
 
 

mengalahkan godaan-godaan yang sunyi di padang gurun yang penuh binatang-binatang 
liar, kita pun diajak-Nya untuk mengalahkan godaan-godaan yang kita hadapi dalam 
keseharian hidup kita. Godaan bisa datang dari luar, tetapi juga bisa datang dari diri 
sendiri. Godaan bisa datang kapan saja, bukan pada saat kita gagal tetapi bisa juga ketika 
kita berhasil dan sukses. Ketika dalam kesulitan atau mengalami kegagalan, akan mudah 
tegoda untuk berbuat yang tidak baik; tetapi ketika kita berhasil atau sukses pun bisa 
tergoda untuk berbuat yang tidak baik. 

 
Dari sinilah kita diminta untuk kembali pada jalan Tuhan. Semula yang hanya 

berpikir dan berbuat sesuai kehendak sendiri, harus mengubah cara berpikir dan berbuat 
sesuai kehendak Tuhan. Biarlah kehendak Tuhan yang terjadi, bukan kehendak manusia. 
Dengan melakukan kehendak Tuhan dan meninggalkan hal-hal yang bertentangan 
dengan kehendak-Nya, kita akan menerima kasih-Nya. Kasih Allah yang dinyatakan 
melalui Yesus yang datang ke dunia untuk menyelamatkan manusia. 

 

♫☻♪  HORE ARENGKA UJUNG  ♪☻♫ 
 
Hari ini telah ditentukan pengurus Stasi 
kita yang baru. Kita sebagai umat Stasi ini 
seyogyanya merasa berterimakasih atas 
pelayanan mereka yang tanpa upah bersedia 
mengurus kita-kita ini yang terkadang 
mungkin merasa kurang puas. Adalah suatu 
pekerjaan yang luar biasa sukar dan penuh 
tantangan bagi para pengurus Stasi. Mereka 
merelakan banyak waktu, tenaga, bahkan 
materi / kesempatan untuk mendapatkan 
materi lebih untuk berkarya dalam 
pelayanan Gereja. Tanpa mereka, kita 
adalah seperti domba yang tidak memiliki 
tempat untuk bernaung. Sepantasnyalah 
kita merasa beryukur dan berterimakasih 
kepada Tuhan atas kehadiran mereka 
selama ini. 
 
Pergantian pengurus kita harapkan 
memiliki dedikasi dan hasil yang sama 
seperti pengurus sebelumnya, bahkan 
semoga bisa lebih mempersatukan umat di 
Stasi kita. Namun pekerjaan pengurus akan 
sia-sia jika kita sebagai umat menolak / 
tidak mau peduli akan usaha karya mereka. 
 
Mari kita dukung kepengurusan yang baru 
ini, dengan talenta yang Tuhan berikan 
kepada kita. 

 
UCAPAN 
 
Terimakasih kepada pengurus Stasi St 
Philipus Arengka Ujung yang telah 
membaktikan diri dalam kepengurusan 
Dewan Stasi periode 2009-2012. Semoga 
bisa menjadi teladan bagi pengurus 
berikutnya, dan semoga berkat Tuhan 
selalu menyertai dalam setiap langkah 
kehidupan. 
 
SELAMAT kepada pengurus Stasi St 
Philipus Arengka Ujung yang baru 2012-
2015. Semoga selalu bersemangat dalam 
pelayanan dan melakukan karya dengan 
selalu mengandalkan Roh Kudus. Amin. 

 

Buletin ingguan 
 

 

Wacana Komunikasi Umat Stasi St Philipus Arengka Ujung Pekanbaru 

Minggu Prapaskah I / Tahun B Edisi 25 Feb 2012 

Bacaan Seminggu 

 

Minggu, 26 Feb 2012 

Kej 9:8-15,  

1Ptr 3:18-22,  

Mrk 1:12-15 

Senin, 27 Feb 2012 

Im 19:1-2,11-18,  

Mat 25:31-46 

Selasa, 28 Feb 2012 

Yes 55:10-11,  

Mat 6:7-15 

Rabu, 29 Feb 2012 

Yun 3:1-10,  

Luk 11:29-32 

Kamis, 1 Mar 2012 

Est 4:10a,10c-12,17-19,  

Mat 7:7-12 

Jumat, 2 Mar 2012 

Yeh 18:21-28,  

Mat 5:20-26 

Sabtu, 3 mar 2012 

Ul 26:16-19,  

Mat 5:43-48 

 

