
 

 
Halaman 1 

 

Dalam menghadiri undangan pesta makan bersama harus mengikuti mereka 
dengan acara cuci tangan bersama; tidak enak kalau tidak ikut 
rame-rame melakukan seperti mereka. Penekanannya bukan cuci  

tangan agar bersih tetapi tidak enak kalau tidak ikut melakukan  

bersama. Itulah yang terjadi, seringkali kita mengutamakan ”tangan”  
daripada hati.  
 
Demikian juga dalam kehidupan beragama kita lebih mengutamakan yang 
nampak bagi manusia daripada dihadapan Allah. Seringkali kita 
mengutamakan ”tangan” daripada hati. Melakukan sesuatu asal kelihatan 

baik di depan manusia, bukan di dihadapan Allah. Jika kita 
mengutamakan ”tangan”, maka dengan sendirinya – kita akan semakin 
sibuk dengan ”tangan” Kita sibuk merawat penampilan 
 lahiriah; sementara, secara sadar atau tidak, kita lupa akan hati dan 
memang tidak cukup waktu untuk merawat hati. 
 

kebijaksanaan akan menjauhkan kita 
dari sikap yang kaku dan legalis 

terhadap hukum dan peraturan agama 
yang merupakan salah satu isi dari 

sabda Tuhan. Maka, orang yang 
mampu mendengarkan sabda Tuhan 
dengan akal budi dan kebijaksannnya 
akan terhindar dari sikap munafik 

seperti orang-orang Farisi dan 
beberapa ahli Taurat yang ditegur 
secara keras oleh Yesus. 
 

 
 
Pesan Pastor Paroki, Pastr Franco : 
Bulan Kitab Suci Nasional merupakan 
suatu komitmen tahunan bagi kita 
untuk memfokuskan perhatian pada 
Kitab Suci sebagai sarana utama untuk 
mengenal Sabda Tuhan dan 
mendekatkan diri kita kepada Tuhan. 
Tuhan tidak dapat kita lihat seperti 
dilihat dulu oleh para rasul, namun 
kehadiran-Nya tetap dapat kita alami 
dengan “mendengarkan Sabda-Nya”. 
 
 

Buletin Mingguan 
 

 Wacana Komunikasi Umat Stasi St Philipus Arengka Ujung Pekanbaru 
Minggu Biasa ke XXII/ Tahun B Edisi 1 September 2012 

Bacaan Seminggu 

 

Minggu, 2 Sept 2012 
Ul 4:1-2,6-8,  
Yak 1:17-18,21b-22,27,  
Mrk 7:1-8,14-15, 21-23 
Senin, 3 Sept 2012 
1Kor 2:1-5,  
Luk 4:16-30 
Selasa, 4 Sept 2012 
1Kor 2:10b-16,  
Luk 4:31-37 
Rabu, 5 Sept 2012 
1Kor 3:1-9,  
Luk 4:38-44 
Kamis, 6 Sept 2012 
1Kor 3:18-23,  
Luk 5:1-1 
Jumat, 7 Sept 2012 
1Kor 4:1-5,  
Luk 5:33-39 
Sabtu, 8 Sept 2012 
Rm 8:28-30,  
Mat 1:1-16,18-23 

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 
 

 
 
Kolekte Misa 25 Ags 2012: 
Kolekte pertama : Rp.238.000.- 

Kolekte kedua : Rp.265.000,-
Sekolah Minggu : RP.  63.000.- 
 
Petugas Ibadat 8 Sept 2012 
Pemimpin : Bpk Thomas S
   Bpk Gabriel S 
Dirigen : Bu Priyono 

Mazmur : Bu Surbakti 

Organis : Bpk. Sumardi 
BIAK : Sdri. Veronika 
Petugas : Kring 3  

 
Pembukaan BKSN 
Minggu, 2 Sept 2012 @16.00 
DI rmh Bpk Totok 

Komp. Damai Langgeng 
 
 
Web Blog Paroki 
Paroki kita, St Paulus Pekanbaru telah 

memiliki Web Blog dengan alamat : 
Santopauluspku.wordpress.com 

Disajikan informasi terbaru, berita-
berita kegiatan stasi. Agenda 
kegiatan, artikel pendalaman iman, 
perjalanan Pastor, Renungan dan lain-
lain. 
Silahkan simak  

 

 
 
 

MENGUTAMAKAN KEHIDUPAN ROHANI 
DARIPADA KEHIDUPAN LAHIRIAH 

 
Pendapat umum yang salah 
kaprah tetapi dianggap benar 

dan menjadi tradisi karena 
dilakukan terus-menerus oleh 
banyak orang. Ada beberapa 
contoh kebiasaan-kebiasaan 
yang ”salah kaprah” yang 
dilakukan manusia, misalnya: 

”Yang penting ke gereja hari 
Minggu, sebab kalau tidak 
berangkat, tidak enak sama 
tetangga dan teman-teman”. 
Jadi ke gereja bukan suatu 
kebutuhan tetapi kebiasaan,  

tidak enak dilihat tetangga kalau tidak ke gereja hari 

Minggu.  
 
