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Salam sejahtera bagi anda pembaca
RELASI yang setia.
ertama, kami seluruh pengasuh RELASI
meminta maaf atas keterlambatan
terbitnya edisi ini.
Ternyata perubahan majalah dari bentuk
cetak menjadi Digital, membutuhkan banyak
perubahan dalam pengelolaannya, baik
teknologi penerbitannya yang memerlukan
staf yang mengerti masalah digitalisasi,
maupun teknik publikasi supaya Relasi
dapat mudah dibuka dengan laptop atau
gadget dan media lainnya. Hal lain yang
kami pikirkan, apakah cara penyajian
majalah Relasi yang selama ini berbentuk
buku, masih sama nyamannya untuk dibaca
ketika disajikan sebagai majalah digital.
Di samping itu, akibat dari timbulnya
Covid-19, dengan semua kegiatan berkumpul
ditiadakan, sangat mempengaruhi semua
gaya hidup kita dalam berkegiatani.
Ketiadaan kegiatan-kegiatan yang biasa kita
lakukan, membuat seretnya artikel-artikel
yang akan dimuat. Semoga badai cepat
berlalu dan semuanya kembali normal.
Pada penerbitan kali ini, kami
mengangkat tema: Called To Holiness
(Dipanggil ke Kekudusan). Sajian utama
kiranya dapat memberi pencerahan kepada
kita semua, siapa saja yang dipanggil Tuhan
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untuk menjadi kudus.
Salah satu sharing dalam edisi ini ditulis oleh Pastor Herman Sina
dari Distrik Ende. Beberapa waktu setelah kami menerima naskah beliau,
kami dikejutkan dengan berita bahwa beliau meninggal dunia. Ternyata
sharing yang beliau disampaikan merupakan pesan terakhir bagi kita
semua. Kami semua mendoakan kiranya beliau telah beristirahat dalam
damai di sisi Bapa di surga.
Untuk penerbitan yang akan datang, kami memilih Tema: “Keep Your
Lamp Burning”
Kami mengharapkan kiriman naskah, terutama dari Distrik Joglolang,
Bandung, Manado, Pontianak dan Wilayah Sorong dan Kupang. Kami
mohon artikel jangan terlalu panjang, maksimum dua halaman dan
dilengkapi dengan foto-foto kegiatan berikut keterangannya.
Terima kasih atas partisipasi Anda semua. Selamat membaca.
■/KT
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KORNAS MENYAPA

Pasutri Jacob-Meme dan Pastor Akik Purwanto

Salam sehat dan sejahtera dalam Kristus Cahaya Dunia!
ang terkasih para Bapa Uskup, Imam, Frater, Bruder, Suster, rekanrekan KorDis, KorWil, KorMep serta semua anggota komunitas ME
di seluruh Indonesia.
Perasaan kami saat ini bercampur-aduk, ada rasa sedih, kecewa,
menyesal namun juga ada rasa syukur yang begitu besar karena Tuhan
telah melindungi kita di tengah pandemi Covid-19.
Perasaan sedih kami terutama dikarenakan ada rekan KorDis yakni
Pastor Herman Sina, SVD yang telah berpulang ke rumah Bapa, kami juga
merasa sangat menyesal karena tidak sempat memenuhi permintaan
beliau untuk mengunjunginya di Ende. Pastor Herman adalah sosok
pastor yang sangat peduli terhadap keluarga-keluarga di tempat beliau
ditugaskan. Cintanya terhadap ME juga begitu besar, dalam keadaan
sakit pun, beliau beberapa kali menghubungi kami membicarakan
tentang ME, dan dalam keadaan sedang perawatan di Semarang pun,
beliau menyempatkan menelpon kami, mengabarkan kalau akan terbang
kembali ke Ende untuk memberikan WeekEnd kemudian kembali
lagi untuk melanjutkan perawatannya. Sungguh kami merasa sangat
kehilangan sosok seorang pejuang cinta kasih, seorang militan dalam
Gerakan ME.
Selain itu juga adanya beberapa anggota komunitas kita yang telah
berpulang kepada Bapa dikarenakan terpapar Covid-19 juga merupakan

Y

6

04

Mar - Mei 2020

kesedihan tersendiri, semoga semua yang telah dipanggil Tuhan
diberikan tempat istirahat kekal yang mulia.
Perasaan sedih berikutnya dikarenakan semua rencana kegiatan
nasional dalam rangka merayakan lustrum ke-9 WWME Indonesia tahun
ini tidak dapat kita wujudkan. Jujur ada rasa kecewa, namun kami percaya,
Tuhan pasti punya rencana yang terbaik untuk kita.
Dalam masa ‘social distancing” ini, kita semua tidak bisa beribadah
di Gereja dan bahkan merayakan Pekan Suci, memperingati sengsara
Kristus dan kebangkitan-Nya pun hanya melalui TV atau video streaming,
sungguh menambah perasaan sedih kami. Namun, kami sungguh merasa
terhibur menyadari betapa besar kasih Kristus bagi kita semua, dan jika
saat ini kita masih dalam keadaan sehat, dan masih dapat beraktivitas
dalam keterbatasan, itu adalah anugerah yang luar biasa besar dari-Nya.
Rasa syukur kami juga dikarenakan dalam situasi sulit ini, Tuhan
masih memberi kita kesempatan untuk dapat tetap melakukan berbagai
kegiatan dan berkomunikasi satu sama lain dengan bantuan teknologi
yang semakin canggih. Beberapa waktu yang lalu, saat hari raya
Paskah, International Ecclecial Team (IET) atau kita sebut KorDun, telah
mengadakan pertemuan internasional dengan beberapa perwakilan
dari beberapa negara dan menyapa kita serta mengajak kita untuk
bersama-sama berdialog dengan dipandu melalui video streaming. Hal
ini merupakan pengalaman baru yang sangat mengharukan bagi kami.
Di waktu mendatang, kami pun ingin menyapa Anda, seluruh
komunitas ME Indonesia melalui pertemuan secara daring/maya. Semoga
semua bentuk rintangan tidak menyurutkan semangat kita untuk terus
beraktivitas, menebar cinta kasih dan tetap menjalankan gaya hidup ME
melalui dialog-dialog harian kita.
Kami berharap situasi dan kondisi ini akan menjadi saat-saat bagi
kita semua mempunyai suatu kesadaran baru akan arti kehidupan dan
memperoleh pengalaman berharga yang semakin mendewasakan iman
pribadi dan kepasutrian kita menjadi semakin sakramental, komuniter
komunitarian dan misioner.
Akhir kata, kami mengucapkan Selamat Paskah, kebangkitan-Nya
menyelamatkan kita semua. We Love You – We Need You. ■/KT

Pastor Akik Purwanto & Pasutri Meme-Jacob
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SAJIAN UTAMA

Panggilan Kepada Kekudusan
(Call to Holiness)

istimewa

Oleh: Pastor Hermanus Sina, SVD & Pasutri Ande-Gin

Pasutri Ande-Gin & Pastor Hermanus Sina, SVD

Formasi

yang berisi Air Putih, akan berubah menjadi kehitaman
︶ Gelas
setelah diisi dengan bubuk kopi. Apakah tidak ada kemungkinan
untuk menjadi bening kembali? Yang bisa dilakukan adalah
dengan menuangkan air putih secara perlahan-lahan ke dalam
gelas itu sampai airnya meluap. Dituangkan terus dan terus
hingga air yang kehitaman dalam gelas itu perlahan-lahan
menjadi kembali bening.

