
 

 
Halaman 1 

 

berbuah akan dipotong-Nya dan setiap ranting yang berbuah dibersihkan supaya lebih banyak 
berbuah. 
  
    Sebuah perumpamaan yang sangat jelas 
mengungkapkan bagaimana seharusnya seorang 
beriman harus berhubungan erat dengan Tuhan 
Yesus. Tuhan Yesus yang digambarkan sebagai 
batang anggur yang mengandung dan menyalurkan 
sari kehidupan ilahi. Siapa pun yang percaya 
kepada-Nya adalah ranting-ranting yang melekat 
pada batang itu, sehingga mereka selalu menerima 
kehidupan dari Tuhan. Berkat kehidupan dari Tuhan 
itulah, manusia bertumbuh dalam iman. Bahkan 
bisa menghasilkan buah berlimpah. 
 

 
Petugas Misa Sabtu 12 Mei 2012 
Pemimpin : Pastor O Monaci, SX 
Dirigen : Ibu Sri Pramusanto 
Organis : Renata 
Mazmur : Ika 
BIA : Bpk. Daud Darmono 
Petugas : Kring 1 

 
Kolekte Ibadat 28 April 2012 

Kolekte 1 : Rp.292.000,- 
Kolekte 2 : Rp.181.000,- 
Pemb. Rosario : Rp.114.000,- 
 
Kewajiban 

 Buku Kuning iuran Paroki, Stasi dan 
PSKP 2012 sudah tersedia dan 
pembayaran dapat dilakukan di ketua 
Kring masing-masing. 

 Bagi yang masih membutuhkan formulir 
Sumbangan iuran pembangunan gereja 
bisa pesan ke Wakil ketua Stasi berikut 
jumlahnya. 

 Sudah tersedia kupon undian untuk 
menyambut kedatangan USKUP di 
Paroki 10 Juni mendatang. 1 Kupon 
Rp.2.500,-.  Dapat diperoleh di ketua 
Kring masing-masing. 

 
Terimakasih. 

 
 
 

 

Buletin Mingguan 
 

 Wacana Komunikasi Umat Stasi St Philipus Arengka Ujung Pekanbaru 
Minggu Paskah ke V/ Tahun B Edisi 5 Mei 2012 

Bacaan Seminggu 

 

Minggu, 6 Mei 2012 
Kis 9:26-31,  
1Yoh 3:18-24,  
Yoh 15:1-8 
Senin, 7 Mei 2012 
Kis 14:5-18,  
Yoh 14:21-26 
Selasa, 8 Mei 2012 
Kis 14:19-28,  
Yoh 14:27-31a 
Rabu, 9 Mei 2012 
Kis 15:1-6,  
Yoh 15:1-8 
Kamis, 10 Mei 2012 
Kis 15:7-21,  
Yoh 15:9-11 
Jumat, 11 Mei 2012 
Kis 15:22-31,  
Yoh 15:12-17 
Sabtu, 12 Mei 2012 
Kis 16:1-10,  
Yoh 15:18-21 
 

 

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 
 

Jadwal Doa Bulan Maria 
 
Kring 1 
Selasa, 8 Mei 2012 @19.30 
Di Rmh Kel. Bpk T Samosir 
Komp. WannaGriya 
 
Kring  2 
Minggu, 6 Mei 2012 @19.00 
Di Rmh. Kel Bpk. Nababan 
Komp. Melur Permai Blok M 
 
Kring 3 
Jumat, 11 Mei 2012 @19.30 
Di Rmh Ibu Gultom 
Gg. Muhajirin dekat ARHANUD 
 
Kring 4 
Selasa, 8 Mei 2012 @19.00 
Di Rmh Kel. Bpk Pramunarto 
Jl. Kulim 100 Komp. Beringin Indah 
 
Kring 5 
Rabu, 9 Mei 2012 @19.00 
Di Rmh Kel. Bpk Heri 
Komp Wallet AURI 
 

Dalam hal inilah Bapa-Ku dipermuliakan, 
yaitu jika kamu berbuah banyak  
dan dengan demikian kamu adalah 

murid-murid-Ku." 
(Yoh. 15:8) 

BARANGSIAPA TINGGAL DI DALAM AKU, DAN AKU DI 
DALAM DIA, IA BERBUAH BANYAK 

 
Soklipo ditanya tetangganya, ”Kamu setiap Minggu ke gereja, 

menjadi pengurus kelompok paguyuban, aktif di kelompok Kitab 
Suci, menulis di kolom majalah. Dibayar berapa kamu 
sebulannya?  
 
