
 



PENGANTAR PASTOR  

Saudara-saudari terkasih, 

Salam damai Kristus! 

Tahun baru 2016 ini sudah kita sambut dengan 
penuh syukur. Kesempatan baru diberikan Tuhan 
kepada kita untuk mengabdikan diri kepada-Nya 
di dalam paroki St. Paulus yang tercinta ini. 

Setiap tahun Karya kerasulan kita diwarnai 
dengan suatu fokus perhatian khusus.  Pada tahun 
ini fokus perhatian yang diminta oleh Bapa Suci 
kepada seluruh umat kristiani ialah “Kerahiman 
Allah”: kita diajak untuk menyadari dan 
mengalami Kerahiman Allah agar kita sanggup 
menjadi penyalur kerahiman itu kepada sesama.  
Di tingkat Keuskupan Padang kita diminta untuk 
menarik perhatian pada dimensi 
“koinonia/persekutuan” dalam hidup menggereja.  
Maka dengan kata sederhana, yang diminta dari 
kita ialah suatu sikap baru, yaitu: membangun 
persekutuan dengan semangat kerahiman / 
belaskasih.   Semua level dan semua aspek hidup 
kita patutlah diresapi dengan semangat yang baru 
ini: dalam hidup pribadi, dalam keluarga, dalam 
masyarakat dan dalam kegiatan-kegiatan gerejani 
di stasi, wilayah dan di paroki.  Dalam menyusun 
program kerja tahun ini, Dewan Pastoral Paroki 
telah memperhatikan dimensi ini dan sebagai 
langkah dukungan kongkrit untuk  
mewujudkannya / mengembangkannya telah 
diputuskan beberapa kegiatan, antara lain: 

1. Suatu Rekoleksi untuk membantu semua 
pengurus stasi, wilayah memahami secara 
lebih mendalam maksud tema 
“persekutuan” dan “kerahiman”. 

2. Mendorong semua stasi, kring dan semua 
organisasi paroki agar masing-masing 
mengadakan kegiatan untuk 
meningkatkan ‘persekutuan’ di dalam 
stasi, kring / organisasinya sendiri. Satu 
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kegiatan yang amat dianjurkan ialah agar diadakan pertemuan/perayaan 
peringatan Santo Pelindung di masing-masing stasi / kring. Mengenai buku 
panduan untuk ibadat tersebut boleh memintanya kepada Sie. Liturgi 
Paroki sesudah Paskah 2016. 

3. Memilih Hari Raya Kristus Raja Semesta Alam (Tgl 20 November 2016) 
menjadi Hari Raya Pesta Paroki. 

Komunikasi yang baik adalah jalan yang tepat untuk membangun ‘persekutuan’. Di 
paroki kita ada beberapa sarana komunikasi yang baik, namun belum dimanfaatkan 
secara optimal. Kami mohon perhatian pada sarana-sarana komunikasi, seperti 
misalnya: 

I. Majalah bulanan “Warta Paroki” amat berharga sebagai sarana pembinaan 
umat dan komunikasi timbal balik antara DPP dan Stasi-stasi. Kami 
berharap agar dapat sungguh dimanfaatkan oleh pengurus dan umat. 

II. Agenda Liturgi dari Keuskupan, yang memuat petunjuk untuk ibadat 
mingguan dan hal-hal lain yang berkaitan dengan administrasi stasi. 

III. Agenda ‘Program Kerja Paroki’ yang sebentar lagi akan diedarkan ke semua 
stasi. 

IV. Web-site Paroki Paulus – Pekanbaru dan ‘Face-book’nya (santopauluspku. 
wordpress. com) yang semakin terisi dengan berita-berita dari stasi dan 
dengan karangan edukatif. 

NB:  Demi menjamin lancarnya penggunaan Web-site paroki dan Warta paroki, 
baiklah di setiap stasi ditugaskan seorang ‘penghubung’ yang dapat dihubungi oleh 
Penanggung jawab Web-site paroki. Nama dan  No. hp-nya mohon disampaikan ke 
kantor paroki. 

Rencana Kerja tahunan di stasi: Diharapkan bahwa pada akhir bulan Januari di 
setiap stasi program kerja stasi untuk tahun 2016 sudah disusun dan disepakati 
bersama oleh pengurus dan umat di stasi. Dalam program kerja tsb tidak boleh 
dilupakan pertemuan bulanan pengurus stasi untuk evaluasi dan perencanaan lebih 
lanjut. Rencana kerja harus disampaikan ke kantor paroki dan jika ada rencana 
pembangunan fasilitas apapun di stasi harus ada persetujuan dari DPP.  

Masa Pra-paskah: Dalam bulan Februari akan mulai Masa Pra-Paskah  (Hari Rabu 
Abu, tgl 10 Feb) yang akan berlanjut sampai akhir    bulan Maret. Masa Pra-Paskah 
merupakan suatu kesempatan istimewa untuk membaharui hidup Kristiani kita 
dengan pertobatan melalui doa, matiraga (puasa dan pantang), dan perbuatan 
kasih. Berhubungan  dengan Masa Prapaskah, beberapa hal yang harus kita 
perhatian ialah, antara lain: 



 Sebelum masa Pra-Paskah mulai, peraturan Gereja tentang puasa dan 
pantang dibaca dan dijelaskan kepada umat. (Lihat Lampiran). 

 Di setiap stasi, entah pastor hadir atau tidak, masa pra-paskah dibuka 
bersama pada hari Rabu Abu (tgl. 10/2/2015) dengan ‘Upacara Pembagian 
Abu’ 

 Di setiap stasi pada hari Jum’at diadakan upacara ‘jalan salib’. 

