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segala sesuatu ingin diselesaikan dengan seccpat mungkin. Maka mau tak mau hal itu 
juga mempengaruhi cara hidup dan cara bertindak manusia, yaitu ingin ‘cepat-cepat 
sukses atau menikmati sesuatu, dst.’, misalnya cepat-cepat menerima ijazah kemudian 
membeli nilai atau menyontek, cepat-cepat ingin kaya maka kemudian melakukan 
korupsi seenaknya, cepat-cepat naik pangkat dan golongan atau jabatan kemudian 
melakukan KKN, cepat-cepat ingin menikmati kegairahan seksual kemudian meskipun 
masih remaja atau muda-mudi melakukan hubungan seks bebas yang berdampak 
kehamilan dan kemudian melakukan aborsi, dst.. Yang kiranya marak pada masa kini 
adalah cepat-cepat menikmati makanan atau minuman, dan untuk itu senantiasa 
mengkonsumsi makanan dan minuman instant dalam kemasan. Penelitian 
menunjukkan bahwa karena begitu banyak mengkonsumsi (kalau tidak boleh dikatakan 
sebagai menu sehari-hari) makanan dan minuman instant maka daya tahan fisik 
melemah alias tidak memiliki kebugaran dan kesehatan fisik/tubuh yang handal dan 
tahan terhadap aneka serangan virus penyakit. Sabda hari ini mengingatkan dan 
mengajak kita semua untuk hidup dan bertindak mengikuti proses sebagaimana 

~~ Datanglah, dan penuhi panggilan 
dengan menghubungi:  
 
1. Biara Xaverian (Rumah Provinsial) 
Jl. Situjuh 3 
Padang 25219 
Telp. (0751) 34207 
Fax.  (0751) 34654 
 
2. Wisma Xaverian (Rumah Promotor & Tunas 
Xaverian) 
Jl. Pandega Asih I/8 
Yogyakarta 55281 
Telp. (0274) 883798 
Fax.  (0274) 880057 
Email:manusg64@hotmail.com 
 
3. Wisma Xaverian (Rumah Pranovisiat & 
Novisiat) 
Jl. Utama 1 - Pondok Karya 
Tromolpos 2 - Bintaro 
Jakarta 12330 
Telp. (021) 7375638 
Fax.  (021) 7356758 
xaverian@dnet.net.id 
 
4. Wisma Xaverian (Rumah Skolastikat Filsafat) 
Jl. Cempaka Putih Raya no. 42 
Telp. (021) 4240356 
Fax.  (021) 4240264 
E-mail: dolfosx@yahoo.it  
 

Kami merupakan suatu KELUARGA kerena 
kami hidup dan bekerja bersama sebagai 

sesama saudara, dan dengan tangan 
terbuka menerima anggota KELUARGA 

baru dengan mengasihi Allah dalam 
segala-galanya dan yang mempertajam 

hasrat kita untuk menyeberluaskan 
kerajaan-Nya di mana-mana. 

 
 

 

Buletin Mingguan 
 

 Wacana Komunikasi Umat Stasi St Philipus Arengka Ujung Pekanbaru 
Minggu biasa ke XXVIII/ Tahun B Edisi 13 Oktober 2012 

Bacaan Seminggu 

 

Minggu, 14 Okt 2012 
Keb 7:7-11,  
Ibr 4:12-13,  
Mrk 10:17-30 
Senin, 15 Okt 2012 
Gal 4:22-24,26-27,31-5:1,  
Luk 11:29-32 
Selasa, 16 Okt 2012 
Gal 4:31b?5:6,  
Luk 11:37-41 
Rabu, 17 Okt 2012 
Flp 3:17 ? 4:1,  
Yoh 12:24-2 
Kamis, 18 Okt 2012 
2Tim 4:10-17b,  
Luk 10:1-9 
Jumat, 19 Okt 2012 
Ef 1:11-14,  
Luk 12:1-7 
Sabtu, 20 Okt 2012 
Ef 1:15-23,  
Luk 12:8-12 
 

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 
 

PENGUMUMAN 
 

Petugas Ibadat Sabtu, 20 Oktober 2012 
 
Pemimpin : Bp. Sri Pramusanto 
Dirigen : Bp. Daud Darmono 
Organis : Bp. Sumardi 
Mazmur : Bp. Yohanes 
BIAK : Sdri. Ika 
Petugas : Kring 4 
 
