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memberikan kesempatan kepada seluruh 

umat-Nya untuk menggunakan waktu 

atau kesempatan yang diberikanNya  

untuk tumbuh menjadi pribadi yang 

beriman dan berkualitas. “Tuan, biarlah 

dia tumbuh tahun ini lagi, aku akan 

mencangkul tanah di sekelilingnya dan 

memberi pupuk kepadanya, mungkin 

Bacaan Seminggu 
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“Tuan, biarlah dia tumbuh tahun ini lagi, aku akan 

mencangkul tanah di sekelilingnya dan memberi 

pupuk kepadanya, mungkin tahun depan ia berbuah; 

jika tidak, tebanglah dia.” 

Luk 13:9 

 

Buah dapat mengungkap-

kan pohon yang sehat dan 

baik atau tidak, Pohon yang 

baik akan menghasilkan 

buah yang segar dan baik, 

sebaliknya pohon yang 

tidak sehat akan mengha-

silkan buah yang tidak sehat 

pula. 

 

Bacaan injil hari ini yang kia renungkan, Tuhan Yesus 

memakai relasi antara buah dan pohon untuk 

memberikan peneguhan dan jaminan kepada kita, 

bahwa Allah sungguh bermurah hati kepada seluruh 

umat-Nya. Allah sebagai penyelenggara kehidupan  
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tahun depan ia berbuah; jika tidak, 

tebanglah dia.” (Luk 13:9). 

 

Maka dalam kesempatan retret agung 

masa prapaskah ini kita memanfaatkan 

kesempatan untuk olah rohani kita 

dengan: 

 Doa 

 Ibadat 

 Puasa  

 Amal kasih 

 

Sebuah cerita. 

 

Di Babelan Bekasi Utara, tinggal Pak Simon 

Botaama, berprofesi sebagai penjual abu 

gosok. Setiap hari bergeriliya menyusuri 

gang-gang perkampuingan belasan 

kilometer, dagangannya laku sekitar 5 

sampai 10 bungkus dan berpenghasilan 

Rp.4.000,-. Kadang meningkat menjadi 

Rp.10.000,- atau Rp.15.000,-.  

 

Tiap hari bekerja menyeka keringat. Pak 

Simon terus medaraskan doa yang sangat 

sederhana:”Ya Tuhanku, Ya Allahku, 

tenagaku tidak kuat lagi menarik gerobak 

ini. Meski begitu saya akan terus menarik 

gerobak in.” 

 

Suatu hari… 

Seorang penjual tangga keliling lewat di 

depan rumahnya. Melihat penjual tangga 

tersebut hati Pak Simon iba, lalu ia 

membelinya seharga Rp.25.000,- dari 

harga yang diwarkan Rp.30.000,-. Padahal 

ia tidak membutuhkan tangga itu, 

tuturnya. Alasan Pak Simon membeli 

tangga ini adalah,” Karena rasa lapar 

dan haus kami di jalan yang sama….” 

(Suara Clara 01.2012) 

 

Dalam hidup pribadi Pak Simon yang 

sangat sederhana dan mau berbelarasa 

terhadap sesama terutama yang senasib 

dengannya, kita memperoleh gambaran 

orang yang beriman dan berkualitas. 

 

Pertanyaan reflektif: 

1. Apakah aku memiliki relasi yang baik 

dan kuat dengan pokok pohon yaitu 

Tuhan Yesus sendiri? 

2. Apakah di tengah-tengah kesibuk-

kanku, aku masih menyisihkan waktu 

dan pikiran untuk membangun relasi 

dengan Tuhan Yesus dengan 

berdoa, membaca, merenungkan, 

dan melaksanakan ajaran-Nya? 

 

DOA 

Tuhan Yesus… 

Kami berterimakasih Engkau telah 

menunjukkan jalan, kebenaran dan hidup 

bagi kami. 

Semoga kami berani mengikuti kehendak-

Mu, sehingga kami tumbuh menjadi 

pribadi yang semakin beriman dan mau 

berbelarasa terhadap sesama yang 

menderita dan berkekurangan dengan 

situasi dan kemampuan kami. 

Amin. 

