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disayangi oleh kedua orang tua dan saudara-saudara kita. Kalau begitu kita ini adalah 

buah cintakasih kedua orang tua dan saudara-saudari kita. Sebelum kita mengenal  

cinta kasih, sejak awalnya telah lebih dahulu dikasihi. Baru kemudian kita mengenal  

kasih dan sanggup mengasihi. 
 

Seperti yang dikatakan Santo Yohanes pada bacaan kedua dalam suratnya  

yang pertama hari ini. ”Bukan kita telah mengasihi Allah tetapi Allahlah yang  

telah mengasihi kita dan yang telah mengutus Anak-Nya sebagai silih bagi  

dosa-dosa kita”. Kalau begitu kita telah dikasihi Allah lebih dulu. Kasih Allah  

itu telah mendahului hidup kita dan telah ada sebelum  

kita ada. Kasih Allah nampak dalam semua ciptaan, 

tumbuhan, binatang dan sesama manusia. Semuanya 

yang menjadi tempat dan lingkungan hidup kita 

adalah karya kasih Allah.  
 

 
 
 
 

Petugas Ibada Sabda  

19 Mei 2012 

Pemimpin : Bpk. Sri Parmusanto 

Dirigen : Ibu Kristina Mujiati 

Organis : Ibu Marselina Pane 

Mazmur : Ibu Surbakti 

BIA : Ibu Marina Sinaga 

Petugas : Kring 2 

 

DOA KRING BULAN MARIA 

Kring 1 

Selasa 15 Mei 2012 @19.30 

Di rmh. Kel Bpk G Suwarno 

Damai Langgeng Blok A52 
 

Kring 2 

Minggu, 13 Mei 2012 @19.00 

Di rmh Kel Bpk Stephen Manik 

Komp. Nusa Indah Purwodadi 
 

Kring 3 

Jumat, 18 Mei 2012 @19.30 

Di rmh. Kel Bpk. K. Krisdianto 

Perum Sentosa Blok C 
 

Kring 4 

Rabu, 15 Mei 2012 @19.00 

Di rmh Kel Bpk. Nainggolan 

Jln. Tut Wuri (Dpn rmh bpk. Aji) 
 

Kring 5 

Minggu, 13 Mei 2012 @19.00 

Di rmh. Kel Bpk Sarjono 

Komp. Camar LANUD  
 

 

 

 

 

Buletin Mingguan 
 

 Wacana Komunikasi Umat Stasi St Philipus Arengka Ujung Pekanbaru 
MINGGU PASKAH VI/ Tahun B Edisi 14 MEI 2012 

Bacaan Seminggu 

 

Minggu, 13 Mei 2012 

Kis 10:25-26,34-35,44-48,  

1Yoh 4:7-10,  

Yoh 15:9-17 

Senin, 14 mei 2012 

Kis 1:15-17,20-26,  

Yoh 15:9-17 

Selasa, 15 Mei 2012 

Kis 16:22-34,  

Yoh 16:5-11 

Rabu, 16 Mei 2012 

Kis 17:15,22-18:1,  

Yoh 16:12-15 

Kamis, 17 Mei 2012 

Kis 1:1-11,  

Ef 1:17-23  

Mrk 16:15-20 

Jumat, 18 Mei 2012 

Kis. 18:9-18;  

Yoh. 16:20-23a 

Sabtu, 19 Mei 2012 

Kis 18:23-28,  

Yoh 16:23b-28 

 

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 facebook  www.facebook.com/arengkaUjung 
 

 
 
 
 
 

Kewajiban Umat 

 Buku Iuran Wajib untuk 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 dan 

konsumsi untuk menyambut 

kedatangan USKUP di Paroki 10 

Juni mendatang. 1 Kupon undian 

Rp.2.500,-., kupon Konsumsi  

Rp.10.000,-  Dapat diperoleh  

di ketua Kring masing-masing. 

 
Kolekte 

Kolekte 1 : Rp.307.000,- 

Kolekte 2 : Rp.266.000,- 

Sklh minggu : Rp.  56.000,- 
 

Catatan Redaksi : 

Untuk yang mau kirim devosi /  

permohonan doa atau tulisan untuk  

bulletin ini : DITUNGGU yaaa 

 

 

  
 
 
 
 

add / like facebook: 
www.facebook.com/arengkaUjung 

KASIHILAH SEORANG AKAN YANG LAIN 

Biasanya, ketika kita menerima sesuatu dari orang 

lain, lalu kita mengucapkan terima kasih. Kenapa 

orang lain memberi sesuatu kepada kita? Kalau tidak 

ada kasih mana mungkin orang lain memberi sesuatu 

kepada kita. Kalau begitu orang lain telah lebih dulu 

mengasihi kita. Sebelum kita tahu apa itu kasih, kita 

sudah dikasihi. Sebelum kita sanggup berkata terima 

kasih, kita telah menerima kasih itu. 

