sesuatu yang nista. Begitu pula 
seorang perempuan tanpa anak adalah 
suatu aib. Tidak heran ketika Elisabet 
diberitahu akan melahirkan seorang 
putera, ia bersyukur dengan 
berkata, “...sekarang Ia berkenan 
menghapuskan aibku di depan 
orang." (Luk. 1:25) Akan tetapi, di 
jaman yang serba tidak mungkin bagi 
Maria itu, ada kerinduan yang amat 
kuat dalam hatinya untuk hidup 
perawan bagi Tuhan. Ia ingin 
memberikan dirinya seutuh-utuhnya 
kepada Tuhan saja. Oleh karena itu, 
ungkapan Maria “Bagaimana 
mungkin” itu menunjukkan iman 
Maria yang besar, karena ia percaya 
Tuhan tentu menerima persembahan 
hidupnya untuk menjadi perawan 
Allah. Itulah sebabnya ia ingin 
mencoba mengerti bagaimana 
mungkin ia seorang perawan dapat 
melahirkan seorang putera. 
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Pertanyaan Maria ini berbeda sekali 
dengan pertanyaan Zakharia, “Lalu 
kata Zakharia kepada malaikat itu: 
"Bagaimanakah aku tahu, bahwa hal 
ini akan terjadi? Sebab aku sudah tua 
dan isteriku sudah lanjut 
umurnya." (Luk.1:18) Zakharia merasa 
dirinya sudah tua dan Elisabet istrinya 
sudah lanjut umurnya. Dalam 
pikirannya, sungguh tidak 
mungkin dalam keadaan mereka 
seperti itu Elisabet bisa 
mengandung dan melahirkan 
seorang anak. Itulah sebabnya, 
ketika malaikat mengatakan 
kepada Zakharia bahwa istrinya 
akan melahirkan, Zakharia ragu 
dan sulit percaya. Sebaliknya 
dengan Maria; ketika diberitahu oleh 
malaikat, tidak ada keraguan sedikit 
pun dalam hatinya. Pertanyaannya 
justru mengungkapkan imannya dan 
ke-tertarikannya untuk mengerti 
bagaimana itu semua dapat terjadi. 

Sejak jaman dahulu kala, sudah 
banyak orang yang ragu akan 
kehendak Allah. Seringkali mereka 
meminta tanda dan tanda untuk 
memastikan. Jikalau tidak, mereka 
tidak akan melakukan apa pun juga. 
“Sebelum itu Hizkia telah berkata 
kepada Yesaya: "Apakah yang akan 
menjadi tanda bahwa TUHAN akan 
menyembuhkan aku dan bahwa aku 
akan pergi ke rumah TUHAN pada hari 
yang ketiga?" (2 Raj. 20:8)“Kemudian 
berkatalah Gideon kepada Allah: "Jika 
Engkau mau menyelamatkan orang 
Israel dengan perantaraanku, seperti 

yang Kaufirmankan itu maka aku 
membentangkan guntingan bulu 
domba di tempat pengirikan; apabila 
hanya di atas guntingan bulu itu ada 
embun, tetapi seluruh tanah di situ 
tinggal kering maka tahulah aku, 
bahwa Engkau mau menyelamatkan 
orang Israel dengan perantaraanku, 
seperti yang Kaufirmankan." (Hak. 

6:36-37) 

Sebaliknya dengan Maria, ia 
tidak meminta tanda apa pun 
juga. Ia langsung percaya walau 
belum mengerti. Pertanyaannya 
„Bagaimana mungkin“ justru 
merupakan langkah pertamanya 
untuk mencari apa yang telah ia 

percayai. Pernyataan malaikat bahwa 
Elisabet saudaranya yang sudah tua 
itu mengandung memang bisa menjadi 
tanda bagi Maria. Akan tetapi, Maria 
tidak pernah meminta tanda itu. 

Demikian pulalah saat kita membuka 
Kitab Suci dengan keingintahuan yang 
besar, sama sekali bukan tindakan 
yang lahir dari keraguan akan Sabda 
Allah. Sebaliknya, membuka lembaran 
Kitab Suci merupakan langkah untuk 
dapat semakin mengenal Dia yang 
yang kita imani, dan mengerti 
kehendak-Nya dalam kehidupan kita. 

Takjub, terpengarah dan heran, 
akhirnya di hadapan malaikat yang 
menyampaikan tawaran Tuhan, Maria 
hanya dapat berucap penuh 
kepasrahan dan cinta, „Sesungguhnya 
aku ini adalah hamba Tuhan; jadilah 
padaku menurut perkataanmu itu." 
Inilah Fiat terkenal dari Bunda Maria, 
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jawaban YA yang mengawali sejarah 
keselamatan umat manusia. 

Maria hanyalah perempuan biasa 
sebagaimana perempuan pada 
umumnya di muka bumi ini. Untuk 
dapat mengerti, untuk dapat 
berjuang, untuk dapat mengatakan 
YA kepada kehendak Allah, sama 
sekali bukan hal yang mudah. Akan 
tetapi, benang-benang iman, 
harapan dan cintakasih Maria 
kepada Allah telah merajut tuntas 
rangkaian sejarah keselamatan 
umat manusia. Hidupnya yang 
miskin, taat dan murni di hadapan 
Allah, menghantar kita untuk datang 
kepada Tuhan dan berkata pula 
dengan segenap hati, „Sesungguhnya 
aku ini adalah hamba Tuhan; jadilah 
padaku menurut kehendak-Mu." Maka 
pada saat itulah kita dapati diri kita 
telah menjadi benang yang tersulam 
rapi dalam sulaman ilahi yang amat 
indah. Sulaman keselamatan yang 
menghantar jiwa-jiwa ke pangkuan 
Bapa di surga. 

~ Sr. Maria Skolastika P.Karm – 

WWW.CARMELIA.NET 

  

TOPIK 

SANTA PERAWAN MARIA RATU 

ROSARIO 

Secara tradisi, Gereja Katolik 
mendedikasikan bulan- bulan tertentu 
untuk devosi. Bulan Mei yang sering 
dikaitkan dengan permulaan 
kehidupan karena di negara-negara 

