
 
Edisi Khusus TAHUN IMAN 2012-2013 

 

 
Ada yang beranggapan setelah hari 
dan tanggal itu akan terjadi 
perubahan besar, dan mereka yang 
bertahan akan melihat dunia yang 

benar-benar baru. 

 

Bacaan Seminggu 

 

Minggu, 18 Nov 2012 
Dan 12:1-3,  
Ibr 10:11-14,18,  
Mrk 13:24-32 
Senin, 19 Nov 2012 
Why 1:1-4, 2:1-5a,  
Luk 18:35-43 
Selasa, 20 Nov 2012 
Why 3:1-6,14-22,  
Luk 19:1-10 
Rabu, 21 Nov 2012 
Why 4:1-11,  
Luk 19:11-28 
Kamis, 22 Nov 2012 
Why 5:1-10,  
Luk 19:41-44 
Jumat, 23 Nov 2012 
Why. 10:8-11;  
Luk. 19:45-48 
Sabtu, 24 Nov 2012 
Why 11:4-12,  
Luk 20:27-40 
 

Membincangkan akhir zaman atau hari kiamat 
sungguh menarik dan seru. Karena sering dibahas, 
diperbincangkan tetapi tidak pernah terbukti, lalu 

sebagian besar orang menjadi masa bodoh. Kalau 
terjadi ya terjadilah, tokh akan dihadapi bersama-
sama oleh umat manusia. Namun begitu, cerita 

tentang akhir zaman ini ada juga yang membuat 
takut dan khawatir sebagian orang bila itu terjadi. 
Sebab ada yang beranggapan bahwa dunia yang 
gemerlap ini akan segera berakhir dan musnah 

tiada bekas. Akan terjadi penganiayaan dan siksaan 
besar serta kekacauan di muka bumi.  
 

NASA pun meramalkan bahwa akan terjadi 
kegelapan selama tiga hari pada bulan Desember 
tahun ini, tepatnya tanggal 23 sampai 25. Menurut 

perkiraan ilmuwan dari Amerika Serikat itu bahwa 
akan terjadi kesejajaran alam semesta di mana 
matahari dan bumi ada dalam satu garis lurus 
untuk pertama kalinya.  

 

MENANTIKAN AKHIR JAMAN, 
DENGAN MENGIKUTI KEHENDAK ALLAH 

Minggu biasa ke XXXIII Tahun B Edisi 17 Nov 2012 

http://www.imankatolik.or.id/alkitabq.php?q=Dan12:1-3;
http://www.imankatolik.or.id/alkitabq.php?q=Ibr10:11-14;Ibr10:18;
http://www.imankatolik.or.id/alkitabq.php?q=Mrk13:24-32;
http://www.imankatolik.or.id/alkitabq.php?q=Why1:1-4;Why2:1-5;
http://www.imankatolik.or.id/alkitabq.php?q=Luk18:35-43;
http://www.imankatolik.or.id/alkitabq.php?q=Why3:1-6;Why3:14-22;
http://www.imankatolik.or.id/alkitabq.php?q=Luk19:1-10;
http://www.imankatolik.or.id/alkitabq.php?q=Why4:1-11;
http://www.imankatolik.or.id/alkitabq.php?q=Luk19:11-28;
http://www.imankatolik.or.id/alkitabq.php?q=Why5:1-10;
http://www.imankatolik.or.id/alkitabq.php?q=Luk19:41-44;
http://www.imankatolik.or.id/alkitabq.php?q=Why10:8-11;
http://www.imankatolik.or.id/alkitabq.php?q=Luk19:45-48;
http://www.imankatolik.or.id/alkitabq.php?q=Why11:4-12;
http://www.imankatolik.or.id/alkitabq.php?q=Luk20:27-40;
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Demikian pula Sabda Yesus dalam Injil 
hari ini menyebutkan gejala-gejala alam 
yang akan menyertai datangnya akhir 
dunia, sangat mengejutkan dan 
menakutkan. Matahari akan menjadi 
gelap, dan bulan tidak bersinar lagi; 
apalagi bintang-bintang pun akan 
berjatuhan dari langit. Memang betul 
bahwa dunia ini akan berakhir, tetapi 
kapan semua orang tiada yang tahu, 
yang kita tahu hanya tanda-tanda 
zaman seperti yang disampaikan Yesus 
sendiri. Apa yang disampaikan Yesus 
bisa membuat ketegangan dan 
kegelisahan hati. Hal ini ada kesan 
bahwa penghakiman terakhir akan 
segera tiba.  