 Dalam bulan Maret akan diadakan pelayanan sakramen tobat di stasi-stasi. 
diharapkan umat dapat memanfaatkannya. 

 Persiapan Komuni Pertama yang sudah dimulai di stasi-stasi harap 
diintensifkan dalam masa Pra-Paskah ini dan dilaporkan ke kantor paroki. 

 Dalam masa pra-Paskah baiklah sudah diadakan juga pendaftaran calon 
Krisma. Kursus Krisma harus dimulai langsung sesudah Paskah agar dapat 
dijalankan dengan baik sebelum penerimaan sakramen tsb. dalam 
kunjungan Bpk Uskup bulan September y.a.d. 

Demikianlah kami sampaikan.  Semoga Tuhan memberkati segala usaha kita demi 
Kerajaan-Nya. Atas segala perhatian dan kerja sama yang baik, kami ucapkan 
banyak terimakasih 

Salam dan Hormat Kami 

P Franco Qualizza,SX 

Pastor Paroki 

DARI REDAKTUR 

Syukur atas penyertaan Roh Kudus, Warta Paroki Februari 2016 dapat kembali 
hadir di tengah-tengah kita. 

Persekutuan adalah topik utama yang kami sajikan dalam edisi ini,  

Seturut dengan pengantar dari Pastor, kami dari Tim Warta Paroki sekali lagi 
menghimbau kepada para pengurus stasi agar lebih aktif dalam berkomunikasi 
dengan paroki dengan mengutus / menetapkan seorang “penghubung”. Mohon 
segera memberikan no HP, serta alamat email kepada kami. 

Salam hangat 

Y Sugiyana 

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

PANGGILAN UNTUK HIDUP 

DALAM PERSEKUTUAN 

Masa Pra-paska Tahun 2016 mulai 

pada hari Rabu Abu, 10 Februari, dan 

berlangsung sampai dengan hari Sabtu 

Suci, tgl. 26 Maret 2016. Lama 

waktunya ialah 40 hari, tidak 

terhitung 7 hari Minggu di dalamnya, 

karena hari Minggu bukan hari tobat. 

Masa pra-Paskah ialah masa tobat. 

Tentang tobat hukum Gereja ialah sbb: 

“Semua orang beriman kristiani 

menurut cara masing-masing wajib 

melakukan tobat demi hukum ilahi; 

tetapi agar mereka semua bersatu 

dalam suatu pelaksanaan tobat 

bersama, ditentukan hari-hari tobat di 

mana umat beriman kristiani secara 

khusus meluangkan waktu untuk 

berdoa, menjalankan karya kesalehan 

dan amal-kasih, menyangkal diri 

sendiri dengan melaksanakan 

kewajiban-kewajibannya secara lebih 

setia dan terutama dengan berpuasa 

dan berpantang” (KHK # 1249) 

NB.Waktu tobat lain, selain masa pra-

Paskah, ialah setiap hari Jum’at 

sepanjang tahun. (KHK # 1250) 

Tema APP tahun 2016 ialah:  

“PANGGILAN UNTUK HIDUP DALAM 

PERSEKUTUAN” 

 

Tema tersebut hendaknya 

direnungkan/didoakan seturut 

petunjuk buku panduan dari PSE 

Keuskupan Padang dalam setidaknya 

empat kali pertemuan di Kring/Stasi 

selama Masa Prapaskah. 

Sarana yang disajikan oleh Gereja 

untuk melaksanakan pertobatan 

dalam masa pra-Paskah ialah: 
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I. Dalam bidang matiraga: Puasa 

dan Pantang: 

Peraturan Puasa dan Pantang 

Berpantang dan berpuasa pada hari 

Rabu, 18 Februari dan hari Jumat 

Agung, 3 April 2014.  Pada hari Jumat 

lain-lainnya dalam Masa pra-paska 

(dan sepanjang tahun) kita wajib 

hanya berpantang. 

Yang diwajibkan berpuasa menurut 

Hukum Gereja adalah semua yang 

sudah dewasa sampai awal tahun ke-

enampuluh (KHK k. 1252).  Yang 

disebut dewasa adalah orang yang 

genap berumur delapanbelas tahun  

(KHK k. 97.1) 

Puasa artinya:  mengurangi makan 

untuk merasakan kelaparan (biasanya 

makan kenyang hanya satu kali 

sehari). 

Yang diwajibkan berpantang:  semua 

yang sudah berumur 14 tahun keatas 

(KHK. 1252) 

Pantang yang dimaksud disini:  tiap 

keluarga atau kelompok atau 

perorangan memilih sendiri sekurang-

kurangnya satu dari kemungkinan-

kemungkinan ini:  pantang daging, 

pantang garam, pantang jajan, pantang 

rokok.  Setiap orang Katolik sangat 

dianjurkan untuk memilih wujud 

pantangnya yang lebih bermanfaat 

untuk membangun sikap tobat yang 

berguna untuk pengembangan 

imannya. 

Yang belum terikat wajib puasa dan 

pantang karena usianya masih kurang, 

dianjurkan untuk dibina ke arah 

semangat tobat yang sejati, juga 

melalui puasa dan pantang. 

Untuk menghayati makna Masa pra-

Paskah Gereja Katolik meniadakan 

semua pesta-pesta, termasuk pesta 

perkawinan. 

II. Dalam bidang doa, yang amat 

dianjurkan oleh Gereja ialah: 

Baik secara pribadi maupun bersama-

sama mengusahakan pembaharuan 
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hidup rohani, misalnya melalui: 

rekoleksi, retret, Sakramen Tobat, 

peningkatan semangat doa secara 

pribadi dan dalam keluarga, ibadat 

jalan salib, dan sebagainya. 

