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Yang pertama-tama dan terutama kita 

usahakan dan perdalam serta perkembangkan 

pada masa kini adalah kesucian, maka marilah 

kita bersama-sama berusaha untuk hidup suci. 

Suci berarti mempersembahkan diri seutuhnya 

kepada Tuhan, sehingga memiliki cara hidup 

dan cara bertindak sesuai dengan kehendak 

Tuhan atau dijiwai oleh iman. Dengan hidup 

suci diharapkan kita 'dalam semangat iman 

hidup bermasyarakat, berbangsa dan 

Bacaan Seminggu 
 

 

Minggu, 18 Ags 2013 
Yer. 38:4-6,8-10;  

Ibr. 12:1-4;  

Luk. 12:49-53 
Senin, 19 Ags 2013 

Hak. 2:11-19;  

Mat. 19:16-22 
Selasa, 20 AGs 2013 

Hak. 6:11-24a;  

Mat. 19:23-30 

RAbu, 21 Ags 2013 
Hak. 9:6-15;  

Mat. 20:1-16a 

Kamis, 22 AGs 2013 
Hak. 11:29-39a;  

Mat. 22:1-14 

Jumat, 23 AGs 2013 
Rut. 1:1,3-6,14b-16,22;  

Mat. 22:34-40 

Sabtu, 24 Ags 2013 
Why. 21:9b-14;  

Yoh. 1:45-51 
 

Bendera 'merah putih' menjadi 

panji-panji NKRI. Merah berarti 

berani, sedangkan putih berarti 

suci; warna merah berada di 

atas dan warna putih berada di 

bawah kiranya dapat diartikan 

bahwa kita, warganegara NKRI,  

harus dengan gagah berani mempertahankan dan mengisi 

kemerdekaan dalam dan dengan kesucian hidup. Merah putih 

kiranya juga merupakan kenangan para pendiri bangsa ini yang 

bercirikhas cerdas beriman. Panji-panji bendera merah-putih 

kiranya senada dengan sabda Yesus "Berikanlah kepada Kaisar apa 

yang wajib kamu berikan kepada Kaisar dan kepada Allah apa 

yang wajib kamu berikan kepada Allah.", dihayati oleh Mgr Soegija 

dengan motto "100% Katolik dan 100% warganegara". Karena 

Mgr Soegija menjadi pahlawan nasional, maka kiranya baik juga 

kami mengajak rekan yang beragama lain untuk menghayati motto 

tersebut, yang berarti "100% 

Islam/Kristen/Hindu/Budha/Kepercayaan dan 100% 

warganegara".  
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bernegara', sehingga tidak pernah melakukan 

korupsi sedikitpun.  

Jika orang hidup suci kiranya giliran 

berikutnya untuk berusaha menjadi cerdas 

atau pandai dst.. akan lebih mudah. Pada 

masa ini apa yang disebut suci kiranya senada 

atau searti dengan kecerdasan spiritual atau 

SQ, dan "SQ adalah landasan yang diperlukan 

untuk memfungsikan IQ dan EQ secara 

efektif. Bahkan SQ merupakan kecerdasan 

tertinggi kita" Dengan dan dalam kecerdasan 

spiritual, marilah kita usahakan, perdalam dan 

perkembangkan kecerdasan intelektual 

maupun kecerdasan emosional. Kami 

berharap hal ini dapat dilaksanakan baik di 

dalam keluarga maupun sekolah-sekolah 

dalam rangka mendidik dan mendampingi 

anak-anak maupun para peserta didik. Sekali 

lagi kami ingatkan dan ajak untuk 

memberlakukan aturan 'Dilarang menyontek 

baik dalam ulangan maupun ujian', dan ketika 

peserta didik kedapatan menyontek 

hendaknya diberi sangsi berat antara lain 

dikeluarkan dari sekolah atau tidak naik kelas. 

Untuk itu perlu ada perjanjian tertulis antara 

orangtua dan sekolah. Marilah kita hayati 

sabda Yesus di atas dengan hidup suci dan 

sosial demi kebahagiaan dan kesejahteraan 

hidup bermasyarakat, berbangsa dan 

bernegara.  

"Hiduplah sebagai orang merdeka dan 

bukan seperti mereka yang 

menyalahgunakan kemerdekaan itu 

untuk menyelubungi kejahatan-

kejahatan mereka, tetapi hiduplah 

sebagai hamba Allah. Hormatilah semua 

orang, kasihilah saudara-saudaramu, 

takutlah akan Allah, hormatilah raja!" 

