
 



PENGANTAR PASTOR  

Dalam hati terdapat ruang kosong yang tak 
dapat diisi oleh sesuatupun kecuali Allah .... 
dalam hati terdapat sesuatu yang kusut yang 
tidak dapat diurai kecuali dengan pendekatan 
diri kepada Allah .... dalam hati terdapat penyakit 
yang tak dapat disembuhkan selain dengan sikap 
tulus ikhlas dalam kerelaan beribakti kepada 
Allah .... dalam hati terdapat kekurangan yang 
tidak akan pernah cukup selain rasa syukur 
kepada Dia, keKASIH hati, Allah Sumber Segala 
Karunia. 

Yang kami kasihi, umat se-Paroki Santo 
Paulus… 

Bersama Gereja Katolik di seluruh dunia, kita 
memperingati Pesta Santo Guido Maria Conforti 
pada setiap tanggal 5 November – pendiri 
Serikat Misionaris Xaverian – dimana para 
pastor di paroki ini – dengan penuh rasa syukur - 
dipanggil dan menerima panggilan untuk 
menjadi bagian dari Misi beliau.   

Yesus memberikan Para Rasul sebuah alasan 
untuk mengikuti Dia, untuk meninggalkan 
semuanya. “Aku berkata kepadamu, 
sesungguhnya setiap orang yang karena Aku 
dan karena Injil meninggalkan rumahnya, 
saudaranya laki-laki atau saudaranya 
perempuan, ibunya atau bapanya, anak-anaknya 
atau ladangnya, orang itu sekarang pada masa 
ini juga akan menerima kembali seratus kali 
lipat: rumah, saudara laki-laki, saudara 
perempuan, ibu, anak dan ladang, sekalipun 
disertai berbagai penganiayaan, dan pada 
zaman yang akan datang ia akan menerima 
hidup yang kekal.” (Markus 10:29-30) 

Kristus tidak menjanjikan kekayaan, dan Ia 
tidak menjanjikan akhir yang “happily ever 
after”. Tapi apa yang Ia janjikan, Ia memberi – 
imam-imam memiliki banyak rumah, dan lebih 
banyak anggota keluarga daripada orang awam 
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bisa harapkan. Mereka juga memiliki hubungan persaudaraan dengan imam-
imam lainnya, jika mereka mencari diluar sana. 

Panggilan Yesus ini masih ditawarkan kepada kita, terutama kepada 
Orang Muda Katolik Paroki St. Paulus! Dan Dia menunggu tanggapannya. 
Bagaimana tanggapan anda?!.... 

Salam hangat dari kami para pastor di Paroki 

P. Franco Qualizza, SX 
Pastor Paroki 

DARI REDAKTUR 

Mengingatkan kembali bahwa tahun 2015 adalah tahun hidup bakti, tidak 
hanya menyangkut para pelaku hidup bakti, tetapi seluruh Gereja. Maka, Paus 
meminta seluruh umat Kristen untuk menjadi semakin sadar akan karunia yang 
telah dihadirkan oleh para orang-orang kudus. Paus mempertanyakan, akan 
menjadi apakah Gereja tanpa kehadiran orang-orang kudus itu. Maka, Paus 
mengajak setiap komunitas Kristen untuk mengalami Tahun Hidup Bakti ini 
terutama sebagai momen syukur kepada Tuhan atas semua karunia yang terus 
diterima, berkat begitu banyak pelaku hidup bakti, seperti para pastor dan 
suster kita di paroki. 

Edisi kali ini mengedepankan karya para misionaris dari Serikat Misionaris 
Xaverian, yang mana para pastor di paroki yang begitu mengasihi kita adalah 
bagian dari keluarga besarnya. Tanpa adanya mereka, kita bagaikan anak ayam 
tanpa induk yang kehilangan arah. Maka patutlah kita mensyukuri anugerah 
Tuhan atas kehadiran mereka. Tentulah kita mendoakan mereka agar selalu 
sehat, panjang umur dan setia dalam melayani, namun usia manusia ada 
batasnya. Beranikah kita untuk berpikir, dan bertindak, bahwa “Saya” atau 
“anak saya” akan menggantikan tempat mereka? Begitu juga dengan para suster 
FCJM yang ada di paroki kita, yang baru saja merayakan ulang tahun ke 155. 
apakah remaja putri berani menjawab, “Ya, saya mau?” 

Hal lain, dalam edisi bulan depan, diberi kesempatan bagi umat yang ingin 
mengucapkan selamat Natal. Bagi yang berminat, dapat menghubungi panitia 
Natal Wilayah Pusat. Mereka akan dengan senang hati membantu. 

Akhir kata, dengan penuh syukur atas penyertaan Roh Kudus dan ucapan 
terimakasih kepada para kontributor tulisan dan foto, kami dari tim warta 
paroki mengucapkan selamat menikmati menu Hidup Bakti dalam edisi ini. 

Y Sugiyana 

Redaktur 
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S A J I A N   U T A M A 

GAMBARAN KITA TENTANG ALLAH 

Catatan ini ditandai hanya bagi orang 
katolik, karena memang membahas 
satu perkembangan yang terjadi 
dalam teologi katolik, khususnya 
sesudah Konsili Vatikan II. 

Perkembangan itu menyangkut 
gambaran kita menganai Allah. 

Dalam teologi tradisional Allah 
ditandai oleh kekuasaan dan keadilan. 
Dia adalah yang Maha Kuasa, yang 
dapat membuat apa saja dan Dia 
menentukan apa yang harus dibuat 
oleh manusia: karena itu Dia 
memberikan hukumNya. Isinya hukum 
itu bisa apa saja, karena tergantung 
dari kehendakNya yang bebas dan 
supaya hukum itu dilaksanakan oleh 
manusia, Dia mengancam yang tidak 
mau menerimanya dan berjanji 
memberikan hadiahnya kepada orang 
yang melaksanakannya. Manusia 
harus menyenangkan hatiNya justru 
melalui ketaatan, pelayanan dan 
pengorbanan. KasihNya diberikan 
kepada orang yang baik itu, yang 
memenuhi syaratnya, sedangkan yang 
jahat akan mengalami kemarahanNya. 
Kalau kita membutuhkan sesuatu, kita 
harus meminta-minta kepadaNya, dan 
mungkin akan diberikan.  

Semuanya ini tidak salah, tetapi 
direnungkan ulang dan dimengerti 
dalam cahaya pesan Yesus tentang 
Tuhan.  

Ini semuanya nampak dalam diri 
Yesus, Allah yang menjadi manusia. 
“Siapa melihat saya sudah melihat 
Bapa” (Yoh 14,9). “Tidak seorang pun 
yang pernah melihat Allah; Anak 
Tunggal Allah… Dialah yang 
menyatakanNya” (Yoh 1,18). Dan apa 
yang yang dibawa oleh Yesus? Melalui 
Musa diberikan hukum, tetapi melalui 
Yesus diberikan Kasih dan kebenaran 
(Yoh 1:17).  

  Allah tidak ditandai oleh 
kekuasaan/keadilan tetapi oleh 
kasih (1Yoh 4,8). “Hadiah 
keadilanNya” (Rom 5:17) 
sekarang nampak dalam 
pengampunan dosa manusia 
(Rom 3:21-25). 

 Dia tidak menentukan hukumNya 
sewenang-wenangnya, tetapi 
memberikan kepada kita 
petunjuk, semacam rambu 
lalulintas, supaya kita mencapai 
tujuan yaitu kepenuhan hidup 
(Yoh 10:10) 

 Dia tidak mengancam dan tidak 
menghukum: Yesus diutus bukan 
untuk menghakimi dunia, tetapi 
untuk menyelamatkanynya (Yoh 
3:17; 12:47). Kalau kita mengikuti 
petunjukNya, kita akan hidup; 
kalau tidak menerimaNya, kita 
sendiri menghukum diri, bukan 
Dia (Yoh 3:19): yang tidak mau 
datang ke cahaya, tinggal dalam 
kegelapan dan itu merupakan 
hukumnya bagi dia (Yoh 12:46). 
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 Dia tidak pemarah dan tidak 
menyimpan kesalahan (1Kor 
13:5). Dia selalu dan hanya baik; 
tidak pernah mengirim 
kemalangan kepada manusia (Mat 
7:9-11). 

 KepentinganNya adalah 
kepentingan manusia, karena itu 
jalan yang ditunjukkaNya menuju 
hidup adalah menghormati 
manusia (Mrk 10:17-19). Dia 
tidak minta dan tidak 
membutuhkan kita melayaniNya, 
melainkan Dia melayani manusia 
(Yoh 13:1-11). Dia tidak minta 
supaya kita berkorban bagi Dia, 
karena Dia tidak suka 
pengorbanan tetapi belaskasihan 
(Mat 9:13), bahkan, Dia 
berkorban bagi kita (Rom 5:8). 

 Allah tidak mengarahkan manusia 
kepadaNya, tetapi kepada 
manusia lain: kita 
memperlihatkan kasih kita 
kepadaNya, dengan mengasihi 
sesama, yaitu anak2Nya (1Yoh 
4:20-21). Dia senang bukan 
karena kita membuat sesuatu bagi 
Dia (Yang tidak membutuhkan 
dan tidak minta apa-apa bagi 
diriNya), melainkan ketika kita 
mengasihi manusia bersama 
dengan Dia dan seperti Dia, yaitu 
tanpa pamrih (Mat 5:44-45; Ef 
4:32).  

 KasihNya tidak terbatas dan tidak 
bersyarat: tidak ada pilihan orang 
di hadapanNya (Rom 2:11). 

Karena Dia mengasihi bukan atas 
dasar jasa kita, karena kita baik, 
tetapi sesuai dengan kebutuhan 
kita, karena Dia baik (1Yoh 
4:10.19). 