S

imulasi ini hendak mengungkapkan bahwa hidup Iman kita
sejak dibaptis sesungguhnya bening. Namun menjadi kotor,
hitam karena terkontaminasi oleh berbagai keburukan,
kejahatan yang kita lakukan, baik sengaja maupun tidak sengaja
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melalui pikiran dan perkataan, dengan perbuatan dan kelalaian.
Tapi oleh curahan air putih bersih, simbol Pembaptisan yang
menyucikan, kita dapat membersihkan dosa yang sering kita
lakukan. Sakramen Tobat merupakan sarana yang disiapkan Allah
melalui Bunda Gereja untuk menjadikan hidup iman kita terus
menjadi putih. Sesungguhnya martabat kita sebagai anak Allah
tetap dipelihara oleh Allah supaya kita terus berusaha menjadi
Kudus melalui pembersihan diri secara terus menerus dengan
sarana sakramen tobat. Kita sungguh telah dipanggil kepada
Kekudusan; We are called to Holiness.
BPS Ande
Manusia diciptakan Allah dengan baik, begitu juga dengan saya
yang telah diciptakan oleh Tuhan dengan baik. Karena itu saya juga
berhak menggunakan belas kasih, kemurahan hati, lemah lembut,
kesabaran dan rela mengampuni. Namun dalam hidup harianku,
saya cenderung jatuh dalam dosa yang membuatku kotor dan
gelap, melalui pikiran, perasaan, perkataan dan perbuatan saya.
Agar dosa saya dibersihkan, saya harus berusaha dengan sungguhsungguh untuk kembali menerima Rahmat Allah melalui Sakramen
Tobat, membaca Kitab Suci, mengikuti Perayaan Ekaristi setiap hari
Minggu dan hari besar lainnya dengan hati yang terbuka, jujur,
rendah hati sehingga saya sungguh menjadi kudus.
BPS Gin
Dalam perjalanan hidup sebagai suami dan isteri, banyak hal
yang tidak pantas telah saya lakukan, melalui pikiran, perkataan,
perbuatan dan kelalaian. Karena itu akhirnya saya masuk ke dalam
kegelapan dosa.
Saya menyadari dan menyesal atas semua hal yang menjadikan
saya memasuki kegelapan dosa itu. Namun, dengan sikap rendah
hati, kelemahlembutan, serta keterbukaan, kita akan memperoleh
Rahmat Pengampunan dari Allah melalui Sakramen Tobat. Selain
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itu, perayaan Ekaristi dan membaca Kitab Suci dapat membantu
saya menjadi Kudus atau Suci kembali.
BPS Pastor Hermanus Sina SVD
Santo Agustinus melukiskan tentang siapa kita di hadapan
Allah dengan ungkapan yang sangat mempesona. ”Kita adalah
orang berdosa yang berjuang untuk menjadi kudus dan juga adalah
kudus yang takut untuk berbuat dosa.” Ungkapan ini dapat dipahami
bahwa hakikat kita sebagai anak Allah senantiasa berada di antara
kedua kutub itu, yaitu orang berdosa yang ingin bertobat dan orang
kudus yang takut berbuat dosa. Bunda Gereja telah menyediakan
sarana istimewa bagi kita agar hakikat kita sebagai anak Allah tetap
melekat pada kita. Sarana istimewa itu adalah Sakramen Tobat.
Katekismus Gereja Katolik mengajarkan bahwa Sakramen Tobat
sangat penting dalam perawatan rahmat pembaptisan dan karunia
penguatan para beriman. Sakramen Tobat ini efektif bermanfaat
mendatangkan rahmat, para peniten mesti menunjukkan sikap
penyesalan, kesediaan mengakui dosanya dan kemauan serta
keberanian untuk menjalankan penyilihan sambil terus dan tetap
mengimani bahwa Allah menyalurkan pengampunannya melalui
pelayanan Gereja (bdk. KGK 1447). Kekudusan adalah kemungkinan
yang selalu disiapkan Allah. Dari saya dibutuhkan sikap kerendahan
hati, kelemahlembutan, keramahtamahan, keterbukaan terhadap
pasangan dengan berkomunikasi serta berdialog, pengampunan,
menjalani aktivitas rohani: Perayaan Ekaristi dan membaca Kitab
Suci.

Dari Bait Allah menjadi tempat jual beli/Pasar (Mat.21:12-13)

Sharing Ande: Kehadiran yang Jahat
Kadang–kadang menjadi halangan bagi saya ketika pasanganku
berpikir dan bersikap memaksakan kehendak padaku, sementara
itu aku masih mengerjakan sepeda motorku yang rusak. Perasaan
hatiku yang senang akhirnya berubah dengan kehadiran yang jahat
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melalui kata-kataku yang tidak sopan dan tidak etis. Suasana pun
berubah, rumah kami yang awalnya sebagai Bait Allah berubah
menjadi tempat jual beli/Pasar.
Sharing Gin
Pada setiap kesempatan, bila ada pekerjaan atau tugastugas yang perlu segera diselesaikan, pasanganku Ande sangat
lamban menyelesaikannya. Kadang ia membiarkannya saja tanpa
penyelesaian. Hal ini membuat aku marah, jengkel kadang putus
asa, akhirnya saya pun mengeluh dan mengeluh …, “Kenapa saya
harus menikah dengan orang yang tidak peduli denganku?” Ande
tidak mau berpikir bersama denganku tentang apa yang sedang
aku pikirkan dan ia membiarkan aku berpikir sendiri sehingga
aku menjadi lelah dan tak berdaya. Lelah dan tak berdaya ini
mengakibatkan munculnya kehadiran yang jahat lewat hati, pikiran,
perkataan. Akibatnya rumah kami berubah dari Bait Allah yang
suci akhirnya menjadi tempat jual beli/pasar yang penuh dengan
keributan, suara dengan intonasi tinggi juga kata - kata yang kurang
sopan atau tidak etis.
Pastor Hermanus Sina SVD
Rasul Paulus membantu kita untuk menemukan bait Allah
kehidupan kita yang pernah kita jadikan sebagai pasar. Antara lain
dengan tidak menjadi penurut-penurut Allah, takut berkorban, malu
mengaku kesalahan dan juga malu meminta maaf (tidak hidup
dalam kasih). Konkritnya jarang mendengarkan firman Allah, jarang
pula membaca dan merenungkan Kitab Suci, berburuk sangka
kepada pasangan/sesama gemar menggosip dll.

Memulihkan Bait Allah

Sharing Ande mengenai Allah berdiam dalam diri kita melalui Roh.
Dalam hidupku, Aku selalu berdoa kepada Tuhan agar Tuhan
selalu memberkati keluargaku, sesama yang telah berbuat baik

11

04

Mar - Mei 2020

kepadaku. Saya menyadari sungguh dengan kekurangan dan
kelemahanku yang tidak sebanding dengan Gin pasanganku, aku
selalu menerima itu dengan sukacita, walaupun saya dipandang
oleh Gin tidak bisa berbuat apa-apa. Oleh Sakramen Perkawianan
aku harus berjuang untuk mempertahankan relasiku dengan Gin
walaupun banyak jatuh-bangun juga suka dan duka silih berganti.
Ada satu keyakinan bahwa saya dan keluargaku tidak bisa berjalan
sendiri-sendiri tetapi melalui Allah yang Maha Kasih dan setia
dengan kekuatan Roh Kudus yang selalu bekerja dalam diri ku dan
keluarga, pasti aku akan selalu dijaga dan diberkati dalam keadaan
yang menyenangkan maupun yang tidak menyenangkan.
Sharing Gin
Untuk memulihkan kembali Bait Allah yang suci, saya harus
berusaha untuk melakukan hal-hal yang menyenangkan atau
menggembirakan pasanganku dengan memberikan kata pujian
dan maaf karena pasanganku sangat berarti bagiku, misalkan saat
Ande menyiapkan makanan ternak, saya sampaikan terima kasih,
karena Ande telah menolong saya, atau memegang bahunya sambil
memberikan kata maaf atas sikap dan perilakuku yang membuat
Ande kecewa, putus asa, kurang percaya diri. Saya percaya hal ini
dapat terjadi adalah kerja dari Roh yang berdiam dalam diri saya,
sehingga saya dapat memulihkan bait Allah dari tempat jual beli /
pasar menjadi Bait Allah yang suci dan kudus.
Bait Allah kehidupan kita (Perkawinan dan Imamat) harus
dipulihkan. Yesus mencintai Bait Allah kehidupan kita agar kita
tetap menjadi berbarti bagi pasangan (anak-anak, tetangga dan
umat serta komunitas
Pastor Hermanus Sina, SVD
Dengan cara apa saya telah mengubah relasi dalam hidupku
Bait Suci menjadi tempat jual beli/pasar?
Tidak menghargai rahmat tabisanku, lalai berdoa, tidak
mendengarkan firman Allah (jarang membaca kitab suci dan
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merenungkannya dan kurang setia merayakan Ekaristi, melayani
ekaristi tidak dengan sepenuh hati, menyuburkan sikap egoisme
dengan menjadikan sakit sebagai alasan pembenaran diri.

Menghidupi Kekudusan Melalui Jalan World Wide Mariagge
Encounter (WWME)

Sebagai Pasutri, Imam, biarawan/wati kita dipanggil untuk
menghidupi kekudusan. Sakramen dan ikrar kaul kebiaraan
bukanlah tujuan akhir, melainkan suatu jalan menuju kekudusan,
jalan menuju surga dan perjalanan menuju kekudusan, jalan
menuju surga (negeri harapan) ini bukanlah jalan individual. Kita
membutuhkan orang lain juga untuk bisa kesana (Putar Lagu Dunia
Baru: Ada dunia baru negeri harapan/kukan sampai disana bila
kau membimbingku/kuharap kau selalu ada di sampingku/karena
hanya kau berarti bagiku. Ingat kembali tujuan awal anda menikah
dengan pasanganmu saat ini. Demikian juga dengan seorang imam
dan kaum religius, untuk apa mau ditahbiskan menjadi imam atau
mengikrarkan kaul-kaul kebiaraan?

Sharing Ande
Keputusan untuk menikah adalah sebuah panggilan yang
kudus dan suci yang harus saya jaga dan rawat sampai maut
menjemputku. Hidup rukun dan saleh yang ditanamkan oleh Bapak
dan Mamaku menjadi daya dorong untuk saya memilih panggilan
menikah. Hidup saleh, rajin berdoa dan sebagai guru agama tempo
dulu mengajar berdoa kepada umat di Gereja yang menggunakan
bahasa setempat, membuat aku tertarik menjadi seorang pelayan
dalam karya pastoral saat ini membagi sharingku melalui Gerakkan
Marriage Encounter. Dengan demikian saya memutuskan untuk
menikah dengan Gin yang merupakan pilihan hati saya. Saya harus
jaga dan rawat cinta suci kami ini agar menjadi berarti bagi diri
kami berdua, anak-anak, keluarga, orang–orang di sekitar kami
untuk menuju dunia baru negeri harapan.

