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menghasilkan banyak buah. “Barang siapa 

mencintai nyawanya, ia akan kehilangan 

nyawanya, tetapi barang siapa tidak mencintai 

nyawanya di dunia ini, ia akan memeliharanya 

untuk kehidupan yang kekal.” (Yoh 12:24-25). 

 

 

 

 

Apa yang dikatakan-Nya itu, Ia mewujudkan pada 

waktu perjamuan Paskah terakhir, bersama para 

murid menjelang saat kematian-Nya. Malam itu, 

dalam Perjamuan Kudus, Yesus mengambil roti, 

mengucap syukur dan memecah-mecahkannya 

dan memberikan roti itu kepada mereka, kata-

 

PENGUMUMAN 

 

Kamis Putih 
28 Maret 2013 @19.00 

Di Gereja AURI 
Pemimpin : Bpk Sahana 

 

Jumat Agung 
29 Maret 2013 @15.00 

Di Gereja AURI 
Pemimpin : Pastor 

 

Malam Paskah 
30 Maret 2013 @19.00 

Di Gereja Paroki 
Pemimpin : Bapa Uskup 

 

Minggu Paskah 
31 Maret 2013 @11.30 

Di Gereja AURI 
Pemimpin : Pastor 

 

Minggu, 24 Maret 2013 
MInggu Palma Mengenangkan Sengsara Tuhan 
Luk 22:14-23; 56 
 

“Inilah tubuhKu yang diserahkan bagi kamu; perbuatlah ini 

menjadi peringatan akan Aku.” 

Luk 22:19 

 

Kasih sejati adalah bila seseorang rela mengorbankan dirinya, hidupnya 

sendiri, tanpa pamrih, demi kebahagiaan orang lain. Yesus mengatakan, 

“Tidak ada kasih yang lebih besar daripada kasih seseorang yang 

memberikan nyawanya untuk sahabat-sahabatnya.” (Yoh 15:13). Ibarat 

satu biji gandum yang jatuh ke tanah, lalu hancur dan mati, ia akan 

menghasilkan banyak buah. “Barang siapa mencintai nyawanya, ia akan 

kehilangan nyawanya, tetapi barang siapa tidak mencintai nyawanya di 

dunia ini, ia akan memeliharanya untuk kehidupan yang kekal.” (Yoh 

12:24-25). 

 

Cinta yang luar biasa!!! 

Pekan Suci tahun C Edisi 23 Maret 2013 

Perjalanan Rohani Menanti Kebangkitan 
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Nya,” Inilah tubuh-Ku yang diserahkan bagimu; 

perbuatlah ini menjadi peringatan akan Aku.” 

Demikian juga dilakukanNya dengan cawan 

sesudah makan, Ia berkata,” Cawan ini adalah 

perjanjian baru oleh darah-Ku, yang ditumpahkan 

bagi kamu.” (Luk 22:19-20). 

Yesus, Anak Allah (penuh 

kuasa), menjadi manusia biasa 

(hina), rela menderita sengsara, 

mengorbankan nyawa-Nya, mati 

di salib, dan bangkit untuk 

menyatakan cinta-Nya sehabis-

habisnya demi keselamatan 

umat manusia. Inilah wujud cinta kasih yang luar 

biasa. 

Pengorbanan diri Yesus, yang dinyatakan dalam 

Perjamuan Kudus, yang menjadi sumber dan 

puncak iman umat Kristiani, hendaknya mampu 

menumbuhkembangkan persaudaraan sejati antar 

sesama umat beragama dalam mayarakat dan 

dapat menghasilkan belarasa sejati, berupa buah-

buah pelayanan kasih, kegotongroyongan, saling 

tolong-menolong untuk menanggung beban hidup 

sesama tanpa pamrih dan pilih kasih. Orang rela 

berbagi milik, beramal dan bersedekah kepada 

sesama, terutama kepada mereka yang kecil, 

lemah, miskin, tersingkir, dan disabilitas. Namun 

kasih sejati tidak hanya cukup berbagi harta dan 

tenaga, bila perlu turut berkorban dan menderita 

jiwa raga untuk menyelamatkan hidup orang 

banyak. 

