
          

Gereja Katolik sedunia memasuki Tahun 

Gereja Katolik sedunia memasuki Tahun 
Iman! Pada hari Kamis, 11 Oktober 

2012, waktu Vatikan setempat, Bapa 
Suci Paus Benediktus XVI membuka 

Tahun Iman (11 Oktober 2012 – 24 

November 2013) dalam suatu Misa 
Kudus di Lapangan Basilika St Petrus. 

   
Tahun Iman ini ditujukan untuk bersyukur kepada Allah 

atas rahmat Iman, sekaligus merayakan 50 tahun 

pembukaan Konsili Vatikan II (yang diselenggarakan pada 
tahun 1962 – 1965). 

 
Pada perayaan Misa Kudus tersebut, turut hadir pula 

Bapa Bartolomeus I Patriark Ekumenis Konstantinopel 

dari Gereja Ortodoks Timur, dan Bapa Rowan Williams 
Uskup Agung Canterburry dari Komunitas Gerejawi 

Anglikan. Selain itu, beberapa Patriark Gereja-Gereja 
Katolik Timur turut hadir pula. 

 
Bapa Suci Paus Benediktus XVI pada awal pesannya 
menyapa kedua saudara dalam Kristus yang diundangnya, 

yaitu Bapa Patriark Bartolomeus I dan Bapa Uskup Agung 

Rowan Williams.  
 

Tidak lupa pula beliau menyapa para Bapa Patriark dari 
Gereja-Gereja Katolik Timur (Ada 22 Gereja Katolik Timur, 

yang bersama-sama dengan Gereja Katolik Roma, bersatu 

penuh dengan Paus Roma membentuk 1 Gereja Katolik 
sedunia). 
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 Beliau dalam pesannya mengingatkan 

dan mengajak seluruh umat Kristiani 
untuk masuk lebih dalam kepada 

kegerakan rohani yang menjiwai Konsili 
Vatikan II : yaitu setia beriman kepada 

Kristus; setia memiliki iman yang 

Apostolik (iman yang sama dengan 
sebagaimana diterima oleh Para Rasul 

dari Tuhan); yang diwujudkan dengan 
mewartakan Kristus kepada semua umat 

manusia, sebagaimana telah dilakukan 

oleh Gereja sepanjang perjalanan 
sejarah. Beliau menyerukan kembali 

bahwa Yesus Kristus adalah pusat jagat 
raya dan pusat sejarah. Bahwa umat 

Kristiani percaya kepada Allah, yang 

wajah-Nya telah diungkapkan oleh Kristus 
kepada dunia. Dan bahwa dalam diri 

Yesus Kristus lah dapat ditemukan  
kepenuhan dan pemahaman yang 

paripurna  atas Kitab-Kitab Para Nabi, 

sebagaimana telah disebutkan dalam 
Ibrani 12:2 bahwa Yesus Kristus lah 

“yang memimpin kita dalam iman, dan 
yang membawa iman kita itu kepada 

kesempurnaan”.  

 
Para Bapa Patriark Gereja-Gereja Katolik Timur 

saat Pembukaan Tahun Iman  
(Courtesy :The Guardian - guardian.co.uk) 

 
Pada penutupan Misa Kudus, Bapa 

Patriark Bartolomeus I berkesempatan 
pula memberikan pesan. Beliau 

mengucapkan syukur kepada Allah atas 

segala berkat selama ini bagi kedua 
Gereja Sesaudari (Gereja Katolik dan 

Gereja Ortodoks Timur). Terkait dengan 

Konsili Vatikan II, beliau teringat saat-saat 

itu ketika ia masih mengenyam 
pendidikan di “Institut Kepausan Untuk 

Gereja Timur” (Pontifical Oriental 
Insititute) dimana beliau adalah salah 

satu lulusan Institut milik Kepausan Roma 

tersebut. Beliau mengulangi kembali 
komitmennya untuk Persatuan kembali 

kedua Gereja, untuk bersama-sama 
mewartakan Injil, untuk memberi 

perhatian kepada yang tersingkir.  

 

 
Paus Benediktus XVI dan Patriark Bartolomeus I 

saat Pembukaan Tahun Iman 
(Courtesy : Photographic Service L'Osservatore 
Romano - http://www.photogallery.va) 

 

 
 

Penulis : DCS Evangelismos Katolik Timur.  
Referensi : Radio Vatikan –  

http://www.news.va/en/source/vatican-radio 

 
☧☧☧ 
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ROSARIO 
DAN ASAL USULNYA 

Oleh Seksi Katekese dan Tim Pastoral Paroki 

 
 APA ITU ROSARIO? 

Rosario berarti 
“Mahkota Mawar”. 

Bunda Maria 

menyatakan kepa-
da beberapa orang 

setiap kali mereka 
mendaraskan satu 

Salam Maria, 
mereka membe-

rinya sekuntum mawar yang indah dan 

setiap mendaraskan Rosario secara 
lengkap mereka memberinya sebuah 

mahkota mawar. Mawar adalah ratu 
semua bunga, jadi Rosario adalah ratu 

dari semua devosi, oleh karenanya 

rosario adalah devosi yang paling penting. 
Rosario dianggap sebagai doa yang 

sempurna karena di dalamnya 
terkandung warta keselamatan yang 

mengagunmkan. 

 
Sesungguhnya, dengan Rosario kita 

merenungkan peristiwa-peristiwa 
gembira, sedih, mulia dan cahaya dalam 

kehidupan Yesus dan Maria. Rosario 

adalah doa yang sederhana, sangat 
sederhana seperti  Maria. Rosario adalah 

doa yang dapat kita doakan bersama 
dengan Bunda Maria, Bunda Tuhan. 

Dengan Salam Maria kita memohon 

Bunda Maria untuk mendoakan kita. 

Bunda Maria senantiasa mengabulkan 

permohonan kita. Ia menyatukan doanya 
dengan doa kita. Oleh karena itu, rosario 

menjadi doa yang ampuh sebab apa yang 
Bunda Maria minta, ia pasti 

menerimanya. Yesus tidak pernah 

menolak apa pun yang diminta BundaNya. 
 

Di setiap penampakan, Bunda Surgawi 
meminta kita untuk mendaraskan 

Rosario sebagai senjata ampuh melawan 

kejahatan, dan sarana pembawa damai 
sejahtera. Dengan doa kita digabungkan 

dengan doa Bunda Maria, kita dapat 
memperoleh rahmat yang besar untuk 

menghasilkan pertobatan. Setiap hari, 

melalui doa kita dapat mengusir dari diri 
sendiri dan dari tanah air kita banyak 

bahaya dan kejahatan.  
 

Tampaknya Rosario hanyalah doa yang 

diulang-ulang, tetapi sesungguhnya 
Rosario itu seperti dua orang yang saling 

mengasihi yang setiap kali saling 
mengucapkan : “Aku mengasihimu”.............. 

 

Doa Rosario ditujukan kepada Tuhan 
Yesus, melalui perantaraan Bunda Maria. 

Apabila kita simak lima peristiwa 
Gembira, lima peristiwa Sedih, lima 

peristiwa Mulia, dan lima peristiwa 

Cahaya, maka nama Maria hanya disebut 
dalam empat peritiwa, Roh Kudus satu 

kali. Sementara Yesus disebut 15 kali. 
Keseluruhan lima Peristiwa Gembira, lima 

Peristiwa Sedih, lima Peristiwa Mulia dan 

lima Peristiwa Cahaya ini melukiskan 
secara ringkas peristiwa-peristiwa dalam 

keempa Injil. Karenanya, doa rosario 
ibarat Kitab Suci mini. Hingga berdoa 

rosario juga ibarat membaca Kitab Suci 

yang menuntut ketenangan batin dan 
suasana hening.  

 
Berikut adalah peristiwa-peristiwa dalam 

Kitab Suci dalam doa rosario tersebut: 
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 Peristiwa Gembira, khususnya selama 

Masa Adven dan Natal 

 Peristiwa Dukacita, khususnya selama 

Masa Pra-Paskah dan tiap Jumat 

 Peristiwa Mulia, khususnya selama 

Masa Paskah dan tiap Minggu 

 Peristiwa Cahaya ( Hari kamis) 

 

 
 

 ASAL USUL ROSARIO 

Karena Rosario dirangkai terutama dan 

pada hakekatnya dari Doa Yesus dan 
Salam Malaikat, yaitu Bapa Kami dan 

Salam Maria, maka tanpa ragu-ragu kita 

mengakui doa itu sebgai doa utama 
sekaligus devosi utama umat beriman. 

Doa itu telah dipakai berabad-abad 
lamanya semenjak zaman para rasul dan 

murid-murid hingga sekarang ini. 

 
Namun baru pada tahun 1214, Gereja 

menerima dan mengakuinya dalam 
bentuknya yang sekarang ini, serta 

mendaraskannya menurut metode yang 

kita pakai sekarang ini. Doa ini diwariskan 
kepada Gereja oleh St. Dominikus, pendiri 

Ordo para pengkotbah, 
yang menerimanya lang-

sung dari Bunda 

Perawan Terberkati se-
bagai sarana yang 

ampuh untuk memper-
tobatkan kaum bidaah 

Albigensia dan pendosa-

pendosa lainnya.  

