
 
TAHUN IMAN 2012-2013 

 
 

curahkan bagi Raja Segala Raja, yang kita 

peringati pada minggu terakhir tahun 

liturgi sebelum masa Adven dimulai ini? 

 

Baiklah kita bertanya pada diri kita 

sendiri: 
 

 
 

1. Apakah Raja Yang Satu ini sudah 

begitu menempati hati kita dan 

menjadi raja atas segala keputusan 

kita, pikiran kita, perkataan kita, 

dan perbuatan kita?  

 

Bacaan Seminggu 

 

Minggu, 25 Nov 2012 
Dan 7:13-14,  
Why 1: 5-8,  
Yoh 8:33b-37 
Senin, 26 Nov 2012 
Why 14:1-3,4b-5,  
Luk 21:1-4 
Selasa, 27 Nov 2012 
Why 14:14-20,  
Luk 21:5-11 
Rabu, 28 Nov 2012 
Why 15:1-4,  
Luk 21:12-19 
Kamis, 29 Nov 2012 
Why 15:1-4,  
Luk 21:12-19 
Jumat, 30 Nov 2012 
Rm 10:9-18,  
Mat 4:18-22 
Sabtu, 1 Des 2012 
Why 22:1-7,  
Luk 21:34-36 

 
 

Rasa hormat dan kagum 

kepada seorang raja, disertai 

cinta yang besar, pasti akan 

membuat seseorang memberi-

kan lebih banyak lagi dedikasi 

yang dipersembahkan bagi 

sang raja, mungkin bahkan 

sampai pada titik menyerahkan 

hidupnya demi kesetiaan dan  

pengabdian kepada sang raja, yang pada masyarakat 

tertentu, sudah dianggap penjelmaan dari dewa atau 

utusan Tuhan.  

 

Jika boleh kita secara jujur menyelami hati kita yang 

terdalam, pengabdian apakah yang telah kita 

curahkan bagi Raja Segala Raja, yang kita peringati 

pada minggu terakhir tahun liturgi sebelum masa 

Adven dimulai ini? 

 

APAKAH IA SUNGGUH SEORANG RAJA 
BAGI KITA? 

Hari Raya Kristus Raja Semesta Alam Tahun B 

Edisi 17 Nov 2012 

Edisi 24 Nov 2012 
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2. Apakah kita bahkan sudah 

sungguh-sungguh mengenal Dia 

sebagai Raja Semesta Alam, 

Seorang Raja yang begitu mencintai 

umat-Nya, sehingga rela mening-

galkan segala hak dan atribut-Nya 

sebagai Raja, untuk hidup di tengah 

umat-Nya yang lemah dan serba 

terbatas, demi mengajarkan cinta, 

pengorbanan, kepedulian, keren-

dahan hati, kelembutan, sembari 

terus menawarkan pengampunan, 

sukacita, dan kelepasan sejati 

dalam hidup ini, bahkan akhirnya 

rela memberikan nyawa-Nya 

dengan sengsara yang begitu 

dalam, demi umat yang amat 

dikasihi-Nya, supaya umat-Nya 

bahagia dan selamat? Di manakah 

di seluruh dunia ini ada Raja 

sedemikian? Begitu besar kuasa 

dan kekuatan-Nya, bahkan seluruh 

alam semesta ini adalah milik-Nya, 

dapat diubah atau dilenyapkan-

Nya semudah membalikkan te-

lapak tangan kalau Dia mau, tetapi 

semua kebesaran itu rupanya masih 

kalah oleh rasa cinta yang tak 

terhingga kepada umat-Nya. 

Manusia ciptaan-Nya ini yang terus 

menerus menjadi buah pikiran-

Nya, sampai Ia memilih menjadi 

sama dengan mereka. Penderitaan 

umat-Nya karena dosa-dosa 

mereka itu telah menjadi sumber 

keteguhan hati-Nya, sehingga Ia 

bertahan hingga akhir di kayu salib 

kesengsaraan penuh kehinaan.  

 

Tetapi sesungguhnya, penyakit kitalah 

yang ditanggungnya, dan keseng-

saraan kita yang dipikulnya, padahal 

kita mengira dia kena tulah, dipukul 

dan ditindas Allah(Yesaya 53:4) 

 

3. Begitu banyak manusia di dunia 

ini, yang menyembah dan 

menghormati Dia, menyebut diri 

pengikut-Nya, menganggap Dia 

pahlawan tanpa tandingan, 

Juruselamat yang mengatasi segala 

kelemahan dan dosa, memajang 

gambar-gambarNya disegala 

penjuru rumah kita, tetapi….. 

apakah sebanyak itu juga gambar 

Diri-Nya memenuhi hati kita? 

Apakah teladan cinta-Nya, 

pengurbanan-Nya, kerendahan 

hati-Nya, kepedulian dan kasih-

Nya, memang sudah sungguh-

sungguh menjadi patokan bagi 

setiap langkah hidup saya, 

tercermin mulai dari hal yang 

terkecil hingga hal-hal yang besar 

dalam hidup kita ?  

 

4. Apakah kita telah meluangkan 

waktu-waktu kita yang sangat 

berharga, khusus untuk bertemu 

dengan Dia supaya kita bisa 

mendengarkan Dia berbicara dalam 

hati kita, melalui Firman-Firman-

Nya, melalui teladan orang-orang 

Kudus-Nya?  

 

5. Dan apakah segenap pujian dan 

penyembahan yang pantas Dia 

terima sebagai Raja, sudah se-

penuhnya kita curahkan melalui 
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Perayaan Ekaristi, untuk me-

ngenang dan mensyukuri kurban 

dan sengsara-Nya bagi kita?  

