
 
 
 

SALAH SATU KARYA BESAR  
 

Tahun 1980, Pastor kita ini mulai 
bertugas di Siberut Selatan, dan 

setelah 5 tahun beliau mulai 
mewujudkan ide untuk menggali 
sebuah kanal terusan pemintas jalan di 
Pulau Siberut, Kecamatan Siberut 

Selatan, Kabupaten Kepulauan 
Mentawai, Sumatera Barat. Kanal itu 
berjarak sekitar 1,5 kilometer dan 
memotong jarak antara wilayah Desa 
Muara Siberut dan wilayah Desa 
Katurai di Pulau Siberut Selatan. Kanal 
yang kini berkedalaman sekitar dua 

meter dan lebar sekitar lima meter itu 

dikerjakan beliau bersama sekitar 30 
orang penghuni asrama Pastoran 
Siberut mulai tahun 1985-1991.  
 
Sebelum kanal itu terwujud, bila 
hendak keluar dari Pulau Siberut 

Selatan ke pulau-pulau lain di 
sekitarnya, warga setempat harus 
memutar lewat pantai barat dengan 
jarak tempuh selama dua jam 
menggunakan perahu. Atau, bisa juga 

melewati bagian bakal kanal itu 

dengan berjalan kaki sekitar 1,5 jam. 
Kini, warga yang memanfaatkan kanal 
tersebut bisa menempuh jarak itu 
hanya dalam tempo kurang dari 30 
menit. Kanal tersebut dikenal dengan 
istilah “Kanal Monaci”. 
 

 
 

  

Atas hasil kerjanya itu, Pastor Monaci 
nyaris mendapatkan penghargaan 

Kalpataru pada tahun 1996. Namun, 
penghargaan itu urung diberikan 

karena pihak yang berwenang 
kemungkinan menganggap dirinya 
masih memiliki kewarganegaraan 
asing. Atas hal tersebut Pastor Monaci 

tidak berkecil hati, karena beliau  
bekerja bukan untuk mendapatkan 
penghargaan. 
 

 
Beberapa foto kegiatan Pastor 
Monaci 

 
In Memoriam  

 

 
MIsa di stasi 

(foto by Sunrio Tardy) 

 
 

 
Melantik Dewan Stasi kita 
(foto by Redaksi Buletin) 

 
 Halaman 5 Halaman 4 

 
Ulang tahun terakhir dirayakan di Paroki 
atas prakarsa teman-teman dari Stasi ST 

Lusia Rumbai 
(foto by Stasi Rumbai) 

 

 
Dalam suatu acara di Stasi Rumbai, tetap 

semangat. 
(foto by Stasi Rumbai) 

 
 
St. Clement dari Roma (96):  
“Ketika kita masih di dunia, mari kita 

bertobat dengan sepenuh hati… 
sehingga kita dapat diselamatkan oleh 
Tuhan…. Sebab, setelah kita 
meninggalkan dunia ini, kita tidak 
dapat mengaku dosa atau bertobat 
lagi.” 

 
Pelayanan Sakramen Krisma di St Elisabeth 

(foto by Redaksi Warta Paroki St Paulus) 

 

 
Berperan sebagai Yesus dalam drama 5 

gadis bijak dan 5 gadis bodoh dalam 
rangkaian kegiatan MUSPAS 2011 

(foto by Dewan Paroki periode 2009-2012) 

 
 



 
 

1 Agustus 2012 
 

Pagi hari sebelum Paroki buka, hari itu 
jadwal Pastor Monaci kunjungan stasi, 

namun beliau tak kunjung turun. 
Ternyata terasa sesak di dada, 
langsung diantar oleh Pastor Franco 
ke UGD RS St Maria.  

 
Menurut seorang teman, Pastor 
Monaci masih berjalan sendiri masuk 
ke rumah sakit, Beliau ambruk di atas 
bed-nya dan dibawa ke UGD. Sinyal 
detak jantung sempat menunjukkan 
tanda aktif, kemudian hilang. Upaya 

para medis tidak membuahkan hasil. 

