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Bacaan Seminggu 
 

Minggu, 16 Des 2012 
Zef 3:14-18a,  
Flp 4:4-7,  
Luk 3:10-18 
 

Senin, 17 Des 2012 
Kej 49:2,8-10,  
Mat 1:1-17 
 

Selasa, 18 Des 2012 
Yer 23: 5-8,  
Mat 1:18-24 
 

Rabu, 19 Des 2012 
Hak 13:2-7,24-25a,  
Luk 1:5-25 
 

Kamis, 20 Des 2012 
Yes 7:10-14,  
Luk 1:26-38 
 

JUmat, 21 Des 2012 
Kid 2:8-14 atau Zef 3:14-18a,  
Luk 1:39-45 
 

Sabtu, 22 Des 2012 
1Sam 1:24-28,  
Luk 1:46-56 

 
 

Natal merupakan peristiwa Tuhan hadir 
dan tinggal di tengah-tengah kita, 
sebagaimana dinubuatkan dalam kitab 
Zefanya (Zef 3:14-18a). “Tuhan Allahmu 
ada di tengah-tengahmu sebagai 
pahlawan yang memberi kemenangan. 
Ia bersukaria karena engkau, Ia 
membarui engkau dalam kasih-Nya, dan 
Ia bersorak gembira karena Engkau 
seperti pada hari pertemuan raya” 
(ay.17.18a).  
 
Salah satu hal penting yang dianugerahkan Tuhan melalui 
kedatangan-Nya di tengah-tengah kita adalah pembaruan hidup. 
“Ia membarui engkau dalam kasih-Nya” (ay.17b). 
 

Langkah pembaruan hidup itu bisa kita mulai dengan 
masuk ke bilik pengakuan dan mengaku dosa. Kita bisa 
datang kepada Allah yang maharahim, mengakukan dan 
menyesali dosa-dosa kita dan berjanji dengan pertolongan 
rahmat-Nya hendak memperbaiki hidup kita dan tidak akan 
berbuat dosa lagi (bdk. Doa Tobat).  
 
 

PEMBAHARUAN HIDUP 
~MENYAMBUT KEDATANGAN-NYA~ 

MInggu Adven III Tahun C  

Edisi 17 Nov 2012 

Edisi 16 Desember 2012 

Langkah pembaruan hidup ini diteguhkan oleh bacaan Injil (Luk 3:10-18) yang menyatakan bahwa 
orang perlu sejenak meninggalkan keramaian hidup dan menemukan ketenangan batin agar dapat 
sungguh-sungguh memperbaruai diri, sebagaimana banyak orang yang datang kepada Yohanes 
Pembaptis di padang gurun. Mereka meninggalkan hingar-bingarnya kota Yerusalem dan pergi ke 
padang gurun untuk “nyepi” sehingga mendapatkan keheningan dan kebeningan. 

 

http://www.imankatolik.or.id/alkitabq.php?q=Zef3:14-18;
http://www.imankatolik.or.id/alkitabq.php?q=Flp4:4-7;
http://www.imankatolik.or.id/alkitabq.php?q=Luk3:10-18;
http://www.imankatolik.or.id/alkitabq.php?q=Kej49:2;Kej49:8-10;
http://www.imankatolik.or.id/alkitabq.php?q=Mat1:1-17;
http://www.imankatolik.or.id/alkitabq.php?q=Yer23:5-8;
http://www.imankatolik.or.id/alkitabq.php?q=Mat1:18-24;
http://www.imankatolik.or.id/alkitabq.php?q=Hak13:2-7;Hak13:24-25;
http://www.imankatolik.or.id/alkitabq.php?q=Luk1:5-25;
http://www.imankatolik.or.id/alkitabq.php?q=Yes7:10-14;
http://www.imankatolik.or.id/alkitabq.php?q=Luk1:26-38;
http://www.imankatolik.or.id/alkitabq.php?q=Kid2:8-14;
http://www.imankatolik.or.id/alkitabq.php?q=Zef3:14-18;
http://www.imankatolik.or.id/alkitabq.php?q=Luk1:39-45;
http://www.imankatolik.or.id/alkitabq.php?q=1Sam1:24-28;
http://www.imankatolik.or.id/alkitabq.php?q=Luk1:46-56;
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padang gurun untuk “nyepi” sehingga 
mendapatkan keheningan dan kebeningan. 

 
Dalam ketenangan batin itulah, orang 

akan lebih peka untuk mendapatkan 
pertolongan ilahi guna memperbarui diri. 
Dengan penuh kesungguhan mereka 
mendengarkan pewartaan Yohanes 
pembaptis, “Bertobatlah ... Persiapkanlah 
jalan untuk Tuhan, luruskanlah jalan bagi-
Nya.... yang berliku-liku diluruskan, yang 
berlekuk-lekuk diratakan ... hasilkanlah 
buah-buah yang sesuai dengan 
pertobatan!” (Luk 3:3-5.8). Kemudian, dari 
lubuk hati yang terdalam mereka bertanya, 
“apakah yang harus kami perbuat?” 
(ay.10.12.14). Pertanyaan ini menunjukkan 
adanya keterbukaan hati untuk memperbarui 
dan memperbaiki hidup.  

 
Menanggapi kesungguhan dan 

keterbukaan hati banyak orang untuk 
memperbarui dan memperbaiki diri ini, 
Yohanes Pembaptis memberikan cara-cara 
praktis yang sesuai dengan situasi masing-
masing. Yang serba berkecukupan diajak 
berbagi kepada yang berkekurangan (ay.11); 
yang mempunyai wewenang menarik pajak 
diajak berlaku jujur dan adil (ay.13); yang 
memiliki kekuasaan dan senjata diajak untuk 
tidak melakukan kekerasan dan tidak 
serakah (ay.14).  
 

