


 

 

 

PENGANTAR PASTOR PAROKI 

 

Saudara-saudari yang terkasih, 

Pada bulan ini, begitu banyak “bahan” yang bisa kita pakai untuk semakin 
bersyukur. “Bahan” tersebut adalah :  

1. Kunjungan Bapa Uskup 

KRISTUS TUHAN, Putera Allah yang hidup, telah datang untuk 
menyelamatkan umat-Nya dari dosa-dosa, dan supaya semua orang 
dikuduskan. Seperti Ia sendiri di utus oleh Bapa, begitu pula Ia mengutus 
para rasul-Nya. Ia menyucikan mereka dengan menyerahkan Roh Kudus 
kepada mereka, supaya merekapun memuliakan Bapa diatas bumi dan 
menyelamatkan orang-orang, “demi pembangunan Tubuh Kristus” (Ef 
4:12), yakni Gereja. 

Para Uskup telah diutus untuk melestarikan karya Kristus, Gembala yang 
kekal. Sebab kepada Rasul-Rasul dan para pengganti mereka, Kristus 
telah memerintahkan dan memberikan kuasa untuk mengajar semua 
bangsa, dan menguduskan orang-orang dalam kebenaran, serta 
menggembalakan mereka, Maka para Uskup, Berkat Roh Kudus yang 
dikurniakan kepada mereka, menjadi guru iman, Imam Agung dan 
Gembala yang sejati dan otentik.  

 Tugas mereka sebagai Uskup - yang telah mereka terima melalui tahbisan 
Uskup itu - mereka laksanakan sambil ikut memperhatikan semua Gereja-
Gereja, dalam persekutuan dan dibawah kewibawaan Imam Agung 
Tertinggi sehubungan dengan kuasa mengajar dan kepemimpinan 
kegembalaan, sementara mereka semua bersatu dalam suatu Dewan atau 

badan menghadapi Gereja Allah yang semesta. 

Masing-masing Uskup menunaikan tugas itu 
terhadap bagian kawanan Tuhan yang diserahkan 
kepadanya. Masing-masing mengasuh gereja 
khusus yang dipercayakan kepadanya, atau 
adakalanya beberapa Uskup bersama-sama 
berusaha memenuhi kebutuhan-kebutuhan 
bersama berbagai gereja.(1) 

Keuskupan bagaikan sebuah keluarga, yang 
terdiri dari berbagai macam paroki - beserta stasi-
stasi dan kring-kring yang dinaunginya - dan 
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komunitas karya. Dan gembala keuskupan kita, Mgr Martinus D Situmorang OFMCap dalam bulan 
September ini akan mengunjungi kita dan menerimakan Sakramen Krisma.  

2.  Ulang tahun Paroki 

Suatu perjalanan yang tidak singkat, mengingat Juli 1951 dua orang imam Misionaris Xaverian 
pertama kali datang ke propinsi Riau (tepatnya di Bagansiapi-api, dulu masuk di Kabupaten 
Bengkalis) dan mulai menjalankan  misinya. Wilayah Riau pada saat itu masih masuk bagian dari 
Vikariat Apostolik Medan. Juni 1952, Prefektur Apostolik Padang didirikan. Wilayah Prefektur 
baru ini dipisahkan dari wilayah Vikariat Apostolik Medan dengan Mgr. Pasquale. De Martino, SX 
ditunjuk sebagai Prefek Apostolik pertama. Gereja Paroki St Maria - yang 
awalnya merupakan salah satu stasi di Payakumbuh - diresmikan tahun 1953. Dari 
Paroki St Maria A Fatima Pekanbaru inilah, tumbuh Paroki St Paulus yang 
diresmikan oleh Bapa Uskup kita sekarang pada 12 September 1999 dengan jumlah 
umat 500 jiwa. 

Tahun ini, paroki kita genap berusia 15 tahun. Dengan perkembangan umat yang 
pesat – sekitar 10.000 jiwa – umat tak lagi muat tertampung dalam bangunan 
gereja lama. Maka ditengah kita telah berdiri bangunan gereja paroki baru yang 
setengah selesai. Dengan semangat solidaritas dan gotong royong seluruh umat paroki yang 
tersebar di 26 stasi, kita boleh percaya bahwa pembangunan akan segera selesai. 

3. Bulan Kitab Suci Nasional 

Keluarga, terutama para orangtua, mempunyai tanggung jawab besar dalam membangun Gereja. 
Tanggung jawab ini dimulai dan diwujudkan dengan mendidik anak-anak dalam doa. Tentu saja 
mendidik anak dalam doa tidak sekedar berarti mengajak anak untuk menghafalkan doa-doa 
Katolik. Lebih jauh hal itu berarti membina anak-anak agar tumbuh menjadi orang memiliki iman 
yang matang di dalam Kristus dan sungguh berbakti kepada Allahnya.  

Tahun ini, BKSN dikhususkan bagi keluarga-keluarga agar senantiasa menggalakkan ibadah dalam 
keluarga. Kita akan diajak lebih jauh mendalami perjumpaan dengan Allah di dalam ibadah dalam 
keluarga. Allah “yang sangat  dekat” (namun tak terhampiri)-lah yang makin harus kita kenal dengan 
motivasi yang benar. 

Maka ketiga hal yang akan dijalani di bulan September ini merupakan salah satu kesempatan kita untuk 
bersyukur, dengan menghadiri, mengikuti, dan semakin mendalami kekayaan iman kita. 

Pekanbaru, 1 September 2014 
Salam hangat dalam kasih Kristus 

P Franco Qualizza, SX 
Pastor Paroki 
 

(1) Dekrit tentang tugas pastoral para uskup dalam gereja, Roma 28 Okt 1965
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DARI REDAKTUR  

 

Bulan ini, September 2014 – dengan penuh syukur kita menerima kedatangan Gembala kita, Mgr 
Martinus D Situmorang. Beliau memang merupakan gembala Keuskupan kita, dan pastor paroki adalah 
perpanjangan tangan beliau sebagai gembala paroki bersama dengan para pastor di paroki kita.  

Namun, setiap orang Kristiani sebenarnya dipanggil oleh Allah untuk mengikuti jejak Yesus Kristus 
sebagai seorang gembala yang baik, termasuk seorang tua awam terhadap anak-anak dalam keluarganya. 
Yang perlu diingat adalah, bahwa seorang Uskup, pastor paroki, anggota Dewan Paroki, Ketua 
Wilayah, Ketua Lingkungan, ‘tua-tua lingkungan’ atau siapa saja yang memegang peran kepemimpinan 
dalam Gereja, seharusnya menjadi seorang gembala yang baik bagi mereka yang dipimpinnya 
(=dilayaninya). Untuk itu dia seharusnya melakukan pertobatan secara terus-menerus, agar dengan 
demikian hatinya akan semakin menyerupai Hati Yesus. Dari hatilah keluar sikap dan perilaku 
seseorang, yang baik maupun yang buruk. Yesus pernah bersabda, “Apa yang keluar dari seseorang, 
itulah yang menajiskannya, sebab dari dalam, dari hati orang, timbul segala pikiran jahat, percabulan, 
pencurian, pembunuhan, perzinaan, keserakahan, kejahatan, kelicikan, perbuatan tidak senonoh, iri 
hati, hujat, kesombongan, kebebalan. Semua hal jahat ini timbul dari dalam dan menajiskan orang” 
[Mrk 7:20-23]. 

Maka baiklah bagi kita bercermin dan bertanya pada diri masing-masing, sudahkan kita menjadi 
“pemimpin” (yang nota bene adalah pelayan) yang baik? Kapankah kita menerima Sakramen Tobat? 

Salam hangat,  

Y Sugiyana 
Redaktur 

 

 

SAJIAN UTAMA 

 

GEMBALA YANG BAIK 

TANTANGAN DAN KEPRIHATINAN PARA 
GEMBALA DALAM MENGHADAPI SITUASI 
DUNIA DEWASA INI 

Dewasa ini banyak orang-orang Katolik 
pindah atau eksodus ke gereja-gereja lain, 
dari pengakuan mereka banyak sekali yang 
mengatakan bahwa ada kekurangan-

kekurangan dalam Gereja Katolik sehingga 
mereka lari ke gereja lain. Di antara mereka 
ada yang mengatakan : 

Liturginya kurang menarik, kotbahnya 
membuat ngantuk, di Gereja Katolik kurang 
mendapat pembinaan yang rutin dan 
santapan firman, kurang ada kesempatan dan 
ladang pelayanan yang bisa dilakukan oleh 
kaum awam, relasi persaudaraan kurang 
akrab, hanya bertemu dalam misa, sesudah 
misa kurang ada kontak persaudaraan, dan 
lain-lain. Sebaliknya hal-hal yang lebih 
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menarik ditemukan di gereja-gereja lain, dan 
mereka merasa menemukan Tuhan dan lebih 
berkembang dalam hidup rohani dan 
pelayanan di sana. 

Semua pendapat-pendapat ini bisa dianggap 
benar, namun bisa juga dianggap tidak benar, 
namun kenyataan yang dihadapi oleh Gereja 
Katolik adalah bahwa banyak umat katolik 
yang meninggalkan Gereja Katolik dan 
pindah ke gereja-gereja lain. Kenyataan ini 
menjadi suatu hal yang perlu direfleksikan 
bersama oleh Gereja dan melakukan usaha-
usaha nyata serta kerja sama untuk 
mengatasi masalah tersebut. Inilah suatu 
tantangan yang dihadapi oleh para gembala 
bersama umatnya, untuk lebih 
memperhatikan domba-dombanya, mencari 
yang hilang, mengusahakan agar domba yang 
tercerai berai ini dapat kembali ke 
kandangnya, dan menyelamatkan mereka 
dari segala bahaya. 

Selain masalah eksodusnya umat Katolik ke 
gereja-gereja lain, yang menjadi masalah 
umat dewasa ini adalah tantangan yang 
disebabkan oleh kemajuan zaman yang dapat 
merugikan kehidupan umat beriman antara 
lain : maraknya pornografi melalui 
masmedia, internet, CD, VCD, banyaknya 
masalah keluarga : perselingkuhan, 
perceraian, aborsi, pergaulan bebas, 
masyarakat yang semakin terbiasa dengan 
korupsi, kecanduan narkoba, hiburan tak 
sehat, dan juga merosotnya kehidupan moral 
di segala bidang, sikap hidup hedonis, 
konsumtif. Selain itu juga masalah 
kemiskinan, ketidakadilan, penindasan, dan 
masalah-masalah sosial lainnya yang 
dihadapi oleh umat. Semua itu menyebabkan 
banyak orang mengalami luka-luka batin, 
kehilangan tujuan hidup, mengalami depresi, 
trauma-trauma, dan keputusasaan. Banyak 

keluarga-keluarga kristiani dan jiwa-jiwa 
dihancurkan dan dijerat oleh pukat harimau 
si iblis. Di satu sisi kemajuan ilmu 
pengetahuan dan teknologi membawa 
dampak positif bagi manusia, namun dampak 
negatif juga tak terhitung banyaknya, lewat 
pengaruh kemajuan ilmu pengetahuan dan 
teknologi yang meresapi semua kehidupan 
manusia, banyak sendi-sendi kehidupan 
dihancurkan. 