    Soklipo pun menjelaskan: ”Wah, ke gereja itu sudah menjadi 
kebutuhan untuk bisa bertemu Tuhan dan sesama. Semua yang 
saya lakukan itu adalah ”buah dari penghayatan iman” pada 
Yesus Kristus yang telah menyelamatkan diri saya. Itu adalah 
sebuah pilihan dan konsekuwensinya sebagai anggota Gereja 
harus saling melayani. Hanya perbuatan kecil yang bisa saya 
lakukan. Jadi saya tidak dibayar atau dapat imbalan. Saya tidak 
mencari rezeki dari Gereja, yang penting bagi saya bisa bersatu 
dalam komunitas Gereja yang dipimpin oleh Yesus Kristus sebagai 
Pokok Anggur sejati. Saya sebagai ranting-ranting-Nya dituntut 
untuk menghasilkan buah-buah kehidupan berupa kebaikan, 
kebenaran dan keselamatan.” 
    Seperti dalam Injil hari ini siapa yang tinggal di dalam Dia, akan 
berbuah banyak. Dia, Yesus Kristus adalah pokok anggur sejati 
dan kita semua adalah ranting-rantingnya. Kalau yang tidak 
berbuah akan dipotong-Nya dan setiap ranting yang berbuah 
dibersihkan supaya lebih banyak berbuah 

http://www.imankatolik.or.id/alkitabq.php?q=Kis9:26-31;
http://www.imankatolik.or.id/alkitabq.php?q=1Yoh3:18-24;
http://www.imankatolik.or.id/alkitabq.php?q=Yoh15:1-8;
http://www.imankatolik.or.id/alkitabq.php?q=Kis14:5-18;
http://www.imankatolik.or.id/alkitabq.php?q=Yoh14:21-26;
http://www.imankatolik.or.id/alkitabq.php?q=Kis14:19-28;
http://www.imankatolik.or.id/alkitabq.php?q=Yoh14:27-31;
http://www.imankatolik.or.id/alkitabq.php?q=Kis15:1-6;
http://www.imankatolik.or.id/alkitabq.php?q=Yoh15:1-8;
http://www.imankatolik.or.id/alkitabq.php?q=Kis15:7-21;
http://www.imankatolik.or.id/alkitabq.php?q=Yoh15:9-11;
http://www.imankatolik.or.id/alkitabq.php?q=Kis15:22-31;
http://www.imankatolik.or.id/alkitabq.php?q=Yoh15:12-17;
http://www.imankatolik.or.id/alkitabq.php?q=Kis16:1-10;
http://www.imankatolik.or.id/alkitabq.php?q=Yoh15:18-21;


 

 
Halaman 3 Halaman 2 

 
 

Bagaimana seharusnya? 
 
     Kita dituntut untuk berbuat sekecil apa pun 
untuk Gereja agar iman kita berbuah. Buah iman 
adalah kasih, yaitu saling mengasihi bukan 
dengan perkataan atau lidah, tetapi dengan 
perbuatan dan dalam kebenaran. Semakin hidup 
kita menghasilkan banyak buah penghayatan 
iman yang dapat dinikmati orang lain, semakin 
nyatalah kesaksian hidup kita sebagai murid 
Kristus. Namun kita tidak dapat menghasilkan 
buah yang baik dari diri kita sendiri, kalau kita 
terpisah dari-Nya. Kita harus bersatu dengan 
pokok anggur kebaikan, kebenaran dan 
keselamatan, yaitu Yesus Kristus sebagai 
jaminan bagi kita untuk berbuah banyak. 
      
Karena kita telah dipersatukan dengan pokok 
anggur yang sama, kita hidup dari sumber yang 
sama dan bergantung pada sumber yang sama. 
Tentu harus mau bekerja sama dengan satu 
sama lainnya, karena kita satu saudara. Walau 
kita berbentuk ranting-ranting yang berbeda 
tetapi tetap dalam kesatuan dengan Yesus yang 
sama. Kita berpikir dan berbuat sesuai 
kehendak-Nya, bukan kehendak kita sendiri.  
 

 
 
     Marilah kita sebagai ranting-ranting anggur 
menghasilkan buah yang berlimpah, dimulai dari 
hal-hal kecil. Belajar dari pengalaman Soklipo 
yang melakukan perbuatan kecil tanpa pamrih 
untuk Gereja. Bukan mencari penghasilan dari 
Gereja dengan melakukan akal-ukil untuk 
kepentingan pribadi, agar kita sebagai ranting-
ranting anggur tidak dicampakkan ke dalam api 
lalu dibakar. Tetapi kalau berbuah banyak kita 
akan pantas menjadi murid-murid-Nya dan 
dimuliakan Bapa.  
 

 

dinikmati banyak umat, jika kita politikus, kita 
bisa ikut serta dalam membuat kebijakkan yang 
adil bagi umat Katolik, jika kita ibu rumah 
tangga, kita dapat mendidik anak-anak agar 
hidup sesuai dengan iman Katolik, dan lain-lain. 
 
Saatnya melakukan sesuatu, mulai dengan 
program hidup bagi diri sendiri. Tanyalah pada 
diri sendiri, 
Pekerjaan saya adalah ________ dan dengan 
talenta dan berkat Tuhan ini, maka saya akan 
melipatgandakan talenta saya ini dengan 
melakukan ______________. 
 
Silahkan jawab dan lakukan. 
 
