


 

PENGANTAR PASTOR PAROKI 

Saudara-saudari terkasih, 

Salam damai Kristus! 

Selama kurung waktu bulan Desember thn ’14 dan Januari thn 

’15 pokok perhatian bagi kita semua ialah Natal dengan segala 

persiapannya dan perayaannya. 

Dalam rangka persiapan Natal kita dibantu oleh kegiatan-

kegiatan masa Adven yang dirancang untuk memaknai ‘masa 

persiapan penyambutan’ Sang Almasih.  Pertemuan lingkungan 

yang dipandu dengan bahan katekese ‘Masa Adven’, Ibadat 

Tobat, Novena Natal, Aksi Sosial Natal bertujuan untuk membuka 

hati kita pada kehadiran Tuhan di tengah kita  (Emmanuel = Allah 

beserta kita), di dalam hidup kita yang konkrit: di dalam keluarga, 

di dalam komunitas Gereja dan masyarakat, teristimewa dalam 

diri Saudara/i kita yang berkekurangan dan membutuhkan 

pelayanan kita. Sukses dan buah dari perayaan Natal banyak 

tergantung pada komitmen kita mempergunakan sarana-sarana 

untuk mempersiapkannya dengan baik.   

Perayaan Natal merupakan suatu perayaan besar dalam Gereja 

yang patut dirayakan dengan semarak. Tema Natal tahun ini 

ialah:  “Berjumpa dengan Allah dalam Keluarga”. Tema ini telah 

disampaikan kepada kita dalam Pesan Natal dari KWI & PGI dan 

maknanya amat indah dan mendalam yang patut direnungkan di 

dalam pertemuan di kring, stasi dan di dalam keluarga kita 

masing-masing.  

Bahwa dalam masa Natal dirayakan pula akhir tahun sipil 2014 

dan tahun baru 2015 mengundang kita menyadari penyertaan 

Tuhan dalam hidup dan karya yang sudah kita lalui serta 

kesediaan-Nya untuk menyemangati dan menyertai kita dalam 

perjalanan hidup kita selanjutnya. Maka masa Natal ini berkaitan 

pula dengan waktu untuk membuat evaluasi tentang kegiatan 

dan kerja kita selama tahun 2014 (‘cuci gudang’... ‘tutup buku’... 

‘membuat laporan’...) sekaligus juga waktu untuk merencanakan 

kegiatan-kegiatan kita untuk tahun 2015.  Para pengurus stasi 

pun diharapkan membuat suatu ‘evaluasi’tentang kegiatan stasi 

selama tahn 2014, ‘laporan’ kepada DPP dan kepada umat di 

stasi, dan ‘merancang’ kegiatan untuk masa mendatang. 

 Sebagai anggota Gereja Katolik, kita mempunyai harapan besar 

untuk tahun 2015. Berbagai peristiwa penting direncanakan di 

tingkat Gereja Universal, di tingkat Nasional, di tingkat Keuskupan 

Padang dan di paroki kita sendiri:  

 Di tingkat Gereja Universal:   

 Di Vatikan tahun 2015 akan dilangsungkan Sinode 

Umum para uskup tentang tema  “Perkawinan dan 

Keluarga Kristiani”. Tema ini sudah dibahas dalam 

Sinode Luar Biasa yang sudah diadakan tahun ini.  

Event ini menunjukkan perhatian khusus Gereja 
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terhadap Perkawinan dan hidup Kristiani dalam keluarga yang dianggap dasar untuk 

hidup Gereja. 

 Bapa  Suci sudah mengumumkan tahun ini “Tahun Hidup Bhakti” (Adven I 2014 – 

Adven I 2015).  Maka kita diajak untuk menarik perhatian kita juga pada ‘hidup 

membiara’ demi Kerajaan Allah. Segala tantangan pada panggilan untuk hidup bhakti 

dan kesetiaan dalam panggilannya patut mendapat perhatian dan doa dari kita 

semua. 

 

 Di tingkat nasional:  Pada tahun 2015 akan diadakan SIDANG AGUNG GEREJA KATOLIK DI 

INDONESIA (SAGKI). Sidang ini diadakan lima tahun sekali dan melibatkan hirarki dan umat 

dari semua keuskupan di Indonesia untuk mengintrspeksi diri dalam hidup meng-Gereja 

dan untuk merancang arah perjalanan Gereja di masa mendatang. 

 

 Di tingkat Keuskupan Padang:  Dalam Rencana Pastoral Keuskupan Padang, tahun 2015 

ini ialah “Tahun Pelayanan” (Diakonia).  Perhatian kita akan diarahkan secara khusus pada 

kegiatan-kegiatan pelayanan, sebagai wujud dari iman kasih Kristiani kita. 

 

 Di paroki kita sendiri, selama tahun 2015 sudah direncanakan hal-hal penting, antara lain: 

 Pembaharuan Dewan Pastoral Paroki beserta Pengurus stasi-stasi. 

 Peresmian Pembangunan Gereja Pusat Paroki. 

 

Semua peristiwa ini mengundang kita bersyukur kepada Tuhan atas kepercayaan-Nya kepada 

kita dan atas kesempatan untuk melibatkan diri secara aktif untuk membangun Kerajaan-Nya 

dalam hidup meng-Gereja di paroki kita ini. Sekaligus kita diingatkan pula pada tanggung jawab 

kita untuk memanfaatkan secara optimal segala kesempatan yang diberikannya kepada kita. 

 

Selamat menghayati Masa Adven! Selamat merayakan Natal dalam sukacita dan damai! 
Selamat Tahun Baru 2015! 

 
Salam dan hormat kami, 

 

P. Franco Qualizza, SX 

Pastor Paroki. 
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DARI REDAKTUR  

 

Syukur atas penyertaan Roh Kudus, bahwa kembali warta Paroki dapat hadir di tengah-tengah 

keluarga kita dalam merayakan Natal yang indah. 