Inilah keprihatinan dari Yesus Sang Gembala 
Agung melihat kondisi domba-domba-Nya 
pada zaman ini. Dan Dia memanggil para 
gembala untuk membawa domba-domba 
yang tersesat untuk pulang kembali ke 
kandangnya, membalut yang sakit dan 
terluka, melindungi dan menggembalakan 
mereka sebagaimana seharusnya, agar 
mereka memperoleh keselamatan dan hidup 
yang kekal. 

“Aku akan menggembalakan mereka di atas 
gunung-gunung Israel, di alur-alur sungainya 
dan di semua tempat kediaman orang di tanah 
itu. Di padang rumput yang baik akan 
Kugembalakan mereka dan di atas gunung-
gunung Israel yang tinggi di situlah tempat 
penggembalaannya; di sana di tempat 
penggembalaan yang baik mereka akan 
berbaring dan rumput yang subur menjadi 
makanannya di atas gunung-gunung Israel. Aku 
sendiri akan menggembalakan domba-domba-
Ku dan Aku akan membiarkan mereka 
berbaring, demikianlah firman Tuhan ALLAH. 
Yang hilang akan Kucari, yang tersesat akan 
Kubawa pulang, yang luka akan Kubalut, yang 
sakit akan Kukuatkan, serta yang gemuk dan 
yang kuat akan Kulindungi; Aku akan 
menggembalakan mereka sebagaimana 
seharusnya” (Yeh. 34 : 13 b-16) 

 
FIGUR GEMBALA YANG IDEAL 
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Gereja membutuhkan gembala-gembala yang 
ideal, gembala-gembala yang peduli akan 
keselamatan domba-dombanya. Gereja 
membutuhkan gembala-gembala yang baik 
dan sekaligus adalah seorang insan Allah. 
Gembala yang baik seperti Yesus Sang 
Gembala Agung yang menjadi teladan para 
gembala. Insan Allah yaitu mereka yang 
mempunyai relasi pribadi yang mendalam 
dan mesra dengan Allah, mereka yang telah 
bertemu sendiri dengan Allah yang hidup, 
Allah yang telah menguasai hatinya. Karena 
mereka telah bertemu sendiri dengan Allah, 
mereka akan dapat berbicara dengan penuh 
keyakinan tentang Allah dan membawa 
orang lain kepada perjumpaan yang nyata 
dengan Allah yang hidup. 

Gereja membutuhkan gembala-gembala 
seperti Santo Paulus, yang peka dan terbuka 
terhadap tanda-tanda zaman. Paulus adalah 
rasul dan gembala umat yang kreatif, 
digerakkan oleh Roh Allah ia selalu 
berkeliling, merintis misi baru, membentuk 
jemaat baru. Dalam menghadapi situasi baru, 
dia ditantang untuk kreatif, membuat 
terobosan-terobosan baru, hambatan-
hambatan apapun tidak mengendorkan visi 
dan misinya untuk meluaskan kerajaan Allah. 

Gereja juga membutuhkan gembala-gembala 
yang terampil dan bijaksana, penjamin 
kesatuan dan kesinambungan, seperti Santo 
Yakobus. Terampil dalam merumuskan visi 
dan strategi pastoral, dia mempunyai visi 
yang memberi ilham dan mendorong tetapi 
juga strategi pastoral yang realistis, dan 
berpijak pada analisis yang mendalam. 

Pertimbangan pastoralnya cukup bijaksana, 
kebijakan yang lahir dari pengalaman 
pastoral yang dihadapi (Kis. 15 : 13-21). Dia 
terampil dan berusaha mengembangkan 

karya pastoralnya dengan selalu belajar 
berkelanjutan, selalu bersandar pada firman 
Allah dan terbuka kepada bimbingan Roh 
Kudus. Di tengah umatnya dan kaum awam, 
gembala yang terampil menempatkan diri 
sebagai rekan dalam tim. Gereja 
membutuhkan gembala-gembala yang suci, 
rendah hati, bijaksana, dan setia 
melaksanakan kehendak Allah. 

Gereja membutuhkan gembala-gembala yang 
menjadi tokoh penengah, jembatan, 
memperlancar, penghubung tidak peduli 
akan posisi yang pertama, namun rela 
menjadi pendamai, penghubung di saat-saat 
sulit, dia dapat mebahasakan pendapat-
pendapat baru dengan bijaksana, agar dapat 
diterima oleh umum.  

IMAMAT YESUS KRISTUS DAN TAHBISAN 
IMAMAT 

Yesus Kristus, perantara antara Allah dan 
manusia, adalah Imam abadi. Dalam 
memahkotai imamat-Nya, Dia mempersem-
bahkan diri-Nya sendiri kepada Bapa di salib 
demi kita. Kristus menjadi Imam bukan 
hanya di salib dalam hakikat diri-Nya, Dia 
adalah Imam dan Imamat-Nya adalah abadi, 
“Tetapi karena Ia tetap selama-lamanya, Imamat-
Nya tidak dapat beralih kepada orang lain, karena 
itu Ia sanggup juga meny-lamatkan dengan 
sempurna semua orang yang oleh Dia datang 
kepada Allah. Sebab Ia hidup sebagai Pengatara 
mereka” (Ibr 5:1-5) 

Yesus tidak puas menghayati imamat-Nya 
hanya di surga. Dia ingin melaksanakan 
imamat-Nya di sini, di bumi sampai akhir 
zaman. Yesus Imam yang berbelaskasih, yang 
mengampuni para pendosa, Imam yang 
lemah lembut, yang memberkati orang-
orang, Imam yang penuh semangat mencari 
domba-domba yang hilang, Imam yang penuh 
kasih, yang mempersembahkan diri-Nya 
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sendiri, dan memberi makan murid-murid-
Nya dengan tubuh dan darah-Nya sendiri, 
masih hidup dan meneruskan karya imamat-
Nya di dunia ini. Dia melakukan hal ini secara 
khusus dengan perantaraan Sakramen 
Tahbisan. Lewat Sakramen tahbisan, Yesus 
memberi umat manusia kekuasaan untuk 
mengubah roti menjadi anggur, menjadi 
Tubuh-Nya dan Darah-Nya, serta kuasa 
untuk mengampuni dosa-dosa. 

Para imam diberi kekuatan ini sehingga 
semua anggota umat Allah yang berziarah, 
yang membutuhkan pelayanan khusus tadi 
dapat menemui seseorang yang telah diberi 
tugas untuk memperhatikan kebutuhan 
mereka. Seorang imam ditahbiskan untuk 
memberi pelayanan rohani kepada para 
anggota Gereja. Seorang imam adalah 
pembangun jembatan-jembatan yang 
membawa Allah kepada umat manusia dan 
umat manusia kepada Allah. 

Imam seperti “ KRISTUS YANG LAIN”, karena 
dia ditandai dengan suatu meterai yang tak 
terhapuskan, yang menjadikan dia sebuah 
gambaran yang hidup dari Penebus kita. 
Imam mewakili Kristus yang berkata, 
“Seperti Bapa telah mengutus Aku, demikian 
pula Aku mengutus kamu, orang yang 
mendengarkan kamu, dia juga 
mendengarkan Aku” (Ensiklik tentang 
kesucian hidup Imam). 

BERDOA BAGI PARA IMAM 

“Hai para imam, kamu seperti lilin yang bernyala, kamu 
yang memberi terang kepada jiwa-jiwa, semoga 

cahayamu tak pernah suram.”  
(Kata-kata mutiara dari buku harian St. Faustina). 

Panggilan imamat dalam Gereja Katolik 
adalah rahmat dan anugerah yang indah dari 
Tuhan yang patut kita syukuri bersama. 

Panggilan imamat adalah luhur dan mulia. 
Panggilan imamat sangat dibu-tuhkan dalam 
Gereja. Panggilan imamat sungguh 
menggembirakan kita, sebab mereka menjadi 
penyalur rahmat Tuhan melalui pelayanan 
sakramen-sakramen dan juga melalui 
pewartaan dan kesaksian hidup mereka. 
Gereja Katolik membutuhkan para imam, kita 
semua tak dapat membayangkan Gereja 
Katolik tanpa imam. Tanpa imam berarti tak 
ada Sakramen Ekaristi, tanpa imam tak ada 
Sakramen Tobat, tak ada sakramen-
sakramen lainnya, tanpa imam tak ada Gereja 
Katolik, Betapa penting peranan para imam 
bagi Gereja dan keselamatan umatNya. 
Namun benar juga bahwa para imam tanpa 
umat, maka panggilannya sebagai imam 
menjadi tak berarti. Jadi para imam dan 
umatnya saling membutuhkan dan saling 
melengkapi. 

Dalam perayaan Ekaristi, imam mendoakan 
dan mempersembahkan kurban misa bagi 
orang-orang yang minta didoakan baik untuk 
yang masih hidup maupun yang sudah 
meninggal dunia. Kemudian kita semua 
sebagai anggota Tubuh mistik Kristus, juga 
perlu berdoa dan berkurban bagi para imam. 
Kita perlu berdoa bagi para imam yang 
dipakai oleh Allah menjadi terang bagi dunia, 
agar jangan sampai cahaya para imam 
menjadi padam, oleh karena godaan dunia 
dan dosa-dosa. Kita berdoa agar para imam 
selalu dilindungi, diberkati, mengalami 
kebahagiaan dan sukacita dalam kehidupan 
panggilan imamatnya, sehingga mereka 
dapat setia dalam panggilannya dan dapat 
menjadi alat-alat yang suci di tangan Tuhan 
untuk meluaskan kerajaan-Nya. 

Kita dapat meneladan St. Theresia dari 
Lisieux, seorang kudus Karmel yang banyak 
berdoa dan berkurban bagi para imam dan 
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para misionaris. Ia mengatakan, “ Aku mau 
membantu para imam, para misionaris, dan 
seluruh Gereja.” Doa, kurban, dan 
penderitaannya dipersembahkannya untuk 
menyelamatkan jiwa-jiwa. 

 

Kita perlu berdoa dan berkurban bagi para 
imam: 

 yang menjadi misionaris, yang 
memberitakan Injil ke negeri lain 

 yang berkarya di pedalaman-pedalaman 
dengan medan yang sulit 

 yang melakukan pekerjaan missioner di 
negaranya sendiri 

 yang sedang melanjutkan studinya 
 yang bekerja dalam bidang pendidikan 

untuk para calon imam 
 yang menjadi guru dan dosen di 

sekolah-sekolah Katolik 
 yang menjadi pembina kaum muda 
 yang bekerja dalam karya administrasi 

Gereja 
 yang bekerja di paroki-paroki 

 yang bekerja memperjuangkan hak-hak 
orang-orang yang tertindas dan 
mengalami ketidakadilan, pelanggaran 
(HAM) 

 yang hidup dalam biara-biara 
kontemplatif 

 dan lain sebagainya. 

Semoga Tuhan selalu menumbuhkan benih-
benih panggilan imamat di seluruh dunia, 
dan di sepanjang zaman. Memberi 
keberanian bagi kaum muda untuk 
menyerahkan hidupnya bagi Tuhan sebagai 
imam-Nya untuk melayani Tuhan dan 
menggembalakan umat-Nya. Dan semoga 
Tuhan akan selalu memelihara kehidupan 
jasmani dan rohani para imam-Nya, 
memberikan rahmat kehidupan kekal dan 
menyertai mereka sampai akhir zaman. 

~ Sr. Maria Yoanita P.Karm 

T O P I K 

TOPI KHUSUS DAN TONGKAT BAPA 

USKUP 

Uskup mengenakan tanda wewenang khusus 
yang merupakan ciri khas jabatan Uskup, 
kepenuhan Sakramen Imamat, yaitu: salib 
dada, cincin uskup, mitra, tongkat uskup dan, 
khusus uskup agung, pallium. 