MAKNA PERAYAAN 
EKARISTI 

Oleh: I Nyoman P Anjana 

 

 

I. EKARISTI SEBAGAI KENANGAN 

DAN PELAKSANAAN KARYA 

PENYELAMATAN ALLAH 
 
Dengan merayakan Ekaristi, umat 

beriman mengenangkan misteri 

penyelamatan Allah dalam Yesus 
Kristus, dan sekaligus melaksanakan 

amanat Yesus “Lakukan ini sebagai 
kenangan akan Daku”. Dalam 

perayaan Ekaristi, kita bukan hanya 

sekedar mengenang apa yang dibuat 
oleh Yesus. Lebih dari itu, bersama 

Yesus kita melaksanakan karya 
penyelamatan Allah, sebeb Yesus 

sendirilah yang hadir dan meminpin 

perayaan Ekaristi dalam diri imam. 
Maka dalam perayaan Ekaristi, imam 

bertindak bertindak lebih daripada 
“atas nama” atau sebagai “wakil” saja, 

melainkan bertindak “dalam pribadi 

Kristus” (Christus Dominus art. 28).    
 

Dengan kata lain, Yesuslah yang 
bersabda dan berkarya dalam 

perayaan Ekaristi. 

 

II. EKARISTI : WUJUD KESATUAN 

DENGAN KRISTUS 
 

Dengan mengatakan 

”Ambillah dan makan-
lah, sebab inilah 
TubuhKu.” Serta “Am-
bilah dan  minumlah, 
sebab inilah Piala 
DarahKu”, Kristus 
mengikat hubungan 

dengan para murid. Mereka terlibat 
dalam peristiwa yang diadakan bagi 

mereka. Maka jika kita menyambut 
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Tubuh dan Darah Kristus (Komuni), 

kita bersatu dengan Kristus. Yesus 
sendiri bersabda,”Barang siapa 

makan dagingKu dan minum darahKu, 
ia tingal di dalam Aku, dan Aku di 

dalam dia” (Yoh 6:56) 

 

III. EKARISTI : WUJUD KESATUAN 

UMAT (GEREJA) 

 
Dengan bernyanyi bersama, berdoa 

bersama dan dengan gerak-gerik yang 
sama, serta memakan roti yang satu 

dan sama, orang yang ikut dalam 

perayaan Ekaristi dipersatukan dalam 
ikatan cinta, membentuk satu tubuh 

dalam Kristus (bdk. Lumen Gentium 
art.3). 
 

 
 

~Menjadi Lektor Bagian 2 ~ 

TEKNIK MEMBACA 
PADA UMUMNYA 

Oleh Y.Sugiyana  
 

Pada edisi bulan lalu telah dibahas dalam 
tulisan Menjadi lektor (bagian 1), yang 
mengulas antara lain: 

 Persiapan 
 Dan Latihan 

Kali ini akan diulas mengenai cara membaca, 
memahami dan teks bacaan itu sendiri. (-red) 

 
 

I. MEMBACA DENGAN BAIK. APAKAH 

ITU? 
 

Setiap orang yang sudah oerbah 

bersekolah di SD tentu dapat membaca. 
Tetapi ada perbedaan besar antara 

pembacaan seorang anak SD yang 

terputus-putus itu dengan pembacaan 
seorang pembaca berita TV/RRI. 

 
Kadang-kadang dikatakan bahwa 

membaca dengan baik adalah kalau 

membaca seakan-akan teks yang dibaca 
tidak dibacakan, melainkan diceritakan 

dengan kata-kata sendiri. Pandapat itu 
hanya setengah benar. Sebab orang yang 

membaca Kitab Suci mewartakan Sabda 

Allah, bukan pandangan atau 
pendapatnya sendiri. Tetapi sama sekali 

tidak cukup kalau pembaca hanya 
mengucapkan dengan nada datar 

(monoton) kata-kata yang dicetak dalam 

buku. 
 

Untuk membaca dengan baik, mutlak 
perlu adanya suatu lafal (pronunciation) 

yang tepat dan pengucapan (articulation) 

yang sempurna. Tetapi masih ada banyak 
hal lain yang harus diperhatikan juga 

supaya apa yang dibacakan sungguh-
sungguh masuk pada para pendengar, 

berarti: 

 Ditangkap dengan telinga 

 Dipahami dengan budi 

 Dan meresap dalam hati. 
 

Jadi apakah itu membaca dengan baik? 
Secara singkat dapat dijawab begini: 

Membaca dengan baik ialah bila 

pembaca membawakan suatu teks 
dengan memahami serta menghayatinya 

sendiri, sehingga dalam pembacaannya ia 
dapat mengadakan variasi ketegangan, 

lagi dan irama, dan para pendengar 

dapat menangkapnya dengan telinga, 
budi dan hati. 

 
Hal itu tentu saja tidak mudah. Petunjuk-

petunjuk berikut disusun untuk memberi 

sekedar pertolongan untuk mengarahkan 
kesitu.  
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II. MEMAHAMI DAN MENGHAYATINYA 

 

 Apa yang kurang dipahami tak 
dapat dibaca dengan baik. 

 

Seorang pembaca harus menyam-
paikan sesuatu. Dapatkah orang 

menyampaikan sesuatu yang tidak ada 

padanya? Maka pembaca harus mulai 
dengan membaca sendiri apa yang mau 

dibacakan di depan orang banyak, untuk 
memahaminya dengan sedalam-

dalamnya. Tanpa persiapan itu pembaca 

tak dapat menentukan kapan ia harus 
beristirahat (pause), kapan ia harus 

menekankan sesuatu dan lagu apa yang 
harus dipilihnya. 

 

Jadi langkah pertama untuk mem-
persiapkan suatu pembacaan ialah 

dengan mempelajari isinya: 
 

  Apakah yang dikatakan? 

 Pesan apa yang mau disampaikan? 
 Apakah konteksnya (=Hubungan 

kata-katanya)? 
 Siapa pengarangnya? 

 

Ia harus memahami teks 
seakan-akan dia sendirilah yang 

menyusunnya.Tetapi untuk itu ia perlu 
berpikir, berstudi. Maka dibutuhkan 

investasi waktu cukup banyak untuk 

mempersiapkan teks bacaan, sebelum 
teks itu dapat dibawakan dengan 

semestinya. 
 

 

Kita sungguh bersalah terhadap 
Sabda Allah dan juga terhadap umat yang 

harus mendengarkan pembacaan, bila 
kita membaca Kitab Suci atau Doa Umat 

tanpa persiapan secukupnya. 

 
 

Suatu akal untuk mengontrol 

apakah anda sudah memahami 
teks bacaan ialah: Sesudah 

membaca beberapa barisan, 
tutuplah buku dan ulangilah 

dengan kata-kata sendiri apa 

yang baru dibaca. Tidak secara 
harafiah, tetapi dengan kata-kata 

baru, kata-kata anda sendiri, 
seakan-akan mau menerangkan 

kepada seorang teman. Kalau 

sudah bias begitu boleh 
dikatakan bahwa syarat pertama 

untuk menjadi lektor yang baik 
sudah terpenuhi. 

 

Kalau teksnya amat sukar, apalagi kalau 
di dalamnya terdapat kata-kata atau 

ungkapan-ungkapan yang asing, 
sebaiknya anda mencari buku tafsir yang 

baik atau membicarakannya dengan 

seseorang yang lebih ahli. 
 

 Membaca dengan baik berarti 
menghidupkan kembali huruf-huruf 
cetakan. 

 

Bahasa yang asli adalah bahasa yang 
berbunyi, bahasa lisan. Teks cetakan 

hanya merekam sebagian saja dari 

bahasa yang hidup itu. Sebagai contohnya 
marilah mempelajari kalimat singkat ini: 

  
“Bagaimana, kau kira siapa aku ini?” 
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Kalimat itu tidak hanya terdiri dari huruf-

huruf yang diurutkan dengan cara 
tertentu. Tetapi ada juga unsure-unsur 

yang tidak dapat ditulis dengan lengkap. 
  

Misalnya, kata “bagaimana” diucapkan 

dengan lambat, pada suku kata yang 
ketiga nada suara naik mendadak dan 

pada suku mkata keempat turun lagi 
sedikit. Sesudah kata “bagaimana” ada 

istirahat/pause panjang. Bagian kedua 

kalimat “kau kira …” diucapkan cepat dan 
pada suku kata kedua kata “siapa” nada 

suara naik lagi. 
  

Tetapi masih ada banyak kemungkinan 

variasi lain. Misalnya seluruh kalimat 
diucapkan dengan suara keras. Tetapi 

mungkin juga bagian kedua kalimat 
diucapkan dengan suara rendah, 

sehingga nadanya mengancam. 

Untuk memilih nada suara yang tepat si 
pembaca harus menyadari kalimat tadi 

diucapkan dalam situasi apa. 
Misalnya, di jalan ramai seorang anak 
kecil menyetop mobil sedan. 
Pengemudi berpakaian setelan dan 
dasi menghetikan mobilnya, membuka 
jendela dan bertanya ada apa. Tanpa 
ragu si bocah menunjukkan rokok 
kretek dan minta api. Sang pengemudi 
ternganga keheranan sehingga tidak 
bias segera menjawab. Lalu 
mengatakan denga lambat, 
“Bagaimana”. Baru disadarinya bahwa 
anak itu betul-betul kurang ajar dan 
dengan marah ditambahkan, “Kau kira 
siapa aku ini?” Jelas bahwa itu semua 
tidak dapat diekspresikan dengan 
hanya mengurutkan huruf-huruf saja.  