Kembali dalam edisi ini kami telah memberikan kesempatan kepada umat yang ingin 

berbagi kasih dengan menyampaikan ucapan selamat Natal. Terimakasih kepada yang telah 

berpartisipasi. 

Akhir kata, Selamat Natal 2014 dan tahun Baru 2015. Semoga keluarga kita menjadi 

sumber sukacita bagi anggotanya, bagi masyarakat sekitar dan sesama. 

Y. Sugiayana 

Redaktur  
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SAJIAN UTAMA

BERJUMPA DENGAN ALLAH 
DALAM KELUARGA 

 

Natal merupakan sukacita bagi 
keluarga karena Sumber Sukacita 
memilih hadir di dunia melalui 
keluarga. Sang Putera Allah 
menerima dan menjalani kehidupan 
seorang manusia dalam suatu 
keluarga. Melalui keluarga itu pula, Ia 
tumbuh dan berkembang sebagai 
manusia yang taat pada Allah sampai 
mati di kayu salib. Di situlah Allah 
yang selalu beserta kita turut 
merasakan kelemahan-kelemahan 
kita dan kepahitan akibat dosa 
walaupun ia tidak berdosa (bdk. Ibr. 
4:15). 

Keluarga sebagai Tanda Kehadiran 
Allah 

Allah telah mempersatukan suami-
istri dalam ikatan perkawinan untuk 
membangun keluarga kudus. Mereka 
dipanggil untuk menjadi tanda 
kehadiran Allah bagi satu sama lain 
dalam ikatan setia dan bagi anak-
anaknya dalam hubungan kasih. 
Keluarga merekapun menjadi tanda 
kehadiran Allah bagi sesama. 

Berkat perkawinan Kristen, Yesus, 
yang dahulu hadir dalam keluarga 
Maria dan Yusuf, kini hadir juga 
dalam keluarga kita masing-masing. 
Allah yang bertahta di surga tetap 
hadir dalam keluarga dan menyertai 

para orangtua dan anak-anak 
sepanjang hidup. 

Dalam keluarga, sebaiknya Firman 
Tuhan dibacakan dan doa diajarkan. 
Sebagai tanggapan atas Firman-Nya, 
seluruh anggota keluarga bersama-
sama menyampaikan doa kepada 
Allah, baik yang berupa pujian, 
ucapan syukur, tobat, maupun 
permohonan. Dengan demikian, 
keluarga bukan hanya menjadi 
rumah pendidikan, tetapi juga 
sekolah doa dan iman bagi anak-
anak. 

 
Lukisan Rm Anton Wahyudi, SX 

 

Natal: Undangan Berjumpa dengan 
Allah dalam Keluarga 
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Natal adalah saat yang mengingatkan 
kita akan kehadiran Allah melalui 
Yesus dalam keluarga. Natal adalah 
ke-sempatan untuk memahami 
betapa luhurnya keluarga dan 
bernilai- nya hidup sebagai keluarga 
karena di situlah Tuhan yang dicari 
dan dipuji hadir. Keluarga sepatutnya 
menjadi bait suci di mana kesalahan 
diampuni dan luka-luka disem-
buhkan. 

Natal menyadarkan kita akan 
kekudusan keluarga. Keluarga 
sepantasnya menjadi tempat di mana 
orang saling me-nguduskan dengan 
cara mendekatkan diri pada Tuhan 
dan saling mengasihi dengan cara 
peduli satu sama lain. Para 
anggotanya hendaknya saling 
mengajar dengan cara berbagi 
pengetahuan dan pengalaman yang 
menyelamatkan. Mereka sepatutnya 
saling menggem-balakan dengan 
memberi teladan yang baik, benar, 
dan santun. 

Natal mendorong kita untuk 
meneruskan sukacita keluarga 
sebagai rumah bagi setiap orang yang 
sehati-sejiwa berjalan menuju Allah, 
saling berbagi satu sama lain hingga 
merekapun mengalami kesejahteraan 
lahir dan batin. Natal mengundang 
keluarga kita untuk menjadi oase 
yang menyejukkan, di mana Sang 
Juru Selamat lahir. 

Di situlah sepantasnya para anggota 
keluarga bertemu dengan Tuhan 

yang bersabda: ”Datanglah 
kepadaKu, kamu yang letih lesu dan 
berbeban berat, Aku akan memberi 
kelegaan kepadamu.” (Mat 11: 29) 
Dalam keluarga di mana Yesus hadir, 
yang letih disegarkan, yang lemah 
dikuatkan, yang sedih mendapat 
penghiburan, dan yang putus asa 
diberi harapan. 

Semoga kita mampu menghadirkan 
Allah dan menjadikan keluarga kita 
sebagai tempat yang layak untuk 
kelahiran Sang JurusSelamat, 
sehingga keluarga kita menjadi 
rahmat dan berkat bagi setiap orang; 
kabar sukacita bagi dunia. 

~ Sumber: Pesan Natal bersama KWI dan PGI 
2014 

 

T O P I K 

 
TAHUN LITURGI – TAHUN GEREJA 

Tahun liturgi lahir pada Hari Yesus 
bangkit. Pada hari itu juga Yesus 
segera mencari murid-murid-Nya 
untuk berbagi kebahagiaan-Nya 
dengan mereka. Akan tetapi bukan 
semua murid-Nya percaya bahwa Ia 
bangkit. Di antaranya, sesuai cerita 
penginjil Lukas, ada Kleopas dan 
seorang temannya (Luk 24). Dengan 
hati kecewa me-reka berdua mening-
galkan kota Yerusalem dan pulang 
kampung, Emaus. Akan tetapi Yesus 
datang, menghampiri dan berjalan 
bersama mereka. Lalu Yesus 
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membantu  Kleopas dan temannya 
mengerti Kitab Suci yang 
mengatakan bahwa Anak Manusia 
harus menderita, wafat dan bangkit. 
Kemudian Yesus merayakan 
perjamuan-Nya dengan mereka. 
Ketika itu terbukalah mata mere-ka 
dan mereka pun mengenal 
Yesus, tetapi ketika itu 
pula Yesus lenyap dari 
pandangan mereka.  