 
Pastor dibawa ke kamar jenazah, 
setelah dibersihkan baru umat boleh 
datang untuk berdoa.  
 

 
DI kamar jenazah 

(foto by Redaksi bulletin) 

 

 
 

Dipindahkan ke dalam peti 
(foto by Redaksi bulletin) 

 
 

 

 
 

Di dalam peti 
(foto by Redaksi bulletin) 

 
 

 
 

Di pindahkan menuju ambulan 
(foto by Redaksi bulletin) 

 

 

 
 

Siap diantar ke Paroki 
(foto by Redaksi bulletin) 

 
 

Halaman 3 Halaman 6 

berangkat dari pagi untuk memberi 
misa di stasi-stasi lain, dan entah 

bagaimana, Pastor Monaci yang 
selesai melayani misa kedua di Paroki 

tidak mendapatkan akomodasi.  
 
Beliau bertanya pada ibu-ibu WK yang 
sedang ada disana, bagaimana cara 

menuju stasi tersebut dengan naik 
oplet. 
 
Kontan ibu-ibu merasa sedih. Akhirnya 
pastor berangkat juga, tidak diketahui 
siapa yang mengantar. 
 

Ah, Pastor.., terlalu bersemangat dan 

berdedikasi pada tugas, sampai lupa 
Pastor punya Dewan Paroki yang siap 
bantu pastor kemanapun pastor 
butuh. 
 
Masih harus belajar 

 
“Pastor, sesekali kalau ada waktu 
bantu untuk membuat renungan, ya?” 
“Ah.. saya tidak pandai menulis 
sungguh. Saya masih harus belajar 

banyak,” jawab Pastor. 

 
Bahkan dengan karya beliau yang luar 
biasapun, beliau selalu rendah hati 
dan merasa harus tetap belajar. 

 
Inilah sepatu saya 
 
Cerita seorang teman. 
Pastor Monaci secara rutin mengikuti 
olah raga jalan kaki. Dimana semua 
orang memakai sepatu olah raga 

merek-merek terkenal, Pastor hanya 

memakai sepatu sandal. Ketika 
ditanya mengapa tidak pakai sepatu 
olah raga, jawab beliau,” 
 
“Inilah sepatu sayaa..” 
 
Namun jangan salah, Pastor berjalan 
selalu jadi pemimpin terdepan. 

Ada beberapa cerita pengalaman 
dengan Pastor Monaci. 

 
Ulang tahun 

Suatu hari saya ke paroki atas 
panggilan Pastor Franco. Pada saat 
saya datang, Pastor Franco masih 
menemani tamu, maka saya tunggu 

di ruang tamu, dan ada Pastor 
Monaci. Beliau minta tolong saya 
untuk memperbaiki sesuatu pada 
laptop barunya yang telah di-setting 
oleh Pastor Nattye dengan vitur 
terbaru, namun beliau malah tidak 
mengerti. 

 

Beliau mengambil laptop dan 
menyalakannya, ternyata di desktop 
beliau ada foto-foto ulang tahun 
beliau di paroki bersama rombongan 
Stasi Rumbai di wallpapernya. Pastor 
Franco yang sudah selesai dengan 

tamunya mendatangi kami dan 
berkomentar tentang foto tersebut, 
“Wahh.., ulang tahun Pastor Monaci, 
yaaa…” 
“Yaaa… ulang tahun yang penuh 

semangat dan kue.’ Jawab Pastor 

Monaci. 
“Semoga tahun depan lebih seru lagi, 
ya Pastorr..,” kata saya sambil 
ngoprek laptop baru beliau. 
“Ah yaa, tentu, jika masih ada tahun 
depan bagi saya,” canda Pastor 
Monaci. 

Saya dan Pastor Franco diam 
sejenak. 
“Kami berharap, tentu.” sambung 
Pastor Franco. 

