
 

 
Halaman 1 

 

Dari anak SD sampai orang dewasa dan kakek atau nenek memakai 
HP sebagai alat komunikasi. Dengan alat komunikasi ini 
sepertinya dunia ini sangat kecil dan tidak ada batas. 
Peristiwa yang terjadi di belahan dunia yang satu dapat 
diketahui belahan dunia yang lain saat itu juga. 
 

Namun di balik kemajuan teknologi komunikasi ini juga membawa 
membawa akibat yang baik maupun yang buruk bagi kehidupan 
masyarakat. Berkomunikasi dengan baik, bisa membuat hubungan 
masyarakat menjadi lebih baik. Tetapi bila di dalam 
komunikasi tidak baik membuat hubungan antar masyarakat ti- 
dak baik. Komunikasi juga menentukan baik dan buruknya re- 
lasi kita dalam keluarga.  
Harapan Gereja dengan kemajuan teknologi komunikasi saat ini 
bisa membawa kesaksian iman kita yang lebih nyata dalam 
kehidupan bermasyarakat. Membangun kebersamaan walau berbeda-
beda latar belakang tetapi bisa menciptakan kesatuan. 
 

Keheningan dan kata-kata, merupakan 
hal yang tidak terpisahkan dalam 
melakukan proses pewartaan di tengah 
masyarakat (Evangelisasi). 
 
“Sebagaimana diperlihatkan oleh 
Salib Kristus, Tuhan juga berbicara 
melalui keheninganNya. Keheningan 
Tuhan, pengalaman berjarak dengan 
Bapa Yang Maha Besar, adalah sebuah 
situasi yang menentukan dalam 
perjalanan Putera Manusia di bumi 
sebagai manusia, Firman yang 
berinkarnasi menjadi daging…. 
keheningan Tuhan memperkaya pesan-
pesan dan kata-kata-Nya yang telah 
diutarakanNya sebelumnya. Di dalam 
masa-masa kegelapan ini, Dia 
berbicara melalui misteri 
keheningan-Nya”  

(Verbum Domini, 21). 
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situasi yang menentukan dalam 
perjalanan Putera Manusia di bumi 
sebagai manusia, Firman yang 
berinkarnasi menjadi daging…. 
keheningan Tuhan memperkaya pesan-
pesan dan kata-kata-Nya yang telah 
diutarakanNya sebelumnya. Di dalam 
masa-masa kegelapan ini, Dia 
berbicara melalui misteri 
keheningan-Nya”  

(Verbum Domini, 21). 

 

Dalam Minggu Paskah VII ini ditetapkan 
oleh Gereja sebagai Hari Komunikasi 
Sedunia. Dunia yang telah mengalami suatu 
kemajuan teknologi komunikasi yang luar 
biasa diharapkan semua orang memperoleh 
informasi yang seimbang, benar dan men-
didik. 

 
Komunikasi memang merupakan hal paling 

dasar yang harus dimiliki oleh semua orang.  
Sekarang ini hampir 
semua orang sekurang-
kurangnya menggunakan 
telepon genggam (HP); 
Orang sekarang tidak 
dapat berpisah dengan 
yang namanya HP ini. 
Dari anak SD sampai 
orang dewasa dan kakek 
atau nenek memakai HP 
sebagai alat 
komunikasi. Dengan alat 
komunikasi ini 
sepertinya dunia ini 
sangat kecil dan tidak 
ada batas. Peristiwa 
yang terjadi di belahan 
dunia yang satu dapat 
diketahui belahan dunia 
yang lain saat itu 
juga. 

 
 

 

Kolekte Misa 12 Mei 2012 
 
Kolekte 1 : Rp.320.000,- 
Kolekte 2 : Rp.332.000,- 
Keuntungan penjualan foto Perayaan 
Natal : Rp.126.000,- 
 
Petugas Misa 26 Mei 2012 
 
Pemimpin : Pastor Franco, SX 
Dirigen  : Ibu Sunu 
Organis  : Renata 
Mazmur  : Bpk. Yohanes 
BIA  : Marianti 
Pembaca  : Kring 3 
Petugas Tempat : Kring 3 
 
Lokakarya KOMSOS Keuskupan Padang 
 
Dalam rangka Hari Komunikasi 
Sedunia ke-46, maka Komisi 
Komunikasi dan Sosial Kesukupan 
Padang mengadakan lokakarya 
mengenai Jurnalistik 
 

