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antara dua guru rohani, yaitu Yesus dari 
utara, dari Nazaret di Galiea dan Yohanes 
dari selatan dari padang gurun di Yehuda. 
Firman Allah yang telah menjadi manusia 
(Yoh 1:14) datang kepada Yohanes, yang 
menyerukan pertobatan dan berita pengam  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
punan karena Kerajaan Allah sudah dekat. 
Tanda pertobatan adalah baptis. 
 
Yohanes, suara yang berseru-seru di padang 
gurun itu, menyadari betul perannya sebagai 
yang mempersiapkan jalan bagi Tuhan. 

Bacaan Seminggu 

 

Minggu, 13 Jan 2013 
Yes. 40:1-5,9-11;  
Tit. 2:11-14; 3:4-7;  
Luk. 3:15-16,21-22 
Senin, 14 Jan 2013 
Ibr. 1:1-6;  
Mrk. 1:14-20 
Selasa, 15 Jan 2013 
Ibr. 2:5-12;  
Mrk. 1:21b-28. 
Rabu, 16 Jan 2013 
Ibr. 2:14-18;  
Mrk. 1:29-39 
Kamis, 17 Jan 2013 
Ibr. 3:7-14;  
Mrk. 1:40-45  
Jumat, 18 Jan 2013 
Ibr. 4:1-5,11;  
Mrk. 2:1-12 
Sabtu, 19 Jan 2013 
Ibr. 4:12-16;  
Mrk. 2:13-17 

 
 

Pada Hari Raya Natal diperkenalkan kepada kita, bahwa 
Yesus adalah seorang bayi yang dilahirkan di Betlehem. 
Lukas mengabarkan bahwa “para gembala menjumpai 
Maria dan Yusuf dan bayi itu, yang sedang berbaring di 
dalam palungan” (bdk Luk 2:16). Kisah masa kanak-kanak 
Yesus berakhir dengan pernyataan bahwa, “Yesus makin 
bertambah besar dan bertambah hikmat-Nya dan besar-
Nya, dan makin dikasihi oleh Allah dan manusia” (Luk 
2:52). Ia, seorang anak manusia, hidup cukup lama di 
Nazaret. Ia dikenal sebagai orang Nazaret. 
 

Ketika saatnya tiba yaitu, “Dalam tahun kelima belas dari 
pemerintahan Kaisar Tiberius, ketika Pontius Pilatus 
menjadi wali negeri Yudea, dan Herodes Raja wilayah 
Galilea, Filipus, saudaranya, Raja wilayah Iturea dan 
Trakhonitis, dan Lisanias Raja wilayah Abilene, pada 
waktu Hanas dan Kayafas menjadi imam besar, datanglah 
firman Allah kepada Yohanes, anak Zakharia di padang 
gurun” (Luk 3:1-2) terjadilah suatu peristiwa perjumpaan 
antara dua guru rohani, yaitu Yesus dari utara, dari 
Nazaret di Galiea dan Yohanes dari selatan dari padang 
gurun di Yehuda. Firman Allah yang telah menjadi 
manusia (Yoh 1:14) datang kepada Yohanes, yang 
menyerukan pertobatan dan berita pengampunan karena 
Kerajaan Allah sudah dekat. Tanda pertobatan adalah 
baptis. 
 
 

 

PESTA PEMBAPTISAN TUHAN 

Hari Raya Penampakan Tuhan Tahun C Edisi 6 Jan 2013 Pesta Pembaptisan Tuhan Tahun C Edisi 12 Jan 2013 

