
 



PENGANTAR PASTOR  

Salam dalam Kasih Kristus Tuhan kita…. 

Tak kenal maka tak sayang. Agar dapat 
mengasihi Tuhan, maka kita perlu 
mengenalNya, salah satunya dengan membaca 
Kitab Suci. Bulan September, bulan Kitab Suci 
Nasional – pada tahun ini mengambil tema 
“Keluarga Melayani Seturut Sabda.” Sebagai 
Gereja, keluarga kristiani adalah himpunan 
orang yang percaya kepada Kristus. Hal ini 
nyata ketika mereka bersekutu dalam doa 
menanggapi janji Yesus, “Jika dua orang dari 
padamu di dunia ini sepakat meminta apapun 
juga, permintaan mereka itu akan dikabulkan 
oleh Bapa-Ku di surga” (Mat 18:19). Namun, 
bukti nyata bahwa mereka adalah pengikut 
Kristus adalah ketika mereka melakukan 
perintah Yesus, yakni saling mengasihi dan 
saling melayani. Tentu perintah ini pertama-
tama harus diwujudkan di antara sesama 
anggota keluarga sendiri, sehingga menjadi 
kesaksian bahwa mereka benar-benar murid 
Kristus. Selanjutnya, kasih ini harus diperluas 
kepada semua orang, terlebih kepada saudara 
seiman. 

Keluarga sebagai gereja mini diharapkan 
menjadi tempat yang baik bagi setiap orang 
untuk mengalami kehangatan cinta yang tak 
 mementingkan diri sendiri, kesetiaan, sikap 
saling menghormati dan mempertahankan 
kehidupan.  Inilah panggilan khas keluarga 
Kristen dan apabila mereka menyadari 
panggilannya ini, maka keluarga menjadi 
persekutuan yang menguduskan, di mana orang 
belajar menghayati kelemahlembutan, keadilan, 
belaskasihan, kasih sayang, kemurnian, 
kedamaian, dan ketulusan hati. 

Tanggal 23 Agustus yang lalu, Gereja Paroki kita 
telah diberkati oleh Bapa Uskup, sekaligus 
diresmikan bersama-sama dengan Plt Gubernur 
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Riau. Tentunya kita boleh bersyukur dan berbangga karena apa yang kita cita-
citakan bersama sudah paripurna. Namun, hal lain yang tak kalah penting 
adalah pembangunan iman kristiani kita, salah satunya dengan melaksanakan 
pembinaan / katekese secara terus-menerus. Bukan hanya membuat orang 
saling berkontak, melainkan juga dalam kesatuan dan kemesraan, dengan Yesus 
Kristus. Segala kegiatan mewartakan Kabar Gembira dimengerti sebagai usaha 
mempererat kesatuan dengan Yesus Kristus. Mulai dengan pertobatan ‘awal’ 
seseorang kepada Tuhan yang digerakan oleh Roh Kudus melalui pewartaan 
Injil yang pertama, katekese berusaha mengukuhkan dan mematangkan 
kesetiaan pertama ini. Langkah ini bisa kita mulai dalam keluarga kita masing-
masing. 

Maka dalam kesempatan yang baik di bulan September ini, mari kita bersama 
berjuang untuk menciptakan keluarga kita masing-masing menjadi gereja kecil 
tempat Yesus hadir dan kenisah tempat Roh kudus berdiam. 

Salam Hangat 

P. Franco Qualizza, SX 
Pastor Paroki 

 

DARI REDAKTUR 

Salam Kitab Suci. Dengan penuh syukur, kembali warta Paroki dapat hadir di 
tengah kita, dengan permohonan maaf untuk keterlambatan edisi kali ini. 

September – kita memperingai Bulan Kitab Suci Nasional. Tema kali ini adalah 
keluarga melayani seturut sabda. Maka kami sajikan disini, mulai dari makna 
pelayanan itu sendiri, pelayanan yang bagaimana yang kita terapkan, dan untuk 
siapa pelayanan kita berikan. 

Tak lupa, paroki kita kembali mengukir sejarah, yaitu diresmikannya gereja 
Paroki kita oleh Bapak Plt Gubernur Riau kami sajikan di sini sebagai peristiwa 
penting. 

Dalam bulan September ini juga, kunjungan Pastoral Gembala kita menghiasi 
hari-hari kita. Untuk peristiwa-peristiwa tersebut akan kami sampaikan dalam 
edisi mendatang. Jangan lewatkan. 

Terimakaih kepada seluruh kontributor, tetap semangat. 

Salam hangat 

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

KELUARGA MELAYANI 

SETURUT SABDA 
Pelayanan adalah bagian tak 
terpisahkan dari kehidupan Gereja, 
bahkan menjadi identitas dirinya. Jika 
demikian, maka keluarga kristiani 
sebagai bagian dari Gereja turut serta 
dipanggil untuk menghayatinya dan 
mewujudkannya dalam kehidupan 
sehari‐hari. Keluarga kristiani akan 
menimba inspirasi untuk melayani 
dari dalam Kitab Suci. 

MELAYANI KARENA KRISTUS 

Bagi Paulus, Kristus menjadi alasan, 
motivasi, dan teladan dalam 
melakukan pelayanan kepada sesama. 
Jika semuanya dilakukan demi Kristus, 
maka sesungguhnya pelayanan itu 
menjadi persembahan yang berkenan 
kepada Allah (bdk. Rm 12:1‐2).  

LALU, APA ARTI PELAYANAN? 

Pelayanan adalah melakukan sesuatu 
yang terbaik untuk orang lain (BUKAN 
DIRI SENDIRI). Sesuatu yang baik itu 
bisa berupa bantuan untuk orang 
miskin, pelayanan Sabda untuk 
menghidupkan iman, pelayanan Kabar 
Baik yang menjadi jalan hidup. Akan 
tetapi, dalam surat‐surat Paulus, 
pelayanan itu dipahami lebih dalam 
lagi sebagai persembahan yang hidup 
kepada Allah dan solidaritas kepada 
anggota tubuh Kristus yang sedang 
menderita. “Melayani” memiliki makna 
baru berkat pribadi Yesus dan 
injil‐Nya (Mrk 10:45 par). Dikaitkan 

dengan Yesus, kata ini menyatakan 
pemberian diri‐Nya bagi orang lain 
dalam sengsara dan kematian‐Nya 
(Mrk 10:45). 

PAULUS: MELAYANI ANGGOTA 
TUBUH KRISTUS 

Paulus memberikan gagasan yang 
indah. Dia menegaskan sekali lagi 
bahwa “pemberian ini bukan hanya 
mencukupkan keperluan‐keperluan 
orang‐orang kudus, melainkan juga 
melimpahkan ucapan syukur kepada 
Allah” (2 Kor 9:12). Bantuan 
pelayanan adalah ucapan syukur 
kepada Allah sendiri. Jika demikian, 
pelayanan itu tak lain adalah ibadah 
rohani yang ditujukan kepada Allah 
sendiri. Segala sesuatu yang 
dikerjakan bagi anggota tubuh Kristus 
yang lain menjadi sebuah 
persembahan yang hidup dan 
berkenan kepada Allah. 