Tanda wewenang umum yang menyatakan 
jabatan uskup adalah salib dada dan cincin 
uskup. Salib dada (= pektoral, dari “crux 
pectoralis”) dikenakan oleh Bapa Suci, para 
kardinal, para uskup dan para abbas (= 
pemimpin biara pria). Salib dada 
digantungkan pada seuntai kalung (atau tali) 
dan dikenakan di dada, dekat jantung. Di 
masa-masa silam, dalam salib dada terdapat 
sepotong reliqui dari Salib Asli, atau reliqui 
seorang kudus. Walau tidak dalam semua 
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salib dada pada masa sekarang didapati 
reliqui, namun tradisi terus berlanjut. Yang 
menarik, pada tahun 1889, Tahta Suci 
menganjurkan agar salib dada dari seorang 
uskup yang telah wafat, yang di dalamnya 
terdapat reliqui dari Salib Asli, hendaknya 
diwariskan kepada penerusnya. Ketika 
mengenakan salib dada, seturut tradisi uskup 
mengatakan, “Munire me digneris,” mohon 
pada Tuhan kekuatan serta perlindungan 
terhadap segala yang jahat dan terhadap 
segala musuh, dan agar Sengsara dan Salib-
Nya senantiasa tertanam dalam benaknya. 

Para uskup juga mengenakan cincin uskup. 
Di masa lampau, diadakan pembedaan antara 
cincin kepausan (yang bertahtakan batu 
permata, menurut tradisi batu amethyst 
berwarna ungu / lembayung) dan cincin 
uskup (yang di atasnya terukir lambang 
keuskupannya atau gambar lain). Cincin 
uskup, seperti ikatan perkawinan, 
melambangkan bahwa uskup “dikawinkan” 
dengan keuskupannya. Juga, cincin uskup 
akan dipergunakan, setidak-tidaknya di masa 
lampau, untuk membuat cap meterai uskup 
di atas lilin panas pada dokumen-dokumen 
resmi. Lagipula, dalam tradisi Katolik, 
menghormati atau “mencium” cincin uskup, 
sebagai ungkapan rasa hormat atas 
kuasanya, dipandang pantas; yang menarik, 
indulgensi sebagian diberikan bagi mereka 
yang melakukannya.      

Tanda wewenang lainnya - mitra, 
tongkat uskup dan pallium - 
dipergunakan dalam upacara-upacara 
liturgi. Mitra adalah “hiasan kepala”. 
Kata `mitra' berasal dari bahasa 
Yunani `mitra' yang artinya serban 
atau mahkota. Dalam Perjanjian 
Lama, para imam besar dan imam 
lainnya mengenakan busana khas 
termasuk mitra: “Dibuat merekalah 

kemeja dari lenan halus, buatan tukang tenun, 
untuk Harun dan anak-anaknya, serban dari lenan 
halus, destar yang indah dari lenan halus, celana 
lenan dari lenan halus yang dipintal benangnya, 
dan ikat pinggang dari lenan halus yang dipintal 
benangnya, kain ungu tua, kain ungu muda dan 
kain kirmizi, dari tenunan yang berwarna-warna--
seperti yang diperintahkan TUHAN kepada Musa. 
Dibuat merekalah patam, jamang yang kudus dari 
emas murni, dan pada jamang itu dituliskan 
tulisan, diukirkan seperti meterai: Kudus bagi 
TUHAN. Dipasang merekalah pada patam itu tali 
ungu tua untuk mengikatkan patam itu pada 
serbannya, di sebelah atas--seperti yang 
diperintahkan TUHAN kepada Musa,” (Kel 39:27-
31; bdk. Im 8:7-9). 

 

Tongkat uskup (baculis pastoralis) 
melambangkan peran uskup sebagai 
Gembala Yang Baik. Kata yang diterjemahkan 
sebagai “baik”, dalam teks bahasa Yunaninya 
yang asli adalah `kalos', yang juga berarti 
`teladan'. Yesus Kristus adalah gembala 
teladan bagi para rasul dan para penerus 
mereka, yakni para uskup, yang ditunjuk 
sebagai para gembala. Seorang uskup, sama 
seperti gembala yang baik, haruslah 
memimpin kawanan umat beriman 
sepanjang jalan keselamatan, membimbing 
serta melindungi mereka seperti yang 
dibutuhkan. Sebab itu, tongkat gembala 
merupakan simbol yang paling tepat bagi 
jabatan uskup. St Isidorus menjelaskan 
bahwa seorang uskup yang baru ditahbiskan 

menerima tongkat uskup “agar ia 
dapat memimpin serta membimbing 
mereka yang dipercayakan kepadanya 
atau agar memberikan dukungan 
kepada yang terlemah dari antara yang 
lemah.” Sejak jaman Paus Paulus VI, 
tongkat Bapa Suci memiliki salib di 
atasnya, melambangkan jabatannya 
yang istimewa, bukan saja sebagai 
Uskup Roma, melainkan juga sebagai 
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Vicar Kristus yang telah diserahi 
kepercayaan untuk memimpin Gereja 
universal. 

Yang terakhir, Bapa Suci, para Uskup Agung 
Metropolit dan Patriark Yerusalem juga 
mengenakan pallium. (Uskup Agung 
Metropolit adalah uskup yang sesungguhnya 
memimpin suatu keuskupan agung dan 
mengepalai suatu propinsi gerejawi.) Pallium 
adalah kain putih yang terbuat dari bulu 
domba, dihiasi dengan enam salib hitam, 
dikenakan sekeliling leher seperti kolar, di 
atas kasula, dengan dua bagian yang 
tergantung: satu tergantung di depan dan 
satu tergantung di belakang. Pada awal 
kekristenan, pallium panjangnya sekitar 12 
kaki dan dikenakan untuk menghangatkan 
badan. Umat Kristiani mengambil bentuk ini 
dan menganggapnya sebagai lambang iman 
kepada Kristus. Penggunaan pallium 
mengalami perkembangan seiring 
perkembangan jaman. Pada abad ketiga, 
pallium dikenakan baik oleh kaum awam 
maupun kaum klerus; pada abad keempat, 
dikenakan oleh paus dan akhirnya hanya 
beliau seorang yang mengenakannya secara 
eksklusif; pada abad kelima, pallium 
dikenakan oleh paus dan para klerus penting 
yang menerimanya sebagai hadiah dari paus; 
pada abad kesembilan, pallium dikenakan 
secara eksklusif oleh paus, para uskup agung 
metropolit dan uskup-uskup tertentu sebagai 
tanda kehormatan; dan sesuai dekrit tahun 
1978, pallium dikenakan oleh para uskup 
agung metropolit dan Patriark Yerusalem, 
juga paus. 

sumber : “Straight Answers: The Bishop's Regalia” by 
Fr. William P. Saunders; Arlington Catholic Herald, 

Inc; Copyright ©2003 Arlington Catholic Herald.  

BACA KITAB SUCI 

Baca Kitab suci. Penting? YA! Cukup? TIDAK! 

Kitab Suci adalah satu-satunya pegangan 
dalam hidup kita. Benarkah? TIDAK!. 

Kitab Suci sendiri tidak mengajarkan 
demikian. Pandangan yang mengutamakan 
“hanya Kitab Suci saja” (Sola Scriptura) atau 
Kitab Suci sebagai satu-satunya pedoman 
iman, adalah pandangan yang menolak 
Tradisi Suci dan otoritas Gereja, dan hal ini 
tidak sesuai dengan pengajaran Kristus dan 
para rasul. 

Gereja Katolik mengajarkan bahwa Wahyu 
Ilahi tidak saja disampaikan kepada kita 
dengan cara tertulis sebagai pembicaraan 
Allah (speech of God) dalam Kitab Suci, tetapi 
juga dalam bentuk Sabda Allah yang 
disampaikan secara lisan dari Kristus dan 
Roh Kudus kepada para rasul1. Pengajaran 
yang bersumber dari ajaran lisan ini disebut 
sebagai Tradisi Suci, kemudian juga 
dituliskan dan diturunkan kepada para 
penerus Rasul. Maka karena sumbernya 
sama, maka keduanya berhubungan erat 
sekali, terpadu, tidak mungkin bertentangan, 
karena mengalir dari sumber yang sama dan 
mengarah ke tujuan yang sama yaitu Tuhan 
sendiri2. 

KGK 82: 

Dengan demikian maka Gereja yang 
dipercayakan untuk meneruskan dan 
menjelaskan wahyu, “menimba 
kepastiannya tentang segala sesuatu yang 
diwah-yukan bukan hanya melalui 
Kitab Suci. Maka dari itu keduanya 
[baik Tradisi maupun Kitab Suci]harus 
diterima dan dihormati dengan cita 
rasa kesalehan dan hormat yang 
sama.” (Konsili Vatikan II, Dei Verbum 9). 

                                                             
1
 lih. Katekismus Gereja Katolik no. 81, Dei Verbum 9 

2
 lih. Katekismus Gereja Katolik no. 80, 81, Dei Verbum 9 
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Dengan demikian, kita ketahui Gereja Katolik 
tidak mengatakan bahwa Kitab Suci “lebih 
tinggi/ lebih penting” dari Tradisi Suci, 
melainkan menekankan kesatuan antara 
keduanya, yaitu Kitab Suci dan Tradisi Suci 
pada tingkat yang sama, karena keduanya 
berasal dari Tuhan dan mengarahkan umat 
beriman kembali kepada Tuhan. Gereja 
Katolik tidak “merendahkan” Kitab Suci 
dalam hal ini, melainkan hanya 
menyampaikan bahwa Kitab Suci bukan satu-
satunya pedoman iman karena memang 
Tuhan menyampaikan Sabda-Nya tidak 
hanya melalui Kitab Suci. 

Gereja / jemaat - bukan Kitab Suci saja- 
adalah “tiang penopang dan dasar 
kebenaran.” (1 Tim 3:15) Kristus 
mendirikan Gereja, dan bukannya menulis 
Kitab Suci, tentu juga ada maksudnya, bahwa 
Gereja-lah yang dipercaya oleh Kristus untuk 
mengajar dan menafsirkan semua firman-
Nya. 

Kitab Suci tidak mengatakan bahwa Kitab 
Suci adalah satu-satunya sumber Sabda/ 
Firman Tuhan. Kristus itu sendiri adalah 
Firman Allah (lih. Yoh 1:1, 14) dan dalam 1 
Tes 2:13 Rasul Paulus mengatakan bahwa ia 
telah menyampaikan pemberitaan Firman 
Allah (“when you received the Word of God 
which you heard from us“- RSV) dan ini 
adalah Tradisi Suci. 

Tradisi Suci sudah ada lebih dahulu dari 
Kitab Suci, dan yang melahirkan Kitab Suci 
adalah Tradisi Suci melalui Magisterium 
Gereja Katolik. 