 
Memang kalau 

kita memperhati-
kan bacaan perta-
ma hari ini, akhir 
zaman digambar-
kan sebagai saat 
penghakiman. Di 
balik gambaran 
yang menakutkan 
itu, Yesus sebe-
narnya mau ber-

pesan kepada para murid dan kita 
semua sebagai pengikut-Nya supaya 
berjaga-jaga dan penuh 
pengharapan. Bila saat itu tiba, agar 
kita siap dan dengan ikhlas 
meninggalkan segala-galanya untuk 
ikut bersama-Nya. Peringatan yang 
disampaikan Yesus tentang datangnya 
akhir zaman yang ditandai dengan 
siksaan-siksaan dan perubahan alam, 
banyak yang menanggapi dengan 
membuat ramalan-ramalan kapan akan 
terjadi, namun belum pernah satupun 
ramalan itu terbukti. Hari kiamat pasti 
datang atau kedatangan Anak Manusia 
yang kedua kalinya ke dunia pada akhir 
zaman, itu pasti. Kenapa takut? 
 

Bagaimana mempersiapkan hal itu? 

 
Masalah akhir zaman, sebaiknya kita 
tidak perlu memikirkan kapan itu 

terjadi. Yang perlu bagaimana kita 
mempersiapkan diri sebaik-baiknya. 
Setiap hari merupakan hari yang kita 
siapkan, kita rencanakan, kita isi dalam 
Tuhan. Jika kita selalu mengikuti 
kehendak-Nya dan menjalankan Sabda 
Allah dengan penuh iman adalah 
merupakan persiapan menyongsong 
datangnya akhir zaman. Dengan 
membuat niat untuk terus-menerus 
bertobat, memperbaiki diri, 
mendekatkan diri kepada Tuhan, selalu 
berdoa dan tekun berbuat baik 
merupakan sikap berjaga-jaga. Berjaga-
jaga dengan penuh pengharapan, 
karena saat yang akan tiba adalah saat 
pengampunan dan saat kesela-matan.  
 

Dengan mengikuti kehendak-Nya 
dan mengandalkan Sabda-Nya, kita 
akan siap memasuki hidup abadi 
bersama Dia. Seperti pesan-Nya 
bahwa langit dan bumi akan berlalu 
tetapi Sabda-Nya tidak akan berlalu. 
Di samping berjaga-jaga, kita harus 
yakin dan selalu bersyukur atas belas 
kasih Allah dalam Yesus Kristus yang 
selalu mengalir deras dalam diri kita. 
Inilah sumber pengharapan iman kita.  

✞ 
 

 

 

 
 
Apa itu kehidupan kekal? 
 
Kehidupan kekal adalah kehidupan yang 
mulai langsung setelah kematian. 
Kehidupan ini tidak mempunyai akhir, 
akan didahului dengan pengadilan 
khusus bagi setiap orang oleh Kristus 
yang mengadili orang yang hidup dan 
yang mati. Pengadilan khusus ini akan 
dipastikan pada pengadilan akhir. 
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Apa itu pengadilan khusus? 
Pengadilan khusus adalah pengadilan 
yang berakibat lang-sung, terjadi 
setelah kematian. Melalui jiwanya yang 
abadi,setiap orang akan menerima 
pembalasan sesuai dengan iman dan 
perbuatannya.Pembalasan ini bisa 
berarti masuk kedalam kebahagiaan 
surga, secara langsung atau setelah 
pemurnian atau masuk kedalam kutukan 
abadi neraka. 
 
Apa arti istilah “surga”? 
―Surga‖ berarti suatu keadaan bahagia 
yang tertinggi dan definitif. Mereka yang 
mati dalam keadaan rahmat Allah dan 
tidak membutuhkan pemurnian lebih 
jauh berkumpul dengan Yesus dan 
Maria, para malaekat , dan para kudus. 

