
 

 
Halaman 1 

 

 

membayangkan bagaimana Yesus dapat memberikan daging dan darah-
Nya untuk dimakan orang? Mana  mungkin orang disuruh makan daging 
orang dan minum darah orang? Bukankah haram kalau makan darah? 
Apalagi daging dan darah manusia! Dalam pikiran mereka tidak bisa 
menangkap makna terdalam dari pernyataan Yesus. Mereka tetap tertutup 
untuk mempercayai Yesus. Mereka tidak menangkap keselamatan dalam 
diri Yesus.  
      Bagaimana dengan kita?  
      Kita pun sulit menangkap pernyataan Yesus, bagaimana kita harus 
makan daging-Nya dan darah-Nya, kalau kita tidak bisa menerima 
pernyataan itu dengan iman. Mungkin kita sendiri juga merasakan iman 
kita belum besar seperti orang-orang Yahudi pada saat itu. Pada hal bagi 
Yesus pemberian diri-Nya itu jelas bahwa makan tubuh-Nya dan minum 
darah-Nya adalah berrarti orang harus percaya kepada-Nya dan mau 
hidup bersama Dia. Pemberian diri itulah yang memang harus Ia berikan 
pada saat Yesus disalib, suatu pemberian diri secara penuh bagi 

yaitu film Soegija, Uskup pertama 
pribumi di Indonesia. 
 
Beliau menekankan, jadilah 100% 
Indonesia sekaligus 100% Katolik. 
Dalam sebuah seminar di paroki 
tenatang Kerasulan Awam, Wakil Uskup 
kita, Pastor Philips R Sakti juga 
menekankan hal yang sama. JAnganlah 
takut untuk bekiprah di dunia politik, di 
dunia awam dan apapun pekerjaan 
yang kita lakukan, dengan tetap 
menjunjung integritas seperti yang 
diajarkan Yesus. Berusahalah untuk 
menduduki posisi-posisi strategis 
dimana kita bias ikut dalan membuat 
kebijakkan-kebijakkan yang adil bagi 
semua dan juga bagi kita yang minoritas 
di tanah ibu pertiwi ini. 
 
Dirgahayu Indonesiaku… kemerdekaan 
masih harus diperjuangkan. 

 
 
Para pemimpin hendaknya menjadi 

tanda kehadiran Allah yang 
mengasihi dan menyelamatkan.  

Para pejabat harus memperhatikan 
orang-orang yang dipimpinnya 
seperti Allah yang memelihara 

setiap ciptaan-Nya. 

Buletin Mingguan 
 

 Wacana Komunikasi Umat Stasi St Philipus Arengka Ujung Pekanbaru 
Minggu biasa ke XX/ Tahun B Edisi 18 Agustus 2012 

Bacaan Seminggu 

 

Minggu, 19 Ags 2012 
Ams 9:1-6,  
Mzm 34:2-3,10-11,12-
13,14-15,  
Ef 5:15-20,  
Yoh 6:51-58 
Senin, 20 Ags 2012 
Yeh 24:15-24,  
Mat 19:16-22 
Selasa, 21 Ags 2012 
Yeh 28:1-10,  
Mat 19:23-30 
Rabu, 22 Ags 2012 
Yeh 34:1-11,  
Mat 20:1-16a 
Kamis, 23 Ags 2012 
Yeh 36:23-28,  
Mat 22:1-14 
Jumat, 24 Ags 2012 
Why 21:9b-14,  
Yoh 1:45-51 
Sabtu, 25 Ags 2012 
Yeh 43:1-7a,  
Mat 23:1-12 
 

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 facebook: .facebook.com.ArengkaUjung 
 

 
 

JADWAL Dan PETUGAS MISA 
Sabtu, 25 Agustus 2012 @19.00 
Pemimpin : Pastor Franco 
Dirigen  : Ibu Sri PramusAnto 
Organis  : Bpk. Sumardi 
Mazmur : Ibu Lili 
Petugas : Kring 1 
Misdinar : Kevin dAn Teguh 
BIA  : Ibu Muji 
 

KOLEKTE 
Sabtu, 11 Agustus 2012 
Kolekte 1 : Rp.233.000,- 
Kolekte 2 : Rp.172.000,- 
Sekolah Minggu: Rp. 48.000,- 
 

KURSUS PERSIAPAN PERKAWINAN  
Akan diadakan tanggal 31 Agustus, 1 – 
2 September 2012 @16.00 di Gedung 
fasilitas umat. Pendaftaran ke 
sekretariat paroki dengan membawa: 
1. Surat babtis 
2. Surat pengantar ketua stasi / 

pengurus kring 
3. Pas foto berwarna 3 x 4 sebanyak 1 

lembar/orang 
4. Biaya akomodasi @Rp.100.000,- 

(Seratus ribu rupiah) 
5. Membawa Kitab Suci 

 