(1Pet 2:16-17.) 

'Hidup bebas merdeka sebagai hamba Allah' 

itulah panggilan dan tugas pengutusan kita 

semua sebagai warganegara NKRI. Sebagai 

manusia, ciptaan Allah, kita semua 

dianugerahi kebebasan penuh oleh Allah, dan 

hendaknya kita tidak menyalahgunakan 

kebebasan ini untuk hidup seenaknya alias 

melakukan kejahatan-kejahatan dalam bentuk 

apapun, termasuk juga 'melidungi atau 

menyelubungi kejahatan-kejahatan'. Pasangan 

dari kebebasan adalah cintakasih, kebebasan 

dan cintakasih bagaikan mata uang bermuka 

dua, dapat dibedakan namun tak dapat 

dipisahkan. Maka selanjutnya marilah kita 

renungkan dan tanggapan ajakan Petrus di 

bawah ini.  

"Hormatilah semua orang, kasihilah saudara-

saudaramu", begitulah ajakan dan peringatan 

Petrus kepada kita semua, segenap umat 

beriman atau beragama. Salah satu bentuk 

atau yang terutama dan pertama-tama dapat 

kita usahakan dan hayati dalam rangka 

menanggapi ajakan tersebut adalah 

menjunjung tinggi dan menghormati hak-hak 

azasi manusia, harkat martabat manusia. 

Maka urutan dalam Pancasila, dasar Negara 

kita, setelah Ketuhanan Yang Maha Esa adalah 

Perikemanusiaan yang adil dan beradab. Kita 

adalah bangsa yang beradab dan bukan 

biadab, demikian sering digembar-gemborkan 

oleh para pembicara dalam aneka 

kesempatan, namun kiranya apa yang 

disuarakan tersebut masih jauh untuk menjadi 

kenyataan, mengingat dan memperhatikan 

bahwa aneka kerusuhan, permusuhan, 

pembunuhan, saling membenci dan mencaci 

maki dst.. masih marak di sana-sini dalam 

kehidupan bersama kita.   

"Pemerintah yang bijak mempertahankan 

ketertiban pada rakyatnya, dan pemerintahan 

orang arif adalah teratur. Seperti penguasa 

bangsa demikianpun para pegawainya, dan 

seperti pemerintah kota demikian pula semua 

penduduknya." (Sir 10:1-2). Kutipan ini 

kiranya baik untuk menjadi bahan refleksi atau 

mawas diri baik bagi pemerintah maupun 
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rakyat, yaitu perihal ketertiban. Pertama-tama 

saya mengajak anda sekalian untuk 

memperhatikan apa yang terjadi di jalanan, 

yaitu dalam berlalu-lintas. Tertib dan mentaati 

aneka rambu-rambu lalu lintas di jalanan 

merupakan cermin hidup bermasyarakat, 

berbangsa dan bernegara. Hari-hari ini kiranya 

masih banyak orang dalam perjalanan untuk 

mudik, maka kami harapkan tertib di jalanan 

agar selamat sampai tujuan, bertemu dengan 

orangtua, sahabat dan kenalan guna 

merayakan Idul Fitri bersama-sama. Semoga 

para pejabat pemerintahan dapat menjadi 

teladan dalam pelaksanaan tata tertib dalam 

menjalankan fungsinya maupun aneka tugas 

dan pekerjaan. Kepada segenap anggota 

masyarakat atau rakyat, marilah bertanya 

kepada diri sendiri: apa yang kupersembahkan 

bagi ketertiban hidup bersama di tengah 

masyarakat.  

"Mataku tertuju kepada orang-orang yang 

setiawan di negeri, supaya mereka diam 

bersama-sama dengan aku. Orang yang hidup 

dengan cara yang tak bercela, akan melayani 

aku. Orang yang melakukan tipu daya tidak 

akan diam di dalam rumahku, orang yang 

berbicara dusta tidak akan tegak di depan 

mataku." (Mzm 101:6-7) 

"Marilah kita tegakkan dan 

perdalam hidup bermasyarakat, 

berbangsa dan bernegara dengan 

semangat bapa pendiri bangsa, 

cerdas beriman, serta dengan 

panji-panji merah-putih (berani 

dan suci)"  

Ign Sumarya SJ 

 

PESAN HARI INI: 

Kotbah St. Petrus sangat bisa kita gunakan 
untuk memulai hidup sebagai orang merdeka. 

