
 

 
Halaman 1 

 

ilahi. Jika sang janda berani membalik prioritasnya dengan mendahulukan 
pemberian untuk sang hamba Tuhan, tepung itu tak akan habis. Janji ini 
tampaknya tak masuk akal, tetapi sang janda mengimani. Mukjizat pun terjadi. 
Ia bisa memberi, tetapi tetap berkecukupan! 

 
Begitu juga janda miskin yang memberikan seluruh harta miliknya yaitu dua 
keping uang ke dalam peti persembahan bukan berarti ia tidak dengan 

perhitungan. Janda miskin itu mengorbankan segala milik duniawinya  
sebagai kesaksian atas imannya akan Sabda yang memberi kehidupan  
secara lebih jujur. Dalam kemiskinannya ia menyerahkan diri sepenuhnya  
kepada Tuhan dan dengan begitu ia mengungkapkan imannya yang  

mendalam. Ia memberikan segala-galanya yang ia miliki kepada  
Tuhan karena menganggap Tuhan lebih penting daripada  
keperluan hidupnya sendiri. 
 

 

 12 Desember 1907 Ia menjadi uskup Parma 

 15 Agustus 1921 Ia selesai menulis Surat 
Wasiat. Dengan surat ini ia menyampaikan 
Konstitusi Xaverian yang telah disahkan 
secara deifinitif oleh Roma kepada para 
anggota Misionaris Xaverian. 

 September-Desember 1928 Meskipun dalam 
situasi kesehatan yang tidak begitu baik dan 
usia cukup lanjut, dia mengunjungi para 
misionarisnya di Cina. 

 5 November 1931 Guido Conforti meninggal 
sebagai orang kudus di Parma. 

 Pada hari Minggu 17 Maret 1996 di Gereja 
basilik St. Petrus di Roma Sri Paus Yohanes 
paulus II dalam suatu upacara yang sangat 
meriah mengumumkan kepada dunia, 
bahwa: GUIDO MARIA CONFORTI ADALAH 
BEATO, yaitu saksi Kristus yang sejati yang 
patut dicontoh oleh Gereja sedunia. 

 
Patung tembaga St Guido Mara Conforti di depan 
Rumah Induk Serikat Xaverian di Parma,Italia 

 

 Berikutnya, Paus Benediktus XVI 
menyatakan Guido Maria Conforti sebagai 
orang kudus (sebagai SANTO) pada hari 
minggu misi sedunia pada tanggal 23 
Oktober 2011 di Lapangan Basilika St. Petrus 
– Roma. 

==== 
 

 

Buletin Mingguan 
 

 Wacana Komunikasi Umat Stasi St Philipus Arengka Ujung Pekanbaru 
Minggu biasa ke XXXII/ Tahun B 10 November 2012 

Bacaan Seminggu 

 

Minggu, 11 Nov 2012 
1Raj 17:10-16,  
Ibr 9:24-28,  

Mrk 12:38-44 
Senin, 12 Nov 2012 
Tit 1:1-9,  
Luk 17:1-6 
Selasa, 13 Nov 2012 
Tit 2:1-8,11-14,  
Luk 17:7-10 

Rabu, 14 Nov 2012 
Tit 3:1-7,  
Luk 17:11-19 
Kamis, 15 Nov 2012 
Flm 7-20,  
Luk 17:20-25 

Jumat, 16 Nov 2012 
2Yoh 4-9,  
Luk 17:26-37 
Sabtu, 17 Nov 2012 
3Yoh 5-8,  
Luk 18:1-8 
 

 

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 
 

Perjalanan panggilan seorang misionaris itu 
bermakna sebagai "pengembaraan" , suatu 
proses perjalanan, pencarian kepada 
keabadian, kesejatian hidup beriman bersama 
umat Allah yang kita temui dan layani sampai 
ke ujung-ujung bumi. 