 KasihNya bukan pembalasan atas 
perbuatan baik dari manusia, 
tetapi diberikan dengan cuma-
cuma (Luk 7:41-42; 18:10-14; 
Rom 5:5). Bahkan, yang lebih 
dikasihi adalah yang lebih kecil 
dan menderita (Luk 15:3-7) 
karena mereka lebih 
membutuhkan perhatian kasih.  

 Apa yang kita butuhkan, tentu 
boleh saja disampaikan 
kepadaNya, tetapi dengan 
keyakinan bahwa Dia sudah tahu 
sebelumnya (Mat 6:7-8) dan 
sudah mengabulkannya karena 
Dia memberikan Kristus dan di 
dalamnya ada segala-galanya 
(Rom 8:32).  

 Kasih yang diberikan itu, bukan 
sesuatu, tetapi DiriNya sendiri 
(Yoh 14:23; 1Yoh 1:3). Kita 
tinggal saja menerimanya, 
melanjutkanNya dan membagi-
bagikanNya.  

 
Dalam pandangan Injil, bukan manusia 
bagi Allah, tetapi Allah bagi manusia 
(seperti nampak dalam salib Yesus). 
Bahkan, kebaikan manusia dijadikan 
kriterium tafsiran Taurat sendiri (Mrk 
3:1-5), bukan sebaliknya. 

Bukan fungsi-Nya yang penting dalam 
hubungan dengan Allah (Dia tidak bisa 
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diperalatkan untuk mencapai 
sesuatu), tetapi relasi yang dijalin 
dengan Dia atas inisiatifNya (sebagai 
Bapa). 

Seluruh kehidupan orang beriman 
adalah hidup dalam Kasih, dari kasih 
dan demi kasih.  

 

~ P. Francesco Marini SX 

  

TOPIK 

MENJADI RASUL DI KOTA PARMA 

Tulisan ini hanyalah sepenggal 
pengalaman saya dalam merasul. 
Merasul merupakan salah satu tugas 
wajib para calon Xaverian. Kelak 
nantinya akan tetap menjadi tugas 
khas setelah menjadi Xaverian imam 
atau bruder (dengan mengikrarkan 
kaul seumur hidup). Oleh sebab itu, 
saya batasi cakupan kerasulan di sini 
sebagai bentuk formasi (pembinaan) 
dan bukan kerasulan yang dijalankan 
oleh para Xaverian yang berkaul kekal. 

 

Merasul berarti menjalankan tugas 
sebagai rasul. Kita bisa lihat tugas para 
rasul dalam kitab suci khususnya 
keempat injil dan kisah para rasul. 
Kalau dirangkum, tugas seorang rasul 
mencakup hal berikut. Mengikuti, 
mendengar, melakukan apa yang 
diperintahkan, berdoa, dan tingal 
bersama dengan Yesus.Ini bentuk 
kerasulan ala murid Yesus. Merasul 
ala Xaverian lain lagi. 

 

Merasul ala Xaverian konkretnya 
seperti ini. Ikut menjadi pembimbing 
bina iman anak di paroki atau 
lingkungan, mendampingi calon baptis 
atau katekumen atau calon komuni 
pertama, melayani orang sakit di panti 
asuhan atau panti jompo, membantu 
anak jalanan, menjadi pemulung, 
mengajar agama Katolik di sekolah 
atau universitas, mendapingi rekoleksi 
atau retret, mengajar pendidikan atau 
pengetahuan umum pada anak-anak 
yang tidak mampu. Bentuk konkret ini  
saya lihat dan saya lakukan se-lama 
masa formasi dari Yogyakarta, Bintaro, 
dan Cempaka Putih, Jakarta. Merasul 
dalam konteks ini mencakup bidang 
sosial, agama, dan pendidikan. 

Menjadi rasul di kota Parma, Italia, 
lain lagi. Tentu saja ada yang sama. 
Tetapi, ada hal baru yang saya lakukan 
yaitu mengikuti kelompok lectio 
divina, mengunjungi keluarga imigran, 
berdialog dengan mereka seputar 
keadaan keluarga dan suasana kerja, 
membantu mencarikan bantuan untuk 
keluarga imigran yang tidak 
mampu. Ini yang belum saya alami di 
Indonesia. 
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Bicara tentang imigran memang 
menarik. Saya juga termasuk imigran 
di kota Parma. Lebih pasnya imigran-
mahasiswa karena sedang belajar. 
Atau juga imigran-religius-missionaris. 
Saya bangga tentunya menjadi 
imigran-missionaris. Membawa nama 
negara Indonesia yang nota bene 
sebagai negara Islam terbesar dan 
terbanyak penduduknya di dunia. 

 

Paus Fransiskus dan para Katekis 

Saya merasul di Paroki Santa Cristina 
di jantung kota Parma. Setiap hari 
Minggu, datang penduduk imigran 
serta anak-anak mereka untuk misa 
mingguan. Mayoritas dari benua 
Afrika (Nigeria, Gana, Kamerun, dan 
beberapa negara lainnya). Dari Asia 
juga ada (Filipina dan Indonesia, saya 
sendiri). Jadi, kami mengikuti ‘misa 
internasional’. 

Pada Rabu sore, kami mengadakan 
katekese atau pendampingan untuk 
anak-anak calon baptis, calon komuni, 
dan calon krisma. Anak-anak yang 
datang bukan saja berbangsa Italia 
tetapi juga ada anak-anak imigran. Di 
kelas saya, ada 1 orang anak 
berkebangsaan Nigeria, 1 berke-
bangsaan Equador, 1 berkebangsaan 
Pakistan, dan 5 lainnya Italia. Kami 
semua menjadi satu keluarga 
internasional dalam kelompok ini. 

Saya belajar untuk memberi katekese 
kepada anak-anak. Tugas ini tidak 
mudah tentunya terutama tahun lalu 
ketika saya masih bergulat dengan 

tugas belajar bahasa. Belajar bahasa 
dan budaya orang tidak mudah tetapi 
menjadi menarik ketika mampu 
memberikan diri untuk mem-
pelajarinya. 

Tentang tugas menjadi katekis ini saya 
ingin membagikan pesan menarik dari 
Paus Fransiskus kepada para 
katekis. Dia menyampaikan pesan ini 
pada 27 September tahun 2013 yang 
lalu di aula Paulus VI di kota Roma. 
Ada 3 hal menarik yang harus dimiliki 
oleh seorang katekis.  

 Pertama, katekis harus mempunya 
relasi khusus dengan Yesus.  

 Kedua, katekis harus belajar dari 
Yesus untuk keluar dari dirinya 
sendiri dan pergi untuk bertemu 
dengan sesama. 

 Ketiga, bersama Yesus, katekis 
tidak perlu takut untuk pergi 
dengan-Nya ke daerah yang sulit. 

Bagi saya, ketiga pesan Paus di atas 
relevan dengan tugas kerasulan saya. 
Dalam pertemuan dwi-bulanan 
bersama pastor paroki, dia sering 
mendorong kami untuk membina 
relasi khusus dengan Yesus jika ingin 
menjadi katekis yang baik. Saya 
sungguh merasa terbantu dengan 
relasi khusus ini. Dengan ini juga, saya 
mengajak anak-anak binaan kami 
untuk sering berdoa. Kami berangkat 
dari kelas. Memulai dan megakhiri 
kegiatan dengan berdoa bersama 
sambil bergandengan tangan. 

Saya juga belajar untuk keluar dari diri 
sendiri untuk bisa masuk dalam dunia 
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anak-anak yang budaya dan 
bahasanya berbeda dengan saya. 
Kadang-kadang mau marah dengan 
anak-anak tetapi tidak bisa 
mengungkapkannya dalam bahasa 
anak-anak. Ini yang menarik. Dan 
memang, kalau tidak keluar dari diri 
sendiri, saya tidak bisa masuk dalam 
dunia mereka. Pengalaman keluar dari 
diri sendiri juga saya alami saat 
mencoba untuk berbagi pengalaman, 
‘sharing’ dengan kelompok lectio 
divina. Pada mulanya sulit apalagi 
bahasa terbatas. Lama-lama jadi bisa.  

Pesan ketiga belum tampak dalam 
tugas sebagai katekis tetapi tampak 
dalam tugas kerasulan lain yakni 
bertemu dengan ‘orang-orang kecil’ di 
pinggiran kota Parma. 

 

Contoh dari Santo Conforti 

Kerasulan lain yaitu kunjungan ke 
keluarga imigran dari Romania, 
Makedonia, Tunisia, Maroko, Iran, dan 
Turki. Mereka beragama Islam dan 
tinggal di 3 apartemen di pinggiran 
kota Parma. Setiap hari Sabtu, dua kali 
sebulan, kami mengunjungi mereka. 
Jarak dari rumah kami ke sana sekitar 
8 km. Sekitar 30 menit dengan mobil 
pribadi. Kalau naik angkutan kota, dua 
kali ganti, dan menghabiskan sekitar 
1,5 jam, termasuk waktu tunggu. 

Di sana, kami mendampingi anak-anak 
mereka mengerjakan tugas sekolah. 
Kadang-kadang bermain bersama. 
Sepak bola, petak umpet, tebak-
tebakan, dan banyak jenis lainnya . 

Bersama para relawan lainnya, juga 
dari kelompok pramuka di kota 
Parma, sekali sebulan kami membuat 
acara ulang tahun. Satu atau beberapa 
orang dari kami—para relawan—
mengorganisir pesta. Membawakan 
cokelat dan kue tar untuk dinikmati 
bersama. 

Kami juga mencoba berdialog dengan 
para orang tua mereka. Ada yang 
punya masalah dengan tempat 
pekerjaan (banyak yang tidak bermata 
pencaharian), tempat sekolah anak 
(terlalu jauh, dan sebagainya), 
ekonomi (sulit mendapat makanan), 
dan sebagainya. 