Yesus lenyap dari 
pandangan mereka 
namun dalam tangan Kleopas dan 
temannya tinggal Roti Ekaristi 
yang diberikan Yesus kepada 
mereka. - Itulah awal Tahun Liturgi 
atau Tahun Gereja. 

Perjumpaan dengan Yesus yang 
hidup dan yang bangkit itu telah 
menjadi inti pokok iman murid-
murid-Nya. Di kemudian hari di 
sekitar pengalaman perjumpaan 
dengan Yesus yang hidup dan yang 
bangkit itu, murid-murid Nya, - 
lama-kelamaan - membangun ma-
cam-macam perayaan lain seperti 
Masa Prapaskah, Masa Adven, Masa 
Biasa dan pesta orang-orang kudus.  

Itulah kelahiran Tahun Liturgi atau 
Tahun Gereja, yang kita awali pada 
Hari Minggu Pertama Adven dan kita 
akhiri pada Hari Minggu Biasa 34 - 
Pesta Kristus Raja.  

Tahun ini adalah "Tahun Liturgi B" 
~ Selama 'Tahun B' kita ditemani 

oleh Injil Markus 

BUNDA GEREJA  selama masa adven 
membina kita menyambut Tuhan 
Yesus, Allah yang menjadi manusia, 
melalui pembinaan 3 tokoh: 

1. Nabi Yesaya:  

Yesaya membina kita pada Hari 
Minggu I-II dan ke III Adven  melalui 
bacaan pertama: Yes 40:1-5.9-11; 
begitu juga mengenai Yesus-Mesias, 
sbb: 

 Ibu sang Mesias: Seorang 
perawan akan mengandung dan 
melahirkan.  (Yes 7:14) 

 Pribadi Sang mesias dan 
sikapnya:  
Ia dipenuhi Roh Allah; Ia 
menghakimi orang lemah dng 
keadilan; Ia menciptakan 
suasana damai (Yes 11: 1-9) 

 Sengsara dan Wafat  Mesias (Yes 
53: 1-12) 

2. Yohanes Pembaptis.  

 Hari Mg Adven II: Injil Mrk 
1:1-8; 

 Adven III: Yoh 1: 6-8.19-28  

3. Maria dari Nazaret.  

 Hari Mg Adven 4 : Lukas 1: 
26-38 
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Tahun liturgi atau gerejani berawal 
pada hari minggu pertama adven dan 
berakhir pada hari raya Kristus Raja, 
hari minggu ke 34 masa biasa. 

SejakVat II, Gereja memberi akses 
penuh kepada sabda Tuhan sehingga 
umat dalam rentang waktu 3 
tahun.dapat mendengarkan pewar-
taan sabda Tuhan dari Perjanjian 
Lama sampai dengan seluruh 
Perjanjian Baru. Penyajian sabda 
Tuhan dalam 3 tahun diadopsi dari 
liturgi umat Israel, menurut siklus 
yang disebut siklus Palestina. 

Gereja menentukan Tahun A, Tahun 
B dan Tahun C. 

Pada Th A diwartakan injil Matius, 
pada Tahun B diwartakan injil 
Markus dan dalam Th C diwartakan 
injil Lukas. Disayangkan bahwa tidak 
ada satu tahun khusus juga untuk 
injil Yohanes. Injil Yohanes hanya 
diselipkan pada saat-saat tertentu, 
terutama dalam masa prakaska. 

Tahun Liturgi saat ini yang kita 
masuki dengan masa adven adalah 
Th B. 

Selama tahun B kita didampingi oleh 
Injil Markus. 

~ P. Otello Pancani, SX 

UJUD KERASULAN DOA – 

DESEMBER 2014 

 

Ujud Universal     : Natal, harapan 
untuk kemuliaan 
Semoga kelahiran Sang Penyelamat 
memberikan kedamaian dan harapan 
untuk semua orang yang berhendak 
baik 
Kami mohon : …….. 

Ujud Misi    : Orang tua 
Semoga para orang tua  menjadi 
pewarta sejati dengan mewarikan 
harta iman yang snagat berguna bagi 
anak-anaknya 
Kami mohon : ……..  

Ujud Gereja Indonesia  : Keluarga 
Di tengah tuntutan dunia modern, 
semoga keluarga-keluarga menjadi 
ruang perjumpaan yabg tulus dan 
jujur untuk mengolah pengalaman 
para angotanya 
Kami mohon : …….. 

Ujud Khusus untuk Keuskupan 
kita      : Calon keluarga 
Semoga umat umat muda di 
keuskupan kami mempersiapkan diri 
sebaik mungkin untuk membangun 
keluarga meneladan Keluarga Kudus, 
yang menyambut baik para gembala 
miskin dan para cerdik pandai demi 
Sang Putra 
Kami mohon : …….. 
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K O L O M 

LITURGI : PEMECAHAN ROTI 

DAN KOMUNI 

Edisi Lalu : Doa Bapa Kami – Embolisme – ritus 
damai 

5. Pemecahan Roti 

Imam memecah-mecah roti Ekaristi. 
Pemecahan roti melambangkan 
persatuan. Umat beriman yang 
banyak itu menjadi satu karena 
menyambut komuni dari roti yang 
satu, yakni Kristus sendiri, yang 
wafat dan bangkit demi keselamatan 
dunia (bdk 1 Kor 10:17). 

