
 

 

 

 

 

 

 

 

BACAAN SEMINGGU 

Minggu, 12 Mei 2013 
Kis. 7:55-60;   
Why. 22:12-14,16-17,20;  
Yoh. 17:20-26 
Senin, 13 Mei 2013 
Kis. 19:1-8;   
Yoh. 16:29-33 
Selasa, 14 Mei 2013 
Kis. 1:15-17,20-26;   
Yoh. 15:9-17 
Rabu, 15 Mei 2013 
Kis. 20:28-38;   
Yoh. 17:11b-19 
Kamis, 16 Mei 2013 
Kis. 22:30; 23:6-11;   
Yoh. 17:20-26 
Jumat, 17 Mei 2013 
Kis. 25:13-21;   
Yoh. 21:15-19 
Sabtu, 18 Mei 2013 
Kis. 28:16-20,30-31;   
Yoh. 21:20-25 
 

 

 

 

 

 

 

Minggu, 12 Mei 2013 

Pekan PASKAH VII (P);  Hari Komunikasi sedunia 

Novena Pentakosta 3; St. Nereus, Achileus, Pankrasius, dan Sta. Flavia 

Domitila; St. Germanus; St. Leopoldus Mandic; B William Tirri 

Bacaan I    : Kis. 7:55–60 
Mazmur    : 97:1.2b.6.7c.9;R:1a.9a 

Bacaan II    : Why. 22:12–14.16–17.20 Bacaan Injil    : Yoh. 17:20–26 

 
 
“Dan bukan untuk mereka ini saja Aku berdoa, tetapi juga untuk orang-

orang, yang percaya kepada-Ku oleh pemberitaan mereka; supaya 

mereka semua menjadi satu, sama seperti Engkau, ya Bapa, di dalam 

Aku dan Aku di dalam Engkau, agar mereka juga di dalam Kita, supaya 

dunia percaya, bahwa Engkaulah yang telah mengutus Aku. Dan Aku 

telah memberikan kepada mereka kemuliaan, yang Engkau berikan 

kepada-Ku, supaya mereka menjadi satu, sama seperti Kita adalah satu: 

Aku di dalam mereka dan Engkau di dalam Aku supaya mereka 

sempurna menjadi satu, agar dunia tahu, bahwa Engkau yang telah 

mengutus Aku dan bahwa Engkau mengasihi mereka, sama seperti 

Engkau mengasihi Aku. Ya Bapa, Aku mau supaya, di mana pun Aku 

berada, mereka juga berada bersama-sama dengan Aku, mereka yang 

telah Engkau berikan kepada-Ku, agar mereka memandang kemuliaan-Ku 

yang telah Engkau berikan kepada-Ku, sebab Engkau telah mengasihi Aku 

sebelum dunia dijadikan. Ya Bapa yang adil, memang dunia tidak menge- 

 

nal Engkau, tetapi Aku mengenal Engkau, dan mereka ini tahu, bahwa Engkaulah yang telah mengutus Aku; dan 

Aku telah memberitahukan nama-Mu kepada mereka dan Aku akan memberitahukannya, supaya kasih yang 

Engkau berikan kepada-Ku ada di dalam mereka dan Aku di dalam mereka.” 

 

Minggu Paskah VII Tahun C Edisi 11 Mei 2013 

http://www.imankatolik.or.id/alkitabq.php?q=Kis7:55-60;
http://www.imankatolik.or.id/alkitabq.php?q=Why22:12-14;Why22:16-17;Why22:20;
http://www.imankatolik.or.id/alkitabq.php?q=Yoh17:20-26;
http://www.imankatolik.or.id/alkitabq.php?q=Kis19:1-8;
http://www.imankatolik.or.id/alkitabq.php?q=Yoh16:29-33;
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=Kis20:28-38;
http://www.imankatolik.or.id/alkitabq.php?q=Yoh17:11-19;
http://www.imankatolik.or.id/alkitabq.php?q=Kis22:30;Kis23:6-11;
http://www.imankatolik.or.id/alkitabq.php?q=Yoh17:20-26;
http://www.imankatolik.or.id/alkitabq.php?q=Kis25:13-21;
http://www.imankatolik.or.id/alkitabq.php?q=Yoh21:15-19;
http://www.imankatolik.or.id/alkitabq.php?q=Kis28:16-20;Kis28:30-31;
http://www.imankatolik.or.id/alkitabq.php?q=Yoh21:20-25;


Renungan 

Sekarang ini, dalam Gereja semakin tumbuh 

kesadaran dan kerelaan untuk saling 

mendoakan. Ketika ada seseorang yang 

meminta didoakan, tidak sedikit di antara kita 

yang membalas ’mari kita saling mendoakan’. 