 

Pertanyaan reflektif: 

 Apakah selama ini saya sudah 

menerima Komuni Kudus dengan layak 

dan pantas? 

 Dengan rasa syukur dan hikmat serta 

cinta yang dalam seperti Tuhan yang 

sedemikian dalam mencintai kita? 

Doa 

Ya Tuhan Yesus Kristus, ajarilah kami Bahasa 

cinta-Mu dalam kehidupan kami sehari-hari, 

terutama di dalam pergaulan dengan orang-orang 

yang miskin dan menderita, dengan mereka yang 

kami benci dan tidak kami sukai. Amin 

 

~ Retret Agung Umat – Perjalanan Rohani Menuju 

Kebangkitan ~ 

 

 

Kamis, 28 Maret 2013 
Kamis Putih (Sore) 
Sore: Yoh 13:1-15 
 

 

Ia menyerahkan diri-Nya bagi kita 
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Dalam perayaan liturgi Kamis Putih, kita 

merayakan dan menyaksikan dua tindakan Yesus 

yang mengungkapkan bagaimana Ia 

menyerahkan diri-Nya seutuh-utuhnya bagi kita. 

Pertama: Ia menyerahkan diri-Nya sebagai 

pelayan, sebagai hamba 

Dalam injil hari ini, kita mendengar bagaimana 

Yesus bertindak sebagai pelayan, bahkan sebagai 

budak. Ia mencuci kaki murid-murid-Nya. 

Membasuh kaki adalah pekerjaan budak-budak. Ia 

rela memperbudak diri demi pengabdian kasih 

yang iklas. Jadi tekanan dalam gambaran 

peristiwa ini bukannya “Yang besar harus 

mengabdi yang kecil” tetap bahwa “Yang besar 

rela menjadi kecil,” untuk kepentingan semua. 

Dengan demikian, pembasuhan kaki menjadi 

tanda penyelamatan, karena Tuhan yang Agung 

rela menjadi terkecil. 

Tuhan telah menyerahkan diri-Nya bagi kita 

dengan cara yang tidak dapat kita bayangkan. 

Tuhan menjadi budak bagi manusia. 

Makna : 

Sesudah Yesus membasuh kaki para murid, Ia 

berkata,”Mengertikah kamu apa yang telah 

kuperbuat kepadamu? Kamu menyebut Aku guru 

dan Tuhan, dan katamu tepat, sebab memang 

Akulah guru dan Tuhan. Jadi jikalau Aku 

membasuh kakimu, Aku adalah Tuhan dan 

gurumu, maka kamu pun wajib saling membasuh 

kakimu, sebab Aku telah  memberi suatu teladan 

kepada kamu, supaya kamu juga merbuat sama 

seperti yang Aku perbuat kepadamu.” 

Kedua : Ia menyerahkan diri-Nya dalam 

Ekaristi. 

Pada Perjamuan Malam Terakhir itu Ia mengambil 

roti, mengucap syukur lalu membagi-bagikannya 

kepada murid-muridNya dan berkata,”AMbillah, 

dan makanlah. Inilah Tubuh-Ku yang Kuserahkan 

bagimu.” Sesudah itu Ia mengambil piala anggur, 

mengucap syukur lalu memberikannya kepada 

murid-murid-Nya dan berkata,”Inilah darah-Ku, 

Darah perjanjian baru yang kekal yang 

ditumpahkan bagi banyak orang.” 

Dengan kata-kata tersebut, Yesus menyerahkan 

diri-Nya seutuh-utuhnya bagi kita. Penyerahan diri 

secara tuntas akan dilaksanakan-Nya di atas 

salib. 

Makna : 

Memberi, menyerahkan diri, rupanya adalah 

sesuatu yang Ilahi. Muder Teresa dari Kalkuta 

pernah berkata : Kalau seseorang bertanya 

kepadamu siapakah Tuhan itu, berikan ia 

sepotong roti dan katakanlah, Inilah Dia. 

Pertanyaan: 

 Apakah kita sungguh menghayati 

peristiwa pembasuhan kaki dan 

Ekaristi dalam kehidupan kita? 

 Seberapa jauh kita sudah sanggup 

memberikan milik dan diri kita bagi 

orang lain? 

