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"Kami diciptakan untuk-Mu ya Tuhan, jiwa kami belum 

tenang sebelum beristirahat pada-Mu." 

St Agustinus 

 
Apa yang di-

katakan St 

Agustinus me-
rupakan ja-
waban sekali-
gus kerindu-

annya yang besar terhadap Rumah 

Bapa. Ia sadar bahwa kehidupan 
manusia di dunia ini hanyalah suatu 
persiapan untuk suatu kehidupan 
pada suatu dunia yang akan 
datang, dalam kemuliaan surgawi, 

suatu kehidupan yang mulia tempat 
kita dapat memandang Allah dari 

muka ke muka dalam ke-
bahagiaan (Visiun Beatifica), sambil 
memuji dan memuliakan-Nya 
sampai kekal (bdk. Why 15:3-4). 
 
Dalam tradisi suku jawa ada satu 
kepercayaan bahwa sesudah orang 

meninggal, arwahnya tidak lang-

sung pergi begitu saja. Ada tahapan 
kepergian arwah itu untuk menuju 
ke dalam kehidupan yang lain. 
Dipercayai bahwa selama 3 hari 
arwahnya masih ada di dalam 

rumah, sampai 7 hari arwahnya ada 
di sekitar pekarangan, selama 40 
hari masih ada di dalam 
kampungnya. Setelah lepas 100 
hari arwahnya sudah pergi 

menjauh, dan setelah 1.000 hari 
arwahnya sudah dianggap menyatu 

dengan ‟Gusti Kang Akaryo Jagat’ 

(Tuhan yang membuat alam ini). 
Oleh karena itu dalam setiap 
tahapan tersebut orang jawa 
memberikan penghormatan dengan 
mengadakan selamatan yang 
secara khusus ditujukan kepada 

arwah yang telah meninggal dunia. 
Dalam tradisi budaya Tionghoa 
Budha, sesudah seseorang 
meninggal, sering untuk yang 

meninggal itu dibuatkan rumah-
rumahan, mobil-mobilan, boneka-
bonekaan yang melam-bangkan 

berbagai sarana/perabot, yang 
kemudian dibakar atau dilepas ke 
laut bersama abu kremasi dari yang 
telah meninggal. Berbagai sarana 
tadi dibayangkan akan menjadi 
perabot bagi yang meninggal, 
supaya dapat digunakannya di 

dunia yang lain itu. Dan masih 
banyak tradisi yang sejenis di 
berbagai tempat lain di negeri ini, 
yang kesemuanya menandakan 
adanya kepercayaan bahwa masih 
ada kehidupan lain setelah 

kematian ini. 
 
 

Ada sekelompok orang pada jaman 

Yesus, yaitu kaum Saduki yang 
tidak percaya akan kehidupan lain 

setelah kematian. Mereka berke-
yakinan bahwa masalah kebang-
kitan orang mati adalah masalah 
impian atau dongeng indah saja. 
Untuk mentertawakan masalah itu 
ditampilkan kasus wanita yang 
nikah sampai tujuh kali dan 

kemudian sesudah kesemuanya 

mati ditanyakan wanita itu milik 
siapa? (lih. Luk 20:27-38).  
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Tuhan Yesus menanggapi argumen 
mereka secara jujur dan tulus. 
Yesus tegaskan bahwa kehidupan 
setelah kematian itu ada, sebab itu 
menyangkut perjanjian Allah 
sendiri. Allah dari orang-orang yang 

hidup!! Tentang kehidupan 
diseberang itu Tuhan Yesus 
mengatakan bahwa ”manusia 
akan menjadi putera-puteri 

kebangkitan, putera-puteri 
Allah, seperti malaikat”.  
 

Dengan demikian kiranya jelas 
bahwa ada kehidupan sesudah 
kematian. Tetapi bagaimana bentuk 
kehidupan yang baru di seberang 
sana itu?  
 
Sebagai gambaran tentang kehi-

dupan baru setelah berakhirnya 
kehidupan di dunia: 
 
1. Merupakan sebuah perja-

muan seperti perjamuan 
nikah yang meriah (Mat 25:1-

13)  
 

Dilukiskan oleh Yesus dengan 
perumpamaan 5 gadis bijak dan 

5 gadis bodoh menandakan 
bahwa kehidupan di dunia yang 
lain itu akan merupakan sebuah 

pesta, merupakan peristiwa 
perjumpaan dengan sang 
mempelai. 

 

2. Merupakan suatu kediaman 
abadi yang penuh sukacita.  
"Aku melihat langit yang baru 

dan bumi yang baru sebab langit 
yang pertama dan bumi yang 

pertama telah berlalu dan lautan 
tidak ada lagi. Aku melihat kota 
yang kudus Yerusalem surgawi 
turun dari surga dari Allah, yang 
berhias bagaikan pengantin 
perempuan yang berdandan 

untuk suaminya" (Why 21:1-2).  
 

Kematian hanyalah suatu 
peralihan dari dunia yang nyata 

kepada dunia yang baru dimana 
maut tidak ada lagi; tidak ada 
lagi perkabungan dan ratap 

tangis atau dukacita sebab 
segala sesuatu yang lama itu 
telah berlalu. 
 

Baca juga Sarasehan Api Penyucian 
hal 16. 

 

 
Referensi: 
Bimas Katolik Jawa Timur 
Carmel of St Elijah 

☧ 

 

 
 

 
 

Tanggal 5 November. Gereja Katolik 
memperingati Pesta S Guido Maria 

Conforti, pendiri Serikat Xaverian. 
Untuk itu kita diajak untuk “jalan-
jalan” menyusuri tempat-tempat di 

Italia, yang merupakan awal dari 
perjalanan seorang S Guido Maria 
Conforti. 
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 30 Maret 1865 Guido Maria 
Conforti lahir di Casalora di 
Ravadese (Parma), Italia 

 

 
Rumah tempat Kelahiran Guido Maria Conforti 

 
 1872-1876 Ketika masih duduk 

di sekolah dasar di Parma, ia 

memperoleh pengalaman 
pertama doa percakapan dengan 
Kristus yang tersalib. Ia biasa 

mengenang pengalaman mistik 
ini demikian «Yesus memandang 
aku dan aku memandang Dia. Ia 
mengatakan banyak hal 

kepadaku». 
 1879-1881 Sesudah membaca 

riwayat hidup St. Fransiskus 
Xaveirus, ia menjadikan 
misionaris agung ini sebagai suri 
tauladannya. 

 22 september 1888 Ia 
ditahbiskan menjadi imam. 

 3 desember 1895 Ia memulai 
seminari untuk karya misi di luar 
negeri. Seminari di Parma ini 
mendapat pengakuan secara 
resmi tiga tahun kemudian. 

 3 Maret 1899 Di kapel seminari 
ia mengucapkan selamat jalan 
kepada dua orang misionaris 

xaverian pertama yang 
berangkat ke Cina. Mereka 

adalah Pastor Caio Rastelli dan 
Diakon Odoardo Manini. 

 

 
Salib Kristus yang asli--yang dari padanya St 

Guido kecil menerima panggilan dari Yesus 

saat beliau memandangNya berlama-lama.  

 
 

 
Gereja kapel tempat St Guido kecil dibaptis 

 
 11 Juni 1902 Ia memper-

sembahkan diri secara definitif 
dengan mengikrarkan kaul-kaul 

religious di Basilika St. Paulus 
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Roma. Kemudian dia ditahbiskan 
menjadi uskup untuk Keuskupan 
Agung Ravenna. 

 

 
Katedral Ravenna, tempat St Guido menjabat 

Uskup Ravenna. 

 

 
Interior Katedral Ravenna 

 
 12 Desember 1907 Ia menjadi 

uskup Parma 

 15 Agustus 1921 Ia selesai 
menulis Surat Wasiat. Dengan 
surat ini ia menyampaikan 
Konstitusi Xaverian yang telah 

disahkan secara deifinitif oleh 
Roma kepada para anggota 
Misionaris Xaverian. 

 September-Desember 1928 
Meskipun dalam situasi 
kesehatan yang tidak begitu baik 

dan usia cukup lanjut, dia 

mengunjungi para misionarisnya 
di Cina. 

