
 

 
Halaman 1 

 

   
   
   
   

Anugerah hanya bisa diandalkan dari kebaikan hati Allah. 

 

Dalam hal ini rupanya para murid masih belum paham. Mereka lupa bahwa 

Yesus pernah mengatakan: ”Barangsiapa ingin menjadi terkemuka di antara kamu, 

hendaklah menjadi hamba untuk semuanya. Barangsiapa ingin menjadi besar, 

hendaklah ia menjadi pelayanmu.” demikian Tuhan menasihati para murid-Nya 

yang masih berebut kedudukan. Dan tambah-Nya, ”Karena Anak Manusia datang bu 

kan untuk dilayani, melainkan untuk melayani dan untuk memberikan nyawa-Nya menjadi tebusan bagi 

banyak orang.” Mengapa? Karena Tuhan sangat mencintai manusia dan ingin agar semua orang 

menemukan keselamatan Allah.  
 

Tuhan tidak pernah berhenti memelihara kita 

dengan hadiah-hadiahNya setiap saat. Tetapi sering 

kita merasa, Tuhan itu jauh, Ia tidak pernah 

memperhatikan kita. Mungkin kitalah yang sudah 

tidak bisa lagi menikmati hadiah-hadiah Tuhan, 

karena setiap kali Tuhan memberi hadiah, kita 

menuntut hadiah yang lebih besar. Hingga kita tidak 

menyadari anugerahNya dalam hal yang biasa-biasa 

saja. Otomatis kita pun tidak merasakan kebutuhan 

untuk bersyukur kepadaNya. Sebagai kelanjutannya, 

kita tidak merasakan kasih Tuhan dan kita pun 

merasa seperti tanah yang kering kerontang. 

 

Betapa pun kecilnya pemberian dari Tuhan, apakah 

kita manusia bisa menciptakannya? Benar kita bisa 

mencari uang untuk mendapatkan keinginan kita, 

tetapi semua bakat talenta kita bukankah asalnya 

dari Tuhan. Kalau hadiah-hadiah biasa dari Tuhan 

tidak lagi bisa membuat kita melihat kasih Tuhan, 

hadiah-hadiah apa lagi yang bisa menyadarkan kita 

bahwa kita ini dikasihi Tuhan. 

 

Betapa berbahagianya orang yang mudah bersyukur 

oleh hadiah-hadiah kecil dari Tuhan, karena 

menyadari sekecil apa pun hadiah dari Tuhan, isi 

hadiah itu jauh lebih besar dari ukurannya. Karena 

di dalam hadiah yang kecil itu terkandung kasih 

Tuhan yang besar dan tulus. 
 

Salam. 
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JADWAL DOA ROSARIO 

Kring Satu 

Minggu, 21 Okt 2012 @19.00 

Di rmh Kel Bpk D Purwanto 

Damai Langgeng Blok D2 
 

Kring Dua 

MInggu 21 Okt 2012 @19.00 

Di Rmh Kel. Bpk Sihombing 

Perum Melur Permai N-11 
 

Kring Tiga 

Jumat, 26 Okt 2012 @19.00 

Di rmh Kel. Bpk Agustinus Manurung 
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PETUGAS MISA 27 Okt 2012 

Gembala : Pastor Franco 

Dirigen : Ibu Sri Pramusanto 

Organis : Renata 

Mazmur : Ibu Yenny 

Putra Altar: Vena dan Tomo 

Petugas : Kring 5 (lima) 

BIAK : Ibu Sunu 

 

IA DATANG UNTUK MELAYANI 

DAN MENYERAHKAN NYAWANYA BAGI SEMUA 

ORANG 
 

Di dunia ini tidak ada orang yang menginginkan hidupnya 

menderita. Semua manusia menginginkan kehidupan yang baik, 

posisinya yang enak dan dihormati banyak orang. Keinginan dan 

harapan itu biasanya dibarengi dengan usaha dan doa. Semua doa dan 

permohonan yang disampaikan dengan penuh iman kepada Yesus pasti 

dikabulkan sepanjang permohonannya itu bermanfaat untuk kebaikan 

si pemohon dan kemuliaan Tuhan sendiri. Tetapi doa dan permohonan 

yang belum tentu berguna dan bermanfaat bagi si pemohon tidak serta 

merta dikabulkan oleh Yesus. Seperti keinginan Yakobus dan Yohanes 

untuk bisa duduk di samping Yesus pada hari kemuliaan-Nya kelak. 

