
 



 

 

PENGANTAR PASTOR  

1. Kunjungan Pastoral Bapak Uskup. 

Bapak Uskup telah mengadakan kunjungan 

pastoral di paroki kita  10-14 September 2016. 

Dengan kunjungan ini kita mengalami pertemuan, 

perjumpaan, dialog/ “sharing”,  ramah-tamah 

dengan beliau. Dalam diri beliau kita melihat sosok 

Rasul,Nabi dan Guru yang patut kita teladani 

dalam hidup, panggilan, dan perutusan kita. Lewat 

berbagai kegiatan/pertemuan baik di pusat 

maupun di semua  wilayah sungguh nampak 

persekutuan (“koinonia”)  kita dengan “Gembala 

kita”,  teristimewa dalam Perayaan Ekaristi 

sebagai puncak  dan sumber persatuan, 

persaudaraan, persekutuan sejati. Menyinggung 

tentang “persekutuan”, beliau menegaskan 

“jangan ada orang/keluarga/kelompok yang 

terabaikan”. 

2. Rosario dan Misi. 

Kebiasaan/tradisi untuk berkumpul sebagai suatu 

persekutuan dan berdoa Rosario khususnya di 

bulan Oktober jangan dilupakan. Dengannya kita 

akan semakin menyadari panggilan dan 

perutusan/misi kita  sebagaimana  diteladankan 

oleh Bunda Maria.  Adapun ujud misi Hari Misi 

Sedunia tahun ini (16 Oktober) adalah “Semoga 

dalam semua komunitas Kristiani Hari Misi 

sedunia memperbarui kegembiraan Injil dan 

tanggungjawab mereka untuk mewartakannya”.  

Gereja/komunitas yang  hidup adalah 

Gereja/komunitas  yang misioner. 
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3. Pesta Paroki St. Paulus 

Dalam rangka Tahun Persekutuan dan Tahun Yubileum Kerahiman kita akan 

mengadakan “pesta separoki” pada HARI RAYA TUHAN KITA YESUS KRISTUS RAJA 

SEMESTA ALAM tanggal 20 November 2016  Akan diadakan berbagai 

kegiatan/pertemuan/lomba dalam rangka pesta tersebut maka dimohon agar 

setiap kelompok/ kring/stasi/wilayah memperhatikan setiap infor-

masi/pemberitahuan/undangan dari Panitia. Sangat di harapkan agar kita  semua 

ikut mengambil bagian atau berpartisipasi secara aktif sebagai tanda/wujud nyata 

persekutuan kita dan memperoleh/ mengalami belas kasih/Kerahiman Allah 

sumber sukacita, ketentraman, dan damai.“Belas kasih adalah tindakan Allah yang 

paling agung dan paling tinggi; dengan belas kasih Allah dating menjumpai kita. 

Belas kasih adalah hukum dasariah yang bersemayam di hati setiap insane yang 

dengan tulus menatap mata saudara dan saudari seperjalanan. Belas kasih adalah 

jembatan yang menghubungkan Allah dan manusia; belas kasih menumbuhkan 

dalam hati kita harapan bahwa kita akan dikasihi sepanjang masa meskipun kita 

berdosa”, kata Paus Fransiskus. 

4. Hari Orang Muda Katolik Indonesia (Indonesian Youth Day =IYD) 

Pertemuan Orang muda Katolik se-Indonesia  diadakan tanggal 1-7 Oktober 2016 di 

MANADO, Sulawesi Utara. Keuskupan kita Keuskupan Padang akan mengutus 100 

orang OMK termasuk  4 orang dari paroki kita. Kita menyertai/mendukung mereka 

dengan doa-doa kita agar orang muda kita semakin mengenal/menyadari  identitas 

kekatolikan mereka dan semakin terlibat secara aktif dalam kehidupan menggereja 

dan masyarakat. 

5. Tahun Liturgi Gereja (TLG). 

Penanggalan Tahun Liturgi Gereja (TLG) yang baru yakni Tahun A mulai pada Hari 

Minggu Adven I, 27 November 2016. Selama masa Adven hendaknya menghindari 

pesta pernikahan dan pesta adat. 

6. Kursus Persiapan Perkawinn (KPP): tanggal 11-13 November 2016 di paroki. 

P. Yulius Tangke Bandaso, SX 

 



 

 

 

DARI REDAKTUR 
 

Syukur atas penyertaan Roh Kudus, Warta Paroki Oktober 2016 kembali meyapa 

kita di penghujung bulan.  

Tema kali ini adalah sedikit penyegaran dari banyak hal yang Bapa Uskup kita 

sampaikan dalam beberapa pertemuan di bulan September yang lalu. Kiranya dapat 

mengingatkan kita untuk lebih meresapi dan melaksanakan apa yang beliau 

sampaikan. 

Kami sampaikan juga ringkasan IYD 2016 di Manado, dimana empat orang anak-

anak kita berangkat dan diutus untuk kembali ke paroki kita dengan misi untuk 

membagikan dan mewartakan sukacita injili di tengah masyarakat yang majemuk. 

Mereka telah mengucapkan janji dalam penutupan IYD di Manado, yang dibacakan 

dan disaksikan oleh 3000-an OMK, belasan uskup, pastor, suster, bahkan sampai ke 

Vatikan, dan dipublikasikan secara luas di media sosial -  dan setidaknya para orang 

tua, pembimbing / pembina maupun pengurus stasi bisa mengingatkan mereka 

untuk memulai melaksanakan ikrar tersebut yang bisa dimulai dari lingkup terdekat, 

yaitu sesama OMK sendiri, paroki, lanjut ke lingkungan sekitar dan masyarakat luas. 

Janji. Janji. Sesuatu yang harus ditepati. OMK juga merupakan salah satu pesan 

yang sungguh-sungguh Bapa Uskup tekankan, bahwa bukan tanggungjawab seksi 

kepemudaan saja, melainkan tanggungjawab kita semua, karena mereka adalah 

masa depan Gereja. 

Demikian yang dapat kami sampaikan. 

Y Sugiyana 

Redaktur 
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SAJIAN UTAMA 

YANG TERPINGGIRKAN 
Gereja Sebagai Persekutuan 

Pertama-tama, Keuskupan Padang 

menetapkan tahun 2016 ini sebagai 

tahun persekutuan. 

Apa itu persekuan? 

Kata dasar dari “persekutuan” adalah 

“sekutu”. Sekutu itu adalah rekan, 

sahabat, atau partner. Jadi, persekutuan 

dapat diartikan sebagai sebuah situasi 

akrab dan bersahabat dalam sebuah 

ikatan tertentu. Contohnya persekutuan 

eks-seminaris seindonesia. Persekutuan 

itu pasti memiliki situasi akrab dan 

bersahabat dan orang-orang yang 

menjadi anggotanya terikat oleh ikatan 

persaudaraan sebagai mantan-mantan 

seminari. Kata persekutuan ini kerap 

disinonimkan dengan ‘persatuan’, 

‘perhimpunan, ‘ikatan’ dan lain-lain. 

Apa itu Gereja sebagai persekutan? 

Gereja adalah orang-orang yang percaya 

kepada Kristus dan telah dibaptis. 

Sementara itu, persekutuan dapat 

diartikan sebagai sebuah situasi akrab 

dan bersahabat dalam sebuah ikatan 

tertentu. Jadi, Gereja sebagai 

persekutuan itu artinya apa ya? Gereja 

sebagai persekutuan artinya orang-

orang yang percaya kepada Kristus dan 

telah dibaptis yang terikat  dan 

berinteraksi satu sama dalam ikatan 

kasih Kristus. 

Gereja sebagai Persekutuan memiliki 

arti yang sama dengan “Gereja sebagai 

Komunio”. Arti persekutuan atau 

komunio dalam hal ini tidaklah seperti 

perkumpulan orang-orang di mall atau 

di pasar. Dalam persekutuan atau 

komunio, komunikasi dan interaksi 

berlangsung terus-menerus. Setiap 

anggota persekutuan saling 

memperhatikan satu sama lain, saling 

memiliki, saling memberi, saling 

mendukung, saling mengembangkan 

dan saling melayani agar kebersamaan 

terus-menerus terjaga keutuhannya 

demi kebahagiaan bersama. 

Yang terpinggirkan dari Persekutuan 
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Tidak dipungkiri, diantara kita sendiri 

masih ada yang merasa terpinggirkan 

dalam persekutan. 

Dalam pertemuan Bapa Uskup dengan 

DPP September 2016 yang lalu, beliau 

menyinggung soal “terpinggirkan” ini. 