III. Dalam bidang amal kasih: 

Memperhatikan kebutuhan sesama 

dan membantu mereka dengan 

menyumbangkan waktu, tenagam, 

harta. Salah satu ungkapan tobat 

bersama dalam masa Prapaskah ialah 

Aksi Puasa Pembangunan (APP). “APP 

adalah kegiatan Gereja Katolik 

Indonesia yang diselenggarakan pada 

masa pra-Paskah sebagai salah satu 

perwujudan tobat dan solidaritas 

dengan kaum papa.  Kegiatan utama 

APP adalah penyadaran rohani lewat 

ibadat-ibadat APP dan pengumpulan 

dana untuk proyek-proyek sosial dan 

pembangunan.” (SKRS # 136.7). 

Amplop APP yang diisi secara pribadi 

/ per keluarga dikembalikan sebagai 

persembahan dalam Ibadat pada hari 

Jum’at Agung. 

Dapat disimpulkan bahwa masa pra-

Paskah ialah suatu masa suci, ibarat 

suatu retret agung, bagi umat beriman 

yang dipanggil oleh Gereja untuk ikut 

bersama Kristus ke padang gurun 

selama 40 hari untuk berjuang dan 

melatih diri melawan segala godaan 

dan setan. Usaha ini dibuat melalui 

matiraga, puasa dan pantang, melalui 

doa dan perbuatan amal kasih dengan 

tujuan untuk memperbaharui 

hidupnya (bertobat) agar dengan 

demikian dapat  diikutsertakan juga 

dalam kemenangan yang diperoleh 

Kristus melalui sengsara wafat dan 

kebangkitan-Nya. (P. Franco Qualizza, SX) 

TOPIK 

(SAGKI-2015) HASIL 

SIDANG AGUNG GEREJA 

KATOLIK INDONESIA 

(Bagian III) 
Dari redaktur Warta Paroki: 

Hasil Sidang Agung Gereja Katolik Indonesia 

2015 akan kami bagi menjadi 5 bagian, 

Bagian I -  Pengantar (Edisi Des 2015) 

Bagian II -  Buah-buah sukacita Injil dalam 

Keluarga (Edisi Januari 2016) 
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Bagian III -  Tantangan Keluarga dalam 

memperjuangan sukacita injil 

(Edisi Feb 2016) 

Bagian IV -  Gerak Bersama: Membangun 

Ecclesia Domestica di Indonesia 

(Edisi Maret 2016) 

Bagian V -  Penutup (Edisi April 2016) 

TANTANGAN KELUARGA DALAM 

MEMPERJUANGKAN SUKACITA 

INJILI 

9. Sukacita dialami oleh keluarga 

yang mewujudkan rencana Allah 

atas perkawinan dan kelu-

arganya. Sebagian keluarga 

membutuhkan perjuangan lebih 

karena menghadapi aneka tan-

tangan dan kelemahan. 

Tantangan itu antara lain: 

kesulitan ekonomi, situasi sosial, 

budaya, agama dan kepercayaan 

yang tidak selaras dengan nilai-

nilai perkawinan katolik seperti 

poligami, mahalnya mas kawin, 

dan kuatnya tuntutan pernikahan 

adat, hidup sebagai keluarga 

migran atau rantau, per-

kembangan media informasi yang 

menggantikan perjumpaan pri-

badi, dan pemujaan kebebasan 

serta kenikmatan pribadi. 

Kelemahan itu antara lain: 

kekurang-dewasaan pribadi dan 

kepicikan wawasan, penyakit dan 

meninggalnya pasangan, keter-

batasan kemampuan orang tua 

untuk mengikuti perkembangan 

dan pendidikan anak-anak, 

ketidak-tahuan tentang makna 

dan tujuan perkawinan katolik, 

kesulitan dan ketidakmampuan 

untuk hidup bersama karena 

perbedaan agama dan budaya, 

hidup dalam perkawinan tidak 

sah, ketidak-setiaan dalam 

perkawinan, hadirnya orang 

ketiga (idaman lain atau keluarga 

besar pasangan), dan perpisahan 

yang tak terelakkan. 

Tantangan dan kelemahan ini 

menyebabkan perasaan terbeban, 

bingung, sedih, sepi, dan bahkan 

putus-asa bagi anggota keluarga. 

Tantangan dan kelemahan itu bisa 

membawa keluarga pada krisis 
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iman yang merintangi, mem-

batasi, dan bahkan menghalangi 

keluarga untuk setia kepada iman 

katolik dan untuk menghidupi 

nilai-nilai luhur perkawinan. 

10. Di tengah pergumulan 

memperjuangkan sukacita Injil, 

keluarga mesti datang penuh 

kerendahan-hati untuk dikudus-

kan oleh Allah yang berbelas-

kasih yang melampaui kelemahan 

dan kedosaan manusia. Pem-

belaan Allah yang begitu besar ini 

merupakan sukacita yang patut 

disadari dan disyukuri. Keku-

dusan keluarga merupakan 

rahmat sekaligus tugas bagi 

keluarga untuk dipertahankan. 

Oleh karenanya, keluarga 

diundang untuk bersikap dewasa, 

bertindak bijaksana, dan tetap 

beriman dengan tidak menya-

lahkan situasi, tetapi setia 

mencari kehendak Allah melalui 

doa dan Sabda Allah, meng-

utamakan pengampunan dan 

peneguhan di antara anggota 

keluarga, serta pergi menjumpai 

pribadi atau komunitas beriman 

yang mampu membangkitkan 

harapan. 