~Pastor Anton Wahyudi, SX ~ 

 
Beranda di Rumah Induk yang penuh bendera 
mewakili berbagai negara tempat para Xaverian 

berkarya di seluruh dunia 

 

Selengkapnya di FB Buletin Stasi kita, yaa  

 

 
 
Kolekte Ibadat sabda 3 Nov 2012 
Kolekte Pertama : Rp.292.500,- 
Kolekte kedua : Rp.230.050,- 
 
Petugas Ibadat Sabda 17 Nov 2012 
Pemimpin : Bpk Gabriel Suwarno 
Dirigen : Ibu Lina GInting 
Organis ; Ibu Marselina Pane 
Mazmur : Bpk Yohanes 
BIAK : Bpk Daud Darmono 
Petugas : Kring 3 
 
Latihan Koor: 
Senin, 12 Nov 2012 @19.30 – 21.00 
Di Rumah Bpk AC Totok 
Pelatih : Bpk A Sumardiyono 
 
 
 

 

RELA BERBAGI KARENA IMAN 

 

Cinta kasih akan 
nampak bila dinyata-

kan dalam tindakan. 
Seringkali kita berbica-
ra tentang cinta kasih, 
tetapi begitu untuk 
membuktikan   kita pi- 

kir-pikir dulu dan berhitung dulu. Semua 
pengeluaran uang harus dengan perhitungan yang 
cermat. Apa lagi pada masa keuangan seret, wajar 
jika orang membuat skala prioritas. Yang dianggap 
terpenting didahulukan, yang lain terpaksa 
diabaikan.  

 

Seperti sikap janda di Sarfat ketika Nabi Elia datang 
minta dibuatkan roti. Mulanya ia menolak karena 
tepung miliknya tinggal segenggam lagi. Hanya 
cukup untuk dimakan berdua bersama anaknya. Ini 
prioritas pertama! Namun, Elia memberinya janji 
ilahi. Jika sang janda berani membalik prioritasnya 

dengan mendahulukan pemberian untuk sang 
hamba Tuhan, tepung itu tak akan habis. Janji ini 
tampaknya tak masuk akal, tetapi sang janda 
mengimani. Mukjizat pun terjadi. Ia bisa memberi, 
tetapi tetap berkecukupan! 

 

http://www.imankatolik.or.id/alkitabq.php?q=1Raj17:10-16;
http://www.imankatolik.or.id/alkitabq.php?q=Ibr9:24-28;
http://www.imankatolik.or.id/alkitabq.php?q=Mrk12:38-44;
http://www.imankatolik.or.id/alkitabq.php?q=Tit1:1-9;
http://www.imankatolik.or.id/alkitabq.php?q=Luk17:1-6;
http://www.imankatolik.or.id/alkitabq.php?q=Tit2:1-8;Tit2:11-14;
http://www.imankatolik.or.id/alkitabq.php?q=Luk17:7-10;
http://www.imankatolik.or.id/alkitabq.php?q=Tit3:1-7;
http://www.imankatolik.or.id/alkitabq.php?q=Luk17:11-19;
http://www.imankatolik.or.id/alkitabq.php?q=Flm0:7-20;
http://www.imankatolik.or.id/alkitabq.php?q=Luk17:20-25;
http://www.imankatolik.or.id/alkitabq.php?q=2Yoh0:4-9;
http://www.imankatolik.or.id/alkitabq.php?q=Luk17:26-37;
http://www.imankatolik.or.id/alkitabq.php?q=3Yoh0:5-8;
http://www.imankatolik.or.id/alkitabq.php?q=Luk18:1-8;
mailto:philipus@post.com


 

 
Halaman 3 Halaman 2 

 
 

Demikian juga, Allah yang mau 
mengambil resiko mengorbankan Putra-

Nya sendiri, agar manusia bersedia 
mengorbankan dirinya. Manusia 

dituntut mau mengorbankan yang 
mereka miliki. Dengan tidak segan-
segan mempersembahkan yang kita 
miliki kepada Tuhan, maka pada 

saatnya Tuhan akan memberikan yang 
lebih banyak dan berarti bagi hidup 
kita. Tuhan akan memberikan berlipat 
ganda, bila kita rela 
mempersembahkan yang kita miliki 
kepada-Nya. 
 

 
 

Bagaimana seharusnya? 

 
Memberikan sesutu kepada orang lain 
yang membutuhkan, bila kita sendiri 
sedang butuh, memang tidak mudah. 

Namun, disinilah letak nilai pemberian. 
Nilai pemberian itu menjadi sungguh 
tinggi, karena kita mau memberikan 
dari yang kita perlukan, bukan dari apa 
yang sudah tidak kita perlukan lagi. 
Kita memberi dari kekurangan kita, 

bukan karena kelimpahan kita. Seperti 

yang diamati dan diungkapkan Yesus 
dalam Injil hari ini, janda yang miskin 
itu memberikan derma dari uangnya 
yang sedikit yang sebenarnya masih ia 
perlukan sendiri. Yang mau ditekankan 
Yesus dalam memberikan sesuatu 

kepada orang lain adalah sikap 
dasarnya, yaitu cinta yang mendalam. 
Cinta yang mendalam itu terungkap 
dalam keberanian untuk memberikan 
sesuatu yang terbaik kepada orang 
yang dicintainya, meskipun sesuatu itu 

masih dibutuhkannya sendiri.  