 
Maka adalah tugas pembaca untuk 

menentukan: 

 Kecepatan pembacaan 

 Pause mana yang mau dipakai 

 Tekanan mana yang mau 
diberikan 

 Nada suara mana yang dianggap 
sesuai. 

Terserah kepada kepandaian 
pembaca untuk menghidupkan 

kembali situasi, sehingga kedengaran 

segar, asli dan menarik. Kalau 
seorang pembaca kurang pandai, 

seluruh pembacaan menjadi datar 
seperti suara mesin ketik. Huruf-

huruf cetakan itu ibarat tulang-tulang 

kering. Pembaca ditantang untuk 
menghidupkan kembali tulang-tulang 

itu (Yeh 37: 1-14). 
 

III. MEMBAGI TEKS 
Marilah kita mengambil salah satu 

buku bacaan biasa. Halaman-halamannya 
penuh dengan baris-baris yang selalu 

sama panjangnya. Akhir kalimat ditandai 

dengan titik. Kadang-kadang sesudah titik 
itu mulailah alinea baru. 

 
Pembagian teks yang lebih terperinci 

biasanya tidak ada. Padahal untuk 

membaca dengan baik dibutuhkan 
pembagian yang lebih terperinci. Ada 

empat macam pembagian yang perlu 
diperhatikan: 

1. Alinea: Beberapa kalimat yang 

merupakan kesatuan gagasan. 
2. Kalimat: Serentetan kata yang 

berakhir dengan titik, tetapi 
biasanya tersusun dari beberapa 

gagasan. 

3. Baris-bacaan: Bagian dari 
kalimat yang harus dibaca tanpa 

pause. Yang dimaksud di sini 
bukan “anak kalimat” menurut 

tatabahasa, melainkan beberapa 

kata yang merupakan kesatuan. 
Dalam Buku Bacaan Liturgi 

resmi baris-baris sering dicetak 
sebagai satu baris, sebab kata-

katanya harus dibaca sebagai 

satu kesatuan untuk 
memudahkan penangkapan oleh 
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umat. Di bawah ini akan 

diberikan contohnya. 
4. Blok kata-kata: Sekelompok kata 

yang dalam pembacaannya 
harus digabungkan sama sekali, 

karena merupakan satu 

pengertian. Setiap baris-bacaan 
biasanya terdiri dari beberapa 

blok kata-kata. 

 

Catatan tentang Koma: Koma-koma 
menerangkan susunan kalimat 
menurut tatabahasa, tetapi susunan 

itu tidak selalu sama dengan 

pembagian menurut pause-pause 
yang dibutuhkan untuk pembacaan. 

 
 Dalam contoh di bawah ini: 

 “blok-blok” dipisahkan dengan tanda ‘ 
 “baris-baris bacaan” dengan tanda / 
 “kalimat-kalimat” dengan tanda // 

 

Kalau teks yang akan kita baca belum 

dicetak dengan baris-baris bacaan, 
sebaiknya kita bagi-bagi dulu dengan 

memasang tanda-tanda tersebut. 
Contoh: 
 Pembacaan’ dari Kisah rasul-rasul:/// 

(10:34-38) 
 Kepada Kornelius,’ seorang perwira 

Romawi,/ 
 Petrus berkata,// 
 “Saya yakin/  
 bahwa Allah’ tidak memandang bulu;/ 
 siapa saja’ yang takwa kepada-Nya’ dan 

hidup suci/ 
 akan diterima oleh-Nya,/ 
 tak peduli apa suku bangsanya.// 
 Allah telah berfirman’ kepada bangsa 

Israel.// 
 Dengan perantaraan Yesus Kristus/ 
 Ia telah mewartakan kabar gembira’ 

kepada mereka,/ 
 yakni damai-Nya.// 
 Kristus itulah’ Tuhan semua manusia./ 
 Kamu tahu’ apa yang terjadi/ 
 mulai dari Galilea’ dan di seluruh daerah 

Yudea,/ 
 sesudah Yohanes mengajarkan,/ 
 bahwa orang perlu dibaptis.// 

 Kamu tahu tentang Yesus dari Nazaret,/ 
 bagaimana Allah mengurapi-Nya/ 
 dengan Roh Kudus’ dan denmgan 

kekuatan.// 
 Yesus berkeliling’ di daerah tersebut/ 
 sambil berbuat baik/ 
 serta menyembuhkan’ semua orang yang 

dikuasai setan,/ 
 sebab Allah beserta Dia.”/// 
 Demikian sabda Tuhan./// 

 

 
 
(Bersambung bulan depan – Menjadi Lektor 
bagian 3). 

❄❄❄ 

 

 
 

MISI BERARTI MENJADI 
SAKSI KRISTUS 

 
Oleh: Frater Eko 

  
Misi Gereja Katolik 
dewasa ini menghadapi 

suatu tantangan yang 

tidak ringan, yaitu terkait 
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kebangkitan kembali agama-agama yang 

tidak akan cepat menguap begitu saja. 
Oleh sebab itu, banyak hal terkait misi 

perlu dimaknai secara baru. Tujuan misi, 
tegas Pastor Franz Magnis-Suseno SJ, 

bukan untuk menarik sebanyak mungkin 

orang menjadi Katolik, karena Gereja 
bukan partai politik dan bukan 

perkumpulan fans sepak bola yang 
mencari pengikut.  

  

Jumlah misionaris asing di Indonesia 
yang dari waktu ke waktu jumlahnya terus 
berkurang. Hal ini harus dilihat sebagai 
sesuatu yang alami saja. Betul bahwa 

dalam waktu singkat misionaris dari 

Eropa atau Amerika yang berumur di 
bawah 70 tahun sudah tidak ada, tetapi 

itu sama sekali tidak mengherankan atau 
mengkhawatirkan. Gereja Katolik 
Indonesia mempunyai 
banyak panggilan, baik 
untuk imamat ataupun 
untuk hidup membiara. 
Selain itu, Gereja punya 

banyak awam yang 

bersemangat, 
sehingga tidak akan 

ada masalah. Gereja 
setempat sudah siap 

mengambil alih misi. 

   
Yaitu misi sesuai persepsi seluruh Gereja, 

misi itu bagi saya adalah usaha Gereja 
mempermaklumkan Injil kepada semua 

bangsa dan menanamkan Injil dalam 

umat pengikut Kristus. Konsili Vatikan II 
menegaskan bahwa tujuan misi adalah 

menciptakan umat yang sungguh-
sungguh percaya kepada Yesus dan bisa 

menjadi saksi Yesus. Misi itu adalah 

memberi kesaksian. Kesaksian 
membiarkan orang yang menerimanya 

bebas. Dan, saya adalah bagian dalam 
gerakan misi Katolik ini. Tentu tidak 

menjadi tujuan misi, yaitu untuk menarik 

sebanyak mungkin orang ke dalam 

Gereja, karena Gereja itu bukan partai 
dan bukan perkumpulan fans sepak bola 

yang mencari pengikut. Gereja ditugaskan 
untuk menjadi saksi Kristus dalam 

masyarakat. 

  
Menjadi saksi Kristus berarti menjadi 

saksi keindahan dan kebaikan Injil dan 
hidup menurut Injil. Kalau orang lalu 

tertarik untuk berpartisipasi dalam hidup 

semacam ini, artinya mau dibaptis 
setelah diperiksa, itu sebuah 

kegembiraan bagi kita. Tujuannya adalah 
menjadi saksi Kristus. Apakah lalu 

akibatnya orang mau ke dalam Gereja 

atau tidak, itu terserah pada Roh Allah. 
  

Gereja Katolik pada dasarnya percaya 
bahwa orang-orang yang tidak dibaptis 

bisa masuk surga 

kalau mereka 
berusaha hidup 

menurut suara hati 
mereka. Sebaliknya, 

bahwa orang yang 

sudah dibaptis, itu 
belum merupakan 

jaminan masuk 
surga karena orang 

yang sudah dibaptis 

pun bisa berdosa dan bisa bertahan 
dalam dosa. Maka dari itu, misi menurut 

pahan Katolik dalam konteks ini bukan 
seakan-akan mati-matian mau 

membaptis orang, karena yang penting 

adalah hati orang. Yang pertama dan 
utama, kita harus mempunyai sikap 

hormat terhadap integritas spiritual 
seseorang. Saya gembira kalau orang 

dibaptis, tetapi saya juga kecewa kalau 

orang tidak mau dibaptis. 
  

Tantangan yang dihadapi Gereja 
Indonesia yaitu menanggapi tanda-
tanda zaman dengan tepat. Salah satu 

 
 

…….orang yang sudah dibaptis, itu belum 

merupakan jaminan masuk surga karena 

orang yang sudah dibaptis pun bisa 

berdosa dan bisa bertahan dalam dosa…… 
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tanda-tanda zaman itu adalah 

kebangkitan kembali agama-agama. 
Dalam 40 tahun terakhir ini, kita melihat  

kebangkitan kembali agama-agama. Yang 
paling relevan di Indonesia tentu saja 

agama Islam. Islam yang sebelumnya 

seperti tidur, ketika berhadapan pada 
modernitas dan globalisasi, mulai 

mencari jati diri. Di satu sisi, ada ekspresi 
politik dalam partai-partai, di sisi lain, 

Islam dalam masyarakat mengalami 

pembaruan dalam arti bahwa sejak tahun 
70-an umat Islam jauh lebih bersemangat 

daripada sebelumnya. Satu hal yang pasti, 
kebangkitan agama-agama tidak akan 

cepat menguap. 

