
 

 
Halaman 1 

 

menampakkan diri-Nya? Hal ini supaya diwartakan kepada segala bangsa di dunia 

terutama kepada Petrus dan para murid-Nya. Lalu bagaimana kenyataannya? Ternyata 

tidak semua murid-Nya langsung percaya begitu saja. Salah satunya Thomas, yang 

menyanggah: “Sebelum aku melihat bekas paku pada tangan-Nya dan sebelum aku 

mencucukkan tanganku ke dalam lambung-Nya, sekali-kali aku tidak akan percaya.” Atas 

tidak kepercayaan Thomas itu, maka Yesus menegor Thomas yang kurang percaya yang 

menuntut bukti akan penampakan Tuhan bagi dirinya.  
 

Yesus justru memuji orang yang percaya kepada-Nya yang tanpa meminta suatu 

penampakan atau bukti. ”Berbahagialah mereka yang tidak melihat, namun percaya.” Sikap 

Thomas rupanya sering menjadi sikap kita. Iman kita sering goyah kala kita menghadapi 

tantangan. Kita lari dari Yesus dan sering lebih percaya kepada kekuatan lain, lebih 

percaya isu atau kabar burung, dan omongan warung kopi.  
 

 
 

Tim tortor, terdiri dari Pastor Franco, SX, 

Ketua Panita, Ketua Stasi dan Bapak-bapak 

Dewan penasihat Stasi 

 

 
 
Pemenang Lomba mewarnai Paskah tingkat 

Sekolah Dasar bersama Ketua Stasi. 

 

SEKILAS INFO KEGIATAN PAROKI 

 Mau melayani tapi tidak tau mau mulai 

dari mana? 

 Merasa lelah atau “mentok” dalam 

melayani? 

 Merasa kurang pengetahuan dalam 

pelayanan? 
 

Hadiri Seminar Kerasulan Awam tanggal 

28-29 April 2012 di Paroki. 
 

Daftar ke Ketua Stasi, ya….  

Tidak ada biaya, kok.. Ditunggu… 

 

 

Buletin Mingguan 
 

 Wacana Komunikasi Umat Stasi St Philipus Arengka Ujung Pekanbaru 
MINGGU PASKAH II/ Tahun B Edisi 2012 

Bacaan Seminggu 

 

Minggu, 22 April 2012 

Kis 3:13-15,17-19,  

1Yoh 2:1-5a,  

Luk 24:35-48 

Senin, 23 April 2012 

Kis 6:8-15,  

Yoh 6:22-29 

Selasa, 25 April 2012 

Kis 7:51-8:1a,  

Yoh 6:30-35 

Rabu, 26 April 2012 

1Ptr 5:5b-14,  

Mrk 16:15-20 

Kamis, 27 April 2012 

Kis 8:26-40,  

Yoh 6:44-51 

Jumat, 28 April 2012 

Kis 9:1-20,  

Yoh 6:52-59 

Sabtu, 29 April 2012 

Kis 9:31-42,  

Yoh 6:60-69 

 

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 08127535759 Editorial Buletin   08156256229  

e-mail: philipus@post.com 
 

 
 

 

PETUGAS 

Ibadat Sabda 21 April 2012 

Pemimpin : Bpk Petrus Sunu 

Dirigen  : Ibu Lina Peranginangin 

Organis  : Ibu Marselina (Bu Sunu) 

Mazmur  : Ibu Mujiati 

BIA  : Ibu Marina (Bu Luhut) 

Petugas  : Kring 3 

 

Kolekte Misa Paskah 8 April 2012 

Kolekte 1 : Rp.584.000,- 

Kolekte 2 : Rp.386.000,- 

 

DOA KRING 

Kring 1 

Senin, 16 April 2012 @19.30 

(Doa Arwah 40 hari adik Renata) 

Komp. Damai Langgeng Blok 3/1 No 29 

 

 

 

Kasih-Nya tanpa batas. 
Mari bersyukur dan bukan 

mengeluh. 
 