Waktu : Minggu, 20 Mei 2012 @08.00 
Tempat: Ged. Fasilitas Umat Paroki 
Daftar: Ketua Stasi  

Doa Kring 
 
Kring 1 
Selasa, 22 Mei 2012 @19.00 
Di Rmh Kel Bpk. S Peranginangin 
Damai Langgeng Blok 3/10 
 
Kring 2 
MInggu, 20 Mei 2012 @19.00 
DI Rmh Kel Bpk Bambang 
Perum Villa Panam Blok B No 16 
 
Kring 3 
Jumat, 25 Mei 2012 @19.30 
Di rmh Kel. Ibu MM Simanjuntak 
Perum Sidomulyo Jl Nuri 9 
 
Kring 4 
Kamis, 24 Mei 2012 @19.00 
Di Rmh Kel Bpk. Sri Pramusanto 
Jl. Tut Wuri Gg. Parkit 
 
Kring 5 
Kamis, 24 Mei 2012 @19.00 
Di rmh Kel Bpk. Herman 
Komp. Bangau LANUD 
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http://www.imankatolik.or.id/alkitabq.php?q=Kej11:1-9;
http://www.imankatolik.or.id/alkitabq.php?q=Rm8:22-27;
http://www.imankatolik.or.id/alkitabq.php?q=Yoh7:37-39;


 

 
Halaman 3 Halaman 2 

 
 

Harapan Gereja dengan kemajuan 
teknologi komunikasi saat ini bisa 
membawa kesaksian iman kita yang 
lebih nyata dalam kehidupan 
bermasyarakat. Membangun kebersamaan 
walau berbeda-beda latar belakang 
tetapi bisa menciptakan kesatuan. 
 
   Kita sadar bahwa Allah 
menciptakan manusia dengan aneka 
perbedaan. Namun Allah menghendaki 
agar dalam perbedaan itu, manusia 
tetap dalam kesatuan. Dan keragaman 
itu justru akan menghiasi kesatuan. 
Yesus ingin para murid dan juga 
semua orang yang akan menjadi murid- 
Nya tetap bersatu 
dalam cinta, se-
perti Dia dan Bapa 
bersatu. Seperti 
dalam doa-Nya 
kepada Bapa bagi 
para murid-Nya,  
“Bapa, Aku berdoa  
agar mereka semua menjadi satu, 
sama seperti Engkau di dalam Aku 
dan Aku di dalam Engkau ... agar 
mereka menjadi satu, sama seperti 
Kita adalah satu.” 

  
Kesatuan para murid 
menjadi sangat penting, 
karena Ia tahu bahwa 
sepeninggal Yesus mere-
ka akan menghadapi ane-
ka tantangan dan penco-
baan.  Dunia  yang mem- 

benci Yesus, sepeninggal-Nya para 
murid pun akan menghadapi hal yang 
sama. Untuk itulah, dalam doa-Nya Ia 
memohon agar setelah kepergian-Nya 
kepada Bapa, Bapa sendiri yang 
menjaga dan memelihara, serta 
melindungi mereka dari yang jahat. 
 

Semoga dengan diketemukan alat-
alat komunikasi modern seperti 
sekarang ini dapat mendorong kita 
untuk lebih bersatu. Untuk bersatu 
diperlukan semangat saling menerima, 
menghargai, mendengarkan, mengerti 
pihak lain meski berbeda. Ini 
menuntut kerendahan hati untuk 
bekerja sama, mengakui kesalahan dan 
kekurangan serta kemauan berjalan 

mengabaikan hal-hal yang bersifat 
sekunder.  
 

 
 
Kata-kata 
 
Jawaban atas pertanyaan Ataukah 
pertanyaan atas jawaban? 
 
Kemajuan jaman membuat kemampuan 
berpikir menjadi terbalik. Kalau 
dulu: kita ingin tahu mengenai 
suatu hal, kita bertanya, baru ada 
jawaban. Namun kini kita bertanya 
untuk mengetahui suatu jawaban dari 
pernyataan yang soalah-olah 
menjawab kenutuhuns jawaban atas 
pertanyaan kita.  
 
Permenungan dan refleksi yang lebih 
dalam membantu kita untuk menemukan 
kaitan di antara peristiwa-
peristiwa yang sekilas nampaknya 
tidak berhubungan, untuk membuat 
evaluasi, untuk menganalisa pesan-
pesan; hal ini memungkinkan kita 
memberikan pendapat-pendapat dan 
kata-kata yang relevan dan 
bijaksana, untuk melahirkan sebuah 
struktur yang otentik tentang 
pengetahuan yang kita miliki 
bersama. 
 