Mereka merupakan Gereja surga, 
tempat mereka melihat Allah ”muka 
dengan muka‖(1 Kor 13:12). Mereka 
hidup dalam kesatuan dengan cinta 
dengan Tritunggal dan menjadi 
pengantara kita. 
 
Apa itu api penyucian? 
 

Api penyucian ialah 
keadaan mereka yang 
mati dalam persaha-
batan dengan Allah, 
ada kepastian akan 
keselamatan kekal 

mereka tetapi masih membutuhkan 
pemurnian untuk masuk ke dalam 
kebahagiaan surga. 
 
Bagaimana kita bisa membantu 
jiwa-jiwa yang sedang dimurnikan 
di api penyucian? 
Karena ada persekutuan para kudus , 
kaum beriman yang masih berjuang di 
dunia ini dapat membantu jiwa-jiwa di 
api penyucian dengan mempersembah-
kan doa-doa untuk mereka, khususnya 
kurban Ekaristi. Mereka juga dapat 
membantu mereka dengan 
beramal,indulgensi, laku tapa dan tobat. 
 
 

Apa itu neraka? 
Neraka merupakan kutukan kekal bagi 
mereka yang mati dalam keadaan dosa 
berat karena pilihan bebas mereka 
sendiri. Penderitaan mereka yang utama 
adalah keterpisahan kekal dari Allah 
yang merupakan satu-satunya sumber 
kehidupan dan kebahagiaan yang 
merupakan tujuan kita diciptakan dan 
yang merupakan kerinduan kita. Kristus 
menjelaskan realitas ini dengan kata-
kata:‖Enyahlah dari hadapan-Ku, hai 
kamu orang-orang terkutuk, enyahlah 
ke dalam api yang kekal‖ ( Mat 25:41). 
 
Bagaimana adanya neraka ini 
diperdamaikan dengan kebaikan 
Allah yang tak terbatas? 
Allah menghendaki ―supaya semua 

orang berbalik dan bertobat‖(2 Pet3:9), 
namun Ia menciptakan manusia dalam 
keadaan bebas, dan manusia sendiri 
mempunyai tanggung jawab;Allah 
menghargai keputusan-keputusan kita. 
Karena itu manusialah yang dengan 
bebas memisahkan dirinya dari kesatuan 
dengan Allah jika pada saat kematian 
dia tetap berpegang teguh pada 
pendiriannya dalam dosa berat dan 
menolak cinta dan kerahiman Allah. 
 
Apa itu pengadilan akhir? 
Pengadilan akhir merupakan keputusan 
untuk masuk ke dalam kebahagiaan 
atau hukuman abadi yang dijatuhkan 
oleh Yesus terhadap ―orang –orang yang 
benar maupun orang –orang yang tidak 
benar‖(Kis 24:15) pada saat Dia kembali 
sebagai Hakim yang mengadili  orang 
yang hidup dan yang mati. Sesudah 
pengadilan terakhir badan yang 
dibangkitkan akan mengambil bagian  
dalam ganjaran yang diterima oleh jiwa 
pada pengadilan khusus. 
 
Bilamana pengadilan ini terjadi? 
Pengadilan ini akan terjadi pada hari 
kiamat,dan hanya Allah yang 
mengetahui hari dan waktunya!!! 
 

(Website Paroki) 
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Tahun iman dibuka 
oleh Paus Benediktus 
XVI pada 11 Oktober 
2012, dalam peraya-
an Ekaristi meriah di 
Vatikan dan akan 
berlangsung sampai 

24 November 2013 saat Perayaan 
Kristus Raja Semesta Alam. 
 
 
Berikut relevansi Tahun Iman 2012-
2013 yang bisa kita lakukan: 
 

1. Mengoptimalkan pertemuan-perte-
muan di lingkungan atau kring untuk 
lebih banyak merenungkan tentang 
isi dari Credo atau Syahadat Para 
Rasul. Dalam kegiatan ini umat 
diajak untuk saling berbagi tentang 
pengalaman iman yang dialami 
setiap orang.  