 

6. Ataukah….sesungguhnya Dia 

hanya sekedar menjadi lambang 

bagi iman kita?  

 

7. Ataukah… kita hanya mengingat 

Dia dalam saat-saat sulit dalam 

hidup, atau… Dia hanya menjadi 

semacam Pelayan tempat kita 

mengajukan berbagai permintaan 

supaya Ia berikan sesuai dengan 

keinginan kita?  

 

8. Sungguhkah Ia seorang Raja bagi 

kita, jika hanya sedikit saja sisa 

waktu dalam satu hari kita, yang 

kita berikan untuk menyapa dan 

memuji-Nya?  

 

9. Sungguhkah ia seorang Raja bagi 

kita, bila kehendak dan kemauan 

kita saja yang terus menerus kita 

upayakan supaya terlaksana, tanpa 

hendak menanyakan lebih dulu, 

meneliti dan belajar, apa yang 

sebetulnya Dia inginkan bagi kita?  

 

Atau kamu berdoa juga, tetapi kamu 

tidak menerima apa-apa, karena kamu 

salah berdoa, sebab yang kamu minta 

itu hendak kamu habiskan untuk 

memuaskan hawa nafsumu (Yak 4:3) 

  

Saat doa Bapa Kami didaraskan 

dengan bibir kita, “Datanglah 

Kerajaan-Mu…” hal yang 

seharusnya adalah pada saat itu 

kita sedang mendambakan 

Kerajaan-Nya menjadi segala yang 

terpenting di dalam seluruh aspek 

hidup kita. Tetapi sayangnya, 

terkadang segala yang ditawarkan 

oleh kerajaan dunia ini nyatanya 

lebih sering menarik perhatian kita 

dan menyedot segenap energi dan 

aspirasi kita. Padahal, Tuhan sudah 

berkata,“Tetapi carilah dahulu 

Kerajaan Allah dan kebenarannya, 

maka semuanya itu akan ditambahkan 

kepadamu (Mat 6:33). ~ Semuanya 

itu~  dalam kutipan Injil tadi 

maksudnya adalah kedamaian 

sejati yang dunia ini tak akan bisa 

memberi. 

 

 
 

Kolekte 17 Nov 2012 

Kolekte Pertama  : Rp. 370.000,- 

Kolekte kedua : Rp. 384.000,- 

 

 

PETUGAS IBADAT 

Sabtu 1 Des 2012 

 

Pemimpin : Bp Sri Pramusanto 

Dirigen  : Ibu Kristina Mujiati 

Organis  : Ibu F Renata 

Mazmur  : Bpk. Ign Sumarna 

Biak  : Sdri. Veronika W 

Petugas  : Kring 5 
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IURAN WAJIB 

PERAYAAN NATAL 2012 

 

Estimasi biaya untuk perayaan natal kita 

tahun ini adalah Rp.12.000.000,- 

 

Untuk itu dimohon kepada umat secara 

pribadi dan umat yang tergabung dalam 

kring untuk: 

 

 Iuran wajib perayaan Natal 2012 

adalah sebesar Rp.50.000,- per KK 

ditambah sumbangan sukarela. 

 Dan juga iuran wajib per-Kring (dari 

Kas Kring) adalah sebesar 

Rp.500.000,- 

 

Perayaan akan diadakan tanggal 6 

januari 2013 dengan diawali Misa Kudus. 
 

Mohon partisipasi umat dan kring.  

Terimakasih. 

 

 
 

Bagian sekalian umat yang berniat untuk 

menjadi donator bagi Buletin Mingguan 

Stasi kita bisa dilakukan dengan cara: 

1. Memasang iklan usaha 

2. Donasi sukarela 
 

Dapat menghubungi Ketua Stasi / Kring 

atau redaksi bulletin. 
 

Terimakasih. 

 
 

Panitia pembangunan gereja Seksi Dana 

mengucapkan terimakasih atas 

pertisipasi Stasi kita untuk iuran 

sumbangan pembangunan Gereja. Dana 

yang terkumpul selama 11 bulan ini (Jan 

s/d Mid-Nov 2012) dari iuran wajib 

sukarela kita adalah sebesar Rp. 

14.000.000,-, maka kekurangan stasi kita 

hanya sekitar Rp.4.000.000,- untuk 

sampai dengan akhir tahun. 

 

Jumlah ini terkumpul dari kring-kring 

secara tidak merata. Mohon kepada para 

ketua kring untuk menghimbau umatnya 

agar berpartisipasi dalam iuran wajib 

pembangunan gereja. 

 

Jumlah yang ditentukan dari Paroki 

untuk Stasi kita adalah Rp.200.000,-

/tahun / Kepala Keluarga. 
 

Terimakasih 
 

 

 
Menurut Yesus, persembahan janda 
miskin itu memang kecil ketimbang 
persembahan dari orang-orang lain, 
namun dia “memberi dari kekurang-
annya semua yang dimilikinya”  

(Mrk 12:44) 

 

Info Stasi St. Philipus Pekanbaru 

Ketua Stasi 085265568650; Wakil Ketua Stasi 085265615725; 
Ketua kring I   081378880305; Ketua Kring II   081378208252; Ketua Kring III 085271051859 ;  

Ketua Kring IV 081268691059; Ketua Kring V    ; 081275170727 
Sekretaris   081365468810; Bendahara I 081268762668 Bendahara II 08127627747  

 Editorial Buletin   08156256229 - 085270808429 
Email: philipus@post.com   facebook: facebook.com/Arengkaujung 
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