 

Setelah empatpuluh hari 
Yesus berpuasa di padang gurun, 
mulailah Ia turun ke dunia nyata 
mewartakan tugas yang 
dipercayakan Allah kepada-Nya. 
Pokok pewartaan itu adalah 
memberitakan kepada umat 
manusia bahwa Kerajaan Allah 
sudah dekat. Bahkan kedatangan-
Nya ke dunia sebagai tanda 
bahwa Kerajaan Allah ada di 
tengah umat manusia. Tugas Ye- 

sus adalah mengajak umat manusia agar siap untuk menerima 
Kerajaan Allah yang telah datang itu. Agar keselamatan Allah 
bisa diterima oleh hati setiap manusia, sehingga manusia 
dapat memperoleh kebahagiaan bersama Allah. 
 

Tetapi untuk menerima Kerajaan Allah itu manusia perlu 
bertobat dan percaya kepada Injil. Manusia perlu bertobat 
kalau mau menerima penyelamatan Allah. Bertobat berarti 
berbalik dari jalan hidupnya yang lama lalu mengarahkan 
hidupnya ke jalan Tuhan. Seperti Yesus yang berhasil 
mengalahkan godaan-godaan yang sunyi di padang gurun 
yang penuh binatang-binatang liar, kita pun diajak-Nya 
untuk mengalahkan godaan-godaan yang kita hadapi dalam 
keseharian hidup kita. Godaan bisa datang dari luar, tetapi 
juga bisa datang dari diri sendiri. Godaan bisa datang kapan 
saja, bukan pada saat kita gagal tetapi bisa juga ketika kita 
berhasil dan sukses. Ketika dalam kesulitan atau mengalami 
kegagalan, akan mudah tegoda untuk berbuat yang tidak 
baik; tetapi ketika kita berhasil atau sukses pun bisa tergoda 
untuk berbuat yang tidak baik. 
 

Info Stasi St. Philipus Pekanbaru 

Ketua Stasi  0811766221;  
Ketua kring I   081537484027; Ketua Kring II   081378208252; Ketua Kring III  08127656029;  

Ketua Kring IV 08126885834; Ketua Kring V    ; 081275170727 
BIA/BIR 08126848092;  Sekretaris   081365468810; Editorial Buletin    081365788300;  

e-mail: philipus@post.com 
 

PENGUMUMAN 
 
Kolekte  
 
Ibadat Sabda 19 Feb 2012 
Kolekte 1 : Rp.219.000,- 
Kolekte 2  : Rp. 131.000,- 
Sekolah Minggu : Rp.  69.000,- 
 
Rabu Abu 22 Feb 2012 
Kolekte 1 : Rp. 339.000,- 
Kolekte 2 : Rp. 230.000,- 
 
 
PENANGGUNGJAWAB  
DAN KOORDINATOR BULETIN 
 
Dengan berakhirnya kepengurusan Stasi St 
Philipus periode 2009-2012, maka mulai 
edisi setela ini,  penanggungjawab bulletin 
secara otomatis beralih kepada Ketua Stasi 
yang baru, dan koordinator beralih ke 
Wakil Ketua Stasi yang baru. Terimakasih. 
 
 

 

http://www.imankatolik.or.id/alkitabq.php?q=Kej9:8-15;
http://www.imankatolik.or.id/alkitabq.php?q=1Ptr3:18-22;
http://www.imankatolik.or.id/alkitabq.php?q=Mrk1:12-15;
http://www.imankatolik.or.id/alkitabq.php?q=Im19:1-2;Im19:11-18;
http://www.imankatolik.or.id/alkitabq.php?q=Mat25:31-46;
http://www.imankatolik.or.id/alkitabq.php?q=Yes55:10-11;
http://www.imankatolik.or.id/alkitabq.php?q=Mat6:7-15;
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http://www.imankatolik.or.id/alkitabq.php?q=Mat7:7-12;
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http://www.imankatolik.or.id/alkitabq.php?q=Ul26:16-19;
http://www.imankatolik.or.id/alkitabq.php?q=Mat5:43-48;


 
 
 

Lalu, apakah Kerajaan Allah sudah 
datang dalam diri kita?  