Pemecahan roti mengi-
ngatkan kita akan tugas 
yang dipercayakan Tuhan, 
yakni untuk memecahkan 
atau membagikan diri kita 
sendiri; membawakan 
kasih dan damai Kristus kepada 
semua orang, supaya akhirnya semua 
menjadi satu. 

Sementara imam memecah-
mecahkan roti dan memasukkannya 
sepotong kecil dari roti itu ke dalam 
piala anggur, sambil berdoa dalam 
hati, diucapkan atau dilagukan Anak 
Domba Allah. Anak Domba Allah 
merupakan satu-satunya kurban 
penghapus dosa. Kita sekali lagi 
diingatkan akan Peristiwa Paskah, 

serta perlunya pengampunan dosa 
untuk memperoleh damai Kristus. 

Pada waktu “mencampurkan 
sepotong roti dangan anggur”, imam 
berdoa dalam hati: “Semoga 
percampuran Tubuh dan Darah 
Tuhan kita Yesus Kristus ini 
memberikan kehidupan abadi 
kepada kita semua yang akan 
menyambut-Nya.” 

Imam kemudian mengajak kita untuk 
menyambut. Dalam ajakan imam itu 
terungkap iman akan kurban Yesus 
yang berkuasa untuk mengampuni 
dosa dan menyelamatkan kita. Maka 
kita sungguh bahagia, Namun kita 
sadar juga akan ketidakpantasan 
kita. Maka kita bermohon agar Tuhan 
Yesus – dengan sabda-Nya – 
membuat kita pantas menjadi tempat 
tinggal-Nya. 

 

6. Komuni 

Setelah pemecah roti, imam 
kemudian menyambut Tubuh dan 
Darah Kristus, 
dan nyanyian 
komuni dimulai. 
Nyanyian itu 
mengiringi per-
arakan umat 
yang 
menyambut 
komuni. Untuk itu, peminpin lagu 
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harus menyesuaikan agar lagu tidak 
terlalu panjang atau terlalu pendek. 
Perarakan dan nyanyian ini meng-
ungkapkan kesatuan dan kegem-
biraan hati kita sementara umat 
berjalan secara tertib ke dapan 
dengan sikap hormat. 

Pada waktu menerima komuni, imam 
berkata,”Tubuh Kristus., dan kita 
menjawab, “Amin.” Terungkap bahwa 
yang diterimakan adalah sungguh 
Tubuh Kristus. Dan karena yang kita 
terima adalah Tubuh Kristus, kita 
bersatu dengan Kristus sebagai 
kepala Gereja, dan sesame sebagai 
anggota Gereja. 

Sesuai PUMR 161, kita menerima 
komuni pada tangan, atau pada lidah. 
Namun mengambil sendiri Tubuh 
Kristus dari sibori tidaklah di-
benarkan.  (Redemptionis Sacra-
mentum, 94). Pada kesempatan-
kesempatan tertentu, kita dapat juga 
menerima komuni dua rupa. Jika kita 
menerima komuni dua rupa, kita 
menerimanya pada lidah (lih PUMR 
287), supaya Darah Kristus tidak 
menetes di lantai. Setelah menerima 
komuni, kita kembali ke bangku 
untuk berdoa secara pribadi. 

Pada saat menerima komuni dengan 
tangan, telapak tangan kiri berada di 
atas telapak tangan kanan. St Sirilus 
dari Yerusalem (315-386) pernah 
berkata, “Umat menerima komuni 

dengan tangan kanan mendukung 
tangan kiri, dengan telapak tangan 
membuat cekungan (piala); dan pada 
saat Tubuh Kristus diberikan, umat 
menjawab, Amin.” Selain itu, 
menerima komuni dengan telapak 
tangan kiri juga mengungkapkan ke-
rendahan diri kita sebagai manusia. 

Menerima komuni dengan lidah juga 
ada dalam tradisi Gereja, dan tetap 
dianjurkan. Walaupun tidak memiliki 
makna yang khusus, menerima 
komuni dengan lidah dulu dipandang 
lebih layak dan pantas untuk 
menyambut Tubuh Tuhan, karena 
tangan kita mudah tercemar. 

Untuk meyempurnakan doa-doa 
umat Allah, dan sekaligus menutup 
seluruh ritus komuni, iman 
memanjatkan doa komuni. Isinya 
adalah permohonan agar misteri 
yang sudah dirayakan itu 
menghasilkan buah bagi semua orang 
yang merayakannya. Pada akhir doa 
komuni, kita berseru, “Amin.” 

Edisi bulan depan : Ritus Penutup 

KATEKESE : TENTANG NAMA 
YESUS 

81. Apa arti nama ”Yesus”? 

Diberikan oleh malaikat pada waktu 
Pewartaan (kepada Maria), nama 
”Yesus” berarti ”Allah 
menyelamatkan”. Nama itu 
mengungkapkan identitas dan misi-



 

 

EDISI XXXII– Desember 2014 Halaman 11 dari 32 

 

Nya ”karena Dialah yang akan 
menyelamatkan umat-Nya dari dosa 
mereka” (Mat 1:21). Petrus 
menyatakan, ”di bawah kolong langit 
ini tidak ada nama lain yang 
diberikan kepada manusia yang 
olehnya kita dapat diselamatkan” 
(Kis 4:12). 