Jika kita mempelajari sejarah Gereja, kita 
akan mengetahui bahwa Tradisi Suci - yaitu 
pengajaran iman Kristiani yang berasal dari 
pengajaran lisan Kristus dan para rasul - 
sudah ada terlebih dahulu daripada 
pengajaran yang tertulis. ~ Inggrid / Katolisitas 

KELUARGA BERIBADAH DALAM SABDA 

 

Pertemuan I : Keluarga sebagai Tempat 
Kehadiran Allah 

Tuhan hadir dan menyertai perjalanan umat-
Nya (bdk. Mat 28:20b). Dia tidak hanya hadir 
di tempat ibadah, tetapi juga di dalam 
keluarga Kristiani. Terlebih bila keluarga 
Kristiani sungguh berkumpul dalam nama-
Nya, Tuhan berkenan hadir di tengahnya 
(Mat 18:20). Secara konkret hal ini nyata 
ketika anggota keluarga berkumpul, berdoa, 
dan mendengarkan Kitab Suci bersama. 
“Sebab dalam kitab-kitab suci Bapa yang ada 
di surga penuh cinta kasih menjumpai para 
putra-Nya, dan berwawancara kepada 
mereka, ” demikian penegasan para Bapa 
Konsili Vatikan II (DV 21). Dalam 
kesempatan ibadah keluarga, Tuhan sungguh 
hadir dan berfirman melalui sabda-Nya. 
Tuhan yang hadir dan menyertai perjalanan 
keluarga kita juga mengetahui setiap 
pergumulan dan masalah yang kita hadapi. 
Dia berkenan pula menanggapi harapan dan 
permohonan keluarga kita. 

 
Demikian pula yang dialami oleh keluarga 
Abraham. Abraham telah percaya akan janji 
Tuhan bahwa dia akan dianugerahi banyak 
keturunan, melalui Sara, istrinya (Kej 15:4-5; 
Kej 17:6.16.19). Namun, janji itu tidak 
kunjung terpenuhi. Dalam perikop yang kita 
renungkan ini (Kej 18:1-15) Tuhan sendiri 
berkenan datang dan bertamu ke kemah 
Abraham untuk membawa kabar sukacita 
bahwa istrinya tahun depan akan melahirkan 
anak laki-laki. Suatu berita yang membuat 
Sara yang mandul itu tertawa dalam hati. 
Namun, bagi Allah tiada hal yang mustahil. 
Demikian pula, tiada yang mustahil bagi Allah 



 

 

EDISI XXIX– September 2014 Halaman 13 dari 32 

 

untuk menyelesaikan setiap pergumulan 
keluarga kita. 

 
Hal yang menarik adalah Abraham tidak 
menyadari bahwa salah satu dari tamunya 
adalah Tuhan sendiri. Dengan antusias dia 
menyambut para tamunya yang 
membutuhkan pertolongan dan menyajikan 
hidangan berlimpah kepada mereka. 
Pelayanan yang murah hati ini 
berbuah dengan berita sukacita bagi 
keluarga Abraham. Maka penulis 
surat kepada orang Ibrani 
mengingatkan, “Jangan lupa kamu 
memberi tumpangan kepada orang, sebab 
dengan berbuat demikian beberapa orang 
dengan tidak diketahuinya telah menjamu 
malaikat-malaikat” (Ibr 13:2).  

Kemurahhatian Abraham kepada para 
tamunya menggarisbawahi penegasan 
Tuhan Yesus pada saat pengadilan 
terakhir kelak, “Ketika Aku seorang asing, kamu 
memberi Aku tumpangan” (Mat 25:35). 

Bagi kita, agar kita: 

1. Mengimani kehadiran dan penyertaan 
Tuhan dalam kehidupan berkeluarga, 
juga dalam aneka kesulitan konkret 
keluarga 

2. Selalu berusaha membangun Altar 
Rumah Tangga dalam kesempatan 
ibadah keluarga bersama. 

3. Menyadari dan menanggapi kehadiran 
Tuhan dalam diri sesama yang 
membutuhkan perhatian dan 
pertolongan kita. 

 

Pertemuan II : Ibadah Keluarga sebagai 
Sekolah Iman 

Pada saat perkawinan suami-istri berjanji 
akan mendidik anak-anak dalam iman 

Katolik. Hal ini ditegaskan oleh para Bapa 
Konsili Vatikan II, “Dalam Gereja-keluarga itu 
hendaknya orangtua dengan perkataan dan 
teladan menjadi pewarta iman pertama bagi 
anak-anak mereka” (LG 11). Menurut Paus 
Yohanes Paulus II, sejak dini anak-anak perlu 
diajar untuk mengenal Allah dan kehendak-
Nya (Familiaris Consortio 60). 

Dalam hal ini kita bisa belajar pada tradisi 
Yahudi, bagaimana orangtua 
mengajarkan iman kepada anak-
anaknya. Dalam perayaan Paskah di 
keluarga anak-anak diajar untuk 
mengerti makna perayaan/liturgi 
Paskah (lih. Kel 12). Mereka juga 
diajar untuk mengasihi Allah yang 
esa dengan segenap hati dan 
kekuatan (lih. Ul 6:4-5). Sementara 
dalam perikop yang kita renungkan 
pada pertemuan ini (Ul 6:20-25) 
anak-anak akan diberi motivasi dan 

alasan untuk melakukan semua perintah dan 
ketetapan Tuhan. 

 
Motivasi bangsa Israel melakukan kehendak 
Tuhan bukanlah karena takut akan 
hukuman-Nya atau agar Tuhan memenuhi 
keinginan mereka, melainkan karena mereka 
menyadari karya keselamatan Tuhan yang 
telah ditunjukkan dalam pengalaman bangsa 
Israel. Mereka telah dibebaskan oleh Tuhan 
dari perbudakan Mesir dan dianugerahi 
tanah yang telah dijanjikan kepada para bapa 
bangsa (Kej 15:18-21, Kej 17:8). 
Konsekuensinya, mereka diminta untuk 
melakukan segala ketetapan Tuhan dan takut 
kepada-Nya, sehingga mereka senantiasa 
dalam keadaan baik. Inilah motivasi yang 
benar orang melakukan kehendak Tuhan, 
yang kiranya juga harus menjadi motivasi 
dan alasan keluarga Kristiani mentaati 
Firman Tuhan. 
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Kesetiaan melakukan kehendak Tuhan 
diperhitungkan Tuhan sebagai kebe-naran. 
Apakah hal ini bertentangan dengan Kej 15:6 
yang menyatakan bahwa sikap percaya 
Abraham atas janji Tuhanlah yang 
diperhitungkan sebagai kebenaran? 
Keduanya tidak bertentangan. Terhadap janji 
Tuhan, sikap yang diminta dari kita adalah 
percaya. Sementara terhadap perintah 
Tuhan, yang diminta dari kita adalah sikap 
patuh melakukannya. Bila kita menuruti 
perintah Allah, berarti kita sungguh 
mengenal Allah (bdk. 1 Yoh 2:3). Melalui 
ibadah keluarga semua anggota keluarga 
belajar mendengarkan perintah Tuhan dan 
berusaha melakukannya (bdk. Mat 12:50). 
Dalam hal ini motivasi, penjelasan, dan 
teladan orangtua sangat menentukan. 

 

Bagi kita, agar kita : 

1. Menyadari tanggung jawab 
mewujudkan Gereja Rumah Tangga dan 
mendidik anak-anak dalam iman 
Katolik. 

2. Menyadari bahwa ibadah keluarga 
merupakan kesempatan untuk bersama-
sama mendengarkan Sabda Tuhan dan 
mewujudkan kehendak-Nya dalam 
kehidupan sehari-hari. 

3. Memiliki motivasi yang benar dalam 
beribadah kepada Tuhan. 

 

Pertemuan III : Ibadah dan Kehidupan 

Bangsa Indonesia adalah bangsa yang 
religius. Hal ini tampak dari tempat ibadah 
yang terus dibangun dan selalu dipenuhi 
jemaat, terlebih saat hari raya. Di tempat-
tempat umum pun aneka simbol keagamaan 
mudah kita jumpai. Namun, penuh sesaknya 
tempat ibadah dan kesemarakan ritual 

ibadah apakah sudah berpengaruh pada 
kehidupan bersama yang diwarnai keadilan 
dan kebenaran? Atau, jangan-jangan dalam 
masyarakat kita sebe-narnya terjadi proses 
sekularisasi, pembedaan antara praktek 
ritual di tempat ibadah dan pengamalan iman 
dalam kehidupan? Perayaan ibadah di 
Indonesia memang berlangsung meriah, 
namun mungkin belum berbanding lurus 
dengan perilaku benar, adil, jujur, dan 
kerelaan berkurban bagi sesama yang 
menderita. Bahkan korupsi kadang dianggap 
sebagai “budaya” dan tak jarang merasuk 
pula dalam lembaga keagamaan. 

Maka, perlu diwaspadai bila ibadah itu 
sebatas pemenuhan tindakan ritual sesuai 
norma yang digariskan, tetapi tidak berbuah 
dalam ibadah sosial dalam kehidupan sehari-
hari. Orang mudah merasa puas diri bila 
sudah melakukan ritual ibadah secara 
semarak dan sedetail mungkin seturut 
rubrik-rubrik upacara yang telah ditentukan, 
namun hatinya belum juga tergerak untuk 
lebih memperjuangkan kebenaran dan 
keadilan. Padahal Tuhan Yesus menghendaki 
bahwa melalui kita yang beribadah dan 
menyambut Ekaristi, berkat-Nya kita 
teruskan sehingga Sang Roti Hidup itu 
sungguh memberikan hidup bagi dunia di 
sekitar kita (lih. Yoh 6:51). 

Persoalan makin pelik, manakala ibadah 
justru dimaksudkan untuk menyuap Tuhan 
agar tidak murka atas perilaku kita yang 
bertentangan dengan se-mangat keadilan 
dan kebenaran. Dalam konteks inilah kritik 
Tuhan melalui nabi Amos perlu kita 
perhatikan. Amos menyatakan bahwa yang 
dikehendaki Tuhan bukanlah kelimpahan 
kurban persembahan ataupun kesemarakan 
ritual ibadah, melainkan per-wujudan 
keadilan dan kebenaran. Ibadah se-mestinya 
menggerakkan orang semakin memper-
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juangkan keadilan dan kebenaran. Umat 
Kerajaan Israel yang tidak mau 
mengindahkan peringatan Tuhan pun 
diancam akan dibuang ke negeri asing. 

Melalui nubuat Amos 5:21-27 ini kita diajak 
mengupayakan agar ibadah keluarga kita pun 
berbuah dalam perilaku adil dan benar. Kasih 
kepada Tuhan mesti mengalir pada kasih 
kepada sesama, dimulai di antara anggota 
keluarga kita dan selanjutnya meluas di 
tempat kerja, di gereja, dan di masyarakat. 

Bagi kita, agar kita: 

1. Menyadari bahwa ibadah sejati tidak 
berhenti pada urusan ritual, apalagi 
untuk “menyuap” Tuhan, tetapi harus 
berbuah dalam kehidupan sehari-hari 
yang diwarnai perilaku adil dan benar. 

2. Menyadari bahwa yang terutama 
dikehendaki oleh Tuhan adalah 
perwujudan semangat keadilan dan 
kebenaran dalam keluarga dan di 
masyarakat, dan tidak mudah berpuas 
diri dengan kesemarakan ritual ibadah 
dan kelimpahan persembahan. 

 

Pertemuan IV : Ibadah dan Kehidupan 

Kadang kita mempersoalkan di manakah dan 
dengan cara apa kita mesti beribadah dan 
menyembah Allah. Perikop yang kita 
renungkan kali ini meng-angkat pembicaraan 
Yesus dengan wanita Samaria yang 
menyinggung perbedaan tempat beribadah 
di antara orang Yahudi dan orang Samaria. 
Namun, Yesus menegaskan bahwa kini telah 
tiba saatnya bahwa orang menyembah Allah 
tidak lagi terikat pada tempat entah di 
Yerusalem ataupun di gunung Gerizim, tetapi 
mereka akan menyembah Allah dalam Roh 
dan kebenaran. 