 

MELAYANI KARENA KRISTUS 

Pengertian mengenai diakonia 
mendapatkan makna yang lebih 
mendalam dalam surat‐surat Santo 
Paulus. Paulus memaknai diakonia 
lebih dari sekadar pelayanan. Baginya, 
diakonia mengarah pada sebuah 
hubungan baru dengan orang lain 
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berdasarkan Kristus. Apa artinya ini? 
Artinya, pelayanan itu dilakukan 
semata‐mata karena Kristus. Kristus 
menjadi alasan, motivasi, dan teladan 
dalam melakukan pelayanan kepada 
sesama. Jika semuanya dilakukan demi 
Kristus, maka sesungguhnya 
pelayanan itu bukan lagi sekadar 
pelayanan, melainkan menjadi 
persembahan yang hidup, yang 
berkenan kepada Allah (bdk. Rm 
12:1‐2). 

TIDAK MENCARI KEPENTINGAN 
DIRI SENDIRI 

“Karena itu sempurnakanlah suka-
citaku dengan ini: hendaklah kamu 
sehati sepikir, dalam satu kasih, satu 
jiwa, satu tujuan, dengan tidak 
mencari kepentingan sendiri atau 
puji‐pujian yang sia‐sia. Sebaliknya 
hendaklah dengan rendah hati yang 
seorang menganggap yang lain lebih 
utama dari pada dirinya sendiri; dan 
janganlah tiap‐tiap orang hanya 
memperhatikan kepentingannya sen-
diri, tetapi kepentingan orang lain 
juga. Hendaklah kamu dalam hidupmu 
bersama, menaruh pikiran dan 
perasaan yang terdapat juga dalam 
Kristus Yesus” (Flp 2:2‐5). 

KELUARGA YANG MELAYANI 

“Yang terbesar di antara kamu 
hendaklah menjadi sebagai yang 
paling muda dan pemimpin sebagai 
pelayan” (Luk 22:26; bdk. Mat 20:26 
par; 23:11). Bukan hanya itu, Dia juga 
menegaskan: “Segala sesuatu yang 
kamu lakukan untuk salah seorang 

dari saudara‐Ku yang paling hina ini, 
kamu telah melakukannya untuk Aku” 
(Mat 25:40). 

 

Seruan Yesus untuk saling melayani 
berlaku juga bagi seluruh keluarga 
kristiani. Allah sendiri menjadi alasan 
bagi keluarga kristiani untuk melayani 
dan mengasihi. Pertama‐tama hal itu 
dilakukan di antara anggota keluarga 
sendiri. Berikutnya, diperluas di dalam 
Gereja dan masyarakat. Semuanya itu 
bukan semata pelayanan lahiriah, atau 
biar terlihat baik di mata orang lain, 
melainkan menjadi cara untuk saling 
menguduskan, menjadi persembahan 
yang berkenan kepada Allah ketika 
disatukan bersama kurban Kristus di 
altar dalam Ekaristi. Pelayanan 
keluarga kristiani pertama‐tama dan 
terutama adalah pengabdian kepada 
Tuhan sendiri.  

TOPIK 

MOTIVASI DALAM PELAYANAN 
“Perak atau emas atau pakaian tidak 
pernah aku ingini dari siapapun juga.” (Kis 
20:33). 

Ada banyak yang melayani, tapi hanya 
sedikit yang motivasinya benar. Itu 
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yang dikatakan oleh salah seorang 
teman yang aktif dalam pelayanan di 
gerejanya. Menurutnya, ada orang-
orang yang memang sepertinya 
melayani, tetapi bukan didasarkan 
untuk menyenangkan hati Tuhan 
melainkan untuk kepentingan-
kepentingan pribadi.  

 

Menurutnya, orang-orang seperti ini 
biasanya akan ketahuan lewat sikap 
mereka dalam kehidupan sehari-hari. 
Selalu menyombongkan diri baik 
secara langsung atau lewat berbagai 
jejaring sosial, atau ingin diakui telah 
mengerjakan sesuatu, ingin diakui 
asanya, ,memberikan syarat untuk 
pelayanan tertentu, atau sikap lainnya 
seperti malas, angkuh, dan lain 
sebagainya. 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 memperhatikan baik-baik 
motivasi yang benar dalam melayani. 

Yesus mengatakan: “Tuaian memang 
banyak, tetapi pekerja sedikit.” (Matius 

9:37a). Jika pekerja saja dikatakan 
sedikit, jumlahnya sepertinya semakin 
sedikit jika kita menambahkan kata 
“yang motivasinya benar” di depan 
kata “pekerja”. Seperti apa sebenarnya 
motivasi yang harus dimiliki 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? Dalam hal ini kita bisa belajar 
dari sosok Paulus. 

 

Sebagai seorang hamba Tuhan, Paulus 
menunjukkan sikapnya yang teguh 
akan ketaatan. Dia berani pergi 
menyebarkan Injil kemana-mana, 
bahkan hingga mencapai Asia kecil. Ia 
sukses mendirikan banyak jemaat 
dimanapun ia mendarat. Terkenalkah 
Paulus? Tentu saja Paulus terkenal 
dikalangan orang-orang percaya pada 
masa itu. Tetapi disisi lain kita harus 
pula melihat betapa seringnya usaha 
dan kerja kerasnya tidak dihargai 
sepantasnya. Dia bahkan harus rela 
mengalami banyak penderitaan dan 
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berbagai bentuk siksaan demi 
menjalankan misinya. Meski demikian, 
kita mengetahui bahwa Paulus tidak 
berkecil hati, kecewa atau sakit hati 
kepada Tuhan. Sebaliknya ia malah 
tidak pernah menuntut apa-apa yang 
bisa memberinya sedikit kemudahan 
dalam menunaikan tugas pela-
yanannya. Jika memperhatikan tingkat 
kesulitan tinggi yang ia harus hadapi 
lengkap dengan segala resikonya, 
tentu rasanya wajar jika Paulus tidak 
lagi perlu bekerja untuk memenuhi 
kebutuhannya. Logikanya ia lebih baik 
fokus saja mewartakan kabar gembira. 
Tapi Paulus ternyata tidak menuntut 
itu sama sekali. Perhatikanlah apa 
yang ia katakan. “Perak atau emas atau 
pakaian tidak pernah aku ingini dari 
siapapun juga.” (Kisah Para Rasul 
20:33). Paulus tidak menuntut apapun 
dari jemaat maupun penatua/gembala 
atau hamba-hamba Tuhan lainnya. 
Padahal kurang apa lagi Paulus pada 
saat itu dimata orang-orang percaya? 
Itulah sikap Paulus. Ia 
mengatakan “Kamu sendiri tahu, 
bahwa dengan tanganku sendiri aku 
telah bekerja untuk memenuhi 
keperluanku dan keperluan kawan-
kawan seperjalananku.” (ay 34). 
Paulus sama sekali tidak mencari 
kesempatan untuk meraup 
keuntungan untuk diri sendiri meski ia 
sudah bersusah payah untuk melayani 
begitu banyak orang. Ia memilih untuk 
terus bekerja ditengah kesibukannya 
melayani, bukan hanya untuk 
mencukupi kebutuhannya sendiri 
bersama rekan-rekan sekerjanya. 

tetapi ia pun bekerja agar bisa 
membantu orang-orang yang 
membutuhkan. “Dalam segala sesuatu 
telah kuberikan contoh kepada kamu, 
bahwa dengan bekerja demikian kita 
harus membantu orang-orang yang 
lemah…” (ay 35). Apa pekerjaan 
Paulus? Dalam Kisah Para Rasul 18:3 
kita bisa tahu bahwa Paulus bekerja 
sebagai tukang kemah. Paulus tahu 
bahwa semua yang ia lakukan 
bukanlah untuk ketenaran, tetapi 
semata-mata untuk menyenangkan 
Tuhan dengan membawa jiwa-jiwa 
untuk bertobat dan mendapat 
kesempatan yang sama sepertinya 
untuk diselamatkan. 