empat musim mengalami musim semi, 
dihubungkan dengan Bunda Maria, 
yang menjadi Hawa yang Baru. Hawa 
sendiri artinya adalah ibu dari semua 
yang hidup, “mother of all the living” 
(Kej 3:20). Devosi mengkhususkan 
bulan Mei 
sebagai bulan 
Maria 
diperkenalkan 
sejak akhir 
abad ke 13. 
Namun praktek ini baru menjadi 
populer di kalangan para Jesuit di 
Roma pada sekitar tahun 1700-an dan 
baru kemudian menyebar ke seluruh 
Gereja. Pada tahun 1809, Bapa Paus 
Pius VII ditangkap Napoleon. Di dalam 
penjara, Paus memohon kepada Bunda 
Maria agar dibebaskan dari penjara. 
Beliau berjanji akan mendedikasikan 
perayaan untuk menghormati Bunda 
Maria jika doanya dikabulkan. Lima 
tahun kemudian, pada tanggal 24 Mei, 
Bapa Paus dibebaskan dan kembali ke 
Roma. Tahun berikutnya, dia 
mengumumkan hari perayaan Bunda 
Maria, Penolong umat Kristen. 
Demikianlah devosi kepada Bunda 
Maria semakin dikenal. Ketika Bapa 
Paus Pius IX menjelaskan dogma 
“Immaculate Conception/ Bunda 
Maria yang dikandung tidak bernoda” 
pada tahun 1854, devosi bulan Mei 
sebagai bulan Maria telah dikenal oleh 
sekuruh Gereja. Bapa Paus Paulus VI 
dalam surat ensikliknya, the Month of 
Mary mengatakan, “Bulan Mei adalah 
bulan di mana devosi umat beriman 
didedikasikan kepada Bunda Maria 
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yang terberkati,” dan bulan Mei adalah 
kesempatan untuk “penghormatan 

iman dan kasih yang 
diberikan oleh umat 
Katolik di setiap bagian 
dunia kepada Sang Ratu 

Surga. Sepanjang bulan ini, 
umat Katolik, baik di gereja 

maupun secara pribadi di 
rumah, mempersembahkan 
penghormatan dan doa dengan 

penuh kasih kepada Maria dari 
kepenuhan hati mereka. Pada bulan 
ini, rahmat Tuhan turun atas kita … 
dalam kelimpahan.” (Paus Paulus VI, 
the Month of May, 1). Praktek 
mendedikasikan bulan Mei kepada 
Bunda Maria dipopulerkan oleh 
ensiklik rosario yang dikeluarkan oleh 
Bapa Paus Leo XII awal 1883 dan 
diakhiripada tahun 1889 di mana 
beliau menulis 12 ensiklik tentang 
rosario dan lima surat apostolik 
tentang rosario. 

Sedangkan penentuan bulan Oktober 
sebagai bulan Rosario berkaitan 
dengan pertempuran di Lepanto pada 
tahun 1571 di mana negara-negara 
Eropa diserang kerajaan Ottoman 
yang mengancam punahnya pengikut 
Kristus di Eropa. Jumlah pasukan 
Turki itu melampaui pasukan Katolik 
yang ada di Spanyol, Genoa dan 
Venesia. Menghadapi ancaman ini, Don 
Juan (John) dari Austria, komandan 
armada, berdoa rosario memohon 
pertolongan Bunda Maria. Demikian 
juga, umat Katolik di seluruh Eropa 
berdoa rosario. Selain itu, pada tanggal 

7 Oktober 1571, Paus Pius V bersama 
umat beriman berdoa rosario di 
basilika Santa Maria Maggiore. Sejak 
subuh sampai petang, doa rosario 
tidak berhenti didaraskan di Roma 
untuk mendoakan pertempuran di 
Lepanto. Walaupun nampaknya 
mustahil, namun pada akhirnya 
pasukan Katolik menang pada tanggal 
itu. Kemudian, Paus Pius V 
menetapkan peringatan Rosario dalam 
Misa di Vatikan setiap tanggal 7 
Oktober.Selanjutnya penerusnya, Paus 
Gregorius XIII, menetapkan tanggal 7 
Oktober itu sebagai Hari Raya Rosario 
Suci. Demikianlah sekilas mengenai 
mengapa bulan Mei dan Oktober 
dikhususkan sebagai bulan Maria. 
Bunda Maria memang terbukti selalu 
menyertai Gereja dan mendoakan kita 
semua, para murid Kristus, yang telah 
diberikan oleh Tuhan Yesus menjadi 
anak- anaknya (lihat Yohanes 19:26-
27). 

Bunda Maria turut mengambil bagian 
dalam karya keselamatan Kristus 
Putera-Nya, dan bekerjasama dengan-
Nya untuk me-
lindungi Gereja-
Nya sampai ak-
hir zaman. 

  
Camkanlah 
pesan Bunda 
Maria ini: “Apa yang dikatakan (Yesus) 
kepadamu, buatlah itu!" (Yoh 2:5). 
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UJUD KERASULAN DOA – OKTOBER 

2015 

Ujud Umum / Universal:  
Perdagangan manusia 

Semoga perdagangan manusia, bentuk 
modern dari perbudakan, dapat segera 
dihentikan. 

Kami Mohon… 

Ujud Misi / Evangelisasi  : Karya 
Misi di Asia 

Semoga dengan semangat misi, 
komunnitas-komunitas Kristiani di 
Asia bisa mewartakan Injil bagi 
mereka yang sedang menantikannya 

Kami Mohon… 

Ujud Gereja Indonesia : Aparat 
keamanan 

Semoga Aparat keamanan dan 
penegak hukum berani menggunakan 
hati nuraninya dalam menjaga 
keamanan dan menegakan keadilan. 

Kami mohon….. 

 

K O L O M 

KATEKESE: BUNDA MARIA – 

TERDEPAN DALAM PERJALANAN 

IMAN 

Sebagai ibu yang mengandung, 
melahirkan dan membesarkan 
Yesus, Bunda Maria hadir 
secara istimewa dalam 
kehidupan Yesus di dunia. Di 
setiap peristiwa hidupnya, 
ketaatan iman Maria terus 

diuji dan disempurnakan oleh Tuhan. 
Sejak terbentuk-Nya Kristus dalam 
rahimnya, saat kelahiran-Nya di 
tempat yang termiskin, saat 
mengungsi ke Mesir, saat hilangnya 
dan diketemukannya kembali Yesus di 
bait Allah; saat pertumbuhan-Nya 
sejak anak-anak sampai dewasa, Maria 
hidup bersama- sama dengan Tuhan 
Yesus di bawah satu atap, dalam 
kesederhanaan keluarga tukang kayu. 
Saat Yesus pertama kali melakukan 
mujizat di perkawinan di Kana, Bunda 
Maria hadir; demikian pula pada saat 
Yesus mengajar orang banyak. 
Walaupun Kitab Suci tidak mencatat 
secara detail tentang Bunda Maria, 
namun kita mengetahui bahwa Bunda 
Maria hadir di saat- saat penting dan 
menentukan dalam hidup Tuhan Yesus 
di dunia. 