“EKARISTI ADALAH SANTAPAN KUDUS” 

Ketika Yesus 
mengatakan, Akulah 
roti hidup yang turun 
dari surga, maka 
orang-orang Yahudi 
makin tidak sepaham 
dengan-Nya. Apalagi 
ketika Yesus menga- 

takan;”Barangsiapa makan daging-Ku dan minum 
darah-Ku, maka kalian tinggal di dalam Aku dan 
Aku di dalam kalian”, maka orang-orang Yahudi 
itu semakin ribut dan bertengkar dengan sesama 
mereka. Dalam hal ini Yesus ingin menjelaskan 
bahwa diri-Nya adalah sungguh-sungguh 
makanan dan minuman yang diberikan kepada 
manusia. 
      Mereka semakin marah dan bingung, karena 
selalu berpikir akan makanan dan minuman yang 
membuat kenyang perutnya. Mereka tidak bisa 
membayangkan bagaimana Yesus dapat 
memberikan daging dan darah-Nya untuk 
dimakan orang? Mana  mungkin orang disuruh 
makan daging orang dan minum darah orang? 
Bukankah haram kalau makan darah? Apalagi 
daging dan darah manusia! Dalam pikiran mereka 
tidak bisa menangkap makna terdalam dari 
pernyataan Yesus. Mereka tetap tertutup untuk 
mempercayai Yesus. Mereka tidak menangkap 
keselamatan dalam diri Yesus.  

 

Web blog Paroki : 
santopauluspku.wordpress.com/ 

Facebook Paroki : 
facebook.com/santopaulus.pekanbaru 

Facebook fans-page Warta Paroki : 
facebook.com/ WartaGerejaParokiSantoPaulusPekanbaru 

INFO WEB 
PAROKI 

http://www.imankatolik.or.id/alkitabq.php?q=Ams9:1-6;
http://www.imankatolik.or.id/alkitabq.php?q=Mzm34:2-3;Mzm34:10-11;Mzm34:12-13;Mzm34:14-15;
http://www.imankatolik.or.id/alkitabq.php?q=Mzm34:2-3;Mzm34:10-11;Mzm34:12-13;Mzm34:14-15;
http://www.imankatolik.or.id/alkitabq.php?q=Ef5:15-20;
http://www.imankatolik.or.id/alkitabq.php?q=Yoh6:51-58;
http://www.imankatolik.or.id/alkitabq.php?q=Yeh24:15-24;
http://www.imankatolik.or.id/alkitabq.php?q=Mat19:16-22;
http://www.imankatolik.or.id/alkitabq.php?q=Yeh28:1-10;
http://www.imankatolik.or.id/alkitabq.php?q=Mat19:23-30;
http://www.imankatolik.or.id/alkitabq.php?q=Yeh34:1-11;
http://www.imankatolik.or.id/alkitabq.php?q=Mat20:1-16;
http://www.imankatolik.or.id/alkitabq.php?q=Yeh36:23-28;
http://www.imankatolik.or.id/alkitabq.php?q=Mat22:1-14;
http://www.imankatolik.or.id/alkitabq.php?q=Why21:9-14;
http://www.imankatolik.or.id/alkitabq.php?q=Yoh1:45-51;
http://www.imankatolik.or.id/alkitabq.php?q=Yeh43:1-7;
http://www.imankatolik.or.id/alkitabq.php?q=Mat23:1-12;
mailto:philipus@post.com
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kita belum besar seperti orang-orang 
Yahudi pada saat itu. Pada hal bagi 
Yesus pemberian diri-Nya itu jelas 
bahwa makan tubuh-Nya dan minum 
darah-Nya adalah berrarti orang harus 
percaya kepada-Nya dan mau hidup 
bersama Dia. Pemberian diri itulah yang 
memang harus Ia berikan pada saat 
Yesus disalib, suatu pemberian diri 
secara penuh bagi keselamatan 
manusia yang percaya. 
   Menerima Yesus berarti menjalani 
hidup yang sesuai dengan kehendak-
Nya, bukan hidup yang sia-sia dengan 
tidak mengenal Allah. Maka marilah 
mengenal Kristus dengan ajaran-Nya, 
dengan menanggalkan manusia lama 
dan mengenakan manusia baru yang 
benar dan kudus. Mengerti kehendak 
Allah yaitu hidup dengan kebaikan, 
kelembutan hati dan hidup dengan 
penuh kesabaran seorang terhadap 
yang lain. 
 