Kita bisa melihat pandangan Paulus 
yang mendasari keputusannya untuk 
tidak menuntut apa-apa dalam 
menjalankan panggilannya. “Aku 
menjawab: Jika engkau makan atau 
jika engkau minum, atau jika 
engkau melakukan sesuatu yang 
lain, lakukanlah semuanya itu untuk 
kemuliaan Allah.” (1 Korintus 10:31). 
Ia berkata, apapun yang kita lakukan, 
seharusnya itu diarahkan untuk 
memuliakan Tuhan dan bukan untuk 
mencari popularitas atau keuntungan 
pribadi. Mengapa demikian? “Sebab 
segala sesuatu adalah dari Dia, dan 
oleh Dia, dan kepada Dia: Bagi Dialah 
kemuliaan sampai selama-
lamanya!” (Roma 11:36). Bukankah 
segala sesuatu yang kita miliki 
semuanya berasal dari Tuhan? Tanpa 
Tuhan kita bukanlah apa-apa dan 
tidak ada apa-apanya. Karena itulah 
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sudah sepantasnya kita memuliakan 
Tuhan lewat segala talenta atau 
kemampuan yang telah diberikan 
kepada kita. 

Lewat sikap Paulus kita bisa melihat 
bagaimana sikap kita yang seharusnya 
dalam melayani Tuhan. Jangan sampai 
kita mencuri hak Tuhan dengan 
memanfaatkan kesempatan dalam 
pelayanan untuk memperkaya diri 
sendiri atau demi popularitas kita. 
Jangan pula kita lupa untuk 
memuliakan Tuhan dengan terus 
bersikap asal-asalan, malas atau tidak 
serius dalam melakukannya. Motivasi 
Paulus dalam melayani adalah murni, 
dan ini adalah keteladanan yang 
sangat baik untuk kita camkan baik-
baik. Tidak peduli sehebat apapun 
kemampuan kita, semua itu tidak ada 
gunanya tanpa Tuhan. Dari Paulus kita 
bisa belajar bahwa kemurnian dan 
ketulusan merupakan kunci yang 
sangat penting dalam mengabdi 
kepada Tuhan. Mari kita periksa diri 
kita, apa yang menjadi dasar atau 
motivasi kita dalam melayani. Apakah 
semata-mata untuk memuliakan 
Tuhan atau kita masih punya banyak 
agenda yang mengarah kepada 
keuntungan diri sendiri. Arahkanlah 
fokus dalam melayani ke arah yang 
tepat, ikuti keteladanan Paulus agar 
semua pekerjaan yang kita lakukan 
berkenan di hadapan Tuhan dan bisa 
berbuah lebat membawa kemuliaan 
bagi Tuhan. 

Miliki sikap dan motivasi yang 
benar dalam melayani 

MEMBANGUN HIDUP PRIBADI 
PELAYAN 

Sebagai seorang murid Kristus, kita 
dipanggil untuk melakukan karya 
Allah sendiri. Untuk itu Kristus telah 
membekali kita dengan kuasa-Nya 
sendiri  yang telah diterima-Nya dari 
Bapa (bdk. Yoh 14:12). Pekerjaan yang 
harus kita lakukan adalah pekerjaan 
Allah sendiri, yang dari hakekatnya 
melampaui segala kekuatan kita. Oleh 
karena itu kita memerlukan kuasa 
Allah sendiri, sebab hanya dengan 
demikian kita akan mampu melakukan 
pekerjaan yang dipercayakan Tuhan 
kepada kita. Tetapi kuasa Allah itu, 
yang dari dirinya sendiri adalah baik, 
mudah diselewengkan bila orang itu 
tidak waspada. Orang mudah tergoda 
untuk menjadi sombong, berbangga-
bangga secara sia-sia. Dan dari situ 
jatuh ke dalam pelbagai macam 
godaan. Orang yang melayani Tuhan 
menjadi target serangan si iblis yang 
selalu ingin menggagalkan karya Allah. 
Karena itulah Paulus menghimbau kita 
agar mengenakan seluruh persen-
jataan Allah (Ef 6:10). Sebab ada 
kemungkinan, bahwa setelah kita 
mewartakan Injil dan menjadi alat 
keselamatan bagi orang lain, kita 
sendiri dapat terbuang (bdk. Mat 7:21-
23). Tidak jarang kita dengar, bahwa 
seseorang yang mulai dengan baik, 
kemudian berakhir secara menye-
dihkan, karena selama perjalanan 
hidupnya, dia tidak membangun hidup 
pribadinya dengan baik seturut 
rencana dan kehendak Allah. Itulah 
sebabnya Santo Paulus berkata: "Aku 
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melatih tubuhku dan menguasainya 
seluruhnya, supaya sesudah mem-
beritakan Injil kepada orang lain, 
jangan aku sendiri ditolak." (1 Kor 
9:27). Karena itu dalam kesempatan 
ini saya ingin mengajak Anda sekalian, 
para pelayan Tuhan, untuk 
memperhatikan hal-hal tersebut dan 
sungguh-sungguh membangun hidup 
pribadi Anda atas dasar  yang kokoh 
dan kuat. 

Menjadi Yesus lain 

Sebagai murid-murid Kristus kita 
dipanggil untuk mengikuti jejak Guru 
kita dan ikut serta menjadi pelayan, 
seperti Dia telah datang bukan untuk 
dilayani, melainkan untuk melayani 
dan memberikan hidup-Nya untuk 
kita. Dialah teladan dan model yang 
harus kita ikuti.  

Santo Paulus berkata:"Hendaklah 
kamu dalam hidupmu bersama, 
menaruh pikiran dan perasaan yang 
terdapat juga dalam Kristus Yesus, 
yang… telah mengosongkan diri-Nya 
sendiri dan mengambil rupa seorang 
hamba… Ia telah merendahkan diri-
Nya dan taat sampai mati, bahkan 
sampai mati di salib" (Flp 2:5-8). 

Sebagai murid Yesus kita harus 
merasa seperti Yesus, berpikir seperti 
Yesus, mencintai dan melayani seperti 
Yesus. Menjadi seperti Yesus, memiliki 
semangat Yesus, itulah program kita. 
Khususnya kita harus meneladan dan 
menghayati kerendahan hati-Nya, 
yang walaupun Allah telah mau 

merendahkan diri-Nya. Karena itu kita 
harus mengosongkan diri dari egoisme 
kita, supaya Yesus dapat hidup dalam 
diri kita. Demikian kita akan dapat 
berkata bersama Paulus: "Aku hidup, 
tetapi sudah bukan aku, melainkan 
Yesuslah yang hidup dalam 
diriku." Dengan demikian kita tidak 
akan memikirkan kepentingan diri 
sendiri saja, melainkan memiliki 
semangat Kristus yang telah 
berkurban bagi kita. Kitapun akan 
dapat mengerti nilai kurban, 
penyangkalan diri serta salib pada 
umumnya, yang bila dilihat dalam 
iman, justru akan semakin 
mempersatukan kita dengan Kristus 
sendiri. 