Ada hal menarik dari dialog ini. Kami 
pertama-tama saling kenal. Saya dan 
teman saya orang Italia 
memberitahukan sejak awal bahwa 
kami calon pastor, calon missionaris, 
beragama Katolik. Mereka tahu siapa 
pastor karena ada beberapa pastor di 
kota Parma yang suka membantu 
imigran secara pribadi atau organisasi. 
Mereka juga tahu, kami tidak akan 
menikah. Ketika kami saling kenal, 
saling terbuka, relasi kami makin baik, 
merasa lebih dekat. Bahkan kedekatan 
ini terasa ketika mereka tahu, saya 
orang Indonesia yang nota bene 
penduduk muslimnya terbanyak di 
dunia. 

Menjadi missionaris yang merasul 
memang mesti keluar dari diri sendiri. 
bahkan, Paus Fransiskus dalam 
pesannya pada Hari Minggu Misi se-
Dunia pada 19 Oktober yang lalu 
menggemakan kembali identitas 
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Gereja. Gereja—kata Paus—lahir 
untuk keluar dari dirinya sendiri. 
Pesan ini juga sebelumnya dia 
sampaikan dalam ensikliknya, 
Evangelii Gaudium, tahun lalu. Dalam 
artikel nomor 20, Paus mengajak kita 
untuk melihat pengalaman Abraham 
yang keluar dan pergi ke tanah baru, 
tanah terjanji. Inilah identitas gereja—
seru Paus Fransiskus. 

Selain Paus Fransiskus, Santo Conforti 
(1869-1931), pendiri Serikat 
Missionaris Xaverian, sudah 
mempraktikkan identitas gereja yang 
keluar dari sendirinya ini dalam 
hidupnya. Dalam tugas pastoralnya di 
Keuskupan Agung Ravena dan 
Keuskupan Parma, dia menghabiskan 
banyak waktunya untuk mengunjungi 
umat baik yang ada di pusat kota 
maupun yang jaduh dari pusat kota 
misalnya di daerah pegunungan. 

Sebagai Xaverian, saya kira tugas 
kerasulan saya di kota Parma amat 
relevan dengan karisma serikat kami 
yang tertuang dalam peraturan 
(Konstitusi) nomor 9. Xaverian 
berkarya bagi orang-orang non-
kristiani. Bahkan dengan mereka yang 
berbera budaya dan kebangsaan. 

Sekian saya ‘sharing’ pengalaman saya 
sebagai imigran-mahasiswa-
missionaris di kota Parma, Italia. 
Semoga bermanfaat bagi pembaca.  

 

~ Fr. Gordi Afri, SX - Dimuat di majalah WARTA 
XAVERIAN JAKARTA 

PENGALAMAN MENGIKUTI 

LATIHAN ROHANI ALA IGNAZIAN 

Kita tidak akan pernah sampai pada 
tujuan jika kita tidak memulai 
melangkah, tentu ada halangan – 
ketakutan – ketidakpastian, yang akan 
menghadang di hadapan kita, tetapi 
satu yang tidak bisa kita lupakan, 
bahwa kita tidak akan berjalan 
sendirian, karena Dia yang berkata: 
“Ini aku, jangan takut” , berjalan 
bersama kita. 

Inilah ekspressi yang menjadi 
kesimpulan dari latihan rohani yang 
kulakukan bersama 34 peserta latihan 
rohani. Dari ke 34 peserta 3 orang 
adalah Frater OMI, 3 orang suster, 3 
orang awam (femina), 2 orang 
saverian: aku dan Alessio; seorang 
frater kongregasi Rogazionis, seorang 
diakon keuskupan Bologna, seorang 
Pastor dari Milan, selebihnya adalah 
seminaris dari keuskupan: Napoli, 
Catania (sicilia), Agrigento (sicilia), 
Roma, Brescia, Bergamo e Ancona. 
Para pembimbing para peserta latihan 
rohani terdiri dari 3 pastor Jesuit, 
seorang suster dan seorang awam 
psikolog. Selama satu bulan itu aku 
dibimbing oleh Pastor Paolo Monaco, 
SJ. 

Latihan rohani Ignasian diadakan di 
Rumah retret Sacro Cuore di Gesu 
yang dulunya merupakan rumah 
novisiat Jesuit zona Roma, tetapi 
dengan berlalulnya waktu 
berubah fungsi menjadi rumah retret. 
Rumah retret ini terletak dipuncak 
perbukitan yang pada zaman romawi 
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merupakan Villa para petinggi 
kerajaan Romawi kuno. Bekas villa 
romawi yang bisa ditemukan disekitar 
lokasi rumah retret hanya puing-puing 
saja bahkan sudah terbengkalai dan 
tidak terawat. Dari rumah retret ke 
arah timur bisa ditemukan sebuah 
danau buatan yang diberi nama Nemi 
dan sebelah barat rumah retret bisa 
ditemukan sebuah danau lainnya yang 
bernama Albano berdekatan dengan 
Castil Gandolfo, dimana Paus 
Benedetto XVI, setelah pengunduran 
diri memilih tinggal di situ selama 
berlangsungnya conclave. 

Jalannya latihan rohani dilakukan 
secara pribadi oleh peserta latihan 
rohani dengan pembimbing 
pribadinya selama latihan rohani satu 
bulan. Setiap hari para peserta diminta 
mengatur jadwal doa pribadi. Jadwal 
tersebut dibicarakan dengan 
pembimbing, dan karena setiap orang 
mempunyai jadwal yang berbeda.Aku 
misalnya diminta untuk membuat 
jadwal doa harian 5 kali dalam sehari. 
Selain jadwal doa setiap hari ada 
colloquio dengan pembimbing dan 
selain itu ada juga kegiatan pribadi 
untuk mengolah tubuh: MENS SANA 
IN CORPORE SANO. 

 

Tidak sepanjang bulan itu dilakukan 
latihan rohani, kami melakukan 2 kali 
pausa (pause) dan kami bersama 
dengan pembimbing mengunjungi 
biara para rahib dari ritus Timur di 
Grottaferrata, yang merupakan satu-
satunya biara katolik ritus Timur di 
italia.  Perbedaan yang saya temukan 
dari gereja paroki adalah struktur 
gereja yang penuh dengan ikona 
seperti gereja ortodoks. Kemudian 
pada pausa yang kedua kami 
mengunjungi biara benediktin di 
Subiaco: Biara Santa Scolastica dan 
Santuario Gua tempat Santo 
Benediktus pertama kali menjalani 
hidup eremit sebelum akhirnya 
membentuk satu komunitas eremit. 

Satu bulan penuh bergulat dengan 
periko-perikop injil yang berbicara 
tentang Yesus. Mengalami bagamana 
rasanya desolasi selama menjalankan 
doa-doa pribadi setiap hari, dan 
bagaimana Sabda begitu menggugah 
hati, mengubah ide dan pikiran kepada 
kebenaran Sabda yang direnungkan. 
Bisa dikatakan tidak selamanya 
pengalaman indah yang didapatkan 
selama latihan tersebut tetapi juga 
pengalaman akan kesulitan dalam 
berdoa, ketakutan, ketidakpantasan 
bahkan kehampaan dihadapan Sabda 
yang sedang direnungkan. Satu bulan 
tanpa bicara satu sama lain meski kita 
bertemu setiap hari dalam misa dan 
doa pagi tidak menghalangi 
comunione interno yaitu satu dalam 
mencari kehendak Tuhan di dalam 
hati masing-masing. Aku sangat 
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bersyukur kepada Tuhan karena bisa 
mengalami latihan rohani Ignasius. 
Suatu rahmat yang menguatkan aku 
sebagai seorang kristiani dan sebagai 
seorang missionaris religius. Dan 
tantangan baru setelah latihan rohani 
adalah meneruskan pengalaman 
selama satu bulan itu dalam hidup 
sehari-hari. Caritas Cristi Urget Nos: 
kasih Kristuslah yang mendorong kita 
untuk semuanya. 

Salam. 

~ Fr Hotman Sitanggang, SX - Dimuat di majalah 
KELUARGA KITA edisi September-Oktober 2014 

JAMINAN UNTUK MENJADI 

SEORANG XAVERIAN 

Jaminan untuk menjadi Xaverian: 

 Pasti tidak punya harta 
(karena gajinya dimasukkan ke 
komunitas), 

 Pasti tidak punya status 
(kecuali jomblo forever), 

 Pasti tidak tahu akan tinggal 
dimana (yang jelas masih di 
salah satu tempat dari empat 
benua kok), 

 Pasti tidak bisa mengatur diri 
sendiri (biasanya ada 
pimpinan yang suka ngatur), 

 Pasti kalau meninggal akan 
dikuburkan dimana dia 
meninggal…ga usah mikir 
deh… 

 dengan kata lain, jaminan 
TIDAK ADA. 

Hanya Yesus yang memberi 
jaminan: Aku menyertai kamu 

senantiasa sampai akhir zaman. 
itulah jaminan kita, penyertaan 
Tuhan. 

DiCARI: Orang Muda NEKAD untuk 
menjadi Misionaris Xaverian 

Empat setengah abad yang lalu…. 

St Fransiskus Xaverius ikut menabur 
benih Injil di Indonesia yang kini 
tumbuh menjadi pohon besar. 

Sekarang… 

Ia memanggil kaum muda Indonesia 
untuk mengikutinya dalam 
melaksanakan karya Misioner melalui 
Keluarga Serikat Xaverian 

Materi Tes: 

 Wawancara dengan Pastor 
Xaverian 

 Mengikuti tes STF Driyarkara – 
Jakarta dan Tes Kepribadian 

 

TERPANGILLL???? 