 
Penyataan “menyembah Allah dalam roh dan 
kebenaran” bukan berarti menyembah Allah 
di dalam diri kita sendiri dan kemudian 
mengabaikan ibadah bersama, karena yang 
dimaksudkan adalah Roh Allah, bukan roh 
pada manusia (lih. ay. 24). Menyembah Allah 
dalam Roh dan kebenaran berarti kita 
menyembah Allah karena digerakkan oleh 
Roh yang telah menyatakan kebenaran 
tentang Allah. Allah hanya bisa disembah 
sebagai Bapa oleh mereka yang telah 
memiliki Roh yang menjadikan mereka anak-
anak Allah (Rom 8:15-16). Roh Kudus pula 
yang telah melahirkan mereka “dari atas” 
(Yoh 3:3, anōthen (Yun), bisa berarti “dari 
atas” atau “kembali”). Roh Kudus telah 
mengangkat kita dari level “daging/dari 
bawah” (Yoh 3:8) sehingga memungkinkan 
kita menyembah Allah secara layak. Orang 
yang lahir dari Roh menerima kehidupan 
dari Roh dan seluruh hidupnya digerakkan 
oleh Roh itu. Roh kebenaran ini akan 
memimpin para murid Yesus pada seluruh 
kebenaran (Yoh 16:13), yakni rahasia Allah 
sejauh disingkapkan oleh Yesus dan 
diingatkan oleh Roh Kudus. 

Dalam pembicaraan dengan wanita Samaria 
itu Yesus juga menegaskan bahwa dirinya 
adalah Mesias. Dia membenarkan dugaan 
wanita Samaria dan sekaligus mewahyukan 
bahwa dirinya adalah Mesias. Mesias inilah 
yang akan membimbing kita menyembah 
Allah dalam Roh Kebenaran dan dengan 
motivasi yang benar. 

 

Bagi kita, agar kita :  

1. Semakin mengimani Yesus sebagai 
Mesias yang menuntun kita beribadah 
secara benar. 
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2. Memahami arti dan perwujudan 
menyembah Allah Bapa dalam Roh dan 
Kebenaran. 

SAKRAMEN YANG MENYEMBUHKAN 

Tidak cukupkah memohon ampun langsung 
kepada Tuhan ? TIDAK. 

Karena, bukan hanya Tuhan yang ditentang 
oleh dosa-dosa kita, Gereja juga dilibatkan, 
meskipun kita tidak mengarahkan dosa-do-
sa kita secara sadar melawan Gereja. 

Akibatnya, saat penda-maian, baik Tuhan 
maupun Gereja harus mengambil bagian 
dalam perayaan itu. 

Dewasa ini kita melihat bahwa Sakramen 
Tobat telah jatuh ke dalam kesia-siaan yang 
semakin besar, dan pentingnya sakramen ini 
secara umum tidak dilihat lagi baik oleh 
imam mau pun oleh umat” 3 

Romo Alex I Suwandi menyebutkan tiga hal 
mengapa umat “enggan” mengaku dosa. 

 Pertama, orang tidak mengaku dosa 
karena tidak mengerti konsep dosa secara 
jelas. Sehingga hal yang sebenarnya 
termasuk dosa, itu dilihat sebagai hal 
yang biasa dan tidak perlu diakukan 
kepada Tuhan dalam Sakramen Tobat. 

 Kedua, orang tidak mengaku dosa karena 
hilangnya pengakuan diri sebagai orang 
berdosa, yang masih tetap memiliki 
kecenderungan terhadap dosa (Ah, saya 
khan sudah suci karena dulu sudah 
dibaptis!). Dengan menganggap dirinya 
demikian saja, orang sudah jatuh dalam 
dosa kesombongan. 

 Ketiga, orang tidak mengaku dosa lagi 
karena tiadanya penyembuhan sesudah 

                                                             
3 Romo Michael Scanlan, “The Power in Penance“ ;Notre 

Dame: Ave Maria Press, 1972  

pengakuan dosa. Sete-
lah menerima Sakra-
men Tobat toh masih 
tetap melakukan dosa 
yang sama. “Malu akh, 
selalu mengaku dosa 
yang sama melulu, itu-
ituuuu…terus!”, 
komentar salah seorang umat yang 
pemah saya dengar. 

Alasan ketiga ini perlu kita lihat lebih dalam, 
mengapa ada semacam ‘keluhan atau 
keputusasaan’ dalam diri umat, yang 
sebenarnya dengan menerima Sakramen 
Tobat ingin menjadi manusia baru dan utuh. 
Sebabnya antara lain karena tidak adanya 
keterbukaan yang penuh dalam diri peniten 
atau pentobat sendiri. Ia hanya mengatakan 
beberapa dosa yang ringan-ringan saja, 
walaupun pengakuan yang terakhir sudah 
cukup lama atau malah belum pernah 
menerima Sakramen Tobat sejak dibaptis 
dewasa. 

Di satu pihak, dosa-dosa yang telah diakukan 
kepada Tuhan dalam Sakramen Tobat itu 
sudah diampuni. Kita percaya itu. Tetapi 
dengan mengakukan dosa-dosa yang ringan-
ringan saja, atau dengan menutupi (tidak 
mengatakan) dosa yang sebenarnya, yang 
jauh lebih pokok dan mengganggu hidupnya, 
membuat peng-akuan itu tidak sampai pada 
akar-akar dosa. Misalnya kenapa masih saja 
ada rasa iri hati, perasaan bersalah yang 
tidak sehat, merasa diri tidak dicintai, sulit 
meng-ampuni, dan sebagainya. 

Hal-hal tersebut harus dicari apa sebenarnya 
yang menjadi akar semua dosa. Dalam hal ini, 
imam perlu menangkap akar dari semua dosa 
yang diakukan itu atau yang tidak disebutkan 
dengan jelas oleh si peniten. Sehingga apabila 
akar dosa tersebut sudah ditemukan dan si 
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peniten membutuhkan doa penyembuhan, 
doa penyembuhan itu bisa dilakukan segera 
sesudah absolusi. Dengan demikian 
Sakramen Tobat selalu memberi daya 
penyembuhan spiritual, yakni peng-ampunan 
dosa, juga memberikan pe-nyembuhan luka-
luka batin (misalnya dan sikap mudah marah, 
dendam, iri hati, merasa dibenci, dan 
sebagainya), atau penyembuhan relasi yang 
disharmonis dengan sesamanya ataupun 
pembebasan dan kuasa kegelapan (misalnya 
terlibat dalam ilmu hitam, perdukunan, dan 
sebagainya). Dalam hal ini Sakramen Tobat 
dapat memberikan daya penyembuhan 
secara integral, utuh. Orang sungguh-
sungguh dapat merasakan hidup secara baru 
dan bebas dan beban-beban yang selama ini 
terasa berat dan menyesakkan. 

~ Alex I. Suwandi,“Penyembuhan dalam Sakramen Tobat”, 
BPK Keuskupan Padang, 1998:16 

BIARLAH ANAK-ANAK ITU DATANG 

PADAKU…. 

Dalam setiap peristiwa kelahiran yang 
diharapkan, kehadiran seorang anggota baru 
yang mungil dan menggemaskan tentu 
merupakan sukacita tersendiri bagi keluarga 
dan sanak saudara. Orang tua yang bersuka 
cita telah merancang sebuah nama untuk 
memberi identitas kepada putra-putri 
mereka, nama yang indah, memiliki arti yang 

indah, dan harapan untuk masa depan yang 
indah juga bagi si anak.  

Rencana-rencana dan harapan yang indah 
juga kadang dirancang orang tua, baik dalam 
segala usaha yang akan diberikan demi 
keberhasilan anak, dan juga berupa doa-doa 
yang dipanjatkan. 

Perlukah baptisan bayi? 

Ada sebuah tren di masa sekarang di mana 
orang tua Katolik lebih memilih membaptis 
anaknya pada usia yang dianggap mereka 
pantas atau cukup dewasa ketimbang 
membaptis anaknya pada saat bayi. 
Orangtuanya menganggap baiklah jika 
menunggu agar si bayi menjadi dewasa 
dahulu, barulah ia dibaptis. 

Memprihatinkan. 

Pembaptisan 

KGK 1213  

Pembaptisan suci adalah dasar seluruh 
kehidupan Kristen, pintu masuk menuju 
kehidupan dalam roh [vitae spiritualis ianua] 
dan menuju Sakramen-sakramen yang lain. 
Oleh Pembaptisan kita dibebaskan dari dosa 
dan dilahirkan kembali sebagai putera-puteri 
Allah; kita menjadi anggota-anggota Kristus, 
dimasukkan ke dalam Gereja dan ikut serta 
dalam perutusannya: "Pembaptisan adalah 
Sakramen kelahiran kembali oleh air dalam 
Sabda" (Catech. R. 2,2,5). 

KGK 1257  

Tuhan sendiri mengatakan bahwa 
Pembaptisan itu perlu untuk 
keselamatan Bdk. Yoh 3:5.. Karena itu, Ia 
memberi perintah kepada para murid-Nya, 
untuk mewartakan Injil dan membaptis 
semua bangsa Bdk. Mat 28:19-20; DS 1618; 
LG 14; AG 5.. Pembaptisan itu perlu untuk 
keselamatan orang-orang, kepada siapa Injil 
telah diwartakan dan yang mempunyai 
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kemungkinan untuk memohon Sakramen 
ini Bdk. Mrk 16:16.. Gereja tidak mengenal 
sarana lain dari Pembaptisan, untuk 
menjamin langkah masuk ke dalam 
kebahagiaan abadi. Karena itu, dengan rela 
hati ia mematuhi perintah yang diterimanya 
dari Tuhan, supaya membantu semua orang 
yang dapat dibaptis, untuk memperoleh 
"kelahiran kembali dari air dan Roh". Tuhan 
telah mengikatkan keselamatan pada 
Sakramen Pembaptisan, tetapi Ia sendiri 
tidak terikat pada Sakramen-sakramen-Nya. 

Maka : 

Sakramen Pembaptisan itu begitu penting 
dalam tata keselamatan kita, pembaptisan itu 
perlu bagi kita untuk keselamatan kita. Tidak 
ada cara lain untuk menjamin keselamatan 
kita selain Pembaptisan 

Rahmat Pembaptisan 

Pembaptisan yang kita terima membuahkan: 

1. Pengampunan seluruh dosa kita 
termasuk dosa asal yang kita terima dari 
Adam dan Hawa (bdk.Katekismus Gereja 
Katolik 1263 dan 1279) 

2. Pemberikan meterai tak terhapuskan 
yang menggabungkan kita dengan 
Kristus (bdk. KGK 1272-1274 dan 1279) 

3. Persatuan dengan Gereja-Nya (bdk. KGK 
1267 dan 1279) 

4. Pengangkatan kita sebagai anak-anak 
Allah (bdk. KGK 1265 dan 1279) 

5. Kesatuan Sakramental dari Kesatuan 
Kristen (bdk. KGK 1271) 

Maka:  

“Gereja dan orang-tua akan menghalangi 
anak-anaknya memperoleh rahmat tak 
ternilai menjadi anak Allah, kalau mereka 
tidak dengan segera membaptisnya sesudah 
kelahiran.” (KGK 1250) 

Wajib membaptis bayi 

Kristus sendiri pernah berkata, 
 “sesungguhnya jika seorang tidak dilahirkan 
dari air dan Roh, ia tidak dapat masuk ke 
dalam Kerajaan Allah.” (Yoh 3:5).  

