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Diharapkan murid-murid-
Nya yang sudah mengalami kemuliaan 
di Tabor sebagai antisipasi dari 
kemuliaan kebangkitan-Nya, akan 
sanggup menghadapi saat-saat penuh 
kegetiran yang sudah terpampang di 
hadapan mereka. Yesus akan 
mengalami jalan salib ini menuju 

kejayaan kebangkitan-Nya. Yesuspun 
telah memberi, mewanti-wanti kepada 
murid-muridNya bahwa jalan salib-Nya 
akan menjadi jalan salib mereja juga. 
Pengalaman di gunung Tabor harus 
membersakan hati mereka bahwa 
penderitaan dan kematian bukanlah 

Bacaan Seminggu 

 

Minggu, 24 Februari 2013 
Kej. 15:5-12,17-18;  
Flp. 3:17-4:1;  
Luk. 9:28b-36 
Senin, 25 Februari 2013 
Dan. 9:4b-10;  
Luk. 6:36-38 
Selasa, 26 Februari 2013 
Yes. 1:10,16-20;  
Mat. 23:1-12 
Rabu, 27 Februari 2013 
Yer. 18:18-20;  
Mat. 20:17-28 
Kamis, 28 Februari 2013 
Yer. 17:5-10;  
Luk. 16:19-31 
Jumat, 1 Maret 2013 
Ibr. 10:32-39;  
Mrk. 4:26-34 
Sabtu, 2 Maret 2013 
Ibr. 2:14-18;  
Luk. 2:22-40 

 
 

Dalam bacaan hari ini, Yesus 
mau mengatakan bahwa hal-hal 
yang pahit, penderitaan, bahkan 
kematian adalah merupakan 
bagian dari kehidupan manusia. 
Manusia tidak dapat 
menolaknya. Bahkan Yesus 
sebenarnya mau mengatakan 
bahwa kejayaan hanya dapat 
diraih melalui penderitaan 
Kebangkitan dapat dialami 
melalui kematian. 
 
Yesus yang rupanya sudah menyadari bahwa hidup-
Nya di dunia ini akan berujung pada penderitaan dan 
kematian, mau mempersiapkan murid-muridNya 
untuk menghadapi hari-hari kelabu itu. Salah satu 
persiapannya adalah peristiwa gunung Tabor. 
 
Diharapkan murid-murid-Nya yang sudah mengalami 
kemuliaan di Tabor sebagai antisipasi dari kemuliaan 
kebangkitan-Nya, akan sanggup menghadapi saat-saat 
penuh kegetiran yang sudah terpampang di hadapan 
mereka. Yesus akan mengalami jalan salib ini menuju 
kejayaan kebangkitan-Nya. Yesuspun telah memberi, 
mewanti-wanti kepada murid-muridNya bahwa jalan salib-
Nya akan menjadi jalan salib mereja juga. Pengalaman di 
gunung Tabor harus membersakan hati mereka bahwa 
penderitaan dan kematian bukanlah tujuan, hanya 
merupakan jalan yang mutlak dilalui untuk menuju ke[ada 
kemuliaan kebangkitan. Maka… penderitaan dan kematian 
harus diterima dengan kepala tegak dan jiwa besar. 

KEGERITAN DAN KEJAYAAN 

Minggu Prapaskah ke II  tahun C Edisi 23 Februari 2013 

http://www.imankatolik.or.id/alkitabq.php?q=Kej15:5-12;Kej15:17-18;
http://www.imankatolik.or.id/alkitabq.php?q=Flp3:17-99;Flp4:1-1;
http://www.imankatolik.or.id/alkitabq.php?q=Luk9:28-36;
http://www.imankatolik.or.id/alkitabq.php?q=Dan9:4-10;
http://www.imankatolik.or.id/alkitabq.php?q=Luk6:36-38;
http://www.imankatolik.or.id/alkitabq.php?q=Yes1:10;Yes1:16-20;
http://www.imankatolik.or.id/alkitabq.php?q=Mat23:1-12;
http://www.imankatolik.or.id/alkitabq.php?q=Yer18:18-20;
http://www.imankatolik.or.id/alkitabq.php?q=Mat20:17-28;
http://www.imankatolik.or.id/alkitabq.php?q=Yer17:5-10;
http://www.imankatolik.or.id/alkitabq.php?q=Luk16:19-31;
http://www.imankatolik.or.id/alkitabq.php?q=Ibr10:32-39;
http://www.imankatolik.or.id/alkitabq.php?q=Mrk4:26-34;
http://www.imankatolik.or.id/alkitabq.php?q=Ibr2:14-18;
http://www.imankatolik.or.id/alkitabq.php?q=Luk2:22-40;
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tujuan, hanya merupakan jalan yang 
mutlak dilalui untuk menuju ke[ada 
kemuliaan kebangkitan. Maka… 
penderitaan dan kematian harus 
diterima dengan kepala tegak dan jiwa 
besar. 
 