Dalam keinginan Yakobus dan Yohanes ini, rupanya ada kesan bahwa 

Yesus tidak segera mengabulkan-Nya. Yesus tidak ingin para murid-

Nya melupakan jalan penderitaan yang harus ditempuh sebelum 

menerima anugerah kemuliaan kekal. Selain itu, Ia tidak mau merebut 

hak Bapa-Nya. Bapa sendirilah yang akan menentukan kepada siapa 

anugerah itu diberikan, yang menurut-Nya dipandang-Nya layak. 

Anugerah hanya bisa diandalkan dari kebaikan hati Allah. 

 

Ensiklik Paus Benediktus XVI menetapkan tahun 2012 

sebagai tahun IMAN 
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Bagaimana dengan kita? 

Seringkali kita pun dalam melakukan perbuatan 

baik disertai harapan-harapan tertentu. Dibalik segala 

macam perbuatan kita tersembunyi keinginan 

memperoleh pahala, minta hak istimewa, posisi yang 

baik dan jabatan yang enak serta tempat terhormat. 

Kita lupa bahwa tempat terhormat itu bukan tujuan 

utama tetapi sarana untuk bisa saling melayani. 

Perbuatan baik akan berkurang nilainya jika tidak 

disertai sikap pelayanan yang tulus dan rendah hati. 

     

Lalu pelayanan bagaimana yang harus kita lakukan 

bagi sesama? Pelayanan yang bukan sekedar 

menawarkan harta, tetapi pelayanan yang kalau perlu 

mengorbankan hidup, waktu dan tenaga kita. 

Pelayanan yang tidak hitung-hitungan. Pelayanan 

berarti memberikan waktu yaitu mau mendengarkan 

keluhan orang lain dan pendapat orang lain. 

Pelayanan juga dapat berupa mendoakan. Misalnya 

mendoakan orang sakit agar mereka teguh imannya, 

bangkit kembali semangatnya dan berharap bahwa 

Tuhan mengasihinya. 

     

Dengan melayani tentu ada resiko yang kita hadapi: 

lelah, tidak bisa santai, menuai kritik, bahkan malah 

dicela orang. Namun kita tidak perlu takut untuk 

melayani, sepanjang tidak ada pamrih-pamrih apa 

pun. Seperti para pejuang kemerdekaan yang rela 

gugur di medan perang, agar bangsanya dapat hidup 

merdeka. Kita melihat banyak orang harus menjalani 

sengsara dipenjara atau dibrangus kreativitasnya, 

karena memperjuangkan kebebasan dan keluhuran 

nilai manusia. Mereka rela menderita karena 

memperjuangkan keadilan, demi kebaikan hidup 

orang-orang kecil. Mereka-mereka ini seperti Yesus, 

rela mengorbankan nyawa-Nya untuk menjadi 

tebusan bagi banyak orang. (FX. Mgn). 

 
 

 

Syarat masuk   

1. Benar-benar ingin menjadi imam atau bruder 

misionaris xaverian ·Saat ini kamu ada di kelas 

3 SMU atau yang sederajat atau sudah lulus  

2. Sudah dibabtis dan menerima sakramen krisma  

3. Memiliki kemauan belajar  

4. Lulus test seleksi  

5. Sehat jasmani (pemeriksaan kesehatan)  

6. Surat rekomendasi dari pastor paroki setempat  

Materi test :  

 mengisi questioner  

 wawancara dengan pastor xaverian  

 test IQ dan kepribadian  

Berminat? 