Refleksi: 

Kalau kita belum terbiasa untuk memberikan diri 

kita dan apa yang kta miliki untuk orang lain, itu 

berarti bahwa Perayaan Ekaristi yang kita lakukan 



 

4 

setiap saat belum sangat bermakna. Ia baru 

sebatas upacara tanpa makna! 

Merayakan peristiwa Pemecahan dan 

penyerahakn roti berarti kita sendiri diubah 

semangatnya untuk selalu bisa memecahkan dan 

menyerahkan diri dan milik sendiri untuk orang 

lain. Kalau tidak, APALAH ARTINYA 

MERAYAKAN EKARISTI, KALAU KITA TETAP 

EGOIS DAN MENGINGAT DIRI SENDIRI !! 

Seorang egois sebenarnya tidak mungkin 

merayakan Ekaristi secata bermakna. Ekaristi 

selalu mempunyai implikasi kerelaan dan 

senantiasa membagi diri kita, membagi milik kita 

dan menyerahkannya untuk orang lain, sehingga 

orang lain turut diperkaya, diselamatkan , dan 

dibebaskan. 

Seorang yang senantiasa memberi diri dan 

miliknya ia tak akan jatuh miskin, tetapi akan 

diperkaya dan menghasilkan banyak buah. 

 

~ Rm Yosef Lalu, Pr – Komisi Kateketik KWI – dalam 

homili Kamis Putih tahun C ~ 

 

 

Jumat, 29 Maret 2013 
Jumat Agung, Puasa dan Pantang 
Yoh 18:1-19, 42 
 

“Sambil memikul salib-Nya, Ia pergi ke luar ke 

tempat yang bernama Tempat Tengkorak, dalam 

bahasa Ibrani: Golgota.” 

(Yoh 19:17) 

Mengapa Yesus yang tidak bersalah, tidak 

berdosa, penuh kasih, suci dan mulia mendapat 

perlakuan yang tidak sepantasnya terjadi pada-

Nya; dihianati, ditangkap, ditolak dan tidak diakui, 

diadili, dipermalukan, dihukum dengan tidak adil, 

didera, menanggung beban berat memanggul 

salib ketempat kematian-Nya, dilucuti, disalib, 

ditikam, mati, dimakamkan, dan ditinggalkan 

orang? 

 

 

Reaksi menolak, marah, berontak, takut, sedih, 

kecewa, depresi, menyesali keadaan, 

menyalahkan dan mengutuk orang-orang, 

kebencian, dendam dapat muncul, silih berganti 

tak habis-habisnya, menggerogoti hati, tubuh dan 

jiwa kita, karena sulit menerima perlakuan yang 

tidak sepantasnya diterima itu. Perasaan itu wajar 

muncul sebagai reaksi terlukanya rasa keadilan. 

Namun, hal-hal yang sulit diterima dengan akal 

sehat macam ini, toh tetap saja ada, terjadi, dan 

merupakan bagian dari keberadaan dan 

kehidupan Yesus di dunia, seperti rencana Allah. 

Jadi, mengambil sikap keliru serta berlebih-

lebihan akan menguras dan memboroskan waktu, 

MARI MEMANGGUL SALIB 
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energi, pikiran jernih dan kedamaian hati. Sikap 

keliru adalah kesia-siaan yang akan menyulitkan 

diri sendiri untuk dapat tetap focus memperhatikan 

arah tujuan, tegarm percaya dan seimbang dalam 

menjalani kehidupan.  

 

Apakah dalam kehidupan kita juga mempunyai 

persamaan dengan yang dialami Yesus: bahwa 

kita bisa mengalami penghianatan, ditolak, 

perlakuan tidak adil, sengsara, penderitaan, 

bahkan kematian? Pun jika kita sudah berusaha 

hidup baik dan menghindari kesalahan, 

akankah kita tetap harus memanggul salib? 

Dalam skala yang berbeda-beda: YA! Kitapun 

dapat mengalami perlakuan atau situasi yang tak 

sepantasnya kita terima, meskipun kita tidak 

melakukan kesalahan apapun; apalagi jika, 

sebagai manusia biasa, kita bisa lupa, keliru, 

bersalah dan berdosa. 