13

04

Mar - Mei 2020

istimewa

Sharing Gin
Begitu juga dengan saya, dilahirkan dari Orang tua yang taat
agama, rajin berdoa sebelum tidur dan bangun tidur, setia dalam
Sakramen sampai maut menjemput mereka dalam usia lanjut,
merupakan contoh dan teladan hidup Kristiani yang aku tiru
dalam keluarga. Inilah harapan dan cita-citaku pada akhirnya saya
harus memutuskan untuk menikah. Keteladanan hidup dari kedua
orang tuaku ini menjadi inspirasi keluargaku saat ini untuk selalu
hidup rukun, rajin berdoa, dan selalu bersama-sama kemana saja
ke gereja dan kegiatan sosial lainnya. Bila salah satu di antara
kami tidak berjalan bersama-sama menjadi pertanyaan besar, ”Di
mana pasangan?”. Pertanyaan ini sering dan muncul menyapa
kami. Hal ini memicu kami berdua untuk menjaga kesejolian kami
yang merupakan terang dan garam bagi anak-anak, keluarga,
orang di sekitar kami maupun Gereja lokal, karena tujuan akhir
dari sebuah Perkawinan Katolik sejati yakni harus berjuang untuk
mempertahankan relasi kepasutrian kami menuju negeri harapan
yang kudus dan suci. ■/KT/RB

Dari kanan ke kiri: Ande, Gin, Pastor Hermanus Sina SVD, Mgr. Bodeng Timang,
Lucia, dan Deny
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SAJIAN UTAMA

Panggilan Menjadi Kudus
Bersama Pasangan
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Oleh: Pasutri Decky-Nika

Pasutri Decky-Nika

dari kita dipanggil untuk hidup dalam kekudusan. Hal
︶ Setiap
pertama yang perlu kita pahami tentang kekudusan adalah

bahwa Allah memanggil kita untuk hidup kudus. Kekudusan
bukanlah dikhususkan untuk Pastor, Suster, Frater, atau para
pemimpin Gereja. Tuhan memanggil kita semua untuk hidup
dalam kekudusan.

1 Petrus 1: 15 – 16: Tetapi hendaklah kamu menjadi kudus di
dalam seluruh hidupmu sama seperti Dia yang kudus, yang telah
memanggil kamu. Sebab ada tertulis: Kuduslah kamu, sebab Aku
kudus.
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1 Korintus 3: 16-17: Tidak tahukah kamu, bahwa kamu adalah Bait
Allah dan Roh Allah diam di dalam kamu? Jika ada orang yang
membinasakan Bait Allah, maka Allah akan membinasakan dia.
Sebab Bait Allah adalah kudus dan bait Allah itu ialah kamu.

S

ebagai orang Katolik kita tidak lagi hidup untuk diri sendiri
atau keinginan berdosa kita sendiri, tetapi kita dipanggil hidup
untuk Allah. Kita semua dipanggil untuk kekudusan. Kekudusan
tidak lepas dari kehidupan kita sehari – hari yang praktis. Kekudusan
di sini bukanlah kita harus selalu berdiam dalam Tuhan seperti
membaca alkitab dan berdoa terus menerus, tetapi Tuhan ingin agar
kita kembali pada kehidupan kita sehari- hari, mencintai pasangan
kita, mencintai keluarga kita, melayani komunitas kita, bekerja keras
di sekolah ataupun pekerjaan kita. Kita dapat belajar untuk menjadi
kudus dengan melakukan semua hal di bumi ini untuk kemuliaan
namaNya. Semua perbuatan baik kita jika didasarkan pada Iman,
maka kita akan dapat membawa orang merasa dekat dengan Allah
karena kehadiran kita. Kekudusan sebenarnya akan membuat kita
menjadi orang yang lebih bahagia, lebih baik, lebih damai dan lebih
berguna di dunia ini, bukan sebaliknya.
Menurut Paus Fransiskus, Gaudete et Exsultate, ada 5 tanda bahwa
kita sedang bertumbuh dalam kekudusan yaitu:
Anda merasakan kasih Allah yang merawat dan mencukupimu.
1. Anda mempunyai selera humor yang menggembirakan.
2. Anda berani berjalan melawan arus untuk melakukan hal yang
benar.
3. Anda bertumbuh dalam komunitas. Bisa di lingkungan / Kelompok
sel.
4. Anda mempunyai kebiasaan doa yang singkat tapi rutin.
Kami berdua kurang lebih baru 3 bulan mengikuti WE ME (Angkatan
93 Distrik X Malang), tapi kami dapat merasakan kami semakin intim,
kompak dan dapat saling mengerti satu sama lain. Meskipun masih
tetap saja ada hal-hal yang menjadi tantangan dalam kehidupan
pernikahan kami. Sungguh merupakan anugerah bagi kami, kami
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dapat mengenal gerakan yang sangat luar biasa ini selagi kami masih
muda.
Sejak mengikuti ME kami menjadi lebih dewasa dalam berdialog
dan bersikap terhadap pasangan, ketegangan – ketegangan yang
sering kami alami dalam berkomunikasi dulu sudah jarang terjadi,
karena kami belajar dan berproses bagaimana kami harus berdialog
yang baik. Berkat ME kami juga jadi semakin berkembang sebagai
pribadi terutama terhadap pasangan dan dalam keluarga.
Adapun buah – buah ME yang kami rasakan dalam kehidupan
kami saat ini adalah:
1. Kami menjadi lebih aktif dalam kehidupan berkomunitas di
gereja dibandingkan sebelumnya, kami juga menjadi lebih sering
melayani berdua dalam beberapa kegiatan yang ada di Gereja
bersama dengan beberapa pasangan muda ME yang seangkatan
dengan kami.
2. Kehidupan doa kami menjadi lebih baik. Kami menjadi lebih sering
berdoa bersama – sama. Kami berusaha untuk selalu mendoakan
Doa Pasutri bagi kehangatan dan keutuhan relasi kami berdua. Juga
dalam hal doa – doa yang lain seperti novena maupun Rosario.
Dalam doa, hati kami menjadi lebih dekat.
3. Kami menjadi lebih sering mengikuti Perayaan Ekaristi. Dalam hal
ini bukan berarti kami jarang mengikuti Perayaan Ekaristi (Hari
Sabtu / Minggu), tetapi kami jadi lebih sering mengikuti Misa
Harian berdua. Kami merasa hal ini membawa kami menjadi lebih
dekat tidak hanya untuk kami berdua, tapi lebih pada hubungan
kami dengan Dia, kami menjadi semakin dekat dengan Tuhan,
kami menjadi lebih belajar dan mengerti akan firman – firmannya
melalui bacaan injil dan homili –homili yang di bawakan oleh
pastor. Terlebih lagi kami semakin diteguhkan dan dikuatkan
dalam keseharian kami akan iman kami sebagai orang Katolik,
karena kami menjadi lebih sering menerima Yesus sendiri dalam
rupa Hosti suci.
Sebelum kami bahas lebih lanjut, buah – buah ME setiap orang /
pasangan mungkin dapat berbeda – beda, sesuai dengan panggilan
kita masing – masing. Yang pasti Tuhan punya rencanaNya yang indah
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pada kita.
Lalu apa hubungannya tema Panggilan Pada Kekudusan di atas
dengan sharing kami barusan? Kami berdua merasa menjadi kudus
bukanlah hal yang mudah, diperlukan kemauan, komitmen, ketulusan
dan pengorbanan dalam mewujudkan kekudusan itu sendiri. Terasa
berat memang. Tetapi jika kita lihat lagi di atas kekudusan itu tidak
hanya berasal dari hal – hal hebat yang kita lakukan melainkan dari
hal - hal praktis dalam keseharian kita. Relasi kita dengan pasangan,
anak dan sesama di sekitar kita. Gerakan ME ini membawa banyak
dampak positive bagi kehidupan kami terutama dalam relasi kami
berdua yang rupanya membawa kami kepada tahap selanjutnya.
Tuhan mempunyai rencana yang lebih indah lagi. Relasi kamipun
dibawa pada tingkat yang lebih lagi yaitu relasi kepada Kristus Yesus,
Tuhan Allah kita.
Bagi Kami, ME ini lebih besar dari sekedar gerakan Marriage
Encounter karena nyatanya bagi kami gerakan ini tidak hanya
menumbuhkan atau memperbaiki hubungan horizontal kami
(hubungan dengan pasangan) tapi juga hubungan vertikal kami
(hubungan dengan Tuhan). Gerakan ME ini secara tidak langsung dapat
membawa kami para pasutri pada jalan menuju kekudusan, dengan
hal – hal sederhana seperti, menjaga kekudusan dan keharmonisan
dalam perkawinan kami dan menjadi pribadi yang lebih baik bagi
pasangan. Kami memang masih jauh dari kekudusan itu sendiri,
tetapi paling tidak, menurut 5 tanda kita sedang bertumbuh dalam
kekudusan yang dikemukakan oleh Paus Fransiskus, kami menjadi tau
bahwa kami sedang bertumbuh dan berproses dalam kekudusan.
Semoga kami tetap semangat dan semakin rindu untuk hidup dan
bertumbuh dalam kekudusan melalui kehidupan kami sehari – hari,
Karena kita semua dipanggil untuk menjadi kudus sama seperti Dia
adalah Kudus.
Mengutip St. Josemaria Escrive,“Jangan menunggu sampai sudah
tua untuk memulai menjadi kudus, mulailah sekarang."