 
Ruang pakaian dan almari jubah St Guido kala 

bertugas sebagai Uskup Parma 

 

 
La Casa Madre (Rumah Induk), di Parma, 

Italia, sebagai tempat tinggal para veteran 

misionaris Xaverian yang telah mengabdikan 

tenaga, jiwa dan misi pewartaan Kasih Kristus 
ke seluruh dunia 

 

 5 November 1931 Guido Conforti 
meninggal sebagai orang kudus 
di Parma. 

 

 
Tubuh patung jenazah St Guido M Conforti 

terbuat dari bahan lilin pada makam aslinya 
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Interior Santuarium (tempat pemakaman) St 

Guido M Conforti, Parma,ITALIA 

 
 Pada hari Minggu 17 Maret 1996 

di Gereja basilik St. Petrus di 
Roma Sri Paus Yohanes paulus II 
dalam suatu upacara yang 
sangat meriah mengumumkan 
kepada dunia, bahwa: GUIDO 
MARIA CONFORTI ADALAH 
BEATO, yaitu saksi Kristus yang 

sejati yang patut dicontoh oleh 
Gereja sedunia. 

 

 
 

Patung tembaga St Guido Mara Conforti di 

depan Rumah Induk Serikat Xaverian di 

Parma,Italia 

 
 Berikutnya, Paus Benediktus XVI 

menyatakan Guido Maria 
Conforti sebagai orang kudus 
(sebagai SANTO) pada hari 
minggu misi sedunia pada 

tanggal 23 Oktober 2011 di 
Lapangan Basilika St. Petrus – 
Roma. 

 

Perjalanan panggilan seorang 
misionaris itu bermakna sebagai 
"pengembaraan" , suatu proses 

perjalanan, pencarian kepada 
keabadian, kesejatian hidup 
beriman bersama umat Allah yang 
kita temui dan layani sampai ke 
ujung-ujung bumi. 

~Pastor Anton Wahyudi, SX ~ 
 

 

 
 

Tempat tidur St Guido Maria Conforti di La 

Casa Madre (Rumah Induk) 
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Beranda di Rumah Induk yang penuh bendera 

mewakili berbagai negara tempat para 

Xaverian berkarya di seluruh dunia 

 

Yesus yang tersalib adalah 
pusat hidup kami dan Santo 
Fransiskus Xaverius adalah 

pelindung kami. 
 
 
Apakah kamu mau mengikuti 

jejak beliau?  
 

 
 
Editor : Tim Warta Paroki 
Foto : P Anton Wahyudi, SX  
Diambil dari blog P Alfonsus Widhi,SX  

 
 
Catatan Redaksi: 
Tahapan untuk mengikuti jejak St Guido 
Conforti ada di edisi bulan lalu, atau di Web 
blog Paroki St Paulus Pekanbaru. 
 

 
 

~ Menjadi Lektor Bagian 3 ~ 
 

 
 

Oleh : Y Sugiyana 

 

 
Pada edisi bulan lalu telah dibahas 
dalam tulisan Menjadi lektor 
(bagian 2), yang mengulas antara 
lain:  

 Cara membaca teks 
 Memahami dan menghayati 

 Membagi teks 

 
Kali ini akan dibahas mengenai 
Istirahat pada saat membacakan  
beberapa ayat Kitab Suci dan 
kecepatan membaca (red). 
 

 
IV. ISTIRAHAT 
Pembaca harus beristirahat – jeda - 
agak lama pada akhir tiap-tiap 

alinea, untuk menyatakan bahwa 
sejumlah kalimat yang merupakan 

suatu kesatuan gagasan sudah 
selesai dibaca. Juga pada akhir 
kalimat (pada tanda titik) kita harus 
beristirahat, sebab sebuah kalimat 
untuk perasaan dan pikiran kita 
juga merupakan satu kesatuan 
yang lengkap. 

 

Sebaliknya, tiap-tiap bolk kata 
harus disambung seakan-akan 



 

 
 

 

Halaman 7 dari 33 
 
 

Edisi VII – November 2012 

hanya merupakan satu kata saja, 
namun tetap harus ditahan sejenak 
untuk sekedar memisahkan antara 
dua blok kata-kata. 
 
Tujuan jeda / beristirahat 

 
 Menjatah untuk para pendengar 

Pendengar butuh waktu untuk 
menceerna apa yang didengar 

dan untuk menyerap apa arti 
bacaan, blok demi blok, baris 
demi baris dan kalimat demi 

kalimat sehingga dapat 
menangkap ide yang 
disampaikan dalam sebuah 
bacaan. 
Jika bacaan dibacakan secara 
monoton tidak berjeda, yang 
terjadi adalah pikiran pendengar 

akan mudah leleh dan mulai 
memikirkan hal lain, bahkan 
tertidur. 
 

 Kebutuhan pembaca sendiri 
Pembaca sendiri membutuhkan 

istirahat / jeda untuk 
membayangkan apa yang 
dibacanya gambaran demi 
gambaran, ide demi ide. Kalau 

pembaca dapat meresapi apa 
yang dibacakannya, maka secara 
spontan pendengar akan 

memperhatikan. 
 

 Saat tenang yang turut berbicara 
Saat istirahat mempunyai fungsi 
tersendiri yang turut menen-
tukan irama bacaan. Saat  
tenang mempunyai rasa, 

kadang-kadang merdu, kadang 
penuh ketegangan 
Contoh: 

Maka bangunlah gadis itu 
lalu menyiapkan pelitanya 
(Mat 25:7) 

 
Kalimat di atas terdiri atas 
dua barisan, untuk memberi 
gambaran pada pendengar 

bahwa: 
1. Bagaimana gadis-gadis itu 

terbangun dari tidurnya, 

dan 
2. Bagaimana mereka mulai 

menyiapkan pelitanya 
 

V. KECEPATAN 
 
Yang sering ter-

jadi adalah kecen-
derungan lector 
untuk membaca 
dengan cepat. 
Tanda bahwa kita 
membaca terlalu cepat adalah jika 

kita mendengarkan seseorang 
membaca sesuatu bersamaan 
dengan kita membaca dalam hati 
teks yang sama, maka anda akan 

mendapati bahwa anda mendahului 
kecepatan pembaca tersebut. 
Namun jika anda menutup teks dan 

hanya mendegarkan pembaca tadi, 
anda tidak mendapat kesan bahwa 
pembaca memba-cakan terlalu 
lambat. Itu berarti bahwa Anda 
cenderung membaca terlalu cepat. 
 
Demikian di Gereja, jika diajak 

untuk bersama-sama membacakan 
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/ mendaraskan doa misal “Aku 
Percaya” atau “Kemuliaan”, maka 
umat cenderung mendaraskan 
terlalu cepat, namun sebaliknya jika 
diajak menyanyikannya, maka 
makin lama umat semakin 

melambat. 
 
Tunggu dulu 
 

Pembaca jangan baru pergi ke 
mimbar jika umat sudah 
menunggu, seharusnya pembaca 

sudah siap di mimbar sesaat 
sebelum pembacaan dimulai. 
 
Setibanya di mimbar jangan 
langsung mulai membaca, tunggu 
dahulu umat yang baruberlutut ata 
berdiri untuk duduk. Perubahan 

serentak menimbulkan kegaduhan, 
tunggu suasana tenang dan umat 
siap mendengarkan bacaan dari 
awal. Jika pembaca mulai sebelum 
umat siap, yang terjadi adalah 
beberapa kata / kalimat pertama 

tidak terdengar umat yang 
mengakibatkan umat sudah 
kehilangan ide awal dari suatu 
bacaan. 

 
Artikulasi 
Membaca lambat adalah syarat 

mutlak untuk mengucapkan setiap 
kata dengan baik Dalam 
pembicaraan cepat, pengucapan 
kata-kata sering salah dan 
beberapa kata sama sekali tertelan. 
 