 
Dengan percaya kepada Injil berarti 

bahwa kita percaya kabar gembira 
penyelamatan itu sungguh sudah datang. 
Datang dalam diri Yesus Kristus, Sang 
Mesias pembawa kabar gembira telah 
menjadi nyata. Dengan percaya dan 
menerima Yesus, berarti kita menerima 
Penyelamat yang diutus Bapa bagi kita. 

 
Semoga Injil hari ini sungguh 

mengingatkan kita bahwa perlunya 
memperbarui kepercayaan kita kepada 
Tuhan. Pembaruan dengan jalan bertobat. 
Bertobat, berendah hati mengakui diri kita 
yang rapuh dan pendosa dengan mohon 
pertolongan dan mohon rahmat Tuhan. 
Mohon pertolongan dan mohon rahmat 
Tuhan agar dalam memasuki masa 
Prapaskah ini kita mampu menata hidup 
kembali dalam semangat kasih kepada Dia 
dan kepada sesama. 

 
TENTANG PENGAKUAN DOSA  

  
 

 
 
Banyak orang malu, malas atau sungkan 
untuk mengaku dosa.  Alasannya: “Lahh.., 
kan bisa langsung mengaku dosa ke 
Tuhan?” Atau, “Malu, ah, nanti Pastor tau 
dosa saya.”  

 
Allah PASTI hadir dalam setiap Sakramen. 
Dalam Sakramen Pengakuan Dosa. 
Pengampunan dosa dalam Sakramen ini a- 

4. Berusaha sungguh-sungguh untuk tidak 
berdosa lagi, jika belum berasil, cepat-
cepat mengaku dosa lagi 

5. Lakukan penitensi segara, dan lakukan 
dengan semagat pertobatan 

6. Mengaku dosa secara teratur dalam 
kurun waktu yang berdekatan. 

7. Dosa yang lupa 
disebutkan, wajib 
disebutkan dalam 
pengakuan dosa 
berikutnya. 

 
 
[QUOTE] Pengakuan Dosa 
 
“Pengakuan dosa menyembuhkan, 
membenarkan, dan memberi pengampunan 
dosa. Semua harapan berada dalam 
pengakuan dosa. Dalam pengakuan dosa 
ada kesempatan bagi kerahiman. 
Percayalah dengan teguh. Jangan ragu, 
jangan pernah putus asa demi kerahiman 
Allah. Berharaplah dan yakinlah dalam 
pengakuan dosa.”  

– St. Isidore of Seville 
 
 
[KATEKESE] PENGAKUAN DOSA 
 
Kompedium Katekismus Gereja Katolik” 
 
310. Apa buah Sakramen ini?  
 
Buah Sakramen Tobat ialah : berdamai 
kembali dengan Allah karena itu juga 
berarti pengampunan dosa-dosa, dan 
berdamai kembali dengan Gereja; 
pemulihan keadaan rahkmat jika keadaan 
itu hilang karena dosa, penghapusan 
hukuman kekal karena dosa-dosa berat dan 
penghapusan , paling sedikit untuk 
sebagian, hukuman sementara akibat dosa.  
 
Sakramen ini juga memberikan kedamaian, 
ketenangan suara hati, penghiburan rohani, 
dan bertambahnya kekuatan rohani untuk 
berjuang dalam kehidupan Kristen 
 
 
 

dalah bersifat “PASTI”, karena Allah sendiri 
telah berjanji melalui Kristus.,”Terimalah 
Roh Kudus. Jikalau kamu mengampuni dosa 
orang, maka dosanya diampuni, dan jikalau 
kamu menyatakan dosa orang tetap ada, 
dosanya tetap ada. (Yoh 20:23). Allah tidak 
mungkin membatalkan sabda-Nya sendiri. 
 