Pertanyaan Dialog 10 – 10

Apakah kita sudah saling menguduskan satu sama lain? Apakah
ada hambatan dan dorongan untuk hidup dalam kekudusan? BPS
■/KT/ER
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Sepatah Kata

Goresan Rindu

SAJIAN UTAMA

Oleh: Pastor Sypri Tes Mau

istimewa

︶

Pastor Sypri Tes Mau

Tulisan ini merupakan
kenangan akan Pastor Herman
Sina yang telah wafat pada 24
Februari 2020 dan sebelumnya
sempat menuliskan sharing
yang dimuat dalam e-Relasi
edisi ini dalam Sajian Utama.
[Red.]

Buat Pastor Herman Sina.

S

aat itu, saya hadir dalam sidang Denas 46 ME Indonesia di
Banjarmasin, 27 November sampai 01 Desember 2019. Posisi
duduk kami hampir berhadapan. Walau agak berjauhan; saya
bisa melihatnya dengan jelas. Wajahnya seperti hitam lebam, layu...
Suaranya agak lemah, mungkin kecapaian berjalan jauh dari Ende
ke Banjarmasin demi Cintanya terhadap ME.
Ah.., bukan terhadap ME tapi terhadap keluarga-keluarga
Kristiani di Keuskupan Agung Ende. Di sampingnya ada Pasutri
Ande-Gin, saya biasa memanggil mereka Opa dan Oma. Usia mereka
tidak muda lagi. Hati kecilku membisikkan sesuatu, bangga, kagum.
Walau mereka kelihatan tidak muda lagi, tetapi api semangat
mendorong mereka. Nafiri perjuangan memanggil mereka, *to
reach the unreachable star*. Ya... Semangat itu, mendorong kaki
mereka untuk tetap melangkah. Ada api cinta berkobar di hati, dan
itu terlihat di mata mereka.
Pastor Herman, dia selalu memakai jaket hitam, dalam ruangan
full AC itu. Saya berkata kepada Pasutri Eclesial saya, Yani-John,
Pastor Herman kelihatan sakit. Mereka mengamini.
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Pastor Herman..., izinkan saya menyampaikan hal ini setelah
engkau tiada. Waktu itu saya ingin bertanya, apakah tidak ada orang
muda pemerhati keluarga di Ende? Tapi saya urungkan niat saya.
Saya tidak mau membuat Pastor memeras otak memikirkannya.
Nanti ada waktunya. Pasti Tuhan siapkan.

Dan inikah waktunya Tuhan menjawab?

Bagiku, mungkin begitu. Tapi rencana Tuhan lebih pasti. Rencana
Tuhan bukan rencana kita, pikiran Tuhan, bukan pikiran kita. Sebab,
*Bagiku, betapa sulitnya pikiranMu ya Allah*(Mzm. 139.17).
Waktu melihat Pastor Herman, dengan kondisinya demikian
dalam Denas itu, benar-benar hatiku tersayat. Bisa dikatakan sedih.
Terharu.
“Ka’e (sapaan manis orang Ende buat kakak laki-laki), engkau
begitu semangat, mengurus dan mencintai keluarga-keluarga
melalui gerakan ME, sampai ajal menjemputmu.
Sudah pasti, sosokmu kukenang selalu. Semangat melayanimu
itu, menjadi inspirasiku. Kesetianmu, menjadi teladanku. Kerelaanmu,
menjadi buah bibir kami. Pengorbananmu untuk ME Ende, menjadi
api cinta banyak pasutri di sana.
Kematianmu kini dalam Imamat sampai kekal, menjadi Impianku”.
‘Totus Tuus’, telah sepenuhnya milikMu Tuhan. Dia telah kembali
ke hadiratMu.
Peluklah dia dengan CintaMu. Engkau Tuhan, sang pemilik
kehidupan.
Selamat jalan Pastor Herman.
Ada banyak cerita di ME Indonesia tentangmu.
Ada banyak sisa perjuanganmu yg harus diteruskan.
Ada banyak mimpimu bersama ME distrik VII - Ende yang harus
diwujudkan.
Ada banyak. Ada banyak kisah yang tak dapat digoreskan di sini.
Rest in Peace
Salam rindu dan doa

Atambua, Timor 24/02/2020.
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SAJIAN UTAMA

Imam di Tengah Komunitas ME
Berjalan Bersama Menuju Kekudusan

istimewa

Oleh: Pastor Hermanus Sina, Ecclesial Priest Distrik VII Ende

keduanya sama dalam martabat.
Keduanya mempunyai arah
perhatiannya sama yakni
untuk membahagiakan
yang lain. Sebagai imam
saya membahagiakan umat
Allah (juga pasangan suamiisteri dan keluarga) melalui
pelayanan yang penuh kasih dan
pasangan suami-isteri saling
membahagiakan dan bersamasama keduanya membahagiakan
anak-anak mereka juga melalui
pelayanan yang penuh kasih.
Pastor Hermanus Sina, SVD
Dalam persekutuan untuk
pelayaran itulah saya bersama
Saya memahami bahwa kedua dengan Komunitas ME
sakramen ini: Sakramen
dipanggil untuk menuju surga.
Imamat dan Sakramen
Kita berjalan bersama menuju
Perkawinan disebut sebagai
kekudusan (holiness), berjalan
Sakramen Pelayanan untuk
bersama untuk bersatu dengan
Persekutuan tidak berarti
Tuhan.

︶
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B

agiku pengalaman mengikuti Sidang Dewan Nasional (DENAS)
ME Indonesia di Lembang – Bandung, 5 – 9 Desember 2018
merupakan pengalaman yang mengesankan. Formation
yang dikemas dalam tiga sesi dengan diperkaya baik oleh refleksi
dan pengalaman hidup Kornas Pasutri Hardono – Ina dan Pastor
Yus Noron, (Kornas) menggerakkan saya untuk merefleksikannya
lebih jauh. Saya menyadari bahwa belum genap dua tahun sejak
saya mengikuti WeekEnd Marriage Encounter (WE ME) pada awal
Desember 2014, pada November 2016 saya diangkat oleh YM. Bapak
Uskup Agung Ende menjadi Ecclesial Priest (Imam) Koordinator ME
Distrik VII Ende (Kordis VII Ende). Saya belum mengenal betul apa
itu ME dengan segala seluk beluknya. Saya juga tidak memahami
sepenuhnya mengapa dalam Gerakan ME ini mesti ada imamnya.
Dalam perjalanan waktu dan dengan mengikuti berturut-turut Sidang
DENAS ke-43 di Pangkalpinang (2016), ke-44 di Jakarta (2017) dan
ke-45 di Bandung (2018), saya mulai memahaminya.
Dalam tulisan berbentuk sharing reflektif ini, saya ingin membagi
pengalaman penghayatan imamatku di tengah Komunitas ME
(Distrik VII Ende). Saya memulainya dari titik temu kedua Sakramen
ini: Sakramen Imamat dan Sakramen Perkawinan. Katekismus
Gereja Katolik (KGK) menunjukkan bahwa Sakramen Imamat dan
Sakramen Perkawinan sebagai Sakramen-sakramen Pelayanan
untuk Persekutuan. Kedua Sakramen ini (Tahbisan dan Perkawinan)
diarahkan kepada keselamatan orang lain. Oleh pelayanan kepada
orang lain mereka juga memberi sumbangan untuk keselamatan
diri sendiri. Orang-orang yang menerima Sakramen-sakramen ini
menjalankan satu perutusan khusus di dalam Gereja dan berguna
untuk pembangunan umat Allah (KGK 1534). Konsili Vatikan II melalui
Konstitusi Dogmatis tentang Gereja, Lumen Gentium (LG) dan tentang
Gereja di tengah Dunia Modern, Gaudium et Spes (GS) mengingatkan
saya akan pentingnya kedua Sakramen ini. Saya dan semua imam
yang menerima Sakramen Tahbisan, justru “untuk menggembalakan
Gereja dengan Sabda dan Rahmat Allah” (LG 11). Demikian juga
pasangan suami-isteri Kristen melalui Sakramen Perkawinan, mereka
“dikuatkan dan bagaikan ditahbiskan untuk tugas kewajiban maupun
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martabat status hidup mereka dengan Sakramen yang khas” (GS 48,2),
dan untuk menjadi pelayanan bagi pasangan dan anak-anak buah
cinta mereka.
Saya merasa bahwa berjalan bersama menuju kekudusan yang
menjadi titik tuju refleksiku ini mesti berdaya manfaat, baik bagi diriku
sendiri dalam penghayatan imamat maupun untuk Komunitas ME.
Karena itu, dengan menimba kekayaan Sidang DENAS ke-45 Lembang
– Bandung, yang dilengkapi dengan materi dan pengalaman Renewal
Akbar, dua hal berikut ini, yaitu menjadi pelayan yang penuh kasih
dan rela berbagi dalam kasih Kristiani merupakan hal yang niscaya
untuk saya jalankan.