 
Maka dari itu, sangat penting bagi Gereja 

Katolik Indonesia untuk membangun 
hubungan yang saling percaya dengan 

umat Islam dan lainnya. Kita juga harus 

bisa menjelaskan  kepada saudara-
saudara yang bukan Kristiani apa yang 

dimaksud dengan misi supaya mereka 
tidak takut atau merasa ditipu dan 

sebagainya. 

 

ANDA JUGA SUATU 
ANUGERAH. 

Jika Tuhan memanggilmu, 
datanglah… 

Menyambut Perayaan Pesta 
S, Guido Maria Conforti, 
pendiri Serikat Missionaris 
Xaverian  
– 5 November. 

 
 

 
Oleh:  

Pstr. Manuel Sanchez dan Warta Paroki 
 

 

ABRAHAM  
Pergilah dari negerimu dan dari sanak 
saudaramu, dan dari rumah bapamu ke 
negeri yang akan Kutunjukkan kepadamu . . . 
.lalu pergilah Abraham  
 

MUSA  
Sekarang seruan orang Israel telah 
Kudengar. Juga telah Kulihat 
kesengsaraan mereka. Jadi sekarang 
pergilah . . . Aku mengutus engkau . . . lalu 
pergilah Musa  

 
YESAYA  
“Siapakah yang akan Kuutus?” . . . .  
Maka sahutku,”Ini aku, utuslah aku!”  
 

YEREMIA  
“Jangan katakan aku masih muda, tetapi 
kepda siapapun engkau Kuutus haruslah 
engkau pergi dan apapun yang 
Kuperintahkan kepadamu, haruslah kau 
sampaikan”  

 
MARIA  
“Engkau beroleh kasih karunia di hadapan 
Allah. Sesungguhnya engkau akan 
mengandung dan akan melahirkan seorang 
anak laki-laki. . . .” Jadilah padaku menurut 
perkatAan-Mu itu.  
 

PETRUS  
Andreas bertemu dengan Simon, 
saudaranya dan membawanya kepada 
Yesus.  ‘Engkau Simon anak Yohanes, 
engkau akan dinamai Petrus . . ..’ lalu 
mereka mengikuti Dia  

 
FRANSISKUS ASISI  
Pergilah Fransiskus, perbaikilah rumah-Ku!  
 

FRANSISKUS XAVERIUS  
Apa untungnya bagi seseorang bila ia 
memenangkan seluruh dunia tetapi pada 
akhirnya kehilangan nyawanya? hati 
Fransiskus berubah bagi Kristus.  

 

GUIDO CONFORTI  
Yesus yang tersalib itu memandang saya dan 
bercerita begitu banyak hal kepada saya . . .  
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....... seperti mereka . . . .anda pun 
dipanggil untuk membangun suatu 

dunia baru . . .    
 

❑❑❑ 

Empat setengah abad 
yang lalu St. Fransiskus 

Xaverius ikut menabur 
benih Injil di Indonesia 

yang kini tumbuh menjadi 
pohon besar. Sekarang, ia 

memanggil engkau, pe-

muda-pemuda Indonesia 
untuk mengikutinya dalam melaksanakan 

karya misioner melalui keluarga 

SERIKAT MISIONARIS XAVERIAN yang 
telah didirikan oleh Beato Conforti.  

Ladang kerja para Misionaris Xaverian 
tidak terbatas. Kami berkarya di Amerika 

Serikat, Meksiko, Brasil, Kolumbia, 
Spanyol, Inggris, Italia, Sierra Leone, 

Burundi, Kamerun, Chad, Republik 
Demokratik Congo, Mozambiq, 

Banglades, Jepang, Indonesia, Cina, 

Taiwan dan Filipina. 

 

 

Berbagi pengalaman dan saling 

memberi semangat  
 

Pada tanggal 27 Juli 2007, frater Ignas  
~ yang saat itu sedang menjalani masa 
orientasi misioner~ , berkirim kabar 
dengan menggoreskan tintanya kepada 
kami. nampak dari tulisannya itu, dia 
sangat bahagia. Tanpa mau menambah 
dan mengurangi isi surat sebagaimana 
yang frater Ignas maksud, maka kami 
akan menuliskannya kembali. beginilah isi 
suratnya:  

 
Para frater yang terkasih,  
 

Bagaimana kabar kalian semua di sana 
(Cempaka Putih Raya no. 42)? saya 
berharap kalian tambah semangat setelah 
liburan. saya di Pekanbaru sini baik-baik 
saja. Selain itu saya cukup merasa krasan 
dengan situasi kota Pekannaru yang tidak 
jauh beda dengan kota Jakarta (seperti 
Bekasi gitu dech). Selama satu bulan di 
sini (Pekanbaru) hampir setiap hari, ami 
kunjungan ke stasi-stasi. ada yang jaraknya 
hanya 7 km, tapi ada juga yang jaraknya 
135 km (itu adalah stasi yang terjauh lho, 
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bayangin). Belum semua jalan ke satasi 
diaspal, terutama stasi yang jauh sehingga 
tidak mudah untuk sampai ke sana.  
 
Sykur pada Allah, sampai saat ini 
sudah hampir semua stasi saya kunjungi. 
padahal jumlahnya ada 30 stasi. biasanya 
kami dalam satu hari bisa mengunjungi 
beberapa stasi yang berdekatan. jumlah 
umat setiap stasi pun beragam. Ada yang 
hanya 10 KK (Kepala Keluarga). ada juga 
yang samapi 200 KK. nmapaknya akan 
ada pemekaran paroki lagi pada tahun-
tahun mendatang. Kebanyakan umat 
berasal dari Sumatera Utara, Nias dan 
Jawa. Tapi tidak ketinggalan ada juga 
"masyarakat" Flores, Timor dll.  
 
Kehadiran saya sseabgai frater TOM yang 
ditugaskan/diutus untuk "belajar" 
berpastoral meru-
pakan kesempatan 
emas untuk memur-
nikan panggilan sa-
ya. karena di 
samping kuliah di 
STF yang memban-
tu saya dari segi 
kognisi kesempatan 
TOM membantu 
saya untuk belajar 
dan menambah 
pengalaman. Mulai dari komuni-
tas pastoran yang cukup ideal karena ada 
kombinasi antara yang tua dan muda 
serta dengan karakter yang serba unik 
tapi kaya. Jadi, jangan sekali-kali menyia-
yiakan kesempatan untuk terus belajar 
dan terus mencoba. 
  
Akhir kata saya mengucapkan selamat 
mempersiapkan PHB (Program Hidup 
Bersama), retret tahunan dan kuliah buat 
semua saja. Secara khusus saya 
mengucapkan proficiat buat neo-profesan 
(tingkat I) dan selamat berjuang 
menyesuaikan diri di skolastikat CPR 42. 
buat tingkat II-III saya harap kalian tetap 
semangat dan kompak dalam kulaih dan 
kerasulan. dan special dengan tingkat IV 
selamat bergulat dengan banyak buku dan 
betah di depan komputer untuk 

mengerjakan skripsinya. Tidak ketinggaln 
buat P. Fernando dan P. Matteo, mudah-
mudahan selalu sehat dan sabar. doa saya 
selalu buat kalian semua.   
 

(Catatan: Frater Ignaz saat ini telah 
menjadi Pastor Xaverian  dan bertugas di 

Paroki St Paulus Pekanbaru)  

 

☧☧☧ 
Kehidupan sebagai seorang misionaris itu 
sulit, namun indah. Keindahan itu muncul 
karena kami terus-menerus berusaha melihat, 
mencari dan mencintai Tuhan di dalam segala 
sesuatu. Iman inilah yang menjadi kunci 
kebahagiaan kami. Anda mau ikut? 

P. Alfons, SX 

 
TAHAP PEMBINAAN CALON XAVERIAN 

 Satu tahun Tunas 
Xaverian di Yogya-

karta, kecuali calon 

yang masuk dari 
seminari menengah  

 Satu tahun pranovisiat 
dan satu tahun 

novisiat di Bintaro 
(setelah novisiat meng-
ikrarkan kaul semen-

tara)  

 Empat tahun pendidikan filsafat di 
Sekolah Tinggi Filsafat Driyarkara – 
Jakarta  

 Satu tahun orientasi misioner (TOM) 
di salah satu komunitas xaverian di 

Indonesia  

 Teologi internasional yang meliputi 

satu tahun belajar bahasa dan 
beberapa tahun kuliah teologi sesuai 

dengan kondisi masing-masing 
komunitas teologi di Parma (Italia), 

Yaounde (Kamerun), Manila (Filipina) 

dan Meksiko City (Meksiko).  

 Tahbisan imam  
 Penempatan di salah satu regio 

tempat Serikat Misionaris Xaverian 
berkarya di dunia.  