82. Mengapa Yesus disebut 
”Kristus”? 

“Kristus” dalam bahasa Yunani, 
“Mesiah” dalam bahasa Ibrani berarti 
“Yang diurapi.” Yesus adalah Kristus 
karena Dia disucikan oleh Allah dan 
diurapi oleh Roh Kudus untuk misi 
penebusan-Nya. Ia adalah Mesias 
yang dinanti-nantikan oleh 
Israel, diutus ke dalam dunia 
oleh Bapa. Yesus menerima gelar 
Mesias, tetapi Dia menjelaskan 
makna istilah itu “Turun dari 
surga.” (Yoh 3:13) disalibkan dan 
kemudia bangkit, Dia Hamba yang 
Menderita yang “memberikan nyawa-
Nya menjadi tebusan bagi banyak 
orang” (Mat 20:28). Dari nama 
Kristus, muncul sebutan kita sebagai 
orang Kristen. 

83. Dalam arti apa Yesus adalah 
Putra Tunggal Allah? 

Yesus adalah Putra Allah dalam cara 
unik dan sempurna. Pada saat 
pembaptisan dan transfigurasi-Nya, 
suara Bapa menyebut Yesus sebagai 
“Putra-Nya yang terkasih”. Dalam 

memperkenalkan Diri-Nya sebagai 
Sang Putra yang “mengenal Bapa” 
(Mat 11:27), Yesus menegaskan 
relasi-Nya yang tunggal dan abadi 
dengan Allah Bapa-Nya. Dia adalah 
“Anak Tunggal Allah” (1 Yoh 4:9), 
Pribadi kedua dari Tritunggal. Dia 
adalah figure sentral pewartaan 
iman. Para rasul melihat “Kemuliaan-
Nya sebagai Anak Tunggal Bapa” 
(Yoh 1:14). 

84. Apa arti Gelar “Tuhan”? 

Dalam Kitab Suci, gelar ini 
menjelaskan Allah sebagai yang 
Mahakuasa. Yesus memakai gelar ini 

bagi Diri-Nya sendiri, dan 
mewakyukan kekuasaan ilahi-

Nya lewat kekuasaan-Nya 
terhadap alam, terhadap iblis-iblis, 

terhadap dosa, dan terhadap 
maut, terutama melalui 

kebangkitan-Nya. Syahadat Jemaat 
Kristen pertama mengakui bahwa 
kekuasaan, hormat, dan kemuliaan 
yang diperuntukkan bagi Allah Bapa 
juga diperuntukkan bagi Yesus. 
“Allah mengaruniakan kepada-Nya 
nama di atas segala nama”(Flp 2:9). 
Dialah Allah dunia dan sejarah, 
sebagai Yang Satu, kepada siapa kita 
harus sepenuhnya menyerahkan 
kebebasan pribadi kita.  

Sumber: Kompendium Katekismus Gereja 
Katolik, ISBN 978-979-21-2184-1, KWI dan 
Penerbit Kanisius, cetakan ke 8 tahun 2013 
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KELUARGA: MENIKAH = 

Sinkronisasi Jam Tangan (2) 

2) Satu, tapi dua.  

Bersatu tapi berbeda. Itulah 
dinamika sebuah keluarga. Di 
awalnya berbicara tentang jam 
pulang kerja, mengobrol tentang 
situasi di tempat kerja, bicara sedikit 
tentang  jam berapa mulai tidur, 
siapa yang mematikan lampu, tidur 
dengan lampu terang benderang atau 
dimatikan atau pakai lampu kecil, 
jam berapa bangun dan makan pagi 
bersama, siapa yang siapkan 
makanan, apa yang dilakukan pada 
hari minggu atau hari libur … Kalau 
dibuat daftarnya, tentu akan sangat 
panjang. Dalam dialog ini perlahan 
kedua partner akan memahami 
kemampuan individuasi dan per-
sekutuan dari masing-masing 
pasangan. 

Ada dua kutub muncul dalam dialog 
ini. Di satu sisi adalah tingkat 
individualitas dan pemahaman 
tentang perbedaan, serta di sisi lain 
adalah tingkat persekutuan dan 
relasi. Dinamika kedua kutub ini 
menjadi bumbu dalam membangun 
sebuah keluarga, dalam menciptakan 
keharmonisan, yang tetap 
menghargai perbedaan identitas. 
Dialog mulai sulit ketika masing-
masing pasangan kehilangan sudut 
pandang positif akan yang lain, atau 
dengan kata lain, hanya melihat 

bahwa pendapatnya saja yang paling 
benar dan tidak bisa dikom-
promikan! Individualisme yang ber-
lebihan ini akan merugikan perse-
kutuan hidup yang telah diputuskan 
bersama dan sedang dibina dengan 
pasangan. 

Memiliki otonomi pribadi dan tahu 
me-nempatkan diri dalam relasi 
dengan pasangan, merupakan dua 
garis perkembangan sebelum 
pernikahan. Akar kematangan 
kepribadian ada dalam pengalaman 
dasar sejak masa kecil di keluarga 
dan segebok pengalaman yang 
dilaluinya di kemudian hari, 
memberikan kontribusi untuk makin 
membentuk atau merapuhkan dia. 

Di saat pacaran, mengetahui dengan 
baik calon pendamping hidup itu 
sangat penting. Tujuannya agar 
masing-masing memahami identitas, 
kematangan kepribadian dan 
kesanggupannya untuk berbagi, 
untuk mensinkronkan dua jam 
tangan yang berbeda, serta tidak 
berpikir untuk bisa mengubah yang 
lain. Pribadi yang kurang dewasa dan 
kurang matang, justru akan 
memberatkan dirinya sendiri pada 
saat menjalani hidup perkawinan. 
Berpikir bahwa bisa merubah yang 
lain pun harus dimulai dengan 
perubahan dalam diri sendiri. 
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Beberapa bahan untuk permenungan 
bersama: 

 Unsur-unsur dan nilai-nilai apa 
sajakah yang menjadikan keluarga 
itu sebuah lembaga khas dan 
unik? 