Salib adalah jalan menuju kejayaan!!! 
 
Memang memikul salib itu tidak enak. 
Penderitaan membuat hidup terasa 
berat. Kalau lita sedang menderita, 
sering kita tergoda untuk berpikir 
bahwa Allah telah meninggalkan kita. 
Dalam situasi demikian, ada baiknya 
jika kita memandang Yesus, Putera 
Allah yang menderita dan mengalami 
malapetaka, Ia dihukum mati pada 
masa muda-Nya. Ia juga – ketika 
digantung di kayu salib diantara dua 
penjahat – merasa ditinggalkan oleh 
BapaMNya dan berseru ditengah 
kegelapan sengsara. Namun pada hari 
kebangkitanNya menjadi nyata, bahwa 
Allah tidak jauh, bahwa Allah tetap 
mencintaiNya, meskipun untuk 
sementara waktu kelihatannya Allah 
sudah jauh. Allah berdiam diri. 
 
Dalam situasi demikian, perlu kita 
perhatikan bahwa dalam diri Yesus, 
Allah justru memperlihatkan kepada 
kita bahwa Ia tidak memukul kita. 
Sama seperti Allah menguatkan Putera-
Nya di gunung Tabor sebelum Ia harus 
menanggung derita hebat, dan sama 
seperti Ia membangkitkan kembali 
Yesus yang sudah dibuang oleh para 
ahli bangunan, begitu juga Allah ingin 
menguatkan kita, menghibur kita 
ditengah-tengah sengsara dan derita, di 
tengah kehidupan gelap yang sering 

meliputi kita. Dan pada akhirnya, Ia 
pula yang akan membangkitkan kita 
bersama PuteraNya, yang mana hidup 
kita tidak bisa dibinasakan oleh 
siapapun juga. Ia tidak akan 
meninggalkan kita. 
 

 
 

Jadwal perjalanan Pastor untuk masa 
Prapaskah dan Perayaan Paskah sudah 
tersedia. Menyimak jadwal tersebut, 
belum tercatat bahwa stasi kita 
mendapat pelayanan sakramen Tobat. 
 
Jika ditawari sakramen yang satu ini.., 
kadang mendadak  di antara kita ada 
yang mnejadi bingung, “Dosa apa yaaa, 
yang harus diakui…” 
 
Atau setelah masuk ke dalam ruang 
pengakuan, malah “mengakukan 
kesalahah orang lain”. 
 
Berikut bantuan dari 10 perintah Allah 
dan Pandangan Gereja Katolik 
mengenai dosa, yang bisa kita jawab 
dengan jujur dan kita bawa ke dalam 
ruang pengakuan dosa. 
 

 
 

LATIHAN KESADARAN MORAL 
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1. Apakah saya telah menolak untuk 
menerima dengan benar apa yang 
telah Tuhan ajarkan atau apa yang 
dianjurkan Gereja Katolik untuk 
percaya?  