http://www.imankatolik.or.id/alkitabq.php?q=Yes40:1-5;Yes40:9-11;
http://www.imankatolik.or.id/alkitabq.php?q=Tit2:11-14;Tit3:4-7;
http://www.imankatolik.or.id/alkitabq.php?q=Luk3:15-16;Luk3:21-22;
http://www.imankatolik.or.id/alkitabq.php?q=Ibr1:1-6;
http://www.imankatolik.or.id/alkitabq.php?q=Mrk1:14-20;
http://www.imankatolik.or.id/alkitabq.php?q=Ibr2:5-12;
http://www.imankatolik.or.id/alkitabq.php?q=Mrk1:21-28;
http://www.imankatolik.or.id/alkitabq.php?q=Ibr2:14-18;
http://www.imankatolik.or.id/alkitabq.php?q=Mrk1:29-39;
http://www.imankatolik.or.id/alkitabq.php?q=Ibr3:7-14;
http://www.imankatolik.or.id/alkitabq.php?q=Mrk1:40-45;
http://www.imankatolik.or.id/alkitabq.php?q=Ibr4:1-5;Ibr4:11;
http://www.imankatolik.or.id/alkitabq.php?q=Mrk2:1-12;
http://www.imankatolik.or.id/alkitabq.php?q=Ibr4:12-16;
http://www.imankatolik.or.id/alkitabq.php?q=Mrk2:13-17;
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Yohanes dengan rendah hati memberitakan 
bahwa Yesus akan membaptis dengan Roh 
Kudus dan dengan api. Pada waktu itu 
setelah orang banyak dan Yesus dibaptis, 
terjadilah pewahyuan mengenai diri-
Nya,“Engkaulah Anak-Ku yang Kukasihi, 
kepada-Mulah Aku berkenan” (Luk 3: 2). 
Dalam peristiwa baptisan tersebut Yesus, 
anak manusia itu, dinyatakan sebagai Anak 
yang dikasihi Allah! 
 
 
Pewahyuan diri Yesus sebagai Anak yang 
dikasihi Allah menjadi petunjuk bagi kita 
semua, bahwa dalam diri pribadi setiap 
manusia tersimpan benih keputraan oleh 
karena kasih Allah. Benih keputraan itu 
adalah anugerah kasih Allah, dan kesediaan 
kita menumbuhkan benih dalam baptisan 
adalah karya Roh Kudus. Dengan demikian, 
baptisan yang kita terima menjadi peristiwa 
pengakuan iman, bahwa “Kasih karunia Allah 
menyelamatkan semua orang, karena 
rahmat-Nya berkat permandian kelahiran 
kembali dan berkat pembaruan yang 
dikerjakan oleh Roh Kudus” (Tit 3:5). 
 
Menjadi anak Allah 
 
Dari Betlehem ke Nazaret, dari Nazaret ke 
daerah Yordan, ada proses yang dialami 
Yesus dari anak manusia menjadi Anak yang 
dikasihi Allah. Dengan baptisan di Sungai 
Yordan, Yesus dinyatakan sebagai Anak 
Allah. Bagaimana kata “Anak Allah” 
dimengerti? Yesus menjawab pertanyaan itu 
melalui sikap hidup, pekerjaan, serta 
pewartaan-Nya. 
 
Dari Sungai Yordan, Yesus mulai melakukan 
perjalanan menuju Yerusalem. Dalam 
perjalanan itu Yesus memberi makna 
menjadi Anak Allah. Jalan yang ditempuh-

Nya menjadi Anak Allah bukanlah jalan 
pintas, tetapi jalan panjang penuh tantangan. 
 
Dalam perjalanan panjang itu terdapat 
beberapa tonggak peristiwa penting. Di 
Gunung Tabor ketika Yesus dimuliakan, 
jatidiri Yesus sebagai Anak Allah diteguhkan, 
melalui suara yang terdengar dari dalam 
awan, yang berkata, “Inilah Anak-Ku yang 
Kupilih, dengarkanlah Dia” (Luk 9: 35). Dan 
ketika di Gunung Golgota, saat Ia telah 
melakukan segala kehendak Bapa-Nya, 
jatidiri Yesus sebagai Anak Allah diakui, 
bukan oleh para murid-Nya tetapi oleh kepala 
pasukan yang melihat peristiwa kematian-
Nya dengan berkata menurut versi Matius, 
“Sungguh, Ia ini adalah Anak Allah” (Mat 
27:54 / Mrk 15:39), sedangkan menurut versi 
Lukas, dikatakan, ”Sungguh, orang ini adalah 
orang benar!” (Luk 23:47). 
 
Baptisan kita 
 
Para murid Kristus menerima perintah untuk 
menjadikan semua bangsa murid Kristus dan 
menandai kemuridan itu dengan baptisan, 
seperti tersebut dalam amanat perutusan, 
“Pergilah, jadikanlah semua bangsa murid-
Ku dan baptislah mereka dalam nama Bapa 
dan Anak dan Roh Kudus” (Mat 28:19). 
Dengan cara demikian pun kita dibaptis. 
Peristiwa baptisan kita merupakan tanda 
kesediaan kita menjadi murid Kristus, melalui 
jalan salib kehidupan, melakukan proses 
menjadi anak-anak Allah. Dengan 
menghayati panggilan hidup sebagai anak-
anak Allah, kita pun diutus menjadi saksi 
bahwa Yesus hidup, Ia tetap menyertai kita 
sampai akhir zaman (bdk Mat 28:20). 