Namun, membaca terlalu lambat 

juga membuat orang mengantuk, 

dan beristirahat / jeda terlalu lama 
membuat perhatian menjadi kendor 
 

(Bersambung edisi bulan depan – 
Menjadi Lektor bagian 4) 

 

 
 

 
Oleh : I Nyoman P A 

 
 

 
 

 
Bunda Gereja yang penuh kasih 
memandang sebagai tugasnya : 
pada hari-hari tertentu di sepanjang 
tahun merayakan karya 
penyelamatan Mempelai Ilahinya 
dengan kenangan suci. Sekali 

seinggu, pada hari yang disebut 
Hari Tuhan, Gereja mengenangkan 

Kebangkitan Tuhan yang sekali 
setahun pada hari raya Agung Paka 
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juga dirayakan bersama dengan 
Sengsara-Nya yang suci. 
 
Namun selama kurun waktu 
setahun Gereja memaparkan 
seluruh misteri Kristus, dari 

penjelmaan kelahiranNya hingga 
kenaikanNya sampai hari Penta-
kosta dan sampai hari penantian 
kedatangan Tuhan yang bahagia 

dan penuh harapan. 
 
Dengan mengenangkan misteri-

misteri Penebusan itu, Gereja 
membuka bagi kaum beriman 
kekayaan keutamaan serta pahala 
Tuhannya sedemikian rupa, 
sehingga rahasia-rahasia itu 
senantiasa hadir dengan cara 
tertentu. Umat mencapai misteri-

misteri itu dan dipenuhi dengan 
rahmat keselamatan. 
 
Dalam perayaan 
lingkaran tahunan 
misteri-misteri 

Kristus itu Gereja 
suci menghormati 
Santa Maria Bunda 
Allah dengan cinta 

kasih yang isti-
mewa, karena seca-
ra tak terceraikan terlibat dalam 

karya penyelamatan Puteranya. 
Dalam diri Maria, Gereja 
mengagumi dan memuliakan buah 
Penebusan yang serba unggul dan 
bergembira merenungkan apa yang 
sepenuhnya dicita-citakan dan 
didambakannya sendiri bagaikan 

dalam citra yang paling jernih. 

Selain itu, Gereja menyisipkan 
kenangan para Martir dan para 
Kudus lainnya ke dalam lingkaran 
Tahun liturgy. Berkat rahmat Allah 
yang beragam, mereka telah 
mencapai kesempurnaan dan 

memperoleh keselamatan kekal dan 
sekarang melambungkan pujian 
sempurna kepada Allah di Surga 
serta menjadi pengantara kita. 

Sebab dengan mengenangkan hari 
kelahiran para Kudus (di Surga), 
Gereja mewartakan misteri Paska 

dalam diri para Kudus yang telah 
menderita dan dimuliakan bersama 
Kristus.  
 
Gereja menyajikan kepada kaum 
beriman teladan mereka dan 
menarik semua orang kepada Bapa 

melalui Kristus, dank arena pahala-
pahala mereka Gereja memohonkan 
kurnia-kurnia Allah. 
 
 
Akhirnya dalam berbagai masa 

sepanjang tahun, menganut adat 
isitiadat yang diwariskan, Gereja 
menyempurnakan pembinaan umat 
beriman melalui kegiatan-kegiatan 

kesalehan yang bersifat rohani 
maupun jasmani, pengajaran doa 
permohonan, ulah tobat dan amal 

belas kasihan. 
 
 
Persekutuan para kudus itu 
adalah Gereja  

--- Katekismus Gereja Katolik, 
1946 
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~~ Sebuah Himbauan ~~ 

 
Oleh Seksi Sosial DPP dan Tim Warta Paroki 

 

Saling membantu atar 
sesama terutama umat 

kita adalah menjadi 
kewajiban kita ber-
sama. Salah satu 

program seksi sosial DPP St Paulus 
Pekanbaru adalah membantu umat 
stasi yang tidak / kurang mampu 
untuk menyelesaikan pembiayaan 

Rumah Sakit akibat rawat inap. Dan 
sejauh ini, ~Puji Tuhan~ seksi 
sosial telah membantu beberapa 
umat dari barbagai Stasi yang 
bernaung di bawah Paroki St Paulus 
Pekanbaru. 
 

 
seksi sosial dalam suatu rapat 

 
Untuk kembali mensosialisasikan 

bagaimana program ini bisa 
berjalan, maka kembali kami 

kemukakan hal-hal penting yang 
menjadi catatan; 
 
1. Prosedur untuk mendapatkan 

bantuan dana adalah meng-
hubungi Seksi Sosial –> salah 

satunya bisa menghubungi  
082173377747 (Ibu Sisil). 

2. Adanya surat pernyataan ketua 
kring dan stasi bahwa warganya 

memang benar membutuhkan 
bantuan dana, beserta 
pernyataan bahwa stasi dari 

umat tersebut akan membantu 
sejumlah dana dan atau telah 
memberi bantuan dana untuk 
membantu umatnya di stasinya 
sendiri, namun masih ke-
kurangan. Dengan kata lain, 
kesanggupan stasi terlebih 

dahulu untuk membantu 
warganya, baru jika masih 
memerlukan bisa meminta ke 
paroki melalui seksi sosial 
Dewan Pastoral Paroki. 

3. Seksi Sosial tidak menjamin 

seluruh biaya rawat inap / 
rumah sakit, melainkan 
membantu sejumlah tertentu 
sebagai sumbangan. 

4. Umat yang membutuhkan 
bantuan berupa sejumlah dana 
adalah hanya yang dirawat di 

ruang perawatan kelas 3, bagi 
yang dirawat di kelas 2,1 bahkan 
VIP akan dikunjungi dan 
didoakan. Dimohon agar ketua 
stasi memberitakan kepada seksi 
sosial. 
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Kita adalah warga Negara 
Indonesia, untuk itu beberapa 
program pemerintah yang 
menunjang warganya dalah hal 
pengobatan patut kita pertimbang-
kan, seperti JAMKESMAS, JAMKES-

DA dan JAMPERSAL. Jaminan-
jaminan ini adalah gratis, 
merupakan fasilitas dari Negara 
untuk membantu warganya yang 

masih kurang mampu dalam hal 
pembiayan kesehatan. 
  

JAMKESMAS :  
Jaminan Kesehatan Masyarakat 

 

 
 
JENIS PELAYANAN YANG DI-
JAMIN  
 
1. Konsultasi dan Pemeriksaan 

Dokter 

2. Pemberian Obat (Generik / 
Formularium JAMKESMAS) 

3. Pemeriksaan Penunjang Diag-
nostik 

4. Pemeriksaan Penunjang Medik 
5. Tindakan Medik Operatif dan Non 

Operatif 

6. Ruang Rawat Kelas III & 
Perawatan Intensif (ICU, ICCU, 
HCU dan NICU) 

7. Pelayanan Darah 

PELAYANAN YANG TIDAK DI-
JAMIN 
 
1. Pelayanan yang tidak sesuai 

prosedur dan ketentuan 
2. Pelayanan yang berhubungan 

dengan kosmetik. 
3. General Check Up 
4. Prothesis Gigi Tiruan 
5. Pengobatan Alternatif 

(Akupuntur, Pengobatan 
Tradisional) 

6. Pelayanan yang berkaitan dalam 

upaya mendapatkan keturunan. 
7. Pelayanan pada Masa Tanggap 

Darurat Bencana Alam 
 
 
JAMKESDA :  

Jaminan Kesehatan Daerah 

 

 
 
JENIS PELAYANAN YANG DI-
JAMIN  
 
1. Konsultasi dan Pemeriksaan 

Dokter 
2. Pemberian Obat (Generik / 

Formularium JAMKESMAS) 
3. Pemeriksaan Penunjang Diag-

nostik 

4. Pemeriksaan Penunjang Medik 
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5. Tindakan Medik Operatif dan Non 
Operatif 

6. Ruang Rawat Kelas III & 
Perawatan Intensif (ICU, ICCU, 
HCU dan NICU) 

7. Pelayanan Darah 

 
PELAYANAN YANG TIDAK DI-
JAMIN 
 

1. Pelayanan yang tidak sesuai 
prosedur dan ketentuan 

2. Pelayanan yang berhu-bungan 

dengan kosmetik. 
3. General Check Up 
4. Prothesis Gigi Tiruan 
5. Pengobatan Alternatif (Akupun-

tur, Pengobatan Tradisional) 
6. Pelayanan yang berkaitan 

dalam upaya mendapatkan 

keturunan. 
7. Pelayanan pada Masa Tanggap 

Darurat Bencana Alam 
 
JAMPERSAL  

(Jaminan Persalinan) 

 

 
JENIS PELAYANAN YANG DI-
JAMIN: 
 
1. Pemeriksaan kehamilan atau 

ante natal care (ANC) dengan 

atau tanpa komplikasi, seperti 

hiper-tensi, perdarahan masa 
kehamilan, dan lain-lain 

2. Konseling KB dengan frekuensi 
empat kali, 

3. Pertolongan persalinan dengan 
atau tanpa kom-plikasi 

4. Pelayanan bayi baru lahir 
dengan atau tanpa komplikasi 

5. Pelayanan nifas dengan 
frekuensi empat kali, dengan 

atau tanpa kom-plikasi 
6. Pelayanan KB pasca persa-

linan. 

