
 

Jadwal Ibadat 
 
Jalan Salib I : 
Jum’at  26 Februari 2010 di Gereja AURI jam 19.00 WIB 
 
Ibadat Sabda : 
Sabtu 27 Februari 2010 di Gereja AURI jam 19.00 WIB 

uletin Mingguan  
 

 
 

        Stasi St Philipus Arengka Ujung Pekanbaru 
Minggu ke 8/2010 

 

JADWAL DOA KRING Tentang Rabu Abu 

Kring I :  Hari Rabu Minggu ini adalah hari “RABU ABU”. Dengan Rabu Abu kita memulai masa Puasa, 
masa untuk bertobat, masa untuk memperbaharui diri, untuk refleksi dan puasa sebagai 
persiapan untuk menerima Yesus yang bangkit pada hari Paska yang membawa penebusan dan 
penyelamatan bagi kita manusia berdosa. 
 
MENGAPA KITA MENERIMA ABU 
Mengikuti  teladan kaun Ninive, yang membuat pertobatan dengan menumpahkan abu di 
kepala, kita menerima abu di dahi sebagai tanda pembaharuan diri, sebagai tanda kerendahan 
hati dan pikiran, serta mengingatkan kita bahwa hidup di dunia baka ini tidaklah bersifat kekal 
dan akan berakhir. Kita akan mendengar ucapan ini; “Ingatlah, manusia berasal dari abu dan 
akan kembali kepada abu.” 
 
Abu, setelah mendapat pemberkatan gerejani, merupakan symbol pertobatan yang bersifat 
sakramental (sakramental berbeda dengan sakramen), yang membantu kita untuk 
mengembangkan semangat kerendahan hati dan semangat berkorban. 
 
Upacara penerimaan abu merupakan tradisi yang diturunkan sejak berabad-abad lampau. 
Orang-orang Kristen yang telah melakukan kesalahan / dosa berat dituntut untuk menjalankan 
pertobatan di depan publik. Pada hari Rabu Abu, Uskup memberkati pakaian mereka yang akan 
dipakai secara khusus selama empat puluh hari tersebut, serta menghamburkan debu yang 
diambil dari daun Palma yang telah diberkati pada minggu Palma tahun sebelumnya. Lalu 
sementara umat yang hadir mendaraskan Tujuh Mazmur pertobatan, para pendosa berat yang 
kini mengenakan pakaian tobat itu diusir ke luar Gereja karena dosa mereka, seperti Adam yang 
diusir dari Taman Firdaus karena dosanya. Mereka tidak diperbolehkan masuk gereja hingga hari 
kamis Putih, setelah melewati masa tobat dan purifikasi (Proses Pemurnian). 
 
Saat ini, baik pendosa publik ataupun tidak, kita menerima ABU sebagai tanda devosi dan 
kerendahan hati. 
 
ABU 
Abu diperoleh dari pembakaran daun Palma yang diberkati pada Minggu Palma tahun 
sebelumnya. Abu tersebut selanjutnya diperciki air berkat dan didupai. Di samping dipakai 
sebagai symbol pertobatan dan pembaharuan diri, ABU juga menjadi tanda yang mengingatkan 
kita akan kerahiman Allah bagi mereka yang secara tulus berbalik padaNya. Kerahiman Ilahi 
merupakan unsur terpentng dalam masa puasa ini, lewat refleksi, doa, tobat, dan amal. 

 
SELAMAT BERPUASA 

Waktu   : Kamis, 25 Februari 2010 jam 19.30 WIB 
Tempat : Rumah Firsty Renata,  

Damai Langgeng Blok 2-2 No 2 
Kring 3:  

Waktu   : Jumat 26 Feb 2010 Jam 19.00 WIB SUMBANGAN PEMBANGUNAN PAROKI 
Tempat : Rmh Kel Bpk B Priyono  
Jl Sukarno Hatta Ujung, Gg, Makmur Sampai dengan bulan Februari 2010 
(Sebelah Cucian Bus Lorena)  0761 66534 Kring Satu    :  Rp. 9.300.000,- 

 Kring Dua     :  Rp.   700.000,- 
KOLEKTE Kring Tiga     :  Rp.   410.000,- 

Kolekte Misa, Sabtu 13 Februari 2010 : Kring Empat :  Rp.   180.000,- 

[1] Kolekte Pertama                : Rp.359.000,- Kring Lima    :  Rp.    400.000,- 
[2] Kolekte Kedua                    :  Rp.257.000,- T O TA L        :  Rp.10.990.000,- 
[3] Kolekte Sekolah Minggu  :  Rp.  42.000,-  

T OT A L                           : Rp.658.000,-  
 Terimakasih atas Partisipasinya 

Kolekte Rabu Abu, 17 Februari 2010 Jika kita mau berhitung: 
bisakah kita menghitung berapa banyak 
berkat yang Tuhan berikan kepada kita ? 