Seperti apakah orang yang terpinggirkan 

ini?  

1. Minder 

Salah satu yang menjadi penyebab 

seseorang / kelompok orang-orang 

menjadi terpinggirkan dalam 

persekutan adalah datang dari dirinya 

sendiri, berupa perasaan minder, 

perasaan kurang memiliki 

kemampuan, yang mengakibatkan 

hatinya tertutup untuk melihat dan 

merasakan panggilan untuk 

bergabung dalan suatu persekutan. 

Rasa rendah diri ini (inferiority 

complex) dan kurang keyakinan diri 

adalah suatu hambatan bagi 

seseorang untuk berinteraksi dan 

untuk tampil. Orang yang merasakan 

rendah diri dan kurang keyakinan 

akan membiarkan diri dan terus 

mengagggap dirinya lemah. Dengan 

perasaan demikian, maka dengan 

sendirinya seseorang tersebut / 

kelompok orang tertentu tersebut 

“menyisihkan” dirinya sendiri. 

Minder bisa juga dikarenakan masa 

lalu seseorang yang kemudian ia 

merasa tidak dapat diterima kembali 

dalam Gereja. Hal seperti ini 

seharusnya tidak terjadi dalam gereja 

sebab jika Tuhan sudah mengampuni, 

melupakan kesalahan orang tersebut 

dan menerima orang tersebut, maka 

gereja pun harus memiliki sikap yang 

sama dengan Tuhan. 

Pesan Bapa Uskup untuk DPP (dan 

kita semua), kita berkewajiban 

merangkul orang-orang demikian 

sehingga merekapun dapat bersekutu 

dan merasakan Kerahiman Ilahi 

dalam kehidupan mereka. 

2. Sombong 

Penyebab orang menjadi sombong 

bisa karena orang tersebut 

menganggap orang lain tidak 

penting. Seolah di lingkungan 

tersebut hanya dirinya yang 

dianggap penting. Jangankan untuk 

bercanda, untuk berbicara saja 

seolah orang lain yang mengajak 

bicara padanya tidak wajib didengar 

dan tidak pantas dijawab. 

Orang demikian lambat laun akan 

tersisihkan dari komunitas / per-

sekutuannya. 
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Pesan Bapa Uskup agar kita jeli dan 

mau rendah hati utnuk merangkul 

orang-orang demikian. Gereja 

bukanlah kumpulan orang-orang 

saleh yang tidak bisa jatuh dalam 

dosa lagi; gereja adalah tempat 

dimana orang-orang berdosa boleh 

bertobat, mengalami pemulihan dan 

penerimaan kasih dalam Tuhan. 

3. Meminggirkan seseorang / kelompok 

orang tertentu 

Hal terakhir, adalah jangan-jangan 

malah kita sendiri sebagai anggota 

persekutuan yang “meminggirkan” 

seseorang / kelompok orang / 

bahkan etnis tertentu. Kita memilih 

si ini dan si itu yang kita anggap 

“pantas” untuk begabung dengan 

komunitas kita. Kita sombong. 

Menjadi seperti Yesus, itu impian 

semua orang percaya. Dan kitapun 

belajar untuk terus semakin 

mendekati gambaran Yesus. Kita 

berlatih untuk tekun, membiasakan 

diri untuk disiplin dalam bersaat 

teduh, mendalami Firman Tuhan, 

berdoa, beribadah ke gereja dan 

sebagainya. Kita masuk ke dalam 

persekutuan-persekutuan dan 

disana kita bertemu dengan teman-

teman seiman yang saling dukung, 

saling mengingatkan dan saling 

bantu. Itu tentu baik. Amat baik 

malah. Tapi jika tidak hati-hati, ada 

roh kesombongan yang akan siap 

membuat kita berpikir bahwa kita 

paling kudus, paling suci atau paling 

rohani. Kalau sudah begitu, kita pun 

mulai tergoda untuk menghakimi 

orang lain. Kita mudah menilai orang 

lain berdosa bahkan menghujat dan 

menuduh. Seorang teman akhirnya 

memilih untuk meninggalkan 

gerejanya karena terus digunjingkan 

sesama jemaat. Alangkah ironisnya 

ketika kita bukannya menjadi terang 

tetapi malah menjadi batu 

sandungan. Bukannya merangkul, 

tapi malah membuang. Memakai 

atribut rohani lalu pergi kesana 

kemari menghakimi orang lain, 

bahkan lewat jalan kekerasan dan 

mengatasnamakan Tuhan dalam 

perilaku seperti itu. Itu kita saksikan 

setiap saat di dunia ini bukan? 

Sebagai anak Tuhan, kita sama sekali 

tidak boleh melakukan hal itu. 

Berproses untuk terus menjaga 

kekudusan dan menjadi seperti 

Yesus harus pula diikuti oleh sikap 

mengasihi dan rendah hati. Karena 

kalau tidak, roh kesombongan akan 

siap membuat kita menjadi orang-

orang yang merasa berhak untuk 
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berperan bagai Tuhan. Salah-salah, 

kita bisa terjebak untuk 

menjadi sombong secara rohani. 

TOPIK 

APAKAH KERAHIMAN ILAHI 

SUDAH HADIR DALAM 

KELUARGA? 
Dalam pertemuan dengan DPP, Bapa 

Uskup mempertanyakan kepada para 

pengurus, tentang apakah keluarga-

keluarga yang ada di Paroki ini sudah 

benar-benar merasakan hadirnya 

Kerahiman Ilahi? 

 

Keluarga 

Keluarga adalah awal dimana cinta kasih 

dan akar pribadi seseorang dibentuk. 

Bukan hanya dilihat dari susunan ayah, 

ibu dan anak saja tapi juga tumbuh 

kembang fisik, psikis, sosial dan spiritual, 

yang paling menentukan keberhasilan 

anak adalah lingkungan keluarga. 

Keberhasilan anak tentu dipengaruhi 

langsung oleh orangtua. Dimana, konsep 

orangtua yang baik disini dapat dilihat 

sebagai suami istri yang berperan 

sebagai partner hidup, idealnya memang 

suami istri harus hidup saling 

membutuhkan, saling membantu, dan 

saling mengerti. 

Fakta Yang Terjadi Dalam Keluarga 

Saat Ini 

Masa sekarang, kasus perceraian sudah 

menjadi “tren” di kalangan keluarga 

muda. Seperti yang kita ketahui, banyak 

sekali perceraian terjadi. Beberapa 

pasangan muda  hanya mampu 

mempertahankan hubungan kurang dari 

5 tahun. Banyak faktor mengapa hal 

tersebut bisa terjadi. Bisa karena 

perselingkuhan, kererasan dalam rumah 

tangga, suami atau istri yang kawin lagi, 

dan faktor finansial. 

Yang Seharusnya Dilakukan Dalam 

Menghadapi Permasalahan Keluarga 

 “Ketika pasanganmu jauh lebih buruk 

dari sebelumnya, jangan hanya 

mendoakan dia. Tetapi doakan juga 

hatimu agar bisa menerima dia dengan 

lebih ikhlas, mintalah supaya hatimu 

untuk lebih dilembutkan”. Memang 
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tidak mudah, mengingat keburukan 

pasangan akan melukai perasaan kita 

dan setiap orang wajar melakukan 

pembelaan terhadap dirinya sendiri, tapi 

yakin dan percaya Tuhan pasti berperan 

untuk mengubah segalanya. Meski harus 

berusaha keras untuk menyingkirkan 

ego, tapi “Percayalah kepada Tuhan 

dengan segenap hatimu, dan janganlah 

bersandar kepada pengertianmu sendiri. 

Akuilah dia dalam segala lakumu, maka 

ia akan meluruskan jalanmu”. (Amsal 

3:5-6) 

Mengapa Allah Mengijinkan Hal Hal 

Buruk Terjadi Dalam Keluarga Kita. 

Allah itu Maha Tahu, kita tidak dapat 

memahami jalan pikiran Allah. Masih 

ingat dengan kisah di Kitab Ayub? 

Dimana Allah sungguh mengijinkan Iblis 

melakukan apa saja terjadi pada Ayub. 

Lalu bagaimana reaksi Ayub? “Lihatlah, 

walaupun Ia hendak membunuh aku, 

aku hendak berharap kepadanya (Ayub 

13:15) “Dengan telanjang aku keluar dari 

kandungan ibuku, dengan telanjang juga 

akan kembali ke dalamnya. Tuhan yang 

memberi, Tuhan yang mengambil, 

terpujilah Tuhan (Ayub 1:21). Ayub tidak 

memahami mengapa Allah mengijinkan 

semua kebahagiaaan yang dia rasakan 

harus diambil begitu saja. Namun dia 

tahu bahwa Allah itu baik dan karena itu 

dia tetap percaya kepadaNya. Sikap 

Ayub itulah yang  menjadi teladan bagi 

kita. 