Menjadi Pelayan yang Penuh Kasih

Saya mengamini bahwa Sakramen Imamat bagi seorang imam
tertahbis dan Sakramen Perkawinan bagi pasutri bukanlah tujuan
kita. Saya sangat terkesan dengan ungkapan Kornas pada Formation
1 dalam Sidang DENAS ke-45 di Bandung. Karena sering saya merasa
bahwa tujuan hidup saya adalah menjadi imam, dan selesai di
situ. Ternyata imamat tahbisan itu adalah cara hidup saya dengan
berbagai tuntutannya untuk mencapai surga, untuk bersatu dengan
Tuhan. Karenanya saya mulai berbalik arah dari pemahaman lamaku
yang keliru kepada pemahaman universal tentang Sakramen Imamat
yang sebenarnya. Imamat saya harus mengarahkan jalan saya menuju
Tuhan. Bila tidak, maka saya gagal menghidupkan Sakramen Imamat
yang telah saya terima sejak saya ditahbiskan. Sejatinya, sebagai
seorang imam, saya terus menerus mengusahakannya bersama
dengan rahmat dan kasih Tuhan untuk menginternalisasi bahwa
melalui Sakramen Imamat saya menemukan kasih Kristus.
Perjalanan menuju rumah Tuhan dan akan berdiam di sana
sepanjang masa, bukanlah perjalanan yang mudah bagiku, “karena
lebarlah pintu dan luaslah jalan yang menuju kepada kebinasaan,
… dan sesaklah pintu dan sempitlah jalan yang menuju kepada
kehidupan …” (Mat 7:13-14). Dalam keseharian hidup imamatku,
sering saya terjebak dalam perangkap kebinasaan yang tanpa saya
sadari, seperti “tidak disiplin, mementingkan diri sendiri, dan tidak
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dewasa”. Padahal sesungguhnya pada saat yang sama telah tersedia
jalan yang lebar untuk dilalui, yang boleh saya menyebutnya sebagai
spiritualitas pelayanan seorang imam tertahbis, seperti “melayani
tanpa mengharapkan pujian, melayani dengan integritas, melayani
dengan murah hati seperti Yesus”.
Keakraban dan kehangatan relasi para pasutri dengan pasangannya
masing-masing yang secara original diekspresikan pada saat
pertemuan dalam Sidang DENAS, mengetuk hati kegembalaanku atas
relasiku dengan jemaat yang saya layani. Spiritualitas kegembalaan
yang diajarkan dan dicontohkan oleh Yesus, Sang Yang Gembala
Baik (Yoh 10), dihidupkan dalam relasi dan keakraban seperti itu.
Keakraban dan kehangatan ini merupakan buah dari saling mengenal,
saling menerima, saling mendukung dan saling memaafkan (saling
mengampuni) yang tentu saja dilakukan dengan penuh kasih
sepanjang kebersamaan sebagai suami-isteri. Saya menemukan
perintah Yesus “hendaklah kamu saling mengasihi sama seperti Aku
telah mengasihi kamu” (Yoh 13:34) yang menjadi pedoman hidup
para pasutri, mestinya juga menjadi pedoman hidupku sebagai imam
di tengah Komunitas ME.
Menyaksikan kenyataan itu, saya diajak untuk menghidupkan
semangat kegembalaan yang menjadi identitas seorang Pastor Paroki.
Ketika itu saya merasa api kegembalaan saya dalam melayani umat
mulai meredup cahayanya dan juga mulai melemah kehangatannya
dikobarkan kembali. Terkadang saya berperilaku seperti “seorang
upahan yang bukan gembala dan yang bukan pemilik domba-domba
itu” (Yoh 10: 13). Saya teringat akan lukisan Yehezkiel tentang perilaku
gembala-gembala Israel yang mementingkan diri sendiri dengan
mengorbankan domba gembalaannya. Kesadaran ini mengingatkan
saya akan semangat Sang Gembala Yang Baik, yang menjadi
spiritualitas seorang imam tertahbis. Rahmat tahbisan lebih dari
cukup bagiku untuk terus berusaha dengan semangat penuh kasih
untuk meneladani-Nya dengan menjadi gembala yang mengenal
domba-domba dan memberi diri dikenal oleh domba-domba juga
(Bdk. Yoh 10:14-15).
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Saling Berbagi dalam Kasih Kristiani

Dalam pengalaman bersama Komunitas ME selama kurang lebih
4 tahun ini saya menemukan keindahan semangat berbagi atau
semangat memberi ini, yang nampak pada setiap Sidang DENAS.
Sejak kedatangan ke tempat pertemuan, kehangatan kasih sudah
diekspresikan. Sambutan hangat ala ME membuat saya bersama
peserta lainnya merasa betah ada bersama dalam pertemuan itu.
Saling menyapa dengan senyum dan tawa ria menjadi kembang yang
memperindah pertemuan selama beberapa hari dalam sidang DENAS.
Benarlah bahwa kasih Kristiani tidak mempunyai batas dalam hal
berbagi dan juga dalam hal ekspresi iman. Santo Yakobus menegaskan
bahwa iman pada dasarnya harus dibuktikan dalam perbuatan (lih.
Yak 2:14-18). Saling berbagi dalam kasih Kristiani sebagai Komunitas
ME, karena merupakan sakramen yang saling mendukung, saling
memberi support dan bukan saja sebagai sakramen komitmen atau
sakramen pelayanan. (bdk. Slide 1 Formation 2, DENAS Bandung).
Lalu apa yang imam berikan kepada Komunitas ME? Sebagai
“Gembala” saya memberikan kualitas yang esensial sebagai pemimpin
dalam Komunitas ME. Komunitas ME yang Tuhan telah percayakan
kepadaku. Saya terus berusaha untuk mengenal anggota Komunitas
dengan melakukannya tanpa dibayar, melalui pemberian kemauan
berkorban, rela menderita, agar saya pun dapat memberi semangat
kepada mereka yang saya cintai. (bdk. Slide 2 Formation 3 DENAS
Bandung). Dengan demikian saya menjadi sadar bahwa saya juga
dipanggil untuk memperhatikan domba-domba lain yang bukan
dari kandang Paroki Santo Yosef Onekore – Keuskupan Agung Ende,
tempat aku melayani selama ini.

Penutup

Kesetiaan seperti yang dilukiskan inilah yang menyemangati saya
sebagai imam untuk juga berada di tengah Komunitas ME yaitu untuk
berjalan bersama menuju kekudusan (holiness), untuk bersatu dengan
Tuhan yang menjadi tujuan Sakramen Imamat yang termeterikan
pada diriku sejak saya ditahbiskan, 29 September 1989. ■/KT/RB
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SAJIAN UTAMA

Call To Holiness

Sebagai Kordis Baru Distrik II Semarang

istimewa

Oleh: Pastor Wignya dan Pasutri Lia-Sugeng

Pasutri Sugeng –Lia & Pastor Wignyasumarta MSF

Pastor Wignyasumarta MSF
esungguhnya kekudusan adalah panggilan orang beriman.
Bahkan tiap orang dipanggil menuju kekudusan. Kitab
Imamat 19:2 menyerukan: “Kuduslah kamu, sebab Aku Tuhan
Allahmu kudus.” Dan Yesus sendiri bahkan menegaskan: “Karena itu
haruslah kamu sempurnalah sama seperti Bapamu sempurna adanya”
(Mt 5:48)
Jadi panggilan menjadi kudus adalah panggilan semua orang
yang percaya kepada Kristus.Menjadi kudus bukan karena dipandang

S
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berharga di mata Tuhan, tapi karena kita ingin menyerupai Kristus
yang kudus, yang ingin sempurna seperti Bapa-Nya sempurna.
Jelaslah kesimpulannya, apapun status kita, awam ataupun imam,
kita semua dipanggil menjadi kudus seperti Bapa di surga.
Kesadaran akan panggilan ke kekudusan ini berbarengan dengan
momen pergantian Kordis II Semarang. Pasutri Sugeng-Lialah yang
terpilih menjadi Kordis baru yang harus didampingi seorang imam.
Dan imam yang terpilih itu adalah saya, karena keterbatasan imam
yang ada di Distrik II Semarang. Perasaan saya pada waktu itu
kaget seperti disambar bledeg. Merasa tidak siap dan tidak percaya,
bahwa orang setua saya (82 th) masih ketiban sampur mengurusi
ME Distrik II. Dalam benak aku bertanya: apa sebenarnya kehendak
Tuhan itu?
Rupa-rupanya tugas mendampingi Kordis II Semarang ini terkait
dengan seruan “Call to Holiness” yang menjadi tema misa WMD yang
dipimpin bapak Kardinal. Tuhan memanggil saya, “Jadilah kudus”
lewat tugas pelayanan dalam ME. Memang Bapa Suci Fransiskus
mengatakan, bahwa menjadi kudus (saleh) tidak harus berdoa
sepanjang hari (seperti tugas khas imam berdoa dan beribadat),
tetapi hendaknya melakukan tugas keseharian yang mengarah pada
Tuhan. Dalam perjalanan hidup saya yang sudah berusia larut senja
ini, rupanya Tuhan menghendaki saya berjalan tidak selalu lewat
kebun bunga yang indah (nyaman, beristirahat), tapi masih harus
juga lewat semak berduri yang sulit dan gampang terluka. Semoga
pengalaman hidupku saat ini, bisa menjadi “bagaikan pohon kurma,
pada masa tuapun masih tetap berbuah” (Bdk. Mzm 92:13-16)
Lia