 Hidup dalam Kemesraan Kristus 

Kita dipanggil untuk menjadi saksi 
Kristus, untuk memberitakan Yesus 
Kristus yang telah wafat dan bangkit 
kembali dan yang sekarang hidup 
ditengah-tengah kita. Sebelum kita 
dapat mewartakan Dia, Yesus harus 
lebih dulu hidup dalam pikiran, hati, 
dan kerinduan kita. Dialah yang harus 
menjiwai seluruh hati dan hidup kita. 
Dialah juga yang harus memenuhi 
pikiran kita. Supaya kita dapat benar-
benar memberi kesaksian tentang Dia, 
kita harus lebih dahulu mengenal Dia, 
mengalami kehadiran-Nya yang 
menyelamatkan. Pengenalan akan 
Yesus Kristus inilah yang se-
sungguhnya hakiki bagi kita. 
Persekutuan dengan Dia itulah yang 
sesungguhnya menentukan nilai kita 
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di hadapan Allah, tetapi sekaligus juga 
kesuburan serta efektivitas pelayanan 
kita. 

orang sering terbuai oleh kuasa, 
karena memang pembaruan itu 
membawakan kuasa Allah bagi kita. 
Memang kuasa itu dapat menjadi 
suatu godaan dan jerat yang amat 
membahayakan, bila orang tidak dapat 
menempatkannya pada tempat yang 
semestinya. Khususnya bila orang 
tidak tahu dengan jelas membedakan 
mana yang pokok dan mana yang 
hanya tambahan saja. Karena itu 
dengan sedih hati harus sering kita 
konstatir, bahwa banyak orang yang 
membanggakan karunia-karunianya, 
atau kuasanya yang diperoleh dari 
Tuhan. Bila orang mulai menjadi 'laku', 
segera dia menjadi sombong dan 
menganggap dirinya sudah begitu 
hebat. Dari kesombongan itu dia mulai 
jatuh ke dalam godaan dan dosa-dosa 
lain, seperti: kebanggaan sia-sia, 
pamer, mencari nama, keserakahan, 
bahkan tidak jarang juga jatuh 
dalam perzinahan. Mengapa? Karena 
orang yang sombong menutup diri 
terhadap rahmat Allah yang harus 
dimintanya dengan rendah hati. 
Sebaliknya ia membuka diri terhadap 
serangan si iblis. 

 

Karena itu kita harus sungguh-
sungguh menyadari, bahwa kuasa 
yang dibawakan oleh pelbagai macam 
karunia Roh Kudus bukanlah tujuan, 
melainkan sarana pelayanan. Nilai kita 
dihadapan Allah tidak ditentukan oleh 
banyaknya kuasa yang kita miliki, 
melainkan oleh kadar iman, harapan, 
dan kasih yang kita miliki. Oleh sebab 
itu pula yang terpenting bukanlah 
karunia itu sendiri, melainkan 
pengenalan mesra akan Yesus Kristus 
yang melampaui segala pengertian itu, 
yang pada hakekatnya adalah hidup 
abadi itu sendiri:"Inilah hidup kekal 
itu, yaitu bahwa mereka itu mengenal 
Engkau, satu-satunya Allah yang benar, 
dan mengenal Yesus Kristus yang telah 
Engkau utus" (bdk. Yoh 17:3). Itulah 
sebabnya mengapa Tuhan Yesus, 
setelah ke 70 murid yang diutus-Nya 
untuk mewartakan Injil dan diberi 
kuasa atas setan-setan kembali dari 
perjalanan-nya serta melaporkan 
dengan antusias bahwa setan-setan 
tunduk pada mereka dalam nama-Nya, 
mengingatkan mereka akan yang 
pokok. Yesus tidak meremehkan kuasa 
dan karunia-karunia Roh, tetapi 
meletakkannya pada tempatnya yang 
serta merelativirnya. 

Semua itu hanya sarana, bukan tujuan. 
Tujuannya adalah persatuan dengan 
Allah, hidup kekal yang sudah mulai 
sekarang ini juga: "Aku melihat iblis 
jatuh seperti kilat dari langit. Namun 
demikian janganlah bersukacita karena 
roh-roh itu takluk kepadamu, tetapi 
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bersukacitalah karena namamu ter-
daftar di sorga"(Luk 10:18.20). 

Kita dipanggil bukan untuk mencari 
kuasa, melainkan mencari Yesus 
sendiri dan dalam Dia mencari Bapa. 
Oleh sebab itu pula, jelaslah bahwa 
kita harus selalu bersatu dengan 
Yesus. Itulah yang menjadi tujuannya 
dan sebagai bonusnya kita akan 
menerima segala kuasa yang 
ada. "Barangsiapa percaya kepada-Ku, 
dia juga akan melakukan pekerjaan-
pekerjaan yang Aku lakukan, bahkan 
lebih besar daripada itu" (Yoh 14:12). 

Menjadi Rendah Hati Seperti Yesus 

Kerendahan hati menjadi syarat 
mutlak bagi seorang pelayan Tuhan 
sebab kerendahan hati akan menjaga 
kita dari kejatuhan. Kecuali itu “Allah 
menentang orang sombong, tetapi 
mengasihani orang yang rendah 
hati” (Yak 4:5). Karena itu orang yang 
sombong tidak mungkin berkenan 
kepada Allah, sebaliknya orang yang 
rendah hati akan memperoleh 
segalanya. 

Yesus sendiri, walaupun mahakuasa, 
telah merendahkan diri-Nya sebagai 
manusia lemah. Walaupun banyak 
sekali mukjizat yang dilakukannya, ia 
tetap rendah hati dan tidak pernah 
membanggakan diri atas semuanya 
itu. Dalam segala hal ia memuliakan 
Bapa karena kerendahan hati-Nya. Ia 
tidak pernah mencari kemuliaan bagi 
diri-Nya sendiri, melainkan kemuliaan 
bagi Bapa saja. Mengapa Yesus tidak 

mencari kemuliaan-Nya sendiri? 
Pertama-tama karena Ia sungguh-
sungguh mengasihi Dia, dan itulah 
segalanya bagi Dia, dan itulah 
segalanya bagi Dia, kemudian karena 
Ia rendah hati. Ia menyadari dan 
menerima sepenuhnya 
ketergantungan-Nya yang mutlak 
dengan Bapa. Karena ia sadar 
sepenuhnya, bahwa Ia berharga di 
mata Bapa, dan dikasihi Bapa, Ia tidak  
membutuhkan afirmasi dari pihak lain. 
Kasih dari Bapa sudah lebih dari 
cukup bagi-Nya. Sesungguhnya 
memang itulah satu-satunya yang 
berarti, yang lainnya tanpa itu tidak 
ada artinya sama sekali. Karena Yesus 
menyadari dan menerima 
ketergantungannya yang mutlak dari 
Bapa, ia disebut rendah hati. 