[1] Kolekte Pertama  : Rp.252.000,- 
[2] Kolekte kedua       : Rp.194.000,- 

T O T A L                : Rp.446.000,- Tuhan Memberkati Kita Semua 
  

Kunjungan Seksi Sosial  

15 Feb 2010 Kunjungan Ke rumah Orang tua Ibu Laksmi Kring 1 (Bpk. Djoko Mulyono) atas 
sakitnya Ibu Djoko 

15 Feb 2010 Kunjungan ke rumah Bpk. Pramunarto Kring 4, yang baru sembuh dari penyakit Gula 
 

P  E  N  G  U  M  U  M  A  N 

1 Sie Katakise ; Bagi Orang tua yang sudah selesai belajar persiapan pembatisan pada bulan lalu 
agar segera melengkapi surat-surat keterangan 

  2 Pelajaran Katekumen setiap hari kamis jam 17.00 di Rumah Bpk. Petrus Sunu, Kring 2 
3 Rapat Panitia Paskah Senin 22 Feb 2010 jan 19.30 di Rumah Bpk A.Yenni, Damai Langgeng 

  

 Telah diadakan latihan koor pada Minggu ini, yaitu  tanggal 16 Februari 2010 di Rumah Bpk 
Sunu, dan Tanggal 19 Feb 2010 di Rumah Bpk Judhi. Mohon peserta lomba Koor 2009 ikut 
berpartisipasi dalam latihan mingguan.  Umat yang berkenan dipersilahkan bergabung. Mohon 
hubungi Ibu Lina Perangin-Angin 081365468810. 





A R T I K E L dengan keyakinan bahwa pasti akan diberi? 
Dibalik meminta kita temukan juga pilihan untuk 
melihat hidup sebagai total anugerah dari Tuhan 
dan karenanya memilih untuk bergantung pada-
Nya. Kalau anda tidak pernah berani meminta 
dan juga mengesampingkan rosario, anda perlu 
memikirkan lagi Tuhan macam mana yang 
sedang anda imani. 
 
Kisah sederhana Bernadette Soubirous misalnya, 
kelihatan tampak naif, tapi itulah pilihan hidup 
beriman, menerima Tuhan dalam segala apa 
adanya; jauh dari kecenderungan orang pintar 
yang menambah gambaran-gambaran Tuhan 
yang saking sempurnanya sampai tidak lagi bisa 
diterima secara manusiawi. Maka Devosi kepada 
Maria adalah salah satu warisan berharga yang 
ditinggalkan Beato Conforti untuk para Xaverian. 
Devosi ini menguatkan karya misioner para 
Xaverian. Suatu kali Conforti menulis begini: 
  

Aku akan memupuk dalam diriku sendiri dan 
orang lain devosi kepada Bunda Maria;  

aku akan membicarakannya pada umat dalam 
kesempatan apa pun;  

aku akan mendukung doa-doa kepadanya dan 
akan merayakan pesta-pestanya dengan 

semangat yang berkobar-kobar, 
 tiap hari akan mendoakan Rosario 

 dan tiap hari sabtu akan bermatiraga untuk 
menghormatinya. 

 
Tulisan ini dimuat dalam Buletin ”Misionaris Xaverian” 

edisi No.2 Thn. XVI 2008 April-Juni 

Maria, Air Susu Ibu Bagi Dunia 
 
Sebutan Bunda hidup dalam tradisi kita sebagai 
Mater Alma, ibu yang menyusui dan menemani 
Gereja bertumbuh dan berkembang. Maria 
memberi ASI dengan iman dan cara hidupnya. 
Mustahil doa-doa historis seperti Salam Maria, 
Magnificat, Litani Maria dan Rosario lahir dalam 
Gereja kalau bukan karena melihat bagaimana 
hidup Maria. Maka sebagai ibu dia terus hidup 
dalam Gereja, khususnya dalam teladan 
kemuridannya yang terus didoakan dalam doa-
doa tadi. 
             