Hubungi: 

Wisma Xaverian Yogjakarta 
Jl Pandega Asih I/5 
Yogjakarta 
Atau Para pastor / Frater Xaverian di 
sekitar kalian  

~P. Alfonsus Widhi, SX 

UJUD KESRASULAN DOA – NOV 2015 

Ujud Umum/Universal; Dialog 

Semoga kita membuka hati untuk 
dialog dan hubungan personal dengan 
semua orang, bahkan dengan mereka 
yang berbeda keyakinan 

Kami Mohon : 
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Ujud Misi / Evangelisasi: Para 
Pastor 

Semoga Para Pastor Gereja, dengan 
cinta yang dalam akan umat Allah, bisa 
mendampingi dan menguatkan 
harapan mereka. 

Kami Mohon: 

Ujud Gereja Indonesia: Korban 
Bencana 

Semoga pemerintah bersama 
masyarakat semakin tanggap dan 
tangkas dalam menangani para korban 
bencana alam dan konflik sosial. 

Kami Mohon:  

 

KOLOM 

KATEKESE: PANGGILAN HIDUP 

BAKTI 

Sejak awal mula Gereja, terdapat pria 
dan wanita, bermaksud mengikuti 
Kristus secara lebih bebas dan 
meneladani-Nya dengan lebih setia. 

Dengan cara masing-masing, mereka 
menghayati hidup yang dibaktikan 
kepada Allah. Di antara mereka 
banyaklah yang atas dorongan Roh 

Kudus hidup menyendiri atau 
mendirikan komunitas religius. 

Gereja dengan suka hati menyambut 
dan menyetujui cara hidup mereka. 
Pengakuan atas semua bentuk hidup 
bhakti itu diberikan oleh Tahta Suci 
Vatikan. Walaupun demikian ada 
beberapa bentuk hidup bhakti yang 
mendapat pengesahan dari Uskup 
Diosessan. 

Kehidupan Bertapa 

Para pertapa, dengan menarik diri dari 
dunia ramai, dalam keheningan 
kesunyian, dalam doa dan tobat terus 
menerus, mempersembahkan 
hidupnya demi pujian kepada Allah 
serta keselamatan dunia. 

Sebagai contoh : Pertapaan Trapis 
Rawaseneng (untuk pertapa laki-laki) 
dan Gedono (untuk pertapa 
perempuan) KGK no. 920 

Perawan dalam Hidup Bhakti 

Sejak zaman Para Rasul, Tuhan telah 
memanggil perawan-perawan, untuk 
mengikat diri kepada-Nya secara tidak 
terbagi, dalam kebebasan hati, tubuh, 
dan roh yang lebih besar. 

Dengan persetujuan Gereja, mereka 
telah membuat keputusan agar hidup 
dalam status keperawanan “demi 
Kerajaan Surga” (Mat 19:12, KGK no 
922).  

Sumber : Mencintai Iman Katolik, Yus Ardianto, 
2012. 
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LITURGI: BEBERAPA CATATAN 

PRAKTIS UNTUK 

MENYELENGGARAKAN MISA ANAK-

ANAK (TAMAT) 

Bagian-bagian Misa dapat 
disesuaikan 

Misa untuk anak-anak dapat dibuat 
agak berbeda dari Misa untuk orang 
dewasa. Pembedaan itu diperlukan 
mengingat kebutuhan atau keadaan 
psikologis yang memang tak sama 
antara anak-anak dan orang dewasa 
(PMBA 38). Maka, ada beberapa 
bagian dalam Misa yang tetap harus 
dipertahankan dan ada pula yang bisa 
disesuaikan, bahkan diganti atau 
dihilang-kan. Pada dasarnya, jangan 
sampai perbedaan itu menjadi terlalu 
besar. Jika terlampau berbeda, maka 
anak-anak akan dijauhkan dari 
Perayaan Ekaristi yang sebenarnya, 
sejatinya. 

 
Yang tak boleh diubah 

Beberapa hal berikut tidak boleh 
diubah: 

1. Struktur umum Misa yang 
terdiri dari dua bagian utama 
yakni Liturgi Sabda dan Liturgi 
Ekaristi, yang didahului oleh 
Ritus Pembuka dan diakhiri 
dengan Ritus Penutup; 

2. Rumus aklamasi dan jawaban 
yang diberikan umat atas 
salam dan doa Imam Selebran; 

3. Doa Tuhan “Bapa Kami” yang 
resmi; 

4. Penyebut-an Allah Tritunggal 
pada akhir berkat penutup; 

5. Syahadat atau pengakuan iman 
(PMBA 39). 

Tentu saja, masih ada beberapa bagian 
lain yang memang sudah tidak boleh 
diubah menurut aturan atau tata cara 
baku yang lebih tinggi dari Pedoman 
Misa Bersama Anak (PMBA), misalnya 
norma-norma dalam Pedoman Umum 
Misale Romawi (PUMR) dan Kitab 
Hukum Kanonik (KHK) Gereja Katolik. 
Beberapa upaya kreatif memang dapat 
diusahakan. Namun, dalam melihat 
peluang kreatif tentunya harus juga 
mempertimbangkan kemungkinan 
terbaik yang bisa diraih. 

 
Semoga tulisan ini bermanfaat. ***  

(Penulis adalah Dosen Liturgi di Unpar & ILSKI, 
Bandung; saat ini menjabat sebagai Wakil Ketua 
Komisi Liturgi KWI) 

CHS@ILSKI 

Jalan Nias 2, Bandung 40117. Telp. (022) 
4207943, 4217962 (+ ext. 113) 

KITAB SUCI: APAKAH ALKITABIAH 

MEMINTA ORANG KUDUS BERDOA 

UNTUK KITA? 

Katolik Menjawab "ya" karena kita 
merupakan satu kesatuan bagian 
dalam Komunitas Para Kudus. Hal ini 
ditegaskan pula dalam Kredo / 
Syahadat. 

 
Persekutuan Para Kudus 

Persekutuan Para Kudus menunjukan 
kesatuan antara semua orang yang 
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percaya kepada Yesus baik yang masih 
hidup ataupun yang telah meninggal. 
Dalam Kristus kita semua adalah satu 
Keluarga (1 Timotius 3:15), kita 
Adalah Anak-anak Allah (1 Yohanes 
3:1), bersama-sama dengan Kristus 
(Roma 8:17) dan Mengambil bagian 
dalam Kodrat Ilahi (2Pet1:4). 
Persekutuan para Kudus ini yang 
disebut sebagai tubuh Mistik Kristus 
(bdk 1Kor10:16 ; Gal3:28 ; 4:15-16 ; 
3:15). Dengan Gambaran Pokok 
Anggur yang benar dalam Yohanes 
15:1-8 disana menunjukan gambaran 
Yesus sebagai Pokok Anggur dan Kita 
Ranting-Rantingnya ini menunjukkan 
sesuatu hubungan yang sangat erat 
antara kita yang satu dengan yang 
lainnya (termasuk dengan yang sudah 
meninggal) dengan Yesus sebagai 
Pokok Anggurnya. St. Paulus 
menekankan tentang Kesatuan tubuh 
Kristus pada 1Kor12:12-27 dan 
Rom12:4-16 dan kesatuan itu tidak 
dapat dipisahkan oleh apapun 
(Rom8:35-39) dan kesatuan itu 
dibangun atas dasar kasih (Rom12:10 
; 1Tes5:15 ; Gal6:2) 

 
Perantaraan Doa 
 
Dari uraian tentang Persekutuan para 
Kudus maka kita boleh berdoa kepada 
Yesus melalui mereka sebagai 
Ilustrasi: ada seorang memiliki 
Masalah orang itu bisa saja berdoa 
langsung kepada Allah tetapi ia 
meminta seorang Pastor berdoa 
untuknya. 

Dalam Kitab Suci contohnya: 

A. Dalam Perjanjian Lama: 

1. Abraham berdoa untuk 
kepentingan penduduk kota 
Sodom dan Gomora (Kej18:16-
33). 

2. Musa sering berdoa untuk 
kepentingan umat Israel, antara 
lain untuk memintakan ampun 
setelah bangsa itu berdosa dan 
akan dipunahkan oleh Tuhan 
(Kel32:11-14). 

3. Bangsa Israel minta kepada 
Samuel, "Berdoalah untuk hamba-
hambamu ini kepada TUHAN, 
Allahmu, supaya kami jangan mati 
... (1Sam12:19). 

4. 4.dan sebagainya. 

 
B. Dalam Perjanjian Baru: 

1. Yesus berdoa untuk para murid-
Nya dan untuk dunia (Yoh 17). 

2. Paulus senantiasa berdoa bagi 
umatnya (Rm1:10:Ef1:16 ; dsb). 
Sebaliknya, Paulus juga sadar 
bahwa keselamatannya 
tergantung juga pada doa-doa 
umatnya (Fil 1:19); oleh karena 
Itu ia pun minta supaya umatnya 
berdoa baginya (1Tes5:25 ; 
2Tes3:1 dsb). 