 
Naik Oplet 
 

Cerita seorang teman.  

Hari minggu terakhir dalam 
kehidupan Pastor Monaci, beliau 
mendapat tugas misa di Stasi Sei 
Garo (kalau tidak salah). Namun 
tidak ada akomodasi untuk 
mengantar beliau, para pastor sudah 
berangkat untuk memberi 

  

 



 
 

 
Menyaksikan seorang ibu 

setiap hari mengantar 
anaknya ke sekolah, 
menungguinya dengan 

sabar tanpa mengeluh. 
Orang   berpikir,  kenapa 
ibu itu melakukan hal itu, apa yang mendasari 
perbuatan itu? Seorang pastor meninggalkan orang 
tua dan saudara pergi ke suatu daerah lain melayani 
umat. Semua kemampuan dan daya yang dimilikinya 

dicurahkan kepada orang lain. Kenapa ia rela 
mengorbankan dirinya bagi orang lain? 
 

      Dari dua contoh tanda-tanda dan perbuatan yang 
dilakukan seorang ibu dan seorang pastor tadi 
seringkali orang tidak bisa menangkap makna 
terdalam dari suatu tanda atau perbuatan yang 

nampak dari luar, tetapi kita menganggapnya seperti 
kejadian                                                                                   
yang biasa-biasa saja. 
 

Dalam Injil hari ini dikisahkan banyak orang mengerumuni Yesus tidak 
menangkap tanda terdalam itu. Mereka berbondong-bondong melihat 
Yesus menggandakan roti dan mereka makan dari mukjizat yang dibuat 

Yesus itu. Itulah yang melatarbelakangi mereka mencari Yesus untuk 

boleh melihat mukjizat-Nya dan makan roti lagi. Mereka tidak melihat 
dibalik mukjizat itu sebenarnya mereka harus melihat bahwa Yesus  
adalah Tuhan yang datang ditengah mereka. Bahwa Yesus sendiri adalah 
roti kehidupan, yang tidak kunjung habis bila orang percaya kepada-Nya. 
Orang-orang itu hanya mencari roti yang dapat punah, tetapi tidak  

mau menerima si pembuat roti itu yang akan selalu memberi- 
kan kehidupan. 

 

 

 
 

Wacana Komunikasi Umat Stasi St Philipus Arengka Ujung Pekanbaru 
Minggu biasa ke XVIII / Tahun B 4 Agustus 2012 

Bacaan Seminggu 

 

Minggu, 5 Ags 2012 
Kel 16:2-4,12-15,  
Ef 4:17,20-24,  
Yoh 6:24-35 

Senin, 6 AGs 2012 
Dan 7:9-10,13-14,  
Mrk 9:2-10 

Selasa, 7 Ags 2012 
Yer 30:1-2,12-15,18-22,  
Mat 14:22-36 

Rabu, 8 Ags 2012 
Yer 31:1-7,  
Mat 15:21-28 

Kamis, 9 Ags 2012 
Yer 31:31-34,  
Mat 16:13-23 

Jumat, 10 Ags 2012 
2Kor 9:6-10,  
Yoh 12:24-26 

Sabtu, 11 Ags 2012 
Hab 1:12 ? 2:4,  
Mat 17:14-20 

 

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; Editorial Buletin   08156256229  

e-mail: philipus@post.com 
 

MEMAKNAI TANDA KEHADIRAN TUHAN 

Buletin Mingguan 
 

 

Kolekte ibadat 28 Juli 2012 
 

Kolekte1 : Rp.241.000,- 
Kolekte2 : Rp.186.000,- 
 

Petugas Ibadat 11 Agustus 2012 
 

Pemimpin : Bp. Sri Pramusanto 
Dirigen : Ibu Lina Ginting  
Organis : Ibu Detta 
Mazmur : Bpk. Yohanes 
Petugas : Kring 4 

BIA : Sdr. Veronika (Ika) 