 

BERBAHAGIALAH MEREKA YANG TIDAK MELIHAT 

Seringkali kita men-

dengar bahwa orang 

yang percaya kepada 

Tuhan disebut orang 

beriman. Namun orang 

yang beriman, tidak 

sekedar me-ngatakan 

bahwa aku percaya 

kepada    Tuhan.   Orang 

 kalau beriman mestinya harus nyata dalam kehidupan, dan 

merasakan bahwa Tuhan beserta kita. Lalu bagaimana 

dengan iman kita?  

 
        Yesus sesudah wafat dan dikuburkan, tiga harinya Ia 

dibangkitkan dari orang mati. Bisa kita bayangkan betapa 

bahagianya perasaan hati Yesus ketika Ia dibangkitkan dari 

orang mati. Tentu sangat gembira dan bahagia. 

Kebahagiaan Yesus ditunjukkan pertama-tama kepada para 

wanita yang akan merawat makam-Nya. Kenapa Yesus 

menampakkan diri-Nya? Hal ini supaya diwartakan kepada 

segala bangsa di dunia terutama kepada Petrus dan para 

murid-Nya. Lalu bagaimana kenyataannya? Ternyata tidak 

semua murid-Nya langsung percaya begitu saja. Salah 

satunya Thomas, yang menyanggah: “Sebelum aku melihat 

bekas paku pada tangan-Nya dan sebelum aku 

mencucukkan tanganku ke dalam lambung-Nya, sekali-kali 

aku tidak akan percaya.” Atas tidak kepercayaan Thomas 

itu, maka Yesus menegor Thomas yang kurang percaya 

yang menuntut bukti akan penampakan Tuhan bagi 

dirinya.  

 

http://www.imankatolik.or.id/alkitabq.php?q=Kis3:13-15;Kis3:17-19;
http://www.imankatolik.or.id/alkitabq.php?q=1Yoh2:1-5;
http://www.imankatolik.or.id/alkitabq.php?q=Luk24:35-48;
http://www.imankatolik.or.id/alkitabq.php?q=Kis6:8-15;
http://www.imankatolik.or.id/alkitabq.php?q=Yoh6:22-29;
http://www.imankatolik.or.id/alkitabq.php?q=Kis7:51-99;Kis8:1-1;
http://www.imankatolik.or.id/alkitabq.php?q=Yoh6:30-35;
http://www.imankatolik.or.id/alkitabq.php?q=1Ptr5:5-14;
http://www.imankatolik.or.id/alkitabq.php?q=Mrk16:15-20;
http://www.imankatolik.or.id/alkitabq.php?q=Kis8:26-40;
http://www.imankatolik.or.id/alkitabq.php?q=Yoh6:44-51;
http://www.imankatolik.or.id/alkitabq.php?q=Kis9:1-20;
http://www.imankatolik.or.id/alkitabq.php?q=Yoh6:52-59;
http://www.imankatolik.or.id/alkitabq.php?q=Kis9:31-42;
http://www.imankatolik.or.id/alkitabq.php?q=Yoh6:60-69;


 

 
Halaman 3 Halaman 2 

 
 

Yesus menuntut dari para murid-Nya 

supaya mereka tetap percaya kepada-Nya 

dan kehadiran-Nya, walaupun Ia akan 

hanya akan hadir beserta mereka melalui 

Roh Kudus. Percaya selalu berarti pasrah 

kepada Tuhan tanpa banyak tuntutan atau 

bukti. Sebenarnya nasihat Yesus kepada 

Thomas juga ditujukan kepada kita. Kita 

tidak harus membuktikan dulu setelah 

melihat atau meraba Ia secara inderawi. 

Sebaliknya kita harus percaya bahwa Ia 

tetap dan selalu hadir di tengah-tengah kita 

melalui teman seperjalanan dalam iman dan 

sakramen-sakramen-Nya. Yesus akan 

menyertai kita selalu, kapan pun dan di 

mana pun seperti yang pernah Ia katakan 

kepada kita, bahwa “di mana dua atau tiga 

orang berkumpul dalam nama-Ku, di situ Aku 

ada di tengah-tengah mereka” (Mat 18:20). 

