
 

 
 
 

 

 

Siapa pun yang telah berbuat baik berarti telah hidup berdasarkan 
”terang”. Perbuatan terang itu sesuai dengan ajakan Yesus yang 
menyatakan Diri sebagai terang yang datang ke dunia. Artinya kita 
harus meninggalkan segala perbuatan jahat yang sering tidak 
nampak. Kalau kita percaya kepada Yesus, berarti kita memilih 
untuk hidup dalam terang. Perbuatan kita adalah perbuatan yang 
boleh dan bisa diketahui oleh orang lain. 
 

“Terang” juga bisa diistilahkan dengan “keterbukaan.” 
Artinya tidak ada yang ditutup-tutupi. Bukankah kita akan merasa 
aman-aman saja bila yang kita lakukan hal-hal yang baik. Tidak 
takut diketahui oleh orang lain karena bukan perbuatan jahat. Ini 
bukan berarti bahwa kita harus memamerkan tindakan baik kita di 
depan umum. Kita perlu bersikap wajar. Cukup baiklah bila yang 
kita lakukan sehari-hari dengan dilandasi hati dan motivasi yang 
jernih. Berangkat dari hati yang bersih tentu apa pun yang keluar 
dari dalam diri kita dan yang dilakukan akan berupa kebaikan. 

 

JADWAL IBADAT / PETUGAS 
 
Jalan Salib 5 
Jumat, 23 Maret 2012 @19.00 
Pemimpin : Bpk.Heli Handono 
Lagu  : Bpk.Daud Darmono 
Organis  : Ibu Detta 
Misdinar : Fio, Vena, Oqy 
Petugas  : Kring III 
 
Misa Prapaskah V 
Sabtu, 24 Maret 2012 @19.00 
Pastor  : Franco Qualizza, SX 
Lagu  : Ibu Sri 
Mazmur  : Ibu Lili Yenny 
Organis  : Ibu Sunu 
Misdinar : Teguh, Tomo 
Petugas  : Kring V 
 
KOLEKTE / SUMBANGAN 
 
Kolekte Misa 10 Maret 2012 
Kolekte I :Rp.524.000,- 
Kolekte II :Rp.411.000,- 
Sekolah Minggu :Rp. 46.000,- 
Sumbangan Umat :Rp.200.000,- 
 
Sumbangan Pembangunan Gereja 
Kring 1 : Rp.700.000.- 
 
DOA / RENUNGAN APP 
Kring 4 
Kamis 22 Maret 2012 @19.00 
Di Rmh Kel Bpk.Aji, Seirama 
 
AMPLOP APP 
Amplop APP sudah dapat diambil di 
ketua kring masing-masing, dikem-
balikan pada Perayaan Jumat Agung 6 
April 2012 

 

Buletin ingguan 
 

 

Wacana Komunikasi Umat Stasi St Philipus Arengka Ujung Pekanbaru 

Minggu Prapaskah IV / Tahun B Edisi 17 Maret 2012 

Bacaan Seminggu 

 

Minggu, 18 Maret 2012 
2Taw 36:14-16,19-23,  
Ef 2:4-10,  
Yoh 3:14-21 
Senin, 19 Maret 2012 
2Sam 7:4-5a,12-14a,16,  
Rm 4:13,16-18,22,  
Mat 1:16,18-21,24a  
Selasa, 20 Maret 2012 
Yeh 47:1-9,12,  
Yoh 5:1-16 
Rabu, 21 Maret 2012 
Yes 49:8-15,  
Yoh 5:17-30 
Kamis, 22 Maret 2012 
Kel 32:7-14,  
Yoh 5:31-47 
Jumat, 23 Maret 2012 
Keb 2:1a,12-22,  
Yoh 7:1-2,10,25-30 
Sabtu, 24 Maret 2012 
Yer 11:18-20,  
Yoh 7:40-53 
 
 

Hari ini kita telah memasuki minggu 
keempat Masa Prapaskah. Sejak Rabu Abu 
Gereja mengajak kita berpuasa dan berpan-
tang selama empatpuluh hari. Bacaan-bacaan 
selama masa Prapaskah membawa kita ke 
suasana pertobatan: kembali pada Bapa. 
Gereja mengajak kita untuk membenahi diri, 
melihat kembali sepak terjang kita selama 
ini. Itulah tobat! 
 

