
 
Edisi Khusus TAHUN IMAN 2012-2013 

 
 

HOMILI hari ini  
 
Bagi kita umat Katolik kepercayaan akan 
SP.Maria diangkat ke surga dapat kita 
peroleh karena kita percaya, bahwa Maria 
dikandung tanpa cela. Kita percaya bahwa 

Maria dibebaskan dari dosa berkat anugerah 
Allah, yaitu bahwa Maria karena tanpa dosa 
maka ia tidak akan mengalami akibat-akibat 
dosa dan kematian. Kita percaya bahwa 
dengan kekuatan ketaatan dan kesetiaannya, 
Santa Perawan Maria pada akhir hidupnya di 

Bacaan Seminggu 
 

MInggu, 11 Ags 2013 
Why. 11:19a; 12:1,3-
6a,10ab;   
1Kor. 15:20-26;  
Luk. 1:39-56 
Senin, 12 Ags 2013 
Ul. 10:12-22;  
Mat. 17:22-27 
Selasa, 13 Ags 2013 
Ul. 31:1-8;  
Mat. 18:1-5,10,12-14 
Rabu, 14 Ags 2013 
Ul. 34:1-12;  
Mat. 18:15-20 
Kamis, 15 Ags 2013 
Yos. 3:7-10a,11,13-17;  
Mat. 18:21-19:1 
Jumat, 16 AGs 2013 
Yos. 24:1-13;  
Mat. 19:3-12 
Sabtu, 17 Ags 2013 
Sir. 10:1-8;  
1Ptr. 2:13-17;  
Mat. 22:15-21 
 

Pada Hari Raya SP.Mariadiangkat ke surga ini, marilah kita 
merenungkan maknanya yang mendalam dan sangat 
relevan untuk penghayatan hidup kita sebagai orang 
kristen.  

Kepercayaankita akan Maria, 
Bunda Tuhan Yesus, yang 
diangkat ke surga ini 
merupakan suatutanda dan 
pegangan hidup yang penuh 
harapan. Dengan melihat Bunda 
Maria di surga, hidup kita 
sendiri sebagai manusia di 
dunia ini juga dapat kita 
yakinisebagai hidup yang  
tertuju kepada kebahagiaan 
abadi di surga. Kematian kita 
bukanlah suatu akhir perjalanan 
hidup, melainkan suatu pintu 
memasuki awal hidup yang tak 
mengenal maut. 

 

 

 

 

 

Santa Perawan Maria diangkat ke surga 
 

Hari Raya SP Maria diangkat ke Surga tahun C Edisi 10 Agustus  2013 

http://www.imankatolik.or.id/alkitabq.php?q=Why11:19;Why12:1;Why12:3-6;Why12:10;
http://www.imankatolik.or.id/alkitabq.php?q=Why11:19;Why12:1;Why12:3-6;Why12:10;
http://www.imankatolik.or.id/alkitabq.php?q=1Kor15:20-26;
http://www.imankatolik.or.id/alkitabq.php?q=Luk1:39-56;
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dunia ini diterima jiwa dan raganya ke dalam 
kemuliaan di surga. 
 
Latar belakang kepercayaan kita, bahwa 
Maria diangkat ke surga, ialah karena Maria 
adalah Bunda Putera Allah Tunggal, yang 
telah menaklukkan dosa dan maut dengan 
pengorbanan dan kematian-Nya di salib.  
 
Dalam hubungannya yang begitu eratantara 
Maria dan Yesus Kristus dalam 
penyelenggaraan karya penebusan-Nya, 
makaMaria juga manusia pertama yang 
dapat ikut naik ke surga. 
 