 

http://tunassx.wordpress.com/
http://tunassx.wordpress.com/
http://tunassx.wordpress.com/
file:///E:\www.xaverindo.org\My%20Webs\SXINDONESIA\Pendidikan\teologi%20internasional\teologi_internasional_parma.htm
file:///E:\www.xaverindo.org\My%20Webs\SXINDONESIA\Pendidikan\teologi%20internasional\manila_2.htm


 

Hal 13 dari 32 

 

Syarat masuk   
1. Benar-benar ingin menjadi imam atau 

bruder misionaris xaverian ·Saat ini 

kamu ada di kelas 3 SMU atau yang 
sederajat atau sudah lulus  

2. Sudah dibabtis dan menerima 
sakramen krisma  

3. Memiliki kemauan belajar  

4. Lulus test seleksi  
5. Sehat jasmani (pemeriksaan 

kesehatan)  
6. Surat rekomendasi dari pastor paroki 

setempat  

 

Materi test :  
 mengisi questioner  
 wawancara dengan pastor xaverian  
 test IQ dan kepribadian  

 

 
Datanglah, dan penuhi panggilan 

dengan menghubungi: 
 
1. Biara Xaverian 
(Rumah Provinsial) 
Jl. Situjuh 3 
Padang 25219 
Telp. (0751) 
34207 
Fax.  (0751) 34654 
 

2. Wisma Xaverian (Rumah Promotor & 
Tunas Xaverian) 
Jl. Pandega Asih I/8 
Yogyakarta 55281 
Telp. (0274) 883798 
Fax.  (0274) 880057 
Email:manusg64@hotmail.com 

 
3. Wisma Xaverian (Rumah Pranovisiat & 
Novisiat) 
Jl. Utama 1 - Pondok Karya 
Tromolpos 2 - Bintaro 
Jakarta 12330 
Telp. (021) 7375638 
Fax.  (021) 7356758 
xaverian@dnet.net.id 
 

4. Wisma Xaverian (Rumah Skolastikat 
Filsafat) 
Jl. Cempaka Putih Raya no. 42 
Telp. (021) 4240356 
Fax.  (021) 4240264 
E-mail: dolfosx@yahoo.it  

 
Kami merupakan suatu KELUARGA kerena 

kami hidup dan bekerja bersama sebagai 
sesama saudara, dan dengan tangan 

terbuka menerima anggota KELUARGA baru 
dengan mengasihi Allah dalam segala-

galanya dan yang mempertajam hasrat kita 
untuk menyeberluaskan kerajaan-Nya di 

mana-mana. 
 

☧☧☧ 

Legio Maria 
~ Presidium Rumah 

Kencana ~ 
 

Legio Maria adalah salah 
satu bentuk pelayanan 

kaum awam yang didukung 

penuh oleh Hirarki. Yang 
membedakan pelayanan 

Legio Maria dengan bentuk 
pelayanan lain adalah 

bahwa Legio Maria 

mendasarkan metode spiritualitas dan 
kerasulan dalam prinsip yang dinamis 

dalam kesatuan dengan Bunda Maria, 
dalam kebenaran bahwa Maria 

berpartisipasi langsung dalam rencana 

keselamatan. Dalam kata lain, para 
anggota (yang disebut sebagai Legioner) 

berkehendak (berkomitmen) untuk 
mewujudkan pelayanan mereka kepada 

semua orang yang adalah wajah Kristus 

sendiri, dengan semangat dan kasih 
Maria.” 
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Legio Maria memiliki hirarki juga. Unit 

terkecilnya dinamakan presidium. 
Presidium-presidium berada di bawah 

Kuria. Kuria yang akan menentukan 
pembukaan sebuah presidium baru, 

apabila terdapat anggota-anggota baru 

yang memiliki anggota aktif yang lebih 
senior. Beberapa Kuria membentuk 

Komisium, beberapa Komisium 
membentuk Regia dan akhirnya Senatus 

yang melakukan koordinasi para Legioner 

di sebuah negara. Di atas itu terdapat 
Konsilium yang disebut Konsilium 

Legionis Maria yang berada di Dublin, 
Irlandia. 

 

 

Paroki kita St Paulus Pekanbaru juga 
mendukung kegiatan Legio Maria. Ada 4 

presidium yang bernaung di Paroki kita, 
yaitu: 

 Presidium Rumah Kencana 
(Senior) 

 Presidium Bunda yang patut 
dihormati (Legioner adalah 
mahasiswa/i) 

 Presidium Bunda yang 
tersuci(Legioner adalah remaja 

SMA/SMP) 

 Presidium Bunda Pencipta 

(Legioner adalah junior, anak-
anak SD) 

 
 

Kegiatan Legio Maria Rumah Kencana 
dimulai tepat waktu dengan 

mendaraskan doa Rosario. 
 

Hal yang paling menarik dalam 

pertemuan ini, adalah bahwa setiap 
legioner diberi tugas dalam waktu satu 

minggu oleh Ketua, dan melaporkan hasil 
“tugas” tersebut pada setiap pertemuan. 

Pada sesi pertemuan pelaporan 

pelaksanaan tugas, setiap legioner yang 
hadir melaporkan tugas yang telah 

mereka lakukan dan juga membagikan 

pengalaman tugas gerejawi lainnya. 

Tugas yang dimaksud ~yang terutama~ 
adalah melayani doa bagi yang 

membutuhkan, mendatangi umat-umat 
yang tertimpa kemalangan (sakit, 

meninggal dan lain-lain) dan  melakukan 

wujud doa atas petunjuk ketua yang telah 
ditentukan dalam pertemuan 

sebelumnya. Tak kalah penting, para 
legioner juga melaporkan berapa waktu 

yang mereka persembahkan bagi Bunda 

Maria dalam satu minggu. 
 

Dalam derma (kolekte), selain 
mendermakan sebagian penghasilan 

(uang), dimasukkan juga derma berupa 

janji kegiatan pribadi seperti jumlah 
menjalani Misa Kudus, mendaraskan 

Bapa Kami, Salam Maria, Kemuliaan, Doa 
Rosario, juga membaca Kitab Suci, mati 

raga, Doa Roh Kudus, Doa-doa lain dan 

juga Novena. Semua janji tersebut 
“dilunasi” dalam satu  minggu. 

 

 
 

Legioner bagaikan laskar-laskar kecil 

berjiwa besar yang bergerak terus-
menerus untuk mendaraskan doa 

dimana-mana sambil berkarya dalam 
iman. Mereka wajib mendoakan Catena 

setiap hari, yaitu doa Khusus Legio Maria. 

Hal tersebut menjadi suatu keunggulan 
Legio Maria, bahwa dengan devosi setiap 

hari dan melaksanakan derma janji 
mereka, maka mereka lebih mampu 

menghayati doa Rosario,  lebih kokoh 
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dalam hal kehidupan kerohanian mereka 

sendiri dan mengalami kehidupan 
bersama Bunda Maria secara nyata. 

 
 

Anggota Legio Maria sendiri terbagi 

atas dua jenis: 
 

Anggota Aktif, yang bertemu setiap 
minggu selama kurang lebih 1,5 jam 

untuk berdoa, melaporkan dan menerima 
penugasan pelayanan. Para Legioner 

diwajibkan untuk merahasiakan hal-hal 

penting yang dibicarakan dalam 
pertemuan-pertemuan mereka, termasuk 

juga penugasan mereka. Mereka juga 
wajib mendoakan doa Catena yang 

merupakan doa wajib mereka, setiap hari. 

 

Anggota Auxilier, adalah anggota pendoa 
Legio Maria, biasanya adalah kaum 

rohaniawan/wati atau para imam yang 

tidak mungkin menjalankan penugasan 
seperti anggota aktif Legio Maria, tetapi 

mereka mendoakan karya Legio Maria. 
Ada pula kaum awam yang tidak sanggup 

melaksanakan tugas-tugas anggota aktif 

tetapi bersedia mendoakan Doa Tessera 

setiap hari, di mana di dalam Doa 
Tessera juga ada Doa Rosario juga dapat 

diangkat sebagai anggota Auxilier. 
 

 

Untuk pengurus Legio Maria Rumah 
Kencana; 

 
Pembina Rohani  : Suster Flora, FCJM 

Ketua  : Sdri. Bernadette 

Wakil Ketua : Sdri. Caecilia 
Sekertaris : Sdri. Luisa Erna 

Bendahara : Sdri. Aloysia 
Anggota  : 14 legioner, dengan 1 

anggota Auksilier dan 1 anggota 

percobaan. 
 

 
 

Jadwal Pertemuan :  
Rabu @17.00 tepat waktu  
di Susteran Paroki St Paulus Pekanbaru. 
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Semua orang Katolik yang tergerak 

hatinya oleh Roh Kudus dapat menjadi 
Legioner. Jika ingin mengikuti kegiatan 

yang luar biasa ini, silahkan datang 
langsung pada pertemuan dengan tepat 

waktu, karena tepat waktu menjadi syarat 

bagi seluruh anggota Legio Maria 
sedunia. 

 
 

 
 

 
 

 
Oleh: Warta Paroki  

Foto oleh Tim Warta Paroki dan Pambuka Adi 

 
Menyusul Perayaan BKSN di Wilayah 3 

dan 4, kali ini Seksi Kitab Suci Dewan 
Pastoral Paroki yang diketuai oleh Bapak 

P Naibaho meramaikan penutupan Bulan 

Kitab Suci Nasional di Paroki, dengan 
sasaran peserta dari Wilayah 1 dan 2. 