 

Di sini Kristus menekankan perlunya 
kelahiran kembali dalam pembaptisan untuk 
masuk ke dalam Kerajaan Allah. Sementara 
itu, di ayat lain Kristus berkata: “Biarkanlah 
anak-anak itu datang kepada-Ku, dan jangan 
kamu menghalang-halangi mereka, sebab 
orang-orang yang seperti itulah yang empunya 

Kerajaan Allah.” (Luk 18:16). Bila anak-anak 
adalah empunya Kerajaan Allah dan jalan 
pertama agar masuk ke dalamnya adalah 
melalui pembaptisan, maka dari itu 
pembaptisan bayi adalah begitu penting 
untuk dilaksanakan. 

Bayi meninggal sebelum dibaptis 

KGK, 1261 

″Anak-anak yang mati tanpa Pembaptisan, 
hanya dapat dipercayakan Gereja kepada 
belas kasihan Allah, seperti yang ia 
lakukan dalam ritus penguburan 
mereka. Belas kasihan Allah yang besar yang 
menghendaki, agar semua orang dise-
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lamatkan (Bdk. 1 Tim 2:4.), cinta Yesus yang 
lemah lembut kepada anak-anak, yang 
mendorong-Nya untuk mengatakan: “Biarkan 
anak-anak itu datang kepada-Ku; jangan 
menghalang-halangi mereka” (Mrk 10:14), 
membenarkan kita untuk berharap bahwa 
untuk anak-anak yang mati tanpa 
Pembaptisan ada satu jalan keselamatan. 
Gereja meminta dengan sangat kepada orang-
tua, agar tidak menghalang-halangi anak-
anak, untuk datang kepada Kristus melalui 
anugerah Pembaptisan kudus.“ 

KGK, 1283  

“Mengenai anak-anak yang mati tanpa 
dibaptis, liturgi Gereja menuntun kita, agar 
berharap kepada belas kasihan ilahi dan 
berdoa untuk keselamatan anak-anak ini.“ 

Maka: 

Segeralah baptiskan bayi anda. 

 

SANTA PERAWAN MARIA BERDUKA CITA 

Kapan pesta ini diperingati?  

Pesta ini  diperingati/dikenangkan oleh 
Gereja setiap tanggal 15 September.   

Dimana  pesta ini mulai? 

Pesta ini mulai di Jerman dan kemudian 
disebarluaskan oleh Paus Benediktus XIII 
pada tahun 1721 dengan memasukkannya 
dalam penanggalan liturgi Romawi.  

 

Mengapa Maria disebut Bunda 
Berdukacita? 

Maria disebut Bunda Berdukacita karena 
sepanjang perjalanan hidupnya bersama 
Yesus, Puteranya dalam karya agung 
penyelamatan umat manusia, Maria 
mengalami banyak  penderitaan dan 
dukacita. Ia menyertai Yesus hingga akhir 
hayat-Nya.  Oleh karena itu Gereja menamai 
Maria, Bunda Berdukacita (“Mater 
Dolorosa”).  

 

Manakah peristiwa-peristiwa yang 
menunjukkan kedukaan Maria? 

Seluruh penderitaan Maria diringkas oleh 
Gereja dalam 7 jenis kedukaan yang diambil 
dari 7 peristiwa berikut: 

1. Kedukaan sewaktu Simeon meramalkan 
apa yang akan terjadi atas diri Yesus, 
Anaknya sewaktu ia  dan Yusuf 
memper-sembahkan Yesus di Bait Allah. 

2. Kedukaan sewaktu pengung-sian ke 
Mesir. 

3. Kedukaan sewaktu ia bersama Yusuf 
mencari Yesus di Yerusalem. 

4. Kedukaan sewaktu bertemu dengan 
Yesus di jalan salib menuju puncak 
Kalvari. 

5. Kedukaan sewaktu menyak-sikan Yesus 
disalibkan dan wafat. 

6. Kedukaan sewaktu  jenazah Yesus 
dibaringkan di pangkuannya. 

7. Kedukaan sewaktu Yesus dimakamkan. 
 

Mengapa Maria sanggup menanggung 
semua kedukaan itu? 

Maria sanggup menanggung semua 
penderitaan itu dengan tabah  karena  iman.  
Ia telah mengatakan dengan bebas kepada 
Malaekat Allah: “Sesungguhnya aku ini 
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adalah hambaTuhan; jadilah 
padaku menurut perkataan-
mu itu”.  Ia setia menang-
gung segala resiko atas 
jawaban “ya” pada kehendak 
Allah.  

 

Apa makna/pesan bagi 
kita? 

1. Dengan meneladani 
Bunda Maria 
Berdukacita, semoga kita pun dapat 
mempersatukan segala penderitaan kita 
dengan sengsara Kristus, serta 
menghadapinya dengan tabah, penuh 
kasih dan iman.    

2. Kita yang menjadi murid-murid Yesus 
dituntut untuk menyadari realitas iman 
dengan belajar pada Bunda Maria. Tetap 
tabah dan tekun memanggul salib dan 
pen-deritaan kita setiap hari. 

3. Salib, penderitaan dan dukacita  adalah 
sesuatu yang dasariah dalam 
penghayatan iman kita akan  Yesus, 
sebagai sarana pemurnian iman kita. 
Sebab melalui penderitaan dan salib itu, 
seperti yang telah diajarkan dan 
dilaksanakan oleh Yesus, kita akan 
mencapai kejayaan dan keme-nangan. 

~ Yulius Tangke Bandaso, SX 

 

ABORSI 
Masalah aborsi atau pengguguran pada 
zaman sekarang ini sudah sering kita dengar. 
Sepertinya merupakan hal yang sudah biasa 
terjadi. Dan jalan ini dianggap sebagai jalan 
terbaik untuk menolong wanita yang berada 
dalam situasi terjepit (di luar nikah, si pria 
yang tak mau bertanggung jawab, kondisi 
ekonomi yang tak memungkinkan untuk 
memiliki anak, pemerkosaan, pengendalian 
jumlah anak, dan lain sebagainya). Peristiwa 

“situasi terjepit ini” rupanya bukan lagi kasus 
yang khusus.  

Ada berbagai alasan mengapa mereka 
melakukan aborsi. Ada yang menggugurkan 
kandungan karena alasan kesehatan ibu 
tidak memungkinkan untuk melahirkan atau 
alasan kedokteran lainnya, tetapi ada juga 
yang menggugurkan kandungannya karena si 
ibu menolak memiliki anak atau merasa 
belum siap. 

Banyak dari umat kita, umat Katolik yang 
kurang sadar dan kurang memiliki 
pengetahuan yang memadai tentang ajaran 
iman yang berkaitan dengan aborsi. 
Akibatnya, mereka mudah mengikuti godaan 
untuk menempuh jalan pintas. Padahal 
betapa baiknya pun tujuan kita untuk 
menolong seseorang, kita tidak boleh 
menghalalkan segala macam cara, karena 
justru kita akan menjerumuskan dia yang 
akan kita tolong dalam kesulitan yang lebih 
besar lagi. 

Jika alasan ekonomi yang dikemukakan 
untuk melakukan suatu aborsi, sekilas 
memang masalah ekonomi tersebut bisa 
terselesaikan, namun kemudian malah akan 
menjerumuskan orang tersebut dalam 
kesulitan dosa. Rasa tidak tenang, gelisah, 
hubungan dengan Gereja, dan sebagainya. 
Karena bagaimanapun ia telah membunuh 
anaknya sendiri. 

 Mengapa Aborsi Dikatakan Membunuh 
Anak Sendiri? 

Hidup manusia sudah dimulai sejak saat 
pembuahan karena pembuahan merupakan 
momen atau saat terbentuknya program 
genetik manusia yang tinggal berkembang 
lebih lanjut. Jadi di dalam zygot (hasil 
pembuahan, red.) sudah terbentuk identitas 
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biologis manusia baru. Berdasarkan hal di 
atas, Gereja menuntut kita untuk melindungi 
hidup manusia dari awal, karena hak atas 
hidup merupakan nilai dasar yang sangat 
tinggi, hak pertama dari seorang manusia. 
Hal ini dikemukakan dalam suatu deklarasi 
yang disebut Deklarasi Pengguguran, nomor 
11. 

Jadi dapat disimpulkan, janin atau bayi dalam 
kandungan juga manusia yang justru harus 
lebih diperhatikan dan dilindungi karena 
ketidakberdayaannya. Oleh karena itu jelas 
pengguguran adalah suatu pembunuhan. 

 Bagaimanakah Pandangan Iman Kita? 

Seperti sudah tertulis di atas, Gereja 
mengajak kita untuk menghormati hidup 
manusia sejak dari awal, oleh karena itu 
dapat dikatakan dengan tegas, kita menolak 
adanya pengguguran. Hal ini ditulis dengan 
jelas dalam sebuah dokumen yang 
dikeluarkan oleh Tahta Suci Roma pada 
tanggal 10 Maret 1987, yaitu Dokumen 
Donum Vitae. Dan dokumen ini 
bersumberkan pada Kitab Suci sendiri yaitu 
larangan membunuh orang yang tidak 
bersalah (bdk. Kel 20:13 dan Ul 5:17). 

Pengguguran adalah suatu tindakan 
membunuh manusia yang masih suci dan 
tidak berdaya sama sekali, sehingga ada yang 
mengatakan bahwa pengguguran yang 
sangat keji. Setiap manusia adalah ciptaan 
Tuhan, berasal dariNya. Anak merupakan 
suatu karunia yang sangat besar bagi ibu, 
ayah dan keluarganya. Jadi kalau ada yang 
ingin menggugurkan kandungan, berarti ia 
tidak menghargai bahkan menolak karunia 
Allah dan merampas hak Allah dalam 
menentukan hidup seorang manusia. 

Jadi iman kita menolak dengan tegas abortus 
atau pengguguran dengan cara dan alasan 
apa pun. Sekalipun aborsi itu dilakukan 
dengan alasan kesehatan dari si ibu. Atau 
karena rasa belas kasihan karena melihat 
anak yang akan dilahirkan itu nanti cacat 
(cacat fisik atau cacat mental) sehingga 
dianggap tidak memiliki masa depan yang 
baik kecuali penderitaan. Bahkan kita juga 
menolak aborsi terhadap bayi yang 
dikandung akibat kecelakaan (ibu diperkosa 
atau hasil pergaulan bebas dan sebagainya). 
Tidak ada satu orang pun yang berhak 
mengambil jiwa seseorang, sekalipun ia 
masih manusia kecil dalam kandungan. 

 Sanksi bagi Mereka yang Melakukan 
Aborsi 

Salah satu perwujudan ketegasan iman 
Gereja dalam menolak aborsi atau 
pengguguran ini adalah adanya sanksi bagi 
mereka yang terlibat. Mereka yang terlibat 
menyangkut ibu yang mengugurkannya, 
suami yang membiarkan atau mendukung 
pengguguran itu, semua orang yang 
mendukung pengguguran itu, para dokter 
dan perawat yang terlibat dalam operasi 
pengguguran, serta penjual alat-alat aborsi 
seperti pil RU-486 yang memudahkan 
tindakan aborsi. 

