
 
Edisi Khusus TAHUN IMAN 2012-2013 

 
 

 

Keadaan kosong itu berasal dari 
kerinduan akan kasih Allah. Sering kita 
merasa hampa, jenuh, dan bosan. 
Semua itu terjadi karena kita 
sering  terputus dari sumber kehidupan 

yang sesungguhnya yakni Allah. Seruan 
Yesus dalam Injil hari ini terhadap 
Yerusalem, merupakan kritik dan 
sekaligus keprihatinan-Nya melihat 
penduduk Yerusalem yang begitu sibuk 

Bacaan Seminggu 
 

Minggu, 4 Ags 2013 
Pkh. 1:2; 2:21-23;  
Kol. 3:1-5.9-11;  
Luk. 12:13-21 
Senin, 5 AGs 2013 
Bil. 11:4b-15;  
Mat. 14:13-21 
Selasa, 6 Ags 2013 
Dan. 7:9-10,13-14 atau 2Ptr. 
1:16-19;  
Luk. 9:28b-36 
Rabu, 7 Ags 2013 
Bil. 13:1-2a,25 - 14:1,26-
29,34-35;  
Mat. 15:21-28 
Kamis, 8 AGs 2013 
Bil. 20:1-13;  
Mat. 16:13-23 
Jumat, 9 Ags 2013 
Ul. 4:32-40;  
Mat. 16:24-28 
Sabtu, 10 Ags 2013 
2Kor. 9:6-10;  
Yoh. 12:24-26 

 

Di balik hiruk-pikuknya tawaran dan pilihan serta 
kesibukan untuk memenuhi harapan-harapan manusiawi, 
entah itu harapan pribadi maupun harapan karena ikut 
arus, sering terdapat hati yang kesepian, suatu perasaan 
kosong. Rasanya segala sesuatu terjadi begitu saja tanpa 
sempat dihayati. Hati yang kosong sangat ironis memang 
di balik kesibukan  usaha pemenuhan kepuasan diri. 

 

 

 

 

 

Menjadi Kaya di Hadapan Allah 
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akan harta duniawi hingga mereka tak 
sanggup mengenal dan merima Yesus 
sebagai Mesias. 

   

Seruan Yesus dalam Injil hari ini hendak 
menekankan bahwa kesederhanaan 
hidup harus  mengalir dari kedalaman 
hati yang penuh kasih. Tampilan orang 
kaya namun kurang beriman merupakan 
gambaran manusia yang dirasuki oleh 
sikap egois berlebihan dan akhirnya 
mengalami kekosongan hidup. Secara 
positif kita rumuskan bahwa Injil hari ini 
hendak mengajak kita bagaimana 
menjadi kaya di hadapan Allah sekaligus 
juga berani hidup dan  berjuang mencari 
hidup di dunia (MES). 

  

Pelita Hati :  

Manusia bukanlah sekadar seonggok 
kelemahan dan kegagalan. Dia adalah 
inti sari cinta Allah Bapa dan mempunyai 
kapasitas untuk menjadi gambar diri 
Allah sendiri. 

 

Renungan hari ini : 
Orang kaya yang diceritakan Yesus 
dalam Injil hari ini terjebak dalam 
keyakinan bahwa kekayaan adalah 
segala-galanya. Ketika dia merasa sangat 
aman dengan kehidupannya, pada waktu 
itulah Tuhan memanggilnya. Ternyata 
segala sesuatu yang dimilikinya tidak 
mampu menyelamatkannya. 

 Sebagaimana pengalaman Onasis dan 
orang kaya dalam Injil, kekayaan tidak 
mampu menyelamatkan hidup 
seseorang. Hanya Tuhanlah Penjamin 
kehidupan. Hanya kepada dia kita 
memasrahkan hidup kita. 

Doa: Tuhan, Engkaulah perisai dan batu 
karang hidupku. Hanya kepada-Mulah 
aku berlindung. Kepada-Mu aku serahkan 
hidupku! Amin. 

 

Berita gembira hari ini 
Berita gembira hari ini adalah "Berjaga-
jagalah dan waspadalah terhadap segala 
ketamakan,...." Sabda Yesus ini mau 
mengatakan bahwa seorang yang tamak 
atau serakah selalu mencari harta bagi 
dirinya sendiri. Dia tidak pernah 
memikirkan orang lain. Dia hanya 
memikirkan, bagaimana menambah 
kekayaannya. Sikap inilah yang mau 
ditentang oleh Yesus, dengan nasihat 
supaya berjaga-jaga dan waspada 
terhadap orang-orang seperti itu.  

