
 

 
Halaman 1 

 

       Semangat Injil minggu ini menunjukkan bahwa 
Yesus mencintai dan mengampuni semua orang 
sampai wafat di kayu salib, dan pada hari ketiga Ia 
bangkit dari antara orang mati. Kebangkitan-Nya 
membuka hati dan kepercayaan para murid bahwa 
Dia sungguh hadir di tengah mereka. Ia membuka 
hati mereka akan rahasia kedatangan-Nya, bahwa 
Mesias harus menderita dan mati untuk 
pengampunan dosa manusia. Hal ini menjadi lebih 
jelas bagi murid-murid-Nya ketika mereka   sedang  
membicarakan pengenalannya dengan Yesus, yaitu saat memecah-mecahkan roti serta 
membagi-bagikan-Nya, lalu Ia lenyap dari pandangan mereka. Namun di saat mereka 
”bengong” tiba-tiba mereka dikejutkan dengan kehadiran Yesus yang tidak disangka-
sangka, ”Salam damai bagimu”. Salam dari Yesus itu menyejukkan hati mereka. Yesus 
minta makan ikan goreng agar tidak dikira hantu. Dia juga menunjukkan bekas-bekas luka-
Nya supaya mereka percaya bahwa Ia benar-benar hadir menguatkan hati mereka. 
Setelah itu mereka mulai terbuka matanya dan mulai saat itu mereka lebih mantap lagi 
bahwa Yesus Tuhan sungguh bangkit. Mereka diminta Tuhan menjadi saksi atas peristiwa 
itu. ”Kamu adalah saksi dari semuanya ini.” Peristiwa itu merupakan titik awal perdamaian 

PENGUMUMAN STASI 
 
PETUGAS IBADAT SABDA 
Sabtu, 28 April 2012 

Pemimpin  : Bpk. Thomas Sihono 
   Bpk. Gabriel Suwarno 
Dirigen : Ibu Priyono 
Organis : Ibu Detta 
Mazmur : Ibu Mulyana 
BIA : Marianti 
Petugas  : Kring IV 
 
KOLEKTE MISA 14 APRIL 2012  

Kolekte 1  : Rp. 328.000,- 
Kolekte 2  : Rp. 439.000,- 
Sekkolah  Minggu  : Rp.   43.000,- 
AMPLOP APP   : 43 buah 
 
LAPORAN PANITIA PASKAH 
Dana yang terkumpul: 

Kring 1 : Rp.1.990.000,- 
Kring 2 : Rp.   990.000,- 
Kring 3 : Rp.2.295.000,- 
Kring 4 : Rp.   695.000,- 
Kring 5 : Rp.1.250.000,- 
Tor-tor ke-1 : Rp.1.500.000,- 
Tor-tor ke-2 : Rp.   973.000,- 
Solo Gunawan : Rp.   251.000,- 
Total Dana terkumpul Rp.10.444.000,- 
Penggunaan Dana : 

Hiburan : Rp.1,913.000,- 
Konsumsi : Rp.5.500.000,- 
Perlengkapan : Rp.  914.000,- 
Kebersihan : Rp.  250.000,- 
Liturgi : Rp.  767.000,- 
Total Pengeluaran Rp.9.344.000,- 
Sisa Dana Paskah diserahkan ke Kas 
Stasi 
Rp.1.100.000,- 

 
Dengan demikian Panitia Paskah 2012 telah 
dibubarkan, 18 April 2012 oleh Ketua Stasi. 
 
Terimakasih atas kerjasama seluruh umat. 
 

 

Buletin Mingguan 
 

 Wacana Komunikasi Umat Stasi St Philipus Arengka Ujung Pekanbaru 
Minggu Paskah III/ Tahun B Edisi 21 April 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 24 April 2012 
Kis 7:51-8:1a,  
Yoh 6:30-35 

Rabu, 25 April 2012 
1Ptr 5:5b-14,  
Mrk 16:15-20 

Kamis, 26 April 2012 
Kis 8:26-40,  
Yoh 6:44-51 

Jumat, 27 April 2012 
Kis 9:1-20,  
Yoh 6:52-59 

Sabtu, 28 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 
 

INFO PAROKI 

 
SEKSI KERASULAN AWAM 

 
 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, mulai jam 16.00 

wib. 
 