7. Ruang Rawat Kelas III & 
Perawatan Intensif 

 
JENIS PELAYANAN TIDAK DI-
JAMIN: 
 
1. Pelayanan yang tidak sesuai 

prosedur dan ketentuan 
2. Ketika ibu hamil terkena 

penyakit penyerta, seperti 
turbekulosis, malaria atau HIV 
 
 

CARA MENDAPATKAN JAMINAN-
JAMINAN PELAYANAN TERSE-
BUT: 
 

Beberapa pengalaman untuk 
JAMKESMAS dan JAMKESDA, pasien 
datang langsung ke Puskesmas / 

Dokter terdekat untuk mendapat 
rujukan penerimaan jaminan, atau 
langsung ke RSUD Arifin Achmad 
Pekanbaru, membawa KK dan KTP 
(bisa menyusul jika dalam keadaan 
gawat darurat), pasien langsung 
ditangani sementara keluarga 

pasien mengurus berkas-berkas 
yang disyaratkan. 
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Enam rumah sakit yang dapat 
menerima rujukan dari Puskesmas 
bagi pemegang kartu Jamkesmas 
adalah RSUD  Arifin Ahmad,  RS 
Petala Bumi, RS Bhayangkara, 
RSAD, PMC dan RS Jiwa Tampan 

Sebagai himbauan dari kami bagi 
umat yang sekiranya membutuhkan 
bantuan disaat terjadinya musibah 
yang menyebabkan umat harus 

melakukan rawat inap, maka ada 
baiknya kartu keanggotaan 
JAMKESMAS atau JAMKESDA sudah 

tersedia di dompet anda. 
 
Sedangkan untuk mendapatkan 
JAMPERSAL cukup mudah, anda 
bisa mendatangi puskesmas, bidan 
atau fasilitas kesehatan lain yang 
menjadi mitra Jampersal terdekat 

dengan lokasi anda tinggal untuk 
mendaftar. Perlu diingat cari bidan 
atau layanan yang memiliki 
kerjasama bermitra Jampersal. 
Penerima manfaat Jampersal adalah 
ibu hamil, ibu bersalin dan bayinya. 

Belum memiliki jaminan 
pembiayaan persalinan dari pihak 
lain yang memiliki fungsi serupa. 
Siapkan syarat-syarat standar 

seperti : 
 
1. Fotokopi KTP yang masih 

berlaku, Jika tidak memiliki KTP, 
lampirkan surat domisili dari RT 
dan RW. Kemudian akan diurus 
oleh petugas di Puskesmas 
tempat anda mendaftar. 

2. Bawa Surat rujukan dari 
puskesmas atau surat asli 

rujukan dari bidan yang bekerja 

sama dengan Dinas Kesehatan 
(Dinkes) jika ingin menggunakan 
Jampersal di Rumah Sakit yang 
bekerjasama dengan program 
Jampersal. 

 

Jangan ragu untuk menghubungi 
Seksi sosial untuk mendapatkan 
keterangan dan bantuan mengenai 
program pemerintah ini. 

 
 

Seksi Sosial Dewan 
Pastoral Paroki St Paulus 
Pekanbaru 

 
Ketua: M Muliyati Rikin 
(Ibu Lilik) 
RS Santa Maria 
Pekanbaru 

 

 
 

 
 

 
Oleh Tim Warta Paroki  
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100 hari sudah, Pastor kita Pastor 
Monaci dipanggil pulang ke rumah 
Bapa. Untuk mendoakan dan 
mengenang beliau, Misa peringatan 
100 hari beliau diselenggarakan di 
gereja paroki. 

 

 
 
Misa dipimpin oleh Pastor Ignaz, 
yang dalam Homilinya beliau 

menyampaikan bahwa dalam kurun 
waktu yang hanya satu bulan 5 hari 
bersama Pastor Monaci, banyak hal 
baik yang dapat dijadikan contoh 
dari seorang Pastor Monaci yang 
bijaksana. Dan tentu banyak 
pengalaman-pengalaman dari kita 

masing-masing yang sudah lebih 
banyak berbagi  hari dengan Pastor 
Monaci, yang menunjukkan 

kebijaksanaan beliau. Salah satu 
contoh adalah mengenai makanan 
yang disajikan akan “dihajar” habis, 

demikian dikutip dari perkataan 
Bapa Uskup beberapa waktu yang 
lalu. Jika melihat ada makanan 
yang tidak dihabiskan, maka Pastor 
Monaci mulai bercerita tentang 
proses terjadinya nasi mulai dari 
padi, ditanam, dipelihara, disiangi 

sanpai menjadi nasi. Proses itu 

adalah proses terjadinya suatu 
kehidupan. 
 
Masih banyak lagi kebijaksanaan 
dan perbuatan-perbuatan yang 
dilakukan Pastor Monaci, dan dari 

situ secara kasat mata kita boleh 
percaya bahwa kita berkumpul di 
sini bukan untuk mendoakan arwah 
Pastor Monaci agar mendapat 

tempat yang baik, melainkan kita 
berdoa bersama-sama dengan 
beliau karena beliau telah 

beristirahat dengan tenang, dan 
mendapat tempat yang baik. 
 
100 hari bisa merupakan waktu 
yang lama, bisa juga waktu yang 
cepat. Namun foto Pastor Monaci 
tetap sama, begitupun dengan 

kenangan kita akan beliau. Maka 
pertayaan untuk kita berdasarkan 
kenangan akan beliau, contoh apa 
yang dapat kita pelajari? Iman yang 
bagaimana yang terjadi dalam diri 
kita? 

 
Salah satu hal yang paling penting 
pada saat kita mengenang orang 
lain adalah membuat kita lebih 

perhatian pada hal-hal lain (kecil 
maupun besar). Semoga cahaya 
iman Pastor Monaci memberikan 

cahaya iman juga kepada kita 
supaya kita dapat meneruskan 
karya-karya kita dengan setia, 
bertanggungjawab dan selalu 
bergembira demi kemuliaan 
namaNya. Demikian Pastor Ignaz 
menutup homilinya, 
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Setelah pengumuman, Pastor Ignaz 
atas nama Serikat Xaverian, Pastor 
Paroki dan pribadi mengucapkan 
terimakasih atas kebersamaan , 
perhatian dan kasih yang 
ditunjukkan umat kepada Pastor 

Monaci dalam segala hal sejak 
kepulangan beliau ke rumah Bapa 
sampai dengan hari ini, setelah 100 
hari belalu.  
 

††† 
 

 
 
Seluruh umat yang menghadiri Misa 
peringatan 100 hari Pastor Monaci 
diundang untuk makan malam di 
Pastoran sebagai rasa syukur atas 

sebuah kebersamaan yang telah 
terjadi sebagai suatu imbas positif 
dari kepulangan Pastor Monaci. 

 

 

 
 

 
 
==== 
Catatan kaki: 
Kehormatan seseorang tidak diukur 
menurut panjangnya usia dan tidak 
dihitung menurut jumlah tahun, tetapi 
didasarkan pada kebijaksanaan dan 
hidup yang baik, hidup yang jujur dan 
tak bercelah. Dan jika Allah harus 
memanggil orang yang benar kepada-
Nya, itu merupakan sebuah desain cinta 
atau rencana kasih baginya. Kematian 
orang-orang beriman sesungguhnya 
merupakan suatu undangan untuk 
mengalami kepenuhan hidup seturut 
rencana Allah sendiri. Inilah landasan 
bagi kegembiraan kita meski harus 
mengalami peristiwa kehilangan dari 
orang-orang yang kita kasihi.  