 Alasan historis dan sosial apakah 
yang menjadikan keluarga 
modern saat ini mengalami 
kesulitan untuk menentukan 
identitasnya? 

 Apa yang menjadi isi panggilan 
dan perutusan keluarga-keluarga 
katolik di masyarakat dan di 
Gereja? 

 

Tidak bisa membangun sebuah keluarga 
tanpa bagasi belaskasih dan iman  

(E. Schneider) 

Edisi bulan depan : Pengaruh masa lalu 
bagi hidup perkawinan 

~ P Alfonsus Widhi, SX 

K E G I A T A N 

DPP – KUNJUNGAN KE WILAYAH 

Di awal tahun, salah satu rencana 
kerja DPP adalah mengunjungi 
wilayah-wilayah sebagai ajang 
bersilahturahmi. Di bulan November 
ini, kembali DPP mengunjungi 
wilayah dengan membawa beberapa 
oleh-oleh, yaitu pengantar Adven, 
sharing katekese, sosialisasi program 
pemerintah BPJS, tanya jawab 
sehubungan dengan praktek 
PSHMRTI atau TPS baru, dan 
penyampaian tentang rencana pleno 
mendatang yang mana akan 
dilakukan penggantian pengurus 
DPP, yang diikuti pergantian 
pengurus Dewan Stasi. 

 
Wilayah II 

Empat kunjungan dijalankan oleh 
DPP, pertama di Wilayah 2 yang 
mengambil tempat di Stasi St Lusia 
Rumbai tanggal 15 November, 
dilanjutkan dengan kunjungan kedua 
di wilayah I yang mengambil tempat 
di Gereja pusat tanggal 23 November, 
kunjungan ketiga ke wilayah 3 
mengambil tempat di Stasi St Caecilia 
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Siabu tanggal 28 November, terakhir 
ke Wilayah 4 bertempat di Stasi St 
Yohanes Kt Batak tanggal 29 
November. 

 
Wilayah I 

 

Wilayah III 

 

Wilayah IV 

SEKSI SOSIAL : BUKTI CINTA 

UNTUK SESAMA 

MInggu, 7 Des 2014 – Seksi Sosial 
DPP yang diketuai oleh Ibu Mulyati 
RIkin kembali menggelar acara 
Donor Darah, kali ini berlokasi di SD 
St Maria II Labuh Baru. Tema yang 
diusung, “Bukti Cinta untuk Sesama.” 

Kegiatan yang dimulai pukul 09.00 – 
setelah Misa pertama – ini diikuti 
oleh 36 pendonor yang lolos uji dari 
46 orang yang mendaftar.  Setelah 
mendonor, peserta diberi vitamin 
dan konsumsi yang sebagian 
disponsori oleh Toko Roti Hoya 
sebagai pemulih tenaga.  

Dalam kegiatan ini, disediakan juga 
tes pemerikasaan gula darah oleh 
Bidan Endang yang mana 24 orang 
mengambil kesempatan ini, juga Cek 
kesehatan dengan menggunakan 
QRMA (Quantum Resonansi Magnetik 
Analyzer) yang dilakukan oleh Sdri. 
Lenny Marlina. 
 

Kesempatan ini diikuti oleh 28 orang 
dari 33 orang yang mendaftar. 
Dengan mengikuti tes kesehatan ini, 
peserta dapat mengetahui hasil 



 

 

EDISI XXXII– Desember 2014 Halaman 15 dari 32 

 

pemeriksaan meliputi peredaran 
darah di jantung dan otak, fungsi 
saluran pencernaan, fungsi hati, 
tingkat kepadatan tulang, lemak 
dalam darah dan lain sebagainya. 

Tim dari PMI Pekanbaru 
meninggalkan loklasi pukul 13.00. 
Kegiatan ini ditutup pukul 13.30. 

 

STASI 

St Laurentius Sukaramai – 

Kunjungan Novis 

Ada yang berbeda dalam perayaan 
Kristus Raja di Stasi St Laurentius 
Sukaramai, Minggu, 23 Nov 2014. 
Sebanyak 12 Novis FCJM yang sedang 
“living” di Komunitas Bina Assisi 
FCJM Inda Kiat ikut serta 
meramaikan perayaan Ekaristi yang 
dipimpin oleh P. Lius, SX. Kehadiran 
para tunas muda dalam hidup 
membiara ini membawa semangat 
dan kebahagiaan bagi umat di ST 
Laurentius Sukaramai. 

Dalam homili, Pastor Lius berharap 
bahwa semoga kita semua - sebagai 
pengikut Kristus - menjadi garam dan 
terang dunia sehingga terang kita 
bercahaya di depan orang-orang 
yang dijumpai. 

 

Pada kesempatan ini juga,  
diterimakan Sakramen Permandian 
baptis 10 orang bayi, tiga orang 
dewasa,  penerimaan resmi  5 orang 
dan pengesahan perkawinan 1 
pasang.  

 Seusai perayaan ekaristi diadakan 
acara  makan bersama dengan umat 
dan para pengurus gereja yang 
dijamu oleh Ketua Stasi, dan setelah 
makan para Novis menyanyikan 3 
lagu yakni “Inilah FCJM” Inti dari lagu 
ini adalah FCJM bernaung dalam dua 
hati: Hati Yesus dan Hati Maria  

Para Novis juga menyanyikan lagu 
lain yakni “Tangiang ni dainang”. 

