
 
 

Injil hari ini juga ada tiga pribadi yang menarik untuk disimak atas apa yang 

mereka lakukan. Seorang lumpuh, empat orang yang menggotong si lumpuh 
dan Yesus sendiri. Seorang lumpuh sudah begitu lama menderita sakit dan 
tidak bisa menikmati hidup yang baik. Seperti orang lainnya ia ingin menikmati 

hidup dan membutuhkan kesembuhan. Ia begitu ingin ketemu Yesus minta 
disembuhkan, namun ia tidak bisa datang sendiri. Ia tergantung bantuan orang 
lain dan saudara-saudara yang mau membantunya. Ia membutuhkan bantuan 
untuk membawanya kepada Tuhan. Itulah harapan satu-satunya bertemu 
dengan Yesus yang dikabarkan bisa menyembuhkan orang sakit. 
 

Selanjutnya ada empat orang yang menggotong dia pun menarik untuk 
disimak. Mereka dari jauh membawa si lumpuh untuk bertemu dengan Yesus. 
Mereka belum tentu percaya kepada Yesus, toh mereka rela menolong si 

lumpuh untuk bertemu dengan Yesus. Bagaimana pun mereka juga menjadi 

tangan Tuhan yang mempertemukan si lumpuh dengan Tuhan sendiri. Tanpa 

Apa gunanya Pantang dan Puasa bagi diri kita? 
1. Dengan mengorbankan kesenangan dan 

keuntungan sesaat, dan  menyadari 
dengan penuh syukur atas kelimpahan 
karunia dan pemberian Tuhan kepada kita, 
berarti kita sedang mengungkapkan rasa 
lapar akan Tuhan dan kehendakNya. Maka 
kita dapat mengurangi keserakahan dan 
mewujudkan penyesalan atas dosa-dosa 
kita di masa lampau. 

2. Puasa adalah pantas disebut sebagai doa 
dengan tubuh, karena dengan berpuasa, 
maka kita sedikitnya akan dimampukan 
untuk menata hidup dan tingkah laku 
rohani kita.  

3. Secara kejiwaan, berpuasa membantu 
memurnikan hati kita dan mempermudah 
pemusatan perhatian kita pada waktu kita 
bersemadi dan berdoa. 

 
Pantang dan Puasa yang bagaimana yang 
tidak sesuai dengan semangat Aksi Puasa 
Katolik? 

 Berpuasa dan berpantang sekedar untuk 
kesehatan: diet, mengurangi makan dan 
minum atau makanan dan minuman tertentu 
untuk mencegah atau mengatasi penyakit 
tertentu.  

 Berpuasa dan berpantang untuk 
memperoleh kesaktian baik itu tubuh 
maupun rohani. 

 
Puasa Katolik selalu terlaksana bersamaan 
dengan doa dan derma, yang terwujud dalam 
Aksi Puasa Pembangunan (APP). 
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Wacana Komunikasi Umat Stasi St Philipus Arengka Ujung Pekanbaru 

Minggu Biasa IV / Tahun B Edisi 18 Februari 2012 

Bacaan Seminggu 

 

MInggu, 19 Feb 2012 
Yes 43:18-19,21-22,24b-25,  
2Kor 1:18-22,  
Mrk 2:1-12 
Senin, 20 Feb 2012 
Yak 3:13-18,  
Mrk 9:14-29 
Selasa, 21 Feb 2012 
Yak 4:1-10,  
Mrk 9:30-37 
Rabu, 22 Feb 2012 
Yl 2:12-18,  
2Kor 5:20?6:2,  
Mat 6:1-6,16-18 
Kamis, 23 Feb 2012 
Ul 30:15-20,  
Luk 9:22-25 
Jumat, 24 Feb 2012 
Yes 58:1-9a,  
Mat 9:14-15 
Sabtu, 25 Feb 2012 
Yes 58:9b-14,  
Luk 5:27-32 
  

 RABU ABU  : 22 Feb 2012 
 

Seringkali kita mendengar 
bahwa di suatu tempat ada 

penyembuhan masal yang 
dilakukan oleh seseorang yang 
bisa menyembuhkan segala 
penyakit, tanpa operasi, tanpa 
jarum suntik dan tanpa obat. 
Melalui tangan orang itu banyak 

orang yang memperoleh 
kesembuhan. Ada yang sembuh 
badannya dari penyakit yang 
dideritanya tetapi ada juga yang 
hanya memperoleh kesembuhan 
batinnya.  