Tahun Suci Luar Biasa Kerahiman Allah 

Adalah Wadah Keluarga 

Kekurangan kita bukanlah iman, 

melainkan waktu. Kita kurang waktu 

bercengkrama dengan Pencipta kita. 

Keterbatasan kita hanya dapat didobrak 

melalui pengenalan akan kehendak Allah 

yang tersembunyi. Berdoa, berbicara 

dengan Allah melalui waktu suci, akan 

dapat membuat kita mengenali suara 

suci itu dalam hati nurani kita. Jika 

keluarga-keluarga berkenan didampingi 

oleh Allah secara pribadi. Dan mereka 

menyediakan diri untuk dihibur oleh 

Allah dalam setiap permasalahan. 

Mari menyerahkan seluruh keluarga kita 

kepada Allah, jangan biarkan iman kita 

tak tentu arahnya. Berikan waktu kita 

sejenak untuk Tuhan. Ikutlah Ekaristi 

dengan sungguh hati dan gembira, 

ajaklah seluruh keluarga mengalami 

Allah yang datang. Semoga dunia 

menjadi lebih baik mulai dari diri kita 

dan orang-orang yang kita kasihi dalam 

keluarga. 
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KEDEWASAAN IMAN 
Kunjungan Patoral Bapa Uskup 

September lalu adalah dalam rangka 

menerikanan Sakramen Krisma / 

Sakramen Penguatan kepada umat di 

Paroki kita. Pertanyaannya, sudahkan 

Sakramen Penguatan tiu membawa efek 

pada kehidupan rohani kita? 

Sakramen Penguatan seharusnya 

membawa dampak yang besar dalam 

kehidupan rohani kita. Namun 

kenyataannya, banyak dari yang sudah 

menerima Sakramen ini masih merasa 

‘belum dewasa’ di dalam iman, atau 

belum sungguh bertumbuh di dalam 

iman. Bukan berarti bahwa tidak ada 

Roh Kudus pada orang-orang tersebut, 

karena melalui Pembaptisan dan 

Penguatan, Roh Kudus sudah hadir dan 

siap berkarya di dalam hidup mereka, 

hanya saja sikap kesiapan hati pada saat 

penerimaan sakramen juga adalah 

sangat penting 1agar seseorang dapat 

                                                           
1 Lihat Sacrosanctum Concilium, 61, “Dengan 

demikian berkat liturgi Sakramen-sakramen dan 

sakramentali bagi kaum beriman yang hatinya 

sungguh siap hampir setiap peristiwa hidup 

dikuduskan dengan rahmat ilahi yang mengalir 

dari misteri Paska Sengsara, Wafat dan 

Kebangkitan Kristus. Dari misteri itulah semua 

Sakramen dan sakramentali menerima daya 

kekuatannya.” 

menerima kelimpahan buah-buahnya. 

Jadi terdapat kemungkinan, karunia Roh 

Kudus yang diterima pada sakramen 

Penguatan baru dapat berdayaguna 

beberapa waktu sesudah penerimaan 

sakramen, misalnya setelah melalui doa-

doa pribadi, setelah sekian lama 

mengikuti Misa Kudus, dan setelah 

mengikuti kegiatan-kegiatan rohani 

Gereja. 

Tanda Kedewasaan Iman 

Apa tandanya kedewasaan iman dalam 

Kristus? 

 

Ada beberapa tanda kedewasaan iman 

dalam Kristus, yang dimungkinkan oleh 

karunia Roh Kudus. 

Pertama ialah jika kita 

dapat memusatkan perhatian kepada 

Kristus, dan bukan kepada diri sendiri. 

Secara praktis kita melihat contoh yang 

nyata pada anak-anak kecil yang sampai 

umur tertentu menginginkan dirinya 

terus menjadi pusat perhatian. Namun 
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semakin besar, sifatnya (seharusnya) 

berubah, dan dapat memperhatikan 

orang lain. Dalam ibadah dan doa-doa 

kita, kita-pun dapat melihat gejala 

serupa. Jika kita belum dewasa dalam 

iman, doa-doa kita didominasi oleh doa 

permohonan yang berpusat pada 

kebutuhan kita, seperti, minta rejeki, 

kesehatan, dll. Namun jika kita terus 

bertumbuh, maka doa kita berkembang 

menjadi ucapan syukur dan pujian 

penyembahan kepada Tuhan. Kita mulai 

dapat mengasihi Sang Pemberi berkat 

dan bukannya mengasihi berkat-berkat-

Nya. Bukan berarti bahwa kita tidak 

boleh memohon berkat pada Tuhan, 

tetapi seharusnya kita memusatkan 

perhatian kepada Tuhan terlebih dahulu, 

sebab yang lain akan diberikan kepada 

kita kemudian. Dengan ini kita 

memenuhi kehendak Tuhan yang 

berkata, “Carilah dahulu Kerajaan Allah 

dan kebenarannya, maka semuanya itu 

akan ditambahkan kepadamu.” (Mat 

6:33) 

Kedua. Kesediaan kita 

untuk memberikan diri kita untuk 

pekerjaan-pekerjaan Allah di dunia. 

Dengan perkataan lain, kita 

mau melayani daripada dilayani. 

Bukankah hal ini juga sangat nyata 

dalam kehidupan seorang anak? Anak 

kecil minta dilayani, tetapi yang sudah 

besar dapat melayani anggota keluarga 

yang sedang membutuhkan bantuan. 

Jadi, dalam kegiatan di Gereja dan 

masyarakat misalnya, kita tidak 

menuntut orang lain untuk 

memperhatikan, melayani, dan 

menghormati kita; melainkan kita 

terdorong untuk membantu dan 

melayani orang lain. Karena itu, 

selayaknya kita tidak berkomentar, “Aku 

tidak senang ke gereja Katolik, karena di 

gereja aku tidak mendapat perhatian…” 

Walaupun tentu sebagai umat 

seharusnya kita saling memperhatikan 

satu sama lain, namun jangan sampai 

kita lupa bahwa tujuan utama kita 

beribadah di gereja adalah untuk 

bersyukur kepada Tuhan dan bersekutu 

dengan-Nya. Baru kemudian, langkah 

berikutnya adalah, apa yang dapat 

kulakukan agar dapat turut 

meningkatkan keakraban umat. 

Melayani Tuhan juga berarti mau 

menjalankan tugas mewartakan Injil (lih. 

Mat 28:19-20). Hal ini dapat kita lakukan 

dengan perkataan, tetapi terlebih lagi 

dengan perbuatan. Sudah menjadi misi 

Kristus untuk menyelamatkan semua 

manusia, maka jika kita sungguh 

mengasihi Kristus kita akan turut 

mengambil bagian dalam misi-Nya 
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tersebut, yang juga menjadi misi Gereja. 

Dengan perkataan lain, kita tidak hanya 

menjadi pengikut Kristus, tetapi 

menjadi murid Kristus. 

Ketiga  kita tidak mudah 

bertengkar dengan sesama, terutama 

dengan sesama umat. Rasul Paulus 

menunjukkan hal ini dengan begitu jelas 

dalam suratnya kepada jemaat di Filipi. 

Timotius diutus oleh Rasul Paulus untuk 

membacakan pesannya kepada jemaat 

di sana, yang berisi nasihat supaya 

bersatu dan merendahkan diri seperti 

Kristus (Fil 2:1-11), untuk menghindari 

segala bentuk perselisihan. Secara 

khusus ia menyebut nama dua orang 

wanita yang bertengkar, Euodia dan 

Sintikhe (Fil 4:2) dan menasihati supaya 

mereka berhenti berselisih dan menjadi 

sehati sepikir dalam Tuhan. Jika kita 

memiliki pengalaman berselisih dengan 

sesama umat di gereja, bayangkanlah 

jika nama kita yang disebutkan di sana! 

Keempat, kita bertumbuh di dalam iman 

jika kita mau dengan hati 

lapang memikul salib yang Tuhan 

izinkan terjadi di dalam kehidupan kita, 

dengan harapan akan kebangkitan 

bersama Kristus. Hal ini bertentangan 

dengan keinginan dunia. Banyak orang 

cenderung menyukai ajaran teori 

‘kemakmuran’ jika mengikuti Yesus, 

daripada harus berjuang memikul salib 

bersama Yesus, untuk dapat bangkit 

bersama Dia. Pendeknya, ingin 

mencapai kebangkitan tanpa salib. 