"Hiduplah sebagai orang merdeka dan bukan 

seperti mereka yang menyalahgunakan 

kemerdekaan itu untuk menyelubungi 

kejahatan-kejahatan mereka, tetapi hiduplah 

sebagai hamba Allah" (1Ptr 2:16). Sebagai 
orang merdeka kita mesti hidup sebagai orang 

merdeka namun tidak seperti orang yang 

menyalahgunakan kemerdekaan untuk 
menutupi kejahatannya. Merdeka! 

 

REFLEKSI HARI INI 
Tak perlu menyesali kondisi legislative dan 

eksekutif di negeri ini. Mereka menggunakan 

kemerdekaan dengan cara merdeka sebebas-
bebasnya demi kepentingan pribadi / 

golongan mereka sendiri. Mereka pada 

dasarnya belum merdeka, masih terbelenggu 
oleh keinginan-keinginan sendiri, oleh “apa 

kata orang”, kehausan akan pengakuan diri, 

kebutuhan untuk dipuji. 

Apakah kita sudah merdeka? Atau masih 
terbelenggu oleh hal-hal yang mengikat kita? 

Apakah:  

1. Kita takut orang mencela / menghina hasil 
pekerjaan / karya kita. 

2. Kita merasa bahwa orang lain adalah 

saingan 
3. Kita tidak mau memberi informasi yang 

berguna bagi orang lain – ada perasan ingin 

memiliki sebanyak meungkin pengetahuan 
untuk diri sendiri 

4. Kita merasa tidak terlalu senang akan 

keberhasilan orang lain 
5. Kita merasa disisihkan jika tidak dilibatkan 

dalam suatu kegiatan  

6. Kita harus diundang secara 

khusus – tidak suka undangan 
secara publik 

7. Kita merasa bahwa 

kekayaan kita bisa mewakili 
kehormatan – segalanya bisa 

di dapat, termasuk 

penghormatan dan 
pengakuan dari orang lain. 

MERDEKA !!! 

 

NASIHAT HARI INI 

Untuk hidup di akhir zaman ini memang kita 

akan melewati masa yang sukar, di mana 

kasih akan orang semakin dingin karena 

kejahatan yang semakin bertambah, manusia 
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akan mencintai dirinya sendiri dan menjadi 

hamba uang. Mereka akan membual dan 

menyombongkan diri, mereka akan menjadi 

pemfitnah,  berontak terhadap orang tua dan 

tidak tahu berterima kasih,tidak 

memperdulikan agama,tidak tahu mengasihi, 

tidak mau berdamai, suka menjelekkan 

orang,tidak dapat mengekang 

diri,garang,tidak suka yang baik,suka 

berkhianat, tidak berpikir panjang, berlagak 

tahu, lebih menuruti hawa nafsu dari pada 

menurut Allah, walau secara lahiriah mereka 

menjalankan ibadah mereka, tetapi pada 

hakekatnya mereka memungkiri kekuatannya. 

Supaya kita sungguh-sungguh merdeka, 

berdirilah teguh di dalam iman dan kasih 

Tuhan, oleh Roh-Nya dan jangan mau lagi di 

kenakan kuk perhambaan. Sebab barangsiapa 

menabur dalam dagingnya, ia akan menuai 

kebinasaan dari dagingnya, tetapi barangsiapa 

menabur dalam Roh, ia akan menuai hidup 

yang kekal dari Roh itu.  

 
PENGUMUMAN 

 
Pengumuman 

Kolekte 11 Juli 2013 

Kolekte1 : Rp.162.000,- 

Kolekte2: Rp.152.000,- 

 

Petugas Ibadat Sabda 11 Agustus 2013 

Pemimpin  : Bpk Sri Pramusanto 

Pemimpin lagu : Ibu Kristina  Mujiati 

Mazmur : Ibu SUrbakti 

Petugas : Kring 4 

Organis : Renata 

Putra Altar : Mitchel dan Dion 

 

 

Iuran Pembangunan Gereja Paroki 

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

Rp.15.440.000,- 

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. 

 

 

 

 

 

 

 

 

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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