Kerendahan hati dalam bahasa latin 
disebut humalitas, dari kata ‘humus’ 
yang artinya tanah. Karena itu orang 
yang rendah hati menyadari dan 
menerima, bahwa sesungguhnya ia 
hanyalah debu dan kembali kepada 
debu. Kecuali itu kerendahan hati pada 
manusia juga mengandung suatu 
aspek lain di samping menyadari 
kepapaannya sebagai orang berdosa 
yang tidak berdaya menghadapi dosa 
tanpa rahmat Allah sendiri. Seperti 
yang dikatakan Santo Paulus, ia juga 
mengalami perjuangan batin yang 
dashyat, yaitu perjuangan antara dosa 
dan rahmat, antara tarikan daging dan 
Roh (bdk. Rm. 7:14-23). 
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Seorang yang rendah hati tidak hanya 
menyadari dan menerima ketergan-
tungannya yang mutlak dari Allah, 
melainkan juga kepapaannya yang 
mendalam, ketidakberdayaannya 
menghadapi kuasa dan dosa. Dari 
dirinya sendiri ia tidak dapat berbuat 
apa-apa. Hanya rahmat Allah yang 
membuatnya tetap tegak, hal itu 
disadarinya secara mendalam. Karena 
itu juga, ia tidak akan berbangga-
bangga karena ia sadar bahwa yang 
baik yang ada padanya, semuanya 
pemberian Allah semata-mata 
bukan karena jasa-jasanya, 
melainkan karena kerahiman Allah 
semata-mata. Bila pekerjaan yang 
dilakukan Allah melalui dia, orang 
memuji dan memuliakan dia, dia tidak 
akan terbuai karena sesungguhnya ia 
sadar bahwa dia hanyalah keledai 
yang ditunggangi Yesus. Orang 
tidak menghormati keledainya, 
melainkan Yesus yang menung-
ganginya. 

 

Bagaimana orang dapat menjadi 
rendah hati? Orang bisa menjadi 
rendah hati sampai pada derajat 

tertentu dengan merenungkan keter-
gantungannya dari Allah, ketidak-
berdayaannya, dosa-dosanya sendiri. 
Namun kerendahan hati yang sejati 
diberikan oleh Allah sebagai buah 
pengenalan Allah yang sejati. Semakin 
orang mengenal Allah, semakin rendah 
hatilah dia, karena dengan dinar 
rahmat-Nya Allah menyatakan 
keadaannya yang sesungguhnya. Di 
samping itu, pengenalan yang sejati 
akan Allah menjadikan segala nilai di 
dunia ini pudar sehingga dia tidak 
akan mencarinya lagi; dia tidak akan 
mencari kemuliaan, nama, pujian, 
kedudukan, tidak mempertahankan 
gengsinya karena dalam terang 
pengenalan Allah yang sejati 
semuanya itu hanya kosong belaka 
dan tampak sebagai sampah. 
Karenanya dia tidak lagi terikat oleh 
hal-hal itu. Itulah sebabnya pe-
layanannya akan menjadi semakin 
murni karena tanpa pamrih, dan 
sebaliknya, karena tanpa pamrih, 
pelayannya akan menjadi semakin 
efektif dan semakin menarik pula. 
Segala sesuatu yang yang dilakukan 
dengan kerendahan hati mempunyai 
daya tarik sendiri. Kerendahan hati 
boleh diumpamakan dengan GARAM 
yang membuat semua masakan 
menjadi sedap. 

Memikul Salib Bersama Dengan 
Kristus 

Sebelum meninggalkan para murid-
Nya Yesus memberikan nasehat-Nya 
yang terakhir dimana a.l. dikatakan 
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bahwa seorang hamba tidak lebih 
besar daripada tuannya. Bila 
tuannya dianiaya, maka hamba itupun 
akan dianiaya pula. Bila orang 
menerima Kristus, maka Ia juga akan 
menerima murid-Nya (bdk. Yoh 
15:20). Karena itu bila kita sungguh-
sungguh mau mengikuti Kristus, kita 
pun harus siap mengikuti-Nya 
sampai pada salib, kita harus siap 
menanggung nasib Kristus. Musah 
sekali mengikuti dan bersama Dia 
sewaktu di atas gunung Tabor, 
sewaktu Ia mempergandakan roti, 
sewaktu ia mengadakan tanda-tanda 
mukjizat. Namun kita juga harus siap 
menanggung segala cerca dan 
penghinaan, bahkan aniaya demi 
nama-Nya. Dengan demikian kita 
menjadi murid-Nya yang sejati. 
Karena kita bukan milik dunia, 
maka dunia akan membenci kita. 

Menyadari Tujuan dengan Jelas 

Dalam pembaruan kita harus selalu 
sadar akan tujuan yang ingin kita 
capai, yaitu pembaruan hidup kristiani 
kita. Tujuan pembaruan bukanlah 
untuk memperoleh karunia-karunia 
Roh Kudus, walaupun itu sangat 
penting dalam pelayanan kita, namun 
itu bukan tujuan. Tujuannya ialah 
pembaruan hidup kita seluruhnya 
sehingga seluruh hidup kita berada 
dalam kuasa Roh Allah. Bila kita sadar 
akan tujuan tersebut dan betapa kita 
masih jauh dari cita-cita tersebut, kita 
akan menjadi rendah hati dan 

penampilan kita juga akan semakin 
menarik bagi orang lain. 

~ disadur dari ceramah yang diberikan oleh 
Romo Yohanes Indrakusuma O.Carm. pada 
Konvensi Nasional Karismatik VII di Malang, 
tahun 1996  

PERWUJUDAN PELAYANAN 
DEWASA INI 

Bagaimana secara konkret keluarga 
kristiani dewasa ini bisa mewujudkan 
pelayanan dalam situasi dewasa ini? 
Dalam hal ini kita bisa merujuk aneka 
aktivitas pada Mat 25:42-44 yang 
dirangkum sebagai bentuk pelayanan 
bagi Tuhan sendiri. Dari teks ini kita 
bisa mencoba merinci lebih lanjut 
untuk relevansinya dewasa ini. 

 Aku lapar - kamu memberi 
makan: 

menyediakan 
makan bagi 
orang miskin, ge-
landangan, dan 
yang berada di 
posko pengung-

sian, memberi-kan bantuan 
sembako, men-ciptakan lapangan 
kerja, mem-berdayakan potensi 
sesama agar bisa mandiri. 

 Aku haus – kamu memberi 
minum: minuman memberi 
kelegaan bagi yang dahaga dan 
minum obat memberi ke-
sembuhan bagi yang sakit (lih. Sir 
38:4-7). Barangkali secara 
figuratif teks ini termasuk 
menyapa mereka yang memberi 
telinga bagi yang tengah berbeban 
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berat dan memberikan kata-kata 
peneguhan bagi yang sedang 
galau dan bermasalah. 

 Aku orang asing – kamu memberi 
tumpangan: keramahtamahan da-
lam menerima tamu, termasuk 
orang asing. Bagaimana orang-
orang asing seperti anak kost, 
perantau, dan orang-orang yang 
kerap disingkirkan oleh masya-
rakat kemudian merasa tersapa 
dan terlindungi? Apa yang bisa 
dilakukan oleh keluarga dan 
komunitas kristiani? Beberapa 
paroki memiliki proyek “Bedah 
Rumah” untuk meningkatkan 
kesejahteraan sesama yang 
membutuhkan. 

 Aku telanjang – kamu memberi 
pakaian: Secara konkret hal ini 
bisa dilakukan dengan mem-
berikan pakaian kepada yang 
membutuhkan seperti penga-
laman iman St. Martinus. Dengan 
memberikan pakaian yang layak, 
kita memperlakukan sesama se-
suai martabatnya yang berharga. 
Maka hal sebaliknya, “mene-
lanjangi” orang lain bukanlah 
bagian dari perbuatan kasih. 
Sebaliknya, dalam dan karena 
kasih orang berani menutupi 
segala sesuatu, termasuk masa 
lalu dan kekuragan orang lain (lih. 
1 Kor 13:7). 