3. Yak 5:14-16 berbunyi: "Kalau ada 
seorang di antara kamu yang 
sakit, baiklah ia memanggil para 
penatua jemaat, supaya mereka 
mendoakan dia serta 
mengolesnya dengan minyak 
dalam nama Tuhan ... Karena itu 

http://www.ekaristi.org/doa/sejarah2.php?subaction=showfull&id=1260285580&archive=1260285592&start_from=&ucat=8&
http://www.ekaristi.org/doa/sejarah2.php?subaction=showfull&id=1260285580&archive=1260285592&start_from=&ucat=8&
http://www.ekaristi.org/doa/sejarah2.php?subaction=showfull&id=1260285580&archive=1260285592&start_from=&ucat=8&
http://www.ekaristi.org/doa/sejarah2.php?subaction=showfull&id=1260285580&archive=1260285592&start_from=&ucat=8&
http://www.ekaristi.org/doa/sejarah2.php?subaction=showfull&id=1260285580&archive=1260285592&start_from=&ucat=8&
http://www.ekaristi.org/doa/sejarah2.php?subaction=showfull&id=1260285580&archive=1260285592&start_from=&ucat=8&
http://www.ekaristi.org/doa/sejarah2.php?subaction=showfull&id=1260285580&archive=1260285592&start_from=&ucat=8&
http://www.ekaristi.org/doa/sejarah2.php?subaction=showfull&id=1260285580&archive=1260285592&start_from=&ucat=8&
http://www.ekaristi.org/doa/sejarah2.php?subaction=showfull&id=1260285580&archive=1260285592&start_from=&ucat=8&
http://www.ekaristi.org/doa/sejarah2.php?subaction=showfull&id=1260285580&archive=1260285592&start_from=&ucat=8&
http://www.ekaristi.org/doa/sejarah2.php?subaction=showfull&id=1260285580&archive=1260285592&start_from=&ucat=8&
http://www.ekaristi.org/doa/sejarah2.php?subaction=showfull&id=1260285580&archive=1260285592&start_from=&ucat=8&
http://www.ekaristi.org/doa/sejarah2.php?subaction=showfull&id=1260285580&archive=1260285592&start_from=&ucat=8&
http://www.ekaristi.org/doa/sejarah2.php?subaction=showfull&id=1260285580&archive=1260285592&start_from=&ucat=8&
http://www.ekaristi.org/doa/sejarah2.php?subaction=showfull&id=1260285580&archive=1260285592&start_from=&ucat=8&
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hendaklah kamu... saling 
mendoakan, supaya kamu 
sembuh. Doa orang yang benar, 
bila dengan yakin didoakan, 
sangat besar kuasanya." 

4. 1 Tim 2:1 berbunyi "Naikkanlah 
permohonan doa syafaat dan 
ucapan syukur untuk semua 
orang..." 

 
jadi hakekat berdoa kepada Santo / 
Santa adalah kita meminta Santo / 
Santa memohonkan / menyampaikan 
doa-doa kita kepada Yesus (Allah) hal 
semacam ini tidak bertentangan 
dengan 1 Timotius 2:5. Dalam Wahyu 
5:8 dan Why8:3-4 menunjukkan 
bahwa doa kita dapat sampai kepada 
Allah juga melalui perantaraan Mahluk 
Surgawi. Paham ini tidak bertentangan 
juga dengan Ula18:10-11 karena ini 
bukan praktek memanggil arwah 
orang mati, berkomunikasi dengan 
arwah, dll. Dalam Ula18:10-11 itu 
adalah hal-hal yang sangat dipaksakan 
dan tidak wajar (memanggil arwah 
dari dunia bawah "syeol") oleh karena 
itu praktek ini dikecam oleh Allah 
sedangkan paham Katolik berdoa 
kepada Santo / Santa karena kita 
memiliki keyakinan bahwa mereka itu 
tidak mati tetapi hidup karena Allah 
kita adalah Allah orang Hidup bukan 
Allah orang Mati (Mrk12:26-27) 
dalam Mrk9:4 Yesus bercakap-cakap 
dengan Elia & Musa padahal mereka 
sudah lama meninggalkan dunia ini 
(apakah Yesus memanggil Arwah ? 
tentu saja tidak) ini menunjukkan 

bahwa meskipun orang itu sudah mati 
sebenarnya ia itu hidup "Barangsiapa 
Percaya kepadaku ia akan hidup 
walaupun sudah mati, dan setiap 
orang yang hidup dan percaya 
kepadaKu tidak akan Mati selama-
lamanya" (Yoh11:25-26). Kita Berdoa 
kepada Orang Kudus karena kita 
percaya "Doa orang yang benar, bila 
dengan yakin didoakan, sangat besar 
kuasanya." (Yak5:16) mereka yang 
sudah ada didalam surga tentu saja 
sudah bebas dari dosa dan mereka 
sudah memandang Allah dari wajah ke 
wajah tentu saja mereka itu orang 
benar maka dari itu kita meminta 
bantuan mereka untuk mendoakan 
kita kepada Yesus. 

~Ekaristi.org 

KEGIATAN 

DPP 

SEKSI LITURGI  

Pelatihan Liturgi Wilayah Pusat 

Minggu, 4 Oktober 2015, di Paroki 
Santo Paulus diselenggarakan 
pelatihan liturgy yang digawangi oleh 
Seksi Liturgi DPP Bpk Paian Gultom. 
Pelatiham ini mepiluti pelatihan 
Dirigen, Mazmur, Misdinar, Tata tertib 
dan kolektan, serta dekorasi Altar. 

Seganyak 230 peserta mengikut 
kegiatan-kegiatan ini, berasal dari 19 

http://www.ekaristi.org/doa/sejarah2.php?subaction=showfull&id=1260285580&archive=1260285592&start_from=&ucat=8&
http://www.ekaristi.org/doa/sejarah2.php?subaction=showfull&id=1260285580&archive=1260285592&start_from=&ucat=8&
http://www.ekaristi.org/doa/sejarah2.php?subaction=showfull&id=1260285580&archive=1260285592&start_from=&ucat=8&
http://www.ekaristi.org/doa/sejarah2.php?subaction=showfull&id=1260285580&archive=1260285592&start_from=&ucat=8&
http://www.ekaristi.org/doa/sejarah2.php?subaction=showfull&id=1260285580&archive=1260285592&start_from=&ucat=8&
http://www.ekaristi.org/doa/sejarah2.php?subaction=showfull&id=1260285580&archive=1260285592&start_from=&ucat=8&
http://www.ekaristi.org/doa/sejarah2.php?subaction=showfull&id=1260285580&archive=1260285592&start_from=&ucat=8&
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kring yang tersebar di wilayah pusat 
Paroki. 

 

Pelatihan Liturgi Wilayah I 

Minggu, 11 Oktober 2015, seksi Liturgi 
DPP beserta tim melangkah menuju 
stasi St Yohanes Don Bosco Rajawali. 
Tim terdiri yang terdiri dari 
Koordinator Dirigen ; Ibu Maria 
Magdalena Huiniati, Koordinator 
Mazmur; Ibu Ernawati Tarigan, 
Koordinator Lektor : Bpk Markus , 
Koordinator Misdinar: Ibu Magdalena 
P  dan Koordinator Ketertiban : Ibu 
Helena memulai aksi pelayanan 
mereka pukul 11.00. 

Koordinator Wilayah Pusat, Bpk 
Nainggolan dalam kesempatan ini 
menyampaikan rasa sukacita beliau 
atas partisiasi stasi-stasi di wilayah I 
dalam mengikuti kegiatan ini. Bapak 
Gultom selaku Ketua Sie Liturgi DPP 
pun menyampaikan agar uamt yang 
mengikuti kegiatan ini dapat 
mengaplikasikannya di stasi masing-
masing. Jangan sampai ada kata “tidak 

ada ibadat hari ini” karena tidak ada 
petugas.  

Kegiatan ini diikuti oleh sekitar 200 
peserta yang terbagi dalam kelima 
jenis pelatihan yang digelar. Kegiatan 
berakhir pukul 15.00. 

~Re 

Pelatihan Liturgi Wilayah II 

Hari Minggu, 18 Oktober 2015 suasana 
Gereja Santa Veronika sangat meriah 
oleh kehadiran OMK Paroki yang 
sedang mengadakan bazar, serta 
kehadiran para peserta Pelatihan 
Liturgi Wilayah 2, utusan dari Stasi 
Mejuah Juah, Stasi Muara Beringin, 
Stasi Takuana, Stasi Muara Fajar, Stasi 
Rumbai dan Stasi Palas sebagai tuan 
rumah.  Terdaftar 194 peserta 
mengikuti pelatihan Liturgi (Dirigen, 
Mazmur, Lektor, Misdinar, Tatib 
Kolektan dan Hias Altar), sementara 
tuan rumah mengerahkan kurang 
lebih 20 orang tenaga sukarela untuk 
membantu kelancaran kegiatan yang 
di laksanakan di Gereja dan Aula 
Gereja St. Veronika Palas serta di 
ruangan kelas  sekolah SD St. Veronika 
Palas. 

Kegiatan dibuka dengan Doa bersama 
dipimpin oleh Suster Agustine KSFL. 
Dalam kata sambutan, baik Bapak 
Thomas Kasmir Ginting mewakili DPP 
dan Bapak Gultom selaku koordinator 
Sie Liturgi Paroki, mengharapkan 
dengan adanya kegiatan Pelatihan 
Liturgi ini dapat memberikan 
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pengetahuan serta bekal bagi seluruh 
peserta dalam meningkatkan 
pelayanan Liturgi di dalam Gereja di 
Stasi masing-masing. 

Rombongan tim pelatih dari Paroki 
beranggotakan 20 orang, membagikan 
pengetahun serta melakukan praktek 
latihan bersama peserta.  Banyak 
pertanyaan serta diskusi terjadi di 
masing-masing kelompok, yang 
tentunya mengharapkan agar program 
pelatihan dan pembinaan ini dapat 
berkesinambungan dan dilaksanakan 
kembali di kemudian hari. 

Tepat pukul 3 sore, seluruh peserta 
telah merampungkan seluruh 
rangkaian kegiatan pelatihan dan 
berkumpul kembali di Gereja untuk 
acara penutupan dan doa bersama 
dipimpin oleh Suster Silvi KSFL.  
Sebelum kembali ke stasi masing-
masing, seluruh peserta beserta 
rombongan tim pelatih, 
menyempatkan untuk berpose dan 
berfoto bersama dalam keceriaan.  