Keluarga yang mengandalkan 

Allah percaya bahwa Allah tidak 

pernah meninggalkannya. Selalu 

ada jalan keluar. Tantangan 

adalah kesempatan untuk 

bertumbuh dalam kepribadian 

serta iman, harapan, dan kasih. 

Tantangan tidak harus 

menyuramkan nilai-nilai per-

kawinan dan hidup berkeluarga. 

Melalui tantangan itu, Allah 

mengerjakan karya kesela-

matanNya di dalam dan melalui 

keluarga. 

11. Gereja terpanggil untuk bersama-

sama mencari, menyapa, men-

dengarkan dan bersehati dengan 

keluarga yang sedang meng-

hadapi tantangan, termasuk 

mereka yang tidak sanggup 
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mempertahankan nilai-nilai hidup 

perkawinan dan keluarga. 

Di sinilah Gereja hadir untuk 

menampilkan wajah Allah yang 

murah hati dan berbelas kasih, 

terutama bagi keluarga yang 

berada dalam situasi sulit. Dalam 

kemurahan dan belas kasih Allah, 

keluarga-keluarga tidak akan 

mengalami kebuntuan dalam 

perjalanannya meraih kebaha-

giaan. 

 

RENUNGAN APP 2016 – 

KOINONIA 

Gereja sebagai himpunan Umat Allah 

memiliki tugas pokok untuk 

menghadirkan dan membangun per-

sekutuan (koinonia), menghidupkan 

peribadatan yang menguduskan 

(liturgia), mengembangkan pewartaan 

Kabar Gembira (kerygma), mema-

jukan karya cinta kasih/pelayanan 

(diakonia) dan memberi kesaksian 

sebagai murid-murid Tuhan Yesus 

(martyria).  

Fokus pastoral ditahun 2016 bagi 

keuskupan kita adalah Koinonia - 

Persekutuan. Koinonia berasal dari 

bahasa Yunani yang berarti 

persekutuan. Pemaknaan tahun 

koinonia harus didasarkan pada 

hakekat Gereja yang satu dan kudus, 

yang merupakan wujud nyata cinta 

Allah kepada umat manusia. Gereja 

bukan sekedar kumpulan umat. Gereja 

merupakan persekutuan umat 

beriman yang menyandarkan 

keberadaan dirinya hanya pada Allah 

yang telah bersekutu dengan manusia 

dalam diri Yesus Kristus.  

Dalam pertemuan pertama, "Koinonia: 

Pangkal Dan Tujuan Gereja", peserta 

diajak merefleksikan panggilannya 

untuk membangun persekutuan. Kisah 

terkenal dalam Kisah Rasul 

memberikan gambaran ideal yang 

menantang akan sebuah persekutuan.  

Dalam pertemuan kedua, "Per-

sekutuan Dalam Gereja Kita Saat Ini", 
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peserta diajak untuk mendalami doa 

Yesus bagi para murid-Nya, dan 

kemudian merenungkan sampai 

sejauh mana doa Yesus itu telah 

terwujud dalam persekutuan Gereja 

saat ini.  

Dalam pertemuan ketiga, "Meng-

ampuni Sesama Dengan Penuh 

Kerahiman", peserta diajak untuk 

membangun koinonia dengan jalan 

saling mengampuni satu dengan yang 

lain. Pengampunan yang dikehendaki 

Yesus adalah pengampunan yang 

tanpa batas. Pengampunan sebagai 

suatugaya hidup inilah yang akan 

mendukung hidup dan berkem-

bangnya suatu persekutuan.  

Dalam pertemuan keempat, peserta 

bersama-sama mengadakan Ibadat 

Tobat, yang sekiranya mungkin, dapat 

disertai dengan penerimaan Sakramen 

Tobat.  

~KOMKAT Keuskupan Padang 

DOA TAHUN KOINONIA 

Allah Tritunggal Mahakudus: Bapa, 

Putera dan Roh Kudus, Engkaulah 

Allah Esa yang mahakuasa dan 

maharahim, kami puji dan muliakan 

Dikau.  

Di Tahun Koinonia ‒ Persekutuan ‒ 

ini, dengan sepenuh hati kami 

mengagungkan Dikau karena 

Engkaulah sumber, dasar, dan model 

sempurna kesatuan kami dengan 

Dikau, sesama, dan alam ciptaan.  

Tuhan Yesus Kristus, di Tahun 

Yubileum Luar Biasa Kerahiman ini, 

kami syukuri dengan sukacita 

Kerahiman Allah. Engkaulah wujud 

nyata dan sempurna dari Allah yang 

maharahim, Engkaulah wajah Allah 

yang berbelaskasih, dan mengajarkan 

kami untuk berbelaskasih, sama 

seperti Bapa di surga adalah 

berbelaskasih.  

Di tahun rahmat ini, kami mohon 

belaskasih dan pengampunan-Mu, 

serta pemulihan atas dosa-dosa dan 

luka-luka jiwa kami. Kami sesali 

bahwa kami tidak selalu dekat pada-

Mu, dan sering jauh dari cinta sesama. 

Mampukanlah kami ke luar dari ke-
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aku-an diri kami, dan makin terarah 

kepada sesama, dengan rela ber-

kurban karena cinta kasih sejati.  

Kami mohon, anugerahkanlah kami 

Roh Kudus-Mu, agar kami mampu 

membangun persaudaraan dan 

persekutuan sejati di dalam keluarga, 

komunitas-komunitas dan seluruh 

Gereja, dengannya kami menjadi tanda 

kesatuan dan kerahiman-Mu, dan 

menghadirkan Kerajaan Surga di 

dunia ini.  

Bunda Maria, Bunda yang berbe-

laskasih, doakanlah kami anak-

anakmu ini, agar hidup rukun dan 

bersatu seperti keluarga kudus di 

Nazareth. Demi Kristus, Tuhan kami.  