Sanksi ini termuat dalam Kitab Hukum 
Kanonik Gereja no. 1398, yaitu berupa 
ekskomunikasi otomatis, atau pengucilan 
dari kehidupan Gereja. Seandainya walaupun 
Gereja dan lingkungan tidak mengetahui 
bahwa seseorang telah jatuh ke dalam dosa 
ini, namun Tuhan tetap mengetahuinya dan 
kita tidak bisa melarikan diri dari hukuman 
Tuhan. Sehingga apabila dia dalam keadaan 
dosa ini tetap menerima sakramen, berarti 
dia menambah dosanya sendiri. 
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Mereka yang terkena sanksi ekskomunikasi 
otomatis ini tidak diperkenankan untuk ikut 
berpartisipasi dalam berbagai acara doa 
bersama, misalnya: Perayaan Ekaristi, 
sakramen lainnya dan sebagainya (Kan. 
1331). 

Sanksi ekskomunikasi otomatis ini hanya 
bisa dihilangkan melalui penerimaan 
Sakramen Tobat atau Sakramen 
Pengampunan Dosa.  

~ Sr. Maria Martina P.Karm 

UJUD KERASULAN DOA SEPTEMBER 2014 

Ujud Universal      :  
Orang-orang berkebutuhan khusus dalam 
hal mental 
Orang-orang berkebutuhan khusus dalam hal 
mental menerima cinta dan pertolongan yang 
dibutuhkan agar dapat menjalani hidup yang 
bermartabat 
Kami mohon : …….. 
 
Ujud Misi      : Pelayanan untuk orang 
miskin 
Semoga orang Kristiani – karena terisnpirasi 
sabda Tuhan – mau melayani orang miskin 
dan menderita 
Kami mohon : ……..  
 
Ujud Gereja Indonesia  : Gereja yang 
kreatif 
Semoga kaum Gereja menjadi semakin 
kreatif dalam mengembangkan aneka cara 
sehingga sungguh menjadi umat beriman 
Kami mohon : …….. 
 
Ujud Khusus untuk Keuskupan kita        : 
 Mengamalkan iman 
Semoga umat di Keuskupan kami semakin 
mengamalkan iman kepada Tuhan Yesus 

Kristus dan tergerak hati-Nya bagi sesama 
yang tersisih dan tersingkir. 
Kami mohon : …….. 

K O L O M 

LITURGI : DOA SYUKUR AGUNG: EPIKLESIS 

KONSEKRASI – KISAH INSTITUSI – 

AKLAMASI ANAMNESE – DOA ANAMNESE 

Doa Syukur Agung, terdiri dari 

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

Konsekrasi 
e -  Kisah Institusi 
f -  Aklamasi Anamnese 
 

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

 

Dalam edisi bulan lalu telah kita bahas mengenai Doa 
Syukur Agung : Dialog Pembuka, Prefasi dan kudus.. 

 

 d. Epiklesis Konsekrasi 

Doa yang memohonkan agar Bapa, dengan 
Roh Kudus-Nya menguduskan roti-anggur 
dinamakan Epiklesis Konsekrasi. 
RUmusannya pada DSA III adalah: 

“Maka kami mohon ya, Bapa, sudilah menguduskan 
persembahan ini dengna Roh-Mu. Agar bagi kami 
menjadi Tubuh dan (+) Darah PutraMu yang 
terkasih, Tuhan kami Yesus Kristus yang 
menghendaki kami merayakan misteri ini.” 

Karena kuasa Roh Kudus yang dimohonkan 
dalam doa ini, roti dan anggur berubah 
menjadi Tubuh dan Darah Kristus; dan 
menjadi sumber keselamatan bagi mereka 
yang akan menyambutnya dalam komuni. 

 

e. Kisah Institusi 

Doa yang mengingatkan kita akan peristiwa 
perjamuan malam terakhir dinamakan Kisah 
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Institusi (Konsekrasi). Rumusannya dalam 
DSA II adalah sebagai berikut: 

“Sebab pada malam Ia dikhianati, Yesus mengambil 
roti. Ia mengucap syukur dan memuji Dikau, 
memecah-mecahkan roti itu, dan memberikannya 
kepada murid-murid-Nya seraya berkata…..” dan 

seterusnya. 

Sabda dan tindakan Yesus diulangi. Kurban 
Salib Kristus dihadirkan kembali bagi kita, 
dan kita mengalami kuasa-Nya yang 
menebus dan menyelamatkan. 

Doa tadi disebut kisah institusi karena 
mengisahkan peristiwa dimana Tuhan Yesus 
menetapkan atau meresmikan adanya 
Sakramen Ekaristi. Pada malam perjamuan 
terakhir itu, Yesus menetapkan atau 
mendirikan Sakramen Ekaristi dengan 
bersabda, ”Lakukankah ini untuk 
mengenangkan Daku.” Gereja memenuhi 
amanat Kristus ini dengan cara merayakan 
Ekaristi. 

Biasanya, sesaat sebelum konsekrasi, pputra 
Altar dapat membunyikan lonceng atau gong 
sebagai tanda untuk umat. Demikian pula – 
sesuai dengan kebiasaan setempat – putra 
altar dapat membunyikan lonceng atau gong 
pada saat hosti atau piala diperlihatkan 
kepada umat. 

Yang sungguh harus diperhatikan, ketika 
konsekrasi suasana yang diciptakan adalah 
hening – hikmat, dan ketika imam 
memperlihatkan hosti dan piala, umat 
memandangnya dengan hikmat. Ketika hosti 
dan piala diturunkan, umat membungkuk 
dengan hikmat. Tangan dapat dikatupkan di 
dada, atau posisi menyembah, atau sikap lain 
yang hormat dan pantas, sesuai dengan 
kebiasaan masing-masing. 

f. Aklamasi Anamnese 

Sesudah kisah institusi, imam mengajak umat 
memaklumkan misteri iman dengan 

berkata,”Marilah mewartakan harapan iman 
kita.” 

Ajakan tersebut diatanggapi umat dengan 
mennyanyikan Aklamasi Anamnese, “Kristus 
telah wafat, Kristus telah bangkit, Kristus 
akan kembali.” 

Umat mengenangkan dan mengakui misteri 
Paskah Kristus yang menyelamatkan, yang 
mencapai puncaknya dalam kematian, 
kebangkitan, dan kedatangan-Nya kembali. 

g. Doa Anamnese 

Setelah Aklami Anamnese, menyusul suatu 
doa yang juga mengenangkan Kristus yang 
wafat, bangkit dan akan kembali. Doa ini 
disebut Doa Anamnese. Doa ini mengenang 
kembali misteri Paskah Kristus yang 
menyelamatkan kita, 

(Edisi bulan Depan : Doa persembahan – Epiklesis Komuni 
– Doa Permohonan – Doksologi) 

KATEKESE : MINYAK SUCI 

Minyak Suci adalah Sakramental dimana 
hanya bisa diberkati oleh Uskup yang sah dan 
biasanya setahun sekali pada waktu Misa 
Krisma pada Kamis Putih. 

Ada tiga macam Minyak Suci: Minyak untuk 
Katekumen, Minyak Krisma, dan Minyak 
untuk orang sakit. Yang pertama dan ketiga 
murni dari minyak zaitun; Minyak Krisma 
mengandung campuran dari balsam. 

Penggunaan minyak untuk di-gunakan pada 
Sakramen-Sakramen tertentu seperti Babtis, 
Krisma, Imamat, perminyakan pada orang 
sakit, tidak diragukan lagi berasal dari Gereja 
perdana. Bukti ini ditemukan di dalam Kitab 
Suci, dimana tertulis: 

“Kalau ada seorang di antara kamu yang sakit, 
baiklah ia memanggil para penatua jemaat, supaya 
mereka mendoakan dia serta mengolesnya dengan 
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minyak dalam nama Tuhan. Dan doa yang lahir 
dari iman akan menyelamatkan orang sakit itu dan 
Tuhan akan membangunkan dia; dan jika ia telah 
berbuat dosa, maka dosanya itu akan diampuni.” 
(Yak 5:14-15) 

Minyak untuk Katekumen di beri nama O.C 
(Oelum Catechumenorum – Minyak untuk 
Katekumen) atau; biasanya, seperti 
digambar ini yang mengandung semua ketiga 
minyak, diberi nama O.S (Oleum Sanctum – 
Minyak Suci). Minyak Krisma diberi 

nama S.C. (Sanctum Chrisma – 
Holy Chrism). Minyak untuk 
orang sakit diberi nama O.I. 
(Oleum Infirmorum – Minyak 
untuk orang sakit). Oleum 
Sanctum dan Sanctum 
Chrisma juga digunakan didalam 
upacara Pembabtisan. 

Untuk orang sakit, minyak disimpan didalam 
suatu silinder logam bundar, yang disebut 

“stok minyak”, sesudah Kamis Putih setiap 
tahun minyak yang tidak digunakan dibakar 
didalam lampu sanctuary, seperti minyak 
biasanya. 

Minyak, karena merupakan makanan dan 
obat, merupakan simbol dari makanan 
spiritual dan mengobati. Karena minyak 
memberikan terang, hal itu menandakan 
Terang dari Rahmat. Karena minyak 
digunakan untuk obat gosok, hal itu 
menunjukkkan memberikan kekuatan. 

Balsam didalam Minyak Krisma merupakan 
simbol dari bau manis dari kebajikan. Balsam 
juga digunakan diobat. Secara umum 
dipertimbangkan menjadi bahan yang bisa 
menyembuhkan dan menenangkan. 

~Andreas / Luxveritatis

BIA : YESUS SANG GURU BESAR 

Matius 5-7, Lukas 6. 
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K E G I A T A N 

DEWAN PASTORAL PAROKI 

SEKSI KELUARGA : KPP ANGKATAN III 

KPP Angkatan III tahun 2014 berlangsung 
pada tanggal 8 – 10 Agustus 2014 yang lalu. 
Registrasi dan pendaftaran dimulai jam 
15.30. Jumlah peserta KPP saat ini agak 
berkurang dari biasanya yakni berjumlah 17 
orang, berasal dari paroki Santo Paulus 
Pekanbaru, paroki Santa Maria a Fatima 
Pekanbaru, gereja HKBP dan GMII 

Dalam KPP III 2014 ini terjadi perubahan 
narasumber. Akan mulai dicanangkan 

kaderisasi para narasumber didalam team 
pembinaan keluarga. Beberapa narasumber 
baru dalam KPP ini adalah Bpk Frans Gimun 
yang membawakan sesi 'Psikologi Keluarga', 
Bpk Dapot dan Ibu Mewirosary 
membawakan sesi 'Penyusuaian Seksualitas', 
Bpk Wakidi dan ibu Yuliana membawakan 
sesi 'Komunikasi Keluarga', Bpk Martinus 
membawakan sesi 'Ekonomi Keluarga'. 
Syukur pada Tuhan semua bisa berjalan 
dengan baik. 

Para peserta lebih siap dalam membawa 
persyaratan, cukup serius dalam mengikuti 
setiap sesi yang diberikan oleh para 
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narasumber, nanum kurang aktif dalam 
mengajukan pertanyaan ke narasumber, baik 
dalam menjaga kebersihan ruangan. 