 
DOA KRING 

Kring Satu 
Selasa, 7 Agustus 2012 @19.30 
Di Rmh Kel. Bpk Samosir 
Komp. Wanna Griya 

 
Kring Dua  
Minggu, 5 Ags 2012 @19.00 
Di RMh Kel. BNpk. Petrus Sunu 
Komp Melur 
 

Kring Tiga 

JUmat 10 Ags 2012 @19.30 
Di Rmh IKel. Bpk Gurning 
Perum.Taman Arengka 
 

BERITA KELAHIRAN 

 
Telah lahir dengan selamat anak laki-
laki bernama : 
 
Agustinus Leonel Ottorino Peranginangin 

 
Putra pertama dari Kel. Bpk 

Agustinus Peranginangin, 
Pada hari Jumat, 3 Agustus 2012 di 
RS Yos Sudarso, Padang. 
 

Selamat, semoga menjadi anak yang 
senantiasa berada di jalan Yesus. 
 

PENDATAAN 
 
Pendataan anak-anak SD Non-Katolik 
yang tidak mendapat pelajara agama 
Katolik dan juga pendataan warga 
stasi (pembaharuan) harap segera 

diserahkan ke ketua kring masing-
masing. 
Mohon kerjasama. Trims. 

Halaman 1 

percayalah juga kepada-Ku. Di rumah Bapa-Ku banyak tempat tinggal. Jika 
tidak demikian, tentu Aku mengatakannya kepadamu. Sebab Aku pergi ke situ 

untuk menyediakan tempat bagimu. Dan apabila Aku telah pergi ke situ dan 
telah menyediakan tempat bagimu, Aku akan datang kembali dan membawa 
kamu ke tempat-Ku, supaya di tempat di mana Aku berada, kamupun berada.”  

 
(Yoh 14:1-3). 

 

http://www.imankatolik.or.id/alkitabq.php?q=Kel16:2-4;Kel16:12-15;
http://www.imankatolik.or.id/alkitabq.php?q=Ef4:17;Ef4:20-24;
http://www.imankatolik.or.id/alkitabq.php?q=Yoh6:24-35;
http://www.imankatolik.or.id/alkitabq.php?q=Dan7:9-10;Dan7:13-14;
http://www.imankatolik.or.id/alkitabq.php?q=Mrk9:2-10;
http://www.imankatolik.or.id/alkitabq.php?q=Yer30:1-2;Yer30:12-15;Yer30:18-22;
http://www.imankatolik.or.id/alkitabq.php?q=Mat14:22-36;
http://www.imankatolik.or.id/alkitabq.php?q=Yer31:1-7;
http://www.imankatolik.or.id/alkitabq.php?q=Mat15:21-28;
http://www.imankatolik.or.id/alkitabq.php?q=Yer31:31-34;
http://www.imankatolik.or.id/alkitabq.php?q=Mat16:13-23;
http://www.imankatolik.or.id/alkitabq.php?q=2Kor9:6-10;
http://www.imankatolik.or.id/alkitabq.php?q=Yoh12:24-26;
http://www.imankatolik.or.id/alkitabq.php?q=Hab1:12;
http://www.imankatolik.or.id/alkitabq.php?q=Mat17:14-20;


 
. 
 

      Maka waktu mereka bertanya 
kepada Yesus apa yang harus 

diperbuat supaya dapat mengerjakan 
yang dikehendaki Allah, dan Yesus 

menjawab bahwa mereka harus 
percaya kepada Dia yang diutus Allah; 
orang-orang itu marah dan 
meninggalkan Yesus. Mereka masih 

minta tanda bahwa benarkah Yesus 
adalah diutus Allah. Padahal mereka 
sudah melihat tanda-tanda itu dan 
bahkan sudah menikmati tanda itu. 
Hati mereka hanya melihat roti dan 
tidak melihat Yesus, sang roti 
kehidupan  

 
 Bagaimana dengan kita? 