 

Memanggul salib adalah bagian dari kehidupan di 

dunia. Bersyukurlah kita, karena kita punya model, 

teladan dan Guru yaitu Tuha kita Yesus Kristus.  

 

Maka, ketika kita menjalani memanggul salib, 

hendaklah kita belajar untuk : 

1. Menjalaninya dengan tawakal tanpa 

memperburuk keadaan dengan keluhan, 

kemarahan, sikap negative lainnya 

2. Memohon rakmat, kekuatan dan pertolongan 

Tuhan agar kita kuat menjalaninya 

3. Tidak putus asa :setiap kali kita jatuh, kita 

bangkit lagi 

4. Mampu merasakan pendampingan Allah 

dengan kehadiran sesama yang hadir, yang 

berbelarasa, memberi perhatian, penghiburan 

(seperti Verinika), dan pertolongan yang 

meringankan beban salib kita (seperti Simon 

dari Kirene). Ini membuat kita tetap bisa 

bersyukur, meskipun sedang berada dalam 

kesesakkan. 

5. Percaya bahwa salib kita tidak berakhir 

dengan kematian, Kita bisa mengalami 

kematian dari kebiasaan buruk, sikap egois, 

ketamakan, kesombongan diri, keterlekatan, 

keterbelakangan dan bentuk-bentuk dosa 

lain. Sesudahnya, kita boleh mengalami 

kebangkitan menjadi umat Allah yang lebih 

baik, murid Yesus yang lebih beriman, lebih 

bersikap kasih terhadap sesama, lebih bijak 

dan lebih bermartabat. 

6. Memelihara harapan akan tiba saatnya kita 

mempunyai kehidupan baru yang lebih baik, 

yang sesuai dengan rencana Bapa 

 

JADI : Mari kita panggul salib kita dan belajar dari 

Yesus. 

 

Pertanyaan reflektif: 

1. Seberapa sering saya menyesali 

keadaan yang sulit, menyesali diri, 

menyalahkan yang lain, kecewa pada 

Allah dan enggan memanggul salibku? 
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2. Seberapa sering saya malas menolong 

orang lain yang menderita dan hanya 

berpusat pada kepentingan diri sendiri 

saja? 

3. Sejauh mana saya mampu merangkul 

kenyataan dan percaya akan karya 

keselamatan Allah? 

Doa 

Bapa yang Mahakuasa dan Maharahim, 

ampunilah ketidaktahuan dan ke-degil-an hati 

kami dalam memahami rencana-Mu yang 

sempurna dan sesuai untuk diri kami masing-

masing. Semoga keteladanan Yesus Kristus, 

Putera-Mu, mampu membuat kami tangguh dalam 

memanggul salib kami. Kami percaya Engkau 

merencanakan ini semua demi keselamatan 

semua umat ciptaanMu. Demi Yesus, Tuhan dan 

Penebus kami. Amin. 

~ Retret Agung Umat – Perjalanan Rohani menuju 

Kebangkitan ~ 

 
 

 
 
Sabtu, 30 Maret 2013 
Hari Sabtu Suci 
Luk 24:1-12 

 

“Mengapa kamu mencari Dia yang hidup, 

di antara orang-orang mati?” 

-Luk 24:5b- 

 

Malam ini adalah sebuah penantian. Di tengah 

kegelapan kita semua sedang menantikan terang 

bersinar. Kita menanti dengan lilin-lilin Paskah 

sembari mensyukuri Yesus yang bangkit dari alam 

maut. Mulai Sabtu sepi pagi hari, kita diajak untuk 

tetap berdoa. Bila tidak, iman pun akan hilang 

lenyap bersama dengan keputus-asaan, 

ketidaberdayaan, kesenyapan tanpa makna. 

 

Malam ini, adalah sebuah penantian. Rasanya 

memang tidak enak. Seperti menunggu di halte 

bus, terasa amat lama ketika bus yang dinanti tak 

kunjung datang. Akan tetapi kita akan merasa 

tenang dan datik akan cepat berlalu jika kita iringi 

dengan doa. Doa bagi diri sendiri dan bagi semua 

orang sejauh yang kita ingat dalam benak.  