Namun, melalui Kitab Suci, kita dapat 

melihat dengan jelas, bahwa ajaran 

Tuhan bukanlah demikian. Yesus 

mengatakan, “Setiap orang yang mau 

mengikuti Aku, ia harus menyangkal 

dirinya, memikul salibnya, dan mengikut 

Aku” (Mat 16:24). Artinya, dengan 

rahmat Tuhan, kita harus berjuang 

untuk meninggalkan dosa dan segala 

keakuan kita, serta mengambil bagian 

dalam penderitaan Kristus untuk dapat 

mencapai kebahagiaan bersama-Nya 

(lih. Rom 6:5-11; 1 Pet 4:13). Bersama 

Kristus dan semua anggota Gereja-Nya, 

kita dipanggil untuk menjadi rekan 

sekerja Allah, (lih. 1 Kor 3:9) dengan 

mempersembahkan segala penderitaan 

kita untuk dipersatukan dengan kurban 

Kristus, agar mendatangkan 

keselamatan bagi orang-orang yang kita 

kasihi, dan untuk seluruh dunia. 

Kelima, tanda kedewasaan iman adalah 

jika kita mau mengikuti seluruh ajaran 

dan kehendak Tuhan dan tidak memilih-

milih dan menyesuaikan dengan 

kehendak kita sendiri. Artinya, jangan 

sampai ajaran yang mudah kita terima, 

tetapi ajaran yang sukar dan 



 

 

Edisi LIV – OKTOBER 2016 

 

Halaman 14 dari 32 

 

membutuhkan pengorbanan, kita tolak, 

seperti ajaran mengampuni orang yang 

menyakitkan hati, mengasihi dan 

mendoakan orang yang membenci kita, 

larangan korupsi, dst. Jika kita bertindak 

demikian, kita belum sungguh dewasa 

dalam iman. 

Memang, kelima tanda ini merupakan 

perjuangan bagi setiap kita. Kita tidak 

perlu berkecil hati jika belum secara 

sempurna mempraktekkannya. Yang 

terpenting adalah kita terus berjuang 

supaya semakin hari kita semakin dapat 

menjadikan kelima tanda ini bagian dari 

hidup kita. 

Maka: 

Kita patut bersyukur karena Sakramen 

Penguatan yang kita terima, karena 

dengan sakramen ini kita dikuatkan oleh 

Roh Kudus untuk bertumbuh dewasa di 

dalam iman. Pengurapan Roh Kudus ini 

seharusnya mengobarkan kasih kita 

kepada Yesus Kristus, yang menjadikan 

kita hidup sesuai martabat kita sebagai 

anak-anak Allah, berani menjadi saksi-

Nya, dan mengambil peran dalam 

tugas-tugas perutusan Gereja.  

Marilah kita mohon pada Tuhan untuk 

menjadikan kita anggota-anggota Kristus 

yang hidup, yang mengandalkan Tuhan 

dalam pergumulan kita untuk 

mengalahkan keinginan berbuat dosa, 

untuk menerima dengan iman, salib 

yang Tuhan ijinkan terjadi dalam 

kehidupan kita, dan perjuangan untuk 

mencapai segala sesuatu yang sesuai 

dengan kehendak-Nya. Semoga doa ini 

selalu bergema di dalam hati kita, 

“Datanglah Roh Kudus, penuhilah hati 

umat-Mu. Nyalakanlah api cinta-Mu di 

dalam hati kami. Utuslah Roh-Mu, ya 

Tuhan, dan kami semua akan 

diperbaharui dan Engkau akan 

memperbaharui seluruh muka bumi.” 

~ Ingrid Listiati – Katolisitas dan sumber lain 

UJUD KERASULAN DOA OKT 

2016 
UJUD UMUM / UNIVERSAL; NEGARA-

NEGARA YANG MENAMPUNG 

PENGUNGSI 

Semoga negara-negara yang 

menampung pengungsi dn mereka yang 

tersingkir dalam jumlah besar 

mendapatkan dukungan bagi usaha 

solidaritas mereka 

UJUD MISI / EVANGELISASI: KERJA 

SAMA ANTARA PASTOR DAN AWAM 

Semoga dalam paroki-paroki, para 

pastor dan para awam dapat 

bekerjasama dalam memberikan 
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pelayanan bagi komunitas-komunitas 

tanpa pernah menyerah pada godaan-

godaan yang melemahkan usaha mereka 

UJUD GEREJA INDONESIA: PERIJINAN 

RUMAH IBADAT 

SUpaya pemerintah dan kaum mayoritas 

mempermudah ijin pendirian rumah-

rumah ibadat, pengadaan makam, dan 

ritual pemakaman kaun minoritas 

 

KOLOM 

KATEKESE: PERSEKUTUAN 

YANG BERDOA DAN 

BERIBADAT 
Kalau Anda mendengar kata Gereja. 

Apakah yang terlintas di pikiran Anda? 

gedung gereja, Pastor, Misa, katekumen, 

kitab suci. Semua jawaban itu tidak 

lengkap karena hanya manjawab 

sebagian dari makna gereja sebenarnya. 

 Mengapa umat Katolik harus berdoa ? 

Mengapa harus pergi Misa ke Gereja 

setiap hari minggu ? mengapa harus 

aktif di lingkungan ? Mengapa mesti 

peduli dan membantu mereka yang 

miskin? Semua jawabannya adalah 

karena kita (umat katolik) adalah Gereja. 

Apakah Gereja itu ? 

 Apakah itu Gereja ?  

 Gereja adalah persekutuan UMAT 

ALLAH, yang dijiwai oleh Roh Kudus 

(Kis 2:42). Umat Allah adalah 

semua orang beriman yang “satu 

iman, satu Tuhan dan satu 

Baptisan” (Ef 4:5) dan mempunyai 

martabat / kedudukan / tugas 

perutusan yang sama.  Gereja = 

sakramen Roh Kudus, karena 

Gereja menjadi tanda dan sarana 

karya Roh Kudus di dunia, melalui 

karya dan pelayanan umat 

beriman. 

 Gereja adalah TUBUH KRISTUS. 

Santo Paulus mengungkapkan 

“tubuh” sebagai kesatuan jemaat. 

“Sebab sama seperti pada satu 

tubuh kita mempunyai banyak 

anggota, tetapi tidak semua 

anggota itu mempunyai tugas yang 

sama, demikian juga kita, walaupun 

banyak, adalah satu tubuh di dalam 

Kristus; tetapi kita masing-masing 

adalah anggota yang seorang 

terhadap yang lain” (Roma 12:4-5). 

Sama halnya tubuh manusia, terdiri 

dari banyak bagian dan mempunyai 

fungsi masing-masing. Begitu pula 

kit sebagai “Tubuh Kristus”, artinya 

kita semua orang katolik adalah 

mata/kaki/tangan/mulut/pikiran 

Kristus sendiri, yang dikaruniakan 

Kristus dan mempunyai fungsi 
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masing-masing, misalnya karunia 

untuk berdoa, mengajar, 

menghibur orang sakit, bernyanyi, 

dll. Oleh karena itu kita, wajib 

untuk memanfaatkan karunia kita 

masing-masing untuk kepentingan 

bersama dalam kesatuan Gereja 

yaitu saling mempersatukan dan 

melengkapi satu sama lain.  

 Yesus mendirikan Gereja untuk 

meneruskan tugas dan perutusanNya di 

dunia hingga saat ini. Gereja mulai 

berdiri saat Pentakosta, yaitu 

pencurahan Roh kudus atas para rasul.  

 Gereja katolik sebagai umat Allah 

yang beriman akan Yesus Kristus selalu 

berpusat pada Yesus sendiri. Gereja = 

sakramen Yesus, karena Gereja menjadi 

tanda kehadiran dan sarana pelanjutan 

karya Yesus di dunia, Gereja adalah 

penampakan dan penyataan Yesus saat 

ini. Orang katolik mengakui dan 

mengimani bahwa Yesus SELALU HADIR 

ketika umat katolik berkumpul seperti 

sabdaNya : “Sebab di mana dua atau 

tiga orang berkumpul dalam Nama-Ku, 

di situ Aku ada di tengah-tengah 

mereka" (Mat 18:20). Apapun bentuk 

kegiatannya (berdoa, bernyanyi memuji 

Tuhan, bersharing iman, renungan, 

meditasi, dll), kalau umat beriman 

katolik berkumpul atas nama Yesus, 

itulah yang disebut GEREJA. 