~Sr.L 
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St Yoh Don Bosco – Rajawali – 

Pelantikan OMK baru 

Minggu, 23 November 2014, 
bertepatan dengan hari Kristus Raja 
Semesta Alam, merupakan babak 
baru untuk OMK Stasi Yohannes Don 
Bosco – Rajawali. Dihadiri oleh 
ratusan umat stasi, sebelum berkat 
penutup, diadakan Pelantikan 
Pengurus OMK periode 2014-2015 
oleh Pastor Paroki – Pastor Franco, 
SX. Setelah pada 9 November 2014 
yang lalu diadakan pemilihan 
pengurus baru dan kegiatan serah 
terima laporan Pertanggung Jawaban 
dari pengurus lama ke yang baru, 
maka pelantikan pengurus baru ini 
adalah sebuah momentum awal 
untuk menjalankan tongkat estafet 
kepe-mimpinan OMK selanjutnya.  

Dalam kata sambutannya, Ketua 
Dewan Stasi Yohannes Don Bosco, H. 
Simamora SE, berharap semoga OMK 
dapat memberikan karya-karya yang 
terbaik untuk gereja dimasa sekarang 
dan masa mendatang. “inilah 
Bapak/Ibu sekalian wajah-wajah 
adek-adek kita OMK yang baru 
terpilih, mari semua umat 
mendukung kinerja mereka, kita beri 
tepuk tangan dua kali saja” tutup H. 
Simamora sambil memberi satu buah 
Kalung rosario kepada setiap 
pengurus yang terpilih. 

 

Sebelum Pastor memberkati 
Pengurus OMK yang baru, dalam 
sambutannya, Pastor menyampaikan 
rasa terimakasih yang tak terhingga 
kepada pengurus OMK periode 
sebelumnya yang sudah menjalankan 
tugasnya dengan baik dan sudah 
memberi warna dalam setiap 
kegiatan-kegiatan di stasi, dan juga 
beliau menyambut baik langkah OMK 
yang membentuk kepengurusan 
baru.  

Ini menjadi langkah awal, sama 
seperti Yesus mengutus murid-
muridnya bawa kabar sukacita, maka 
OMK juga sebagai orang yang muda, 
penuh energik serta kreatifitas agar 
dapat meng-aktualisasikan diri lewat 
pelayanan di Gereja. “ Saya senang 
melihat OMK seperti ini, saya harap 
bukan kali ini saja OMK 
menyumbangkan suaranya lewat 
vocal grup, tetapi di kesempatan 
ibadah lain, saya ingin melihat OMK 
tampil, kalian sungguh luar biasa, 
biar lebih pasti..boleh tepuk tangan 
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sekali lagi yah..” ungkap pastor 
dengan aksen blasteran. Pelantikan 
pengurus OMK Stasi Yohannes Don  
Bosco – Rajawali Periode 2014-2015 
diakhiri dengan pemberkatan dan 
pengukuhan pengurus yang baru 
oleh Pastor Paroki serta harapan agar 
rekan-rekan OMK tetap berkarya, 
pesan Ketua Seksi Kepemudaan Stasi 
Rajawali sekaligus Pembina OMK, H. 
Sagala.  

~ Mega Sari Simanjuntak 

P E R I S T I W A 

PMKRI SIAP BERKARYA DI 
KOTA BERTUAH 

"Kepemimpinan Kristiani didasari 

semangat saling melayani. Jangan 

pernah lupaka tiga benang merah 

PMKRI yakni, Fraternitas, 

Intelektualitas dan Kristianitas," kata 

Pastor Moderator Benny Benedictus 

Manullang dalam kotbah Misa Syukur 

Pelantikan Pengurus DPC PMKRI 

kota Pekanbaru di Ballroom Parma 

Panam Hotel, Sabtu (22/11/14). 

Dalam kotbahnya Pastor Benny 

Benedictus Manullang mengingatkan 

agara para kader Perhimpunan 

Mahasiswa Katholik Republik 

Indonesia (PMKRI) tetap mengingat 3 

(tiga) benang merah PMKRI yang 

selama bertahun-tahun menjadi 

landasan dalam berkarya. 

Sementara itu, Ketua Presidium 

PMKRI Cabang Pekanbaru "Sanctus 

Albertus Magnus" yang baru dilantik, 

Fibrisio H Marbun mengajak seluruh 

jajaran DPC yang baru untuk 

mengingat bahwa pelantikan adalah 

langkah awal untuk melakukan 

karya. 

"Ibarat menapaki anak tangga, ini 

merupakan langkah pertama," kata 

Fibrisio. 

Ia berharap perhimpunan ini mampu 

bersatu padu di internal organisasi 

sehingga mampu menjalankan karya-

karya pergerakan di eksternal PMKRI 

yaitu untuk gereja dan bangsa. 

Pada kesempatan tersebut Ngena M 

Purba sebagai salah satu Dewan 

Pembina menyampaikan bahwa 

PMKRI harus mampu memberikan 

nilai tambah bagi setiap kadernya, 

artinya perhimpunan harus mengisi 

kualitas setiap kadernya. Baik itu dari 

segi intelektuali, moralitas, 

keterampilan, wawasan dan daya 

saing. “Itulah sebab PMKRI disebut 

wadah komplementer” tutur beliau. 

Pada kesempatan tersebut juga 

dilantik Badan Pemeriksa Keuangan 
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(BPK) PMKRI Cabang Pekanbaru 

periode 2014-2015. 