 
Jumlah Stasi yang hadir adalah 9 Stasi, 

yaitu 

1. Stasi St Paulus Labuh Baru 
2. Stasi St Elisabeth Muara Fajar 

3. Stasi St Agatha Kualu Tarai 
4. Stasi St Lusia Rumbai 

5. Stasi St Yohanes Pembaptis  

Perawang 
6. Stasi St Yoh Don Bosco Rajawali 

7. Stasi St Fidelis Karo Semalem 
8. Stasi St Veronika Sri Palas 

9. Stasi St Philipus Arengka Ujung 

 

 
Menyanyikan lagu “Nyanyian Kitab Suci” 

 

 
Pengambilan nomor undian 

 

 
Ice Breaking 

 

Acara yang dimulai jam sebelas siang ini 
diawali dengan menya-

nyikan lagu “Nyanyian 
Kitab Suci”, Absen, 

Pendaftaran, Pengam-

bilan nomor undian, “Ice 
Breaking”, dan kata 

sambutan dari Ketua 
Wilayah 1, Bpk. Mirluat 

Sihombing. 
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Dilanjutkan dengan doa makan siang yang 

dipimpin oleh salah satu peserta lomba 
dari Stasi St Elisabeth Muara Fajar. 

 

 
 

Perlombaan dimulai setelah makan siang. 

 

 

KUIS KITAB SUCI TINGKAT SD 

 
Juri: 

1. R Sinaga 
2. I Nyoman P Anjana 

3. A Sitompul 

 

 
 

Peserta Kuis Kitab Suci tingkat SD: 
 

 
St Philipus – Arengka Ujung 

 

 
St Paulus – Labuh Baru 

 
St Yohanes Pembaptis – Perawang 

 
St. Elisabeth – Muara Fajar 

 
St Lusia – Rumbai 
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Pemenang Kuis Kitab SUci tingkat SD 

diraih oleh: 

 Juara 1 : Nilai 1200 St Paulus Labuh 

Baru 

 Juara 2 : Nilai   700 St Philipus 
Arengka Ujung 

 Juara 3 : Nilai   500 St Yoh. 
Pembaptis Perawang 

 

 
 

 

KUIS KITAB SUCI TINGKAT SMP – 

SMA 

 
Juri : 

1. P Naibaho 
2. A Sitompul 

3. R Sinaga 

 
 

 

Peserta Kuis Kitab SUci tingkat SMP-

SMA : 

 

 Kelompok A : St Lusia – Rumbai 

 Kelompok B : St Voeronika – Sri Palas 

 Kelompok C : St Yoh.Don Bosco – 
Rajawali 

 Kelompok D : St. Yohanes Pembaptis 
– Perawang 

 Kelompok E : St. Fidelis Karo Simalem 

 Kelompok F : St Paulus – Labuh Baru 

 Kelompok G : St. Elisabeth – Muara 

Fajar 

 Kelompok H : St. Philipus – Arengka 

Ujung 

 Kelompok I :   St. Agatha – Kualu Tarai 
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Juara Kuis Kitab Suci tingkat SMP – 

SMA 
 

 Juara 1 dengan nilai 1350 dicapai 
oleh St Lusia Rumbai 

 Juara 2 dengan nilai  900 dicapai 
oleh St Veronika – Sri Palas 

 Juara 3 dengan nilai 700 dicapai oleh 
St Philipus – Arengka Ujung 

 

 
 
 

KUIS DRAMATISASI KITAB SUCI 
 

Juri : 
1. Frater Eko 

2. St. Leonisia 
3. Sr. Livany 
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Peserta Dramatisasi : 
 

St Philipus – Arengka Ujung 

 

 
 

St Lusia Rumbai 

 

 
 

St. Elisabeth – Muara Fajar 

 

 

 

St. Paulus – Labuh Baru 

 

 
 

St Yohanes Pembaptis – Perawang 
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Hasil pemenang dibacakan oleh Frater 

Eko disertai prolog, bahwa sangat sulit 
menentukan 3 pemenang dari 5 peserta, 

karena semua peserta menunjukan 
kesiapan dalam setiap kategori penilaian 

seperti lafal, kostum, dan kesesuaian 

tema. Namun akhirnya toh juri harus 
memilih, maka sambil menyampaikan 

poin-poin lebih, dibacakan pemenang: 
 Juara 1 : St Yohanes Pembaptis 

Perawang 

 Juara 2 : St Paulus Labuh Baru 
 Juara 3 : St Elisabeth Muara Fajar 

 

 
 

 
Seluruh acara diakhiri dengan kata 

penutup dari Ketua Seksi Kitab Suci, Bpk 
P Naibaho. Dalam penutup, beliau 

menyampaikan bahwa kita semua 

sepantasnya merasa bahagia, karena 
telah berpartisipasi dalam kegiatan ini. 

Selain bergembira, pemahaman akan 
kitab suci-pun bertambah. 

 

Kata penutup dilanjutkan oleh Ketua 
penyelenggara – dari Wilayah 1, Bpk. 

Mirluat Sihombing yang menyampaikan 
rasa syukur atas partisipasi seluruh stasi 

peserta dan harapan-harapan 

dikemudian hari. 
 

Akhirnya, Doa Penutup dipimpin oleh 
Pastor Franco, disertai dengan berkat. 

 

 
 

 
 

Dalam rangka rapat wilayah para 

Pastor/ Romo di wilayah Riau daratan 
yang kali ini diadakan di Paroki kita, St 

Paulus Pekanbaru, telah diadakan Misa 

khusus pada 9 Oktober 2012 jam 19.00 
WIB. 

 
Misa dipimpin oleh Pastor / Romo Yoh. 

Don Bosco Jata, Pr bersama-sama 

dengan 12 Pastor dari beberapa wilayah 
yaitu: 

1. Pastor Hugo Linus Malau, OFM Cap 
(St Theresia Air Molek) 

2. Pastor Sebastian Siringgoringgo, 

OFM Cap (St Theresia Air Molek) 
3. Pastor Emilianus Sakoikoi, Pr (St 

Ignatius Pasir Pangaraian) 
4. Pastor FX Hardiono Hadisubroto, Pr 

(St Ignatius Pasir Pangaraian) 

5. Pastor Harto,Pr (St Maria Ratu 
Rosari Bagan Batu) 

6. Pastor Klitus Da Gomez, Pr (St 
Petrus dan Paulus Bagansiapiapi) 

7. Pastor Ardy Meman, Pr (St Yosef 

Duri) 
8. Pastor Gregorius (Hati Kudus Yesus 

Pangkalan Kerinci) 
9. Pastor Blasius Sumaryo, SCJ (Hati 

Kudus Yesus Pangkalan Kerinci) 

10. Pastor Yustinus Monang Damanik, 
Pr (St Maria A Fatima Pekanbaru) 

11. Pastor Florianus Sarno, Pr (St Maria 
A Fatima Pekanbaru) 

12. Pastor Franco Qualizza, SX (St 

Paulus Pekanbaru). 

Bacaan dibawakan oleh Bapak Silaen, 
sedangkan pembacaan injil dibacakan 

oleh Pastor Nanang ~ FX Hardiono 
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Hadisubroto,Pr ~, diambil dari Lukas 

10:38-42 dengan konteks Marta dan 
Maria.  

 
10:38 Ketika Yesus 
dan murid-murid-
Nya dalam 
perjalanan, tibalah 
Ia di sebuah 
kampung. Seorang 
perempuan yang 
bernama Marta x  
menerima Dia di 
rumahnya. 10:39 
Perempuan itu 
mempunyai 
seorang saudara 
yang bernama 
Maria. y  Maria ini 
duduk dekat kaki z  Tuhan dan terus 
mendengarkan perkataan-Nya, 10:40 sedang 
Marta sibuk sekali melayani. Ia mendekati 
Yesus dan berkata: "Tuhan, tidakkah Engkau 
peduli, a  bahwa saudaraku membiarkan aku 
melayani seorang diri? Suruhlah dia 
membantu aku." 10:41 Tetapi Tuhan 
menjawabnya: "Marta, Marta, engkau kuatir b  
dan menyusahkan diri dengan banyak perkara, 
10:42 tetapi hanya satu saja yang perlu 1 : c  
Maria telah memilih bagian yang terbaik, yang 
tidak akan diambil dari padanya." 
 

Dilanjukan dengan Homili oleh Pastor Yoh 

Don Bosco Jata, Pr 
 

Dalam homilinya, beliau menerangkan 
tentang beberapa alasan Yesus menegur 

Marta, yaitu dikarenakan  

1. Motivasi Marta dalam melayani 
tidak murni, 

2. Menegur Maria / 
mempersalahkan saudaranya 

sendiri, 

3. Dan melayani dianggap sebagai 
sebuah beban, bukan karena 

kemurnian hatinya 
 

 
 

Marta terlalu sibuk dengan perkaranya 

sendiri ~bukan kesibukkannya yang di 
tegur Yesus~ melainkan kesibukkannya 

memikirkan hal-hal yang lain. ‘Sok Sibuk’ 

http://alkitab.sabda.org/verse.php?book=Luk&chapter=10&verse=38
http://alkitab.sabda.org/passage.php?passage=lukas%2010:38-42
http://alkitab.sabda.org/verse.php?book=Luk&chapter=10&verse=39
http://alkitab.sabda.org/passage.php?passage=lukas%2010:38-42
http://alkitab.sabda.org/passage.php?passage=lukas%2010:38-42
http://alkitab.sabda.org/verse.php?book=Luk&chapter=10&verse=40
http://alkitab.sabda.org/passage.php?passage=lukas%2010:38-42
http://alkitab.sabda.org/verse.php?book=Luk&chapter=10&verse=41
http://alkitab.sabda.org/passage.php?passage=lukas%2010:38-42
http://alkitab.sabda.org/verse.php?book=Luk&chapter=10&verse=42
http://alkitab.sabda.org/passage.php?passage=lukas%2010:38-42#n1
http://alkitab.sabda.org/passage.php?passage=lukas%2010:38-42
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bukanlah hal yang diharapkan, melainkan 

motivasi yang tuluslah yang diharapkan 
sebagai suatu panggilan, bukan sebagai 

beban (indikasi melakukan sesuatu 
sebagai beban adalah dengan mengeluh). 