  Untuk menggembalakan dan 

mengembangkan Gereja sebagai 

persekutuan umat beriman akan Yesus, 

haruslah ada struktur, aturan dan 

pembagian tugas, yang mempunyai 

fungsi dan tanggung jawab masing-

masing. Berikut ini adalah struktur 

Gereja lokal mulai dari yang terkecil 

hingga terbesar: 

 Keluarga : keluarga katolik adalah 

dasar pendidikan iman bagi seluruh 

anggota keluarga. Dalam keluarga 

kita saling melengkapi, 

menyemangati, berbagi, sehingga 

kita dapat semakin bertumbuh 

dalam iman. 

 Lingkungan : persekutuan/ 

kumpulan dari sejumlah keluarga 

katolik yang saling berdekatan 

tempat tinggalnya. Dalam 

lingkungan, keluarga katolik 

diharapkan mampu menunjukkan 

kebersamaan dan kerjasama 

sehingga menciptakan kerukunan, 

saling peduli, saling bantu. Bentuk-

bentuk pertemuan lingkungan 

antar lain : doa, ibadat dengan 

tema-tema tertentu sesuai dengan 

kalender / liturgi gereja (Misalnya : 

bulan Mei & Oktober berdoa 

rosario, renungan pra paskah pada 



 

 

Edisi LIV – OKTOBER 2016 

 

Halaman 17 dari 32 

 

masa pra paskah, masa adven / 

pendalaman kitab suci), perayaan 

Ekaristi (syukuran, mendoakan 

arwah, dll) 

 Wilayah/Stasi : beberapa 

lingkungan berkumpul menjadi 

persekutuan yang lebih besar 

 Paroki : persekutuan umat katolik 

yang dibentuk secara tetap dalam 

gereja merupakan bagian dari 

keuskupan. Kegiatan rutin di setiap 

paroki adalah perayaan Ekaristi 

setiap hari. Sebuah Paroki dipimpin 

oleh Pastor/ Imam / Romo. Tugas 

Pastor adalah menggembalakan 

umat paroki khususnya dan 

menjalankan tugas dari uskup.  

 Keuskupan : gabungan dari 

beberapa paroki dalam batas 

wilayah tertentu. Dipimpin oleh 

seorang uskup. Para uskup adalah 

pengganti para rasul sebagai 

gembala gereja.  

 Paus : pemimpin dari gereja katolik 

sedunia. Paus adalah wakil Kristus 

di dunia, penerus / pengganti Rasul 

Petrus (pemimpin gereja perdana). 

 Dengan terlibat dalam persekutuan-

persekutuan tersebut, umat katolik 

akan semakin nyata menampilkan 

tubuh Yesus yang utuh dan tidak 

terbagi-bagi. Di persekutuan gereja 

inilah diharapkan umat katolik dapat 

saling peduli, terbuka, membantu, 

mendukung dan bertumbuh dengan 

bimbingan Roh Kudus. Itulah mengapa 

Umat katolik mesti ke Gereja, berdoa, 

ke lingkungan serta peduli pada 

sesama, karena :  

 Tugas Gereja yang dasar adalah 

menampakkan/menyatakan Yesus di 

dunia. Penampakan Tubuh Yesus 

yang utuh hanya terjadi kalau umat 

beriman menyatu, berkumpul dan 

beribadat pada Allah. Dalam 

persekutuan itulah nampak semakin 

jelas bahwa Gereja adalah tanda 

kehadiran dan penampakan Yesus di 

dunia. 

 Penampakan dan kehadiran Yesus 

juga harus dirasakan oleh dunia 

melalui karya dan pelayanan Gereja 

(umat beriman) yang baik, tulus dan 

lebih peduli pada mereka yang 

miskin. Sama seperti Yesus dahulu 

berkarya bagi sesamanya. 

Umat yang terbagi, terpisah, terpecah, 

tidak menyatu dalam persekutuan umat 

beriman tidak dapat disebut sebagai 

Gereja. Mereka adalah seperti ranting 

yang terputus, tidak menyatu dengan 

pokoknya dan menjadi kering. 

 

LITURGI: BERTEPUK TANGAN 

SAAT MISA 
Maksud perayaan Ekaristi adalah 

mengenang Misteri Paska Kristus, yang 

olehnya Kristus menggenapi karya 

keselamatan bagi kita manusia (lihat 
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KGK 1067). Sehingga fokus utama dari 

perayaan Ekaristi sebenarnya adalah 

Allah Tritunggal Maha Kudus: 

KGK 1358     Dengan demikian kita harus 

memandang Ekaristi 

 sebagai syukuran dan pujian 

kepada Bapa; 

 sebagai kenangan akan kurban 

Kristus dan tubuh-Nya; 

 sebagai kehadiran Kristus oleh 

kekuatan perkataan-Nya dan 

Roh-Nya. 

Dan kalau kita menghayati bahwa 

persatuan kita dengan Kristus sendiri 

mencapai puncaknya pada saat kita 

menerima Ekaristi, maka saat-saat 

Komuni dan sesudah Komuni 

merupakan saat-saat yang paling intim, 

antara kita dengan Dia. Hal ini memang 

sebaiknya dihayati dengan keheningan 

antara setiap pribadi dengan Allah. Ini 

adalah saat yang paling tepat bagi setiap 

umat untuk meresapkan kehadiran 

Tuhan di dalam diri mereka, secara 

rohani dan jasmani, dan mengucapkan 

syukur, penyembahan dan kasih yang 

terdalam kepada Tuhan.  

Kondisi inilah yang memang tidak 

dihayati atau “dirusak” jika ada tepuk 

tangan meriah pada saat Komuni, yang 

tidak ditujukan kepada Tuhan, tetapi 

malah kepada para penyanyi koor. Fokus 

yang harus nya tertuju kepada Tuhan 

jadi “berbelok” kepada sang penyanyi 

koor. Ini tentu tidak sesuai dengan yang 

seharusnya kita hayati dalam Ekaristi. 

Maka tak heran bahwa Romo Magnis 

mengusulkan untuk melakukan Doa 

Tobat, jika hal itu terjadi, sebab itu 

menggambarkan kurangnya 

penghayatan akan makna Ekaristi yang 

baru mereka sambut. 

Tidak menjadi masalah untuk 

memberikan tepuk tangan/ applause 

kepada koor, tetapi seharusnya itu 

dilakukan setelah Misa selesai, yaitu 

setelah selesai lagu penutup. 

 

KEGIATAN 

Seksi Kepemudaan 

IYD Menado 2016 

Pertemuan OMK se-Indonesia memiliki 

arti penting. OMK merupakan kekuatan 

pendorong (driving force) pada masa 

sekarang maupun masa datang bagi 

Gereja dan masyarakat yang 

memerlukan wawasan nasional. 

Pertemuan tersebut merupakan peluang 

untuk membuka perspektif OMK agar 

menjadi lebih luas daripada lingkup 



 

 

Edisi LIV – OKTOBER 2016 

 

Halaman 19 dari 32 

 

paroki dan keuskupan. Pertemuan itu 

pun diharapkan mempertebal 

solidaritas, jejaring dan kesatuan iman 

katolik bagi OMK seluruh Indonesia yang 

meliputi 37 Keuskupan di wilayah 

Konferensi Waligereja Indonesia (KWI) 

plus 1 Keuskupan dari Malaysia. 

Indonesian Youth Day 2016 

diselenggarakan di Manado tanggal 1-6 

Oktober 2016. Tema: “OMK: Sukacita 

Injil di Tengah Masyarakat Indonesia yg 

Majemuk”. Dengan pendasaran dari 

perikop: “Pergilah, Jadikanlah Semua 

Bangsa MuridKu” (Matius 28: 19). 

Paroki kita mengirimkan 4 OMK yang 

tergabung dalam keuskupan Padang, 

tiba di Manado tanggal 29 Sept 2016 

disambut oleh Paroki St. Fransiskus 

Xaverius Mokupa, paroki dimana para 

kontingen Keuskupan Padang akan 

tinggal.  Seluruh peserta yang berjumlah 

kurang lebih 3.000 orang datang dari 38 

Keuskupan segera menyebar ke semua 

paroki dan stasi yang ada di Keuskupan 

Manado dan tinggal bersama umat (Live 

in). Live in atau hidup di tengah 

masyarakat menjadi salah satu acara 

pokok dimulai sejak peserta tiba di 

Manado. 