Saat terpilih menjadi Kordis Baru DIstrik II Semarang, ada
perasaan gentar yang bergejolak di dada ini. Merasa tidak pantas,
tidak mampu, tidak sanggup dan entah berapa kata ‘tidak’ yang
muncul dalam kepala ini. Sungguh…, menjadi Kordis jauh dari
impianku.
Tinggal di Kabupaten Kudus, sejauh 50 km dari kota Semarang,
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menembus kemacetan yang menjadi menu sehari hari di jalan
Pantura, membuatku merasa tidak mampu menjalankan tugas
sebagai Kordis. Hal ini karena sebagian besar rapat harus
dilaksanakan di Semarang dan sekitarnya. Belum lagi pekerjaan
dan mertua yang harus ditinggal apabila kami pergi ke luar kota
untuk urusan ME.
Saat menjadi tim biasa saja, kami selalu terlambat menghadiri
rapat. Rasanya malu, jengah dan sungkan dengan pastor maupun
pasutri yang lain. Bagaimana dengan rapat-rapat yang akan datang,
di mana kami yang harus memimpinnya?
Saat mensharingkan perasaan ini kepada kedua putri kami
yang tinggal di Jakarta, mereka justru memberi dukungan. Mereka
mengatakan bahwa mama papa harus melaksanakan tugas
perutusan ini, pasti ada banyak cara untuk mengatasi segala
kekuatiran…. Sungguh mengharukan, rupanya anak-anak telah
tumbuh dengan bijak dan dewasa tanpa sepengetahuan kami.
Pada 1 Januari 2020, secara official kami resmi menjadi Kordis
Distrik II Semarang. Begitu banyak tugas besar menanti, begitu
banyak masalah yang dihadapi. Saat itu sempat merasa putus asa dan
tidak berdaya, namun tetap melangkah sambil meminta dukungan
sana-sini. Puji Tuhan segala upaya secara pasti menampakkan hasil
yang menggembirakan. Penyertaan Tuhan secara luar biasa kami
rasakan.
Homili Bapa Kardinal Julius Darmaatmadja dalam misa WMD
di Kudus, mengutip seruan Apostolik Bapa Paus Fransiskus,
mengatakan bahwa setiap orang bisa menjadi suci asalkan
melakukan semua tugas dan tanggung jawabnya dengan sebaikbaiknya untuk dipersembahkan kepada Tuhan. “Call to Holiness,”
menjadi permenungan bagi kami berdua, bahwa kami diutus untuk
semakin dikuduskan dan jalan ke arah Kekudusan bukanlah jalan
yang rata dan selalu beraspal, melainkan jalan yang penuh lika dan
liku, asalkan kami menjalaninya dengan tulus, sungguh-sungguh
dan dengan niat mempersembahkannya untuk kemuliaan Tuhan,
semua halangan dan rintangan pasti teratasi.
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Dalam salah satu perjumpaan kami dengan Kornas, Meme Jacob
menegaskan bahwa kami tidak sendiri, banyak teman seperjalanan,
mereka ada bersama kami. Sungguh, hal itu semakin menguatkan
kami untuk terus melangkah, percaya dan optimistis bahwa distrik II
Semarang akan tumbuh, berkembang dan semakin banyak memberi
berkat kepada pasutri yang butuh tempat untuk mengembangkan
relasi mereka dan akhirnya banyak keluarga-keluarga yang
mengalami sukacita dan damai sejahtera.
Sugeng
Sama seperti Lia, perasaanku juga tidak karuan saat terpilih
menjadi Kordis baru di Distrik II Semarang. Banyak bayangan yang
melintas dalam pikiranku, bagaimana kami nanti dapat melakukan
tugas itu dengan baik, karena rumah kami yang jauh dari Semarang
serta pekerjaan kami berdua yang cukup banyak.
”Call to Holiness” dipanggil untuk menjadi Kudus, aku coba
merenungkannya berkaitan dalam tugas pelayanan kami. Kalau
dalam perkawinan, kami sudah dipilih Tuhan dan saling melengkapi
untuk menjadi Kudus, kemudian kami dipanggil untuk menjadi tim
ME dan sekarang ini bahkan dipanggil untuk menjadi Kordis. Tuhan
begitu baik dan memberi kesempatan padaku untuk melayani-Nya
lewat sesama, namun aku sering mau menghindar, menunda atau
malah tawar- menawar, “Jangan sekarang Tuhan..., nanti saja kalau
aku sudah siap.” Dari situ aku disadarkan kalau saat ini Tuhan sudah
memanggil dan mengutusku, pasti Tuhan telah mempersiapkannya.
Karenanya aku merasa dikuatkan untuk mengemban tugas ini.
Menjalaninya dengan hati yang tulus, melakukan semua pekerjaan
dengan gembira, melayani dengan semangat, pasti juga akan
membawa buah berkat bagi para pasutri dan keluarga yang kami
layani.
Semoga kami pun dapat mengemban tugas ini dengan baik
sehingga Distrik II Semarang dapat berjalan dan berkembang
dengan baik pula. ■/KT/RB
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Renungan Paskah

SAJIAN KHUSUS

Beberapa Pokok Homili dan Pesan
Paus Fransiskus Saat Prapaskah dan
Pekan Suci 2020
(Selama Masa Pandemi Covid-19)
Oleh: Pastor Akik Purwanto

Fransiskus, tahun ini
︶ Paus
berusia 84 tahun (kelahiran

17-12-1936), sejak masa
mudanya, pada usia 21
tahun menderita pneumonia
dan mempunyai tiga kista
sehingga sebagian dari paruparunya dipotong segera
setelah diketahui, karena
mengancam jiwanya. Tentu
saja pada situasi saat ini,
riwayat kesehatan beliau
menjadikannya rentan dari
serangan covid-19.

N

amun hal tersebut tidaklah menyurutkan kegembalaan beliau,
setiap hari beliau memimpin perayaan ekaristi, ibadat, doa
dan menyampaikan renungan atau refleksi sebagai santapan
rohani umat Allah.
Melalui Dicasterium pro Communicatione (semacam departemen
komunikasi Vatikan) beliau menyebarkan pesan-pesan iman,
harapan dan kasih kepada dunia. Mari kita simak beberapa pesannya
sebagai berikut:
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Jumat, 27 Maret 2020

Berkat khusus Paus, Urbi et Orbi (Terj. Latin: ‘untuk kota dan dunia’):
“Tuhan mengubah segalanya menjadi kebaikan kita.” Berkat khusus
luar biasa ini dilaksanakan dari tangga Basilika Santo Petrus agar
pandemi covid-19 segera berakhir. Biasanya berkat Urbi et Orbi ini
hanya diperuntukkan untuk Hari Natal dan Minggu Paskah, namun
berkat luar biasa kali ini diadakan sesuai dengan gentingnya situasi
global saat ini, karena lebih dari setengah populasi dunia terkurung
di rumah mereka untuk mencegah penyebaran Covid-19. Berdiri
di Lapangan St. Peter yang sepi dengan hujan deras, Paus Francis
berbicara kepada dunia melalui semua sarana komunikasi modern:
Facebook, YouTube, TV, dan radio. Beliau menyatakan bahwa virus
corona menyatukan kita sebagai saudara dan saudari.

Jumat, 3 April 2020

Paus Francis mengirim pesan video ketika umat Katolik di seluruh
dunia bersiap untuk memasuki Pekan Suci dengan cara yang tidak
biasa (perayaan liturgi Gereja tanpa kehadiran umat. Umat merayakan
dengan mengikuti secara live streaming di rumah bersama keluarga)
karena pandemi covid-19.
Dikatakan oleh Paus Francis, “Malam ini saya mempunyai
kesempatan untuk masuk ke dalam rumah/keluargamu dengan cara
yang tidak biasa (Red. melalui live video atau pun rekaman)” Dia
mencatat betapa sulit dan penuh penderitaannya minggu ini bagi
banyak orang yang hidupnya telah terdampak oleh pandemi Covid-19.
“Aku bisa membayangkanmu di keluargamu, menjalani kehidupan
yang tidak biasa untuk menghindari penularan virus.”
“Dalam hati saya memiliki semua keluarga,” katanya, “terutama
mereka yang memiliki orang yang dicintai yang sedang sakit atau
mengalami duka karena virus korona atau sebab lain.”
Paus Fransiskus menyatakan apresiasinya atas “kedermawanan
orang-orang yang menempatkan diri mereka dalam risiko untuk
perawatan mereka yang terkena pandemi ini atau untuk menjamin
pelayanan umum bagi kepentingan masyarakat. Mereka adalah
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pahlawan.”
Paus juga mengatakan bahwa dia memikirkan tentang mereka
yang menghadapi kesulitan keuangan, mereka yang ada di penjara
mengkhawatirkan diri mereka sendiri dan keluarga mereka, dan para
tunawisma, yang tidak memiliki rumah untuk melindungi mereka. “Ini
adalah masa yang sulit bagi semua orang. Bagi banyak orang, sangat
sulit.”
“Mari kita coba, jika kita bisa, memanfaatkan sebaik-baiknya saat
ini: marilah kita bermurah hati; membantu mereka yang membutuhkan
di sekitar kita. Mari kita lihat orang-orang yang paling kesepian,
mungkin melalui telepon atau jejaring sosial. Mari kita berdoa kepada
Tuhan bagi mereka yang berada dalam kesulitan di seluruh dunia.”
Terlepas dari isolasi yang harus dilakukan dalam penerapan social/
physical distancing, “Pemikiran dan semangat dapat berkembang jauh
melalui kreativitas cinta,” kata Paus Francis.
“Kita akan merayakan Pekan Suci ‘dengan cara yang benar-benar
tidak biasa’” dan tambahnya pekan suci merangkum pesan Injil: “Kasih
Allah yang tak terbatas.” “Dan dalam keheningan kota-kota kita, Injil
Paskah akan bergema,” katanya. “Dalam Yesus yang bangkit, hidup
mengalahkan maut. Harapan dipelihara oleh iman Paskah kita. Ini
adalah harapan; waktu yang lebih baik, di mana kita bisa menjadi
lebih baik, akhirnya terbebas dari kejahatan dan dari pandemi ini,”
katanya. “Itu adalah harapan: harapan tidak mengecewakan. Itu bukan
ilusi, itu harapan."

