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Bacaan Seminggu 

 
Minggu, 7 April 2013 
Kis 5:12-16 
Why 1:9-11a; 12-13; 17-19 
Yoh 20:19-31 
 

Senin, 8 April 2013 
Yes 7:10-14; 8-10 
Ibr 10:4-10 
 

Selasa, 9 April 2013 
Kis 4:32-37 
Yoh 3:7-15 
 

Rabu, 10 April 2013 
KIs 5:17-26 
Yoh 6:30-35 
 

Kamis, 11 April 2013 
Kis 8:26-40 
Yoh 6:44-51 
 

Jumat 12 April 2013 
Kis 9:1-25 
Yoh 6:52-59 
 

Sabtu, 13 April 2013 
Kis 6:1-7 
Yoh 6:16-21 

 
 
 

 
 

Kalau kita membaca 
Injil tentang kebang-
kitan Yesus dan 
penampakkan-penam-

pakkan-Nya, tampak 
jelas terlihat bahwa 

Yesus yang telah 
bangkit itu tidak 

menam-pakkan diri-Nya kepada kaum elit di Yesrusalem supaya 
kebangkitan-Nya menjadi berita. 
 
Ia malah menampakkan diri-Nya kepada orang-orang yang sederhana. 
Orang-orang yang punya beban dan terkutuk seperti Maria Magdalena, 
orang-orang yang diteror dan ketakutan seperti para rasul itu, orang-
orang yang frustasi dan putus asa seperti dua murid dari Emaus. 
 
Yesus datang dan menampakkan diri-Nya bagi mereka untuk 
meneguhkan dan memberanikan mereka. Yesus mau mengatakan 
kepada mereka bahwa mereka tidak sendiri. Ia yang telah bangkit 
mengatasi ruang dan waktu, Ia bisa hadir dimana saja, dan kapan saja 
untuk meneguhkan kita. 

 

KehadiranNya tidak terbatas pada tempat-tempat teretentu. Ia hadir juga pada pagi hari bila matahari 
mulai menyinari bumi kita. Ia hadir pada saat matahari terbenam, dan pada saat tengah malam ketika 
semua terlelap. Ia hadir kapan saja dan dimana saja untuk menemani kita supaya kita tidak merasa 
sendiri. Ia telah bangkit dan mengatasi ruang dan waktu ! 
 
 

Minggu Paskah II tanun C Edisi 6 Maret 2013 
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Selanjutnyaa… kita telah mengalami Paskah dan 

kehadiran Yesus yang mengatasi ruang dan 
waktu, dan kita diberi tugas oleh Kristus untuk 
mewartakan dan memberi kesaksian-
kesaksian tentang kebangkitan dan 
kehadiranNya, kepada orang lain. 
 
Pewartaan tidak cukup hanya bersifat liturgis, 
melainkan harus kita rayakan dan kita hayati 
dalam kidup nyata kita sehari-hari di tengah 
masyarakat. Pengalaman Paskah yang memban 
hagiakan tidak boleh disimpan sendiri, tetapi 

harus dibaghi kepada orang lain. Kita harus 
menularkan kebangkitan, terlibat dalam karya 
kebangkitan, menyingkirkan batu-batu pintu 

kubur yang menindas dan melemahkan manusia 

di bumi ini.  
 

☧ Kalau kita membantu kaum miskin, kaum 
tergusur, kaum yang tersisihkan, kaum yang 
tergilas… kita membuka pintu kubur… 

☧ Kalau kita membantu seseorang untuk keluar 
dari kebodohan, keterbelakangan, dari 
kesepian dan keputusasaan… kita membuka 
pintu kubur… 

☧ Kalau kita menarik teman dari korupsi, dari 
kesewenang-wenangan, dari keserakahan… 
kita membuka pintu kubur…. 

 
Kita hendaknya terlibat dalam AKSI PASKAH.  
 

 

FOTO-FOTO 
- Oleh Veronika ‘Ika’ Widhiarsi - 

Minggu Palma 23 Maret 2013 
 

 
 

 
 

 

Jumat Agung 29 Maret 2013 
 

 
 

 
 

 

Minggu Paskah 31 Maret 2013 
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KITA MEMANGGUL SALIB YANG MANA? 
 

Pada hari Jumat Agung kita memiliki tiga salib 
untuk dipandang di atas bukit Golgota.  

Namun hari ini, kita tetap dapat merenung, 
memeriksa, dan menyadari.. bahwa 
sebenarnya apa tujuan “jalan salib” yang kita 
telah – sedang – dan masih akan – kita lalui? 

 

Salib pertama. Salib Yesus Kristus 

Salib Yesus Kristus : besar, masih segar 

dengan darah bercecer pada kayun dan 
keringat-Nya yang mebasahi. Pada salib ini ada 
Yesus, orang yang tidak bersalah, yang 
dihukum mati karena iri hati, kedengkian, 
ketidakpecayaan…. 

Yesusjpun tidak ingin penderitaan, kesedihan, 
sakit, kematian. Selama hidup-Nya Dia 
berusaha menghilangkan itu semua. Dia 
membantu orang buta agar bisa melihat, 
member makan 5000 orang, melipatgandakan 
anggur, menyembuhkan orang lumpuh, 
mengampuni orang berdosa…bahkan 
membangkitkan orang mati!!! 

Dengan kedatangan-Nya, Dia mengajar orang 
untuk saling mengasihi, saling melayani.. agar 
KEHIDUPAN sebagai tanda kedatangan 
Kerajaan Allah bisa benar-benar menjadi nyata. 