Penyertaan Bunda Maria mencapai 
puncaknya pada saat ia mendampingi 
Kristus, sampai di bukit Golgota, di 
saat hampir semua murid-Nya 
meninggalkan Dia. Maria tegar berdiri 
di kaki salib Kristus, dan turut 
mempersembahkan Dia di hadapan 
Allah Bapa. Maria melihat sendiri 
kesengsaraan Putera-nya Yesus 

Kristus yang melampaui segala 
ungkapan, untuk menebus dosa-

dosa manusia. Di kaki salibNya, 
Maria melihat sendiri apa 

yang nampaknya seperti 
pengingkaran total apa 
yang dikatakan oleh 
Malaikat Gabriel saat 
memberikan Kabar 
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Gembira, “Ia akan menjadi besar …. 
Tuhan Allah akan mengaruniakan 
kepada-Nya takhta Daud, bapa 
leluhur-Nya, dan Kerajaan-Nya tidak 
akan berkesudahan.” (Luk 1:22-23). 
Nyatanya, di hadapan mata Bunda 
Maria, yang terlihat adalah 
penderitaan Putera-nya yang tak 
terlukiskan, “Ia dihina dan dihindari 
orang, seorang yang penuh 
kesengsaraan ….ia sangat dihina, 
sehingga orang menutup mukanya 
terhadap dia …” (lih. Yes 53:3-5). 
Betapa besarnya ketaatan iman yang 
ditunjukkan oleh Bunda Maria di kaki 
salib itu, di hadapan Allah! “Betapa 
totalnya ia memasrahkan dirinya 
kepada Tuhan tanpa syarat, 
mempersembahkan segala kehendak 
dan pemahamannya kepada Tuhan 
yang “tak terselami jalan- jalan-Nya” 
(Rom 11:33)… Ini mungkin adalah 
yang disebut sebagai “pengosongan 
diri yang paling dalam” yang pernah 
terjadi dalam sejarah kehidupan 
manusia.”  

Para ibu yang pernah menyaksikan 
anaknya meninggal dunia di depan 
matanya sendiri akan lebih dapat 
memahami perasaan Bunda Maria. 
Apalagi dalam hal ini, Yesus wafat 
dengan cara yang sangat memilukan 
hati: Ia disiksa sampai mati, dan 
kepada-Nya difitnahkan segala yang 
jahat, walaupun sesungguhnya Ia tidak 
bersalah. Di kaki salib Yesus 
tergenapilah nubuat nabi Simeon 
kepada Bunda Maria, “dan suatu 
pedang akan menembus jiwamu 

sendiri….”(Luk 2:35) Di kaki salib itu 
Bunda Maria membuktikan 
persatuannya dengan Kristus, melalui 
keteguhan iman yang sama ketika ia 
menerima Kabar Gembira, “Terjadilah 
padaku menurut perkataan-Mu, ya 
Tuhan.” (lih. Luk 1: 38). 

Mari kita memeriksa ke dalam diri kita 
masing- masing, seberapa jauh kita 
mempunyai iman yang sedemikian? Di 
saat berbagai masalah datang, dan 
sepertinya ‘gelap’ yang ada di hadapan 
kita, apakah kita masih dapat teguh 
beriman kepada Tuhan? 
Sesungguhnya, kita perlu belajar dari 
Bunda Maria untuk tetap dapat 
mengatakan kepada Tuhan, 
“Terjadilah kehendak-Mu,” dengan 
kepasrahan yang penuh; sebab kita 
percaya bahwa rancangan Tuhan jauh 
lebih tinggi dari rancangan kita (lih. 
Yes 55:8-9). 

Sebab bukankah hal ini yang tergenapi 
pula di dalam diri Bunda Maria, bahwa 
karena ketaatan imannya, dan 
kesetiaannya kepada Tuhan, Maria 
juga melihat buah karya Allah 
selanjutnya. Kristus bangkit dari 
kematian (lih. Mat 28: 1-10; Mrk 16:1-
8; Luk 24:1-12, Yoh 20:1-10), 
menampakkan diri-Nya dan 
menyatakan bahwa Dia sungguh hidup 
(Mrk 16:9-18; Luk 24:13-49, Yoh 
20:11-29, 21:1-19, Kis 1:3) dan 
akhirnya, Kristus naik ke surga dengan 
mulia (lih. Luk 24:50-52; Kis 1:9-11). 
Selanjutnya, Bunda Maria turut 
berkumpul bersama- sama dengan 
para murid untuk bersama- sama 
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sehati sejiwa menantikan Roh Kudus 
(lih. Kis 1:13-14), dan saat janji itu 
digenapi (Kis 2:1-4). Bunda Maria 
hadir pada hari Pentakosta, yaitu saat 
lahirnya Gereja dinyatakan, yang 
ditandai dengan datangnya Roh Kudus 
yang dijanjikan Kristus. Roh Kudus 
itulah yang secara ajaib mengubah 
para murid menjadi manusia baru di 
dalam Kristus. Mereka yang dulunya 
takut menjadi berani; yang dulunya 
kurang percaya menjadi teguh 
beriman. 

Di tengah- tengah karya Allah 
membentuk para murid Kristus untuk 
menjadi semakin beriman, Maria tetap 
menjadi teladan iman, karena ia terus 
setia dan bertumbuh dalam 
penghayatannya akan rencana Tuhan 
sampai akhir. Atas jasa Kristus, dan 
karena persatuannya yang sempurna 
dengan Kristus untuk melawan setan 
sampai akhir hidupnya, maka Maria 
memperoleh hasil akhir dari 
kemenangan yang total atas dosa dan 
maut, yang selalu disebutkan dalam 
surat- surat Rasul Paulus (lih. Rom 5- 
6; 1 Kor 15:21-26, 54-57). Karena itu, 
sebagaimana kebangkitan Kristus 
yang mulia menjadi bukti kemenangan 
ini, maka permusuhan Kristus [dalam 
kesatuan dengan Bunda Maria]dengan 
setan mencapai akhirnya dengan 
dimuliakannya juga Maria Bunda-Nya 
dalam tubuh kebangkitannya, seperti 
Tubuh kebangkitan Kristus. Maka, 
tergenapilah ajaran Rasul Paulus, “Dan 
sesudah yang dapat binasa ini 
mengenakan yang tidak dapat binasa 

dan yang dapat mati ini mengenakan 
yang tidak dapat mati, maka akan 
genaplah firman Tuhan yang tertulis: 
“Maut telah ditelan dalam 
kemenangan…” (1 Kor 15:54)….” 
Dengan demikian, Bunda Maria…. 
sebagai pendukung Penyelamat yang 
telah mencapai kemenangan atas dosa 
dan segala akibatnya, akhirnya 
memperoleh juga puncak yang 
tertinggi dari kehormatan yang 
diterimanya, bahwa ia dibebaskan dari 
kerusakan tubuh dalam kubur dan 
sehingga, seperti Puteranya, yang 
telah mengatasi maut, ia [Maria] dapat 
diangkat tubuh dan jiwanya kepada 
kemuliaan surga, di mana sebagai 
Ratu, ia duduk di dalam kemuliaan di 
sisi kanan Puteranya, Sang Raja segala 
zaman (1 Tim 1:17). 