 

Seperti disampaikan oleh Paus, bahwa 
bukan karena apa yang beliau perbuatlah 

yang mendatangkan keselamatan, 
melainkan kerena iman, panggilan untuk 

melakukan sesuatu. 

 
Homili ditutup dengan pesan, bahwa 

kitapun sama, agar melakukan segala 
pekerjaan sebagai panggilan, dan agar 
melaksanakannya dengan sepenuh hati 
untuk kemulian Tuhan. 
 

††† 

 
Pengumuman di-sampaikan oleh Pastor 

Franco dengan memperkenalkan Pastor 
pemimpin ibadat Misa ~ Pastor Yohanes 

Bosko  ~ dan juga Pastor yang mem-

bawakan Injil ~Pastor Nanang ~.  
 

 
 
Selanjutnya diminta kepada Pastor Harto 

untuk memperke-nalkan seluruh Pas-tor 
yang mem-persembahkan misa. 

 

Setelah Misa, umat berkenalan, 
beramahtamah dan bersalam-salaman 

dengan seluruh Pastor di depan gereja. 

 

 
 

 

 

 

 

 
 

Oleh: Warta Paroki, PV Adi dan Noery 

 
Hari Senin, 8 Oktober 2012 suasana di 

pastoran Paroki Santo Paulus Labuh 
Baru Pekanbaru kelihatan lebih ramai, 

petugas pastoran dan beberapa ibu 
melakukan pekerjaan membersihkan 

pastoran, dan menyiapkan beberapa 

tempat tidur tambahan. Mereka sedang 
mempersiapkan diri untuk menyambut 

para tamu, pastor-pastor, bruder-bruder 
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dan frater-frater yang akan melakukan 

kegiatan Rawil di Paroki Labuh Baru. 
 

Sekali dua bulan, para pastor di wilayah 
Riau Daratan secara rutin melakukan 

Rawil, yang merupakan pertemuan para 

pastor, bruder dan frater yang bertugas 
di wilayah Riau Daratan. Dua tujuan pokok 

dari Rawil ini adalah 
1. Mempererat hubungan persaudaraan 

dan kerjasama antara para pastor 

2. Merencanakan / meninjau / 
menggodog / mengevaluasi kegiatan 

Pastoral Wilayah, seperti beberapa  
tahun yang lalu diadakan kegiatan 

OMK, berawal dari perencanaan para 

Pastor dalam kegiatan rawil rutin. 
 

 
Kali ini, kegiatan Rawil dilaksanakan pada 

hari Selasa dan Rabu, 9-10 Oktober 

2012 di Paroki St Paulus Pekanbaru. 
Kegiatan hari pertama pada sore hari 

dimulai dengan kegiatan doa, pengakuan 
dosa oleh sesama pastor, dilanjutkan 

dengan Misa Khusus yang dihadiri umat 

dan makan malam bersama beberapa 
pengurus Dewan Pastoral Paroki harian, 

pengurus gereja Pusat, dan ibu-ibu WK 
yang menyiapkan santapan. Dan setelah 

makan makan Bersama, para peserta 

Rawil melakukan kegiatan rekreasi 
Bersama. 

 

 
 

 
 

 

 
 

 
Hari kedua dimulai dengan misa pagi jam 

06.00, kemudian mulai membahas 

rencana Pastoral, diselingi dengan snack 
pada pukul 10.00, dilanjutkan kembali 

dengan pembahasan rencana Pastoral 
sampai mendapatkan hasil yang 

diharapkan, ditutup dengan makan siang, 

doa dan rekoleksi.  
 

 
 
Dalam kegiatan hari kedua ini, diundang 

juga seorang pembicara dari Paroki 
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Santa Maria Pekanbaru, Ibu Cindy Peter 

yang menyampaikan program training 
pengembangan diri, yang menjadi 

program di Paroki Santa Maria dan 
diharapkan bisa menjadi program gereja 

di Riau untuk meningkatkan kualitas 

pelayanan Pastoral bersama Dewan 
Parokinya masing-masing. 

 
 

Masukan dan Harapan beberapa umat 
 

Melihat kegiatan Rawil di Paroki, sekilas 
kami melihat kegiatan ini merupakan 

kegiatan yang sangat penting bagi para 

pastor untuk terus menjaga kedekatan 
sebagai sesama saudara yang berkarya 

di Riau dan berkoordinasi dalam langkah 
kerja di wilayah yang sama. 

 

Kegiatan akan bisa lebih menarik dan 
menyenangkan bagi para pastor, para 

peserta Rawil, jika kegiatan keakraban 
bersama bisa direncanakan lebih baik, 

dan dirancang serta dibantu oleh 

umat/awam untuk membantu 
memfasilitasi kegiatan keakraban 

tersebut, misalnya saling bertukar pikiran 
sambil mengutarakan harapan masing-

masing antara awam dengan imam, 

kegiatan menyanyi bersama, kegiatan 
bermain-main yang lucu-lucu untuk para 

pastor dan lain-lain. 
 

Dan umat juga sangat berharap untuk 

memiliki para pastor yang lincah, sehat, 
tegas, dan bisa terus semangat berkarya 

melayani umat. Semoga para pastor, 
selain fokus ke kehidupan rohani dan 

pelayanan umat, juga sadar untuk 

melakukan gaya hidup sehat yang paling 
mendasar seperti makan makanan yang 

sehat dan berserat, rajin melakukan 
kegiatan olah raga dan berhenti merokok. 

 
 
Peserta Rapat Pastoral Wilayah Riau 

Daratan: 
1. Pastor Hugo Linus Malau, OFM Cap 

(St Theresia Air Molek) 

2. Pastor Sebastian Siringgoringgo, 
OFM Cap (St Theresia Air Molek) 

3. Pastor Emilianus Sakoikoi, Pr (St 
Ignatius Pasir Pangaraian) 

4. Pastor FX Hardiono Hadisubroto, Pr 

(St Ignatius Pasir Pangaraian) 
5. Pastor Harto,Pr (St Maria Ratu 

Rosari Bagan Batu) 
6. Pastor Yoh. Don Bosco Jata, Pr(St 

Petrus dan Paulus Bagansiapiapi) 

7. Pastor Klitus Da Gomez, Pr (St 
Petrus dan Paulus Bagansiapiapi) 

8. Pastor Ardy Meman, Pr (St Yosef 
Duri) 

9. Pastor Gregorius (Hati Kudus Yesus 

Pangkalan Kerinci) 
10. Pastor Blasius Sumaryo, SCJ (Hati 

Kudus Yesus Pangkalan Kerinci) 
11. Bruder Islumiyanto (Hati Kudus 

Yesus Pangkalan Kerinci) 

12. Pastor Yustinus Monang Damanik, 
Pr (St Maria A Fatima Pekanbaru) 

13. Pastor Florianus Sarno, Pr (St Maria 
A Fatima Pekanbaru) 

14. Pastor Anton Konseng, Pr (St Maria 

A Fatima Pekanbaru) 
15. Frater Eko (St Paulus Pekanbaru) 

16. Pastor Adventus Ignasius Zaluchu, 
SX (St Paulus Pekanbaru) 

17. Pastor Franco Qualizza, SX (St 

Paulus Pekanbaru). 
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Semoga pertemuan yang telah dilakukan 

menciptakan rasa persaudaraan di 
antara para pastor dan juga umat yang 

digembalakan, menghasilkan kegiatan-
kegiatan yang dapat meningkatkan 

persatuan umat Katolik khususnya di 

wilayah Riau daratan, serta mempertebal 
iman umat gembalaan. 

 
 

 

 
 

Oleh Warta Paroki 
 

Sehubungan dengan bulan Rosario, maka 
kali ini Warta Paroki memohon bantuan 

kepada stasi-stasi untuk membagikan 

cerita / foto kegiatan doa Rosario di 
stasi masing-masing. 

 
Dan dengan rasa bahagia, kami 

menerima beberapa kiriman foto dari 
beberapa stasi yang serta-merta 

menanggapi permohonan kami ini. 

 
 

St Dominikus – Indrapura 
 
Kegiatan doa rosario di stasi St 

Dominikus Indrapura di stasi berjalan 
setiap malam bergilir di rumah umat, di 

ikuti oleh asmika, mudika, dan dewasa.  

 
Diungkapkan oleh  ketua Stasi ~ Bapak R 

Sitio~ bahwa dengan kegiatan ini  
diharapkan akan mempererat tali 

persaudaraan diantara umat karena 

saling mengunjungi.  
 

Dikirim via email Fembri Ovi Olita 
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St. Fransiskus Xaverius Pasar 

Flamboyan 

 
Kegiatan doa Rosario yang kirim adalah 

kegiatan tanggal 13 Oktober 2012 

dengan kehadiran umat 17 orang. 
 