 

Pelantikan ini juga dihadiri Ketua 

FORKOMA RIAU, sejumlah Alumni, 

Mantan Ketua Presidium PMKRI 

Cabang Pekanbaru dari berbagai 

periode, Perwakilan CIPAYUNG dan 

Organisasi Kemasyarakatan Pemuda 

lainnya. (PAN RUAC XIX) 

REKOLEKSI PARA SUSTER 

Rekoleksi para suster dari 5 
komunitas dan dari 4 kongregasi 
yang berdomisili di 4 paroki yakni 
JMJ yang bertempat tingal di Gobah, 
Paroki St. Maria A Fatima, JMJ yang 
tinggal di Pangkalan Kerinci Paroki 
Hati Kudus Yesus, OSF yang tinggal di 
Perawang  paroki  St. Yohanes 
Pembaptis Perawang , dan Para 
suster yang bernaung di bawah 
paroki St Paulus, yaitu KSFL 
bertempat tinggal di jln Limbungan 
Rumbai dan  FCJM yang tinggal  di 
Labuh baru.  Kali ini rekoleksi 
diadakan 25 Nov 2014, di komunitas 
FJCM St. Bonaventura Labuh Baru, 

bertema “Jadilah saksi Kristus”, 
dibawakan oleh pastor Yulius Tangke 
Bandaso, SX.  

Dalam rekoleksi ini P. Lius 
menyingung tentang pertemuan para 
imam mengenai bahan studi para 
Uskup : Evangeli Gaudium (Sukacita 
Injil) Tema untuk Tahun 2015:  
Tahun Hidup Bakti (syukur atas 
karisma, membaharui semangat doa 
dan karya, mensosialisasikan 
panggilan hidup bakti….), Tema yang 
diangkat oleh keuskupan Padang di 
Tahun 2015: Tahun Pelayanan 
/Diakonia.  Dan pesan Natal yang 
disepakati bersama oleh PGI-KWI: 
Berjumpa dengan Allah dalam 
Keluarga/Komunitas (Allah hadir 
dalam keluarga). 

Mat 5:13-16 Kamu adalah garam dunia 
dan terang dunia hendaknya terangmu 
bercahaya di depan orang, supaya mereka 
melihat perbuatanmu yang baik dan 
memuliakan Bapamu yang ada di sorga.  

Kis 3: 1- 10: Di bait Allah Petrus berdoa, Ia 
melihat, ia berkata- kata, ia memegang 
tanganNya dan akhirnya terjadilah  
penyelamatan. Maka tidak hanya dengan 
kata-kata tapi harus disertai dengan 
perbuatan inilah yang menjadi suatu 
kesaksian bagi sesame.Seperti orang 
lumpuh itu melonjak berdiri, mulai 
berjalan mengikuti Petrus, dan akhirnya 
memuji dan memuliakan Allah maka 
seluruh rakyat melihat suatu kesaksian 
yang hidup dan menyelamatkan. 

Bagaimana dengan kita dari berbagai 
kongregasi yang hadir ditengah-
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tengah umat yang begitu majemuk ini 
kesaksian yang bagaimana yang 
dapat kita berikan semuanya dengan 
cara kita masing-masing tentu yang 
baik dan benar. 

 

 

Maka pesan Minggu misi ke 88 (19 
Okt 2014): Janganlah kita kehilangan 
sukacita evangelisasi. Karena kita 
semua dipanggil untuk mengambil 
bagian dalam tugas perutusan ini 
sebab Gereja pada hakekatnya adalah 
missioner. Semua murid Tuhan 
dipanggil untuk menghayati sukacita 
evangelisasi. Maka Allah berkata 
kepada kita Aku mencintaimu dan 
kamu adalah milik-Ku.  

Dan rekoleksi ini ditutup dengan Doa 
kepada Maria Bunda Evangelisasi. 

ULANG TAHUN PASTOR 
LIUS, SX 

Senin, 8 Desember 2014 – bertepatan 
dengan Hari Raya St Perawan Maria 
dikandung tanpa noda – adalah juga 
merupakan ulang tahun Pastor Yulius 
Tangke Bandaso, SX yang ke 44 
tahun. 

 

Ulang tahun diwarnai dengan ucapan 
syukur, tiup lilin bersama para 
pastor, dan  – sekali lagi – tiup lilin 
bersama beberapa umat yang datang 
siang hari membawa kue pada saat 
para pastor sedang ber-divine 
office di ruang doa. 

Pukul 18.30 diadakan Misa 
konselebrasi untuk merayakan Hari 
Raya St Perawan Maria yang 
dikandung tanpa noda, dipimpin oleh 
Pastor Lius. 

Dalam homilinya, beliau 
membacakan asal-usul HR St 
Perawan Maria dirayakan oleh 
Gereja, mengucap syukur atas usia 
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yang boleh ditambahkan bagi beliau, 
dan dengan penuh kesungguhan 
melan-tunkan lagu “Salam Maria” 

Selamat ulang tahun, Pastor… 

PENGUMUMAN 

UNDANGAN PERAYAAN NATAL 

AGUNG OIKUMENE 

St Drs. Burhan Gurning M.Pd dan Ir 
Agustinus A Peranginangin selaku 
ketua umum dan sekretaris umum 
Panitia Natal Agung Oikumene 
mengundang seluruh umat Kristiani 
untuk turut memeriahkan perayaan 
Natal Agung Oikumene yang akan 
diadakan Sabtu, 27 Desember 2014 
mulai jam 18.00. Kegiatan ini akan 

dilaksanakan di Gelanggang Remaja, 
Jl Sudirman Pekanbaru. 

Diharapkan umat dari Paroki kita 
dapat menghadiri acara tersebut. 

RAPAT DPP PLENO 

Rapat DPP Pleno akan diadakan Pada 
Jumat sd Minggu,  15-17 Januari 
2015. Untuk itu diharapkan seluruh 
pengurus stasi sudah menyiapkan 
laporannya dan mengisi blanko yang 
disediakan. 

Adapun pleno ini sekaligus 
mengakhiri Masa kepengurusan 
Dewan Paroki periode 2012-2015, 
dan akan diadakan pemilihan untuk 
kepengurusan 2015-2018. 

 

PEMBANGUNAN GEREJA        

F O T O 
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IURAN STASI – KRING 

 

KAS PEMBANGUNAN GEREJA 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

  