 Aku sakit – kamu melawat: 
Kunjungan kepada yang sakit 
merupakan bentuk perhatian dan 
solidaritas bagi mereka yang 

sakit. Doa bersama si sakit 
merupakan kesempatan untuk 
bersama-sama memohon campur 
tangan Tuhan dalam proses 
penyembuhan. Niscaya melihat 
“iman kita bersama” (bdk. Mrk 
2:5) Tuhan berkenan meng-
anugerahkan kesembuhan. Si 
sakit terbebanii bukan saja karena 
penyakitnya tetapi juga oleh 
beban finansial yang harus 
ditanggung. Apa yang bisa 
dilakukkan oleh keluarga dan 
komunitas kristiani dalam situasi 
demikian? 

 Aku dalam penjara – kamu 
melawat: Orang yang dipenjara 
adalah orang-orang yang ter-
kurung, dijauhkan dari masya-
rakat, entah sebagai konsekuensi 
kesalahan yang mereka lakukan 
ataupun korban ketidakadilan. 
Mereka yang terkurung dalam 
penjara tidak bisa bergerak bebas. 
Secara nyata kunjungan ke pen-
jara merupakan dukungan bagi 
mereka. Dalam kondisi demikian 
Tuhan tetap mencintai mereka. 
Secara figuratif, barangkali masih 
banyak orang yang terpenjara 
sehingga tidak bisa bergerak 
bebas, entah karena terlilit oleh 
masalahnya sendiri, keterbatasan 
pemikiran dan wawasan, dsb, 
maka aneka upaya penyadaran 
dan motivasi untuk bangkit 
kembali menjadi sumbangan yang 
sangat berarti. 
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UJUD KERASULAN DOA SEPT 2015 
 

Ujud Umum/Universal: Orang-
orang berkebutuhan khusus dalam 
hal mental 

Semoga orangorang berkebutuhan 
khusus dalam hal mental menerima 
cita dan pertolongan yang dibutuhkan 
agar dapat menjalani hidup dengan 
lebih bemanfaat. 

Ujud Misi/Evangelisasi: Pelayanan 
untuk orang miskin 

Semoga orang kristiani, karena 
terinsiprasi Sabda Tuhan, mau 
melayani orang-orang yang miskin 
dan menderita 

Ujud Gereja Indonesia: Gereja yang 
kreatif 

Semoga Gereja menjadi semakin 
kreatif dalam mengembangkan aneka 
cara bagi umatnya agar dapat semkain 
menghayati hidupnya sebagai umat 
beriman. 

 

K O L O M 

LITURGI: BEBERAPA CATATAN 
PRAKTIS MENYELENGGARAKAN MISA 

ANAK-ANAK (5) 

Anak-anak perlu bergerak 

Anak-anak suka bertingkah, biasanya 
aktif bergerak. Mereka tak mudah 
berdiam diri. Alangkah baiknya 
kecenderungan itu disalurkan pula 
dalam rangkaian tata gerak dan sikap 
tubuh mereka untuk mendukung 

perayaan liturgi. Maka, yang memiliki 
tata gerak tidak hanya Imam Selebran 
tapi juga seluruh anak yang terlibat 
dalam perayaan itu (PMBA 33). Tata 
gerak itu perlu dilatihkan dahulu 
kepada mereka. Sebaiknya jenis tata 
geraknya jangan terlalu banyak 
supaya anak-anak tidak terbebani. 
Kalau banyak yang harus dihafalkan, 
mungkin berlangsungnya tata gerak 
dan sikap tubuh dalam perayaan bisa 
tidak lancar, karena anak-anak tidak 
bisa sungguh hafal semua. 

 
Beberapa peluang untuk perarakan 

Di samping yang berlaku untuk umat 
pada umumnya, masih ada beberapa 
tata gerak dan sikap tubuh yang 
khusus untuk Misa anak-anak. Jenis 
ritual perarakan biasanya amat 
terbuka bagi peluang untuk 
“mengkhususkan” itu. Jenis perarakan 
apa sajakah?  

1. Perarakan masuk: anak-anak dapat 
memasuki tempat Misa bersama-
sama dengan Imam agar mereka 
lebih mudah merasa sebagai 
himpunan umat yang berkumpul 
dan bersatu. Sebaiknya juga diiringi 
nyanyian yang sesuai dengan tema 
ritus perarakan ini. Bahkan, tarian 
bersama yang sederhana --
semacam gerak dan lagu-- dapat 
pula untuk memeriahkan bagian 
ini.  

2. Perarakan Kitab Injil: untuk lebih 
menampilkan kehadiran Kristus 
yang akan mewartakan Sabda-Nya, 
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anak-anak diajak memeriahkan 
perarakan Kitab Injil dengan tata 
gerak dan nyanyian. Setelah 
dibacakan, sementara Imam 
berkeliling dengan Kitab Injil, 
mereka ber-nyanyi dan beraksi. 
Bisa juga mereka diminta 
menyentuhkan tangan pada Kitab 
Injil yang dipegang Imam itu ketika 
sampai di depan mereka masing-
masing. Atau dengan gerakan lain 
yang lebih bisa melukiskan 
kedekatan anak-anak dengan 
Kristus, Sang Sabda.  

3. Perarakan bahan-bahan persem-
bahan: roti, anggur-air, dan bahan 
persembahan lain dapat dian-tar 
anak-anak dalam suatu tata gerak 
atau tarian, tentu baguslah jika 
diiringi juga dengan nyanyian. 
Maksudnya, supaya mereka sendiri 
mengungkapkan secara lebih nyata 
maksud dari ritus persiapan 
persembahan itu.  

4. Perarakan komuni: untuk me-
nyambut komuni anak-anak perlu 
juga diajari tata gerak yang baik. 
Bagaimana sikap tubuh saat 
berbarisnya, saat menerima ko-
muninya, saat harus kembali ke 
tempat duduk masing-masing, dsb. 
Dengan begitu mereka dibantu 
untuk menghayati perjamuan 
Ekaristi kudus (PMBA 34). 

 (bersambung…..) 

KATEKESE: BEBERAPA KUTIPAN 
TENTANG PELAYANAN 

 “Orang yang rendah hati terbuka 
untuk dikoreksi, sementara orang 
sombong tertutup terhadapnya. 
Orang yang sombong sangat yakin 
dalam opini dan pemahaman 
mereka. Tidak seorangpun bisa 
menegur mereka dengan berhasil 
: tidak juga teman mereka, 
superior lokal bahkan paus 
sendiri. Mereka tahu – dan itulah 
akhirnya. Penuh dengan 
pandangan mereka sendiri, orang 
yang sombong kekurangan 
kesanggupan untuk mellihat 
sudut pandang orang lain.”  

Romo Thomas Dubay 

 “Kita hanya bisa belajar 
mengetahui diri sendiri dan 
melakukan apa yang kita bisa – 
yaitu, menyerahkan kehendak 
kita dan memenuhi kehendak 
Allah didalam diri kita.”  

St. Teresa Avila 

 “Jika kamu percaya apa yang 
kamu suka di Injil dan menolak 
apa yang tidak kamu suka, maka 
bukanlah Injil yang kamu percaya, 
tetapi dirimu sendiri.”  

