
 
Edisi Masa Prapaskah 2012-2013 

 

Apa alasannya tidak akan 
kita bahas karena yang penting adalah 
cara mengatasi rasa segan, malu dan 
tertekan saat ada di muka kamar 
pengakuan. 

 
Lukas Bab 15 di mulai dengan 
mengisahkan orang-orang Farisi dan 
para ahli Taurat yang bersungut-sungut 

Bacaan Seminggu 

 

MInggu, 10 Maret 2013 
Yos. 5:9a,10-12;  
2Kor. 5:17-21;  
Luk. 15:1-3,11-32 
Senin, 11 Maret 2013 
Yes. 65:17-21;  
Yoh. 4:43-54 
Selasa, 12 Maret 2013 
Yes. 49:8-15;  
Yoh. 5:17-30 
Rabu, 13 Maret 2013 

Yes. 49:8-15;  
Yoh. 5:17-30 
Kamis, 14 Maret 2013 

Kel. 32:7-14;  
Yoh. 5:31-47 
Jumat, 15 Maret 2013 
Keb. 2:1a,12-22;  
Yoh. 7:1-2,10,25-30 
Sabtu, 16 Maret 2013 
Yer. 11:18-20;  
Yoh. 7:40-53 
 

 

“Ambillah anak lembu tambun itu, sembelihlah dia 
dan marilah kita makan dan bersuka cita. Sebab 

anakku ini telah mati dan menjadi hidup kembali, ia 
telah hilang dan da dapat kembali. Maka mulailah 

mereka bersuka cita.” 
Luk 15:23-24 

 
Bagi mereka yang segan 
melakukan pengakuan 
dosa di hari-hari biasa, 
terutama anak-anak 
muda – biasanya mereka 
juga enggan jika harus 
antri     di    muka   kamar  
pengakuan dosa menjelang hari raya Natal atau 
Paskah. Terlebih jika mereka termasuk pengaku dosa 
minimalis yang lebih berpegang pada perintah 
Gereja: mengaku dosa sekurang-kurangnya satu kali 
setahun. 
 
Apa alasannya tidak akan kita bahas karena yang 
penting adalah cara mengatasi rasa segan, malu dan 
tertekan saat ada di muka kamar pengakuan. 
 
 

ENGGAN BERDIRI DI MUKA KAMAR PENGAKUAN 
 

Hari MInggu Prapaskah IV tahun C Edisi 9 Maret 2013 

http://www.imankatolik.or.id/alkitabq.php?q=Yos5:9;Yos5:10-12;
http://www.imankatolik.or.id/alkitabq.php?q=2Kor5:17-21;
http://www.imankatolik.or.id/alkitabq.php?q=Luk15:1-3;Luk15:11-32;
http://www.imankatolik.or.id/alkitabq.php?q=Yes65:17-21;
http://www.imankatolik.or.id/alkitabq.php?q=Yoh4:43-54;
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=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;
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ketika melihat Yesus bersama pemungut 
cukai dan prang-orang berdosa yang 
ingin mendengarkan Dia. Kemudian ayat 
11-32 berkisah tentang pulangnya anak 
bungsu ke pangkuan ayahnya dengan 
sesal mendalam atas dosa-dosanya yang 
telah diperbuatnya. Sang ayah mengira 
anaknya telah mati, telah hilang, 
menyambutnya kembali dengan 
sukacita dalam suatu pesta. Di dalam 
bab yang sama, Yesus juga mengisahkan 
tentang domba dan dirham yang hilang 
yang ditemukan kembali. Si pemilik 
dengan penuh sukacita mengajak orang-
orang ikut bergembira. 
 
Perumpamaan tentang kegembiraan 
atas kembalinya domba, uang dan anak, 
merujuk tentang betapa besar bahagia 
Allah atas kembalinya orang berdosa 
sebagaimana sabdaNya :”Aku berkata 
kepadamu, demikian juga aka nada 
sukacita di antara malaikat-malaikat 
Allah atas seorang berdosa yang 
bertobat.” (Luk 15:10). 
 
Itulah bukti bagaimana Allah begitu 
mengasihi manusia, rindu menantikan 
mereka yang “hilang” agar segerea 
kembali ke pangkuan Gereja. Ia bukan 
mencari mereka yang tidak mempunyai 
masalah dosa, melainkan mencari 
mereka yang berdosa. Maka jika Allah 
begitu berbelarasa dengan mereka yang 
berdosa, kitapun wajib berbuat sama. 
Jangan pernah bersungut-sungut, 
bersikap menghakimi dan menjauhi 
mereka seperti halnya orang-orang 
Farisi dan para ahli Taurat. Tetapi 
berbelarasalah, bersama-sama antri di 

muka kamar pengakuan dangan rendah 
hati dan tulus. 
 
Pertanyaan reflektif: 
Membayangkan bagaimana besar 
kerinduan dan sukacita Allah bersama 
para malaikat-Nya ketika kita datang 
mengakuai dosa dengan penuh sesal, 
masihkah kita merasa berat hati dan 
enggan berdiri di muka kamar 
pengakuan? 
 
Doa: 
Ya Tuhan, anugrahilah kami kemampuan 
untuk memahami kasih-Mu sehingga 
dalam pengakuan doasa yang dipenuhi 
sesal dan tobat, kami percfaya bahwa 
Kau hadir di sana dengan penuh 
sukacita. Amin. 
 

- Maria A Sardjono – Dalam Retret Agung Umat – 
Perjalanan Rohani menanti kebangkitan. 