 

Terhadap orang yang tamak dan tidak 
peduli terhadap orang lain, Yesus 
menyatakan bahwa hidupnya tidak 
tergantung dari harta kekayaannya. 
Orang tidak dapat menggantungkan 
hidupnya kepada hartanya. Walaupun 
harta membuat segala sesuatu menjadi 
mudah, namun harta tidak menjamin kita 
masuk Kerajaan Allah. Kita mesti kaya di 
hadapan Allah. Artinya, kita tidak 
menumpuk harta bagi diri sendiri tetapi 
mau peduli dengan mereka yang kurang 
beruntung. 

  
Sebagai orang tua kita mestinya tidak 
bermental materialistis, karena sikap ini 
akan ditiru oleh anak-anak. Kita mau 
mendidik anak-anak supaya tidak 
bermental materialistis. Orang tua dapat 
mengajarkan hidup tidak bermewah-
mewah dan tidak serakah. Anak dididik 
untuk peduli dan memperhatikan 
kepentingan orang lain. Anak diajak 
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untuk menjalin kerja sama dan relasi 
yang baik dengan orang lain, termasuk 
tetangga-tetangga kita. 

  
Mari kita mohon bimbingan Roh Kudus 
agar kita senantiasa mampu bersyukur 
atas harta yang kita miliki. Namun, kita 
juga mohon bimbingan-Nya agar kita 
tidak menjadi tamak. 

 

GAMBAR HARI INI: 

 

Mengenang satu tahun 
Pastor  

Ottorino Monaci, SX 
 

Tahun lalu, mungkin kita masih ingat – 
bahwa di stasi kita tanggal 4 AGustus 
2012 dijadwalkan mendapat Misa dengan 
Pastor Monaci SX. Namun Pastor Monaci 
mendapat panggilan lain pada tanggal 1 
Agustus 2012 – Panggilan untuk pulang 
ke rumah Allah Bapa kita. 

Bersama-sama seluruh saudara kita dari 
berbagai stasi, kita mengantar mulai dari 
rumah sakit santa Maria ke Paroki, dari 
Paroki ke Gereja Baru di Padang – dari 
gereja Baru padang ke Biara Xaverian – 

tempat dimana Pastor kita yang amat 
baik hati ini disemanyamkan. 

Mengingat perkataan Pastor Monaci – 
pada saat diantar oelh Pastor Franco 
menuju rumah sakit St Maria : 

 

“Kita Semua akan menuju kematian, jika 
itu terjadi padaku aku ingin suasana 

yang tenang. Bagiku kematian adalah 
jalan menuju hidup yang benar. Aku 

sudah 70 tahun lebih hidup di dunia, aku 
tidak takut untuk itu. Tentang 

penguburan tidak masalah bagi saya, 
dibakarpun tidak apa-apa. Meskipun saya 

berharap ada yang mendoakan saya” 

 

Harapan itu memang menjadi nyata – 
Umat Katolik Pekanbaru sampai 
Mentawai bahkan dibelahan dunia lain 
mengantar kepulangan beliau yang 
begitu tenang – terutama dengan Doa. 

Pastor Monaci yang begitu dicintai umat, 
sederhana dan begitu memegang prinsip 
kemiskinan – telah meninggalkan kita… 
Namun dengan penuh syukur kita boleh 
percaya, bahwa Pastor telah berbahagia 
bersama Bapa – dan mendoakan kita 
dari sana. 

Amin. 
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PENGUMUMAN 
 

Kolekte 27 Juli 2013 

Kolekte1 : Rp.230.000,- 

Kolekte2: Rp.178.300,- 
 

Petugas Ibadat Sabda 10 Agustus 2013 

Pemimpin  : Bpk Antonius Sahana 

Pemimpin lagu : Ibu Priyono 

Mazmur : Renata 

Petugas : Kring 2 

Organis : Ibu Sunu 

BIAK : Ibu Lina (Peranginangin) 

Misdinar : Fio dan Diah 
 

Iuran Pembangunan Gereja Paroki 

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

Rp.10.950.000,- 

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 
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