St. Agustinus dari Hippo 

 “Yesus berkata, “Akulah 
Kebenaran”, dan adalah tugas 
kamu dan saya untuk me-
nyuarakan kebenaran. Kemudian 
terserah orang yang men-
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dengarnya apakah mau menerima 
atau menolaknya.”  

B. Teresa dari Kalkutta 

 Dunia akan membenci pengikut-
Nya, bukan karena ada kejahatan 
dalam hidup mereka, tapi karena 
ketiadaan kejahatan atau karena 
kebaikan mereka. Kebaikan tidak 
menyebabkan kebencian, tapi 
memberi kesempatan bagi 
kebencian untuk mewujudkan 
dirinya. Semakin kudus dan murni 
sebuah kehidupan, semakin ia 
akan menarik kejahatan dan 
kebencian 

Venerable Fulton Sheen 

 “Saya tidak mampu melakukan 
hal-hal besar, tapi saya ingin 
melakukan segala sesuatu, 
bahkan hal-hal terkecil sekalipun, 
untuk kemuliaan Allah yang lebih 
besar.”  

St. Dominic Savio 

 

KITAB SUCI: WAKTU SENGGANG 
DENGAN TEKA TEKI SILANG 

Mendatar 

4.  Pada hari keiga Yesus ……. 
8.  Bulan kelahiran Bunda Maria 
10.  Rumah Perjamuan 
12.  Injil 
18.  Paus ke 266 
20.  Upah Dosa 
21.  Menimbulkan kekacauan dans 

egala macam perbuatan jahat 

22.  Timbul dari pendengaran dan 
pendegaran oleh Firman Kristus 

23.  Paulus 
26.  Kota letak Basilika Kerahiman 

Ilahi 
28.  Adam yang baru 
29.  Kota kelahiran Padre Pio 
33.  Salah satu murid Yesus 
34.  Hari ketika manna tidak turun 
35.  Sumber iman Katolik 
37.  Gehenna 
38.  Air Bah 
39.  Musa, Elia, Yesus 
 
Menurun 
1.  Tulah Mesir 
2.  Batu Karang 
3.  Berterimakasih / thanksgiving 
5.  Santo Pelindung penderita 

kangker 
6.  Mujizat pertama Yesus 
7.  Tujuan Sakramen Pengakuan 

Dosa 
9.  Ibu Yohanes Pembaptis 
10.  Martir pertama 
11.  Sakramen Tobat 
13.  Manusia yang pertamakali 

membunuh manusia 
14. Yesus datang untuk 

melemparkannya ke Bumi 
15. Suster pewarta Doa Kerahiman 

Ilahi 
16. Allah dari Nuh 
17. Dibawa oleh malaikat-malaikat ke 

pangkuan Abraham 
19. Ahli taurat terkenal 
24. Ada pada orang yang rendah hati 
25. Tuhan (Lord) dalam bahasa Ibrani 
27. Salah satu bauh Roh 
30. Kitab terakhir di perjanjian baru 
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31. Yang harus dijaga dengan segala 
kewaspadaan 

32. Harus padam sebelum matahari 
tenggelam 

36. Karena berburu ini, beberapa 
orang telah menyimpang dari 
iman dan menyiksa dirinya 
sendiri dengan berbagai-bagai 
duka 

 

K E G I A T A N 

DPP – Seksi BIA BIR : Lomba Cipta 

lagu 

Lagu merupakan ungkapan kata-kata 
yang berirama dalam bentuk 
nyanyian. Lagu selalu memberikan 
keindahan bagi sipendengar, jika lagu 
tersebut dinyanyikan dengan baik 
dan benar. Untuk membuat atau 
menciptakan suatu lagu mempunyai 
keahlian tersendiri. Karena tidak 
semua orang dapat menciptakan lagu 
dengan baik. Namun untuk 
mendengarkan lagu pada umumnya 
semua orang senang melakukannya. 
Jika kata-kata/ayat-ayat kitab suci 

disajikan dalam bentuk lagu, pada 
umumnya akan lebih mudah di ingat 
orang, disbanding jika hanya dibaca 
dalam bentuk kata-kata.  

Terdorong oleh hal tersebut di atas 
maka tim Bina Iman Anak dan 
Remaja mengadakan lomba mencipta 
lagu yang bahannya bersumber dari 
Kitab Suci dengan tema “Ajaib 
Tuhanku”. Lomba cipta lagu diberi 
waktu selama lebih kurang 3 bulan 
yaitu mulai dari bulan Mei dan 
dikumpul pada akhir Juli. Lagu 
dikumpulkan dalam bentuk syair, 
patitur, dan rekamannya dalam CD 
atau HP.  
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Walaupun waktu untuk menciptakan 
lagu diberikan cukup lama tetapi 
ternyata tidak banyak umat yang 
berminat untuk mengikutinya. Hal ini 
dilihat dari lagu yang masuk kepada 
panitia hanya ada 8 lagu. Lagu-lagu 
yang dikirimkan kepada panitia 
diteruskan kepada Tim Juri tanpa 
mencantumkan nama pengarang.  
Hal ini untuk memberikan sikap 
objektifitas  kepada juri dalam 
memberikan penilaian.  

Adapun tim juri dalam hal ini adalah :  

1. Bapak Jhony Marpaung  
2. Ibu Maria Magdalena Huiniati  
3. Sdra. Anthoni Ong  

Dari hasil penilaian para juri tersebut 
muncullah pemenang sebagai berikut 
ini :  

1. Lagu “ Pesta di Kana”  dari  Stasi 
Santo Tarcicius  Kota Baru  
dengan total nilai 1005 

2. Lagu “ Yasus Menghardik, 
Taufan Reda” dari Kring Santo 
Lukas Wilayah Pusat dengan 
total nilai 893 

3. Lagu “Ajaiblah Tuhan” dari Stasi 
Santo Dionesius Kampung Damai 
dengan total nilai 856 

Untuk para pemenang diberikan 
hadiah dalam bentuk buku yang 
dapat diambil di sekretariat Paroki 
Santo Paulus Pekanbaru mulai  
tanggal 13 September 2015. 

~Rosalaura Purba 

STASI – ST YOH DON BOSCO 
RAJAWALI: RANGKAIAN KEGIATAN 

INDONESIA MERDEKA 
Tampak ratusan umat memadati 
halaman gereja stasi St. Yohanes Don 
Bosco - Rajawali Panam, dalam 
rangka merayakan HUT 
Kemerdekaan RI yang ke 70 tahun.  

Perayaan yang diawali dengan 
Ibadah Sabda dimulai tepat pukul 
10.00 wib. Dalam petikan kotbahnya, 
M.Nainggolan menyampaikan, bahwa 
semua umat sepantasnya bersyukur 
atas kemerdekaan yang dirasakan 
sampai saat ini. Beliau juga 
menyampaikan, kendati pun para 
pahlawan kemerdekaan sudah wafat 
mendahului kita namun kita diajak 
untuk tetap melanjutkan perjuangan 
para pahlawan kemerdekaan dan 
tetap memperjuangkan semangat 
kemerdekaan.  