Selamat dan apresiasi kepada seluruh 
umat Stasi Palas beserta Pengurus 
Stasi Palas yang telah menjadi tuan 
rumah yang sangat baik dan kompak, 
kepada seluruh peserta pelatihan yang 
telah memberikan waktu dan tenaga 
untuk hadir dan berpartisipasi dalam 
kegiatan ini, kepada seluruh pengurus 
stasi wilayah 2 yang telah memberikan 
support dan dukungan di kegiatan ini, 
kepada Dewan Paroki yang juga 
memberikan perhatian dan dukungan 

secara langsung, serta secara khusus 
kepada seluruh tim pelatih dari Paroki 
yang telah mencurahkan cintanya 
kepada umat Stasi Wilayah 2, semoga 
Tuhan Yesus berkenan memberikan 
berkat kepada kita semua, Amin. 

~Paulus C Motoh 

Pelatihan Liturgi Wilayah III 

Pelatihan wil III dipusatkan di stasi 
Bukit Payung, pada hari minggu 25 
oktober 2015. 
Rombongan tiba di stasi Bukit Payung 
pukul 10.45 wib, serta disambut dgn 
ramah oleh bpk Dariyanto beserta 
seluruh umat.  

Sebelum Pelatihan dimulai, terlebih 
dahulu diawali acara ramah tamah 
serta kata sambutan.  

 Kata sambutan Ketua wil III: Bpk 
Dariyanto  

 Kata sambutan Ketua seksi Liturgi 
Paroki : Bpk Paian Gultom 

 Kata sambutan dari sekretaris 
DPP, Bpk Yohanes Chandriono 

Tak lupa juga Pengenalan seluruh 
Team Pelatihan, antara lain.  

Pelatihan Dirigen : 

 Ibu Maria Magdalena Huiniati  
 Ibu Nursitti Paulina sihotang 
 Sdri Fika Angela silaban 

Pelatihan Mazmur :  

 Ibu Ernawati Emeliana tarigan 
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 Bpk Tarsisius Sukardi 
 Bpk Marcellinus Nasipan 

Pelatihan Lektor  : 

 Bpk Markus  

Pelatihan Misdinar : 

 Bpk I Nyoman P.Ajana 

Pelatihan Tata Tertib/Kolektan : 

 Ibu Helena Rustam 

Pelatihan Dekorasi Altar : 

 Ibu Betty Willybrordus 
 Ibu Maria Ernita Situmorang 
 Ibu Roida Sirigo-rigo. 

Pukul 11.20 wib Pelatihan dimulai. 
Seluruh peserta dipisah berdasarkan 
jenis Pelatihannya. Mengingat lokasi 
gereja yang tidak memadai, maka 
Pelatihan dilaksanakan di rumah-
rumah umat, sementara digereja 
diadakan Pelatihan Misdinar.  

Peserta Pelatihan yang terdiri dari 6 
kategori diikuti oleh 159 orang 
peserta, dan dihadiri oleh 5 stasi yg 
ada di wil III ( Stasi Bukit Payung, Koto 
Panjang, Siabu, Salo, PT johan) dan 
ditambah 1 stasi dr wil I, stasi 
Tambusai.  

Pukul 14,00wib seluruh Pelatihan 
sudah harus selesai, dan semua 
peserta sudah harus kembali 
berkumpul digereja paling lambat 
pukul 14.30wib. 

 

Sebenarnya Peserta Pelatihan banyak 
yg mengeluh karena waktu yang 
disediakan "terlalu singkat" terutama 
peserta Dirigen dan Pemazmur, akan 
tetapi mengingat jarak tempuh Bukit 
Payung-Pekanbaru lumayan jauh dan 
membutuhkan waktu kira² 90 menit, 
maka Pelatihan tak dapat di-
laksanakan sampai sore. Rombongan 
kembali ke Pekanbaru pukul 15.00 
wib. 

~Ernawati Tarigan 

Pelatihan Liturgi Wilayah IV 

Pelatihan wil IV diPusatkan di stasi 
Kota Batak, pada hari minggu 01 
november 2015. 

Rombongan tiba pukul10.30 wib, 
ketika rombongan tiba ternyata umat 
baru saja selesai Ibadat Sabda. 
Rombongan disambut oleh nyanyian 
merdu adik-adik OMK yang sejak 
sabtu sore sudah berada disana 
mengikuti Penutupan Bulan Rosario.  
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Seperti biasa sebelum Pelatihan 
dimulai, terlebih dahulu acara salam 
Perkenalan Team dan kata sambutan.  

Kata sambutan pertama diberi 
kesempatan bagi coordinator Wilayah 
IV, Bpk M. H Sitinjak, dilanjutkan oleh 
Kata sambutan Ketua Seksi Liturgi, 
Bpk Paian Gultom dan Kata sambutan 
mewakili DPP  diwakilkan oleh 
Sekretaris II DPP, Bpk Jhony Marpaung 

Tak lupa juga Bpk Paian Gultom 
memperkenalkan seluruh Team nya.  

Pelatihan Dirigen :Ibu Nursitti Paulina 
sihotang, Sdri Fika Angela silaban 

Pelatihan Mazmur : Ibu Ernawati 
Emeliana tarigan, Bpk Tarsisius 
Sukardi 

Pelatihan Lektor : Bpk Markus 

Pelatihan Misdinar : Bpk I Nyoman P. 
Ajana, Bpk Yan Steven situmorang 
,Sdri Vincent 

Pelatihan Tata Tertib Kolektan   Ibu 
Helena Rustam 

Pelatihan Dekorasi Altar :Ibu Betty 
Willybrordus, Ibu Maria Ernita 
Situmorang dan Ibu Roida Siringo-
ringo.  

Pukul 11.25 wib Pelatihan dimulai. 
Seluruh Pelatihan dilaksanakan di 
ruang kelas sekolah Asisi, karena 
peserta Pelatihan Misdinar lumayan 
banyak maka Pelatihan Misdinar 
dilaksanakan di gereja.        

 

Peserta Pelatihan dari 6 kategori 
diikuti oleh 200 orang.  

Seluruh Stasi yang ada diwilayah IV 
mengirimkan utusannya ( stasi Kota 
Batak, Flamboyan, Kota Baru, 
Kampung Damai, Suka ramai, Kota 
Bangun, Indah Kiat dan Petapahan)  
Pukul 14,00wib seluruh Pelatihan 
sudah harus selesai, dan berkumpul 
kembali digereja paling lambat pukul 
14.30 wib.  

Lagi dan lagi masalah waktu, keluhan 
Peserta "terlalu singkat" terutama di 
Pelatihan  Dirigen. 

 Tapi kembali mengingat jarak tempuh 
kira-kira 90 menit, maka Pelatihan 
sudah harus selesai pukul 14,00wib.  

Setelah diiringi doa Penutup oleh Bpk 
C. Sidabutar, seluruh Rombongan 
pulang ke Pekanbaru pukul 15.00 wib. 

Peserta Pelatihan 

 Wil Pusat   230 orang 
 Wil I            200 orang 
 Wil II           195 orang 
 Wil III          159 orang 
 Wil IV          200 orang 
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 jumlah        984 orang.  

Meskipun dari awal ditargetkan 1000 
orang Peserta Pelatihan, namun 
dengan 984 Peserta, seluruhTeam 
tetap bersyukur.  

Semoga dari 984 orang yang telah 
mengikuti Pelatihan dapat menjadi 
langkah awal untuk Kemajuan dan 
Keseragaman Liturgi Se Paroki Santo 
Paulus, Pekanbaru. 

Sampai jumpa pada Pelatihan  tahun 
depan. Amin...  

~Ernawati Tarigan 

SEKSI BIA BIR 

SEMINAR TUMBUH KEMBANG ANAK 

DAN REMAJA DAN CARA 

PENDAMPINGANNYA 

Minggu, 25 Oktober 2015, Seksi BIA 
BIR DPP St Pauus Pekanbaru 
mengggelar acara Seminar Tumbuh 
Kembang Anak dan Remaja serta cara 
pendamapingannya, dengan Nara 
sumber utama Dr. Elly Anggraeni. 

Seminar ini dihadiri oleh pendamping 
BIA & BIR dari Stasi-stasi dan 
beberapa dari kring-kring di  Wilayah 
Pusat. Antara lain dari : 

1. Kring Wilayah Pusat 
2. Stasi St Lusia Rumbai 
3. Sasi St Veronika Sri Palas 
4. Stasi St Elisabetn Muara Fajar 
5. Stasi St Agnes Muara Beringin. 

6. Stasi St Theresia Kanak-kanak 
Yesus Takwana 

7. Stasi St Monika Mejuah-juah 
8. Stasi St Philipus Arengka Ujung 
9. Stasi St Yohanes Don Bosco 

Rajawali 
10. Stasi St Felicitas Kota Bangun  
11. Stasi St Tarcisius Kota Baru 
12. Stasi St Agatha Kualu Tarai  
13. Stasi St Rafael PT. Johan  

 
Seksi BIA & BIR dari kring selama ini 
belum terbentuk. Namun diharapkan 
agar setiap kring dapat menambahkan 
seksi BIA & BIR di kring. Agar dapat 
menjaring anak dan remaja yang 
belum aktif dalam pembinaan. 
Walaupun tidak terjun langsung dalam 
kegiatan pembinaan di wilayah pusat 
tetapi mereka dapat melakukan 
pembinaan di kring-kring. Dan terus 
menerus mengingatkan agar orang tua 
selalu membawa anak-anak mereka 
dalam kegiatan bina iman anak dan 
remaja... 

Sebab kita ketahui bahwa pembinaan 
yang dilakukan sejak dini akan 
menjadi lebih baik. 

Namun sangat disayangkan karena 
tidak semua stasi mengirimkan 
pendamping BIA & BIR nya. 

Selain seminar tumbuh kembang anak 
dan remaja juga dalam kegiatan ini 
dilakukan evaluasi terhadap kegiatan 
BIA & BIR. 