Dalam kesatuannya dengan Kristus 
jugalah, maka Bunda Maria tidak 
berpangku tangan di surga, tetapi 
terus mendukung Kristus yang masih 
terus melaksanakan karya 
keselamatan-Nya di dunia ini, dengan 
doa- doa syafaatnya. Pengaruh Bunda 
Maria dalam karya keselamatan ini 
tentu terjadi bukan karena kuasa 
dirinya sendiri, tetapi karena 
kehendak Allah dan kebaikan-Nya. 
Peran pengantaraan Bunda Maria ini 
tidak menyaingi pengantaraan Kristus 
apalagi meniadakannya, melainkan 
mendukungnya. Konsili Vatikan II 
merumuskannya dengan indah, 
demikian: 

“Pengantara kita hanya ada satu, 
menurut sabda Rasul: “Sebab Allah itu 
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esa, dan esa pula pengantara antara 
Allah dan manusia, yakni 
manusia Kristus Yesus, yang telah 
menyerahkan diri-Nya sebagai 
tebusan bagi semua orang” (1Tim 2:5-
6). Adapun peran keibuan Maria 
terhadap umat manusia sedikit pun 
tidak menyuramkan atau mengurangi 
pengantaraan Kristus yang tunggal itu, 
melainkan justru menunjukkan 
kekuatannya. Sebab segala pengaruh 
Santa Perawan yang menyelamatkan 
manusia tidak berasal dari suatu 
keharusan objektif, melainkan dari 
kebaikan ilahi. Pengaruh tersebut 
mengalir dari kelimpahan pahala 
Kristus, bertumpu pada pengantaraan-
Nya, sama sekali tergantung dari 
padanya, dan menimba segala 
kekuatannya dari padanya. Pengaruh 
itu sama sekali tidak merintangi 
persatuan langsung kaum beriman 
dengan Kristus, melainkan justru 
mendukungnya.” (Lumen Gentium 60) 

“Sebab tiada makluk satu pun yang 
pernah dapat disejajarkan dengan 
Sabda yang menjelma dan Penebus 
kita. Namun seperti imamat Kristus 
secara berbeda-beda ikut dihayati oleh 
para pelayan (imam) maupun oleh 
Umat beriman, dan seperti satu 
kebaikan Allah terpancarkan secara 
nyata kepada makhluk-makhluk 
ciptaan-Nya dengan cara yang 
berbeda-beda, begitu pula satu-
satunya pengantaraan Penebus tidak 
meniadakan, melainkan 
membangkitkan pada mereka aneka 
bentuk kerja sama yang berasal dari 

satu-satunya sumber. Adapun Gereja 
tanpa ragu-ragu mengakui, bahwa 
Maria memainkan peran yang berada 
di bawah Kristus seperti itu. Gereja 
tiada hentinya mengalaminya, dan 
menganjurkan kepada kaum beriman, 
supaya mereka ditopang oleh 
perlindungan Bunda itu lebih erat 
menyatukan diri dengan Sang 
Pengantara dan Penyelamat.” (Lumen 
Gentium 62) 

Jika Tuhan pernah bersabda, “doa 
orang yang benar sangat besar 
kuasanya” (Yak 5:16), bukankah akan 
sangat teramat besar kuasa doa Bunda 
Maria, yang telah dibenarkan Tuhan 
Yesus, dan terlebih lagi, karena ia 
adalah Bunda-Nya sendiri yang telah 
dikuduskan Allah? Itulah sebabnya 
Gereja Katolik menganjurkan kita 
umat beriman untuk memohon 
dukungan doa Bunda Maria, sebab hal 
itu baik untuk pertumbuhan iman kita, 
dan akan lebih erat lagi 
mempersatukan kita dengan Kristus. 

Dengan demikian, nyatalah bahwa 
Maria telah masuk dalam rencana 
keselamatan Allah, sejak awal mula. 
Saat kejatuhan Adam dan Hawa, 
keberadaan Maria dan Kristus 
Puteranya telah dinubuatkan Allah; 
dan ini digenapi saat Maria menerima 
Kabar Gembira Malaikat. Selanjutnya, 
Bunda Maria selalu hadir dan bersatu 
dengan Kristus selama Ia hidup di 
dunia, saat sengsara, wafat, 
kebangkitan sampai kenaikan-Nya ke 
surga. Oleh kesetiaannya beriman 
sampai akhir, Bunda Maria diangkat ke 
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surga, tubuh dan jiwanya dan 
menerima mahkota kehidupan yang 
dijanjikan Tuhan kepada mereka yang 
percaya dan mengasihi Dia (lih. Why 
2:10; Yak 1:12). Maka ajaran bahwa 
Bunda Maria diangkat ke surga dan 
dimahkotai di surga, bukan semata- 
mata merupakan penghormatan 
kepada Bunda Maria saja, tetapi 
merupakan ajaran tentang 
pengharapan akan penggenapan janji 
Kristus kepada semua orang yang 
percaya kepada-Nya, di mana Maria 
telah mengambil tempat yang 
terdepan, sebab ia telah terlebih 
dahulu menunjukkan teladan imannya 
yang sempurna di hadapan Allah. 

St. Ambrosius mengajarkan bahwa 
Bunda Maria adalah teladan Gereja 
dalam hal iman, kasih dan persatuan 
sempurna dengan Kristus. Dalam 
misteri Gereja, Bunda Maria disebut 
sebagai perawan dan ibu, dan kedua 
hal ini juga yang harus diteladani oleh 
Gereja. Keperawanan dan kekudusan 
Maria mendorong Gereja untuk terus 
berpegang pada iman yang murni, 
yang tidak dipengaruh oleh ajaran si 
‘ular tua’/ setan yang dapat 
dinyatakan dalam banyak cara. 
Selanjutnya, teladan Maria sebagai 
ibu, juga wajib mendorong Gereja 
untuk meniru perbuatan kasihnya 
dalam memberikan dirinya untuk 
mewujudkan rencana Allah, yaitu 
untuk melahirkan Kristus di hati 
umat beriman. Teladan iman Bunda 
Maria dalam hal iman yang murni, 
pengharapan yang teguh dan kasih 

yang tulus inilah yang seharusnya 
terus terpatri dalam hati kita, agar 
bersama Bunda Maria, akhirnya kita 
dapat menerima juga penggenapan 
janji Tuhan kepada setiap orang yang 
percaya 

 

LITURGI: BEBERAPA CATATAN 

PRAKTIS UNTUK 

MENYELENGGARAKAN MISA ANAK-

ANAK (6) 

Diajari tata gerak yang baku dan 
universal  

Sering terlihat di beberapa paroki 
bahwa anak-anak diajari tata gerak 
yang sama, namun penjelasan 
maknanya berlainan satu sama lain. 
Mungkin para pendampingnya 
mengacu pada sumber yang berbeda 
dan kurang akurat. Sebaiknya anak-
anak tetap diajari beberapa tata gerak 
dan sikap tubuh yang baku, yang 
berlaku secara universal di seluruh 
dunia. Pendidikan dini akan ikut 
menentukan dalam pembentukan 
pemahaman mereka akan ajaran 
Gereja yang benar. Jangan sampai, 
setelah agak besar mereka jadi 
bingung, atau setelah dewasa mereka 
terlanjur menghayati hal-hal yang 
kurang tepat, bahkan keliru sama 
sekali. 