Pembicara antara lain:  

 Ketua Komisi Kerasulan Awam 
Keuskupan Padang yang juga adalah 
Wakil Uskup Keuskupan Padang, yang 
juga akan membagi pengalaman beliau 
tentang hobi Gantole (Paraseling).  

 Selain itu sharing pengalaman susah-
senang dalam melakukan pelayanan di 
bidang politik oleh anggota DPR 
Padang, dan Anggota DPRD Pelalawan. 

 Dan juga, oleh seorang ibu yang berasal 
dari Paroki kita yang tentu sudah tidak 
asing di kalangan umat, yang akan 
sharing pengalaman mengenai 
sandungan yang dihadapi dalam 
pelayanan di bidang sosial 
kemasyarakatan. 

 
Setiap sesi sharing akan ada kesempatan 
untuk bertanya. 
 
Penasaran ????? 
 

Daftar ke Wakil Ketua Stasi, ya….  

Tidak ada biaya, kok.. Jangan sampai 
menyesal telah melewatkan pengalaman 
seru ini.  
Ditunggu… 
 

“Berhenti mencari ilmu, berarti mematikan 
perkembangan dan menghidupkan kemunduran” 

 

KAMU ADALAH SAKSI DARI SEMUANYA INI 

Seorang ibu terbaring di rumah sakit. Semua tetangga 
mengunjunginya termasuk tukang ojek dan tukang becak 
pun datang. Pastor juga datang memberi semangat dan 
mendoakan agar cepat sembuh. Kenapa kok tukang ojek 
dan tukang becak juga mau datang mengunjunginya? ”Ibu 
itu sangat dekat dengan kami. Bila naik ojek atau naik becak 
ibu itu menanyakan keluarga kami, apakah sehat-sehat dan 
anak-anak apakah sudah pada sekolah dst. Bahkan ketika 
kami kesulitan dia mau datang membantu tanpa diminta”.      
       

Seorang bapak kehilangan barang karena dicuri orang, 
tetapi dengan ”legawa” ia mengatakan bahwa, ”Tidak apa-
apa karena saya sudah lama memakainya dan sudah saya 
bayar lunas ketika saya membelinya.” Suatu saat ketahuan 

yang mengambil barangnya, namun bapak itu malah 
memaafkan, ”Biarlah dia mengambil, ia mungkin terpaksa 
dan terdesak karena kebutuhan. Tidak apa, saya sendiri 
hidup karena pengampunan Tuhan, maka wajarlah kalau 
saya sedikit belajar mengampuni kesalahan orang lain.” Dua 
orang, yaitu seorang ibu dan seorang bapak tadi dengan 
cara sederhana mencoba melaksanakan semangat Tuhan, 
yaitu mencintai dan mengampuni sesamanya dengan tidak 
memandang orang.       

 

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;
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minta makan ikan goreng agar tidak dikira 
hantu. Dia juga menunjukkan bekas-bekas 
luka-Nya supaya mereka percaya bahwa Ia 
benar-benar hadir menguatkan hati mereka. 
Setelah itu mereka mulai terbuka matanya 
dan mulai saat itu mereka lebih mantap lagi 
bahwa Yesus Tuhan sungguh bangkit. 
Mereka diminta Tuhan menjadi saksi atas 
peristiwa itu. ”Kamu adalah saksi dari 
semuanya ini.” Peristiwa itu merupakan titik 
awal perdamaian antara manusia dan Allah. 
Maka Yesus menginginkan pertobatan dan 
pengampunan itu diwartakan dari 
Yerusalem sampai ke seluruh dunia.  