Akhir acara adalah untuk menyam-
paikan kegiatan Natal. Diharapkan 
semua pendamping BIA & BIR dapat 
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mempersiapkan kegiatan2 Natal sesui 
dengan tema tentang persekutuan 
(koinonia). 

~Rosalaura Purba 

SEKSI KEPEMUDAAN - OMK 

REKOLEKSI OMK DI WILAYAH III 

Menjadi minoritas disuatu tempat 
memang terkesan sulit bahkan 
menjadi tekanan  tersendiri bagi kita. 
Apalagi ketika kita diserang dengan 
pertannyaan yang menjebak dan sulit 
untuk dijawab. Itulah yang dirasakan 
oleh Orang Muda Katolik (OMK) St. 
Sisilia  - Siabu. Sebenarnya tekanan 
minoritas ini juga menjadi “salib” bagi 
kita bersama, yang harus disikapi 
dengan baik. Bagaimana kita dapat 
tetap mempertahan Iman Katolik yang 
kita miliki. Itulah salah satu tujuan 
diadakannya rekoleksi OMK untuk 
wilayah tiga (Siabu, Bukit Payung dan 
Salo).  

Rekoleksi OMK di Siabu. Minggu 4 
Oktober 2015 - dihadiri lebih kurang 
35 orang muda yang terdiri dari dua 
stasi yaitu Siabu dan Bukit Payung. 
Dalam rekoleksi ini Pastor Franco 
Qualizza, SX  memberikan materi 
tentang Tri Tunggal Maha Kudus. Kita 
tahu bahwa Trinitas ini adalah salah 
satu bahan yang sering digunakan oleh 
“tetangga sebelah” untuk 
menggoyahkan Iman kita. Dalam 
kesempatan ini pastor menjelaskan 
tentang dasar-dasar Trinitas itu 
sendiri, dimana Allah itu Esa yang 
terdiri dari tiga pribadi yaitu Bapa, 
Putra dan Roh Kudus.  

Setelah selesai materi maka diadakan 
sesi sharing. Mereka begitu antusias 
mengikuti sesi ini. Mereka 
mensharingkan berbagai macam 
pertannyaan yang pernah mereka 
alami. Salah satu contoh 
pertannyaannya : Apakah benar Tuhan 
kalian itu tiga?, Apakah dalam Gereja 
Katolik dilarang makan darah? bahkan 
pertanyaan yang terkadang 
menggelitik yaitu mengapa kalian 
berdoa sebelum makan? Atau 
berdosakah jika berpacaran dengan 
agama lain?. Yah..pertannyaan itu 
semua tentu menjadi pergumulan bagi 
kita terutama kalangan OMK. 
Pertannyaan–pertanyaan mereka itu 
dijawab dan dijelaskan oleh Pastor 
Franco Qualizza, SX dengan sangat 
jelas.  

Selain itu, Seksi Kepemudaan Paroki 
St. Paulus Pekanbaru, Lorensius Purba 
juga memberikan motivasi kepada 
peserta rekoleksi. Bagaimana 
seharusnya OMK dalam kehidupan 
menggereja dan memiliki rasa bangga 
sebagai Orang Katolik. Inti dari 
rekoleksi ini kita tidak mudah di 
goyahkan oleh pertanyaan dari sekitar 
kita. Banggalah menjadi Katolik dan 
perkuat Iman sebagai anak-anak 
terang karena OMK adalah masa 
depan Gereja Katolik. 

~ M Nanik Rahayu; Foto Martinus Nopie 
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PENUTUPAN BULAN ROSARIO OMK 

DI WILAYAH IV 

Sabtu, 31 Oktober 2015 Tim OMK 
Paroki bersama dengan segenap OMK 
wilayah IV Paroki St.Paulus Pekanbaru 
mengadakan kegiatan Penutupan 
Bulan Rosario Oktober 2015 di Stasi 
St. Yohanes Kota Batak. Kegiatan ini 
dibuka oleh sambutan dari pengurus 
Stasi K.Batak, Bpk. A. Tamba sebagai 
perwakilan dan disusul dengan materi 
singkat yang berjudul OMK, Iman dan 
Karya yang dibawakan oleh Sie. 
Kepemudaan Paroki, Bpk. Lorensius 
Purba yang juga merupakan 
penggagas dari kegiatan tersebut. 

Kegiatan yang dihadiri 72 orang OMK 
dari stasi-stasi wilayah IV berikut 
dengan tamu undangan dari OMK 
Wilayah Pusat ini berlangsung lancar. 
Renungan refleksi yang di pimpin oleh 
Sdr. FX. Kukuh dan tim membawa para 

rekan OMK untuk lebih meresapi akan 
arti diri dalam kehidupan sehari-hari. 
Selain itu juga untuk menutup devosi 
Rosario selama sebulan ini, rekan OMK 
diajak bersama untuk mendaraskan 
Doa Rosario yang diadakan di halaman 
Gereja dan mengelilingi api unggun. 
Walaupun hujan deras sejenak turun, 
namun kaum muda masih tetap 
semangat untuk melanjutkan kegiatan 
tersebut.  

Acara ditutup dengan penerbangan 
lampion sebagai wujud doa dan 
permohonan melalui perantaraan 
Bunda Maria dan dilanjutkan malam 
keakraban sekaligus sosialisasi dari 
Tim Paroki , Daniel Gultom mengenai 
Pentas Seni dan Temu OMK di bulan 
November 2015 mendatang. Ucapan 
Terimakasih diberikan kepada Tim 
Panitia kecil yang dipimpin Sdr. Samsi 
dan pengurus Stasi Kota Batak yang 
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telah mempersiapkan kegiatan ini 
dalam waktu yang singkat. Semoga 
kegiatan-kegiatan kebersamaan OMK  
dapat berkelanjutan dan kekraban 
sesama rekan OMK semakin terjalin 
dengan erat. Selamat Berkarya…!!! 

~Fika Angela Silaban 

SEKSI KELUARGA 

KURSUS PERSIAPAN PERKAWINAN 

IV-2015 

Hanya di Katolik lah ini dimungkinkan, 
ketika anak-anak kita atau muda mudi 
kita ingin membentuk keluarga maka 
mereka di wajibkan untuk mengikuti 
pembekalan, yang membuat wawasan 
mereka makin lebih luas dalam 
memahami janji suci yang akan 
mereka ucapkan. 

Sembilan  materi diberikan sebagai 
pembekalan agar para muda mudi ini 
lebih mengerti ciri ciri perkawinan 
Katolik dan mampu mengembangkan 
cinta kasih pada pasangan itu dalam 
mencari kebahagiaan dan hidup yang 
lebih berkesejahteraan. 

Jadi muda mudi ini dalam mem-
persiapkan perkawinannya tidak 
dibiarkan sendiri mereka reka apa 
yang akan dihadapi, tapi mereka 
dibimbing dan mendapat arahan dari 
2 orang Pastor, Katekis, dan beberapa 
professional dibidangnya. 

 Kursus Persiapan Perkawinan (KPP IV 
/ 2015) kali ini diikuti 11 pasang 
muda mudi dan 1 orang single 
(pasangannya ikut di luar kota), dari 
peserta juga terdapat 2 pasangan yang 

sudah berkeluarga dan akan 
menerimakan peneguhan secara 
Katolik. 

Selama 3 hari penuh  kita bersama 
sama saling sharing dan berbagi 
pengetahuan dan pengalaman, cukup 
melelahkan, semoga semua ini 
berguna. 

Tidak hanya murni belajar saja, akan 
tetapi karena acara ini adalah dari kita 
oleh kita dan untuk kita maka mereka 
dibagi beberapa kelompok agar para 
peserta juga berani memimpin doa, 
bertanggung jawab terhadap 
kebersihan kelas, dapur dan sekitar 
ruang belajarnya, patut dipuji 
angkatan kali ini bisa lebih mudah 
dimotivasi dan menjalankan 
tanggungjawabnya. 

 

 Inilah wajah wajah calon gereja 
domestic yang optimis, selamat 
berjuang semoga lancar jangan lupa ya 
materi materi yang sudah kalian 
dapatkan yang paling penting Kalian 
ingat dengan peneguhan hubungan 
kalian kelak artinya menghadirkan 
Kristus ditengah kalian jadi saling 
melayani dan rendahkanlah hati 
satu dengan yang lainnya, pupuklah 
dengan doa pribadi maupun di 
lingkungan kalian. ~Pasutri Tri S dan Effen 

M 
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WILAYAH 

WILAYAH II – BERBAGI ILMU 

TENTANG SAKRAMEN 

Bertempat di Aula Gereja Santa Lusia 
Rumbai, pada hari Minggu 11 Oktober 
2015 pada pukul 10:00 pagi, telah 
terlaksana kegiatan Sharing perihal 
Sakramen oleh Katekis Paroki (Bapak 
Nyoman).  Kegiatan yang dihadiri 45 
orang yang terdiri dari Pengurus Stasi, 
Pengurus Inti Kring & OMK, juga 
dihadiri oleh perwakilan dari Stasi 
Wilayah 2  yaitu Stasi St Elisabeth 
Muara Fajar, Stasi St Veronika Palas 
dan Stasi St Theresia Kanak-kanak 
Yesus Takuana.  

Materi yang disamPaikan sungguh 
menarik, mulai dari Sakramen 
Pembaptisan, Sakramen Krisma, 
Sakrament Tobat, Sakramen Komuni 
Pertama, Sakramen Perkawinan dan 
Sakramen Perminyakan.  Bukan hanya 
perihal persyaratan namun banyak hal 
yang didiskusikan bersama seluruh 
peserta.  

Kegiatan ditutup pukul pukul 14:00 
wib dengan menyepakati akan ada 
Sharing lanjutan perihal Sakramen dan 
Sakramentali. 