Iman demikianlah yang dituntut Yesus 

hidup dalam diri kita. Sebab tanpa 

merasakan bahwa disertai Yesus, maka 

iman kita sia-sia.  
 

 
 

Iman yang benar ialah kerelaan kita 

berserah diri kepada Allah dan rela 

melaksanakan perintah-Nya. Sedangkan 

perintah yang utama ialah mencintai Allah 

dan sesama. Hal ini telah dilakukan oleh 

umat Gereja perdana dalam mewujudkan 

iman mereka dalam hidup. Mereka lebih 

mengutamakan kesejahteraan bersama 

daripada diri sendiri. Dan mereka pun tidak 

memiliki sikap mumpung. Bagaimana 

dengan kita? Seharusnya kita yang telah 

dipersatukan dalam ekaristi harus lebih rela 

berbagi, karena iman tanpa perbuatan 

adalah sia-sia. Iman yang diwujudkan 

dalam kehidupan nyata akan 

mendatangkan berkat bagi kita 

 
 

Umat mengikuti Misa Minggu Paskah 

dengan tertib. 
 

 
 

Anak-anak BIA menari untuk mengantar 

persembahan.  

 

Sebagai himbauan untuk para orang tua, 

ayo, antarkan anak-anak berlatih dan aktif 

dalam kehidupan Gerejani, sebagai salah 

satu bekal untuk kehidupan iman Katolik 

mereka kelak.  

 

 
 

Drama Paskah oleh anak-anak BIA. 

 

 
 
 

berbagi, karena iman tanpa perbuatan 

adalah sia-sia. Iman yang diwujudkan dalam 

kehidupan nyata akan mendatangkan berkat 

bagi kita.  

        

Marilah mohon berkat Allah agar iman 

kita kepada Yesus semakin diteguhkan dan 

mampu mewujudkannya dalam kehidupan 

nyata, walau belum pernah melihat Dia 

namun kita percaya akan sabda-Nya, 

“Berbahagialah mereka yang tidak melihat, 

namun percaya.” 
 

 
Mazmur 118:2-4 

 

 
 

Senantiasa bersyukur kepada Tuhan, karena 

kasihNya tak pernah berkesudahan. 

 

 
Lukas 24:48 

 

“Kamulah saksi-saksi dari semuanya ini”. 

 

 
 

Menjadi saksi berarti menceritakan kejadian 

yang dialami kepada orang lain. Kita diajak 

Yesus untuk menceritakan pertobatan dan 

pengampunan dosa kepada sesama. Kita 

diharapkan menjadi saksi Kristus di dunia 

sekarang ini. Kita diajak untuk 

menyadarkan sesama agar mereka mau 

pengampunan dosa kepada sesama. Kita 

diharapkan menjadi saksi Kristus di dunia 

sekarang ini. Kita diajak untuk menya-

darkan sesama agar mereka mau bertobat. 

Hanya melalui pertobatanlah manusia akan 

mendapat pengampunan dari Tuhan.  

 

Manusia yang jatuh ke dalam dosa berada 

di dalam lembah yang kelam, bagai masuk 

ke jurang yang terdalam. Mereka perlu 

diangkat dari gelapnya dosa. Mereka yang 

berdosa adalah mereka yang telah 

“menyalibkan” Yesus. Menyalibkan Yesus 

dapat berarti “menyalibkan” sesama 

sendiri, baik dengan perkataan dan 

perbuatan.  

 

Bentuk-bentuk penyaliban kepada sesama 

misalnya: memfitnah, mengucilkan, 

menyakiti hati sesama, dsb.  

 

Maka kita yang telah menerima sukacita 

kebangkitan Kristus, harus membagikannya 

kepada sesama. Kita bagikan berita 

pertobatan untuk pengampunan dosa, agar 

sesama kita juga mengalami kehadiran 

Yesus yang menyelamatkan umat manusia. 

 

 
Misa dan Perayaan Paskah 8 April 2012 

 

 
 

Misa Minggu Paskah dipimpin Pastor 

Franco, SX. 

 