(Sumber:  Keb 4:7-15) 
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Oleh Teguh Jatmiko 

  

 

 
 

Pada hari Jumat 2 Nopember 2012, 
di Stasi St. Lusia Rumbai diadakan 
Misa Jumat Pertama sekaligus 
memperingati arwah semua orang 
beriman. Misa dipersembahkan oleh 
Rm. Anton Konseng, Pr dan dihadiri 
oleh sekitar 60 orang umat dari 

berbagai kring yang ada di stasi St. 
Lusia Rumbai.  
 
Usai Misa, acara dilanjutkan dengan 
sarasehan untuk membekali umat 
dengan paham yang benar sesuai 

dengan ajaran gereja tentang 
keadaan jiwa-jiwa orang beriman 
yang telah meninggal di api 
penyucian.  

 

Dalam suasana santai tetapi tetap 
serius Rm. Anton memberikan 
materi pembekalan dengan tetap 
membuka kesempatan bagi umat 
untuk mengajukan pertanyaan dan 
sharing iman. 

 
Pada intinya, Gereja Katolik 
meyakini adanya api penyucian 
(purgatorium). Dasar biblis dari 

keyakinan gereja katolik tersebut 
adalah teks-teks KS seperti: 2 Mak 
12:38-46; Mat 5:25-26; 12:31-32; 

1 Kor 3: 11-15; dan 2 Tim 1.18. 
Walaupun tidak secara langsung 
menyebutkan, namun teks-teks 
tersebut secara implisit 
menunjukkan adanya api pencucian 
sebagai sebuah tempat penyucian.  
 

Orang yang masuk ke dalam api 
pencucian sudah pasti akan masuk 
surga, hanya saja masih harus 
disucikan, dibersihkan, atau 
dimurnikan. Maka agar mereka 
segera bersih dan suci, doa-doa 

dari kita yang masih hidup sangat 
mereka diperlukan. 
 
Menurut sejarah, doa bagi arwah 

yang sudah meninggal dan masih 
berada di dalam api penyucian 
sudah berlangsung sejak abad ke-2. 

Sementara itu, Perayaan Ekaristi 
bagi jiwa-jiwa di api penyucian 
sudah berlangsung sejak abad ke-3. 
Praktek itu didasarkan pada ajaran-
ajaran dari bapa-bapa gereja 
berikut ini: 

 Tertulianus (160-220) 

menga-jarkan agar para isteri 
mendoakan suaminya yang 
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meninggal dan mendoakannya 
dengan misa kudus, setiap 
memperingati hari wafatnya.  

 St. Sirilus dari Yerusalem 

(315-386), mengajarkan agar 
kita mempersembahkan doa 
(dalam Misa Kudus) untuk 
memohon belas kasih Allah 
bagi orang-orang yang telah 
meninggal dan juga bagi kita 

sendiri. 

 St. Yohanes Krisostomus 
(347-407) pernah berkata: 
“Kalau anak-anak Ayub saja 
telah disucikan oleh kurban 

yang dibawakan oleh bapanya, 
bagaimana kita dapat meragu-
kan bahwa persembahan doa 
kita membawa hiburan bagi 
orang-orang mati?” 

 St. Agustinus (354-450) 

mengajarkan, “sebagai akibat 
dosa, sebagian orang mene-
rima hukuman yang sifatnya 
sementara, pada saat dia 

masih hidup. Namun, sebagian 
orang lain, mengalami hu-
kuman sementara itu setelah 
dia meninggal. Mereka yang 
mengalami hukuman semen-

tara sesudah kematian, tidak 
akan mengalami hukuman 

abadi setelah Penghakiman 
Terakhir. 

 St. Gregorius Agung (540-
604), mengajarkan “Kita harus 

percaya bahwa sebelum 
Pengadilan Terakhir masih ada 
api penyucian untuk dosa-dosa 
ringan tertentu, karena kebe-

naran abadi mengatakan bah-

wa kalau seorang menentang 
Roh Kudus, ia tidak akan 
diampuni, di dunia ini tidak, 
dan di dunia akan datangpun 
tidak (Mt.12:32). Dari ungkap-
an ini nyatalah bahwa be-

berapa dosa dapat diampuni di 
dunia ini, (sedangkan dosa) 
yang lain akan juga diampuni 
dalami dunia lain yang akan 

datang”. 
 
 

 
 

Dalam perkembangan lebih lanjut, 
St. Odilo, Abbas Cluny (+1048) 
mengamanatkan kepada seluruh 
biara Cluny agar memanjatkan doa-
doa khusus dan offisi bagi jiwa-jiwa 
di api penyucian pada tanggal 2 

Nopember, sehari sesudah Pesta 

Orang Kudus.  
 
Sementara itu Konsili Trente (1546-
1563) memper-tahankan ajaran 
mengenai api pencucian, tanpa 
mengatakan sedikitpun tentang 
hakikat dan lamanya orang berada 

disana. Namun demikian, Konsili 
Trente tetap menegaskan arti 

pentingnya persembahan doa serta 
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ekaristi bagi mereka yang sudah 
berada di api pencucian (DS 1850; 
1820). Paus Benediktus XIV (1740-
1758 dan kemudian juga Paus 
Benediktus XV (1914-1922) 
mengingatkan kembali, mendorong, 

dan meneruskan  lagi  tradisi 
memper-sembahkan misa arwah 
pada tanggal 2 Nopember.   
 

Selanjutnya Konsili Vatikan II 
(1962-1965) juga mengingatkan 
kembali persekutuan kita dengan 

mereka yang sedang dimurnikan 
sesudah kematian di api pencucian 
(LG. 49; 51). Mengapa? Karena kita 
adalah satu tubuh, Tubuh Mistik 
Kristus (1 Kor 12:12-40). Sebagai 
satu tubuh, kita senasib dan 
sepenanggungan. Jika satu orang 

menderita, semua anggota turut 
menderita. Jika satu anggota 
dihormati, semua anggota turut 
bersukacita. Atas dasar itu, Gereja 
merupakan  sebuah „communio‟ 
atau persekutuan. Warga Gereja 

yang masih hidup memiliki ikatan 
persekutuan yang tak terpisahkan 
dengan saudara/i kita yang sudah 
meninggal. 

 
Dari aspek itu, Persekutuan Gereja 
dibagi atas tiga suasana hidup: 

 Gereja Selamat (Jaya), yaitu 
anggota Gereja yang sudah 
meninggal dan sudah masuk 
surga, baik yang sudah 

digelarkan kudus maupun yang  
tidak. 

 Gereja menderita, yaitu anggota 

Gereja yang sudah meninggal 

dunia, tetapi karena pada saat 

meninggal, jiwa mereka ini 
belum bersih sepenuhnya dari 
dosa-dosa ringan atau belum 
melunasi utang dosa masa lalu, 
maka mereka masih harus 
berada dalam api pencucian 

sehingga mereka belum dapat 
menikmati kebahagiaan surgawi. 

 Gereja pengembara (berjuan), 
adalah kita yang masih hidup di 

dunia.  
 
Berdasarkan “rasa senasib dan 
sepenanggungan” maka baik 
yang sudah selamat maupun 
kita  yang masih mengembara di 
dunia, perlu mendoakan jiwa-

jiwa yang masih berada di api 
pencucian itu untuk membantu 
mereka  supaya segera bersih 

dan suci sehingga cepat 
menikmati keselamatan sur-
gawi.  
 

Itulah sebabnya, Gereja selalu dan 
tak henti-hentinya, dari dahulu 
sampai dengan sekarang, 
mendorong umat beriman untuk 
tetap berdoa bagi keselamatan 
mereka. Doa yang bisa membantu 

jiwa-jiwa yang masih di api 
pencucian adalah Doa  Rosario atau 
doa-doa dari buku-buku doa arwah.  
 