Datanglah, dan penuhi panggilan dengan 

menghubungi:  

Biara Xaverian (Rumah Provinsial) 

Jl. Situjuh 3 Padang 25219 

Telp. (0751) 34207   Fax.  (0751) 34654 

 

 

 

Sekecil apa pun pemberian Tuhan... 

apakah kita bisa menciptakannya? 
 

Marilah kita kembali ke masa kecil kita. Ketika kita 

mendapat hadiah dari ayah. Karena kita kecil, maka 

hadiah yang kita terima juga kecil. Tetapi apakah kita 

ingat betapa bahagianya hati kita saat itu.  

 

Mari kita kembali ke masa kini. Bila saat ini kita 

mendapat hadiah kecil seperti yang kita terima saat 

kita masih kecil dulu, hadiah itu tidak ada artinya 

bagi kita, mungkin hadiah itu hanya sebiji permen 

coklat.  

 

Tuhan tidak pernah berhenti memelihara kita dengan 

hadiah-hadiahNya setiap saat. Tetapi sering kita 

T A H U K A H    A N D A ???? 
 

Setia menghayati panggilan imamat tak akan terlepas 

dari hati dan jiwa yang disakiti oleh orang lain atau 

hati dan jiwa kita harus bersusah karena dosa dan 

kekurangan orang lain. Hati dan jiwa kita akan 

segera puas dan bahagia jika kita juga segera 

membantu orang-orang berdosa dan berkekurangan, 

sebaliknya jika kita diam saja berarti kita akan tetap 

sedih hati dan hancur jiwa kita.  

 

Diharapkan kita lebih baik disakiti hati dan jiwa kita 

karena kesetiaan pada panggilan imamat daripada 

menyakiti hati dan jiwa orang lain karena egoisme 

dan kemunafikan kita.  

 

Ciri khas seorang utusan antara lain memang disakiti, 

dicemooh dan mungkin juga kurang diperhatikan. 
 
SEBUAH PANGGILAN… 

 

 

Empat setengah abad yang lalu St. Fransiskus 

Xaverius ikut menabur benih Injil di Indonesia yang 

kini tumbuh menjadi pohon besar. Sekarang, ia 

memanggil engkau, pemuda-pemuda Indonesia 

untuk mengikutinya dalam melaksanakan karya 

misioner melalui keluarga SERIKAT MISIONARIS 

XAVERIAN yang telah didirikan oleh Beato Conforti.  

Ladang kerja para Misionaris Xaverian tidak 

terbatas. Kami berkarya di Amerika Serikat, 
Meksiko, Brasil, Kolumbia, Spanyol, Inggris, 

LADANG KERJA MISIONARIS 

XAVERIAN : 
 

 Amerika Serikat,  

 Meksiko,  

 Brasil,  

 Kolumbia,  

 Spanyol,  

 Inggris,  

 Italia,  

 Sierra Leone,  

 Burundi,  

 Kamerun,  

 Chad,  

 Republik Demokratik 

Congo,  

 Mozambiq,  

 Banglades,  

 Jepang,  

 Indonesia,  

 Cina,  

 Taiwan  

 Filipina. 

 

 
 

TAHAP PEMBINAAN CALON XAVERIAN 

 Satu tahun Tunas Xaverian di Yogyakarta, 

kecuali calon yang masuk dari seminari 

menengah  

 Satu tahun pranovisiat dan satu tahun 

novisiat di Bintaro (setelah novisiat 

mengikrarkan kaul sementara)  

 Empat tahun pendidikan filsafat di Sekolah 

Tinggi Filsafat Driyarkara – Jakarta  

 Satu tahun orientasi misioner (TOM) di salah 

satu komunitas xaverian di Indonesia  

 Teologi internasional yang meliputi satu 

tahun belajar bahasa dan beberapa tahun kuliah 

teologi sesuai dengan kondisi masing-masing 

komunitas teologi di Parma (Italia), Yaounde 

(Kamerun), Manila (Filipina) dan Meksiko City 

(Meksiko).  

 Tahbisan imam  

 Penempatan di salah satu regio tempat Serikat 

Misionaris Xaverian berkarya di dunia.  

 

 

 

http://tunassx.wordpress.com/
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