 

YA dan TIDAK 
Di ruang pengkuan dosa 

 
TIDAK   
Mengakukan kesalahan orang lain 

 Saya dikatakan ini itu – diperlakukan 
ini itu oleh orang lain. (Mengadukan 
suatu masalah yang membuat kita 
merasa diperlakukan dnegan tidak 
meng-enakkan). 

 Si anu telah menyakiti hati saya, dan 
untuk itu saya mohon maaf karena 
telah tersinggung 

 Orang tetangga sebelah begitu 
menjengkelkan saya, sehingga saya 
menjadi marah 
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 Menyebutkan nama orang lain atau 
mengindikasikan seseorang. 

 
YA 
Mengakukan kesalahan diri sendiri 

 Saya diperlakukan sesuatu hal oleh 
seseorang, yang membuat saya 
merasa tidak nyaman, sedih, 
kecewa, dan lain-lain, namun saya 
lupa untuk menyerahkan semua 
perasaan saya kepada Tuhan, 
sehingga persaan itu berkelanjutan 
sampai sekarang. 

 Saya tersinggung atas suatu 
perkataan seseorang. Saya tidak 
ingat, bahwa betapa besarnya 
pengorbanan Yesus, termasuk dihina 
bahkan dianiaya. Seharusnya 
perkataan seseorang tidak membuat 
saya tersinggung, melainkan 
membuat saya bersyukur karena 
telah boleh ikut dalam “rasa” seperti 
yang dialami Yesus. Mohon 
kekuatan. 

 Saya marah kepada seseorang dan 
perasaan itu berkelanjutan dan 
membuat saya ingin melakukan 
sesuatu yang tidak baik atau 
memikirkan sesuatu yang tidak baik 
terhadap orang tersebut. Mohon 
ampun atas niat saya yang sangat 
tidak terpuji itu. 

 
TIDAK 
Memberi Alasan 

 Saya melakukan ini karena ia 
merendahkan saya 

 Saya menolak membantunya karena 
ia orang kaya / sepertinya tidak 
membutuhkan pertolongan 

 Saya tidak mau berbuat ini-itu, 
karena saya tidak punya waktu 

 Dan lain-lain yang menggunakan 
kata “Karena”, “sebab”, “soalnya” 
yang menunjuk kepada hal lain di 
luar saya, atau orang lain di luar saya 
(orang lain) 

 
 
YA 
Rendah hati 

 Saya begitu mudah bereaksi negatif 
ketika ada orang yang merendahkan 
saya.  

 Saya ‘menghakimi’ seseorang terlalu 
kaya sehingga saya tidak 
membantunya dalam kesulitannya. 
Sebenarnya, alasan saya tidak 
membantunya adalah karena saya 
……….. (tidak menyukai orang itu – tidak 
ada untungnya buat saya – dll alasan 
yang menunjukkan kesalahan saya – 
bukan orang lain) 

 Saya telah tidak mengerjakan banyak 
hal yang seharusnya sudah saya 
lakukan dari dulu, saya melakukan 
penundaan, dan membuat banyak 
hal dan banyak orang menjadi 
terbengkalai dan dirugikan. 

 Menggunakan kata “Karena”, 
“sebab”, “soalnya” diikuti dengan 
saya + kata kerja negatif (yang 
merupakan kesalahan / kekurangan 
saya) 

 

”Aku berkata kepadamu, 
demikian juga akan ada 

sukacita di antara malaikat-
malaikat Allah atas seorang 

berdosa yang bertobat.” 
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PENGUMUMAN 
 
Petugas Ibadat 
 

Jalan Salib 15 Maret 2013 @19.00 
Pemimpin : Bpk. Thomas SIhomo 
Dirigen : Ibu Sunu 
Organis : Bp Sumardi 
Pembaca : Kring V 
Putra Altar: Michel, Diah, Vincencius 
 

Ibadat Sabda 16 Maret 2013 @19.00 
Pemimpin : Bpk SUnu 
Dirigen : Ibu Muji 
Organis : Renata 
Mazmur : Ibu Surbakti 
Petugas : Kring IV 
BIA : Bpk. Daud 
 

KOLEKTE 2 Maret 2013 
Kolekte 1 : Rp.370.000,- 
Kolekte 2 : Rp.325.000,- 
 
 

Jadwal Pengkuan DOSA 
 

Untuk masa Prapaskah ini, khusus untuk 
Stasi kita St Philipus Arengka Ujung, 
pengakuan Dosa bisa didapatkan di : 
 
1. Sabtu, 16 Maret 2013 Jam Kerja di Paroki 

St Paulus Pekanbaru 
2. Sabtu, 23 Maret 2013 Jam kerja di Paroki 

St Paulus Pekanbaru 

3. Rabu, 27 Maret 2013 Mulai jam 16.00 di 
Gereja Paroki. 

 

 
UCAPAN SELAMAT 

PASKAH 
 
Seksi Katekese DPP – a/n Bpk Y Sugiyana 
telah membuka kesempatan bagi umat 
yang ingin memberikan ucapan kasih 
Paskah kepada Pastor / Suster / Frater / 
Umat lain umum untuk dimuat dalam 
Warta Paroki edisi Maret dan April 2013. 
 
Ucapan tersebut juga akan dipasang di 
web Paroki St Paulus sampai dengan 
satu hari sebelum Hari Raya Pentakosta 
(18 Mei 2013). 
 
Batas penerimaan ucapan : 
Untuk Edisi Maret 2013 : tgl 12 Maret 
Untuk Edisi April   2013 : tgl 10 April 
 
Ucapan disertai dengan donasi 
serelanya. 
 
Info: Renata 

 
 

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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