Salam…   (ren) 
 

[LIPUTAN] SEMINAR KERASULAN AWAM 
 

28-29 April yang lalu, diParoki kita diadakan 
seminar Kerasulan Awam, yang ditengarai oleh 
Wakil Uskup Keuskupan Padang, Pastor Phillips. 
Pr. 
 

Tanggapan umat  sangat baik, dan kegiatan ini 
akan direkomendasikan untuk seluruh Paroki di 
Keuskupan Padang agar mengadakan kegiatan 
serupa. 
 

 
 

Point yang penting yang diangkat adalah 
“Sebagai umat Katolik, adalah baik untuk 
bekerja dalam pelayanan Gereja di seputar 
Altar, NAMUN JANGAN HANYA ITU!. Yang 
terpenting bagi kaum awam adalah berkarya 
dalam tata dunia dan membawa misi Kristus.  
 

Maka jangan takut apalagi malas dan beralasan 
macam-macam. Semua orang, semua pekerjaan 
dan profesi, bisa terjun dan mengusung misi 
Kristus.. 
 
 
 
 

[KATEKESE SPESIAL] BULAN MARIA 

 
Mengapa Bulan Mei & Oktober didedikasikan 
Gereja untuk Bunda Maria? Bagaimana 
sejarahnya?  
 
Secara tradisi, Gereja Katolik mendedikasikan 
bulan- bulan tertentu untuk devosi tertentu. 
Bulan Mei yang sering dikaitkan dengan 
permulaan kehidupan, karena pada bulan Mei di 
negara- negara empat musim mengalami musim 
semi atau musim kembang. Maka bulan ini 
dihubungkan dengan Bunda Maria, yang menjadi 
Hawa yang Baru. Hawa sendiri artinya adalah ibu 
dari semua yang hidup, “mother of all the living” 
(Kej 3:20). Devosi mengkhususkan bulan Mei 
sebagai bulan Maria diperkenalkan sejak akhir 
abad ke 13. Namun praktek ini baru menjadi 
populer di kalangan para Jesuit di Roma pada 
sekitar tahun 1700-an, dan baru kemudian 
menyebar ke seluruh Gereja. 
 

 
 
Pada tahun 1809, Paus Pius VII ditangkap oleh 
para serdadu Napoleon, dan dipenjara. Di dalam 
penjara, Paus memohon dukungan doa Bunda 
Maria, agar ia dapat dibebaskan dari penjara. 
Paus berjanji bahwa jika ia dibebaskan, maka ia 
akan mendedikasikan perayaan untuk 
menghormati Bunda Maria. Lima tahun 
kemudian, pada tanggal 24 Mei, Bapa Paus 
dibebaskan, dan ia dapat kembali ke Roma. 
Tahun berikutnya ia mengumumkan hari 
perayaan Bunda Maria, Penolong umat Kristen. 
Demikianlah devosi kepada Bunda Maria 
semakin dikenal, dan Ketika Paus Pius IX 
mengumumkan dogma “Immaculate 
Conception/ Bunda Maria yang dikandung tidak 
bernoda” pada tahun 1854, devosi bulan Mei 
sebagai bulan Maria telah dikenal oleh Gereja 

semakin dikenal, dan Ketika Paus Pius IX 
mengumumkan dogma “Immaculate 
Conception/ Bunda Maria yang dikandung tidak 
bernoda” pada tahun 1854, devosi bulan Mei 
sebagai bulan Maria telah dikenal oleh Gereja 
universal. 

 

 
 

[RENUNGAN] RANTING TIDAK BERGUNA 

 
Bukan bermaksud menakut-nakuti, tapi Yesus 
sendiri yang bilang, kalau ranting-ranting anggur 
yang nggak berguna akan dipotong dan 
dicampakkan ke dalam api. 
 
Berguna, bukan hanya berperan dalam kegiatan 
gereja di seputar Altar, melainkan melakukan 
sesuatu untuk kepentingan gereja dengan 
profesionalisme apapun yang kita miliki.  
 
Setiap cabang dalam pohon anggur terpisah, 
tapi pangkalnya tetap satu. Seperti juga kita 
memiliki kemampuan yang berbeda, namun 
tetap inti dari semuanya adalah Kristus. 
 
Setiap kemampuan dapat kita dedikasikan 
untuk kepentingan Gereja dan umat Gereja. 
Gereja adalah kita sendiri. Jika kita adalah 
pengacara, maka kita dapat berkarya dalam 
membantu proses advokasi pembangunan 
Gereja yang terkadang macet, jika kota dokter, 
kita dapat memberikan penyuluhan kesehatan 
untuk umat kita, jika kita seorang guru, jelas kita 
dapat mengabdikan diri dalam bidang Katekese, 
jika kita seorang marketing, kita dapat 
memprospek umat untuk peduli pada program-
progra kegitan gereja, jika kita petani, kita dapat 
membantu / memberi penyuluhan penggunaan 
lahan-lahan gereja untuk reboisasi agar 
lingkungan lebih terjaga dan hasilnya bisa 
dinikmati banyak umat 

 