Namun.. 

Dia sendirilah ORANG PERTAMA yang harus 
menghidupi ajaran-ajaran-Nya. Sangat sulit 
untuk melayani, mengasihi dan mengampuni 

orang-orang yang bersalah kepada kita, maka 
Ia pun memberikan contoh : Inilah ajaran 
kehidupan yang dating dari salib. Inilah Salib 
pertama, salib Tuhan kita Yesus Kristus.  

Salib Kedua. Salib penyamun yang 
bertobat. 

Salib kedua, salib penyamun yang bertobat, 
yang menyesali segala kelalaian dan dosa di 
masa lalu, yang menyadari bahwa “memang” 
dia patut mendapat hukuman karena setimpal 
dengan apa yang diperbuatnya. Kita ingat 
“Mata ganti mata, gigi ganti gigi.”  

Orang yang tersalib ini SADAR bahwa 
kesalahan dan kejahatan yang diperbuatnya 
yang telah merugikan orang lain suatu saat 
akan mendapat hukuman. Ketika berhadapan 
dengan salib Kristus, penyamun pada salib 
kedua berani untuk MEMOHON AMPUN dan 
MENYADARI bahwa Salib Kristus itu adalah tak 
pantas bagi Yesus. Dia – Yesus – tidak berbuat 
satupun kesalahan, namun mengapa mereka – 
orang Yahudi – menghukum-Nya? 

Satu hal yang bisa kita pelajari dari salib kedua 
ini : Salib ini BERSEDIA untuk BERDAMAI 
dengan dirinya, dengan Yesus. Penyamun itu 
dengan RENDAH HATI meminta Yesus untuk 
menerima dirinya apa adanya di dalam 
Kerajaan-NYa. 

Kerendahan hati untuk mengakui kesalahan 
pribadi dan kebenaran Kristus, merupakan 
tanda kedewasaandalam iman. Maka salib 
kedua pun bercahaya, karena menerima Kristus 
dalam dirinya. 

Salib Ketiga, Salib penyamun yang 
memberontak. 

Salib ketiga, adalah salib penyamun yang 
memberontak, yang tidak mau menerima 
kesalahan dan dosa yang diperbuatnya, yang 
masih dipenuhi dan hidup dalam semangat 
dendam, iri hati, tidak mau tersaingi, perkataan 
kasar, egoism, dan tidak bisa berbelarasa 
dengan orang lain. Salib ini BERUSAHA untuk 
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Sekretaris   081365468810; Bendahara I 081268762668 Bendahara II 08127627747  
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MENGHINDAR dan MENJAUH dari Salib Kristus. 
Dia tidak mau menerima kenyataan, berupaya 
untuk terus menghindar dan tidak menerima 

diri sendiri. Dia selalu tidak puas, selalu lapar 
dan haus akan keinginan-keinginan yang tidak 
teratur, masih mencari-cari di dalam dunia dan 
mementingkan ego pribadi. 

Oleh sebab itu, salib ini berwarna agak suram, 
karena tidak memiliki kerendahan hati untuk 
diterangi oleh Yesus Kristus, oleh salib dan 
kebangkitannya. Kita melihat, di sini seorang 
penyamun yang menderita namun tidak mau 
ditolong oleh kesaksian akan hidup Yesus. 

Memeriksa Diri. 

Kalau kita mellihat ketiga salib ini, sebetulnya 
jarak antara salib yang bercahaya ke salib 
Kristus, dan jarak antara salib yang suram ke 
salib Yesus; adalah SAMA. Salib Kristus persis 
ada di tengah-tengah mereka. 

Salib yang ada di samping kiri dan kanan salib 
Kristus adalah symbol-simbol dalam kehidupan 
kita, kehidupan masyarakat dan pribadi kita 
tentang bagaimana diri kita menuju Golgota -  
memanggul salib kita masing-masing. 

Dua sisi kehidupan. 

Ada orang yang hidup menderita – menderita 
dalam kemiskinan - menderita dalam 
pelayanan – ditolak – dianiaya – dihujani iri 
dan dengki – difitnah … namun mereka sadar 
bahwa Kristus ada bersama mereka – bersama-
sama memanggul salib kehidupan mereka. 

Ada orang terus-menerus memberontak dalam 
kesesakkan – merasa Allah tidak menyertai 

mereka – merasa Tuhan tidak adil – merasa 
Tuhan tidak mendengarkan doa-doa… 

Vernedi Santo by P Alfonsus Widhi, SX 

 

 

 

PENGUMUMAN 
 

Kolekte Minggu Paskah 31 Maret 2013 

Kolekte I : Rp. 616.000,- 
Kolekte II : Rp. 375.000,- 
 
Petugas Ibadat Sabtu 13 April 2013 
 
Pemimpin : Bpk Sri Pramusanto 
Dirigen : Ibu Lina Peranginangin 
Organis : Bpk Sumardiono 
Mazmur : Bpk Yohanes 
BIAK : Ibu Marselina Pane 
Petugas : Kring 1 
 
Jadwal Doa Kring 
 
Kring 1 
Selasa, 9 April 2013 @19.30 
Di Rmh Kel. Bpk Samosir 
Komp. Wanna Griya 
 
Kring 2 
Minggu, 7 April 2013 @19.00 
Di Rmh Kel. Bpk Petrsu Sunu 
Komp Melur Permai P-13 
 
Kring 4 
Rabu, 10 April 2013 @19.00 
Di Rmh Kel. Bpk Sri Pramunarto 
Jl. Kulim 100 Komp. Beringin Indah 
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