Kita juga bisa membantu mereka 
dengan melakukan karya amal dan 
perbuatan baik. Namun sejak awal 

sudah diyakini bahwa Perayaan 
Ekaristi adalah doa yang paling baik 
untuk mendoakan mereka yang 

sudah meninggal. 
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Akhirnya, Gereja menganugerahkan 
seorang santo pelindung bagi 
semua jiwa orang meninggal yang 

masih ada di api pencucian. Dia 

adalah Santo Nikolas dari Tolentino 
(1245 – 1305). St. Nikolas 
menerima berbagai penampakan, 
termasuk gambaran api pencucian,  
yang membuatnya berpuasa dalam 
jangka waktu lama. Beliau 
memberikan perhatian yang besar 

kepada orang yang baru wafat, 

mendoakan jiwanya di api 
pencucian, bahkan sampai larut 
malam. St. Nikolas dikanosasi pada 
tahun 1446 oleh Paus Eugenius IV, 
dan yang relikuinya ditemukan pada 

tahun 1926 di Tolentino. Pada saat 
kanonisasi, diberitakan adanya 300 
mukjizat, termasuk tiga 
kebangkitan kembali dari mati, atas 
perantaraan Santo Nikolas.  

 
Bapa, 

Selamatkanlah saudara-saudara kami, kaum 
beriman,  

dan semua orang lain yang telah meninggal 
dunia.  

Berikanlah istirahat kekal kepada mereka  
dan kepada semua saudara yang meninggal 

dalam Kristus.  
Kasihanilah dan sambutlah mereka dalam 

pangkuan-Mu. 
Amin 

 
 

Oleh Ign. Widi Nugroho 
 

 
 

Seorang Misdinar memiliki peran 
dan tanggung jawab penting dalam 
membantu Imam pada saat 

perayaan Ekaristi dan membantu 
Prodiakon saat perayaan Ibadat 
Sabda. Menyadari pentingnya peran 
dan tanggung jawab tersebut maka 
pengurus Stasi Santa Lusia Rumbai 
menyelenggarakan acara Pertemu-
an Misdinar yang diadakan  pada 

hari Jum‟at 26 Oktober 2012, 
bertepatan dengan hari libur 
nasional Idul Adha, dari jam 10:00 
sampai dengan jam 15:30 
bertempat di aula gereja Santa 
Lusia Rumbai. 

 
Pertemuan tersebut diikuti oleh 46 
orang peserta misdinar lama dan 
baru dari berbagai Kring yang ada 

di Stasi Santa Lusia Rumbai, 



 

  

 

Halaman 20 dari 33 
 

 

Edisi VII – November 2012 

dibimbing oleh 4 orang pembina 
dari stasi yaitu bapak Stefanus 
Teguh Jatmiko, bapak Thomas 
Kasmir Ginting, bapak Ignatius Widi 
Nugroho dan ibu Yosefina Irin 
Warsiatmoko. Acungan jempol 

pantas diberikan kepada anak-anak 
peserta pertemuan misdinar ini 
khususnya untuk kesediaan mereka 
secara sukarela dan senang hati 

mengikuti kegiatan rohani ini 
dengan mengorbankan hari libur 
mereka yang biasanya mereka 

manfaatkan untuk bersantai ria dan 
bermain. 
 
Acara dibuka dengan pengarahan 
singkat mengenai tujuan 
diadakannya pertemuan misdinar 
tersebut, kemudian dilanjutkan 

dengan bernyanyi bersama untuk 
mencairkan suasana (ice breaking) 
yang diiringi dengan petikan gitar 
akustik. Kemudian dilanjutkan 
dengan acara intinya, yaitu 
Pembekalan Misdinar yang 

disampaikan oleh bapak Stefanus 
Teguh Jatmiko. 
 
Topik Pembekalan Misdinar meliputi 

berbagai sub topik bahasan sebagai 
berikut: 

 Sejarah Misdinar: menceritakan 

sejarah munculnya tokoh 
Tarsisius, seorang putra altar 
yang pada jaman kekaisaran 
Valerianus di Roma pada tahun 

250 dengan gagah berani 
mempertahankan Hosti Suci 
yang dibawanya dari gangguan 

orang-orang yang memusuhi 
orang-orang Kristen, sampai 

kehilangan nyawanya. Karena 
teladan perjuangannya itu 
Tarsisius kemudian dipilih 
sebagai pelindung para misdinar. 

 Gagasan Dasar Misdinar: 

membahas tugas utama 
misdinar yaitu antara lain: 
membantu Imam dalam 
perayaan Ekaristi, membantu 
Prodiakon dalam perayaan 

Ibadat Sabda, menjadi panutan 
umat, membawa lilin untuk 
menerangi bacaan Injil, 
memberkati umat dengan wiruk 
dalam perayaan besar. 

 Manfaat yang diperoleh dengan 

menjadi Misdinar: membahas 
manfaat yang didapatkan oleh 
anak yang menjadi misdinar 
yaitu antara lain: menjadikan 

anak tersebut semakin percaya 

diri, menjadikan anak tersebut 
semakin dekat dengan Ekaristi 
Kudus, dan anak tersebut akan 
mendapat banyak sekali 
pengetahuan iman yang tidak 
akan diperoleh di tempat lain. 

 Alat dan Pakaian Liturgi: 

menceritakan dan menunjukkan 
gambar alat-alat dan pakaian 

Liturgi yang digunakan dalam 
perayaan Ekaristi. 

 Model Tugas Misa Biasa: 
membahas urutan perayaan Misa 
Biasa dan apa saja yang harus 
dilakukan oleh seorang misdinar 

(termasuk kapan harus 
mengambil sikap berdiri, duduk, 
berlutut, sikap tangan) ketika 
membantu Imam dalam 

perayaan Misa Biasa. 



 

 
 

 

Halaman 21 dari 33 
 
 

Edisi VII – November 2012 

 Model Tugas Ibadat Sabda: 
menceritakan urutan perayaan 
Ibadat Sabda dan apa saja yang 
harus dilakukan oleh seorang 

misdinar (termasuk kapan harus 
mengambil sikap berdiri, duduk, 
berlutut, sikap tangan) ketika 
membantu Prodiakon dalam 
perayaan Ibadat Sabda. 

 

Setelah diselingi istirahat makan 
siang, acara Pembekalan Misdinar 
dilanjutkan dengan pembentukan 
kelompok misdinar yang nantinya 
akan bertugas dalam perayaan 
Ekaristi maupun Ibadat Sabda. 
Setiap kelompok memiliki anggota 

yang terdiri dari misdinar lama dan 
misdinar baru. Masing-masing 
anggota kelompok diharapkan agar 

hafal dengan nama kelompoknya 
dan nama-nama anggotanya, 
sehingga setiap kali mendapat 
giliran tugas, setiap kelompok 

diharapkan bisa berkoordinasi 
dengan baik untuk mempersiapkan 
tugas yang diberikan. 
 
Setiap kelompok misdinar dibimbing 
oleh seorang misdinar senior. Pada 

saat kelompok misdinar yunior 
sedang bertugas dalam perayaan 
Ekaristi ataupun Ibadat Sabda, 
maka misdinar senior akan duduk di 
bangku depan (tempat petugas 
koor) untuk memberikan 
pengarahan (apabila diperlukan) 

kepada misdinar yunior yang 
sedang bertugas. Pada saat 
misdinar senior tidak sedang 

bertugas sebagai misdinar, mereka 

tetap diberi tugas untuk 
mendampingi anak-anak kecil 
selama perayaan Ekaristi atau 
Ibadat Sabda. Tujuan 
pendampingan adalah agar anak-
anak kecil tersebut bisa tertib 

dalam mengikuti perayaan Ekaristi 
ataupun Ibadat Sabda. 
 
Setelah acara Pembekalan Misdinar 

di aula selesai para peserta diajak 
memasuki gedung gereja untuk 
bersama-sama melihat contoh 

peragaan tugas misdinar yang 
dilakukan oleh para misdinar senior. 
Berbagai pertanyaan diajukan oleh 
peserta. Para pembinapun juga 
tidak lupa memberikan masukan 
dan saran demi terlaksananya tugas 
pelayanan misdinar yang terbaik. 

 
Acara Pertemuan Misdinar diakhiri 
pada jam 15:30 dengan doa 
penutup. Walaupun agenda 
pertemuan cukup padat, anak-anak 
peserta pertemuan nampak tetap 

bersemangat hingga acara selesai. 
 