 
 

Sumber : Hidup Katolik 
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Makna Natal di Hari Raya Penampakan 
Tuhan  
 
Perayaan Natal di St Philipus diadakan 
tanggal 6 Januari 2012 bertepatan dengan 
hari raya Penampakkan Tuhan. Misa 
dipimpim oleh Pastor Ottelo Casali, SX. 
 

 
 
Dalam pembukaan Misa, beliau bertanya 
pada anak-anak yang berbaris berdiri di 
barisan paling depan dekat kandang Natal, 
mengenai ada apa saja yang di dalam 
kandang itu, apa artinya, dan mengapa ada 
kandang. Anak-aak sedikit yang menjawab, 
maka Pastor Casali berpesan agar nanti 
anak-anak mendengarkan bacaan hari ini, 
agar nanti menjadi jelas. 
 

Sesudah Yesus dilahirkan di Betlehem di tanah 
Yudea pada zaman Raja Herodes, datanglah 
orang-orang majus dari Timur ke Yerusalem dan 
bertanya-tanya, “Di manakah Dia, raja orang 
Yahudi yang baru dilahirkan itu? Kami telah melihat 
bintang-Nya di Timur dan kami datang untuk 
menyembah Dia.” Ketika Raja Herodes mendengar 
hal itu terkejutlah ia beserta seluruh Yerusalem. 
Lalu dikumpulkannya semua imam kepala dan ahli 
Taurat bangsa Yahudi, kemudian dimintanya 
keterangan dari mereka, di mana Mesias akan 
dilahirkan. Mereka berkata kepadanya, “Di 
Betlehem di tanah Yudea, karena demikianlah ada 
tertulis dalam kitab nabi: Dan engkau Betlehem, 
tanah Yehuda, engkau sekali-kali bukanlah yang 
terkecil di antara mereka yang memerintah Yehuda, 
karena dari engkaulah akan bangkit seorang 
pemimpin, yang akan menggembalakan umat-Ku 

Israel.” Lalu dengan diam-diam Herodes memanggil 
orang-orang majus itu dan dengan teliti bertanya 
kepada mereka kapan bintang itu tampak. 
Kemudian ia menyuruh mereka ke Betlehem, 
katanya, “Pergi dan carilah Anak itu dengan teliti 
dan segera sesudah kamu menemukan Dia, 
kabarkanlah kepadaku supaya aku pun datang 
menyembah Dia. Setelah mendengar kata-kata raja 
itu, berangkatlah mereka. Lihatlah, bintang yang 
mereka lihat di Timur itu mendahului mereka hingga 
tiba dan berhenti di atas tempat, di mana Anak itu 
berada. Ketika melihat bintang itu, mereka sangat 
bersukacita. Mereka masuk ke dalam rumah itu dan 
melihat Anak itu bersama Maria, ibu-Nya, lalu sujud 
menyembah Dia. Mereka pun membuka tempat 
harta bendanya dan mempersembahkan 
persembahan kepada-Nya, yaitu emas, dupa dan 
mur. Kemudian karena diperingatkan dalam mimpi, 
supaya jangan kembali kepada Herodes, pulanglah 
mereka ke negerinya melalui jalan lain.  

(Mat 12:1-12) 

 
 
Homili Pastor Casali awalnya ditujukan 
kepada anak-anak, dengan bertanya 
kembali, apa saja yang terdapat di dalam 
Kandang di depan anak-anak tersebut. 
Selain bayi Yesus, Bunda maria dan Bapa 
Yosef, terdapat tiga orang majus, unta, 
malaikat, dan juga para gembala. 
 
Orang Majus 
Orang majus datang dari tempat yang jauh, 
sekitar beberapa bulan perjalanan lamanya 
dan sesampainya di Yerusalem mereka 
bertanya-tanya dimanakah raja orang Yahudi 
yang baru dilahirkan untuk datang 
menyembahnya. 
 
Unta 
Unta datang dari jauh, membawa orang 
majus untuk mencari bayi Yesus. 
 