Jadi : 
Keheningan adalah sebuah sarana 
berharga yang memampukan kita untuk 
mempunyai ketrampilan membedakan 
secara baik apa yang sungguh 
penting itu, menciptakan kata-kata 
benar yang bernilai dan memiliki 
makna di tengah meningkatnya 
kuantitas informasi dan data yang 
kita terima. 
 
Keheningan dan kata-kata, merupakan 
hal yang tidak terpisahkan dalam 
melakukan proses pewartaan di 
tengah masyarakat (Evangelisasi). 

menghargai, mendengarkan, mengerti 
pihak lain meski berbeda. Ini 
menuntut kerendahan hati untuk 
bekerja sama, mengakui kesalahan dan 
kekurangan serta kemauan berjalan 
bersama sebagai saudara yang sama-
sama dicintai Tuhan.   
 
     Kita mensyukuri atas kesempatan 
untuk menggunakan alat-alat 
komunikasi modern sekarang ini 
sebagai anugerah Allah sendiri, 
dengan menggunakannya secara 
bertanggungjawab. Bertanggung jawab 
kepada Allah dengan tujuan, agar 
Kabar  Gembira  Allah  bisa   sampai 

kepada semua 
orang.      

 
Marilah menggu-
nakan alat-alat 
komunikasi ter-
sebut secara te-
pat  dan   lebih  

bijaksana dalam menanggapi suatu 
hal, serta mengkomunikasikannya 
dengan baik. (FX. Mgn) 
 

 

 
 

 
Catatan Redaksi: 
Berikut adalah “secuil” ulasan yang 
bersumber pada Pesan Bapa Paus yang 
berusaha disampaikan dengan bahasa 
sederhana agar lebih mudah kita 
tangkap maknanya. 
 

Dan karena kami adalah awam yang 
harus terus memperluas wawasan dan 
pengetahuan, maka dengan hati 
terbuka kami menerima “ralat” atau 
masukkan demi tersampaikannya maksud 
dari pesan Bapa Paus kita. 
 

❑❑❑ 

Pesan Bapa paus Benekditus XVI 
untuk hari komunikasi sedunia ke-46 
menekankan tentang dua aspek 
komunikasi, yaitu keheningan dan 
kata-kata yang merupakan jalan 
Evangelisasi. Keheningan (diam) dan 
kata-kata adalah hal yang tidak 
terpisahkan dalam komunikasi. Hal 
ini terutama penting bagi mereka 
yang terlibat dalam pekerjaan-
pekerjaan evangelisasi: menyatu 
dengan karya komunikasi Gereja bagi 
pembaharuan pewartaan Kristus di 
dalam dunia zaman ini. Komunikasi 
yang dibutuhkan harus memiliki 
nilai dan makna. 
 
Keheningan. 
Terkadang kita memiliki gagasan-
gagasan yang dengan gencar kita 
sampaikan kepada orang lain untuk 
mendengar dan menerima, tanpa 
pernah berhenti sejenak untuk diam. 
Kita menolak gagasan orang lain, 
entah karena merasa gagasan 
tersebut tidak bermutu atau malah 
merasa tersaingi. Diam dimaksudkan 
sebagai saat untuk  mendengarkan 
gagasan orang lain dan mencari 
makna dalam gagasan tersebut. Diam 
adalah salah satu bentuk kerendahan 
hati untuk membuka hati dan pikiran 
agar mendapatkan makna yang tepat 
dalam melakukan suatu proses 
pewartaan, baik katekisasi maupun 
evangelisasi. 
 
Sebagai contoh,  
Informasi sangat cepat tersebar 
melalui media maya, digital dan 
telekomunikasi. Peritiwa-peristiwa 
radikal disekitar kita terkadang 
seakan menguji iman kita. Dalam hal 
ini, DIAM (tidak serta merta 
menyanggah/membantah/mengkoreksi) 
memberi kesempatan bagi kita untuk 
melakukan permenungan (tentu dengan 
mohon penyertaan Roh Kudus) guna 
menyaring informasi mana yang 
memiliki arti dan nilai, dan untuk 
mengabaikan hal-hal yang bersifat 
sekunder.  

 

Harapan Gereja dengan 

kemajuan teknologi komunikasi 

saat ini bisa membawa kesaksian 

iman kita yang lebih nyata 

dalam kehidupan 

bermasyarakat. 