Amin. 

UNSUR-UNSUR PERSEKUTUAN 
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MOTIVASI DALAM 

PELAYANAN 
Ada banyak yang melayani, tapi hanya 

sedikit yang motivasinya benar: 

•  Ada orang-orang yang 

memang sepertinya melayani, 

tetapi bukan didasarkan untuk 

menyenangkan hati Tuhan 

atau untuk membantu sesama, 

melainkan untuk kepentingan-

kepentingan pribadi. Sikapnya:  

– Selalu menyombongkan diri,  

– Ingin diakui jasanya.   

– Mencari keuntungan pribadi. 

• Adalah sangat baik apabila kita 

bersedia untuk meluangkan 

sebagian dari waktu kita untuk 

terlibat langsung dalam 

pelayanan lewat bidang apa 

saja sesuai panggilan kita 

masing-masing, tapi adalah 

penting pula untuk mem-

perhatikan baik-baik motivasi 

yang benar dalam melayani. 

MENCARI MOTIVASI YANG BENAR 

 Yesus mengatakan:  “Tuai-

an memang banyak, tetapi 

pekerja sedikit.” (Matius 

9:37a). Jika pekerja saja 

dikatakan sedikit, jumlah-

nya sepertinya semakin 

sedikit jika kita menam-

bahkan kata “yang mo-

tivasinya benar” di depan 

kata “pekerja”.  

 Seperti apa sebenarnya 

motivasi yang harus di-

miliki oleh para pengerja 

atau pelayan Tuhan?  

 Bagaimana seharusnya 

agar kita tidak sampai 

mencuri kemuliaan yang 

seharusnya menjadi milik 

Tuhan atau membuat 

Tuhan kecewa atau bahkan 

marah lewat sikap yang 

salah dari kita?   
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MENCARI MAKNA PELAYANAN 

DALAM KITAB SUCI 

• Istilah “hamba/abdi Allah” 

dalam kitab suci adalah suatu 

gelar kehormatan karena 

dipilih untuk bekerja sama 

dengan Allah sendiri dalam 

menjalankan rencana-Nya.  

• Pilihan itu ditanggapi secara 

bebas melalui suatu janji. 

• Janji mengandung unsur 

tanggung-jawab.  Yahweh ialah 

Allah yang cemburu, yang 

tidak mengizinkan umat-Nya 

mengabdi kepada allah lain. 

“Janganlah kamu mengikuti 

allah lain, dari antara allah 

bangsa-bangsa sekelilingmu, 

sebab Tuhan, Allahmu,  adalah 

Allah yang cemburu”(Ul 6:15).  

• pengabdian itu mencakup 

seluruh hidup manusia seperti 

ditegaskan dalam kitab 

Ulangan, di mana diuraikan 

apa arti mengabdi itu: “Tuhan 

Allahmu harus kamu ikuti, 

kamu harus takut akan Dia, 

kamu harus berpegang pada 

perintah-Nya, suara-Nya harus 

kamu dengarkan, kepada-Nya 

harus kamu berbakti dan 

berpaut.”(Ul 13) 

• Nampak jelas bahwa arti 

‘mengabdi’ terkait erat dengan 

iman dan cinta kasih dan 

mengikuti dinamika cinta 

kasih. Mutu pengabdian 

berdasar mutu iman dan cinta 

kasih.  

 

UJUD KERASULAN DOA – FEB 

2016 
Ujud Umum/Universal: Perhatian 

Pada Ciptaan 

Semoga kita memelihara ciptaan – 

anugerah cuma-cuma dari Tuhan 

dengan membudidayakan dan 

melindunginya demi generasi masa 

depan 
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Ujud Misi/Evangelisasi: Asia 

Semoga semakin terbuka kesempatan 

untuk dialog dan perjumpaan antara 

iman kristiani dan masyarakat Asia 

Ujud Gereja Indonesia: Pelayanan 

Kesehatan 

Semoga para pelayan kesehatan, 

terutama para dokter, mau 

memberikan hati dan kepedulian 

dalam melayani pasien 

 

K O L O M 

KATEKESE : ABC 

KERAHIMAN ILAHI 
Pesan utama Kerahiman Ilahi adalah 

bahwa Allah mengasihi kita - 

semuanya, tak peduli betapa berat 

dosa kita. Tuhan ingin kita tahu bahwa 

belas kasih-Nya jauh lebih besar 

daripada segala dosa kita; Tuhan 

mengundang kita untuk datang 

kepada-Nya dengan penuh 

kepercayaan, menerima belas kasih-

Nya dan membiarkannya mengalir 

melalui kita kepada sesama. Dengan 

demikian segenap umat manusia akan 

ikut ambil bagian dalam sukacita-Nya. 

Pesan ini dapat dengan mudah kita 

ingat melalui ABC Kerahiman Ilahi: 

 

 Ask for His Mercy ~ Mohon Belas 

Kasih Allah 

Tuhan menghendaki kita datang 

kepada-Nya dalam doa secara 

terus-menerus, menyesali dosa-

dosa kita dan mohon kepada-Nya 

untuk mencurahkan belas kasih-

Nya atas kita dan atas dunia. 

 

 Be Merciful ~ Berbelas Kasih 

kepada Sesama 

Tuhan menghendaki kita 

menerima belas kasih-Nya dan 

membiarkannya mengalir melalui 
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kita kepada sesama. Tuhan 

menghendaki kita memperluas 

kasih serta pengampunan kepada 

sesama seperti yang Ia lakukan 

kepada kita. 