Malaikat 
Kandang, bukanlah suatu hiasan semata 
melainkan sebuah pelajaran bagi kita. DI 
puncak kandang terdapat Maialkat, 
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menandakan bahwa pada waktu Yesus lahir 
datanglah para malaikat dan 
memberitahukan kelahiran Yesus kepada 
para gembala yang segera dengan cepat 
datang untuk menyembahNya. 
Maka, para malaikat punya fungsi. 
Diingatkan juga, bahwa kita masing-masing 
memiliki malaikat pelindung. 
 
Bintang 
Tidak ada bintang di sekitar kandang, yang 
mungkin lain waktu dapat ditambahkan 
dalam dekorasi gua Natal. Orang majus 
dipimpin oleh sebuah Bintang, yang 
melambangkan Yesus sendiri, Bintang dari 
timur, Sang Terang Dunia. 
 
Maka : masing-masing yang ada di kandang 
memiliki arti dan kegunaan masing-masing, 
demikian Pastor Casali bercerita kepada 
anak-anak. 
 
Beralih ke orang dewasa, Pastor 
mengingatkan, bahwa seperti orang majus 
kita harus selalu mencari Yesus. Manusia 
tidak mungkin hidup tanpa mencari Tuhan, 
terutama pada masa-masa ini, dimana 
perang terjadi di mana-mana, dan juga 
kondisi di negara kita belum sepenuhnya 
damai. Banyak ajaran-ajaran yang 
menyerukan damai, namun malah bukan 
membawa damai. Hanya seruan. 
 
Pencarian akan Tuhan tidak pernah akan 
berhenti, kita membutuhkan Tuhan, dalah 
satunya kita dapat membaca kitab suci, 
karena dari Kitab Sucilah salah satu cara 
dimana kita dapat menemukan Tuhan 
melalui firmanNya. Kitab Sucilah yang 
menunjukkan jalan kepada Kristus – seperti 
halnya bintang yang menunjukkan jalan bagi 
orang majus. 
 

Harapan Pastor kepada kita, bahwa agar kita 
semakin rajin bertekun dalam doa, dan juga 
membaca Kitab Suci !!! Demikian agat kita 
bisa mencintai sesama seperti yang 
diajarkan Yesus. Dengan demikian, dunia 
bisa menikmati kedamaian. Itulan makna 
Natal. 
 
Semoga rahmat Tuhan menumbuhkan cinta 
kasih untuk membawa kedamaian kepada 
sesama, demikian Pastor mengakhiri homili 
beliau. 
 
Tak lupa, sebelum memberikan Komuni 
beliau berpesan agar yang menerima 
Komuni selain harus sudah diterima resmi 
dalam Gereja Katolik, sudah baptis, dan juga 
sudah melakukan pengakuan dosa agar 
sungguh layak dan pantas penerima Komuni. 
 

 
 

FOTO-FOTO PESTA NATAL 
 

 
Pentas anak-anak pertama – Asuhan Bp Daud 
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Pentas anak-anak kedua – Nyanyi 

 
Pentas inisiatif kring 4 

 
Pentas inisiatif anak kring 1 

 

 
Pentas terbaik  Kring 3 

 
 

 
Tor-tor Kring 4 dan 5 

 
Nyanyaian Spontan 
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Tor-tor Kring 1 dan 2 

 
Sosialisasi Dana pembangunan Gereja 

 
Pentas menyenyikan laguSilent Night 

 

 
Tor-tor Kring 3 

 
Tor-tor panitia 

 
Dangdutan bapak dan ibu 

 
Panitia Penghitung uang 

 
Yang “sepuh” – para orang tua kita yang gembira 
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Tali kasih – solidaritas 

 

 
Penarikan undian 

 
Catatan: 

1. Foto-foto lain (masih banyak) dapat 
dilihat di Facebook Buletin Stasi St 
Philipus Arengka Ujung 

2. Kegiatan mengenai Pesta Natal ini 
segera dimuat di Web site Paroki, 
menyusul kegiatan Misa Perayaan Natal 
serta Old and New 

 
OLD and NEW 

Setelan Misa malam tahun baru di Paroki, 
umat St Philipus Arengka Ujung beriringan 
menuju rumah kelauraga Bapak Sri 
Pramusanto untuk merayakan malam 
pergantian baru, melepas 2012 menuju 2013. 

Beberapa keluarga menghadiri acara ini 
bersama dengan anak-anak. 