Semoga apa yang sudah diajarkan 
dan diterima oleh para misdinar 

lama dan baru selama Pertemuan 
Misdinar ini dapat menyempurnakan 
tugas pelayanan misdinar dalam 

membantu Imam dalam perayaan 
Ekaristi maupun membantu 
Prodiakon dalam perayaan Ibadat 
Sabda. 

Minas, 27 Oktober 2012 
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Oleh Martinus Nopie 

 

Sabtu 6-7 Okt 2012 Pekanbaru 

diguyur hujan termasuk juga 
daerah kabupaten Kampar, namun 

acara rekoleksi di Siabu tetap dapat 
dilaksanakan. 

Acara yang dihadiri oleh 83 Orang 
Muda Katolik (OMK) dari 3 stasi 
wilayah III ini diawali dengan 

makan malam bersama, dilanjutkan 
dengan Doa Rosario dan Katekese 
Maria. 

 
 
Setelah itu dilakukan diskusi 
tentang permasalahan2 serta 
kebutuhan2 pada setiap OMK 
masing2 stasi. Dan yang tak kalah 
menarik adalah acara terakhir 
sebelum istirahat malam diisi 

dengan NoBar (Nonton Bareng) film 

dengan judul 3 hati, 2 dunia, 1 
cinta. Lalu acara ditutup dengan 

permenungan pesan2 yang tersirat 
dalam film tersebut serta doa 
malam. 
 

 
 

Buat teman-teman di Wilayah III: 
Semangat yaaaa….. 
 
Tetap berteguh dalam iman, 

bersatu dalam Yesus Kristus… 
 

♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥ 
 

 

~CINTA DARI HATI ~ 
Oleh Frater Eko dan Arnold Nababan 

 
Tema     : Kasih dari hati 
Tujuan      : 

 Memupuk kerohanian OMK 

agar mampu menjadi sa-luran 
kasih bagi sesama 

 Menggalang kebersamaan, 

cinta kasih dan persau-daraan 

yang tulus sesama OMK 

http://santopauluspku.wordpress.com/2012/11/06/rekoleksi-omk-st-yohanes-pembaptis-cinta-dari-hati/
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 Meningkatkan kerjasa-
ma OMK untuk mempersiap-
kan Natal OMK 

 

Waktu pelaksanaan   : 

 Kamis 25-10-2012,  

 pkl 19.00  s/d Jum‟at 26-

10-2012, pkl 10.00 
 
 Peserta   :  

81 orang (OMK & AREKA) 
  

Pembimbing  : 

 Fr. Eko (paroki), 

 Sdr. Martin Nopie (Sie Ke-

pemudaan Paroki) 

 Sr. Betty, OSF(pembina 
Areka Prw), 

 Bp. Hugo Sumadi (Pembina 
OMK Prw) & 

 Sdr. Lukas (Pembina OMK 

prw) 
  
Tempat   :  

Stasi St. Yohanes Perawang 
 

 

 
 

 

 
Berikut yang disampaikan Frater 
Eko sehubungan dengan tema 

“Kasih dari Hati” 

CINTA yang AGUNG? 

Adalah ketika 
kamu meni-

tikkan air mata 
dan MASIH pe-
duli terhadap-
nya… 
 

Adalah ketika dia tidak mem-
pedulikanmu dan kamu MASIH 
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menunggunya dengan setia…… 
 
Adalah ketika dia mulai mencintai 
orang lain dan kamu MASIH bisa 
tersenyum sembari berkata “Aku 
turut berbahagia untukmu”…. 

 
Bertepatan dengan hari libur 
nasional tanggal 26 oktober 2012 
yang lalu OMK Stasi Perawang 

mengadakan acara rekoleksi 
bertema Cinta dari Hati yang 
dibawakan dari Tim Katekese 

Paroki, 81 peserta hadir dalam 
kegiatan ini dan mereka bersama 
belajar bagaimana memaknai cinta 
kasih dalam kehidupan mereka. 
Nampak keakraban dan semangat 
yang menggebu baik dari para OMK 
senior juga dari para OMK yang 

masih baru saja bergabung. 
Beruntung bahwa kegiatan yang 
dijalankan di ruang terbuka ini tidak 
kehujanan mengingat bahwa 
sekarang sudah mulai masuk 
musim hujan. 

 
Dalam rekoleksi ini terungkap 
bahwa rasa cinta yang terjadi di 
kalangan anak muda sering kali 

hanya menjadi suatu perasaan cinta 
yang dangkal dan sederhana, sebab 
di dalamnya masih menyimpan 

pamrih-pamrih, seseorang 
mencintai orang lain karena dia 
merindukan untuk mendapatkan 
perhatian dan kepedulian dari orang 
yang dicintainya.  
 
Namun cinta yang sebenarnya 

haruslah sampai pada rasa cinta 
yang tanpa pamrih yang rela 

memberikan apapun bahkan kepada 
musuh tanpa mengharapkan ba-
lasan apapun. sama seperti Yesus 
yang memberikan cintaNya yang 
begitu besar yang ditunjukkannya 
dalam peristiwa wafat dan 

kebangkitanNya. 
 
Akhirnya kegiatan semacam ini 
dapat menjadi inspirasi juga bagi 

OMK dari stasi yang lain untuk 
mengadakan kegiatan yang sama. 
Tentu dari tim Pastoral paroki dan 

juga seksi Katekese paroki akan 
sangat terbuka untuk diminta 
memberikan rekoleksi semacam ini. 
tetap semangat OMK Perawang dan 
tetap semangat OMK Santo Paulus. 
 

 
 
 

 
Oleh Frater Eko 

Pastor Franco Qualizza dengan 

Disertai Sr Leo dan Frater 
mengadakan kunjungan Pastoral ke 
Stasi Danau Kota Panjang pada 24 
Oktober 2012 yang lalu. Stasi yang 
paling jauh di Paroki St Paulus 

Labuh Baru ini terlihat sangat 
bersemangat menyambut keda-
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tangan Pastor dan rombongan. 
Pada Kesempatan semacam ini saat 
kunjungan Pastoral merupakan hari 
libur bagi pada anggota setasi, 
banyak dari mereka sengaja 
meliburkan diri untuk dapat 

mengikuti perayaan ekaristi pada 
hari itu. Semangat seperti inilah 
yang patut menjadi teladan. Stasi 
yang sebagian besar anggotanya 

dari suku Nias terlihat cukup 
bersemangat dan semakin nempak 
perkembangan umat. 

 

Setelah perayaan ekaristi diadakan 
acara sederhana bagi anak-anak 
sekolah minggu, mereka sangat 
antusias untuk terlibat terlebih 
karena mereka mendapatkan 
beberapa hadia bagi yang sengaja 

dibawa dari paroki. Kita semua 
berdoa semoga melalui kegiatanini 

iman anak anak ini semakin 
berkembang. 

Tentu banyak Hal yang harus 
dikembangkan demi kehidupan di 
Stasi Danau Kota Panjang terutama 
dalam hal pendidikan kita tahu 
bahwa akses untuk mendapatkan 
pendidikan bagi anak-anak usia 

sekolah yang tinggal di stasi ini 

sangat sulit,  maka hal ini 
sebenarnya mengetuk hati kita 
semua umat Paroki St Paulus  
Labuh Baru untuk juga  
ikut memikirkan bagaimana 
persoalan ini dapat di jawab. 

 
 
 

 
 

 
Oleh Panitia Pembangunan Gereja 

 
Allah Bapa Kami di surga, 

 
Hati kami rindu 
menyanyikan lagu 
syukur di pelataran 

rumah-Mu. 
 

Jiwa kami hendak bersorak-sorai 

di hadapan-Mu, Allah yang 
hidup. 
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Pandangilah kini umat-Mu yang 
telah Engkau panggil untuk masuk 
ke dalam kerajaan-Mu. 
 

Lihatlah umat-Mu kini yang telah 
tumbuh, mekar, dan mulai 

menghasilkan buah-buah di 
dalam paroki St. Paulus - 
Pekanbaru. 