 Completely Trust ~ Percaya 

Penuh kepada-Nya 

Tuhan ingin kita tahu bahwa 

rahmat-rahmat belas kasih-Nya 

tergantung pada besarnya 

kepercayaan kita. Semakin kita 

percaya kepada-Nya, semakin 

berlimpah rahmat yang kita 

terima. 

 ASK FOR HIS MERCY ~ MOHON 

BELAS KASIH ALLAH 

Melalui sengsara dan wafat Yesus, 

suatu samudera belas kasih yang tak 

terhingga tersedia bagi kita semua. 

Tetapi Tuhan, yang memberikan 

kebebasan kepada manusia, tak 

hendak memaksakan suatu pun pada 

kita, juga belas kasih-Nya. Ia menanti 

kita berbalik dari dosa-dosa kita dan 

mohon pada-Nya. 

“Mintalah, maka akan diberikan 

kepadamu…. Karena setiap orang yang 

meminta, menerima” (Mat 7:7-8). 

Paus Yohanes Paulus II menggemakan 

pesan Injil ini dengan kegentingan 

masa sekarang, “Tak pernah… 

teristimewa pada masa segenting 

masa kita sekarang ini - Gereja dapat 

melupakan doa yang adalah seruan 

mohon belas kasih Allah… Gereja 

mengemban tugas dan kewajiban 

untuk datang kepada Allah yang 

berbelas kasih `dengan seruan-seruan 

lantang'” (Dives in Misericordia). 

 

Kepada St Faustina, Yesus sekali lagi 

menyatakan pesan yang sama ini. 

Yesus memberinya tiga cara baru 

untuk mohon belas kasih-Nya dengan 

mengandalkan jasa-jasa sengsara-Nya, 

yaitu: Lukisan Kerahiman Ilahi, 

Koronka, dan Jam Kerahiman. Yesus 

mengajarkan bagaimana mengubah 

hidup sehari-hari menjadi suatu doa 

yang tak kunjung henti mohon belas 

kasih Allah. Melalui rasul kerahiman-
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Nya, Yesus memanggil kita semua 

untuk mohon belas kasih-Nya. 

“Jiwa-jiwa yang mohon belas kasih-Ku 

menyenangkan hati-Ku. Kepada jiwa-

jiwa ini aku menganugerahkan bahkan 

lebih banyak dari yang mereka minta. 

Aku tak dapat menghukum bahkan 

seorang pendosa besar sekalipun, jika 

ia mohon belas kasih-Ku (1146)…. 

Mohonlah belas kasih bagi seluruh 

dunia (570)…. Tak satu jiwa pun yang 

mohon belas kasih-Ku akan 

dikecewakan (1541).” 

  BE MERCIFUL ~ BERBELAS KASIH 

KEPADA SESAMA 

Belas kasih adalah kasih yang 

berusaha meringankan penderitaan 

sesama. Belas kasih adalah kasih yang 

hidup, yang dicurahkan atas sesama 

guna menyembuhkan, melegakan, 

menghibur, mengampuni, menghapus 

rasa sakit. Itulah kasih yang Tuhan 

tawarkan kepada kita dan itulah kasih 

yang Ia kehendaki kita tawarkan 

kepada sesama. 

“Aku memberikan perintah baru 

kepada kamu, yaitu supaya kamu 

saling mengasihi; sama seperti Aku 

telah mengasihi kamu demikian pula 

kamu harus saling mengasihi.” (Yoh 

13:34) 

Betapa Tuhan kita menekankan hal ini 

kepada St Faustina! 

“Aku menghendaki dari kalian 

perbuatan-perbuatan belas kasih yang 

timbul karena kasih kepada-Ku. 

Hendaklah kalian menunjukkan belas 

kasih kepada sesama di setiap waktu 

dan di setiap tempat. Janganlah kalian 

berkecil hati atau berusaha mencari-

cari alasan untuk tidak mela-

kukannya…. Bahkan iman yang terkuat 

sekalipun tak akan ada gunanya tanpa 

perbuatan (742)…. Apabila jiwa tak 

melakukan perbuatan belas kasih 

dengan cara apapun, ia tak akan 

mendapatkan belas kasih-Ku pada hari 

penghakiman (1317).” 

  COMPLETELY TRUST ~ PERCAYA 

PENUH KEPADA-NYA 
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Kepercayaan penuh kepada Yesus 

merupakan intisari pesan kerahiman. 

Apabila kita pergi ke sumber mataair 

umum, kita dapat menimba sepuasnya 

asal saja kita memiliki timba sebagai 

wadah air. Dalam pernampakan 

berulang kepada St Faustina, 

Juruselamat Ilahi kita menegaskan 

bahwa sumber mataair adalah Hati-

Nya, air adalah belas kasih-Nya, dan 

timba adalah kepercayaan kita. 

“Aku telah membuka Hati-Ku sebagai 

sumber belas kasih yang hidup. Biarlah 

segenap jiwa menimba hidup darinya. 

Biarlah mereka menghampiri samu-

dera belas kasih ini dengan penuh 

kepercayaan (1520)…. Di salib, sumber 

belas kasih-Ku dibuka lebar-lebar 

dengan tombak bagi segenap jiwa - tak 

suatu jiwa pun Aku kecualikan! 