Jawaban seperti ini mengajak orang juga untuk 

peka dan solider terhadap kebutuhan serta 

harapan sesamanya. Ajakan itu berisi sebuah 

peringatan bahwa bukan hanya engkau sendiri 

yang membutuhkan doa, tetapi saya juga butuh 

didoakan. 

 

Di dalam doa-Nya, Yesus memohon bukan 

untuk kepentingan-Nya sendiri, melainkan 

untuk kepentingan mereka yang telah 

menerima pewartaan-Nya. Yesus berdoa 

supaya mereka yang telah percaya dan 

bersatu dengan-Nya, juga membangun relasi 

dengan sesamanya. Lebih dari itu, Yesus juga 

memohon kepada Bapa-Nya untuk mereka 

yang mendengarkan pewartaan para murid 

dan percaya kepada-Nya. Yesus berdoa untuk 

kita semua supaya hidup dalam persatuan 

sebagaimana Ia bersatu dengan Bapa-Nya. 

DOA:  

Tuhan Yesus, persatuan yang Kaumohonkan 

kepada Bapa di surga janganlah sampai rusak 

karena kebencian, kemarahan, kekecewaan, 

dan segala macam kejahatan yang semakin 

mudah dan sering tumbuh dalam hatiku. 

Berilah aku Roh Cinta-Mu, agar aku mampu 

mengalahkan segala kejahatan dengan cinta 

ilahi-Mu. Amin. 

 

Hari Komunikasi Sosial ke-47 

JEJARING SOSIAL 
 

Bagian Pertama berkaitan dengan soal teknis 

jejaring sosial. 

Bagian kedua berkaitan dengan hari komsos 
sendiri atau dari sudut pandang katolik. 

 

I. Bagian satu. 

1 Apakah itu jejaring sosial? 

 Kelompok manusia yang terelasi oleh 
ikatan sosial (lewat perjumpaan, di 

berbagai tempat dimana dia bersosialisasi 
–rumah, tempat kerja, sekolah, pasar, 

perempatan jalan …) 

 Dengan internet, relasi ini makin 
terfasilitasi. Seolah-olah, jejaring sosial 
merupakan produk yang dilahirkan oleh 

internet. Sehingga muncul berbagai 

macam program dan layanan yang 
mencoba menjawab kebutuhan manusia 

untuk bersosialisasi. 

2 Apakah yang menjadi elemen penyusun 

jejaring sosial?  

 Beberapa hal pokok secara umum: 

 Pembuatan profil personal 

 Fungsi koneksi: daftar pertemanan 

antar users 

 Kemungkinan mengirim pesan pribadi 

dan publik antar users dalam bentuk 
wall, scrapbook, timeline dll 

 Kemungkinan meng-komènt produksi, 
timeline atau status sendiri dan orang 

lain 

 Kemungkinan meng-upload produksi 

multimedia (foto, video, audio) 

 Kemungkinan mengorganisasi isi 

album atau koleksi 

 Kemungkinan mengarsipkan isi dalam 

cartella atau tag 

 Kemungkinan meng-update status dan 
mengomentari status dari rekan users 

 Kemungkinan pelacakan tempat 
dengan GPS / geolokasi 

 Kemungkinan memberi suara (voting) 
pada isi produksi 



 Kemungkinan mensharingkan 

produksi, timeline orang lain 

 Kemungkinan menciptakan grup 

berdasar minat 

 Kemungkinan mengimpor teman-

teman dari layanan aplikasi atau mail 
lain ke dalam jejaring sosial yang 

dimiliki 

 Kemungkinan chat dengan teman 

users 

 Kemungkinan mencari informasi 

intern di dalam network 

 Kemungkinan mengèkspor produksi ke 
dalam situs personal atau orang lain 

lewat widget, embed, social box atau 

sarana yang lain. 

3 Apa saja sih jenis-jenis jejaring sosial?  

  Beberapa kategori jejaring sosial: 

 Jejaring sosial umum 

 Karakter khas jejaring ini adalah 
kecairan. Tidak ada tema khusus 

dan tujuan khusus kecuali 
mensosialisasikan dirinya sendiri 

(produk, ekspresi diri, profil, dll).  