 
      Harus diakui, memang tidak 
semua orang dapat begitu saja 
percaya. Tidak semua orang dapat 
dengan mudah melihat tanda-tanda 
yang diberikan Tuhan dalam hidup ini. 

Kenyataannya masih diperlukan 
keterbukaan hati dan kerendahan hati 
untuk rela digerakkan oleh semangat 
Tuhan sendiri. Yang masih 

dipertanyakan kepada kita, apakah 
kita cukup peka untuk melihat tanda-
tanda dan kejadian-kejadian di dunia 

ini sebagai tanda Tuhan yang hadir di 
tengah kita? Apakah hati kita terbuka 
untuk melihat bahwa Tuhan hadir di 
tengah situasi nyata di mana kita 
hidup dan bekerja? Berbagi dan peduli 
kepada orang lain agar tidak terjadi 
kelaparan dan kehausan kasih di mana 

masih banyak saudara–saudara kita 
yang membutuhkan uluran tangan dan 

perhatian kita.  
 
      Marilah kita mensyukuri hidup ini 
ketika kita masih diberi kesempatan 

hidup dan masih diberi kesehatan 
yang baik dengan melakukan hal-hal 
yang dikehendaki Tuhan, sebagai 
tanda bahwa Tuhan memang hadir di 
tengah kita. (FX. Mgn) 
 

 

 
Pastor Ottorino Monaci,SX 

7 Maret 1940 – 1 Agustus 2012 

 
 

 
 
Hari ini, jadwal misa di stasi kita 
adalah dipimpin oleh Pastor Monaci. 
Namun, 1 Agustus yang lalu, Pastor 
kita tercinta ini telah dipanggil Tuhan. 

Dalam perasaan duka cita, kita juga 
sepantasnya bersyukur karena sempat 
mengenal beliau dan mengalami 
penggembalaannya. Juga, kita boleh 
percaya, bahwa beliau akan 
menempati tempat yang indah 
bersama Yesus. 

 
 
KGK 1006 ….. “Dan untuk mereka yang 
mati dalam rahmat Kristus, kematian 
adalah “keikut-sertaan” dalam kematian 
Kristus, supaya dapat juga mengambil 
bagian dalam kebangkitan-Nya. (Lih. Rm 
6:3-9, Flp 3:10-11) 

 
 
 Halaman 7 Halaman 2 

 
Pemakaman biara Xaverian, Padang 

(foto by DPP St Paulus) 

 
Selamat jalan, Pastor.. 
Semangat dan teladan Pastor tetap 
hidup dalam hati kami. 
 

 
 

KATEKESE SINGKAT 
KEMATIAN MENURUT GEREJA KATOLIK 

 
Kematian orang dikasihi Tuhan 
berharga dimata Tuhan. 
 
“Berharga di mata Tuhan kematian 
semua orang yang dikasihi-Nya.” 

(Mzm 116:15). Jiwa orang benar ada 
dalam tangan Allah, dan tidak ada 
siksaan yang menimpa mereka. Walau 
kematian mereka nampak sebagai 
malapetaka menurut pandangan orang 
bodoh, namun mereka sesungguhnya 
berada dalam ketentraman…. Sebab 

kasih setia Tuhan dan belas kasihan-
Nya menjadi bagian orang-orang 
pilihan-Nya (lih. Keb 3:1-9). 
 
Yesus berpesan agar kita tidak 
takut menghadapi kematian. 

 
Yesus berkata, “Janganlah gelisah 
hatimu; percayalah kepada Allah, 
percayalah juga kepada-Ku. Di rumah 
Bapa-Ku banyak tempat tinggal. Jika 
tidak demikian, tentu Aku 

mengatakannya kepadamu. Sebab 

Aku pergi ke situ untuk menyediakan 

 
 

 
Misa requiem di Paroki  
(foto by DPP St Paulus) 

 

 
Misa requiem di Gereja Padang baru 

3 Agustus 2012 
(foto by Paroki ST Paulus 

 
 
 