 
Awas, tata gerak yang kurang 
mendidik 
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Kebebasan menetapkan tata gerak 
untuk Misa anak sering kali 
kebablasan. Sampai-sampai ada 
orangtua yang merasa keberatan 
dengan beberapa tata gerak dan sikap 
tubuh yang diajarkan pada anaknya. 
Misalnya, setelah anak-anak membuat 
tanda salib dengan tangan kanan, 
diucapkanlah “muah, muah, muah” 
seperti orang mencium angin, 
kemudian sebentar menyentuhkan 
jemari pada mulut, membuka tangan 
di depan bibir yang seolah meng-
hembuskan ciuman itu (kiss bye...). 
Apakah makna dan maksud tata gerak 
semacam itu selaras dengan makna 
dan maksud membuat tanda salib? 
Praktik semacam itu kiranya perlu 
ditinjau secara kritis. Maka, jika 
dianggap perlu dapatlah dibuat 
kaidah-kaidah khusus untuk tata gerak 
anak dalam Misa (PMBA 33) supaya 
tidak ada hal-hal yang menyimpang 
dari segi pedagogis umum ataupun 
pendidikan iman dan liturgi. 

 
Diperlukan juga bantuan unsur-
unsur visual 

Kemampuan melihat dari anak-anak 
perlu juga diperhatikan dengan baik. 
Banyak unsur visual yang berperan 
penting dalam perayaan liturgi anak. 
Apa pun yang dilihat anak-anak bisa 
menjadi sarana pendidikan iman dan 
membantu penghayatan mereka akan 
liturgi itu sendiri. Unsur visual itu bisa 
tampil dalam bentuk benda khusus 
yang sudah lazim (altar, lilin, salib, 
dsb), gambar, warna simbolis, atau 

hiasan-hiasan lain. Unsur-unsur visual 
dapat menciptakan suasana perayaan 
yang segar, tidak kering dan 
membosankan (PMBA 35). Mata yang 
melihat keindahan dapat 
mengimbangi otak yang sering diperas 
untuk berpikir. Maka, baik juga 
sebelum Misa itu anak-anak dilibatkan 
dalam persiapan dengan membuat 
unsur-unsur visual sendiri. Misalnya 
membuat gambar yang melukiskan isi 
bacaan, ujud-ujud doa umat, atau 
menyiapkan alat peraga lain yang akan 
digunakan untuk membantu 
permenungan tema (bendera, 
rangkaian bunga, balon, dsb). Dalam 
kesempatan tertentu, misalnya homili, 
Imam dapat menyinggung atau 
menjelaskan makna unsur-unsur 
visual yang ada dan mengaitkannya 
dengan tema atau pesan Misanya. 

 
Saat hening juga penting 

Meskipun peluang bergerak diberi 
perhatian yang cukup banyak, 
sebaiknya tetap diajarkan juga arti 
pentingnya saat hening kepada anak-
anak. Janganlah kesibukan lahir terlalu 
ditekankan. Anak-anak sesungguhnya 
juga sanggup untuk menciptakan 
keheningan dan berdoa dalam batin. 
Namun, untuk itu mereka harus 
dibimbing dan dibantu supaya belajar 
mengalami saat hening (PMBA 37). 
Kapan saat-saat hening itu? Misalnya 
setelah mereka mendengarkan bacaan 
dan homili untuk merenung, setelah 
menerima komuni untuk memuji 
Tuhan dan berdoa dalam hati. Teks-
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teks liturgis pun hendaknya 
dibawakan dengan perlahan, tenang 
dan jelas, tidak terburu-buru. Imam 
membawakannya begitu. Demikian 
juga anak-anak yang bertugas 
membawakan teks sebaiknya sungguh 
dilatih untuk membawakan dengan 
baik dan menarik 

(…bersambung) 

KITAB SUCI: MARIA-MARIA DALAM 

KITAB SUCI 

Nama “Maria” adalah nama yang 
sangat umum dan biasa digunakan 
pada zaman Yesus. Hal ini disebabkan 
karena Maria adalah saudari dari Musa 
(Kel 15:20), dan setiap keluarga ingin 
mempunyai Musa dalam keluarga. 
Betapa seringnya nama Maria 
digunakan, nampak sangat jelas, 
seperti nama perempuan-perempuan 
yang berada di bawah kaki salib Yesus: 
“Dan dekat salib Yesus berdiri ibu-Nya 
(yaitu Maria), Maria istri Klopas dan 
Maria Magdalena (Yoh 19:25).” 
Ternyata ketiga perempuan itu 
bernama Maria. Karena itu, untuk 
membedakan di antara Maria-Maria, 
ditambahkan sebutan ibu dari, istri 
dari, saudari dari atau ditambahkan 
nama tempat asal, 
seperti Magdalena (dari Magdala). 

 Maria Magdalena seringkali 
disalahtafsirkan sebagai 
perempuan pendosa yang 
mengurapi kaki Yesus (Luk 
7:37-50). Kesalahtafsiran ini 
terjadi karena sesudah 
bercerita tentang perempuan 

pendosa yang mengurapi kaki 
Yesus, Lukas menyebut nama 
Maria Magdalena dengan 
keterangan “yang telah 
disembuhkan dari roh-roh 
jahat.” (Luk 8:2) Karena 
predikat “pendosa” disamakan 
dengan predikat “roh-roh 
jahat,” dan ditafsirkan sebagai 
dosa seksual yang sangat 
berat, maka ditariklah 
kesimpulan bahwa perempuan 
pendosa itu adalah Maria 
Magdalena yang pernah 
menjadi pelacur. 
Kesalahtafsiran ini terjadi 
dalam sejarah Gereja, bahkan 
dilakukan para Bapa Gereja 
(Agustinus, Ambrosius, Efren) 
dan juga Paus (Gregorius 
Agung dalam khotbah 14 
September 591), sehingga 
terciptalah tradisi bahwa 
Maria Magdalena itu adalah 
mantan pelacur. Penafsiran 
bahwa “roh-roh jahat” berarti 
pelacur, kiranya kurang tepat, 
karena dalam Kitab Suci tak 
ada rujukan yang menyamakan 
kerasukan roh jahat (Mrk 7:30; 
9:21) sebagai hidup dalam 
dosa. Dalam kaitan dengan 
dosa, Lukas memakai 
ungkapan “diampuni dari 
dosa-dosanya” (bdk Luk 7:47-
48). Maka, predikat yang 
diberikan kepada Magdalena 
“yang telah disembuhkan dari 
roh-roh jahat atau berbagai 
penyakit” harus ditafsirkan 
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sebagai kesembuh-an dari 
berbagai penyakit, bukan dari 
dosa seksual. 