 

Setelah ibadah sabda usai, acara 
dilanjutkan kembali dengan 
"semarak 17-an" khusus untuk anak- 
anak dan remaja dan jamuan makan 
bersama. Diadakan beberapa 
perlombaan antara lain; mema-
sukkan paku kedalam botol, 
membawa kelereng dalam sendok, 
berjoget balon, dan perlombaan yang 
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menjadi ikon perayaan 17 Agustus 
setiap tahunnya yakni lomba makan 
kerupuk. Tampak raut kegembiraan 
diwajah anak-anak dan umat yang 
hadir pada waktu itu. Untuk 
rangkaian perayaan HUT RI 17 
Agustus 2015 tidak saja perayaan 
lomba untuk anak-anak sebelumnya 
juga dilaksanakan serangkaian 
perlombaan antar kring yang ada di 
Stasi Yohanes Don Bosco - Rajawali, 
antara lain ; badminton kategori 
putra-putri, volly kategori putra-
putri serta domino beregu.  

 

Pertandingan olah raga ini dimulai 
dari 2-16 Agustus 2015 setiap 
minggunya. Adapun tujuan 
dilaksanakan rangkaian perlombaan 
tersebut, selain dalam rangka 
memeriahkan HUT Kemerdekaan RI 
yang ke 70, juga ingin mempererat 
tali persudaraan antar sesama umat 
yang ada di kring , serta melatih jiwa 
sportifitas dalam berolah raga.  

Berikut daftar pemenang 
perlombaan olah raga yang 
dipertandingkan antara lain;  

Badminton kategori Putra ( Juara 1: 
Kring St. Bernadeth, Juara 2: Kring St. 
Fransiska, Juara 3 : Kring St. 
Fransiskus), Badmunton Kategori 
Putri ( Juara 1 : Kring St. Fransiskus, 

Juara 2: Kring St. Petrus, Juara 3: 
Kring St. Yoseph). Kategori Domino 
beregu, digrup A ( Juara 1: Kring St. 
Fransiska, Juara 2 : Kring St. 
Fransiskus, Juara 3 : Kring St. Monika 
) sementara digrup B ( Juara 1: Kring 
St. Agustinus, Juara 2 : Kring St. 
Yoseph, Juara 3: Kring St. Bernadeth), 
serta pertandingan yang ramai 
peminat yakni Volly, Kategori Putra 
(Juara 1: Kring St. Agustinus, Juara 2 : 
Kring St. Bernadeth, Juara 3 : Kring 
St. Yoseph) dan Volly kategori putrti ( 
Juara 1: Kring St. Yoseph, Juara 2 : 
Kring St. Petrus, Juara 3 : Kring St. 
Agustinus ).  

Selamat kepada pemenang per-
lombaan antar kring, semoga 
kebersamaan antar anggota kring 
tetap terjalin.  

Dihari yang sama di tempat yang 
berbeda, Tim Koor Stasi St. Yohanes 
Don Bosco - Rajawali, bertanding di 
Gereja Paroki St. Paulus, perlombaan 
final Koor se Stasi se wilayah Paroki 
St. Paulus, lewat latihan yang ketat 
diantara jadwal kesibukan yang 
padat dari masing-masing peserta, 
tim koor binaan J. Marpaung yang 
diawaki 22 orang ini setelah 
menyisihkan peserta-peserta hebat 
di babak semi final dan akhirnya 
mampu meraih gelar Juara III 
digrandfinal perlombaan Koor Se 
Paroki St. Paulus dalam rangka 
menyambut Pemberkatan dan 
Peresmian Gereja St. Paulus 
Pekanbaru pada tanggal 23 Agustus 
2015 yang lalu. Riuh tepuk tangan 
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dari umat pada saat piala, piagam 
serta hadiah lomba disampaikan 
pada saat pembacaan pengumuman 
pada daat perayaan misa pada 
tanggal 30 Agustus , serta ucapan 
selamat dari Pastor Lius yang 
"Proficiat untuk tim koor, selamat 
berkarya dan teruslah bernyanyi 
untuk Tuhan" pesan pastor sebelum 
memberi berkat penutup.  

~ Mega Sari Simanjuntak  

KHUSUS: PEMBERKATAN DAN 
PERESMIAN GEREJA PAROKI 

Minggu, 23 Agustus 2015. Paroki kita, 
Paroki Santo Paulus di kota bertuah 
ini kembali mengukir sejarah. 
Gedung Gereja yang telah lama 
dicita-citakan umat telah paripurna, 
dan diberkati serta diresmikan. 

 

Perayaan Ekaristi di mulai pukul 
08.30 dengan iring-iringan yang 
dimulai dengan tarian dari Flores, 
misdinar, para prodiakon, petugas, 
para imam, dan Bapa Uskup, Mgr 
Martinus D Situmorang OFM Cap. 
Sebanyak sekitar 5000 umat 
menyaksikan perarakan tersebut dari 
tenda-tenda yang disediakan. 

Perarakan berhenti di depan pintu 
gereja yang masih tertutup dan 
ter”palang” oleh tali janur yang siap 
dipotong. 

Ketua Panitia pembangunan Gereja – 
Bapak Viktor Sihotang - membacakan 
kilas balik tumbuh kembangnya 
Paroki. Dilanjutkan dengan 

pemotongan tali janur oleh Bapa 
Uskup, dilanjutkan penabuhan gong 
dan pemberkatan seluruh bagian luar 
gedung gereja.  

“Marilah memasuki rumah Tuhan,” 
demikian ucap Bapa Uskup di depan 
pintu Gereja yang terbuka, dan 
mempersilahkan iring-iringan 
petugas dimulai dari misdinar dan 
seterusnya sampai seluruh umat 
memasuki Gedung Gereja yang baru. 

Altar diminyaki, diberkati, dipasang 
kain penutup dan seluruh peralatan 
perayaan diletakkan di atasnya. 
Perayaan nan agung ini dimeriahkan 
oleh orchestra dari siswa-siswi SMP 
St Maria. 

Misa dipimpin langsung oleh Bapa 
Uskup didampingi pastor Paroki 
Pastor Franco Qualizza, SX dan 
Pastor Alex Suwandi Pr, beserta 
Pastor Florianus Sarno Pr dari Paroki 
Santa Maria, Pastor Sibagariang OFM 
Cap juga para pastor Xaverian yaitu 
Pastor Manuel Sãnchez Gutiērrez SX, 
Pastor Salvador Cruz Rojo SX, Pastor 
Franciskus Xaverius Sudarmanto SX, 
Pastor Yulius Tangke Bandaso SX, 
Pastor Nasarius Rumairi Marilalan 
SX, Pastor Casali Otello SX, Pastor 
Antonius Wahyudianto SX, Pastor 
Josē Robledo Sãnchez SX,  Pastor 
Antonius Suhud Budi Pranoto SX, dan 
Pastor Valentin Shukuru Bihaira SX. 

Perayaan Ekaristi berakhir pukul 
11.30, dilanjutkan dengan acara 
peresmian gereja meliputi 
penandatanganan Prasasti oleh 
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Bapak Plt Gubernur Riau, Bpk Ir. 
Arsyadjuliandi Rachman, MBA dan 
Gembala Keuskupan Padang Mgr 
Martinus Dogma Situmorang OFM 
Cap, disaksikan oleh Walikota 
Pekanbaru Bpk. DR. Firdaus MT, 
beberapa pejabat pemerintahan dan 

juga tak kalah penting ketua rt/rw 
sekaligus pengurus Masjid dimana 
Paroki kita bertetangga dan 
berdomisili – Bpk H. Amri.   

Acara hiburan dilanjutkan sampai 
pukul 15.00, ditutup dengan doa 
penutup dan berkat oleh Bapa Uskup. 
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PEMBANGUNAN GEREJA 
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