 

~sumber: Web Paroki 

 
 

“SAYA PERGI … TETAPI KAMU 
HARUS TETAP RIANG GEMBIRA DI 

DALAM IMAN” - PAUS BENEDIKTUS 
XVI 

 
Liputan Pastor Markus Solo SVD dari 

Vatikan 

 

Cuaca di kota Roma hari itu tidak seperti 

biasanya. Rabu, 27 Pebruari 2013, sebuah 

hari musim dingin yang sangat indah. 

Matahari bersinar cerah sejak pagi. Inilah 

sebuah hari penting di dalam sejarah 

Gereja Katolik: Sri Paus Benediktus XVI 

tampil ke publik dalam upacara audiensi 
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umum untuk terakhir kali setelah 

pengumuman pengunduran dirinya. 

 

Sejak pukul 07.00 pagi waktu Roma, 

peziarah-peziarah sudah memenuhi Via 

della Conciliazione, ruas jalan panjang 

membujur dari Lapangan Santo Petrus 

hingga sungai Tiber. Di ruas jalan itu pula 

sudah dipasang beberapa layar lebar. Di 

situ terdapat beberapa titik kontrol, selain 

dari arah Porta Santa Anna, tepi barat, 

dan Porta Sant’Angelo dari tepi arah timur 

Vatikan. Ribuan polisi dan aparat 

keamanan pun siaga sekeliling Vatikan.  

 

Para peziarah berjuang masuk ke 

Lapangan Santo Petrus dan mengambil 

tempat paling depan supaya bisa melihat 

Sri Paus dari dekat dan mengucapkan 

kata-kata pisah yang bisa didengar oleh 

Bapa Suci sendiri.  

 

Dari saat ke saat Lapangan Santo Petrus 

seperti digenangi lautan manusia. Mereka 

melambai-lambaikan berbagai bentuk 

dan ragam spanduk dengan tulisan 

bermacam-macam, seperti “Grazie Santo 

Padre” (Terima kasih Bapa Suci), atau 

“Arrivederci” (Sampai jumpa lagi), atau 

“Perga per noi” (doakan kami), dan 

berbagai tulisan dalam berbagai bahasa. 

Mereka pula tidak henti-hentinya 

meneriakkan yel-yel “Benedetto”, nama 

Sri Paus dalam bahasa Italia. Kadang pula 

terdengar teriakan “Viva il Papa” dan 

diikuti oleh paduan suara campur yang 

menggetarkan suasana pagi. 

 

Tepat pkl. 10.35 pagi waktu Roma, Papa 

Mobil meluncur pelan, masuk ke 

Lapangan Santo Petrus dari samping 

kanan Basilika. Di belakangnya duduk 

sekretaris pribadi, Mgr Georg Gaenswein, 

yang sudah ditahbiskan beliau sendiri 

menjadi Uskup Agung tanggal 6 Januari 

lalu dan merangkap Kepala Rumah 

Tangga (prefettura) Sri Paus.  

 

Ketika melihat Papa Mobil, massa semakin 

kuat dan ramai meneriakkan yel-yel 

seraya bertepuk tangan meriah. Setelah 

melewati beberapa blok untuk 

menyalami massa dan disaluti oleh Musik 

Militer dari wilayah kelahirannya, Bavaria, 

Jerman, beliau naik ke Singgahsana, 

sebuah Kursi putih yang sudah akrab 

dengannya sejak 8 tahun ini. Seperti 

biasa, sebelum duduk, beliau meren-

tangkan kedua tangan ke arah para 

hadirin, seolah-olah ingin merangkul 

mereka satu persatu. Di saat itu keharuan 

mulai terasa.  

 

Setelah rangkaian salam dan 

pembacaan dari Kitab Suci, beliau mulai 

membacakan wejangannya yang 

terakhir. Hadirin hening dan mendengar 

dengan penuh perhatian. Sering juga 

hadirin menyela Sri Paus dengan tepukan 

tangan panjang dan yel “Benedetto”, 

terutama ketika beliau mengungkapkan 

kata-kata pene-guhan dan pujian yang 

masuk hingga ke lubuk hati pendengar. 