(1182)…. Aku menawarkan kepada 

manusia suatu timba dengan mana 

hendaknya mereka terus-menerus 

datang menimba rahmat-rahmat dari 

sumber belas kasih. Timba itu adalah 

lukisan dengan tulisan, `Yesus, Engkau 

Andalanku' (327) …. Rahmat-rahmat 

belas kasih-Ku diperoleh dengan 

sarana satu timba saja, yaitu - 

kepercayaan. Semakin suatu jiwa 

percaya, semakin banyak ia menerima 

(1578)” 

 

“Aku adalah Kasih dan Belas Kasih itu 

sendiri (1074)…. Janganlah suatu jiwa 

pun takut menghampiri-Ku, walau 

dosanya merah bagaikan kirmizi 

(699)…. Belas kasih-Ku jauh lebih besar 

dari dosa-dosamu dan dosa-dosa 

seluruh dunia (1485)…. Aku 

membiarkan Hati-Ku Yang Mahakudus 

ditikam sebilah tombak agar terbuka 

lebarlah sumber belas kasih bagi 

kalian. Sebab itu, marilah, dengan 

penuh kepercayaan menimba rahmat-

rahmat dari sumber ini. Tak pernah 

Aku menolak hati yang bertobat 

(1485)…. Lebih cepat langit dan bumi 

lenyap daripada belas kasih-Ku 

menolak mendekap jiwa yang percaya 

(1777)” 
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Percaya penuh berarti membiarkan 

Tuhan menjadi Tuhan atas kita, dan 

bukannya menjadikan diri sebagai 

Tuhan; berarti membiarkan Tuhan 

menuliskan skenario hidup kita, dan 

bukannya memaksakan skenario kita 

sendiri; berarti kita menepati janji 

luhur yang kita ucapkan dalam Doa 

Bapa Kami, “Jadilah kehendak-Mu 

(bukan kehendakku); di atas bumi 

seperti di dalam surga”; berarti 

bahkan di saat-saat menderita, kita 

berseru seperti Yesus di Taman 

Getsemani, “Bukanlah kehendak-Ku, 

melainkan kehendak-Mulah yang 

terjadi” (Luk 22:42). 

 

ABC Kerahiman saling berhubungan 

satu sama lain, dan unsurnya yang 

utama adalah kepercayaan penuh 

kepada Yesus. Kita tidak sekedar 

mohon belas kasih Tuhan, atau 

sekedar berbelas kasih kepada 

sesama; melainkan kita mohon belas 

kasih Tuhan dengan kepercayaan 

penuh dan Tuhan memenuhi kita 

dengan rahmat-Nya agar kita dapat 

berbelas kasih sebab Bapa Surgawi 

kita penuh belas kasih. 

“Aku adalah Kasih dan Belas Kasih itu 

sendiri. Apabila jiwa datang kepada-Ku 

dengan penuh kepercayaan, Aku akan 

memenuhinya dengan rahmat yang 

begitu berlimpah hingga jiwa tak 

mampu menampungnya seorang diri, 

melainkan menyalurkannya kepada 

jiwa-jiwa lain juga (1074)” 

KITAB SUCI – DRAMA BELAS 

KASIH ALLAH DAN 

KERENDAHAN HATI        

(MAT 18) 
24.  Setelah ia mulai mengadakan perhitungan 

itu, dihadapkanlah kepadanya seorang yang 

berhutang sepuluh ribu talenta. 

25.  Tetapi karena orang itu tidak mampu 

melunaskan hutangnya, raja itu memerintahkan 

supaya ia dijual beserta anak isterinya dan 

segala miliknya untuk pembayar hutangnya. 

26.  Maka sujudlah hamba itu menyembah dia, 

katanya: Sabarlah dahulu, segala hutangku 

akan kulunaskan. 
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27.  Lalu tergeraklah hati raja itu oleh belas 

kasihan akan hamba itu, sehingga ia 

membebaskannya dan menghapuskan 

hutangnya. 

Kerajaan Sorga menggambarkan suatu 

drama belas kasih, karena memang 

seseorang tidak memperoleh Kerajaan 

Sorga berdasarkan apa yang dia buat, 

namun berdasarkan kasih karunia. 

Kalau mau adil, maka kita semua yang 

telah berdosa akan masuk neraka, 

karena upah dosa adalah maut (lih. 

Rom 6:3). Namun, karena belas kasih 

Allah, Dia menghendaki agar semua 

orang diselamatkan dan memperoleh 

pengetahuan akan kebenaran (lih. 

1Tim 2:4) Diceritakan bahwa dalam 

perhitungan dengan hambanya, maka 

raja tersebut menemukan bahwa 

hambanya berhutang sepuluh ribu 

talenta atau merupakan jumlah yang 

besar dan tak terbayarkan, walaupun 

hamba itu harus menjual segala harta 

miliknya, anak dan istrinya untuk 

melunasi hutangnya. (ay.25) Dengan 

kata lain, hutang itu tak terbayarkan! 

Sebagai gambaran pada zaman 

sekarang, satu talenta emas adalah 35 

kg (lih.1Raj 9:14; 1Raj 20:3 x US$ 

57,000 = 2 juta US$. Dengan kata lain, 

kalau hamba itu berhutang 10,000 

talenta, maka dia berhutang 20 milyar 

US$. Jumlah ini adalah jumlah yang 

sangat besar, yang ingin memberikan 

penekanan bahwa jumlah ini adalah di 

luar jangkauan seseorang untuk 

membayarnya. Walaupun seseorang 

harus menjual semua yang dia punya, 

namun tetap dia tidak dapat 

membayarnya. Manusia yang telah 

berdosa tidak dapat masuk ke dalam 

kemuliaan Allah di dalam Kerajaan 

Sorga, sama seperti orang tidak dapat 

membayar 10,000 talenta. Adalah adil 

bahwa seseorang yang tidak dapat 

membayar hutangnya yang sangat 

besar, maka dia dimasukkan ke 

penjara, sama adilnya kalau manusia 

yang berdosa masuk dalam neraka 

abadi. 