Acara yang digelar beragam, mulai dari 

Kegiatan Live in, Misa Pembukaan 

dimana Salib-salib dari seluruh 

Keuskupan diantar ke muka Altar, NgoPi 

(Ngobrol Pintar) yang mana para peserta 

diacak untuk mengikuti beberapa sesi 

dengan pemateri-pemateri seperti  Mgr. 

Ignatius Soeharyo, uskup Keuskupan 

Agung Jakarta, Uskup Keuskupan 

Amboina – Maluku Mgr. Petrus Canisius 

Mandagi MSC, uskup Keuskupan Agung 

Jakarta, Mgr. Josef Suwatan MSC, RD 

Guido Suprapto, Sekretaris Eksekutif 

Komisi Kerawam KWI, Uskup Keuskupan 

Pontianak, Mgr. Agustinus Agus, dan 

Uskup Keuskupan Manado sebagai tuan 

rumah. Selain para Uskup, ada juga 

kaum awam sebagai nara sumber 

seperti Bpk. Agus Sriyono yang adalah 

Duta Besar Indonesia untuk Tahta Suci 

Vatikan, VJ Daniel Manantha, Reiner 

Rahardja, Citra Skolastika, dan Stefanus 

Rizal Rejadi dari Mindset Academy 

Indonesia.  Acara dilengkapi juga dengan 

sharing kesaksian Kerahiman, Pawai 

Budaya, Jalan salib, Pertobatan yang 

dihantar oleh kontemplasi Taize, Misa 

Penutupan, dan Malam Kebersamaan 

sekaligus Malam Budaya yang 

menampilkan budaya masing-masing 

keuskupan.  

Dalam acara live in (tanggal 1-4 Okt), 

dimana kontingen ditempatkan dalam 

keluarga-keluarga, mereka melakukan 
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kegiatan-kegiatan bersama umat, 

seperti pendampingan anak- anak, 

memimpin rosario, latihan koor, musik 

dan tari hingga pergi ke kebun bersama 

orangtua angkat.  Orang muda katolik 

dalam kegiatan ini diajak untuk 

menyadari akan kekayaan yang dapat 

dibagikan dalam hidup bersama 

sehingga dengan begitu sukacita akan 

lahir dari kesadaran akan apa yang 

mereka miliki, demikian yang 

disampaikan oleh Ketua Komisi 

Kepemudaan Keuskupan Weetebula, 

Romo Willy Ngongo, CSsr. Latar 

belakang masyarakat Indonesia yang 

heterogen dengan suku, budaya, 

bahasa, dan agama yang tak sama, 

kegiatan live in menjadi tantangan bagi 

semua peserta, khususnya mereka yang 

live in di rumah umat beragama lain 

selain Katolik. “Ya, live in menjadi 

kesempatan bagi omk untuk dapat 

merasakan langsung, bergaul, 

berinteraksi dan berefleksi,” ujar 

Sekretaris Eksekutif Komisi Kepemudaan 

Konferensi Waligereja Indonesia (KWI), 

RD. Antonius Haryanto. 

Tanggal 4 Oktober, SEJAK pukul 14.00 

WITA, Satu persatu utusan kontingen 

datang membawa atribut khas daerah 

masing-masing. Seperti misalnya 

Keuskupan Agung Semarang dengan 

kekhasan busana kebaya dan sanggul. 

Keuskupan Manado dengan pakaian 

perang, Keuskupan Agats lengkap 

dengan pakaian koteka dan suli. 

Sementara Keuskupan Agung Kupang 

dengan pakain adat Rote. 

Setelah menyemut di lapangan Koni 

Manado, giliran stadion Klabat, Kota 

Manado. Orang muda Katolik seluruh 

indonesia yang datang mulai dari sabang 

sampai merauke tumplek blek di Stadion 

Klabat. Teriakan, yel-yel, nyayian 

menggema ke seluruh stadion. 

Perjumpaan orang muda katolik atau 

IYD ini untuk memeriahkan acara puncak 

pembukaan IYD ke-2. 

 INDONESIAN YOUTH DAY ke-2 Manado 

resmi dibuka. Sebelum seremoni 

pembukaan, peserta IYD 2016 

melakukan defile dari Lapangan KONI 

Manado yang dilepas oleh Walikota 

Manado menuju Stadion Klabat 

Manado, tempat pelaksanaana cara 

pembukaan. Masing – masing peserta 

termasuk peninjau yakni OMK Kinabalu 

Malaysia tampil dengan kekhasannya 

masing – masing saat berdefile. Selain 

berpenampilan dengan pakaian adat, 

sejumlah tarian daerah diperagakan.  

Acara pembukaan diawali dengan 

perayaan ekaristi yang dipimpin 3 uskup, 
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Uskup Keuskupan Manado, Mgr Joseph 

Suwatan, Uskup Keuskupan Agung 

Jakarta, Mgr. Ignatius Suharya, dan 

Uskup Keuskupan Ketapang, Mgr. Pius 

Riana Prabdi. Di hadapan ribuan Orang 

Muda Katolik se-Indonesia yang 

memenuhi Stadion Klabat, Manado, 

Mgr.Suharyo dalam homilinya mengajak 

OMK untuk berdamai dengan Tuhan, 

sesama, diri sendiri dan alam semesta. 

“Damai sejati akan dapat diterima jika 

orang mau berbagi kehidupan,”tegas 

Ketua Konferensi Waligereja Indonesia. 

Upacara pembukaan IYD 2016 di hadiri 

24 uskup dan duta besar vatikan untuk 

Indonesia Mgr Antonio Guido Filipazzi, 

Wali Kota Manado, Wali Kota Sanggau 

dan beberapa pejabat penting lainnya. 

Acara NgoPi yang merupakan singkatan 

dari Ngobrol Pintar tak kalah menarik, 

dengan berbagai topik yang disajikan 

para nara sumber. Beberapa tema yang 

diangkat dalam acara Ngopi ini yaitu: 

Tantangan Lingkungan Hidup, OMK 

Memahami Kesetaraan Gender dan 

HAM, OMK dan Keberpihakan kepada 

Kaum Marginal, OMK dan Keterlibatan 

Politik, OMK Mewartakan Evangelii 

Gaudium (Sukacita Injil), Perjumpaan 

OMK dalam Teknologi Informasi, OMK 

Melawan Narkoba, dan Aku Bangga 

Menjadi Katolik. 

Selain tema di atas juga diangkat tema: 

OMK dan Panggilan Berwirausaha 

(Berkembang Lewat Bisnis), PMK dan 

Hidup Suci / Santo-Santa yang Turun ke 

Jalan-jalan. OMK Berdialog Agama / 

Kepercayaan Lain, OMK dan Budaya 

dalam Era Globalisasi / MEA, OMK 

Mendengar Panggilan Hidup Selibat / 

Berkeluarga, OMK dan Moralitas Hidup, 

serta OMK dan Katekese Orang Muda. 

Dalam tema “Sukacita Injil” (Evangelii 

Gaudium) para OMK diajak untuk 

membuat kebisingan dengan tiga syarat 

yaitu kebaikan (bonum), Kebenaran 

(verum) dan keindahan (pulchrum) 

disampaikan oleh Mgr. Petrus Canisius 

Mandagi MSC.  

Rabu  tanggal 5 Oktober 2016 pukul 

empat sore dimulai dengan jalan salib di 

lokasi penginapan masing-masing. 

Setelah selesai jalan salib, mereka 

menuju lokasi  utama untuk mengikuti 

Pertobatan – Doa Taizé dan Sakramen 

Pengakuan dosa. 

Datang dari Taizé –tidak jauh dari Lyons 

di kawasan Perancis selatan– dua orang 

bruder anggota Komunitas Doa Taizé 

datang mengunjungi Manado untuk 

memfasilitasi suasana doa menuju 

pertobatan.  Br. Ghislain berasal dari 

Belgia di kawasan Wallonie, wilayah 
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Belgia berbahasa Perancis. Sementara, 

Br. Francesco seratus persen wong 

Jowo keturunan Tionghoa, asli dari 

Sagan, Paroki St. Antonius Kotabaru, 

Yogyakarta. 

Mereka datang di arena Indonesian 

Youth Day ke-2 di Manado ini atas 

undangan Romo Terry Ponomban, 

direktur program acara IYD. Romo Terry 

adalah imam praja senior Keuskupan 

Manado yang telah ‘makan banyak 

garam’ di bidang katekese,  sejak 

menjadi Direktur Karya Kepausan 

Indonesia (KKI) KWI era tahun 2000-an. 