 

Pertama-tama Sri Paus mengucapkan 

terima kasih kepada Tuhan yang telah 

memilih dan mempercayakan tugas ini 

kepadanya. Kata paus, ”Delapan tahun 

lalu, ketika sudah jelas bahwa diri saya 

terpilih menjadi Paus, pertanyaan yang 

dominan di dalam hati saya adalah: 

Tuhan, apa yang Kau inginkan dariku? 

Mengapa Engkau memilih saya? Saya 

tahu bahwa sejak itu saya memikul beban 

berat di bahuku.”  

 

Lanjut paus, “Delapan tahun yang lalu 

adalah tahun-tahun yang indah dan 

penuh arti. Tetapi juga masa-masa penuh 

tantangan, sehingga Gereja ibarat 

bahtera para rasul yang terombang-

ambing di danau Genesaret. Badai dan 

gelombang menerjang menimbulkan rasa 

takut dan panik, dan Tuhan tidur di 

buritan. Tetapi syukur, Tuhan tidak 

meninggalkan bahtera ini, karena 

bahtera ini bukan milik kita manusia atau 

milik saya pribadi, tetapi milik Tuhan 

sendiri.” 
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Sri Paus juga mengungkapkan terima 

kasih kepada para pekerjanya di Tahta 

Suci Vatikan dan seluruh umat yang 

tersebar di seluruh dunia. Selama masa 

jabatannya, beliau betul merasakan 

dukungan dan kedekatan umat Katolik 

sejagad, sekalipun banyak dari mereka 

yang belum pernah berjumpa dengan-

nya secara langsung. 

 

Menjelang sambutannya yang berdurasi 

kurang lebih 20 menit itu, beliau 

meneguhkan hati dan iman umat Katolik 

sedunia. Kata paus nya dalam nada 

getar, “Saya pergi. Itu keputusan yang 

saya ambil dengan sukarela. Tetapi kamu 

harus tetap riang gembira di dalam iman. 

Saya pergi bukan untuk urusan pribadi. 

Saya pergi untuk membaktikan diri 

kepada doa untuk Gereja kita yang kita 

cintai ini. Tuhan yang memanggil kita ke 

dalam satu komunitas iman, akan tetap 

bersama kita, memenuhi hati kita dengan 

harapan dan menyinari kita dengan kasih-

Nya tanpa batas.” 

 

Upacara dilanjutkan dengan penyam-

paian ucapan Salam pisah dan terima 

kasih dari para hadirin yang diwakili 

melalui kelompok bahasa Inggris, Italia, 

Jerman, Spanyol, Portugis, Polandia dan 

Arab.  

 

Beliau turun tahta. Berjalan menuju Papa 

Mobil, mengambil tempat duduk. Papa 

Mobil turun perlahan dari pelataran 

Basilika menuju hadirin. Tahtanya, kursi 

putih, tinggal kosong.  

 

Sri Paus bergerak keluar, diiringi aplaus 

panjang, memanggil-manggil namanya 

dan seraya air mata tetap berderai. Di 

atas Papa Mobil, beliau terus 

merentangkan kedua tangannya, sea-

kan-akan ingin membawa pergi sekitar 

200.000-an hadirin bersamanya.  

 

Rangkulan lengannya tentu terlalu 

pendek untuk jumlah sebesar ini, apalagi 

untuk umat Katolik sedunia. Tetapi di 

dalam doa dari atas bukti Mons 

Vaticanus, beliau dan seluruh umat Katolik 

di lima benua akan tetap bersatu. Terima 

kasih Bapa Suci Bekediktus XVI.*** 

 

PENGUMUMAN 
 

Kolekte Ibadat Sabda 23 Feb 2013 

Kolekte I : Rp. 253.000,- 

Kolekte II: Rp. 225.000,- 

 

PETUGAS 

 
JALAN SALIB 8 Maret 2013 
Pemimpin : Bpk. Sumardi 
Dirigen : Ibu Lina Peranginangin 
Organis : Renata 
Pembaca : Kring 4 
Putra Altar : Diah, Mitchel, Vincencius 
 
IBADAT SABDA 9 Maret 2013 
Pemimpin : Bpk Sri Pramusanto 
Dirigen : Ibu Priyono 
Organis : Bpk. Sumardi 
Mazmur : Bok Yohanes 
Petugas : Kring 3 
BIA  : Ibu Sunu 
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