 Aplikasi-aplikasi ini memperoleh 
rating sangat tinggi karena 
ketiadaan identitas khusus yang 

didoktrinasikan: dimungkinkan 

menguraikan berbagai argument, 
baik yang diproduksi sendiri 

maupun di dalam menyambangi 
timeline status orang lain  

 Jejaring sosial umum semacam ini 
amat menarik minat perusahaan 

atau pribadi yang ingin mencari 
massa. Itulah sebabnya, mereka 

mengkonstruksi profil dan 

mensosialisasikannya di dalam 
jejaring tersebut. 

 Beberapa aplikasi yang paling 
popular adalah Facebook, Twitter 

dan Orkut. 

 Jejaring sosial tematik 

 Jenis ini memiliki satu tema 
khusus. LinkedIn misalnya 
merupakan jejaring social 

berorientasi bisnis, karena 

mendedikasikan diri pada tema-
tema professional dan bisnis 

seperti diskusi kerja, lowongan 

kerja, perusahaan dst. Pendek 

kata, jejaring bisnis ini berkaitan 
dengan rekan kerja, klien dan 

partner. 

 Bentuk aplikasi yang lain misalnya 

Yelp berkaitan dengan tour, 
perjalanan, makanan dan resensi 

tentang berbagai restoran. Ada 
juga Ping milik Apple yang 

berkecimpung dalam lagu dan 

music. Myspace sebagian besar 
berkaitan dengan music dst. 

 Jejaring sosial fungsional 

 Meski jiwanya berkarakter 
general, isinya berkaitan dengan 

bidang khusus seperti video 
(Youtube), foto (Flickr) dan lacak 

posisi actual di Foursquare. 

 Jejaring social model ini mencoba 
memecahkan permasalahan 
praktis: publikasi video dan foto, 

menciptakan dari sebuah 

perjalanan / tour, mengarsip dan 
mempublikasikan lagu kesukaan. 

 
 



 

PENGUMUMAN DARI KEPANITIAAN 

KUNJUNGAN BAPAK USKUP 2013 
 

Petugas Misa 
 
Petugas dari Stasi kita untuk Misa Kudus yang 
dipimpin oleh Bapa Uskup tanggal 9 Juni 2013 di 
paroki, 
 
Petugas yang ditunjuk: 
 
Koor  ; Koordinator Bpk. A Sumardiyono 
Bacaan I : Ibu Tanti Suwarno 
Persembahan  :  Sdr. Thomas dan calon Istri 
  Persembahan makanan 
  Pakaian adat Jawa 
Prodiakon : Bpk A Sahana 
 : Bpk Sri Pramusanto 
 
Stand Bazzar 
 
Disediakan stand bazzar bagi yang ingin berjualan 
makanan / minuman / lainnya, Rp.100.000,-
/stand. Yang berminat hubungi Ibu Sisil :  
0821 7337 7747 
 
Konsumsi Acara 
 
Disediakan kupon konsumsi yang tidak dijual pada 
hari H – dibeli di stasi – dengan nilai konsumsi 
sebesar Rp.10.000,- disubsidi panitia Rp.4.000,-. 
Partisipasi umat Rp.6.000,- (Harga jual). 
 
Hubungi Bendahara Stasi untuk mendapatkan 
kupon 
 
 

KOLEKTE 
Kolekte Sabtu, 27 April 2013 
Kolekte 1 : Rp.239.000 
Kolekte 2 : Rp.166.000,- 
 
 

Petugas Misa 19 Mei 2013 
 
Pemimpin  : P Franco Qualizza, SX 
Dirigen : Ibu Sunu 
Mazmur : Renata 
Organis : Bpk SUmardiono 
Pura Altar : Tomo dan Kevin 
BIAK : Sdri. Veronika Widhiarsi 
Petugas : Kring 1 
 

Jadwal Doa Rosario 
 
Kring 1 
Minggu, 12 Mei 2013 @19.30 
Di rumah Kel Bpk Purwanto 
Damai Langgeng 
 
Kring 2 
MInggu, 12 Mei 2013 @19.00 
Di rumah Kel. Bpk Anton Sinambela 
 

 
Himbauan: 
Berdoa Novena Roh Kudus selama sembilan hari, 
mulai pada hari sesudah kenaikan Yesus ke surga 
dan berakhir pada hari Sabtu menjelang 
Pentekosta. Dalam novena ini umat memuji Tuhan 
yang menjanjikan kedatangan Roh Kudus dan 
memohon rahmat-Nya agar siap menyambut 
kedatangan Roh Kudus.  

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 I 081268762668 Bendahara II 08127627747  

 Editorial Buletin   08156256229 - 085270808429 
Email: philipus@post.com   facebook: facebook.com/Arengkaujung 
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