 
 

Menurut Yohanes Pembaptis, Yesus datang 
untuk memisahkan “gandum” dari “lalang” 
dalam hidup kita sehingga akan ada ruangan 
dalam hati kita bagi Roh Kudus-Nya. Dengan 

semakin mendekatnya Hari Raya Natal, 
maka sekarang adalah saat yang baik untuk 
membuat inventarisasi dari relasi kita sendiri 
dengan Roh Kudus.  
 

 Apakah kita telah mengalami Roh 
Kudus menyatakan kepada kita tentang 
masing-masing area dosa (lalang) yang 
selama ini telah menghalangi aliran 
kasih Allah dalam hati kita?  

 Apakah kita mengenal serta mengalami 
karya Roh Kudus dalam menuntun kita 
ke dalam pertobatan dan kebebasan?  

 Apakah kita mengalami damai-
sejahtera dalam batin kita, bahkan 
dalam situasi-situasi yang berat sekali 
pun?  

 Apakah kebenaran-kebenaran Kristus 
menjadi hidup bagi kita manakala kita 
berdoa?  

 
Semua ini adalah tanda-tanda karya Roh 
Kudus, dan semua itu dijanjikan kepada 
siapa saja yang merangkul Yesus dalam hati 
mereka. 

 
Semakin dalam kita hidup 
dalam persekutuan dengan 
Roh Kudus, semakin lebar 
pula kiranya pintu gerbang 
surga terbuka bagi kita. Roh 
Kudus inilah jalan kita 
kepada kedalaman hati 

Allah. Oleh karena itu, selagi kita 
mempersiapkan perayaan kedatangan Yesus 
pada hari Natal, dan selagi kita menyiapkan 
diri untuk kedatangan-Nya dalam kemuliaan 
pada akhir zaman, marilah kita menyambut 
Roh Kudus masuk ke dalam hati kita lebih 
dalam lagi. 

 

✞ 
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Senin, 10 Des 2012, Redaksi bulletin 
mendapat undangan dari saudara kita di 
Paroki untuk memperingati berpulangnya 
ibunda dari saudari kita tersebut. Dalam 
undangannya disebutkan akan ada 
pemberkatan khusus bagi para lanjut usia 
dan orang sakit, diadakan di sebuah hotel di 
jl Setia Budi. 
 

Seketika kami menghubungi  beberapa 
orang (termasuk pengurus stasi), tidak 
mendapat tanggapan positif. Tidak 
putus asa dan terus menghubungi 
beberapa orang, akhirnya ada 
beberapa yang bersedia menjemput 
dan mengantar pulang kembali. 

 

 
Mbah Thomas di doakan dan diberkati 

 
Bu Jarwo di doakan dan diberkati 

Misa dan pemberkatan dipersembahkan oleh 
Pastor kita, Pastor Casali, SX. Para sepuh 
kita dilayani dengan baik, setelah Misa, acara 
makan malam dan ditanyakan menu apa 
yang diinginkan, diambilkan, dan diantarkan. 
Setelah makan malam diadakan doa dan 
pemberkatan khusus, dimana para sepuh 
satu persatu duduk berjajar, dan Pastor 
Casali, SX satu persatu mendatangi mereka 
untuk memberikan doa dan pemberkatan 
pribadi di damping persekutuan doa dari St 
Maria. 
 

 
 Mami Diana di doakan dan diberkati 

 
 
SUngguh momen yang indah, dimana secara 
khusus para sepuh dilayani, dikasihi. 
 
Kami sungguh bersyukur bahwa di tengah 
rasa duka cita kehilangan orang yang 
dikasihi, masih ada rasa peduli dan ingin 
berbagi untuk mereka yang masih tinggal. 
Sungguh kegiatan yang sangat relevan 
sehubungan dengan masa Adven ini, 
berbagi. 
 
Terimakasih. 
 
(Special thanks To Bpk dan Ibu Yenny, Bpk dan Ibu 
Sahana, atas akomodasi dan kerelaan untuk antar 
jemput) 
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PELAYANAN 

SAKRAMEN PENGAKUAN DOSA 

 

Minggu, 16 Des 2012 @19.00 

Di Gereja AURI 

 

Kolekte 9 Des 2012 

Kolekte Pertama  : Rp. 348.000,- 

Kolekte kedua : Rp. 299.000,- 

 

 

PETUGAS IBADAT 

Sabtu 22 Des 2012 

 

Pemimpin : Bp Thomas 

Dirigen  : Ibu Lina Perangin2 

Organis  : Ibu F Renata 

Mazmur  : Ibu Erna Surbakti 

Biak  : Sdr. Gunawan 

Petugas  : Kring 3 

 

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. 

 

PENDATAAN UMAT 
 

Mohon umat yang belum melakukan 

pendataan ulang agar segera 

mengembalikan formulir beserta 

administrasinya (Iuran Paroki – Stasi). 

 

 
 

Bagian sekalian umat yang berniat untuk 

menjadi donator bagi Buletin Mingguan 

Stasi kita bisa dilakukan dengan cara: 

1. Memasang iklan usaha 

2. Donasi sukarela 
 

Bagi yang ingin kontribusi tulisan atau 

terlibat dalam redaksional bulletin, 

ditunggu. 

 

Dapat menghubungi Ketua Stasi / Kring 

atau redaksi bulletin. 
 

Terimakasih. 

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