Tardisi menyunatkan anak laki-laki karena di sekitar 
lingkungan hidup kita; Anak laki-laki harus disunat, 
yang sebenarnya menyunat anak laki-laki demi 
kesehatan. 

 

http://www.imankatolik.or.id/alkitabq.php?q=Ul4:1-2;Ul4:6-8;
http://www.imankatolik.or.id/alkitabq.php?q=Yak1:17-18;Yak1:21-22;Yak1:27;
http://www.imankatolik.or.id/alkitabq.php?q=Mrk7:1-8;Mrk7:14-15;Mrk7:21-23;
http://www.imankatolik.or.id/alkitabq.php?q=1Kor2:1-5;
http://www.imankatolik.or.id/alkitabq.php?q=Luk4:16-30;
http://www.imankatolik.or.id/alkitabq.php?q=1Kor2:10-16;
http://www.imankatolik.or.id/alkitabq.php?q=Luk4:31-37;
http://www.imankatolik.or.id/alkitabq.php?q=1Kor3:1-9;
http://www.imankatolik.or.id/alkitabq.php?q=Luk4:38-44;
http://www.imankatolik.or.id/alkitabq.php?q=1Kor3:18-23;
http://www.imankatolik.or.id/alkitabq.php?q=Luk5:1-11;
http://www.imankatolik.or.id/alkitabq.php?q=1Kor4:1-5;
http://www.imankatolik.or.id/alkitabq.php?q=Luk5:33-39;
http://www.imankatolik.or.id/alkitabq.php?q=Rm8:28-30;
http://www.imankatolik.or.id/alkitabq.php?q=Mat1:1-16;Mat1:18-23;
mailto:philipus@post.com


 

 
Halaman 3 Halaman 2 

 
 

lahiriah yang penuh dengan 
kemunafikan. Yesus mengkritik 

penghayatan keagamaan kaum Farisi 
dan Ahli Taurat yang berhenti pada 

masalah lahiriah manusia semata, 
sementara agama yang benar 
seharusnya memperhatikan batin 
manusia. 

 
Injil hari ini, mengajak kita bermenung 
sejenak: Apa yang diutamakan dalam 
kehidupan beragama kita? Tangan 
yang kotor atau hati yang kotor? 
Tangan yang bersih atau hati yang 
bersih? Yesus mengingatkan kita 

semua sebagai pengikut-Nya agar 

mengutamakan ”hati’ bukan ”tangan” 
atau penampilan lahiriah yang penuh 
dengan kemunafikan. Yesus 
mengkritik penghayatan keagamaan 
kaum Farisi dan Ahli Taurat yang 
berhenti pada masalah lahiriah 

manusia semata, sementara agama 
yang benar seharusnya 
memperhatikan batin manusia. 
 
Pertanyaannya buat kita? 
 

Sebagai pengikut-Nya, apakah kita 
sudah melaksanakan kehendak-Nya 
dalam mengimani Yesus, atau sekedar 
ikut-ikutan karena tradisi? Dengan 
mengikuti kehendak Tuhan yang 
menyelamatkan atau mengikuti hukum 
dan tradisi yang dibuat manusia yang 

belum tentu berguna bagi 
perkembangan manusia? 
 
Semoga kita menjadi kritis dalam me- 

laksanakan hukum 
dan tradisi, seba-
gaimana Yesus 

mengkriritisi ter-
hadap hukum dan 
tradisi di sekitar 
hidup-Nya.  

 
(FX. Mgn) 

 
 

– 1965) agar kazanah Kitab Suci 
dibuka selebar-lebarnya dan seluruh 

umat diharapkan semakin tekun 
membaca Kitab Suci (DV 22). Untuk 

itu, diperlukan Kitab Suci dalam 
bahasa setempat. Maka, setelah 
Konsili Vatikan II, dibuatlah kerjasama 
antara Gereja Kristen (LAI: Lembaga 

Alkitab Indonesia) dan Gereja Katolik 
(LBI: Lembaga Biblika Indonesia) 
untuk menterjemahkan Kitab Suci ke 
dalam Bahasa Indonesia. Setelah 
tersedia Alkitab edisi lengkap pada 
tahun 1976, Gereja Katolik, dalam 
sidang para Uskup pada tahun 1977, 

menetapkan agar Hari Minggu 

Pertama bulan September dijadikan 
sebagai Hari Minggu Kitab Suci 
Nasional. Dalam perkembangan 
selanjutnya, kegiatan-kegiatan umat 
untuk semakin mencintai Kitab Suci 
ditambah menjadi sepanjang bulan 

September.  
 