 
    Bayangkan, kalau orang 

tua kita tidak mengasihi 

kita, mana mungkin ada kita 

sampai saat ini. Kita ada 

sampai saat ini berkat 

kasih orang tua kita. Sejak 

dalam kandungan, kita telah 

dikasihi  oleh  kedua   orang  

tua kita. Kita telah dijaga, dilindungi dan disayangi 

oleh bapak dan ibu kita. Sejak kita belum bisa apa-

apa, hanya bisa nangis, kita telah dipelihara dan 

disayangi oleh kedua orang tua dan saudara-saudara 

kita. Kalau begitu kita ini adalah buah cintakasih 

kedua orang tua dan saudara-saudari kita. Sebelum 

kita mengenal cinta kasih, sejak awalnya telah lebih 

dahulu dikasihi. Baru kemudian kita mengenal kasih 

dan sanggup mengasihi. 

 

http://www.imankatolik.or.id/alkitabq.php?q=Kis10:25-26;Kis10:34-35;Kis10:44-48;
http://www.imankatolik.or.id/alkitabq.php?q=1Yoh4:7-10;
http://www.imankatolik.or.id/alkitabq.php?q=Yoh15:9-17;
http://www.imankatolik.or.id/alkitabq.php?q=Kis1:15-17;Kis1:20-26;
http://www.imankatolik.or.id/alkitabq.php?q=Yoh15:9-17;
http://www.imankatolik.or.id/alkitabq.php?q=Kis16:22-34;
http://www.imankatolik.or.id/alkitabq.php?q=Yoh16:5-11;
http://www.imankatolik.or.id/alkitabq.php?q=Kis17:15;Kis17:22-99;Kis18:1-1;
http://www.imankatolik.or.id/alkitabq.php?q=Yoh16:12-15;
http://www.imankatolik.or.id/alkitabq.php?q=Kis1:1-11;
http://www.imankatolik.or.id/alkitabq.php?q=Ef1:17-23;
http://www.imankatolik.or.id/alkitabq.php?q=Mrk16:15-20;
http://www.imankatolik.or.id/alkitabq.php?q=Kis18:9-18;
http://www.imankatolik.or.id/alkitabq.php?q=Yoh16:20-23;
http://www.imankatolik.or.id/alkitabq.php?q=Kis18:23-28;
http://www.imankatolik.or.id/alkitabq.php?q=Yoh16:23-28;
mailto:philipus@post.com
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tumbuhan, binatang dan sesama manusia. 

Semuanya yang menjadi tempat dan 

lingkungan hidup kita adalah karya kasih 

Allah.  

 

    Kasih Allah yang paling besar nampak 

dalam Putra-Nya Yesus Kristus, yang 

dianugerahkan bagi keselamatan kita. 

Karena kasih-Nya pada kita Ia rela 

menyerahkan nyawa-Nya untuk kita 

manusia dan para sahababat-Nya. Buah 

dari kasih itu nampak pada perhatian dan 

dukungan kita kepada sesama. Tidak 

dibatasi oleh kelompok atau golongan 

tetapi kasih itu memancar kepada semua 

orang.  

 

Sama seperti pada 

bacaan pertama tadi 

Petrus terbuka akan 

karya Tuhan pada 

bangsa-bangsa lain. 

Karya Tuhan nampak 

pada  tindakan  manusia 

 yang saling mengasihi. Kalau kita telah 

mengasihi satu sama lain sama dengan 

telah melaksanakan kehendak Yesus 

sendiri, yaitu ”supaya kamu saling 

mengasihi, seperti Aku telah mengasihi 

kamu”. Sebagaimana Yesus yang mengalami 

kasih Bapa karena berpegang pada 

kehendak Bapa, kasih Yesus juga akan 

mengalir pada kita, bila kita berpegang 

pada sabda-Nya dan melakukan kehendak 

Yesus.  

 

Marilah kita yang telah mengalami kasih 

Yesus bersama-sama menciptakan kasih 

persaudaraan, sebagaimana Kristus telah 

memberi perintah kepada kita. ”Inilah 

perintah-Ku kepadamu: Kasihilah seorang 

akan yang lain”. (FX. Mgn) 

 

 
 

pikiran dan perasaan yang terdapat juga 
dalam Kristus Yesus”  maksudnya adalah 

percaya nilai dan kebenaran sikap yang 

ada pada Yesus. 

Maksud keseluruhan secara sederhana 

adalah dalam kehidupan kita sehari-hari 

kita harus menjadi orang yang dapat 

dipercaya dikarenakan kita percaya pada 

Yesus.  

Pertanyaannya : realita atau ilusi? 

(Kita lakukan secara nyata ataukah hanya 

sebatas tau?) 

Contoh sederhana. Di perempatan 

lampu merah, lampu sudah berwarna 

kuning dan sesaat lagi akan merah. 

Kendaraan kita hampir sampai di 

perempatan, namun belum melewati Zebra 

Cross. Apa yang kita lakukan? Menginjak 

rem atau malah tancap gas? Tancap gas = 

tidak punya integritas. “Ehh…, tapi kan 
semua orang juga gitu, kalau ngerem bakal 
diklakson sama yang belakang”, kadang itu 

jadi alasan kita. 