 
 

      Ini bisa kita maknai dan rasakan 
ketika kita sambut Tubuh Kristus dalam 
Ekaristi yang menyelamatkan kita. 
Menerima Roti yang akan diberikan-Nya 
adalah diri-Nya, yang dikorbankan demi 
kehidupan dunia. Ekaristi adalah 
santapan kudus, Tubuh dan Darah 
Kristus, makanan yang bukan hanya 
mewngenyangkan batin atau rohani 
tetapi juga menyembuhkan serta 
mengampuni dosa kita dan 
mengenyangkan sampai kehidupan 
kekal. Bila kita sambut Roti itu, Kristus 
akan hidup dalam diri kita selama-
lamanya. (FX. Mgn) 
 

 

CERMIN 

 
 

Indonesia Merdeka. Benarkah? 
 

 
 
Ini adalah contoh bahwa bangsa kita 
belum merdeka. Dari satu sisi 
kemerdekaan belum dirasakan 
saudara-saudara kita di ;Parubng, 
namun disisi lain, kemerdekaan yang 
kebablasan telah dirasakan secara 
semena-mena oleh petinggi yang takut 
kehilangan kedudukan / suara rakyat 
mayoritas. Dalam hal ini pun, sang 
petinggi tersebut tidak menikmati 
kemerdekaan. 
 
Contoh lain kemerdekaan yang belum 
kita rasakan adalah kenyataan bahwa 
bangunan di Seirama belum bias kita 
pergunakan untuk melakukan kegiatan 
beribadat. 
 
Baru-baru ini ada film mengenai 
kemerdekaan yang dikemas dalam 
suasana Katolik, yaitu film Soegij, 
Uskup pertama pribumi di Indonesia. 
 
Beliau menekankan, jadilah 100% 
Indonesia sekaligus 100% Katolik. 

 

 

 

Jangan pikir Yesus hanya berkias 
ketika mengatakan soal makan tubuh 
dan minum darah-Nya. Allah 
berkarya lewat materi. Itulah 
sebabnya mengapa sakramen 
merupakan tanda yang nyata dari 
rahmat kehidupan Ilahi. Lewat 
ekaristi, roti dan anggur sungguh 
menjelma menjadi tubuh dan darah 
Kristus.  
 
Seperti orang-orang Yahudi kita juga 
mungkin menilai Yesus (dan 
kekristenan) itu tidak realistis, kalau 
tidak mau dibilang munatik. Minta roti 
koq yang ditawarkan daging manusia?  
 
Hidup kekal itu memang terlalu realistis 
bagi dunia. Begitu realistisnya sehingga 
segala sesuatu dalam Kerajaan Allah 
terasa menyakitkan dan menyiksa. 
Tidak heran jika manusia cenderung 
memilih untuk tetap hidup di luar-Nya. 
 
Selamat merenungkan, semoga Roh 
Kudus selalu meyertai kita. 
 
 

 

 

 Berpuasa 1 jam sebelum 
mengikuti Perayaan Ekaristi. 

 Hadir lebih awal dengan 
pakaian pantas. 

 Persiapkan diri dengan 
menciptakan waktu teduh di 
dalam Gereja. 

 Sadari dan mohon ampun atas 
kesalahan dan dosa. 

 Ikut terlibat dalam menyanyi dan 
menjawab ajakan pemimpin 

 Sadari dan mohon ampun atas 
kesalahan dan dosa. 

 Ikut terlibat dalam menyanyi 
dan menjawab ajakan 
pemimpin Ibadat. 

 Dengarkanlah apa yang Allah 
ingin beritakan lewat bacaan-
bacaan Kitab Suci dan Kotbah 
Imam. 

 Mempersatukan persembahkan 
diri kita dengan roti dan anggur 
yang akan diubah menjadi 
Tubuh dan Darah Kristus. 

 Sembahlah Dia di saat 
konsekrasi dengan segenap 
hati dan budi kita. 

 Sampaikan Salam Damai 
kepada saudara-saudari kita 
dengan tulus. 

 Terimalah Hosti Kudus dan 
sapalah Dia secara pribadi 
dalam hati dan budi kita. 

 Ciptakan saat teduh dan doa 
pribadi setelah Komuni. 

  Jangan tinggalkan Perayaan 
Ekaristi sebelum mendapat 
berkat penutup lewat imam. 

 Bersiaplah menjalani hidup 
harian kita dengan membagi-
bagi berkat Ekaristi yang kita 
dapatkan. 

 Kita diutus untuk membawa 
damai. 

 

 

Merayakan 
Ekaristi 