 Dua perempuan yang berbeda, 
yaitu Maria Magdalena (Luk 
8:2) dan wanita pendosa (Luk 
7:37-50) itu kemudian masih 
dicampur-adukkan dengan 
perempuan ketiga, yang 
dikisahkan Mrk 14:3-9 (Yoh 
12:1-8). Dasar 
pencampuradukan ialah 
karena kesamaan pengurapan. 
Dalam tradisi sebelum 
penulisan Injil, ada dua kisah 
pengurapan. Yang pertama 
ialah pengurapan kaki Yesus 
oleh perempuan pendosa 
dengan air matanya. Yang 
kedua ialah pengurapan kepala 
Yesus oleh perempuan baik-
baik dengan minyak wangi. 
Perempuan pendosa itu 
melakukannya untuk 
memohon ampun, sedangkan 
perempuan baik-baik itu 
melakukannya untuk 
meramalkan kematian Yesus. 
Lukas (7:36-40) menuliskan 
kisah pertama, dan Markus 
(14:3-9 serta Mat 26:6-13) 
menuliskan kisah yang kedua. 
Jadi, perempuan baikbaik yang 
mengurapi kepala Yesus itu 
bukan Maria, saudara Lazarus 

dan Marta, dan juga bukan 
Maria Magdalena atau pun 
perempuan pendosa itu. Teks 
itu sama sekali tidak memberi 
indikasi penafsiranpenafsiran 
yang demikian. Magdalena ada 
di tepi pantai, sedangkan 
Betania berada dekat 
Yerusalem. 

 
 Yohanes menyatukan kedua 

kisah pengurapan itu (Yoh 
12:1-9). Kisah dasar yang 
digunakan ialah kisah Markus 
tentang pengurapan di 
Betania, tapi Yohanes 
menambahkan rincian-rincian 
yang berasal dari kisah Lukas, 
misal bahwa perempuan itu 
tidak mengurapi kepala 
melainkan kaki Yesus. 
Demikian pula, dikatakan 
bahwa perempuan itu 
menyeka minyak wangi itu. 
Tambahan rincian dari Lukas 
ini membuat kisah Yohanes 
menjadi aneh. Lebih lagi, 
Yohanes menambahkan 
rincian tentang rambut 
perempuan itu terurai, yang 
pada saat itu menjadi simbol 
perempuan penghibur.  

~Hidup Katolik 
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LIPUTAN KHUSUS – KUNJUNGAN 

PASTORAL GEMBALA KEUSKUPAN 

PADANG 

DPP : Lebih ber-spiritualitas 

dalam melayani 

Rabu, 9 September 2015 pukul 17.00, 
rangkaian kegiatan pertama dalam 
kunjungan Pastoral Gembala 
Keuskupan Padang ke Paroki Santo 
Paulus Pekanbaru adalah pertemuan 
dengan DPP Pleno. Sekitar 100 
pengurus, terdiri dari Para Pastor, 
Suster, Tim Pastoral, DPP Harian, 
DPP Inti, Koordinator Wilayah, Ketua 
atau Wakil Ketua Kring Wilayah 
Pusat, Ketua Stasi dan Wakil dari 
kelompok Kategorial berkumpul di 
Gedung fasilitas umat untuk 
mendengarkan pengarahan dari Mgr 
Martinus D Situmorang OFM Cap. 

Katekesmus Gereja Katolik 
merumuskan Gereja sebagai 
“himpunan orang-orang yang 
digerakkan untuk berkumpul oleh 
Firman Allah, yakni, berhimpun 
bersama untuk membentuk Umat 
Allah dan yang diberi santapan 
dengan Tubuh kristus, menjadi 
Tubuh Kristus”. Existensi himpunan 
Umat Allah ini diwujudkan (secara 
lokal) dalam hidup berparoki. Di 
dalam paroki inilah himpunan Umat 
Allah mengambil bagian dan terlibat 
dalam menghidupkan peribadatan 
yang menguduskan (Liturgia), 
mengembangkan pewartaan Kabar 

Gembira (Kerygma), menghadirkan 
dan membangun persekutuan 
(Koinonia), memajukan karya cinta 
kasih/pelayanan (Diakonia) dan 
memberi kesaksian sebagai murid-
murid Tuhan Yesus Kristus 
(Martyria). Sehubungan dengan 
tahun pelayanan yang dicanangkan 
dalam musyawarah Pastoral 2011 
yang lalu, Bapa Uskup menyinggung 
soal panca tugas Gereja ini.  

Disampaikan oleh beliau, bahwa 
wujud kongkrit spiritualitas diakonia 
– agar umat lebih berspiritualitas 
dalam melayani – dicontohkan antara 
lain dengan memberi sumbangan, 
ikut bekerja, juga yang tidak boleh 
dilupakan adalah memperhatikan 
yang berkekurangan atau 
berkebutuhan khusus yang ada di 
wilayah / sekitar kita masing-masing. 

 

Diingatkan juga, bahwa seyogyanya 
kita tidak tergelincir dalam 
pemikiran bahwa bangunan Gereja 
Paroki yang megah telah selesai, 
maka pembangunan dianggap 
selesai. Pembangunan yang masih 
harus terus-menerus dibina adalah 



 

 

Edisi XLII– OKTOBER 2015 

 

Halaman 25 dari 32 

 

pembangunan dalam hal iman, 
bagaimana supaya umat menjadi 
rasul-rasul yang handal, bagaimana 
untuk menolong umat menjadi rasul, 
dengan mengadakan pembinaan 
terus-menerus.  

Dalam kesempatan ini, Bapa Uskup 
juga menyampaikan terimakasih 
kepada Panitia Pembangunan Gereja, 
pengurus stasi dan kring, wilayah, 
DPP lama maupun baru, serta 
seluruh umat yang atas segala usaha 
baik telah berhasil menyelesaikan 
pembangunan Gereja Paroki yang 
dicita-citakan sejak lama. Beliau 
sungguh bangga akan Gereja Paroki 
yang telah diresmikan juga oleh PLT 
Gubernur Riau tanggal 23 Agustus 
yang lalu, namun tetap bahwa 
umatlah yang paling berharga. Terus 
menerut beliau mengingatkan untuk 
menggalakkan pembangunan umat. 

Dalam pertemuan ini, peserta juga 
dihibur oleh penampilan memukau 
seorang gadis cilik – Fransiska Br 
Sihotang, dengan suara emasnya 
menlantunkan lagu “Mama.” 

Acara yang berbesan ini ditutup 
setelah beberapa sesi tanya jawab 
yang dipandu oleh Bapak Paian 
Gultom dengan doa penutup dari 
suster dan berkat dari Bapa uskup. 

Pengarahan bagi Prodiakon / 

Calon Prodiakon 

Kamis, 10 September 2015, mulai 
pukul 17.00, jadwal kegiatan 

Gembala keuskupan Padang di Paroki 
Santo Paulus adalah mengadakan 
pertemuan dengan para prodiakon 
dan calon prodiakon yang akan 
dilantik pada Perayaan Ekaristi 
dalam rangka penerimaan Sakramen 
Krisma hari Minggu mendatang. 