2. Mengadakan kegiatan-kegiatan di 
paroki suatu kursus atau rekoleksi 
yang diperuntukkan baik untuk 
orang dewasa, OMK, remaja, dan 
juga anak anak yang isinya 
mengenai pembelajaran mengenai 
arti iman Katolik.  

3. Mengadakan sosialisasi tentang 
katekismus gereja Katolik dan 
kompediumnya bisa dalam bentuk 
kursus atau seminar.  

4. Mengadakan karya sosial 
sebagai perwujudan nyata 
iman Kristiani, terutama untuk 
masyarakat umum tidak 
terbatas pada umat Katolik 
saja namun lebih banyak 
menyentuh masyarakat yang 
miskin dan tersingkir.  

5. Menggerekan umat untuk 
semakin luas memanfaatkan 
sarana-sarana renungan 
seperti Ziarah Batin (Obor), 
Inspirasi Batin (Kanisius), 

Mutiara iman (Pustaka Nusatama), 
Ruah, dan banyak buku-buku rohani 
untuk semakin memperdalam 
penghayatan iman umat.  

6. Mengadakan malam budaya dan seni 
bertema iman. 
 
 

Dengan demikian tahun iman tidak saja 
menjadi sarana bagi umat Kristiani pada 
khususnya untuk semakin menghayati 
iman akan Allah Tritunggal namun tahun 
iman pada akhirnya menjadi sarana 
pewartaan gereja untuk lebih terlibat 
dalam kehidupan dunia.  
 
Paus menyerukan bahwa maksud 
semuanya itu ialah untuk membuktikan 
kemurnian imanmu — yang jauh lebih 

tinggi nilainya dari pada emas yang 
fana, yang diuji kemurniannya dengan 
api — sehingga kamu memperoleh puji-
pujian dan kemuliaan dan kehormatan 
pada hari Yesus Kristus menyatakan 
diri-Nya.  
 

“Sekalipun kamu belum pernah melihat Dia, 
namun kamu mengasihi-Nya. Kamu percaya 
kepada Dia, sekalipun kamu sekarang tidak 
melihat-Nya. Kamu bergembira karena 
sukacita yang mulia dan yang tidak 
terkatakan, karena kamu telah mencapai 
tujuan imanmu, yaitu keselamatan jiwamu”  

(1Ptr 1:6-9; PF15). 
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Ya Allah Tritunggal Mahakudus 
Bapa Putera dan Roh Kudus 
 
Kami umatMu bersyukur atas karunia 
iman yang membawa kami pada 

keselamatan 
 

Semoga setiap kali merayakan 
Ekaristi, iman kami semakin 
diteguhkan 

 
Semoga iman kami mendorong kami 
untuk mewujudkan persaudaraan 
dengan sesame dan melayani dengan 
tulus dan rendah hati 
 

Semoga kami tekun mendalami iman 
dan semakin meyakini Tuhan Yesus 
Kristus sebagai Jalan, Kebenaran dan 
Hidup kami 

 
Bunda Maria, bunda kami semua  

Doakanlah kami agar kami semakin 
setia pada Puteramu dan semakin 
berbakti pada masyarakat dan 
bangsa 

 
Demi Kristus Tuhan kami. 

Amin 
 

 
 

 
 
DUKA CITA 
 
Telah meninggal Bapak Seno, warga 

kring 4 pada tanggal 12 November 2012 
@20.45 di RSUD Arifin Ahcmad.  
 
Semoga beliau di terima dengan baik di 
sisi Bapa. 
 

 
SEKILAS JUBELIUM KE-60 Paroki St 
Maria A Fatima 
 
Dalam rangka Jubileum 60 tahun Gereja 
Katolik Paroki  Santa Maria a Fatima 
Pekanbaru menjual Kupon Amal 
Berhadiah yang penarikkan undianya 
telah dilaksanakan pada hari Minggu 21 
Oktober 2012 di Aula Eks TK Santa 
Maria Pekanbaru. Acara dimulai pada 
jam 10.30 setelah MISA kedua 
disaksikan Notaris Ibu Laurentia hingga 
berakhir pada pukul 15.00 WIB. 
 