 
Kita semua yang telah menjadi murid-Nya 
juga diminta sebagai saksi atas kebangkitan 
Tuhan. Menjadi saksi pertobatan dan 
pengampunan. Menyaksikan dan menya-
takan bahwa sungguh Tuhan datang untuk 
mengampuni dosa manusia, sehingga 
manusia dapat berhubungan lebih baik lagi 
dengan Allah dan sesama. Dengan 
diampuni segala dosa kita, berarti kita telah 
diselamatkan. 
 
        Bagaimana sikap hidup kita? 
 
        Marilah belajar hidup berdamai dengan 
Allah dan sesama sebagai wujud bahwa kita 
menjadi saksi kebangkitan Yesus yang 
membawa pengampunan dan keselamatan 
bagi umat manusia. Hidup dalam kedamaian 
dengan Allah, bila hidup kita sehari-hari 
nampak hidup dengan damai dengan 
sesama. Karena cinta kepada Allah 
hanyalah kentara bila kita juga mencintai 
sesama, seperti hidup seorang ibu dan 
seorang bapak di atas tadi.  
 
 
MENGUPAS MAKNA 
 

 
 
Salam Damai. Ucapan dan perbuatan yang 
kerap kita lakukan dalam ibadat sabda 
ataupun Misa.  
Apa maknanya? 

     
 

     
 

     
 

     
 
Berhadiah segala hal yang baik dan indah 
dari Kasih Tuhan yang tidak dapat kami 
prediksikan. Bekerjalah di ladang Tuhan 
selagi masih ada kesempatan. 
 

Ayo bangkit.. Salam Damai …  ♥ 

 
 

 

Orang Kristen memberikan salam damai 
sebagai tanda bahwa mereka ingin 
menyatakan kasih dan damai satu sama 
lain. Umat berdamai, mengampuni orang 
yang bersalah, yang melukai dan menindas 
umat. 
 
Damai yang dimaksudkan di sini adalah 
damai dalam arti biblis, yang merangkum 
juga kesejahteraan, kebaikan, dan berkat. 
Damai adalah keadaan di mana manusia 
hidup rukun dengan alam, dengan sesama, 
dan dengan Allah. 
 
Dalam doa, sangat ditekankan damai yang 
nyata: “Damai-Ku Kutinggalkan bagimu. 
Damai-Ku Kuberikan kepadamu” (Yoh 
14:27).  
 

 
 
Inilah doa bagi kedamaian dan kesatuan 
Gereja serta seluruh umat manusia. Dalam 
doa ini damai dilihat dan dihayati sebagai 
ungkapan cinta kasih timbal-balik antar 
anggota umat sebelum menyambut roti yang 
satu, yang membuat mereka menjadi satu 
dalam Kristus. Karena itu, sebelum 
mengulurkan tangan mengambil Roti 
Kehidupan dari altar, umat mengulurkan 
tangan terlebih dahulu kepada sesama untuk 
memohon maaf dan memberikan maaf 
dengan ikhlas hati. 

 

 

 
PEMBUBARAN PANITIA PASKAH 
 

Pembubaran panitia Paskah, 18 April 2012 
dilakukan oleh Ketua Stasi 
 

 
 

Diharapkan untuk masa selanjutnya muncul 
wajah-wajah baru dalam kepengurusan. 
Muda-mudi yang masih tercerai berai di 
Stasi kita diharapkan dapat bersatu dan 
berperan dalam memimpin, memprakarsai 
dan mewujudkan kegiatan-kegiatan di Stasi 
kita ini. 
 

Come on, guys and gals… kalian adalah 
masa depan Stasi kita. Bangkit dan maju, 
yaaa.. 

 
WANTED PICTURE 
 

Barang siapa yang menemukan wajah-
wajah ini, atau orang tua dari mereka, atau 
yang merasa wajahnya terpampang disini 
harap lapor untuk turut aktif dalam kegiatan 
Stasi   
 

       
 

       
 