Para prodiakon / calon prodiakon 
yang lebih disosialisakan dengan 
sebutan petugas pelayan pembagi 
Komuni Kudus ini mendapatkan 
penyegaran dari Mgr Martinus D 
Situmorang OFM Cap, mendapat 
kesempatan tanya jawab, diberi 
pengarahan oleh Pastor Paroki 
sekaligus gladi bersih menjelang hari 
pelantikan mereka. 

Acara yang dipandu oleh Ibu Paulina 
Br Sihotang  - Anggota DPP St Paulus 
beserta Bapak I Nyoman Putra – 
Katekis Paroki, diikuti oleh 42 
prodiakon / calon prodiakon dari 
berbagai wilayah Paroki.  Selain 
katekis sendiri, 17 orang dari 
Wilayah Pusat,  7 orang dari Stasi 
Santa Lusia Rumbai, 3 orang dari 
Stasi St Veronika Palas, 4 orang dari 
Stasi St Philipus Arengka Ujung, satu 
orang dari Stasi St Elisabeth Muara 
Fajar, 4 orang dari Stasi St Yohanes 
Don Bosco Rajawali, satu orang dari 
Stasi St Stefanus Pasar Flamboyan, 3 
orang dari Stasi St Yohanes Kota 
Batak, satu orang dari Stasi St 
Tarcisius Kota baru dan satu orang 
dari Stasi St Felicitas Kota Bangun 
akan menerima pelantikan oleh Bapa 
Uskup. 
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Dalam kegiatan ini, tampil juga 
memotivasi para peserta – 
persembahan dua lagu dari 
Kelompok Kerasulan Kitab Suci. 

 

Penerimaan Sakaramen Krisma di 

Wilayah III 

Pagi, Jumat 11 September 2015 
rombongan Bapa Uskup beserta Para 
Pastor, Suster, Katekis dan DPP 
berangkat menuju Wilayah III. Di 
wilayah tersbut akan diterimakan 
Sakramen Krisma bagi 23 orang yang 
dilaksanakan di stasi St Fransiskus 
Xaverius Bukit Payung. Kunjungan ini 
merupakan rangkaian acara ketiga 
bapa Uskup 

Rombongan disambut dengan tarian 
penyambutan a’la adat Jawa dan 
dipasangkan blangkon. 

Penerima Sakramen Krisma terdiri 
dari 5 umat Stasi St Yosef Salo, 6 
umat dari Stasi St Fransiskus 
Xaverius Bukit Payung dan 12 umat 
dari Stasi St Dominikus Tambusai. 

Setelah penerimaan Sakramen, acara 
dilanjutkan dengan ramah tamah 
bersama rombongan Bapa Uskup. 

Selamat kepada penerima Sakramen 
Krisma.. Selamat menjadi saksi 
Krsitus. 

 

Penerimaan Sakramen Krisma di 

Wilayah II 

Sabtu, 12 September pukul 09.00, 
Kunjungan Gembala Keuskupan 
selanjutnya adalah Ke Stasi St 
Elisabeth Muara Fajar, dimana akan 
diterimakan Sakramen Krisma bagi 
77 umat di Wilayah II. 

 

Selesai penerimaan Krisma, acara 
dilanjutkan dengan ramah tamah di 
Aula Gereja Stasi yang hampir selesai 
dibangun. Pemotongan tumpeng nasi 
putih, acara tor-tor, dan makan siang 
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bersama di gelar dalam acara 
tersebut.  

Hadir dalam acara tersebut dari DPP 
Bpk Martinus Kasimun, Bapak TK 
Ginting, Bpk I Nyoman PA, para 
suster, pengurus-pengurus stasi 
Wilayah II juga para orang tua 
penerima Krisma. 

Penerima Krisma terdiri dari 27 
umat  Stasi Santa Lusia Rumbai, 16 
umat Stasi St Elisabeth Muara Fajar, 3 
umat Stasi St Theresia Kanak-kanak 
Yesus Takuana. 21 umat stasi Santa 
Veronika palas, dan 10 umat Stasi St 
Agnes Muara Beringin. 

Peranan Wanita Katolik dalam 

Keluarga dan Gereja 

Rangkaian acara kunjungan kelima 
Bapa Uskup selanjutnya adalah 
pertemuan dengan WKRI St Paulus 
dan Ibu-ibu paroki. Acara digelar 
Sabtu 12 September 2015 mulai 
pukul 17.00 di Gedung Fasilitas Umat 
Paroki St Paulus, dihadiri oleh Suster, 
3 ibu dari Stasi St Philupus Arengka 
Ujung, 4 ibu dari Stasi St Yohanes 
Don Bosco Rajawali, 7 ibu dari stasi 
St Lusia RUmbai, 3 ibu dari Stasi St 
Elisabeth Muara Fajar, 5 ibu dari 
Stasi St Veronika Palas, 2 ibu dari 
Stasi St Fransiskus Xaverius Bukit 
Payung, 4 ibu dari Stasi St Thomas 
Petapahan, 6 ibu dari Stasi St 
Yohanes Kota Batak, 2 ibu dari Kring 
St Tadeus  Wilayah Pusat, 3 ibu dari 
Kring St Gabriel Wilayah Pusat, 
Seorang ibu dari Kring St Paulus 

Wilayah Pusat, 4 ibu dari Kring St 
Guido Maria Conforti Wilayah Pusat, 
2 ibu dari Kring St Fransiskus 
Xaverius Wilayah Pusat, seorang ibu 
dari Kring St Fransiskus Assisi 
Wilayah Pusat, 3 orang ibu dari 
KringSanto Benediktud Wilayah 
Pusat, 5 ibu dari Kring St Mikael 
Wilayah Pusat, 2 ibu dari Kring St 
Lusia Wilayah Pusat, 3 ibu dari Kring 
St maria Ratu osari Wilayah Pusat, 3 
ibu dari Kring Santo Petrus Wilayah 
Pusat, 3 ibu dari Kring St Yohanes 
pembaptis Wilayah Pusat, 2 ibu dari 
Kring Santo  Markus Wiayah Pusat, 4 
ibu dari Kring St Lukas Wilayah 
Pusat, 4 ibu dar Kring St Agnes 
Wilayah Pusat, 2 ibu dari Kring St 
Yosef Wilayah Pusat, 3 ibu dari Kring 
St Elisabet Wilayah Pusat, 2 ibu dari 
Kring St Margaretha Wilayah Pusat, 3 
ibu dari Kring St Maria Wilayah 
Pusat, dan 29 ibu dari WKRI sendiri.  

Pertemuan ini mengusung tema 
Peranan Wanita Katolik dalam 
Keluarga dan Gereja. 