Jadi tau kan integritas? Yaitu 

kelakuan yang memiliki nilai kebenaran, 

dan moral yang baik. 

Contoh yang paling kongkret yang 

dilakukan Yesus dalam mencontohkan  

integritas kepada kita adalah nggak 

tanggung-tanggung, yaitu kehidupanNYa, 

dari awal sampai kebangkitanNya adalah 

tanpa cela, tanpa kata “tetapi” yang biasa 

kita pakai sebagai pembelaan diri.  

Bisakah kita berharap pada suatu saat 

nanti, orang men-cap kita “Lihat tu, pasti 
dia orang Kristiani. Abis dia begitu, si…” 
karena apa yang kita perbuat bisa 

dipercaya (memiliki nilai kebenaran)? 
 

Apa jadinya jika kita  mengkaim diri bahwa 

kita adalah orang percaya (kepada Yesus) 

tetapi pada kenyataannya kita sendiri tidak 

dapat dipercaya untuk melakukan kebenaran? 
 

[REFLEKSI] MENGASIHI SESAMA 

Menyingung kembali tugas dan perutusan 

Kerasulan Awam . 

 

“Rasul” antara lain berarti „utusan, 

suruhan, wakil resmi yang diserahi misi 

tertentu‟. Sebagai orang beriman, hidup 

kita memiliki dimensi rasuli, maka marilah 

kita hayati atau laksanakan perintah Yesus 

ini: “Kasihilah seorang akan yang lain”.  

 

Cukup banyak orang berkata bahwa 

„berbicara tentang kasih mudah, tetapi 

untuk melaksanakan atau menghayati sulit 

sekali‟, tetapi jika masing-masing dari kita 

menghayati diri sebagai yang diciptakan 

dalam dan oleh kasih atau „yang terkasih‟ 

kiranya perintah atau ajakan untuk saling 

mengasihi mudah kita hayati atau 

laksanakan. Bukankah masing-masing dari 

kita sering menyatakan diri „yang 

terkasih‟? Dengan kata lain „yang terkasih‟ 

bukan hanya diri kita sendiri tetapi semua 

orang, maka perjumpaan kita dengan 

siapapun berarti „yang terkasih‟ bertemu 

atau berjumpa dengan „yang terkasih‟, dan 

dengan demikian secara otomatis akan 

saling mengasihi.  
 

 
“Kasih itu sabar; kasih itu murah hati; ia 

tidak cemburu. Ia tidak memegahkan diri 

dan tidak sombong. Ia tidak melakukan 

yang tidak sopan dan tidak mencari 

keuntungan diri sendiri. Ia tidak pemarah 

dan tidak menyimpan kesalahan orang lain. 

Ia tidak bersukacita karena ketidakadilan, 

tetapi karena kebenaran.Ia menutupi 

segala sesuatu, percaya segala sesuatu, 

mengharapkan segala sesuatu, sabar 

menanggung segala sesuatu” (1Kor 13:4-7).  

tetapi karena kebenaran. Ia menutupi 

segala sesuatu, percaya segala sesuatu, 

mengharapkan segala sesuatu, sabar 

menanggung segala sesuatu” (1Kor 13:4-7).  
 

Marilah kita hayati keutamaan-keutamaan 

yang menjadi ciri kasih itu didalam hidup 

sehari-hari dengan segenap hati, jiwa, akal 

budi dan kekuatan/ tenaga atau tubuh. 

Sebagaimana masing-masing dari kita 

adalah „buah kasih‟, 
 

 
“Love never fails” 

 

APA KATA TUHAN TENTANG KARAKTER 

Kalau di edisi Minggu lalu redaksi bulletin 

melaporkan kegiatan seminar Kerawam, 

maka kali ini yang hendak diangkat adalah 

“secuil”  hal mengenai karakter yang 

dibahas dalam seminar tersebut 
 

Karakter yang akan diangkat Minggu ini 

adalah “INTEGRITAS”.  
 

Integritas mungkin kata yang asing, tapi 

pada prakteknya tidak jauh-jauh amat 

dari kehidupan kita, atau tepatnya 

sesuatu yang sebenarnya kita tahu, kita 

senang dan kita ingin, tapi kita menjauh.  
 

Hendaklah kamu dalam hidupmu bersama, 
menaruh pikiran dan perasaan yang 
terdapat juga dalam Kristus Yesus. 

Filipi 2:5 
 

“dalam hidupmu bersama” dalam ayat 

tersebut: maksudnya tentu dalam hidup 

bermasyarakat dalam pekerjaan kita 

sehari-hari dan hubungan dengan semua 

orang di sekitar kita. Sedangkan “menaruh 
pikiran dan perasaan yang terdapat juga 
dalam Kristus Yesus”  maksudnya adalah 

percaya pada Yesus. 

 

(f renata) 