Kolekte 6 Okt 2012 
 
Kolekte 1 : Rp.355.000,- 
Kolekte 2 : Rp.362.000,- 
 
Jadwal DOA ROSARIO 
 
Kring 1 
Senin, 15 Okt 2012 @19.30 
Di rmh. Kel Bpk Sumardi 
Komp. Citra Blok B 
 
Kring 2 
Minggu, 14 Okt 2012 @19.00 
Di rmh Kel Bpk Petrus Sunu 
Komp. Melur 
 
Kring 3 
JUmat, 19 Okt 2012 @19.30 
DI rmh Ibu Lucina Yun 
Gg. Guru No 12 
 
Kring 4 
Selasa, 16 Okt 2012 @19.00 
Di rmh. Kel Bpk Sri Pramunarto 
Jl Kulim Komp. Beringin Indah 

 

JUALAH HARTA MILIKMU, 

DAN IKUTLAH AKU 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Pada era kemajuan sarana-prasarana teknologi canggih 
yang terus bertumbuh dan berkembang saat ini, antara lain 
sarana komunikasi seperti tilpon/HP atau internet, kiranya 
segala sesuatu ingin diselesaikan dengan seccpat mungkin. 
Maka mau tak mau hal itu juga mempengaruhi cara hidup 
dan cara bertindak manusia, yaitu ingin ‘cepat-cepat sukses 
atau menikmati sesuatu, dst.’, misalnya cepat-cepat 
menerima ijazah kemudian membeli nilai atau menyontek, 
cepat-cepat ingin kaya maka kemudian melakukan korupsi 
seenaknya, cepat-cepat naik pangkat dan golongan atau 
jabatan kemudian melakukan KKN, cepat-cepat ingin 
menikmati kegairahan seksual kemudian meskipun masih 
remaja atau muda-mudi melakukan hubungan seks bebas 
yang berdampak kehamilan dan kemudian melakukan 
aborsi, dst.. Yang kiranya marak pada masa kini adalah 
cepat-cepat menikmati makanan atau minuman, dan untuk 
itu senantiasa mengkonsumsi makanan dan minuman 
instant dalam kemasan. Penelitian menunjukkan bahwa 

http://www.imankatolik.or.id/alkitabq.php?q=Keb7:7-11;
http://www.imankatolik.or.id/alkitabq.php?q=Ibr4:12-13;
http://www.imankatolik.or.id/alkitabq.php?q=Mrk10:17-30;
http://www.imankatolik.or.id/alkitabq.php?q=Gal4:22-24;Gal4:26-27;Gal4:31-99;Gal5:1-1;
http://www.imankatolik.or.id/alkitabq.php?q=Luk11:29-32;
http://www.imankatolik.or.id/alkitabq.php?q=Gal4:31;
http://www.imankatolik.or.id/alkitabq.php?q=Luk11:37-41;
http://www.imankatolik.or.id/alkitabq.php?q=Flp3:17;
http://www.imankatolik.or.id/alkitabq.php?q=Yoh12:24-2;
http://www.imankatolik.or.id/alkitabq.php?q=2Tim4:10-17;
http://www.imankatolik.or.id/alkitabq.php?q=Luk10:1-9;
http://www.imankatolik.or.id/alkitabq.php?q=Ef1:11-14;
http://www.imankatolik.or.id/alkitabq.php?q=Luk12:1-7;
http://www.imankatolik.or.id/alkitabq.php?q=Ef1:15-23;
http://www.imankatolik.or.id/alkitabq.php?q=Luk12:8-12;
mailto:philipus@post.com
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sebagai menu sehari-hari) makanan dan 
minuman instant maka daya tahan fisik 
melemah alias tidak memiliki kebugaran dan 
kesehatan fisik/tubuh yang handal dan 
tahan terhadap aneka serangan virus 
penyakit. Sabda hari ini mengingatkan dan 
mengajak kita semua untuk hidup dan 
bertindak mengikuti proses sebagaimana 
dikehendaki oleh Allah. 
 
"Anak-anak-Ku, alangkah sukarnya masuk 
ke dalam Kerajaan Allah. Lebih mudah 
seekor unta melewati lobang jarum dari 
pada seorang kaya masuk ke dalam 
Kerajaan Allah.” (Mrk 10:24-25). 

 
“Masuk ke dalam Kerajaan Allah” berarti 
hidup dan bertindak sesuai dengan perintah 
dan kehendak Allah, tidak hidup dan 
bertindak hanya mengikuti selera pribadi 
atau keinginan sendiri. Kebanyakan orang 
masa kini adalah hidup dan bertindak 
mengikuti selera atau keinginan pribadi, cari 
seenaknya sendiri; aneka aturan atau tata 
tertib berhenti dalam tulisan dan tidak 
pernah dilakukan atau dihayati, 
sebagaimana dapat kita saksikan di jalanan 
dimana para pengendara kurang atau tidak 
mentaati rambu-rambu lalu lintas. Demikian 
juga banyak orang telah melanggar 
perjanjian atau ikrar yang telah diucapkan, 
misalnya janji baptis, janji perkawinan, kaul, 
janji/sumpah pegawai atau jabatan dst.. 
 