 

Dalam kesempatan ini, Mgr Martinus 
D Situmorang OFMCap menyam-
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paikan bahwa makin kita memberi 
diri, makin tidak habis waktu kita – 
suatu rumusan yang sepertinya tidak 
masuk akal, namun itulah yang akan 
terjadi. Ibu-ibu diminta untuk 
menolong ibu-ibu lain dalam Gereja 
untuk turut juga melayani. Di dalam 
Ormas, diminta agar ibu-ibu lebih 
agresif dalam mengoptimalkan 
kebaikan dalam masyarakat, seperti 
BKOB yang bisa berperan 
memperhatikan dan memper-
juangkan tidak hanya kepentingan 
Gereja, melainkan kepentingan 
masyarakat umum. Namun tidaklah 
biak juga jika melulu berorganisasi 
atau berkegiatan di Gereja, 
sementara keluarga di rumah 
diterlantarkan. Itu dosa besar, 
demikian ditegaskan Bapa Uskup. 

 

Acara diakhiri pukul 22.00 dengan 
doa penutup dan berkat dari Bapa 
Uskup. 

Penerimaan Sakramen Krisma 

Wilayah I dan Pusat serta 

Pelantikan Prodiakon 

Acara Gembala Keuskupan Padang, 
Mgr Martinus D Situmorang yang ke-
enam adalah di pusat paroki, MInggu 

13 September 2015 – yaitu 
Penerimaan Sakramen Krisma bagi 
14 dari stasi St Yohanes Don Bosco 
Rajawali dan 79 umat dari wilayah 
Pusat, serta pelantikan 45 orang 
prodiakon atau petugas khusus 
pembagi Komuni Kudus – separoki. 
Acara dimulai pukul 08.00 dengan 
Misa Krisma. 

 

Disampaikan oleh Bapa Uskup dalam 
homili beliau, bahwa Oh Allah sendiri 
diberikan kepada kita. Dialah yang 
mengantar kita kepada Allah. Hanya 
ROh Allah yang bisamemberikan kita 
pengertian yang benar tentang salib 
dan hanya daya Roh Kudus yang 
memampukan kita memanggul salib 
dengan rasa damai dan sukacita 
karna kita ambil bagian dalam karya 
penyelamatan. Roh Kudus diberikan 
kepada kita setiap hai, namun pada 
kesempatan ini, secara khusus 
diberikan kapada para penerima 
Krisma. Juga, Roh Kudus akan 
diberikan secara istimewa kepada 
paa prodiakon utnuk membagikan 
Tubah Kristus yang mengalahkan 
kematian dalam rupa roti. Belaiu 
berharap, semoga benar bahwa 
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pelayanan prodiakon-prodiakon 
yang akan dilantik ini adalah benar-
benar atas nama Kristus. 

Selesai Misa Krisma, acara 
dilanjutkan dengan ramah taman 
Bapa Uskup berpsama para penerima 
Krisma beserta keluarga, dan juga 
prodiakon. Dalam sambutan acara, 
Pastor Paroki – Pastor Franco 
Qualizza SX mengucapkan banyak 
terimakah atas pelayanan Bapa 
Uskup – terutama dalam kunjungan 
Pastoral ke Paroki St Paulus yang 
sungguh padat ini, dan berharap 
semoga terus-menerus diberi 
kekuatan luarbiasa untuk pelayanan. 

Ibu Ida Susila, selaku ketua panitia 
acara Krisma – dalam sambutannya 
menyampaikan bahwa para 
penerima Krisma telah menerima 
semacam SIM – surat ijin mengemudi 
– yang mana sudah bisa 
dipergunakan untuk mulai melayani 
dan mewartakan kasih Kristus, 
dengan mantaati rambu-rambu yang 
berlaku.  

 

Acara yang diisi dengan makan siang 
bersama dan sajian lagu-lagu diakhiri 
pukul 14.00. 

Fraternitas dalam OMK St.Paulus 

Pekanbaru sebagai tonggak dalam 

pelayanan 

Acara Bapa Uskup ke-tujuh dalam 
kunjungan pastoral beliau ke Paroki 
Santo Paulus adalah pertemuan 
dengan Orang muda Katolik (OMK), 
Minggu 13 September mulai pukul 
18.00 di Paroki. Pertemuan ini 
mengusung tema Fraternitas dalam 
OMK St.Paulus Pekanbaru sebagai 
tonggak dalam pelayanan. 

Sebanyak 116 OMk berpartisipasi 
dalam menerima pengarahan dari 
Bapa Uskup, didampingi para pastor, 
suster, para Pembina dan DPP. 

 

Acara Terdiri dari rekoleksi, dan 
ditutup dengan api unggun dan 
hiburan untuk mengakrabkan di 
depan Gedung Gereja baru. 
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Penerimaan Sakramen Krisma 

Wilayah IV 

Kunjungan ke-delapan, yang 
merupakan agenda terakhir Bapa 
Uskup dalam kunjungan pastoral 
beliau ke Paroki St Paulus Pekanbaru 
adalah menerimakan sakramen 
Krisma di Wilayah IV. Kali ini 
penerimaan Sakramen dilakukan di 
Stasi St Tarcisius Kota Baru. 

 

Rombongan dari Paroki sebanyak 4 
mobil berangkat pukul 08.00 
menempuh perjalan 2 jam menuju 
stasi tersebut, membawa Bapa 
Uskup, para pastor, suster, DPP dan 
perwakilan dari WKRI. 

Setiba di stasi St Tarcisius Kota baru, 
- ditengah-tengah tebalnya kabut 
asap- rombongan disambut dengan 
pertunjukkan marching Band dari 
perguruan Asisi Kota batak secara 
meriah. Sebanyak 42 orang 
diterimakan Sakramen Krisma oleh 
Bapa Uskup, yaitu 3 umat Stasi St 
Dionisius Kampung Damai, 4 umat 
stasi St Laurentius Suka Ramai, 5 
umat stasi St Thomas Petapahan, 11 

umat stasi St Yohanes Kota batak, 3 
umat stasi St Felicitas Kota bangun 
dan16 orang dari stasi tuan rumah. 

Setelah selesai Misa Krisma, acara 
dilanjutkan dengan makan siang 
bersama dan penggaangan dana. 
Gereja Stasi St Tarcisius Kota baru 
sedang dalam tahap pembangunan. 
Stasi yang diketuai oleh Ibu Yulia 
Usiani ini membangun gereja mereka 
secara mandiri. Maka pengggalangan 
dana ini memamng dimaksudkan 
untuk meneruskan pembangunan 
Gereja stasi ini yang sudah berjalan 
lebih dari 75% dan selalu digunakan 
umat untuk peribadatan di hari 
Minggu.  

 

Berpartisipasi dalam penggalangan 
dana ini seluruh stasi di wilayah III 
dan IV, serta Stasi St Philipus 
Arengka ujung dari Wilayah I yang 
mengirimkan utusannya. Dalam 
kesempatan ini juga, DPP dan 
keuskupan membantu sejumlah dana 
bagi pembangunan stasi ini. 

Rombongan DPP kembali ke paroki 
pukul 16.00 
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PEMBANGUNAN GEREJA 
 

 
 

 



 

 

 