 
Banyak tanggapan dari praktek penyembuhan itu. 

Ada yang menanggapinya bahwa penyembuhan itu 
berkat karunia Tuhan yang diperolehnya, tetapi ada 

yang mengatakan mereka itu hanya ingin mengeruk 
uang berkedok penyembuhan masal. Bahkan ada juga 
yang mengatakan bahwa mereka melakukan semua 
itu dengan bantuan kuasa kegelapan atau iblis. 
Banyak pribadi-pribadi dengan berbagai motivasi yang 
melakukan apa saja dengan cara apa saja. 

 

Info Stasi St. Philipus Pekanbaru 

Ketua Stasi  0811766221;  
Ketua kring I   081537484027; Ketua Kring II   081378208252; Ketua Kring III  08127656029;  

Ketua Kring IV 08126885834; Ketua Kring V    ; 081275170727 
BIA/BIR 08126848092;  Sekretaris   081365468810; Editorial Buletin    081365788300;  

e-mail: philipus@post.com 
 

Foto Perayaan Natal 
 

Bagi yang sudah memesan foto perayaan 
Natal 2011, harap segera mangambil ke redaksi 
bulletin, karena sisa biaya cetak akan segera 
diserahkan kepada Stasi. Terimakasih. 
 

Panitia Paskah 2012 
 

Kepanitiaananitia Paskah adalah kelanjutan 
dari Kepanitiaan natal yang lalu, dengan 
susunan:  
 

Antonius Sahana Ketua 
Renata Sekertaris/Dokumentasi 
Mujiati Bendahara 
Petrus Sunu Liturgi  
Daud Darmono Acara 
Marselina Pane Acara 
Yohanes Perlengkapan 
Lina Ginting Konsumsi 
Margaretha Muliati (Lili) Sosial 
FX Sarjono Keamanan 
Ketua Kring 1, 2, 3, 4, 5 Seksi Dana 

 
Pelantikan pengurus Stasi Arengka Ujung 
yang baru akan diadakan Sabtu, 25 Feb 2012. 
 

Jadwal Ibadat 
Rabu Abu, 22 Feb 2012 @19.00 di Gereja AURI 
 

 
BERHADIAH Kain batik 2,5 meter untuk 2 
pemenang yang diundi. Jika memungkinkan, 
pengundian dilakukan Minggu depan, namun 
jika jadwal terlalu padat, maka pengundian 
akan dilakukan pada Misa berikutnya. 
 
Pertanyaannya: 
Kapankah puasa dan Pantang secara 
bersamaan wajib dilakukan oleh umat Katolik 
dewasa? 
 

Format: Nama # Kring # Jawaban 
 

Kirim ke Koordinator BIA/BIR.  
Paling lambat 24 Feb 2012 @17.00.  
Terimakasih .   
 

PUTRA MANUSIA BERKUASA MENGAMPUNI DOSA 

 

http://www.imankatolik.or.id/alkitabq.php?q=Yes43:18-19;Yes43:21-22;Yes43:24-25;
http://www.imankatolik.or.id/alkitabq.php?q=2Kor1:18-22;
http://www.imankatolik.or.id/alkitabq.php?q=Mrk2:1-12;
http://www.imankatolik.or.id/alkitabq.php?q=Yak3:13-18;
http://www.imankatolik.or.id/alkitabq.php?q=Mrk9:14-29;
http://www.imankatolik.or.id/alkitabq.php?q=Yak4:1-10;
http://www.imankatolik.or.id/alkitabq.php?q=Mrk9:30-37;
http://www.imankatolik.or.id/alkitabq.php?q=Yl2:12-18;
http://www.imankatolik.or.id/alkitabq.php?q=2Kor5:20;
http://www.imankatolik.or.id/alkitabq.php?q=Mat6:1-6;Mat6:16-18;
http://www.imankatolik.or.id/alkitabq.php?q=Ul30:15-20;
http://www.imankatolik.or.id/alkitabq.php?q=Luk9:22-25;
http://www.imankatolik.or.id/alkitabq.php?q=Yes58:1-9;
http://www.imankatolik.or.id/alkitabq.php?q=Mat9:14-15;
http://www.imankatolik.or.id/alkitabq.php?q=Yes58:9-14;
http://www.imankatolik.or.id/alkitabq.php?q=Luk5:27-32;


 
 
 

lumpuh untuk bertemu dengan Yesus. 
Bagaimana pun mereka juga menjadi tangan 
Tuhan yang mempertemukan si lumpuh 
dengan Tuhan sendiri. Tanpa mereka, si 
lumpuh tidak dapat bertemu Tuhan, tidak 
dapat disentuh dan disembuhkan oleh Tuhan. 
 