Namun, untuk melepaskan diri dari 

neraka abadi, maka langkah pertama 
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yang diperlukan oleh manusia adalah 

kerendahan hati. Kerendahan hati ini 

ditunjukkan oleh hamba yang 

menyembah sang raja dan memohon 

agar raja tersebut dapat bersabar. 

(ay.26) Menyaksikan kerendahan hati 

hambanya, maka dikatakan bahwa 

raja itu tergerak hatinya oleh belas 

kasihan, dan kemudian membe-

baskannya dan menghapuskan 

hutangnya (ay.27). Hamba yang 

dengan rendah hati minta tambahan 

waktu untuk melunasi hutangnya 

mendapatkan sesuatu yang lebih, yaitu 

penghapusan hutang. Inilah bukti 

belas kasih Allah, yang tidak hanya 

mengampuni dosa manusia, namun 

pengampunan ini juga dilakukan 

dengan cara yang sungguh tak 

terpikirkan, yaitu dengan cara 

mengirimkan Putera-Nya yang 

terkasih, untuk menebus dosa 

manusia, sehingga yang percaya 

kepadanya tidak akan binasa, 

melainkan akan mendapatkan 

kehidupan yang kekal (lih. Yoh 3:16). 

Dasar dari kerendahan hati adalah 

pengenalan akan diri sendiri dan 

Tuhan. St. Thomas Aquinas 

mengatakan, bahwa pengenalan akan 

diri sendiri bermula pada kesadaran 

bahwa segala yang baik pada kita 

datang dari Allah dan milik Allah, 

sedangkan segala yang jahat pada kita 

timbul dari kita sendiri.  Pengenalan 

yang benar tentang Tuhan 

menghantar pada pengakuan bahwa 

Tuhan telah menciptakan manusia 

menurut gambaran-Nya, dan bahwa 

manusia diciptakan untuk mengasihi, 

sebab Allah yang menciptakannya 

adalah Kasih. Dalam kasih ini, Allah 

menginginkan persatuan dengan 

setiap manusia, sehingga Ia 

mengirimkan Putera-Nya yang 

Tunggal untuk menghapuskan 

penghalang persatuan ini, yaitu dosa. 

Kesadaran akan hal ini membawa kita 

pada kebenaran: yaitu bahwa kita ini 

bukan apa-apa, dan Allah adalah 

segalanya. Di mata Tuhan kita ini 

pendosa, tetapi sangat dikasihi 
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oleh-Nya. Keseimbangan antara 

kesadaran akan dosa kita dan 

kesadaran akan kasih Allah ini 

membawa kita pada pemahaman akan 

diri kita yang sesungguhnya. 

Kesadaran ini menghasilkan 

kerendahan hati, yang menurut St. 

Thomas adalah dasar dari bangunan 

spiritual atau ‘rumah rohani’ kita. 

KEGIATAN 
LITURGI – PERTOBATAN 

SANTO PAULUS 

Senin, 25 Januari 2016, pukul 19.00 di 

Paroki Santo Paulus diadakan 

Perayaan Ekaristi – untuk 

memperingati Pesta Pertobatan Santo 

Paulus. Kegiatan ini digawangi oleh 

Seksi Liturgi Dewan Pastoral Paroki 

yang diketuai Bapak Paian Gultom. 

Misa dipersembahkan oleh Pastor 

Paroki – didampingi Pastor Otello 

Pancani, SX dan Pastor Yulis Tangke 

Bandaso, SX. 

Dalam pembukaan, Pastor Franco 

Qualizza SX mengungkapkan bahwa 

Pesta Pelindung hendaknya juga mulai 

digalakkan di stasi-stasi dan kring, 

terutama sehubungan dengan tahun 

koinonia yang ditetapkan oleh 

keuskupan. Dengan demikian 

diharapkan persekutuan umat 

semakin dieratkan, dengan semangat 

merasul para pelindung masing-

masing. 

Dalam homili, beliau menegaskan 

hubungan rasul Paulus dengan Yesus, 

yang mana Paulus yang begitu taat dan 

terkenal akan ketaatannya kepada 

hukum Taurat sehingga mengganggap 

aliran “baru” yang dibawa murid-

murid Yesus adalah aliran sesat – 

secara ekstrim berubah menjadi 

pengikut Yesus yang setia dan taat 

sampai mati. Hal ini dikarenakan 

Paulus merasa bahwa Tuhan 

memperhatikan dan mengasihi dirinya 

dengan sapaan penuh kasih dari Yesus 

yang telah bangkit secara pribadi 

kepada dirinya.  
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Sebelum berkat, pastor mengucapkan 

terimakaih atas pekerjaan para 

petugas, dan kehadiran umat yang 

digambarkan beliau seperti layaknya 

Hari Minggu, mengingat perayaan ini 

jatuh pada hari Senin dan kesibukan 

umat, namun tetap partisipasi dan 

keinginan umat untuk terlibat dalam 

pesta Santo Pelindung Paroki begitu 

antusias. Terlihat umat tidak hanya 

dari wilayah pusat, melainkan juga 

dari Stasi-stasi, antara lain rumbai, 

kualu tarai, Arengka Ujung. Palas, 

Rajawali, dan juga stasi jauh yaitu Inda 

Kiat juga Kota Batak, serta umat 

Paroki St Maria. 

Setelah Misa, panitia menyediakan 

acara hiburan yang digarap oleh 

Bapak Daud Darmono beserta OMK 

sambail menikmati makanan ringan 

dan minuman yang dipersiapkan oleh 

ibu-ibu WKRI Cabang Labuh Baru 

untuk seluruh umat yang hadir. Acara 

berakhir pukul 22.00. 
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SOLIDARITAS UNTUK GEREJA PAROKI 

 

 



 

 

 

 

 