Minggu Palma, 5 April 2020

Dalam homilinya, Paus mengangkat tema: “Cinta dan Pelayanan
selama pandemi covid-19.” Beliau mendasarkan pada Surat Rasul
Paulus kepada umat di Filipi di mana Paulus menggambarkan Yesus
yang mengosongkan diri-Nya dan “mengambil rupa seorang hamba”
(Fil 2:7). Lanjutnya, “Biarlah kata-kata Rasul Paulus ini menuntun kita
menuju hari-hari suci ini, ketika Sabda Allah, menghadirkan Yesus
sebagai hamba/pelayan. Tuhan Yesus melayani kita dengan pemberian
hidupNya bagi kita. Yesus melakukan hal itu dengan kerendahan hati,
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kesabaran dan ketaatan sebagai seorang hamba, dan tulus murni
karena kasihNya.”
“Yesus menderita dikhianati oleh murid yang menjual-Nya
dan oleh murid yang menyangkal-Nya,” jelas Paus Fransiskus. “Dia
dikhianati oleh orang-orang yang menyanyikan hosanna kepadanya
dan kemudian berteriak: ‘Salibkan Dia! Salibkan Dia’”. Kita semua
menderita pengkhianatan dalam hidup,Paus mengakui.Pengkhianatan
berisiko memicu kekecewaan “yang bahkan dapat membuat hidup
tampak tidak berarti”, tambahnya, karena “kita dilahirkan untuk
dicintai dan mencintai.”
Jika kita jujur pada diri kita sendiri, kita akan melihat ketidaksetiaan
kita,” lanjut Paus Fransiskus, “kepalsuan, kemunafikan, dan bermuka
dua”. Tuhan tahu “seberapa lemah dan tidak pastinya kita, berapa kali
kita jatuh, betapa sulitnya bagi kita untuk bangun, dan betapa sulitnya
untuk menyembuhkan luka-luka tertentu”, katanya.
Terlepas dari semua itu, Yesus tetap datang membantu kita.
Dia melayani kita dan menyembuhkan kita “dengan mengambil
ketidaksetiaan kita atas diri-Nya,” jelas Paus. “Kita sekarang dapat
memandang salib, merasakan pelukan-Nya.” Semua ini terjadi “demi
kita, untuk melayani kita”, lanjut Paus. “Yesus melakukan itu untukku,
untukmu, untuk mengatakan kepada kita, ‘Aku mengalami semua
kesedihanmu agar selalu dekat denganmu’.”
Selama hari-hari suci ini, “semoga kita menjangkau mereka yang
menderita dan mereka yang paling membutuhkan. Semoga kita tidak
khawatir tentang kekurangan kita, tetapi lebih perhatian pada apa
yang bisa kita lakukan untuk orang lain,”kata Paus. “Mencintai, berdoa,
mengampuni, merawat orang lain, dalam keluarga dan di masyarakat”
bisa sulit, diakui Paus Francis. “Tetapi jalan pelayanan adalah jalan
kemenangan dan hidup yang dengannya kita diselamatkan. Maka
katakan ya untuk mencintai dalam pelayanan. Pahlawan sejati:
bukan orang-orang yang terkenal, kaya dan sukses, tetapi mereka
yang memberikan diri untuk melayani orang lain, sebagaimana Yesus
lakukan untuk kita.”
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Kamis Putih, 09 April 2020

Dalam pidato tanpa naskah selama homili, Paus mengingat tiga
kata kunci untuk Kamis Putih: Ekaristi, Pelayanan, dan Pengurapan/
Perminyakan.
Paus Fransiskus mengingatkan kita bahwa hanya dengan
membiarkan Tuhan mencintai kita, kita akan diselamatkan. Yesus
sendiri berkata: “Jika kita tidak memakan tubuh-Nya dan kita tidak
minum darah-Nya, kita tidak akan memasuki Kerajaan Surga”, kata
Paus.
“Sulit dipahami bahwa kita perlu mengizinkan Tuhan melayani
kita,” lanjut Paus Francis. Dia kemudian merenungkan Injil St. Yohanes
yang menggambarkan pertukaran antara Yesus dan Petrus yang
mengatakan kepada Tuhan, “Engkau tidak akan membasuh kakiku
sampai selama-lamanya.” Jawab Yesus: “Jikalau Aku tidak membasuh
engkau, engkau tidak mendapat bagian dalam Aku. Anda harus
meminta Tuhan untuk mengizinkan Anda tumbuh,” kata Paus, “untuk
mengampuni Anda.”
Selanjutnya Paus menyapa para imam, “Saya ingin berada
dekat dengan para imam,” katanya, “semuanya: dari yang baru
ditahbiskan sampai ke para uskup dan Paus. Anda telah diurapi
untuk menganugerahkan Ekaristi, Anda telah diurapi untuk melayani,”
tambahnya. “Hari ini kamu semua bersamaku di altar,” katanya. “Jangan
keras kepala seperti Petrus: biarkan Tuhan mencuci kakimu, belajar
untuk mengampuni yang lain. Sama seperti Anda telah mengampuni,
Anda akan diampuni. Jangan pernah takut untuk mengampuni.”
Paus Fransiskus juga mengenang dan mendoakan, bahwa pada
hari-hari dramatis yang ditandai oleh pandemi corona virus ini,
banyak imam meninggal di Italia, ketika merawat orang sakit, bersama
dengan dokter dan perawat di rumah sakit.

Jumat Agung, 10 April 2020

Ibadat Jalan Salib tahun 2020 ini, renungan, refleksi, meditasi
untuk empat belas “Pemberhentian” di sepanjang Jalan Salib
dipersiapkan oleh kapelan Rumah Tahanan Due Palazzi di kota Padua,
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Italia utara. Lima tahanan, keluarga seorang korban pembunuhan,
anak perempuan dari seorang lelaki yang dijatuhi hukuman seumur
hidup, ibu dari seorang tahanan lain, seorang penjaga, dan seorang
imam yang dihukum karena kejahatan tetapi akhirnya dibebaskan,
termasuk di antara mereka yang berkontribusi membuat renungan
Jalan Penderitaan Tuhan Yesus, dan bagaimana hal itu terjadi pada
situasi diri mereka sendiri. Isi refleksi mereka bisa dilihat pada:
https://www.vaticannews.va/en/pope/news/2020-04/pope-francisleads-good-friday-via-crucis-at-st-peter-basilica.html
Sementara di akhir renungannya dalam Ibadat Hari Jumat Agung,
Paus mengutip Kitab Nabi Yesaya 2:4b, “Maka mereka akan menempa
pedang-pedangnya menjadi mata bajak dan tombak-tombaknya
menjadi pisau pemangkas; bangsa tidak akan lagi mengangkat
pedang terhadap bangsa lain, dan mereka tidak akan lagi belajar
perang.”
Selanjutnya Paus mengingatkan, “Inilah saatnya mempraktikkan
sesuatu dari nubuat Yesaya yang telah lama ditunggu-tunggu oleh
umat manusia. Mari kita katakan “Cukup!” untuk perlombaan yang
tragis menuju kepada persenjataan/ peperangan. Katakan dengan
sekuat tenaga, khususnya kalian anak-anak muda, karena di atas
semuanya “nasib” Anda yang dipertaruhkan. Mari kita mencurahkan
sumber daya tak terbatas untuk persenjataan beralih untuk tujuan
yang sekarang kita sadari adalah yang paling penting dan mendesak,
yakni: kesehatan, kebersihan, makanan, perjuangan melawan
kemiskinan, pengelolaan ciptaan. Mari kita tinggalkan generasi
penerus dunia yang lebih miskin dalam hal barang dan uang, jika
perlu, tetapi lebih kaya dalam kemanusiaannya.”
Di akhir renungan, Paus mengatakan, “Setelah tiga hari aku akan
bangkit”, Yesus telah menubuatkannya (lih. Mat 27:63). Kita juga,
setelah hari-hari ini yang kita harapkan akan pendek waktunya,
akan bangkit dan keluar dari kuburan rumah kita. Namun tidak
untuk kembali ke kehidupan sebelumnya seperti Lazarus, tetapi ke
kehidupan baru, seperti Yesus. Kehidupan yang lebih persaudaraan,
lebih manusiawi, dan lebih Kristiani!
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Sabtu Suci dan Vigili Paskah, 11 April 2020

Paus menyampaikan bahwa yang aktif pada Sabtu Suci pertama
(pagi-pagi benar) adalah para wanita. Dan kita dapat menghubungkan
mereka secara khusus di tahun ini, lanjutnya.
“Mereka, seperti kita, sebelumnya memiliki drama penderitaan,
dari sebuah tragedi tak terduga yang terjadi terlalu tiba-tiba.
Mereka telah melihat kematian dan itu membebani hati mereka. ”

Tetapi situasi yang mereka jalani tidak melumpuhkan para wanita
ini. Sebaliknya, mereka melakukan sesuatu yang “sederhana namun
luar biasa” - mereka mempersiapkan “di rumah rempah-rempah untuk
mengurapi” tubuh Yesus.
“Mereka tidak berhenti mencintai; dalam kegelapan hati mereka,
mereka menyalakan api belas kasihan.”