Kemudian ada Yesus, pribadi yang 
didambakan si lumpuh. Dialah yang menjamah 
dan dengan kuasa-Nya menyembuhkan si 
lumpuh. Kata-Nya, “Hai anak-Ku, dosamu 
sudah diampuni.” Yesus menggabungkan 
kelumpuhan dengan kedosaan. Maka 
penyembuhan dikaitkan dengan 
pengampunan dosa. “Dosamu diampuni 
artinya kamu sembuh.” Dengan pernyataan 
“Dosamu diampuni” tampaknya memang 
Yesus mau menyatakan bahwa Dialah yang 
diutus Bapa untuk menyelamatkan manusia 
dari dosa. Dengan pengampunan dosa itu 
Yesus menyatakan bahwa Diri-Nya berkuasa 
mengampuni dosa.  

 
Itulah sebabnya orang-orang Farisi menjadi 

tidak senang karena mereka beranggapan 
yang berkuasa mengampuni dosa manusia 
hanyalah Allah. Mereka menuduh Dia 
menghojat Allah. Tetapi karena memang Yesus 
Putra Allah, maka kuasa-Nya itu semakin 
kelihatan dalam menyembuhkan si lumpuh. 
Dalam diri-Nya ada kuasa Alllah. Kata-Nya, 
“Bangunlah, angkatlah tempat tidurmu dan 
pulanglah ke rumahmu.” Orang lumpuh itupun 
bangun, sembuh, dan mengangkat tempat 
tidurnya pulang. Imannya yang begitu besar 
kepada Yesus telah menyelamatkan dia.  

       
Bagaimana dengan peristiwa penyem--

buhan masal yang dilakukan seseorang tadi?  
 
Sebaiknya kita jangan langsung 

menghakimi bahwa itu perbuatan musrik, atau 
kuasa kegelapan dan iblis. Kalau itu memang 
datangnya dari Atas kita lihat saja buahnya. 
Lebih tepat kalau kita menyerahkan 
sepenuhnya kepada kuasa Tuhan. Dan kita 
mengucap syukur bila banyak orang 
memperoleh kesembuhan karena kuasa Allah 
yang disalurkan melalui tangan-tangan mereka 
yang dengan tulus dan motivasinya mau 
menolong orang lain.  

 

 

Disampaikan bahwa Puasa hendaknya 
dilakukan pada saat Rabu Abu dan Jumat 
Agung bersamaan dengan Pantang. 
 

Apakah Pantang dan Puasa itu wajib? 
Ya, wajib. Semua orang Katolik yang berusia 14 
tahun keatas wajib berpantang pada hari Rabu 
Abu dan setiap hari Jumat sampai Jumat 
Agung. Jadi hanya 7 hari selama masa 
PraPaskah.  
Sedangkan untuk Puasa diwajibkan bagi 
semua orang beriman dewasa (18- awal 60 
tahun). Jadi selama masa PraPaskah, 
kewajiban Puasa hanya 2 hari saja. 
 

Anak-anak dan remaja memang belum terikat 
Puasa, namun ada baiknya jika mereka dibina 
sedini mungkin pada masa Prapaskah untuk 
mengendalikan keinginan mereka sambil 
diberi pengatahuan iman mengenai kisah 
sengsara Tuhan Yesus. 
 

Aksi Pantang itu seperti apa? 

 Pantang daging, dan atau 

 Pantang pokok, dan atau 

 Pantang garam, dan atau 

 Pantang gula, misalnya permen, manisan, 

 Pantang hiburan, seperti nonton TV, 
bermain video game, dan sebaainya 

 

Bagaimana melaksanakan Aksi Puasa? 
Dengan makan kenyang hanya satu kali dalam 
sehari.  
Untuk yang biasa makan tiga kali sehari, atau 
untuk yang kurang sehat, maka dapat memilih  
• Pagi Kenyang, siang tak kenyang, malam 

tak kenyang, atau  
• Pagi Tak kenyang, siang kenyang, malam 

tak kenyang, atau 
• Pagi Tak kenyang, siang tak kenyang, 

malam kenyang 
 
Wah.Alangkah ringannya Puasa Katolik ini. 
Karena begitu ringannya, kewajiban berpuasa 
dan berpantang dilaksanakan sesuai dengan 
semangat tobat yang hendak dibangun, maka 
umat beriman  baik secara pribadi, keluarga, 
atau pun kelompok  dianjurkan untuk 
menetapkan cara berpuasa dan berpantang 
yang lebih berat. Penetapan yang dilakukan 
diluar kewajiban dari Gereja, tidak mengikat 
dengan sangsi dosa. 
 