Dengan kegiatan sharing perihal 
Sakramen ini, para pengurus semakin 
mengerti dan diharapkan dapat 
berbagi informasi dengan segenap 
umat. 

Terimakasih 

  

~Paulus C Motoh 

STASI 

St Philipus Arengka Ujung – 

Penutupan Bulan Rosario 

Bertempat di Gedung Serbaguna 
Gereja Oikumene Lanud Rusmin 
Noerdjadin dilaksanakan Penutupan 
bulan Rosario Stasi St. Philipus 
Arengka Ujung pada Sabtu 31 Okt 
2015 pukul 19.00 wib. 

Ibadat yang dipimpin oleh ProDiakon 
Bp.Sumardi dan Bp.Sahana ini 
berlangsung sungguh meriah. Dalam 
renungan singkatnya, Bp. Sumardi 
menjelaskan kembali asal muasal doa 
Rosario yang dimulai pada abad ke 13. 
Rosario semakin dikenal karena 
banyak doa dan permintaan yang 
terkabulkan, walaupun doa itu dapat 
dikabulkan dalam waktu yang tidak 
lama ataupun membutuhkan waktu 
yang lama. Keyakinan kita perlu 
ditanamkan bahwa setiap doa akan 
dikabulkan.  

Setelah Doa Rosario yang dibagi 
perkelompok dilanjutkan acara 
penyampaian ujud-ujud doa tertulis 
yang dibakar dengan simbol naiknya 
asap membumbung ke udara, 
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begitupun doa-doa yang dituliskan 
naik ketempat yang Maha Tinggi 
dengan perantaraan Bunda Maria. 
Setiap peserta diberikan kesempatan 
menyalakan lilin. Prosesi Arak-arakan 
Patung Bunda Maria yang 
dikembalikan ke dalam Gereja 
merupakan acara penutupan.  

 

Acara dilanjutkan acara ramah tamah 
dengan konsumsi jajanan pasar.  

Pada kesempatan tersebut diberikan 
pula kesempatan pada Team ME - 
Marriage Encounter Pekanbaru, yang 
memperkanalkan manfaat Weekend 
ME dan menjaring peserta pasutri 
untuk mengikuti Weekend ME di 
dalam waktu dekat.  

Sampai jumpa di bulan Maria 
selanjutnya. 

~Daud Darmono- Foto Ign Sumarno 

St Lusia Rumbai 
Rekoleksi Misdinar 

 Suasana Aula Gereja Stasi Santa Lusia 
Rumbai hari Minggu, 1 Nopember 
2015 terasa ramai sekali. Kurang lebih 
50 anak-anak Misdinar baik yang baru 
maupun yang lama semua berkumpul 
untuk mengikuti kegiatan Rekoleksi. 

 Mengawali kegiatan ini, Suster Ezra 
membawakan materi Spiritualitas 
Pelayanan yang dikemas dalam bentuk 
presentasi, lagu dan beberapa video 
simulasi. Acara semakin seru dan 
bersemangat ketika masuk ke acara 
nyanyi dan olah tubuh oleh Pak Anton 
Riyanto dan Ibu Irin Moko, banyak 
dari anak-anak yang sangat antusias 
mengikuti acara ini. 

 Setelah makan siang bersama, 
kegiatan dilanjutkan dengan materi 
tentang bagaimana Misdinar bertugas 
dengan baik dan benar yang 
disampaikan oleh Bapak Teguh 
Djatmiko. Materi selanjutnya adalah 
pengenalan peralatan liturgi dipandu 
oleh Bapak Sugiman. Kegiatan 
dilanjutkan oleh Suster Silvi dengan 
pengucapan janji setia pelayanan dan 
ditutup dengan kegiatan kuis 
berhadiah seputar tugas-tugas 
misdinar dan peralatan liturgi. 
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Pukul 4 sore kegiatan berakhir dan 
anak-anak kembali ke rumah masing-
masing dalam keceriaan, selamat 
bertugas dan selamat melayani. 

~Paulus C Motoh 

Pelatihan Lektor dan Mazmur 

 Menindak lanjuti hasil dari kegiatan 
Pelatihan Liturgi Wilayah 2 yang 
diadakan di Stasi Palas, maka pada 
hari Minggu 8 Nopember 2015, 
dimulai pukul 10:30 s/d pukul 15:00 
wib, telah terlaksana kegiatan 
Pelatihan Lektor dan Mazmur untuk 
petugas-petugas utusan dari masing-
masing kring dan kelompok kategorial 
yang ada di Stasi Santa Lusia Rumbai. 

 Dihadiri kurang lebih 65 orang, 
kegiatan dimulai dengan presentasi 
dari Bapak Teguh Djatmiko 
menyampaikan makna dan tugas 
Lektor ditinjau dari sudat pandang 
Biblis. Selanjutnya peserta dibagi 
kedalam 2 kelompok untuk 
mempelajari lebih mendalam tentang 
bagaimana cara bertugas dengan baik 
dan benar, serta berlatih bersama 
pembimbing yang tersedia dalam 
kelompok-kelompok yang lebih kecil. 

 

Di akhir acara, kedua kelompok 
digabung kembali untuk latihan tampil 
bersama.  Banyak hal yang masih perlu 
di perbaiki dan ditingkatkan, semoga 
dengan bimbingan doa serta latihan 
terus menerus, para petugas dapat 
menampilkan talenta terbaiknya 
dalam mewartakan sabda Allah, Amin. 

~Paulus C Motoh 

PERISTIWA 

ULANGTAHUN KONGGREGASI FCJM 

Sabtu, 31 Oktober 2015, di Paroki St 
Paulus diadakan perayaan Ekaristi 
dalam rangka menutup bulan Rosario. 
Misa dipersembahkan oleh Pastor 
Otello Pancani SX.  Dalam kesempatan 
ini, hadir para suster se rawil Riau 
Daratan sehubungan dengan rekoleksi 
rutin yang biasa para suster 
laksanakan. Dalam kesempatan ini 
pula, secara istimewa para suster 
FCJM selaku tuan rumah 
mempertingati ulangtahun ke 155 
konggregasi FCJM berdiri di dunia, dan 
80 tahun konggregasi FCJM berkarya 
di Indonesia. 

FCJM (Franciscanae Filiae Sanc-
tissimae Cordis Jesus et Mariae)  atau 
Suster-Suster Fransiskan Puteri-Puteri 
Hati Kudus Yesus dan Maria adalah : 
Persaudaraan Injili yang anggota-
anggotanya baik secara persaudaraan 
maupun bersama membangun 
hubungan yang intim dengan Yesus 
Kristus dan seluruh alam ciptaan-Nya. 
Kongregasi ini berkembang dengan 
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pesat di bawah pengasuhan 
pendirinya Muder Maria Clara 
Pfaender yang hangat dan penuh 
kasih. Kesucian dan keutamaan 
rohaninya yang tinggi terpancar dari 
karya pelayanan bagi yang sakit, 
menderita dan yatim-piatu, menarik 
banyak pemudi ikuti berkarya dalam 
Kongregasi FCJM. 

Konggregasi FCJM di Indonesia 
berpusat di Pematang Siantar, saat ini 
beranggotakan lebih dari 200 suster, 
yaitu suster kaul kekal 181 orang, 
junior 56 orang,18 novis dan 18 
postulat, demikian disampaikan oleh 
Sr Louis Marry Saragih FCJM dalam 
kesempatan homily yang diberikan 
oleh Pastor. 

Setelah perayaan Ekaristi, seluruh 
umat yang hadir diundang untuk 
makan malam sebagai rasa syukur 
atas peyertaan  Tuhan untuk karya-
karya para suster FCJM.  

 

MEMPERINGATI PESTA SANTO 

GUIDO MARIA CONFORTI 

Kamis, 05 November 2015, pukul 
18.30, Misa Peringatan St.Guido Maria 
Conforti dipimpin oleh P.Pancani SX 
dan di dampingi oleh P.Franco SX, 
P.Lius SX dan P.Casali SX. 

Seusai misa, seluruh umat yang hadir 
diundang untuk menikmati sajian yang 
telah disediakan. 

 
Peringatan St. Guido Maria Conforti ini 
adalah perayaan yang sangat 
bermakna bagi para Pastor Xaverian 
karena St.Guido Maria Conforti adalah 
bapa pendiri Serikat Xaverian. 

Mari kita mendukung dan mendoakan 
para Pastor kita... 

~Fika A Silaban 
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PENGUMUMAN 
 

 Tanggal 29 Nov 2015 kita mulai memasuki Masa Adven yang akan 
berlangsung sampai Natal Dan dalam masa Adven kita menghindari pesta 
perkawinan dan pesta adat. 

 Mengingat kita sudah mulai menjelang akhir tahun, baiklah Pengurus stasi 
(khususnya Sekretaris dan Bendahara) mulai mempersiapkan laporan 
tahunan dan jika dalam hal administrasi ada tanggungan yang belum 
dilunasi, supaya dengan segera dibereskan secara tuntas. 

 Rapat dewan Paroki Pleno diadakan tanggal   Desember 2015 – mohon 
partisipasi para Ketua Stasi untuk dapat menghadiri acara tersebut. 

 Ketua Stasi diharapkan menunjuk salan satu pengurus / umat di stasi 
masing-masing untuk berkontribusi dalam warta Paroki Edisi Januari 2015 
– berupa beberapa foto dan tulisan acara Misa/ Ibadat / Perayaan Natal di 
stasi masing. Para ketua stasi akan dihubungi oleh Editor Warta Paroki 
dalam tiga hari setelah Pertemuan Wilayah 

 Bagi yang ingin mengucapkan selamat Natal di Edisi Desember 2015, dapat 
menghubungi Panitia Natal Wilayah Pusat. 

PEMBANGUNAN GEREJA 
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