Kesetiaan mendengarkan dan 

melakukan sabda Tuhan ini, oleh Musa 
dikaitkan dengan jati diri kita sebagai 
orang yang bijaksana dan berakal 

budi. Di satu sisi, sabda Tuhan yang 
kita baca/dengarkan, kemudian kita 
renungkan dan kita pahami dengan 
baik akan semakin mempertajam akal 
budi dan meningkatkan kebijaksanaan 
kita. Sebab, “Segala tulisan yang 
diilhamkan Allah memang bermanfaat 

untuk mengajar, untuk menyatakan 
kesalahan, untuk memperbaiki 
kelakukan dan untuk mendidik orang 
dalam kebenaran. Dengan demikian, 

tiap-tiap manusia kepunyaan Allah 
diperlengkapi untuk setiap perbuatan 
baik” (2Tim 3:16.17).  

 
Di sisi lain, kita memerlukan 

akal budi dan kebijaksanaan untuk 
dapat mendengarkan, memahami dan 
melaksanakan sabda Tuhan dengan 
baik. Sebab, akal budi dan 

kebijaksanaan akan menjauhkan kita 
dari sikap yang kaku dan legalis 
terhadap hukum dan peraturan agama 

yang merupakan salah satu isi dari 
sabda Tuhan. Maka, orang yang 

 

WAFATNYA St YOHANES PEMBAPTIS 
29 Agustus 2012 

 

 

“Engkau  berkata bahwa engkau bukan 

Raja Penyelamat yang dipilih Allah, 
engkau juga bukan Elia, dan juga 
bukan nabi besar itu. Kalau begitu, 
mengapa engkau membaptis orang?” 
 
“Saya membabtis orang dengan air, 

tetapi di sini ada seorang yang tidak 

kalian kenal. Ia datang sesuadah saya, 
tetapi saya tidak layak untuk melayani 
Dia, sekalipun hanya untuk mebuka tali 
kasutNya.” 
 
===== 

Belajar dari St Yohanes Pembaptis, ia 
diberi pekerjaan “Tingkat tinggi” oleh 
Tuhan, yaitu mempersiapkan jalan bagi 
Yesus. Namun Yohanes tidak lupa, 
bahwa ia hanya “bertugas” dan serta-
merta mengakui bahwa bukan dialah 

Sang Mesias. Ia bekerja karena 

dikaruniai oleh Tuhan, bukan atas 
kemampuan dan kehendaknya sendiri. 
 
Begitu juga dengan kita, terkadang 
kedudukan, pangkat, jabatan dan 
tugas yang diberikan kepada kita 

membuat kita terkadang merasa lebih 
dari yang lain, kita mengangap yang 
lain adalah saingan, kita ingin 
dianggap lebih penting, dan bagi kita 
pekerjaan orang lain tidak berguna 

atau sepela. Pekerjaan kitalah yang 
paling berat dan paling penting. 

Bahkan kita dengan sengaja tidak mau 
membantu orang lain dalam 
pelaksanaan tugas mereka karena jika 
pekerjaan prang lain berhasil, maka 
pekerjaan kita jadi kelihatan sepele, 
dan orang lain itu yang akan 
mendapatkan penghargaan lebih. 

 
Semoga tidak ada ari kita yang 
demikian, namun jika pernah sesekali 

terbersit hal demikian, ada baiknya 
kita berkaca pada Yohanes Pembabtis, 

Semoga tidak ada dari kita yang 
demikian, namun jika pernah sesekali 

terbersit hal demikian, ada baiknya 
kita berkaca pada Yohanes Pembabtis, 

yang mundur pada saat tugasnya 
sudah selesai, Yesus telah datang 
melalui jalan yang telah dibukakan 
oleh Yohanes. 

 
 
Rendah hati, dan tidak menonjolkan 
diri. 
Kekayaan, kepandaian/kecerdasan, 
kedudukan/ jabatan, usia panjang 
dst…adalah anugerah Tuhan yang kita 

terima melalui siapapun yang telah 

berbuat baik kepada kita 
 
=== 

 

 
 

BULAN KITAB SUCI NASIONAL 

Hari ini memasuki Minggu 
pertama di bulan September yang 
oleh Gereja Indonesia dijadikan 

sebagai sebagai Bulan Kitab Suci 
Nasional (BKSN). Kebiasaan 
menjadikan bulan September sebagai 
Bulan Kitab Suci ini berawal dari 
ajakan Konsili Vatikan II (1963 – 
1965) agar kazanah Kitab Suci dibuka 
selebar-lebarnya dan seluruh umat 

diharapkan semakin tekun membaca 

Kitab Suci (DV 22). Untuk itu, 
diperlukan Kitab Suci dalam bahasa 