Ibadat Tobat dipimpin yang 

dipersembahkan oleh Pastor Ventje 

Runtulalo Pr dan mengambil bacaan Injil 

tentang  Anak yang Hilang dari Luk 15: 

11 – 32. Judul itu diberikan karena 

kisahnya menceritakan seorang anak 

yang pergi meninggalkan rumah entah 

ke mana, sehingga dianggap hilang; 

namun kemudian ia kembali lagi ke 

rumah. 

Kurang lebih sejam kemudian, puluhan 

imam yang menjadi pendamping misi 

OMK di  forum Indonesian Youth Day 

2016 di Manado ini sudah bersiap diri 

untuk melayani Sakramen Rekonsiliasi.  

Di situ sudah disiapkan di beberapa titik 

semua sudut strategis ampiteater kursi-

kursi plastik untuk pelayanan sakramen 

ini. 

 

Sudah selama 1,5 jam berlalu, namun  

masih saja puluhan atau mungkin saja 

ratusan partisipan IYD masih 

memanfaatkan momentum langka 

‘pengakuan dosa massal’ ini sebagai 

peristiwa penuh rahmat dimana orang 

berdamai dengan diri sendiri, dengan 

Tuhan, sesama dan lingkungan 

sekitarnya. Ketika mengitari seluruh 

sudut amphitheater menjelang 

pergantian malam itu, masih ada 

beberapa imam melayani orang datang 

untuk ‘confessio’ menerima Sakramen 

Rekonsiliasi. 

Menjelang lewat tengah malam 

pergantian hari, Romo Terry Ponombang 

datang memimpin adorasi kepada 

Sakramen Mahakudus. Sudah tidak 

banyak partisipan IYD 2016 mampu 

mengikuti program terakhir berupa 

ibadat pentahtaan hosti di monstrans 

besar. Sudah pastilah, banyak orang 
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telanjut tepar kecapaian karena 

mengikuti program acara yang begitu 

padat sejak pagi hingga jelang 

pergantian hari di tengah malam. 

Kamis, 6 Okt 2016 pagi, sukacita Orang 

Muda Katolik begitu terasa Dari gedung 

Emannuel Amphytheater Catholic 

Center, Lotta Manado, dimana mereka 

mengawali hari terakhir IYD 2016 

dengan menyanyikan lagu-lagu sukacita. 

“Yesus Kekasih Jiwaku”, lagu yang 

tengah populer di kalangan OMK 

Indonesia saat ini, mengawali 

peziarahan mereka di hari terakhir ini. 

Meski hari masih pagi, Orang-orang 

Muda ini sudah memperlihatkan 

semangat mereka dengan ikut bernyanyi 

dan menari. 

Mereka juga meneriakan yel-yel  IYD 

2016, menyanyikan lagu ‘kebangsaan, 

IYD 2016. Secara bergantian, setiap 

kontingen OMK diminta oleh MC untuk 

membawakan animasi. Tanpa berlama-

lama, kontingen yang telah ditunjuk 

langsung bergegas menuju podium 

Amphytheater untuk membawa animasi 

mereka. 

Gema sukacita semakin terasa, ketika 

kontingen dari keuskupan Atambua yang 

dipanggil untuk membawakan animasi, 

merekuest lagu “Gemu Famire”, lagu 

joget yang tengah digandrungi oleh 

seluruh masyarakat Indonesia. Lagu 

diputar, dan seluruh anak muda larut 

dalam sukacita. Mereka sungguh-

sungguh merasakan sukacita Injil sesuai 

dengan tema perayaan IYD 2016:”Orang 

Muda Katolik Sukacita Injil di Tengah 

Masyarakat Indonesia yang Majemuk. 

Tapi ini baru awal saja. 

Usai tempik sorak-sorai menyambut sesi 

gembira bersama beberapa tamu 

hiburan dari Jakarta, kali ini OMK di 

forum Indonesian Youth Day ke-2 di 

Manado langsung ‘dihibur’ oleh 

Menpora RI Imam Nahrawi. Di depan 

ribuan peserta IYD, tokoh muda NU ini 

banyak menawarkan canda tawa melalui 

dialog-dialog ringan yang intinya 

meyakinkan OMK agar di kemudian hari 

mampu menjadi ‘orang-orang besar’  

yang berguna bagi masyarakat. "Saatnya 

kita untuk menyelamatan budaya dan 

tradisi kita" kata beliau, "Hargailah 

perbedaan sebab dengan perbedaan 

hidupmu bahagia." 

Perayaan Ekaristi penutupan Indonesian 

Youth Day (IYD) 2016 di Amphitheater 

Lotta Pineleng, Minahasa, Sulawesi 

Utara, dipersembahkan oleh Uskup 

Keuskupan Ketapang, Mgr. Pius Riana 

Prabdi yang juga adalah Ketua Komisi 
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Kepemudaan Konferensi Waligereja 

Indonesia sebagai konselebran  utama 

bersama konselebran Mgr. Joseph Th. 

Suwatan MSC dan Mgr. Anton Bunjamin 

Subianto OSC. Beliau  - Mgr. Pius Riana 

Prabdi-  menyampaikan bahwa 

pertemuan Orang Muda Katolik (OMK) 

se-Indonesia di Keuskupan Manado ini 

yakni untuk belajar bersama memahami 

tugas perutusan para Omk, yakni 

membawa sukacita injil dengan 

semangat pembaharuan diri terus 

menerus agar menjadi manusia murni, 

dari manusia lama menjadi manusia 

baru, menjadi OMK yang hidup, 

pembawa sukacita dan damai, menjadi 

harapan gereja dan masyarakat serta 

siap diutus.  

Sebanyak 18 Uskup dari sejumlah 

Keuskupan di Indonesia hadir mengikuti 

perayaan ekaristi menutup resmi secara 

liturgikan hajatan iman OMK ini. Mereka 

adalah Mgr. Ignatius Suharyo (KAJ), Mgr. 

Henricus Pidyarto Gunawan (Malang), 

Mgr. Hubertus Leteng (Ruteng), Mgr. 

Datus Lega (Manokwari-Sorong), Mgr. 

AM Sutrisnaatmaka MSF (Palangkaraya), 

Mgr. Nicolaus Adiseputro MSC 

(Merauke), Mgr. Dominikus Saku 

(Atambua), Mgr. Anton Bunjamin 

Subianto (Bandung), Mgr. Agustinus 

Agung (Pontianak sekaligus 

Administrator Apostolik Keuskupan 

Sintang), Mgr. Yohanes Harun Yuwono 

(Lampung sekaligus Administrator 

Apostolik Keuskupan Pangkalpinang), 

Mgr. John Philip Saklil (Timika), Mgr. 

Petrus Canisius Mandagi MSC 

(Amboina), Mgr. Petrus Boddeng Timang 

(Banjarmasin), Mgr. Harjosusanta MSF 

(Samarinda sekaligus Administrator 

Apostolik Keuskupan Tanjung Selor), 

Mgr. Giulio Mecuccini (Sanggau), Mgr. 

Ludovicus Simanullang OFMCap 

(Sibolga, Sumut), dan Mgr. Paskalis 

Bruno Syukur (Bogor). 

Suasana misa begitu kusyuk. Alunan lagu 

yang dibawakan paduan suara membuat 

suasana semakin hikmat. Saat 

penerimaan Komuni, para uskup, pastor 

membaur di tempat duduk peserta 

sembari membagikan komuni. 

Hadir dalam Misa Penutupan Bupati 

Minahasa Drs Jantje Wowiling Sajow 

MSi. 

Setelah Misa penutupan, tibalah saat 

penutupan berupa panggung toleransi 

dan kerukunan. Panggung ini dibuka 

dengan ikrar, janji dan komitmen yang 

diwakili oleh masing-masing kontingen 

keuskupan yaitu bahwa mereka akan 

kembali ke keuskupan masing-masing 

dengan janji akan membagikan dan 



 

 

Edisi LIV – OKTOBER 2016 

 

Halaman 25 dari 32 

 

mewartakan sukacita injili di tengah 

masyarakat yang majemuk. 

Titik puncaknya adalah pentas seni. 

Keukupan kita, keuskupan Padang 

menampilkan tari payung, salah satu 

tarian adat Minangkabau. 

 

Seusai pentas seni, berkat penutup 

diberikan melalui Mgr. Pius Riana 

Prabdi, dan untuk terakhir kalinya secara 

bersama, seluruh kontingen 

menyanyikan Theme Song IYD Manado 

2016. 