 

~Tri S & Effen M 

SEKSI SOSIAL : PENGOBATAN MURAH 

MInggu, 7 Sep 2014, Seksi Sosial DPP yang 
terdiri dari Mbak Endang, Bidan Endang, Ibu 
Masnur, Mbak Yus, Ibu Lois, Ibu Sisilia 
Painah, dan Ibu Muliati Rikin selaku ketua 
mengunjungi Stasi St Thomas Petapahan. 
Mereka bersama-sama dengan Para Dokter, 
yaitu Dr Yunus (Dr Umum), Dr Daniel (Dr 
Umum), Dr Grace (Dr Gigi)yang didapmpingi 
suami, Asister apoteker RS Santa Maria; Sdri 
Hetty dan Debora bersama tiga orang 
perawat, Sdr. Domen, Sdri Presti dan Sdri. 
Lusi. 

Dala kesempatan ini, umat Stasi St Thomas 
dan warga sekitar mendapat fasilitas 
pengobatan murah. Sebanyak 56 pasien 
mengambil kesempatan ini. 

 

Tidak hanya itu, sementara pengobatan 
perlangsung, digelar juga penjulaan pakaian-
pakaian murah yang mengundang banyak 
peminat. 

Acara yang dimulai setelah Misa pukul 09.00 
pagi ini berakhir pukul 15.00. 

STASI 

STASI St LUSIA RUMBAI IN PASSION 

Pada hari Sabtu dan Minggu, tgl 09 dan 10 
Agustus ini ada nuansa berbeda di Stasi Santa 
Lucia Rumbai dimana nampak tanda-tanda 
keramaian dan sukacita dimana ternyata 
pada hari Sabtu tersebut, Stasi Rumbai 
sedang mengadakan acara tahunan berupa 
Rekoleksi Misdinar se Stasi Rumbai. Acara 
Rekoleksi kali ini bertempat di Aula Besar 
Gereja Katolik Rumbai dengan jumlah 
misdinar yang hadir sekitar 32 orang dan 
dikoordinir oleh Sr. Ezra, Mas Teguh dan Mas 
Giman, dan akan berlangsung mulai hari 
Sabtu jam 16:00 sampai dengan hari Minggu 
jam 13:00. 

Acara Rekoleksi Misdinar ini dilaksanakan 
untuk melakukan penyegaran kepada 
misdinar lama sekaligus perekrutan calon-
calon misdinar dan juga untuk pembentukan 
kelompok-kelompok misdinar yang terdiri 
dari 4 orang misdinar untuk tiap 
kelompoknya. Acara Rekoleksi ini selain 
berisi pengenalan akan tugas-tugas misdinar 
juga diisi dengan beberapa acara hiburan 
yaitu berupa game-game interaktif yang 
didampingi oleh Pak Anton, Moly dan Arta 
serta beberapa Pengurus OMK yang baru 
terpilih. Selain itu juga diadakan penyalaan 
api unggun dan pembakaran jagung untuk 
menambah keakraban dan rasa kekeluargaan 
diantara peserta yang hadir yang juga 
dihadiri oleh Pengurus Stasi Rumbai yaitu 
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Pak Boni, Pak Charles dan Mas Yustinus serta 
Pengurus WK Stasi Rumbai. 

 

Pada saat yang sama, Kring Kristophorus, 
yaitu salah satu kring yang ada di Stasi 
Rumbai yang terdiri dari umat yang 
bertempat tinggal di sekitar Rumbai Camp 
PT. Chevron juga sedang melakukan 
persiapan terakhir berupa latihan koor di 
Rumah Mas Bangun di Leuser 138 dalam 
rangka Koor Perdana Kring Kristophorus 
pada Perayaan Misa yang akan dilaksanakan 
keesokan harinya yang akan dipimpin oleh 
Pastor Franco. Latihan koor kali ini 
dikomandoi oleh Mas Bangun sendiri dan 
Mas Yuli dan diiringi dengan permainan 
piano oleh salah satu pianis terhandal di Stasi 
Rumbai yaitu Sdri Kesya yang juga 
merupakan putri Pak Kasmir Ginting yang 
merupakan salah satu Ketua di Dewan Paroki 
St Paulus. 

Hari minggunya, kembali terjadi nuansa yang 
berbeda dimana ternyata seksi Liturgi dan 
Pembina Misdinar sudah menyiapkan 3 
kelompok koor sekaligus dimana kelompok 
koor pertama adalah kelompok koor Vox de 
Caelo yang terdiri dari anggota OMK dan 
Suster yaitu Sr. Hermina,Tere, Fani, Saarah, 
Christin, Konichi, Tyas yang dipimpin oleh 
Mas Teguh dan membawakan lagu khusus 
“Regina Caeli” diawal Perayaan Ekaristi 
untuk memperingati Hari Raya Maria 
diangkat ke Surga, kelompok koor kedua 
adalah kelompok koor dari Kring 
Kristophorus yang membawakan lagu-lagu 

Perayaan Ekaristi dan satu lagu khusus yaitu 
lagu “Salve Mater” dan kelompok koor ketiga 
adalah kelompok koor anak-anak misdinar 
yang sedang melaksanakan rekoleksi yang 
membawakan lagu penutup dari Madah Bakti 
no 305. 

Diakhir Perayaan, Pastor Franco memberikan 
Pemberkatan kepada Pengurus OMK Stasi 
Rumbai yang baru terpilih dan sedikit 
menyampaikan pesan-pesan dan harapannya 
kepada semua Pengurus OMK tersebut. 
Setelah Perayaan, Pengurus OMK, Kelompok 
Koor Vox de Caelo dan Peserta Rekoleksi 
Misdinar berkesempatan berfoto bersama 
dengan Pastor Franco. OMK Stasi Rumbai 
saat ini memiliki beberapa Pembina yaitu Om 
Paulus Ch Motoh, Koh Sonny dan Mas Teguh. 
Tetap semangat Stasi Rumbai untuk 
memberikan pelayanan terbaik bagi Umat 
Katoliknya.  

~Sonny Wijaya 

BAPTIS BAYI – St CAECILIA SIABU 

Gereja Katolik mempercayai bahwa baptisan 
diperlukan untuk mendapatkan keselamatan 
(lih. Mrk 16:16), karena dengan baptisan, 
maka seluruh dosa manusia – baik dosa asal 
maupun dosa pribadi – dihapuskan.  

 

Sabtu, 16 Agustus 2014 jam 19.00 di stasi St 
Caecilia Siabu diterimakan pembaptisan 
seorang bayi perempuan bernama Elisabeth 
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Sagita Rahayu, putri dari Kel. Bapak Joko. 
Pembaptisan diberikan oleh Pastor Franco 
SX. 

Keluarga ini sungguh bersyukur atas 
kehadiran anak perempuan yang mereka 
harapkan. Begitu berharapnya akan 
kehadiran anak perempuan dalam rumah 
tangga, jauh sebelum kelahiran bayi mereka 
bernazar untuk mengadakan sebuah 
syukuran jika kelak Tuhan berkenan 
mengabulkan. 

Maka, pada malam yang berbahagia tersebut, 
keluarga bayi mengadakan syukuran berupa 
campursari dan makan bersama, yang 
dihadiri oleh seluruh umat, dan juga 
keluarga-keluarga dari saudara-saudari kita 
non-katolik. 

KATEGORIAL 

25 TAHUN PMKRI CABANG PEKANBARU 

“SANCTUS ALBERTUS MAGNUS” 

Dalam rangka memperingati Dies Natalis ke-
25 Perhimpunan Mahasiswa Katolik 
Republik Indonesia (PMKRI) Cabang 
Pekanbaru “Sanctus Albertus Magnus” 
melaksanakan kegiatan berupa seminar 
nasional dan misa syukur. 

Seminar dengan tema "Menata Peran dan 
Kualitas Pemuda dalam Mengawal 
Demokrasi Baru" dilaksanakan pada hari 
sabtu (16/8/2014) mulai pukul 15.00 – 
18.00 WIB bertempat di Ballroom Hotel Ratu 
Mayang Garden Pekanbaru. 

Seminar ini menghadirkan Ir. Antonius Doni 
Dihen, M.Sc staf khusus kementrian 
ketenagakerjaan dan transmigrasi 
(kemenakertrans) dan Lidya Natalia Sartono 
Ketua Presidium Pusat PMKRI “Sanctus 
Thomas Aquinas’’ sebagai pembicara 
nasional. Kemudian Ruslan Tarigan, S.Pd 

anggota DPRD terpilih kota Pekanbaru dan 
Ilham Rahmani, SH Kepala Desa Sungai 
kuning Kab. Rokan Hulu yang juga kepala 
desa termuda se-Provinsi riau berperan 
sebagai nara sumber lokal. Secara khusus 
Panitia Pesta perak juga menghadirkan Ir. 
Eugenius Samosir yang juga tercatat sebagai 
Ketua Presidium PMKRI Cabang Pekanbaru 
pertama sebagai Narasumber.Seminar yang 
dihadiri puluhan mahasiswa dan pemuda 
dari berbagai organisasi ini di moderatori 
oleh Fibrisio H Marbun yang juga Sekretaris 
Jenderal PMKRI Cabang Pekanbaru.  

Usai kegiatan seminar acara kemudian 
dilanjutkan dengan misa syukur yang pimpin 
oleh Pastor Florianus Sarno, Pr yang juga 
Pastor Moderator PMKRI Cabang Pekanbaru. 
Dalam kotbahnya Pastor yang akrab disapa 
Romo Sarno ini berpesan supaya kader-
kader PMKRI tidak hanya mengawal 
demokrasi tetapi terlibat aktif dalam proses 
demokrasi itu sendiri. 

“Sebagai kader Gereja dan tanah air, PMKRI 
tidak hanya bertugas untuk mengawal 
demokrasi tetapi terlibat dalam demokrasi 
itu sendiri” pesan beliau. 

Kemudian acara puncak perayaan pesta 
perak ditandai dengan sidang kehormatan 
oleh Dewan Pimpinan Cabang PMKRI Cabang 
Pekanbaru. Ketua Presidium PMKRI Cabang 
Pekanbaru November JP Manik, S.IP pada 
pidato politiknya merunut sejarah 25 tahun 
PMKRI Cabang Pekanbaru dan berharap 
perhimpunan semakin eksis kedepan melalui 
karya-karya pergerakan demi mewujudkan 
keadilan sosial, kemanusiaan, dan 
persaudaraan sejati. 

Pada kesempatan ini juga, November 
memaparkan sesungguhnya PMKRI Cabang 
Pekanbaru berdiri pada tanggal 26 Juli 1989. 
Tetapi atas berbagai pertimbangan Perayaan 
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Puncak diselenggarakan pada 16 Agustus 
2014. 

 

Turut pula hadir pada acara puncak Rahman 
Silaen Hakim Ad Hoc Tipikor, Dewan 

Pembina PMKRI Lorensius Purba dan 
Alexander Octavianus, ketua FORKOMA Riau 
Tomson B Manullang, Ketua Presidium 
PMKRI Cabang Pematang Siantar, Ketua 
Presidium PMKRI Cabang Bengkulu, Ketua 
Presidium PMKRI Cabang Medan, WKRI, 
Ketum GMNI Pekanbaru, Ketua Cabang GMKI 
Cabang Pekanbaru, Ketum HMI Cabang 
Pekanbaru, Ketum PMII, Ketum IPNU, 
perwakilan OMK se- kota Pekanbaru.(FhM) 

~ Fibrisio H Marbun / SekJen PMKRI Cabang Pekanbaru 

PEMBANGUNAN GEREJA 

KAS PEMBANGUNAN GEREJA 
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IURAN STASI – KRING 



 

 

EDISI XXIX– September 2014 
Halaman 32 dari 32 

 

 