Pemenang yang tidak menghadiri acara 
pencabutan nomor undian dihubungi via 
telepon. 
 

Dan salah satu pemenangnya ~ Juara 2 
~ mendapat hadiah sepeda motor 
berasal dari stasi kita, yaitu Bpk 
Agustinus Peranginangin. Selamat… 
 

 
 
 
KUNJUNGAN RUMAH SAKIT 
 
Hari Sabtu yang lalu 10 Nov 2012, 
setelah melayani Misa di stasi kita, 
Pastor Ignaz langsung berangkat ke RS 
Santa Maria dan harus menjalani rawat 
Inap, dikarenakan Demam Berdarah. 
Saat bulletin ini dibuat, Pastor Ignaz 
masih dirawat di rumah sakit. Mungkin 
bosan, beliau ~menurut seorang 
teman~ terpergok sedang jalan-jalan 
bercelana pendek ke kantor Paroki 
Santa Maria   
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Kemudian pada tanggal 12 November 
2012, menyusul Pastor Franco untuk di-
opname juga, karena batu ginjal. Puji 
Tuhan, Pastor Franco sudah kembali ke 
Paroki.  
 

 
 
 

 
 
Kolekte 10 Nov 2012 

Kolekte Pertama  : Rp. 501.000,- 
Kolekte kedua : Rp. 389.000,- 
 
 
PETUGAS MISA Sabtu 24 Nov 2012 
Pemimpin : Pastor Franco 
Dirigen  : Ibu Sri Pramusanto 
Organis  : Bpk Sumardiyono 
Mazmur  : Renata 
Biak  : Ibu Marselina Pane 
Misdinar  : Kevin dan Teguh 
Petugas  : Kring 4 

IURAN WAJIB PERAYAAN NATAL 
2012 
 
Estimasi biaya untuk perayaan natal kita 
tahun ini adalah Rp.12.000.000,- 
 
Untuk itu dimohon kepada umat secara 
pribadi dan umat yang tergabung dalam 
kring untuk: 
 

 Iuran wajib perayaan Natal 2012 
adalah sebesar Rp.50.000,- per KK 
ditambah sumbangan sukarela. 

 Dan juga iuran wajib per-Kring (dari 
Kas Kring) adalah sebesar 
Rp.500.000,- 

 
Perayaan akan diadakan tanggal 6 
januari 2013 dengan diawali Misa Kudus. 
 

Mohon partisipasi umat dan kring.  
Terimakasih. 
 

 
 
Bagian sekalian umat yang berniat 

untuk menjadi donator bagi Buletin 
Mingguan Stasi kita bisa dilakukan 
dengan cara: 

1. Memasang iklan usaha 
2. Donasi sukarela 

 
Dapat menghubungi Ketua Stasi / Kring 
atau redaksi bulletin. 
 
Terimakasih. 
 
 

 
 

Panitia pembangunan gereja Seksi Dana 
mengucapkan terimakasih atas 
pertisipasi Stasi kita untuk iuran 
sumbangan pembangunan Gereja. Dana 
yang terkumpul selama 11 bulan ini (Jan 
s/d Mid-Nov 2012) dari iuran wajib 
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sukarela kita adalah sebesar Rp. 
14.000.000,-, maka kekurangan stasi 
kita hanya sekitar Rp.4.000.000,- untuk 
sampai dengan akhir tahun. 
 

Jumlah ini terkumpul dari kring-kring 
secara tidak merata. Mohon kepada para 
ketua kring untuk menghimbau umatnya 
agar berpartisipasi dalam iuran wajib 
pembangunan gereja. 
 

Jumlah yang ditentukan dari Paroki 
untuk Stasi kita adalah Rp.200.000,-
/tahun / Kepala Keluarga. 
 

Terimakasih 
 

Menurut Yesus, persembahan janda miskin 

itu memang kecil ketimbang persembahan 

dari orang-orang lain, namun dia “memberi 

dari kekurangannya semua yang dimili-

kinya”  

(Mrk 12:44) 

 

. 