Dikirim oleh Bpk AK Simbolon – Ketua 
Stasi via email 
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Stasi Santo Yohannes Kota Batak Sei 

Garo  

 
Salah satu doa Rosario diadakan tanggal 
10 Oktober 2012, jumlah yg hadir 30 

orang, 
 

Doa rosario lingkungan base camp ini 

bertempat di rumah bpk H.Sitompul, 
dengan pemandu ibu R.Rajagukguk.  

 
Dikirim oleh:  J.Silalahi (via sms) 

 

 

St. Tarsisius – Kota baru 
 

 

 

 

 
 
Dikirim via Facebook oleh Ana 
http://www.facebook.com/ana.java.7 

http://www.facebook.com/ana.java.7
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St Felicitas Kota bangun 
 

 
 

 
Umat yang hadir 40 orang. 

Dikirim oleh Eva Kristi via tag di Facebook 
 

St Lusia Rumbai 

Pada hari Rabu tanggal 17 Oktober 
2012 yang lalu umat Stasi Santa Lusia 

Rumbai mengadakan acara Sarasehan 

Santai bersama Romo Anton Konseng 
Pr. dengan topik “Bulan Oktober, Bulan 

Rosario”. Acara sarasehan yang 
mengambil tempat di aula Stasi Santa 

Lusia Rumbai tersebut berlangsung dari 

jam 19:30 sampai dengan jam 21:30 di 
bawah langit Rumbai yang agak mendung 

bahkan sempat turun hujan rintik-rintik. 

Acara sarasehan bulan Rosario tersebut 

dihadiri oleh sekitar 50 umat yang terdiri 
dari para ibu, bapak dan anggota OMK 

yang datang dari berbagai kring yang ada 
di wilayah Stasi Santa Lusi Rumbai. Para 

peserta dengan antusias mengikuti 

seluruh acara sambil duduk lesehan di 
atas tikar sambil menikmati hidangan 

makanan kecil dan minuman ala kadarnya 
yang sudah disiapkan oleh para ibu. 

 

via Wordpress 
http://santopauluspku.wordpress.com/201
2/10/18/bulan-oktober-builan-rosario/ 

http://santopauluspku.wordpress.com/2012/10/18/bulan-oktober-builan-rosario/
http://santopauluspku.wordpress.com/2012/10/18/bulan-oktober-builan-rosario/
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Akhirnya… 
 

Terimakasih atas partisipasi stasi-stasi 
tercinta, semoga semakin giat 

melaksanakan pertemuan-perteuman 

guna meperert tali persaudaraan dan 
mempertebal iman Katolik. 
 

Bagi stasi lain, kami percaya pertemuan 
tetap dilakukan dan karena sesuatu hal 

tidak sempat mengirikan foto kegiatan 
kepada kami. 
 

Semoga kita semua tetap giat melakukan 
doa secara bersama-sama, dan semoga 

berkat Tuhan meyertai kita semua.  
 

††† 
 

 
 

P A H L A W A N   C I N T A 
Oleh : Y Sugiyana 

 
“Bangsa yang besar tidak pernah 

melupakan pahlawan-pahlawannya.” 
Demikian kata mendiang Bung Karno. 

Setiap bangsa mempunyai pahlawan, 

yakni orang yang berkorban bagi 
bangsanya. Mereka meninggalkan nilai-

nilai luhur yang pantas diwujudkan oleh 
generasi berikutnya. 

  

Gereja juga mempunyai pahlawan-
pahlawan, yakni orang-orang kudus. 

Misalnya, para martir yang mencurahkan 

darah demi iman dan gereja. Gereja yang 
mewujudkan nilai-nilai luhur yang 

diwariskannya akan bertahan sepanjang 
zaman. 

  

Tidak semua pahlawan harus 
mencurahkan darah dan melakukan 

pekerjaan-pekerjaan yang mengagumkan. 

Dengan tetap menghayati citra diri yang 

kecil dan sederhana pun orang bisa 
menjadi pahlawan (Mat 18:4). 

  

Santa Teresia Kanak-kanak Yesus 
adalah salah satunya. Dialah santa zaman 

modern, pelindung misi, dan wanita ketiga 
yang diangkat menjadi Pujangga Gereja. 

Bukan karena dia telah menumpahkan 

darah dan menjadi misionaris di daerah 
misi yang paling berbahaya. Tetapi karena 

dia mengasihi dan mempersembahkan 
seluruh hidupnya bagi Yesus, kekasihnya. 

  

Mencintai Yesus tidak harus 
diwujudkan dalam perbuatan-perbuatan 

hebat yang mengundang sensasi seperti 
memiliki kemampuan bahasa roh, 

menyembuhkan orang sakit, atau 

mengusir setan.  
 

Melakukan pekerjaan kecil dengan 
cinta yang amat besar, itulah kunci hidup 

suci Santa Teresia. Dalam auto-

biografinya dia menulis:  

“Oh Yesus, aku mencintai-Mu! Aku 
mencintai Gereja, ibuku! Aku yakin bahwa 
tindakan paling kecil dari CINTA 
MURNI jauh lebih bernilai daripada 
semua perbuatan luar biasa lainnya.”  

  
Setiap orang dipanggil menjadi 

kudus, sempurna, dan menjadi pahlawan. 
Kita semua sudah dibekali kemampuan 
untuk mencapainya, yakni bakat untuk 
mencintai (1Yoh 4:10).  

 

Ketika melakukan semua pekerjaan 

kita, termasuk hobi positif, apapun 
wujudnya, dengan cinta yang besar 

kepada Allah dan sesama, kita akan 
mencapai hidup sempurna, yakni surga. 

Di sanalah kita akan berkumpul dan hidup 

bahagia bersama pahlawan-pahlawan 
cinta. 

 

♥♥♥ 
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Daftar Isi 
 

No Judul Hal 

1 

 
 

Selamat datang tahun Iman ! 

- DCS Evangelismos Katolik Timur 

1 

2 

2a 

 

2b 

 

SERIAL KATEKESE 

Rosario dan asal-usulnya 

- Seksi Katekese dan Tim Pastoral Paroki 

Makna Perayaan Ekaristi 

- I Nyoman P A 
 

 

3 

 

4 

3 

 

 
 

KOLOM LITURGI 

Teknik Membaca pada umumnya (Menjadi Lektor Bagian 2) 

- Y Sugiyana 

 

5 

4 

4a 

 

4b 

 

4c 

 

MISI DAN PELAYANAN 

Misi berarti menjadi saksi Kristus 

- Frater Eko 

Anda juga suatu anugerah. Jika Tuhan memanggilmu, datanglah ! 

- Pastor Manuel Sanchez dan Tim Warta Paroki 

Legio Maria Presidium Rumah Kencana 

- Tim Warta Paroki 
 

 

8 

 

10 

 

13 

5 

5a 

 

5b 

 

5c 

 

5d 

KEGIATAN PAROKI 

Perayaan BKSN di Wilayah 1 dan 2 

- Tim Warta Paroki dan PV Adi (Foto) 

Misa bersama Pastor se-Riau daratan 

- Tim Warta Paroki 

Sekilas RAWIL para Pastor dari Wilayah Riau Daratan 

- Tim Warta Paroki, PV Adi dan Noery 

Sekilas Pertemuan doa Rosario di Stasi-stasi 

- Tim Warta Paroki 
 

 

16 

 

21 

 

23 

 

26 

6 

 

 

RENUNGAN BULAN INI 

Pahlawan Cinta 

- Y Sugiyana 
 

 

30 
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W A R T A   P A R O K I   S T   P A U L U S   P E K A N B A R U 
Penanggungjawab : Pastor Paroki ~ Pastor Franco Qualizza, SX ~ 

Redaktur : Seksi Katekese - Y Sugiyana 0812-7571-3738 

Editor : Tim Warta Paroki   Email: Santopauluspku@gmail.com 

Web blog Paroki : 

santopauluspku.wordpress.com 

Facebook Paroki : 

facebook.com/santopaulus.pekanbaru 

Facebook fans-page Warta Paroki : 

facebook.com/ WartaGerejaParokiSantoPaulusPekanbaru 

 

 
 
1 Pembekalan Prodiakon akan dilaksanakan tanggal 16 s/d 18 

November 2012  ditujukan bagi seluruh prodiakon 

lama/senior yang masih ingin melayani, dan juga bagi para 

calon Prodiakon (baru). 

Pendaftaran terakhir tanggal 10 Nov 2012 ke seksi Liturgi 

Dewan Paroki / Sekretariat Paroki 

Setiap Stasi diharapkan mengirimkan calonnya masing-

masing. 

 

2 Sejak rencana pembangunan Gereja Paroki, Panitia 

menyediakan formulir Iuran Sumbangan Wajib 

Pembangunan Gereja bagi setiap umat di seluruh stasi yang 

bernaung di bawah Paroki St Paulus Pekanbaru. Diharapkan 

seluruh umat Stasi berpartisipasi. Bagi yang belum meiliki 

formulir dapat meminta ke sekretariat Paroki (Ibu Dewi). 

 

3 Bagi umat yang ingin usahanya dipromosikan di Warta 

Paroki, harap menghubungi Seksi Katekese / Tim Warta 

Paroki 

 
 

Warta Paroki ini juga dapat diunduh (download) di web blog Paroki (berwarna). 