 

 1879-1881 Sesudah membaca riwayat hidup 
St. Fransiskus Xaveirus, ia menjadikan 
misionaris agung ini sebagai suri tauladannya. 

 
Gereja kapel tempat St Guido kecil dibaptis 

 

 22 september 1888 Ia ditahbiskan menjadi 
imam. 

 3 desember 1895 Ia memulai seminari untuk 
karya misi di luar negeri. Seminari di Parma ini 
mendapat pengakuan secara resmi tiga tahun 
kemudian. 

 3 Maret 1899 Di kapel seminari ia 
mengucapkan selamat jalan kepada dua orang 
misionaris xaverian pertama yang berangkat 
ke Cina. Mereka adalah Pastor Caio Rastelli 
dan Diakon Odoardo Manini. 

 11 Juni 1902 Ia mempersembahkan diri secara 
definitif dengan mengikrarkan kaul-kaul 
religious di Basilika St. Paulus Roma. 
Kemudian dia ditahbiskan menjadi uskup 
untuk Keuskupan Agung Ravenna. 

 
Katedral Ravenna, tempat St Guido menjabat Uskup 

Ravenna. 

 
Interior Katedral Ravenna 

 

itu terungkap dalam keberanian untuk 
memberikan sesuatu yang terbaik 

kepada orang yang dicintainya, 
meskipun sesuatu itu masih 

dibutuhkannya sendiri.  
 
Menimba pengalaman si janda miskin 
yang memberikan semua harta 

miliknya yang hanya sedikit itu 
diharapkan kita mau dan rela berbagi 
kepada sesama yang membutuhkan. 
Walau selagi dalam kekurangan tetapi 
mau berbagi dari kekurangan kita, 
mengarahkan kita jadi mengerti 
bagaimana rasanya orang kalau tidak 

mempunyai apa-apa dalam hidupnya. 

Dan selagi dalam kelimpahan kita 
terdorong untuk mau memberikan lebih 
banyak lagi, bukan karena kita tidak 
membutuhkan lagi tetapi karena 
kepedulian kita kepada mereka yang 
belum bisa menikmati hidup yang 

layak.   
 

 
 
Semoga cerita tentang dua janda tadi 
menggerakkan kita untuk memberi dan 
berbagi untuk kehidupan orang lain. 

Memberi berdasarkan iman bukan 

memberi dengan hitung-hitungan. 
Karena Allah telah memberi kehidupan 
kita dengan segala kemurahan-Nya dan 
berkat-Nya tanpa perhitungan. Allah 
tidak pernah menarik dan meminta 
kembali. Bahkan Allah justru meminta 

kita untuk membagi-bagikan 
pemberian-Nya itu kepada sesama 
yang membutuhkannya.  ♥♥♥ 

 
 
 

 

 

JALAN-JALAN 

MENYUSURI JALAN 
ST. GUIDO MARIO CONFORTI 

 
Tanggal 5 November. Gereja Katolik 
memperingati Pesta S Guido Maria Conforti, 
pendiri Serikat Xaverian. Untuk itu kita diajak 
untuk “jalan-jalan” menyusuri tempat-tempat di 
Italia, yang merupakan awal dari perjalanan 
seorang S Guido Maria Conforti. 
 

 30 Maret 1865 Guido Maria Conforti lahir di 
Casalora di Ravadese (Parma), Italia 

 
RUmah tempat Kelahiran Guido Maria Conforti 

 

 1872-1876 Ketika masih duduk di sekolah 
dasar di Parma, ia memperoleh pengalaman 
pertama doa percakapan dengan Kristus yang 
tersalib. Ia biasa mengenang pengalaman 
mistik ini demikian «Yesus memandang aku 
dan aku memandang Dia. Ia mengatakan 
banyak hal kepadaku». 

 
Salib Kristus yang asli--yang dari padanya St 

Guido kecil menerima panggilan dari Yesus saat 
beliau memandangNya berlama-lama.  

 
 
 

 