 

Demikianlah pula dalam Malam Paskah ini, 

bila ibadat dirasa lama dan terasa panjang, 

silahkan menanti dengan berdoa kepada 

siapa saja yang membutuhkan kebangkitan 

hidup.  

 

 

 

MALAM PENANTIAN 
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Malam ini adalah sebuah penantian. Penantian 

untuk mengubah diri. Kita diingatkan bahwa kita 

disebut Kristiani. Jadi, di sana ada kata “Christ”. 

Kita tak berarti apa-apa tanpa Kristus. Kita syukuri 

Kristus bangkit, sebab tanpa kebangkitan Yesus, 

sia-sialah iman kita. Itulah yang perlu kita dalami 

dan hayati di dalam kehidupan sehari-hari, dalam 

tingakh laku. Bersama Kristus, kita makin 

beriman, bersama Kristus kita eratkan 

persaudaraan, bersama Kristus hati kita makin 

berbelarasa. 

 

Pertanyaan Reflektif: 

Marilah hari ini kita doakan mereka yang kita 

ingat, ciontai, sayangi, dan juga mereka yang 

tidak pernah kita ingat dan doakan. 

Doa 

Allah Bapa di surga… Mala mini orang-orang 

Kristiani menanti-nanti kebangkitan Yesus. 

Setelah berpuasa, mematikan ke-egoisan, 

meredam kemarahan dan kepahitan hidup, kini 

kami berada di penghujung kemenangan hidup. 

Bersama Kristus yang bangkit, kamipun mau 

bangkit,  melapangkan hati untuk berserah 

kepada-Mu, bersaudara satu dengan yang lain 

serta menaruh belas kasih pada sesama. AMin. 

 

~RD. B. Harditan Dermawan – 

dalam Retret Agung Umat – 

Perjalanan Rohani menanti 

Kebangkitan ~ 

 

 

 Liputan Foto 
 

Awal bulan lalu, Pastor kita Pastor Nattye telah 

pindah tugas ke sebagai Pastor Paroki di Paroki 

barunya, yaitu St Fransiskus – Aek Nabara di 

wilayah keuskupan Agung Medan. 

Sebelum kepindahannya, beberapa termasuk 

stasi kita telah mengadakan semacam „acara 

perpisahan‟ dengan Pastor Nattye. 
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BACAAN PEKAN SUCI – MENANTI KEBANGKITAN 
 
 

24 Maret 2013 25 Maret 2013 26 Maret 2013 27 Maret 2013 

HARI MINGGU PALMA  

MENGENANGKAN SENGSARA 

TUHAN 

HARI SENIN 

DALAM 

PEKAN SUCI 

HARI SELASA  

DALAM PEKAN 

SUCI 

HARI RABU  

DALAM 

PEKAN SUCI 

Yes. 50:4-7;  
Flp. 2:6-11;  
Luk. 22:14 - 23:56 

Yes. 42:1-7;  
Yoh. 12:1-11 

Yes. 49:1-6;  
Yoh. 13:21-33,36-38 

Yes. 50:4-9a;  
Mat. 26:14-25 

MERAH UNGU UNGU UNGU 

 
 

28 Maret 2013 29 Maret 2013 30 Maret  2013 30 Maret 2013 

HARI KAMIS  

DALAM PEKAN SUCI 

HARI  

JUMAT AGUNG 

HARI SABTU SUCI 

(pagi),  

MALAM PASKAH 

(Sabtu malam) 

PAGI  
Yes. 61:1-3a,6a,8b-9;  
Why. 1:5-8; 
 Luk. 4:16-21, 

SORE 
Kel. 12:1-8,11-14;  
1Kor. 11:23-26;  
Yoh. 13:1-15 

Yes. 52:13 - 53:12;  
Ibr. 4:14-16; 5:7-9;  
Yoh. 18:1 - 19:42 

PAGI 
Kej. 1:1 - 2:2;  
Kel. 14:15-15:1;  
Yes. 54:5-14;  
 

MALAM 
Rm 6:3-11 
Luk 24:1-12 

UNGU MERAH PUTIH  

 
 

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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