Seluruh kegiatan ini mendapat 

penjagaan dan dukungan penuh dari 

Kodim 1309 Manado sejak awal mula 

persiapan sampai pasca acara. Tentara 

Nasional Indonesia (TNI) juga membantu 

penggunaan fasilitas pemerintah. 

Khususnya di lapangan Komite Olahraga 

Nasional Indonesia (KONI) dan stadion 

Klabat. 

Makase So Datang di Manado!!! Salam 

OMK Sukacita Injil. Ayoo.. Ayo.. Jiwa 

Muda!!! 

Catatan: 

Ingat Ikrarnya, yaa… bahwa pada saat 

kembali ke keuskupan masing-masing – 

keuskupan Padang dan terutama ke 

Paroki St Paulus Pekanbaru yang telah 

mengirimkan empat peserta – untuk 

membagikan dan mewartakan sukacita 

injili di tengah masyarakat yang 

majemuk, bisa dimulai dari lingkup 

terdekat, yaitu sesama OMK sendiri, 

paroki, lanjut ke lingkungan sekitar dan 

masyarakat luas. Janji yang dibacakan 

dan disaksikan oleh 3000-an OMK, 

belasan uskup, pastor, suster, bahkan 

sampai ke Vatikan, dan dipublikasikan 

secara luas di media sosial. Janji. 

Sesuatu yang harus ditepati. 

~ Renata Dewan Paroki Harian – dirangkum dari 

banyak sekali sumber artikel dan video di MedSos 
(KWI, PENA KATOLIK, SITUS IYD 2016, TRIBUN 

MANADO, YOU TUBE, INSTAGRAM DAN 

FACEBOOK) 

Mengunjungi BIA di Stasi St 

Theresia Kanak-kanak Yesus 
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OMK St Paulus Pekanbaru beraksi dalam 

karya mereka untuk mengunjungi anak-

anak BIA selama 2 hari pada Mid 

Oktober lalu. Kali ini langkah kaki 

mereka menuju ke stasi St Theresia 

Kanak-kanak Yesus. 

Seksi Kerasulan Awam 

Rapat Kerawam Wilayah Riau  

 Sabtu, 1 Oktober 2016 di Paroki St 

Maria A Fatima Pekanbaru diadakan 

rapat Kerawam Wilayah Riau. Dalam 

rapat tersebut dilakukan pemilihan 

pengurus untuk wilayah Riau. 

Ketua Seksi Kerawam DPP St Paulus 

Bapak Ir. Agustinus A Peranginangin 

terpilih menjadi sekretaris.  

 

Seksi Pembangunan dan Harta 

Benda Gereja 

Advokasi masalah tanah Bukit 

Payung 

7 Oktober, di Pastoran Paroki St Paulus 

berkunjung Bapak Daryanto ketua Stasi 

Bukit Payung untuk mendapatkan 

advokasi masalah yang sedagn terjadi di 

Stasi ST Fransiskus Xaverius Bukit 

Payung. Pertemuan ini didampingi oleh 

Pastor Yulius Tangke Bandaso,SX 

 

Pembangunan Gereja Stasi 

Stasi St Fransiksus Asissi Inda Kiat 

 

 

Proses pembangunan sedang 

berlangsung dan stasi sudah memiliki 

proposal. 
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Stasi St Agatha Kualu Tarai 

 

 

Masih dalam rencana pembangunan dan 

stasi sudah mengumpulkan dana dan 

memiliki proposal. 

Seksi Sosial Ekonomi 

Bakti Sosial Ke Stasi St 

Antonius Danau Koto Panjang 

 

Donor Darah di Paroki 

 

STASI 

St Dionisius Kampung Damai 

Syukuran 16 tahun sekaligus merayakan 

pesta Santo Pelindung di Stasi St 

Dionisius Kampung Damai. Foto dikirm 

oleh Bapak Jamson Turnip. 

St Philipus Arengka Ujung 

Berbagai kegiatan di Stasi St Philipus 

Arengka ujung, diantaranya berlatih 

koor BIA-BIR untuk meramaikan lomba 

menjelang pesta Paroki, Latihan Koor 

Dewasa, dan persekutuan doa kring. 

Foto oleh Bapak Daud Darmono 
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St Veronika Palas 

 

Selain berlatih koor untuk menyambut 

pesta paroki, Stasi St Veronika Palas aktif 

dalam perayaan pesta santo Pelindung 

di masing-masing kring di stasi tersebut 

yang dihadiri oleh seluruh umat stasi. 

Dalam pesta peringatan St Theresia, 

salah satu pelindung Kring yang diketuai 

oleh Bapak Nurdin Nainggolan , hadir 80 

umat, terdiri dari bapak-bapak, ibu-ibu 

dan juga anak-anak. 

Foto dikirim oleh Bapak Yulius Bago – 

Ketua Stasi 

 

 

 

OMK St Veronika pun aktif dalam 

berbagai kegiatan. Diantaranya gotong 
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royong menghijaukan dan mem-

bersihkan halaman gereja. 

Foto dari OMK Palas 

St Elisabeth Muara Fajar 

Stasi ini juga berpartisipasi dalam koor 

menjelang pesta paroki. Mereka berlatih 

secara berkala. 

 

St Theresia Kanak-kanak 

Yesus 

Stasi St Theresia Kanak-kanak Yesus, 

yang walaupun jumlah KK terbatas dan 

“merasa” kurang mahir dalam koor pun 

tak mau ketinggalan dalam urun 

partisipasi menjelang pesta Paroki. 

Ketua stasi aji mumpung secara positif, 

dengan meminta bantuan OMK yang 

datang berkunjung untuk sedikit melatih 

lagu untuk dilombakan. Semangat!!! 

 

St Lusia Rumbai 

Stasi yang rajin mengadakan 

persekutuan ini mengadakan Syukuran 

Ulang tahun salah satu Kringnya yaitu 

Kring St Fransiskus Assisi mengundang 

Pastor untuk perayaan Misa dan para 

suster di awal Oktober 2016. Foto oleh 

Bapak Piuys Sugiman. 

 

Selain Misa, doa kring pun tetap 

digalakan. Salah satunya doa di Kring St 

Theresia di rumah Bapak SImanjuntak / 

Br Manalu. Kaderisasi berjalan di kring 
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ini. Doa rosario dipimpin oleh Morientes 

yang berusia 13 tahun. Salute!! (Foto 

Bpk Kuang) 

 

St Fransiskus Xaverius Bukit 

Payung 

Stasi St Fransiskus Xaverius Bukit Payung 

juga berpartisipasi salam menjelang 

pesta Paroki. Mereka mengadakan 

latihan koor secara berkala. 

 

PERISTIWA 

PESTA ST FRANSISKUS ASSISI 
Awal Oktober, di Paroki kita berkumpul 

para suster dan bruder dari berbagai 

konggregasi untuk merayakan syukuran 

bersama atas Pelindung mereka, St 

Fransiskus Assisi. 

Dalam perayaan ini, para suster FCJM 

komunitas Bona Ventura di Paroki kita 

mengundang umat untuk 

merayakannya. (Foto> Bpk Yulius Bago) 

 

KUNJUNGAN FKUB KALSEL KE 

PAROKI 
FKUB - - Furum Kerukunan antar Umat 

Beragama Kalimantan Selatan 

berkunjung ke beberapa tempat dalam 

rangka pengembangan wawasan. Pada 

tanggal 13 Oktober FKUB Kalimantan 

Selatan berkunjung ke Paroki St Paulus. 
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PENGUMUMAN 

WEEKEND CHOICE 

 

KAOS PAROKI 
Kaos dengan Lambang Tangan Santo 

Paulus sedang menulis surat di penjara 

Kaos yang dipakai oleh Pastor Paroki St 

Paulus Pekanbaru ini bisa didapatkan di 

Sekretariat Paroki Santo Paulus 

Pekanbaru / Pengurus Kring – Stasi 

masing-masing. 

 Kaos Berkerah untuk Dewasa 

Rp.100.000,- (S, M L XL XXL XXXL) 

 Kaos Tanpa Kerah untuk Dewasa 

Rp.70.000 (XS, S, M L 2L, 3L) 

 Kaos Tanpa Kerah untuk anak-anak 

Rp.50.000 (Usia 1 s/d 8) 

Adapun hasil dari penjualan kaos akan 

dialokasikan untuk perayaan syukur 

pada Pesta Paroki dalam rangka 

Penutupan Tahun Kerahiman Ilahi di 

Hari Raya Kristus Raja 20 Nov 2016. 

 

PERSEDIAAN TERBATAS 

 

 



 

 

 