Injil Lukas hari ini(Luk 1:39-56) memuat 
ceritera tentang dua orang wanita, yang 
kedua-duanya saling berbagi iman, harapan 
dan kebahagiaan sebagai seorang 
perempuan yang mempersiapkan diri 
menjadi seorang ibu. Elisabet sebagai orang 
berusia lanjut yang semula mandul, dan 
Maria seorang gadis bertunangan namun 
mengandung. Terungkaplah dalam ceritera 
itu betapa agung kuasa Allah untuk 
mengadakan dan memelihara kehidupan! 
Allah berkuasa membangkitkan hidup dari 
rahim yang mandul, tetapi juga dari makam-
makam orang yang sudah mati. Dan 
perjalanan jauh Maria dari Nasaret ke 
daerah pegunungan Yudea untuk 
mengunjungi Elisabet adalah juga gambaran 
kedatangan Kerajaan Allah. 
  
Maria adalah model bagi kita semua, dan 
diangkatnya ke surga meyakinkan kita bahwa 
kita sungguh mempunyai harapan. Apa yang 
dialami Si Perawan Puteri Nasaret pada akhir 
perjalanan hidupnya di dunia ini juga akan 
kita alami, apabila kita tetap selalu setia dan 
taat seperti dia. Dengan diangkat ke surga 
Maria menunjukkan kepada kita jalan 
menuju Allah, jalan menuju surga, jalan yang 
harus kitatempuh dalam hidup kita. Maria 
menunjukkan jalan itu kepada orang-orang 

yang tahu menganggap dirinya sebagai 
"orang-orang kecil", sebagai "anak-anak", 
sebagai"orang miskin", yang merasa 
membutuhkan belaskasihan Allah selalu! 
Maria, Ratu dunia ini, membuka dan 
menunjukkan kepada setiap orang, setiap 
pribadi tetapi juga kepada semua bangsa, 
kekuatan kasih Allah. Yang dilakukan Allah 
ialah"menurunkan orang-orang yang 
berkuasa dari takhta, meninggikan orang-
orang yang rendah; ia melimpahkan segala 
yang baik kepada orang yang lapar, dan 
menyuruh orang yang kaya pergi dengan 
tangan hampa" (Luk 1:52-53). Maria sungguh 
model bagi setiap orang yang ingin bahagia! 

  
Pesan Paus Benedictus XVI 
hari ini: 
 

 
 
"Dengan memandang Maria dalam 
kemuliaannya di surga, kita memahami, 
bahwa dunia ini bukanlah tanah air kita yang 
definitif. Dan bila kita hidup sambil 
memperhatikan hal-hal abadi (surgawi), 
maka pada suatu saat kita akan mengambil 
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bagian dalam kemuliaan yang sama, dan 
dunia kita ini akan menjadi makin indah. Bila 
demikian, kita jangan pernah kehilangan 
kejernihan hati dan damai kita,walaupun 
berada di tengah beribu-ribu kesukaran.  
 
Tanda berkilau-kilauan Santa Perawan yang 
diangkat ke surga akan bersinar lebih 
cemerlang, apabila bayangan-bayangan 
kesedihan,  penderitaan dan kekerasan 
nampak di dalam cakrawala hidup kita. 
Hendaklah kita yakin, bahwadari atas Maria 
mengikuti tapak-tapak kaki kita dengan 
keprihatinan yang lembut, menyingkirkan 
kesuraman dalam saat-saat kegelapan dan 
kesedihan. Ia memberi kepastian dengan 
tangannya sebagai Ibu kita. Marilah terus 
kita lanjutkan hidup kita di bawah bimbingan 
Maria" (Castel Gandolfo, 16 Agustus 2006). 
 

RENUNGAN HARI INI 
 
Seorang pertapa diwawancarai. ”Apabila hari 
ini merupakan hari terakhir di dalam 
kehidupan Anda, apakah yang Anda 
lakukan?” tanya wartawan.  
 
Dengan santai pertapa itu menjawab: 
”Sesudah bangun pagi saya berdoa dan 
meditasi. Kemudian makan pagi dan bekerja 
di kebun. Siang hari berdoa lagi sebelum 
makan siang. Sore hari, saya mengunjungi 
orang-orang yang sakit dan seterusnya 
seperti biasa.”  
 
Wartawan itu kembali bertanya lagi: 
”Bukankah itu merupakan jadwal Anda yang 
biasa?”  
 