Injil hari ini, 
pertobatan digambar-
kan sebagai orang 
yang “datang kepada 
terang, agar menjadi 
nyata bahwa perbuat-
an-perbuatannya dila-
kukan dalam nama 
Allah” (Yoh 3:20). 
Siapa pun yang telah 
berbuat baik berarti 
telah hidup 
berdasarkan ”terang”. 
Perbuatan terang itu 
sesuai dengan ajakan 
Yesus yang menyatakan 
Diri sebagai terang 
yang datang ke dunia. 
Artinya kita harus 
meninggalkan segala 
perbuatan jahat yang 
sering tidak nampak. 
Kalau kita percaya 
kepada Yesus, berarti 
kita memilih untuk 
hidup dalam terang. 
Perbuatan kita adalah 

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 085767448478 Editorial Buletin 08156256229 

e-mail: philipus@post.com 
 

IURAN PERAYAAN PASKAH 
Untuk kelancaran rangkaian acara 
kegiatan Paskah 2012 yang meliputi 
Minggu Palma, Kamis Putih, Jumat 
Agung dan Minggu Paskah, maka per-
kiraan biaya yang dibutuhkan adalah 
Rp.12.000.000,- 
 
Untuk itu dimohon partisipasi umat 
untuk memberikan sumbangan wajib 
Rp.50.000,-/ KK beserta sumbangan 
sukarela. Adapun kas Kring akan 
digunakan masing-masing kring se-
besar Rp.500.000,- untuk pelak-
sanaan rangkaian kegiatan di atas. 
 
Harap menghubungi ketua kring 
masing-masing. 
 

 
RENUNGAN APP 
 

Tidak seorangpun luput dari panggilan 
untuk menyumbangkan dan mengem-
bangkan talenta. Sekecil apapun 
keterlibatan kita dalam kehidupan 
menggereja akan sangat berarti bagi 
pengembangan diri sekaligus bagi 
terwujudnya Gereja yang mandiri dan 
berbuah. 
 
Allah telah memberi kita talenta secara 
cuma-cuma, maka kembangkanlah dan 
berikan talenta kita secara cuma-cuma, 
karena : 
setiap orang yang mempunyai, 
kepadanya akan diberi. Tetapi siapa 
yang tidak mempunyai, apapun yang 
ada padanya akan diambil dari 
padanya. 

BERBAGI SEKECIL APAPUN MENGHASILKAN TERANG 

 

http://www.imankatolik.or.id/alkitabq.php?q=2Taw36:14-16;2Taw36:19-23;
http://www.imankatolik.or.id/alkitabq.php?q=Ef2:4-10;
http://www.imankatolik.or.id/alkitabq.php?q=Yoh3:14-21;
http://www.imankatolik.or.id/alkitabq.php?q=2Sam7:4-5;2Sam7:12-14;2Sam7:16;
http://www.imankatolik.or.id/alkitabq.php?q=Rm4:13;Rm4:16-18;Rm4:22;
http://www.imankatolik.or.id/alkitabq.php?q=Mat1:16;Mat1:18-21;Mat1:24;
http://www.imankatolik.or.id/alkitabq.php?q=Yeh47:1-9;Yeh47:12;
http://www.imankatolik.or.id/alkitabq.php?q=Yoh5:1-16;
http://www.imankatolik.or.id/alkitabq.php?q=Yes49:8-15;
http://www.imankatolik.or.id/alkitabq.php?q=Yoh5:17-30;
http://www.imankatolik.or.id/alkitabq.php?q=Kel32:7-14;
http://www.imankatolik.or.id/alkitabq.php?q=Yoh5:31-47;
http://www.imankatolik.or.id/alkitabq.php?q=Keb2:1;Keb2:12-22;
http://www.imankatolik.or.id/alkitabq.php?q=Yoh7:1-2;Yoh7:10;Yoh7:25-30;
http://www.imankatolik.or.id/alkitabq.php?q=Yer11:18-20;
http://www.imankatolik.or.id/alkitabq.php?q=Yoh7:40-53;


 

 
 
 

 

 
 

yang jernih. Berangkat dari hati 
yang bersih tentu apa pun yang 
keluar dari dalam diri kita dan 
yang dilakukan akan berupa 
kebaikan. 
 

Sebaliknya, 
ketika kita me-
lakukan perbuat-
an jahat, akan 
merasa malu bila 
diketahui oleh 
orang lain. 

  
Namun harus diakui bahwa 

manusia, seringkali “lebih me-
nyukai kegelapan daripada 
terang, sebab perbuatan-perbu-
atan mereka jahat” (Yoh 3:19). 
Dalam diri kita seringkali ada 
pertentangan antara kata hati 
dengan tindakan atau perilaku. 
Karena memiliki kekuasaan dan 
kewenangan seringkali tergoda 
untuk menyalahgunakan. Lingkung-
an sekitar juga mempengaruhi 
perilaku kita misalnya: tempat 
kerja, teman-teman, kebiasaan-
kebiasaan setempat dan situasi 
serta kesempatan, sangat ber-
peran dalam membentuk perilaku. 