“Firman Allah hidup dan kuat dan lebih 
tajam dari pada pedang bermata dua mana 
pun; ia menusuk amat dalam sampai 
memisahkan jiwa dan roh, sendi-sendi dan 
sumsum; ia sanggup membedakan 
pertimbangan dan pikiran hati kita. Dan 
tidak ada suatu makhluk pun yang 
tersembunyi di hadapan-Nya, sebab segala 
sesuatu telanjang dan terbuka di depan 
mata Dia, yang kepada-Nya kita harus 
memberikan pertanggungan jawab” (Ibr 
4:12-13) 

 

MARIA  
“Engkau beroleh kasih karunia di hadapan 
Allah. Sesungguhnya engkau akan 
mengandung dan akan melahirkan seorang 
anak laki-laki. . . .” Jadilah padaku menurut 
perkatAan-Mu itu.  

 

 
 

Kehidupan sebagai seorang misionaris itu 

sulit, namun indah. Keindahan itu muncul 

karena kami terus-menerus berusaha melihat, 

mencari dan mencintai Tuhan di dalam segala 

sesuatu. Iman inilah yang menjadi kunci 

kebahagiaan kami. Anda mau ikut? 
 

 
Logo Misionaris Xaverian 

 
 

mata Dia, yang kepada-Nya kita harus 
memberikan pertanggungan jawab” (Ibr 
4:12-13) 
 

Hidup dan bertindak ‘dalam Dia/Allah’ 

memang tak terlepas dari doa. Dengan kata 

lain kita semua diingatkan untuk tidak 

melupakan doa-doa harian sebagai umat 

beriman atau beragama. Hadapi dan sikapi 

aneka tugas, pekerjaan, masalah, tantangan 

dan beban dalam dan dengan doa alias 

bersama dan bersatu dengan Allah, karena 

dengan demikian pasti akan dapat kita 

laksanakan dengan baik dan sukses.  
 
 

[RENUNGAN] MEMBAHAGIAKAN 
Realita: Kebahagiaan sejati produk dari 
kasih. Lagu: ”Kasih ibu kepada beta, tak 
terhingga sepanjang masa. Hanya memberi 
tak harap kembali, bagaikan surya menyinari 
dunia.” 
 
Refleksi Biblis: Waktu Yesus mengalahkan 
musuh-musuh-Nya yang menuduh Ia 
mengusir setan dengan kuasa Beelzebul, 
seorang wanita berteriak tak kuasa 
menahan rasa gembira dan kagumnya: 
”Berbahagialah ibu yang telah mengandung 
Engkau dan susu yang telah menyusui 
Engkau.” Tetapi, Yesus bukan tipe orang 
yang gampang puas dengan luapan emosi 
spontan dan kegembiraan sesaat. Ia selalu 
membawa orang menemukan dasar sukacita 
dan kebahagiaan sejati, hasil dari kerja 
keras. Ia berkata: ”Yang berbahagia ialah 
mereka yang mendengarkan Firman Allah 
dan memeliharanya.” Yang berbahagia 
adalah orang yang mendengarkan Firman, 
menerima, memelihara, dan mengem-
bangkannya, sehingga memenuhi hatinya. 
Dengan demikian, tidak ada lagi tempat 
kosong bagi roh jahat untuk tinggal di dalam 
dirinya. 

bangkannya, sehingga memenuhi hatinya. 
Dengan demikian, tidak ada lagi tempat 
kosong bagi roh jahat untuk tinggal di dalam 
dirinya. 

 
Rekonsiliasi:  

Tidak jarang kita tempuh jalan pintas dan 

puas dengan kegembiraan sesaat. Padahal 

tekun dalam perjuangan dan penderitaan 

mendatangkan kebahagiaan sejati. Mengapa? 

Apa mau kita sekarang? 
 

 
 

DIPANGGIL? DATANGLAH! 
 
ABRAHAM  
Pergilah dari negerimu dan dari sanak 
saudaramu, dan dari rumah bapamu ke 
negeri yang akan Kutunjukkan kepadamu . . 
. .lalu pergilah Abraham  
 
MUSA  
Sekarang seruan orang Israel telah Kudengar. 
Juga telah Kulihat kesengsaraan mereka. Jadi 
sekarang pergilah . . . Aku mengutus engkau . . . 
lalu pergilah Musa  