 

Makan malam dimulai pukul 23.00 dengan 
doa makan dipimpinleh tuan rumah. Menu 
gurami bakar, Nila bakar dan ayam bakar 
ditambah dengan terasi garapan Ibu Mujiati 
dan Bapak Priyono yang sangat pedas dan 
mantap menambah selera makan dan 
kebersamaan. 

Setelah makan malam, dilanjutkan dengan 
bernostalgia lagu-lagu lama oleh oramg 
dewasa, dilanjutkan dengan show 
perfomance permainan harmonika lagu 
Malam Kudus oleh ketua Stasi Bpk AC 
Totok. 

Pukl 23.45 tuan rumah memberikan 
renungan mengenai bersyukur atas 
kesempatan diberikanta tahun 2012, serta 
harapan menghadapi tahun 2013 agar 
menjadi lebih baik lagi. 

Lima menit sebelum tahun baru, semua 
berdoa dan bersyukur. Kemudian mulai 
menyiapkan mercon dan mulai menghitung 
mundur dari 30 sampai 1, dan…. Welcome 
2013!!!! 

Merconpun dinyalakan, dan seluruh yang 
hadir bersalam-salaman. 
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Selamat tahun Baru. Semoga umat Stasi ini 
makin berkembang juga dalam iman dan 
syukur akan Kristus. 

Oleh : Ika – Misdinar Stasi St Philipus Arengka 
Ujung 

8 SABDA BAHAGIA 
(Tahun Iman 2012 2013) 

 

1. Berbahagialah orang yang miskin di 
hadapan Allah, karena merekalah yang 
empunya Kerajaan Surga. 

2. Berbahagialah orang yang berdukacita, 
karena mereka akan dihibur. 

3. Berbahagialah orang yang lemah lembut, 
karena mereka akan memiliki bumi. 

4. Berbahagialah orang yang lapar dan 
haus akan kebenaran, karena mereka 
akan dipuaskan. 

5. Berbahagialah orang yang murah hati, 
karena mereka akan beroleh kemurahan. 

6. Berbahagialah orang yang suci hatinya, 
karena mereka akan melihat Allah. 

7. Berbahagialah orang yang membawa 
damai, karena mereka akan disebut 
anak-anak Allah. 

8. Berbahagialah orang yang dianiaya oleh 
sebab kebenaran, karena merekalah 
yang empunya Kerajaan 
Surga.Berbahagialah kamu, jika karena 
Aku kamu dicela dan dianiaya, dan 
kepadamu difitnahkan segala yang jahat. 
Bersukacita dan bergembiralah, karena 
upahmu besar di surga. 

 
 
Berbahagialah kita yang mendengar sabda 
bahagia ini, karena tidak dimiliki oleh agama 
lain, tetapi sayangnya sabda ini hanya 
menjadi kebanggaan semata, apalagi ketika 
seorang Mahatma Gandhi begitu terinspirasi 
dengan Sabda ini, bahkan dia mengatakan, 
kira-kira demikian: “Ini adalah sabda seorang 
suci yang pernah ada, beruntunglah orang 
Kristen yang memiliki guru yang demikian 
hebat. Dan seandainya semua orang Kristen 
mengikuti perkataan ini dengan baik, saya 
yakin sekali 90% manusia di dunia ini akan 
menjadi Kristen, termasuk saya.” 
 

PENGUMUMAN 
 

Kolekte Misa Perayaan Natal 6 Jan 2013 
 
Kolekte pertama : Rp.993.000,- 
Kolekte kedua : Rp.647.000,- 
 
Petugas Ibadat 19 Jan 2012 
 
Pemimpin : Bpk Petrus Sunu 
Organis : Renata 
Dirigen : Ibu Lina Peranginangin 
Mazmur : Bpk Yohanes 
BIA : Bpk Daud 
Petugas : Kring 1 

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 

 

https://www.facebook.com/profile.php?id=100000701242277&ref=ts&fref=ts
http://santopauluspku.wordpress.com/2012/11/01/orang-miskin-berbahagia/
http://santopauluspku.wordpress.com/2012/11/01/orang-miskin-berbahagia/
http://santopauluspku.wordpress.com/2012/11/01/orang-miskin-berbahagia/
http://santopauluspku.wordpress.com/2013/01/12/berdukacita-bahagia/
http://santopauluspku.wordpress.com/2013/01/12/berdukacita-bahagia/
mailto:philipus@post.com