 
 
Presentasi dan peresmian website 
paroki  serta akun facebook paroki 
akan diadakan pada  pengumuman Misa 
pertama (07.00) dan Misa kedua 
(09.00), Minggu 18 Nov 2012. 
 
Umat stasi yang ingin mengetahui 
dipersilahkan datang. 
 
Di web Paroki kita ini juga telah 
disediakan halaman bagi seluruh stasi 
untuk menyimpan dokumen, seperti 
jadwal petugas bulanan, jadwal doa 
kring dan lain-lain. Tinggal bagaimana 
kita menggunakannya. 
 

Silahkan intip di  
http://santopauluspku.wordpress.com/d
pp/stasi/st-philipus-arengka-ujung/ 

 
 
Seperti kita ketahui, seksi Kerawam dan 
Sosial Dewan Pastoral Paroki diketuai 
oleh warga dari Stasi kita, yaitu Bpk 
Agustinus Peranginangin untuk ketua 
Kerawam dan Ibu Mulyati Rikin ( Ibu 
Lilik Yenny) untuk ketua Sosial. 
 

Kedua seksi ini akan 
bahu-membahu untuk 
mengadakan suatu 
kegiatan amal berupa 
bakti sosial meliputi 
kegiatan-kegiatan:  

1. Pemeriksaan kesehatan gratis dan 
bazzar amal di Wilayah 2, yaitu di 
Stasi St Yohanes Pembaptis – 
Perawang. 

2. Kunjungan ke Lembaga Permasya-
rakan bagian anak-anak 
 

Untuk itu beliau-beliau ini bermaksud 

untuk mengetuk hati kita umat di Stasi 
St Philipus untuk turut menggerakkan 
hati dalam membantu saudara-saudara 
kita yang membutuhkan, berupa donasi. 
 

Jika tergerak untuk 
membantu saudara-
saudara kita, dapat 
menghubungi Bpk 
Agus dan atau Ibu Lili 
Yenny. 

 
Terimakasih.  ♥♥♥ 

 

 

 

http://santopauluspku.wordpress.com/dpp/stasi/st-philipus-arengka-ujung/
http://santopauluspku.wordpress.com/dpp/stasi/st-philipus-arengka-ujung/
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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; Bendahara I 081268762668 Bendahara II 08127627747  

 Editorial Buletin   08156256229 - 085270808429 
Email: philipus@post.com   facebook: facebook.com/Arengkaujung 

 

Kebencian yang disengaja, melawan cinta kasih. Kebencian 
terhadap sesama adalah dosa, apabila orang dengan sengaja 
mengharapkan yang jahat, baginya. 
  
Adalah dosa berat, apabila orang mengharapkan kerugian 
yang besar setelah dipikirkan baik-baik. 
 
"Tetapi Aku berkata kepadamu: Kasihilah musuhmu dan 
berdoalah bagi mereka yang menganiaya kamu, karena dengan 
demikianlah kamu menjadi anak-anak Bapamu yang ada di 
surga" (Mat 5:44-45).  

 

-- Katekismus Gereja Katolik, 2303 

 

 
Kehidupan di dunia lain diumpamakan oleh Tuhan Yesus 
sebagai sebuah perjamuan, perjamuan nikah yang meriah (Mat 
25:1-13).  
 
Orang-orang yang siap siaga akan masuk dan mengalami 
perayaan nikah itu dan orang-orang yang tidak siap akan 
ditolak. Kisah mengenai 5 gadis yang bijaksana dan 5 gadis 
yang bodoh tersebut menandakan bahwa kehidupan di dunia 
yang lain itu akan merupakan sebuah pesta, merupakan 
peristiwa perjumpaan dengan sang mempelai. 
 
 
Hidup kita ini selalu diwarnai dengan dua pilihan: ya atau 
tidak. Jawaban "ya" merupakan tanda sepakat atau setuju 
yang mengandung konsekuensi yang mengikat.  
 
Kita harus mampu mempertanggungjawabkan apa yang sudah 
kita sepakati bersama. Jika melanggar kesepakatan, maka 
kita tidak setia pada apa yang sudah kita ucapkan. 
  
Orang beriman dipanggil untuk setia kepada Tuhan! 

 

mailto:philipus@post.com