2. Apakah saya telah menolak 
keberadaan Tuhan?  

3. Apakah saya telah menolak iman 
Kristiani, mengasosiasikan diri saya 
secara formal dengan agama lain?  

4. Apakah saya telah bergabung 
dengan praktek-praktek mistik?  

5. Apakah saya telah berkonsultasi 
tentang ramalan-ramalan?  

6. Apakah saya telah menggunakan 
nama Tuhan dalam kutukan atau 
hujatan?  

7. Apakah saya telah gagal untuk 
menepati sumpah atau janji-janji 
yang saya buat kepada Tuhan?  

8. Apakah saya telah menggunakan 
ucapan yang vulgar, tidak layak?  

9. Apakah saya telah menggunakan 
ucapan yang mengecilkan orang 
lain?  

10. Apakah saya telah meluangkan 
waktu setiap hari untuk doa pribadi 
kepada Tuhan?  

11. Apakah saya telah menerima 
sakramen saat dalam keadaan dosa 
besar?  

12. Apakah saya biasa datang terlambat 
atau pulang lebih awal dalam Misa 
tanpa alasan yang tepat?  

13. Apakah saya berbelanja yang tidak 
perlu dan melakukan bisnis pada 
hari Minggu dan Hari Kudus Wajib 
lainnya?  

14. Apakah saya telah mengawasi anak-
anak yang masih dalam penjagaan 
saya menerima sakramen Tobat dan 
Komuni?  

15. Jika tidak mungkin untuk 
mendaftarkan anak-anak saya ke 
Sekolah Katolik, apakah saya telah 
mengawasi mereka mengikuti 
pelajaran agama selama masa 
sekolah mereka, bahkan setelah 
Penguatan?  

16. Apakah saya telah berdoa dengan 
dan untuk anak-anak saya?  

17. Apakah saya dengan tidak adil 
menyakiti orang lain?  

18. Apakah saya telah menilai atau 
mendiskriminasikan seseorang 
karena wajahnya, warna kulitnya, 
kebangsaannya, jenis kelaminnya, 
atau agamanya?  

19. Apakah saya telah merokok 
berlebihan?  

20. Apakah saya telah melakukan diet 
berlebihan?  

21. Apakah saya telah melakukan KB 
buatan?  

22. Apakah saya telah melakukan 
operasi yang membuat diri saya 
steril untuk tujuan kontrasepsi?  

23. Apakah saya berhubungan seks 
dengan seseorang tanpa ikatan 
perkawinan?  

24. Apakah saya dengan sengaja 
berpakaian tidak pantas?  

25. Apakah saya berusaha untuk hidup 
dalam semangat Injil kemiskinan 
dan kesederhanaan?  

26. Apakah saya iri akan barang milik 
orang lain?  

27. Apakah saya menghancurkan atau 
menghilangkan milik orang lain 
tanpa mengembalikannya?  

28. Apakah saya curang dalam tes, 
dalam pajak saya, bisnis atau 
permainan?  
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29. Apakah saya telah 
menyalahgunakan sumber-sumber 
alam?  

30. Apakah saya dengan sengaja 
membuat orang lain percaya dengan 
berbicara tidak benar?  

31. Apakah saya bersalah dengan 
menyebarkan gosip?  

32. Apakah saya bersalah 
menghancurkan reputasi seseorang 
dengan mengatakan kepada orang 
lain tentang kesalahannya untuk 
alasan yang tidak baik?  

33. Apakah saya bersalah berbohong 
tentang orang lain untuk 
menghancurkan reputasinya?  

34. Apakah saya telah gagal membuat 
pembetulan atas kebohongan yang 
saya katakan atau tindakan 
kekerasan untuk menghancurkan 
reputasi seseorang?  

35.  Apakah saya gagal untuk berbicara 
lantang membela iman Katolik, 
Gereja atau orang lain?  

36. Apakah saya telah membuat 
Pengakuan yang baik akan dosa-
dosa besar saya paling tidak sekali 
dalam setahun?  

37. Apakah saya dengan sengaja tidak 
mengatakan dosa besar saya dalam 
Pengakuan saya yang terakhir?  

38. Apakah saya telah memperbaiki 
tindakan saya yang menyakiti orang 
lain?  

 
 
 
 
 
 
 

39. Apakah saya menyumbangkan 
waktu, talenta dan uang untuk 
membantu paroki saya dan 
pekerjaan Gereja?  

40. Apakah saya telah meninggalkan 
pasangan dan keluarga saya dalam 
perpisahan atau perceraian? 

 
Santo Yohanes Rasul mengatakan 
bahwa “cinta yang sempurna 
mengalahkan ketakutan” (1 Yohanes 
4:18), seharusnya dapat memberikan 
kita kepercayaan diri untuk masuk 
dalam ruang pengakuan dosa.  

 

PENGUMUMAN 
 

Kolekte 
 

Misa 16 Feb 2013 
Kolekte 1 : Rp.250.000,- 

Kolekte 2 : Rp.220.000,- 
 
Kolekte Jalan Salib  : Rp. 224.00,- 
 
Doa Arwah 

 
Undangan Misa Arwah bagi Orang 
tua dari Ibu Y Laksmi (Bendahara 1 
Stasi kita), 
Hari Senin, 25 Feb 2013 @19.00 

Jl Harapan Raya 437 
(Depan SMP 9 atau depan swalayan 

ION) 
 
 

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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