 

 
 

Bila demikian, apa yang harus 
kita bagikan di lingkungan kita, 
agar terjadi suasana “terang”? 
Karena kita yang sudah 
dipersatukan dalam Yesus, kalau 
kita mau berbagi sekecil apa 
pun, itu sudah menghadirkan 
“terang” 

 

 

Bangunkanlah aku esok pagi sebagai 

pribadi yang ikhlas melakukan yang 

bisa kulakukan, dan menyerahkan 

yang tak bisa kulakukan kepadaMu 

 
 

[RENUNGAN] PENGAMPUNAN 
"Tuhan, sampai berapa kali aku 
harus mengampuni saudaraku jika 
ia berbuat dosa terhadap aku? 
Sampai tujuh kali?" 

(Mat 18:21) 
 
Injil di atas mengingatkan kita 
semua untuk terus-menerus 
membuka diri, MEMBERI MAAF ke-
pada siapa saja. Memang tidak 
gampang bila dipraktekan dalam 
kehidupan konkret karena kemanu-
siaan kita yang lemah yang 
kadang masih berpatokan pada 
perasaan suka dan tidak suka, 
enak dan tidak enak. Namun 
itulah konsekuansinya menjadi 
pengikut Kristus  
 
Untuk direnungkan, bisakah kita 
menghilangkan keangkuhan kita 
dan berani memaafkan maupun 
minta maaf kepada orang lain 
tanpa kata “tapi” atau 
“soalnya”? 

Caritas Dei in cordibus nostris 

 
 

[KATEKESE]    JALAN SALIB 

Sejak abad pertama umat 
Kristiani telah mengadakan 
ziarah ke tanah kelahiran Yesus. 

 Santa Helena, i-
bunda Raja Kons-
tantin, melakukan 
ziarahnya yang 
terkenal itu pada 
abad ke-4 dalam u-
sahanya untuk me-
ngenali dari dekat 
tempat Yesus dila- 

hirkan, wafat dan dimakamkan. 
Untuk jangka waktu yang pendek, 
yaitu setelah  tahun 1199 ketika 
tentara-tentara Perang Salib 
berhasil menguasai Yerusalem dan 
wilayah sekitarnya, ziarah dapat 
dilakukan tanpa kesulitan. 
Tetapi sejak tahun 1291 setelah 
mereka kehilangan kekuasaan 
mereka atas daerah tersebut, 
ziarah menjadi lebih berbahaya 
dan mahal. Ibadat Jalan Salib 
bertujuan untuk menghadirkan 
Tanah Suci baik bagi mereka yang 
tidak dapat berziarah ke sana 
maupun bagi mereka yang sudah 
berziarah ke sana.  
 

 
 
 

Fransiskus dari Asisi mempunyai 
dua devosi yang amat mendalam 
yaitu Inkarnasi Yesus dan 
Sengsara Yesus, masing-masing 
dilambangkan dengan buaian dan 
salib. Para biarawan Fransiskan 
mempopulerkan devosi Jalan Salib 
sejak abad ke-14. Umat membuat 
perhentian-perhentian kecil di 
dalam gereja, kadang-kadang di-
bangun juga perhentian-perhen-
tian yang besarnya seukuran 
manusia di luar gereja. Segera 
saja, hampir semua gereja telah 
memiliki Perhentian-perhentian 
Jalan Salib. Para biarawan 
Fransiskan juga menuliskan lirik 
Stabat Mater, yang biasanya 
dinyanyikan saat Ibadat Jalan 
Salib, baik dalam bahasa 
aslinya, yaitu bahasa Latin, 
maupun dalam bahasa setempat. 
Jumlah perhentian serta peris-
tiwa-peristiwa Jalan Salib yang 
dikenangkan bervariasi dari 
waktu ke waktu. Ke-14 peristiwa 
Jalan Salib yang sekarang di-
tetapkan oleh Paus Clement XII 
(1730-1740). 
 
Baik kita melakukan Ibadat Jalan 
Salib seorang diri atau bersama-
sama dengan umat lain, di dalam 
gereja atau pun di ke-14 per-
hentian di luar gereja, ibadat 
ini menjadikan kisah sengsara 
dan wafat Yesus terasa nyata dan 
hidup. 
 
Sumber :  

Ask a Franciscan by Father Pat 
McCloskey, O.F.M.;  

© 2001 St. Anthony Messenger Press 

 

 

”Berangkat dari hati yang 

bersih, tentu apa pun yang 

keluar dari dalam diri kita 

dan yang dilakukan, akan 

berupa kebaikan.” 

 