[pojok KATEKESE]  A M I N 

Setiap hari kita mengucapkan kata ini, “AMIN”. 
Apa “AMIN” dalam Kompedium Katekese 
Gereja Katolik? 
 
Kata Ibrani ”Amin”, yang juga menjadi kata 
penutup Kitab Suci, beberapa doa dalam 
Perjanjian Baru, dan doa-doa liturgi Gereja, 
mengungkapkan ”Ya” kita yang total dan 
penuh kepercayaan terhadap apa yang kita 
akui dalam Syahadat. (Kompedium KGK 217) 
 

[pojok KITAB SUCI]  
PELAKU FIRMAN 

BUKAN HANYA PENDENGAR 

"Hendaklah kamu menjadi pelaku firman dan 
bukan hanya pendengar saja" (Yak 1:22) 
 

 
 
Mendengarkan bukan sesuatu yang mudah. 
Butuh KETEKUNAN dan KESABARAN.  Namun,  
itu belum sempurna dan belum cukup. Yang 
didengarkan harus DILAKSANAKAN dengan 
baik. 
 
Demikan halnya dengan SABDA TUHAN. 
Pertama-tama kita harus MENDENGARKAN 
Sabda itu,  kemudian MEMAHAMI apa yang 
dikehendaki Allah dari Sabda itu, dan kemudian 
MELAKSANAKAN nya. 
 
Menjadi suatu permenungan bersama 
sepanjang hari ini,bagaimanakah sikap kita 
selama ini terhadap Sabda Tuhan yang kita 
dengarkan setiap hari? Sudahkah kita menjadi 
pelaksana dan bukan pendengar saja? 
 
Sebagai contoh sabda, "Setiap orang 
hendaklah cepat untuk mendengar, tetapi 
lambat untuk berkata-kata, dan juga lambat 
untuk marah"(Yak 1:19) 
 
"Adalah baik menantikan kejujuran, keadilan dan 
kebenaran… Akan tetapi, menjadi lebih 
bijaksana bila engkau dan aku mewujudnyatakan 
semuanya itu dalam kata dan perbuatan kita 
setiap hari." 

 
 

[pojok LITURGI]     DIBELAKANG ALTAR 

Meja Altar hanya digunakan Imam pada saat 
persembahan Roti dan Anggur, Tubuh dan 
Darah Kristus. 
 
Jadi pada saat ibadat sabda, meja Altar tetap 
diatur lengkap seperti pada saat Misa, namun 
pemimpin ibadat tidak berada di belakang 
Altar, melainkan di belakang podium. 
 

 
 

Tanggal 22 Feb 2012 adalah hari Rabu Abu 
yang menandai bahwa kita mulai memasuki 
Masa Prapaskah yang akan berlangsung 
selama 5 minggu. Pada  masa-masa ini kita 
sebagai umat Katolik diwajibkan untuk 
melakukan Pantang dan Puasa. 
 

 
Pantang, haruskah? 
Pantang makan daging atau makanan lain 
menurut ketentuan Konferensi para Uskup 
hendaknya dilakukan setiap hari Jumat 
sepanjang tahun, kecuali hari Jumat itu 
kebetulan jatuh pada salah satu hari yang 
terhitung hari raya. 
 

Kenapa harus Pantang dan Puasa? 
Pantang dan puasa sekaligus dilakukan untuk 
mengenang sengsara dan wafat Tuhan Yesus. 
Secara logika, seandainya seseorang yang kita 
sayangi sedang mengalami kesusahan : maka 
tentu pada saat itu kita berusaha melakukan 
sesuatu untuk meringankan kesusahannya, 
atau paling sedikit adalah ikut prihatin. 
 

Keprihatinan akan sengsara dan wafat Tuhan 
Yesus kita hendaknya diwujudkan dalam aksi 
Pantang dan Puasa. Hal inipun disampaikan 
dalam KHK (Kitab Hukum Kanonik) 1251. 
Disampaikan bahwa Puasa hendaknya 

dilakukan pada saat Rabu Abu dan Jumat 