 

Kiranya semua doa dan ibadat yang 
kami haturkan secara pribadi, 
dalam keluarga, dalam kring dan di 

dalam stasi kami masing-masing 
diperpadukan di dalam paroki kami 
menjadi suatu nyanyian harmonis 
yang berkenan di hati-Mu. 
 
Allah Bapa kami di surga, 
 

Berkatilah usaha umat-Mu dalam 
membangun Gereja baru Paroki 
Santo Paulus Labuh Baru ini, yang 
akan menjadi tanda dan sarana 
persatuan umat-Mu di paroki kami 
ini. 

 
Limpahkanlah Roh Kudus-Mu 
kepada seluruh anggota 
panitia, agar mampu 

berfikir dan bertindak 
dengan hati yang lembut 
dan tulus iklas. 

 
Jauhkanlah kami dari bahaya 
mementingkan diri sendiri 
dan sikap tak peduli. 

 
Berkatilah pekerjaan para 
tukang dan lindungilah 

mereka dari mara bahaya. 
 

Buatlah pembangunan Gereja ini 
juga menjadi pendorong untuk 
membangun iman di dalam hati 
kami dan untuk meningkatkan rasa 
persaudaraan di antara kami demi 
terwujudnya suatu Gereja yang 

hidup.  
 
Semuanya ini kami mohon 
dengan perantaraan Kristus, 

Tuhan Kami. 
 

Bapa Kami ..... Salam Maria,...... 

Kemuliaan .... 
 
Ya Santo Paulus, Pelindung Paroki 
kami, doakanlah kami. 
 

AMIN 
 

 
 

 
Oleh Tim Bendahara Pembangunan Gereja 

 

 



 

 
 

 

Halaman 27 dari 33 
 
 

Edisi VII – November 2012 

 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 Oleh Tim Bendahara Pembangunan Gereja 
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 Guido  Putra Bpk Pasaribu – Koster Gereja 10 Nov 2012 

Bapak Y Sugiyana 
Redaktur Warta Paroki Edisi Cetak, Ketua Seksi Katekese DPP 

10 Nov 2012 
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Pastor Ignaz, SX 
10 Nov 2012 

Pastor Franco, SX 
12 Nov 2012 
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Ucapan syukur atas terkabulnya 
Doa Rosario – Devosi kepada Bunda 
Maria – atas terkabulnya sebuah 
doa keluarga 

 
Dari Kel. Bpk Agustinus 
Peranginangin – Ketua 
Seksi Kerawam DPP 
 
 

 
 

 
 

Dalam rangka Jubileum 60 tahun 
Gereja Katolik Paroki  Santa Maria a 
Fatima Pekanbaru menjual Kupon 

Amal Berhadiah yang penarikkan 
undianya telah dilaksanakan pada 
hari Minggu 21 Oktober 2012 di 
Aula Eks TK Santa Maria Pekanbaru. 
Acara dimulai pada jam 10.30 
setelah MISA kedua disaksikan 
Notaris Ibu Laurentia hingga 

berakhir pada pukul 15.00 WIB. 
 
Pemenang yang tidak menghadiri 
acara pencabutan nomor undian 
dihubungi via telepon. 
 

Dan salah satu pemenangnya ~ 
Juara 2 ~ mendapat hadiah sepeda 
motor berasal dari Paroki kita, yaitu 
Bpk Agustinus Peranginangin, Ketua 

Seksi Kerawam DPP. Selamat… 

 
 

 
 

 
 
 
Beberapa bulan yang lalu, terdapat 
sebuah gagasan untuk membuat 

sebuah situs internet Gereja Paroki 
kita.  
 
Apa kata Paus Benediktus ke 
XVI mengenai Gereja Katolik 
dan Internet? 

 

Hari komunikasi Sedunia ke-44 
tahun 2010 
 
Tema: Imam dan Pelayanan 
Pastoral di Dunia Digital : Media 
Baru demi Pelayanan Sabda 
 

“dengan menggunakan teknologi 
komunikasi baru, para imam dapat 

memperkenalkan kehidupan meng-
gereja kepada umat dan membantu 
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orang-orang jaman sekarang 
menemukan wajah Kristus.” 
 
Hari Komunikasi Sedunia ke-45 
Tahun 2011 
 

Tema : Kebenaran, Pemakluman 
dan Kesejatian Hidup Di Jaman 
Digital 
 

Kebenaran Kristus merupakan 
jawaban bagi kerinduan manusia. 
Keinginan untuk mewartakan Injil di 

era digital ini hendaknya di 
komunikasikan dengan keutuhan 
dan kejujuran. 
 
Hari komunikasi Sedunia ke-46 
Tahun 2012 
 

Tema :Keheningan dan Evangelisasi 
 
Gereja perlu menaruh perhatian 
terhadap berbagai jenis website 
(laman), aplikasi dan jejaring sosial 
yang dapat membantu manusia 

zaman ini menemukan waktu untuk 
permenungan dan pertanyaan sejati 
sekaligus  menciptakan ruang untuk 
keheningan  dan kesempatan untuk 

berdoa, meditasi, atau sharing 
Sabda Allah. 
 

❑❑❑ 

 
Dalam masa uji coba, website kita 
ini telah dikunjungi lebih dari 3000 
pengunjung dalam kurun waktu 
sekitar tiga bulan lebih. 

 

Maka pada tanggal 18 November 
ini, direncanakan pada misa 

pertama dan kedua akan 
diumumkan kepada umat secara 
resmi mengenai keberadaan 
website ini sebagai salah satu 
sarana pewartaan dan informasi 
seputar paroki. 

 
Alamat (address) web paroki: 

santopauluspku.wordpress.com 
 

 
Tampilan website Paroki 
 

 
 
Kontributor sementara baru 3, yaitu 

 Stasi St Lusia – Rumbai 
 Kampung renungan yang dikelo-

la oleh Frater Eko 
 dan Santopauluspku sendiri yang 

dikelola oleh Warta Paroki. 
Dalam web ini tersedia halaman 
khusus untuk masing-masing stasi, 
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yang mana setiap stasi dapat 
memasang pengumuman berupa 
file yang bisa diunduh seperti 
jadwal petugas ibadat mingguan, 
daftar nama kring di masing-masing 
stasi, petugas misdinar dan lain 

sebagainya. Sedangkan untuk 
kegiatan Stasi akan dipostingkan di 
halaman utama. 
 

 
 

Penanggungjawab website ini 
adalah Pastor Paroki. 
 
Bagi yang ingin kegiatan Stasinya 
diliput atau mengirimkan cerita 

mengenai kegiatan di stasi atau 
artikel, silahkan kirim melalui email: 

 
santopauluspku@gmail.com 

 
Bisa juga dititipkan pada kunjungan 
pastor atau diserahkan ke Ibu Dewi 
di sekretariat Paroki.  

 
Selain website, Paroki juga memiliki 

akun Facebook, dengan alamat: 

 
facebook.com/santopaulus.pekanbaru 

 

 
 

 
 

 
 
Rumah Dijual: 
Perum. Damai Langgeng Blok 3/1 No 29 
Soekarno Hatta – Arengka Ujung. 

 
 
 
Dari Redaksi: 
Bagi umat yang ingin berpartisipasi 
menjadi donatur Warta Paroki edisi 
cetak dengan memasang iklan 
usaha dapat menghubungi kami.  

 

mailto:santopauluspku@gmail.com
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 Tgl 2 Desember 2012 adalah hari Minggu Adven pertama. Diharap di 

setiap stasi dan atau kring mengadakan renungan Adven 

 Tgl 3 Desember Gereja Katolik memperingati Pesta St. Fransiskus 

Xaverius Pelindung Misi Serikat Misionaris Xaverian 

 Rapat Dewan Pleno Paroki akan diadakan tanggal 7-9 Desember 2012 

 Tanggal 8 Desember merupakan hari St Perawan Maria dikandung 

tanpa noda 

 Tgl 25 Desember kita merayakan Natal – Hari kelahiran Tuhan kita 

Yesus Kristus 

WARTA PAROKI SANTO PAULUS PEKANBARU 
Penanggungjawab : Pastor Franco Qualizza, SX 

Redaktur : Y Sugiyana   
Editor : Tim Warta Paroki        Anggota : Seksi Katekese DPP, Katekis Paroki 
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