Rosario atau litani dengan rumusan sederhana 
dan didoakan berulang-ulang secara praktis 
menjadi cara sederhana memahami peristiwa-
peristiwa penting dalam Injil dan dengan 
sendirinya memahami ringkasan sejarah 
keselamatan. Gereja Katolik tumbuh subur di 
seantero dunia justeru karena kebersahajaan 
semacam ini. Rosario sudah sejak lama dijadikan 
kata-kata sederhana. Saya juga beriman dari ibu 
saya dikampung ynag selalu komat-kamit tiap 
malam dengan rosario tuanya.  
             
Maria dan rosario yang selalu kita doakan 
meninggalkan warisan iman yang teramat luhur, 
yakni meminta. Terlalu arogan bila menyatakan 
bahwa meminta adalah sifat kanak-kanak. 
Bukankah kita justeru mesti menyambut Tuhan 
dengan sikap seorang anak-anak? Meminta            

 DARI MEJA REDAKSI  

 

Salam Damai.  
Tak terasa sudah 5 tahun stasi 
kita tercinta ini berdiri. Begitu 
banyak suka dan duka yang telah 
kita alami selama ini. Namun 
yang kita harapkan segala 
kenangan itu semakin 
memperkuat iman dan rasa 
persaudaraan kita.  Setelah 
sekian lama direncanakan dan 
dengan banyak pertimbangan , 
akhirnya terwujud juga 
penerbitan edisi perdana Buletin 
Mingguan kita ini.  
 
Tujuan pembuatan Buletin ini adalah sebagai 
sarana komunikasi dan informasi bagi semua 
umat di stasi St.Philipus. Informasi yang 
dimaksud dapat berupa apa saja untuk 
menambah wawasan kita dan membuka 
cakrawala berpikir. Segala kegiatan-kegiatan 
dan rencana-rencana stasi akan selalu 
diberitakan dalam setiap penerbitan sehingga 
umat dapat mengetahui perkembangan stasi 
dan diharapkan dapat aktif ikut ambil bagian di 
dalamnya. 

kepada berbagai misteri iman yang dikaitkan 
dengan pribadi tertentu, misalnya devosi kepada 
sengsara Yesus, devosi kepada Hati Yesus, devosi 
kepada Sakramen Mahakudus, devosi kepada 
Maria, dan lain-lain. 
 
Semua devosi harus diatur sedemikian rupa 
sehingga selaras dengan liturgi kudus: sesuai 
dengan masa liturgi, bersumber pada liturgi, dan 
mengantar umat kepada liturgi, sebab menurut 
hakekatnya liturgi jauh mengungguli semua 
bentuk devosi 

Seluruh umat Stasi St Philipus Arengka Ujung,  
tanpa kecuali diundang untuk menyumbangkan 
pengalaman hidup rohani untuk dibagikan 
dalam bulletin mini ini. Saran, ide, masukan, 
ucapan syukur atas devosi dll, diharapkan dapat 
mewarnai bulletin mingguan ini selanjutnya.  
 
Mari berbagi, mari berkarya.  
 

Tuhan Memberkati. 
 

Tujuan dari devosi antara lain:  
1. Menggairahkan iman dan kasih kepada Allah; 
2. Mengantar umat pada penghayatan iman yang 

benar akan misteri karya keselamatan Allah 
dalamYesus Kristus;  

3. Mengungkapkan dan meneguhkan iman 
terhadap salah satu kebenaran misteri iman;  

4. Memperoleh buah-buah rohani.  

A P A   K A T A   T U H A N   T E N T A N G   K A R A K T E R 
 

“Layanilah seorang akan yang lain; sesuai dengan karunia yang telah diperoleh tiap-tiap orang sebagai 
pengurus yang baik dari Kasih karunia Allah” 

(I Petrus 4:10) 
Lakukanlah yang terbaik yang dapat kamu lakukan, sekuat mungkin, dengan jalan apapun, dimanapun, 

kapanpun, kepada siapapun, sampai kamu tidak mampu melakukannya lagi. 
 

*** 
“dan janganlah tiap-tiap orang hanya memperhatikan kepentingannya sendiri, tetapi kepentingan orang 

lain juga” 
(Filipi 2:4) 

Karakter: Saat kamu memiliki kesakitan yang sama dengan  orang lain tetapi tidak mengeluhkannya. 

 
CATATAN EDITOR 












 

I L M U   K A T O L I K 

Pengertian dan arti DEVOSI 
Devosi bukanlah liturgi. Devosi adalah suatu 
sikap bakti yang berupa penyerahan seluruh 
pribadi kepada Allah dan kehendak-Nya 
sebagai perwujudan cinta kasih, kebaktian 



 

 