Pertapa itu menjawab: ”Bagi saya, setiap hari 
merupakan hari terakhir dalam hidup. Oleh 
sebab itu, saya harus menghidupinya secara 
penuh.” 
 

Dalam Injil hari ini, Yesus menyebut 
”berbahagia” hamba yang kedapatan sedang 
bersiap-siap membuka pintu ketika tuannya 
datang pada waktu yang tidak disangka-
sangka. Sama seperti tuan itu, demikianpun 
Tuhan akan datang pada waktu yang tidak 
disangka-sangka. Berbahagialah kita apabila 
didapati-Nya telah siap sedia. Caranya 
adalah dengan tekun dan setia melakukan 
pekerjaan-pekerjaan kita setiap hari. 
 

Doa Hari ini : 
 
 Tuhan, sadarkanlah aku bahwa akhir zaman 
mungkin masih sangat jauh, tetapi akhir 
hidupku bisa terjadi kapan saja. Bantulah aku 
untuk senantiasa bersiap-sedia menantikan 

kedatangan-Mu. Amin. 
 

Gambar hari ini 
 

 
 

Kutipan hari ini: 
 

“Roh Tuhan berembus dalam lembaran-
lembaran ini. Kalimat-kalimatnya dibiarkan 

tidak selesai, sehingga Anda bisa 
melengkapinya sesuai dengan perilaku Anda 
sendiri. Jika anda menghayati kata-kata bijak 
ini dalam kehidupan Anda, maka Anda akan 

menjadi pengikut Kristus yang sejati.” – 
 

St. Josemaria Escriva 
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PENGUMUMAN 
 

Kolekte 3 Agustus  2013 

Kolekte1 : Rp.308.400,- 

Kolekte2: Rp.283.000,- 

 

Petugas Misa  17 Agustus 2013 

Pemimpin  : Pastor Casali Otello SX 

Pemimpin lagu : Ibu Sri Pramusanto 

Mazmur : Bpk Yohanes 

Petugas : Kring III 

Organis : Bpk Sumardi 

BIAK : Ibu Kristina Mujiati 

Misdinar : Vena dan Teguh 

 

Iuran Pembangunan Gereja Paroki 

Iuran pembangunan gereja dari Stasi kita 
dari bulan Januari sampai 7 Ags 2013 
sebesar: 

Rp.15.290.000,- 

Mohon bagi KK yang belum melunasi iuran 
sesar Rp.300.000,- per-tahun agar dapat 
segera menyicil / menyelesaikan 
kewajibannya  melalui keuta/bendahara 
kring masing-masing. 

 

Seminar Tahun Iman 

Seksi Katekese DPP mengadakan seminar 
tahun Iman 

MInggu, 18 Agustus 2013 @08.30 

Bertempat di Gedung Fasilitas Umat Paroki. 

Pendaftaran : Ketua Stasi 

 

Pelatihan Kotbah 

Seksi Liturgi DPP mengadakan Pelatihan 
Kotbah – terutama ditujukan bagi pada 
pengurus stasi / prodiakon untuk 
mempersiapkan Kotbah Ibadat Sabda 
MIngguan di stasi. 

Jumat s/d MInggu 23-25 Agustus 2013 

Di Gedung Fasilitas Umat Paroki 

Pendaftaran : Sekretaris Stasi 

 

Kursus Persiapan Perkawinan 

Seksi Keluarga DPP mengadakan Kursus 
Persiapan KPP. 

JUmat s/’d Minggu 30-31 Ags – 1 Sept 2013. 

Bertempat di gedung fasilitas umat Paroki.  

Pendaftaran : Sekretaris Stasi / Katekis 

 

Undangan dari St Veronika – Palas 

Tanggal 11 Agustus 2013 @10.00 

Di Stasi Palas diadakan kegiatan peng-
galangan Dana untuk pembangunan di Palas. 

Diharapkan partisipasi kita sebagai solidartas 
yang merupakan ciri kita – untuk menghadiri 
acara tersebut. 

 

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 
 

mailto:philipus@post.com