Kalau kita mengaku Dosa langsung pada 
Tuhan, memang ada “kemungkinan” dosa 
kita diampuni. “Kemungkinan”, berarti 
maybe “no” or maybe “yes”.  Belum tentu 
dosa kita diampuni. Siapa yang berani 
MEMASTIKAN bahwa dosa kita  diampuni 
oleh Tuhan kalau hanya lewat pengakuan 
pribadi. Syukur Gereja Katolik punya SPD 
(Sakramen Pengakuan Dosa). Asal kita 
dengan jujur mengatakan semua dosa kita 
dan dengan rendah hati minta 
pengampunan, maka dosa kita pasti 
diampuni. 

 
Tentu saja, dosa yang diampuni adalah 

dosa yang didengarkan dan dimengerti oleh 
imamnya. Jangan kita mencari imam-imam 
yang kurang dikenal, atau (maaf) kurang 
pendengaran dan lain-lain yang menurut 
anggapan kita tidak akan mengerti apa yang 
kita sampaikan. Ini cara yang keliru. Justru 
kalo seorang tidak imam memahami dosa 
yang kita lakukan, bisa-bisa dosa kita yang 
spesifik tidak diampuni. Dosa yang 
diampuni hanyalah dosa yang dimengerti 
oleh imam!. Mungkinj banyak dari kita 
yang belum tahu soal ini, maka alangkah 
baiknya jika kita memiliki hanya satu Pastur 
pengakuan, tempat kita setiap kali mengaku 
dosa.  Saran terbaik adalah: carilah imam 
yang kita kenal dan mengenal kita.  

 

MALU? Malu kok dipeliaharaaa..  Suatu 
kebenaran, bahwa kalau Tuhan meng-
ampuni, maka pengampunanNya adalah 
tuntas.  Ia tidak mengingat  lagi dosa-dosa 
kita. Benar-benar telah diha-puskan (di-
erase)  dan dilupakan, (Bdk Yes 43:25).  
Bagian dosa dn kejahatan dalam hidup kita 
di format ulang oleh Tuhan menjadi 
lembaran yang putih bersih kembali. 

 
 

Jadi: malu satu kali sekarang, dosa dihapus 
dan tidak diingat lagi oleh Tuhan. Harga 
yang harus dibayar untuk  mendapat 
pengampunan dosa hanyalah malu sedikit, 
naun hasil yang didapat luar biasa.  Malu: 
adalah harga yang kecil untuk karunia yang 
begitu besar… Malunya pun hanya pada 
satu orang. 
 
Bandungkan 
kalau kita ti-
dak mengaku 
dosa.  
 
Pada akhir jaman, semua buku akan 
dibuka, Buku kita akan dibuka dan 
dibacakan dihadapan semua orang dari 
berbagai jaman.  Semua orang akan tau 
dosa kita, semua, yang belum dihapuskan 
dalam SPD.  
 
Jadi silahkan pilih, mau malu sekarang 
pada satu orang saja, atau malu kemudian, 
diketahhui semua orang, diadili, dihakimi, 
diukum, pulaaa.. 
 

 
 
Ada sedikit tips pengakuan dosa yang 
diperoleh dari seorang Pastor. 
 
1. Akuilah semua dosa yang kita ingat, 

dosa yang tidak disampaikan dan 
disembunyikan tidak akan diampuni. 

2. Akui dosakitaq secara spesifik, missal 
berapa kali, dimana. Misal: “Saya 
memukul anak saya dengan sunggu-
sungguh murka sebanyak 3 kali dalam 
sebulan” atau “Saya masturbasi selama 
tujuh kali.” Dari pada bilang bahwa 
:Saya berzinah”, lebih baik katakan 
“Saya melakukan hubungan badan 
dengan istri orang lain” 

3. Tidak perlu mengatakan “mengapa” 
atau alasan kita melakukan berdosa. 
Hal itu bisa menjadi dalih dan akan 
mengurangi kesungguhan kita untuk 
bertobat 

“Malu adalah harga yang kecil 
untuk karunia yang begitu 
besar…” 