Wanita lainnya, yakni Bunda Maria, menghabiskan hari itu dalam
doa. Hari itu, Paus mengingatkan kita, suatu hari akan didedikasikan
untuk kehormatannya.
“Yesus, seperti benih yang terkubur di tanah, akan membuat kehidupan
baru berkembang di dunia; dan para wanita ini, dengan doa dan cinta,
membantu membuat harapan itu berkembang.”

Sedangkan malamnya, Paus Fransiskus merayakan Malam Paskah
di Basilika Santo Petrus, memusatkan homilinya pada pesan dua
karunia yang ditawarkan oleh Kristus Yang Bangkit kepada setiap
murid dari segala zaman, yakni: harapan dan keberanian dari Yesus
karena “keyakinan bahwa Allah mampu membuat segala sesuatunya
bekerja menjadi baik”. Dalam penutup homili, paus mengatakan, “Hari
ini, sebagai peziarah yang mencari harapan, kami berpegang teguh
pada-Mu, ya Yesus yang Bangkit. Kami berpaling dari kematian dan
membuka hati kami untuk-Mu, karena Engkau adalah Kehidupan itu
sendiri.”

Hari Raya Paskah, Minggu 12 April 2020

Tidak ada spanduk digantung di balkon pusat Basilika Santo
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Petrus. Tidak ada iringan musik yang memainkan Lagu Nasional
Vatikan. Tidak ada rangkaian bunga yang menghiasi Lapangan Santo
Petrus. Jalan-jalan sekeliling sepi dan sunyi, untuk menghormati,
sebagaimana negara Italia yang terus melaksanakan lockdown
(penguncian) coronavirus secara nasional.
Di dalam Basilika pun, hanya dikelilingi oleh para rekan kerja
terdekatnya, Paus Fransiskus menyampaikan pesan Paskah Tradisional
“Urbi et Orbi,” kepada kota Roma dan dunia. Pesan Paskah dan berkat
Urbi et Orbi dari Paus berfokus pada tema: “Penularan Harapan.”
Paus mengulangi pesan Paskah: “Kristus, harapanku, telah
bangkit!” Paus menyebut pesan ini “Penularan” yang berbeda, pesan
yang disampaikan dari hati ke hati – untuk setiap hati manusia,
yang menunggu Kabar Baik ini seperti nyala api baru yang muncul
“di malam dunia yang sudah dihadapkan dengan tantangan zaman,
dan sekarang ditindas oleh pandemi yang sangat menguji seluruh
keluarga manusia kita”, kata Paus.
Kebangkitan Kristus bukanlah “formula ajaib yang membuat
masalah hilang,” lanjutnya, “itu adalah kemenangan cinta atas akar
kejahatan.” Kemenangan ini “tidak memotong dan mati demi kematian,
tetapi melewati mereka, membuka jalan di jurang, mengubah
kejahatan menjadi kebaikan,” tambahnya.
Paus Fransiskus mengakhiri pesan Urbi et Orbi dengan sebuah
doa: “Semoga Kristus, yang telah mengalahkan maut dan membuka
bagi kita jalan menuju keselamatan kekal, menghilangkan kegelapan
kemanusiaan kita yang menderita dan menuntun kita ke dalam terang
hari mulia-Nya. Hari yang tidak mengenal akhir."
Demikianlah beberapa rangkuman singkat dari beberapa pokok
homili dan pesan Paus Fransiskus saat Prapaskah dan Pekan Suci 2020
di tengah situasi pandemi covid-19 yang kami rangkum dari situs
vaticannews.va dan laityfamilylife.va. Semoga bermanfaat, menjadi
tambahan pengetahuan akan peristiwa iman dalam perayaan puncak
iman Katolik. WLY WNY.
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Di masa pandemi

SAJIAN KHUSUS

Misa Online

Kesempatan Rahmat untuk Berdoa dan
Merenungkan Sabda Allah
Oleh: Mgr. Antonius Subianto Bunjamin OSC

Sapaan Gembala
Mgr. Antonius Bunjamin, OSC

"TENANGLAH!
AKU INI, JANGAN
TAKUT!"
istimewa

(Mat : 14 : 27)

Mgr. Antonius Subianto Bunjamin

tengah keprihatinan meluasnya penyebaran Virus Corona,
︶ "Di
meningkatnya kekhawatiran akan keganasan COVID-19,

bertambahnya kesulitan masyarakat sederhana karena
kehilangan pekerjaan dan kekurangan pendapatan, serta
banyaknya anjuran pencegahannya, saya berharap kita makin
percaya pada kuasa Allah dan tetap berjalan sehati-sejiwa.
Dengan tetap waspada serta menjaga kesehatan sendiri dan
keselamatan bersama, marilah kita bersikap arif dalam perkataan
(komentar, tulisan, pesan) dan perbuatan (pekerjaan, kegiatan,
pertemuan) hingga tidak memperburuk situasi. Semoga kita
mau dan mampu bertindak sesuai dengan tugas, wewenang, dan
tanggung jawab secara pas dan pantas."
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D

emikianlah bagian pembukaan Surat Gembala Uskup
Bandung (20 Maret 2020) yang berjudul “Tenanglah! Aku
ini, Jangan Takut!” (Mat 14: 27). Dalam surat tersebut tiga
buah anjuran:
1. Para imam tetap merayakan ekaristi, sebagai sumber dan puncak
iman kita, setiap hari baik secara pribadi ataupun bersama imam
dalam komunitasnya (paroki, rumah karya, rumah pendidikan)
terutama dengan intensi mohon belas kasih Allah bagi
berakhirnya Virus Corona, mohon pemulihan bagi mereka yang
sakit atau yang mengalami dampak negatif secara sosial maupun
finansial, serta bagi kesatuan Gereja dan persatuan bangsa.
2. Para imam tetap terbuka untuk memberi pelayanan sakramen
pengampunan dan sakramen pengurapan orang sakit dalam
keadaan darurat (sakit serius).
3. Bersama dengan umat, para imam lebih memperhatikan dan
membantu sesama yang sungguh membutuhkan uluran tangan
terutama dalam situasi saat ini.

"Sebagai niat baik dan ungkapan kebersamaan kita dengan
semua pihak dalam usaha pencegahan virus Corona, SaudaraSaudari yang terkasih dipersilakan untuk berdoa di rumah
masing-masing sesuai ketentuan parokinya dan jikalau
memungkinkan silakan “mengikuti” misa secara daring,
terutama untuk mendengarkan Sabda Tuhan. Saya berharap
kita semua makin rendah hati dan berserah diri pada kuasa
Allah yang mampu membuat mujijat. Semoga karena peristiwa
ini kita makin yakin dan diteguhkan akan penyertaan Tuhan
yang bersabda: “Tenanglah! Aku ini, Jangan Takut!” Salam, doa,
dan berkat saya secara khusus untuk Saudara-Saudari terkasih."
Surat inilah yang mendorong saya untuk berkeliling merayakan
Ekaristi setiap hari dan dipublikasikan secara online sehingga umat
dapat mengikutinya, baik secara live streaming ataupun secara
offline dengan memutar rekamannya. “Tour” Ekaristi ini dilakukan
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secara simbolis sebagai tanda kehadiran gembala di umat yang
dipercayakan Tuhan, Sang Gembala Baik. Bersama dengan Kuria, kita
mau menyatakan bahwa sekalipun kehidupan sosial “sepi”, “sakit”,
atau bahkan “mati”, Gereja, terutama Keuskupan Bandung, harus
tetap hidup dan hadir di tengah-tengah umat. Kehidupan sosial
mengalami kepincangan, tetapi jangan sampai kehidupan spiritual
mengalami kelumpuhan. Saya bersyukur ada banyak imam dan
uskup di mana pun berada dengan caranya masing-masing mau
menyatakan kehadirannya di tengah-tengah umat sehingga kita
merasakan kehadiran Yesus, Sang Gembala Baik, yang meneguhkan
kita: “Jangan takut!” sebagaimana Ia yang bangkit meneguhkan para
wanita dan para rasul dengan kehadiran dan firmanNya: “Jangan
takut!”
Misa online tidak menggantikan misa biasa yang kita ikuti.
Sakramen kiranya tidak dapat diganti dengan teknologi apapun
karena mengandaikan perjumpaan real, bukan virtual. Doa, pujian,
nyanyian, dan renungan bisa secara nyata kita ikuti melalui live
streaming. Bagi umat yang mengikuti misa secara online (siaran
langsung) atau offline (memutar rekaman) hakikatnya sama saja,
yaitu tidak ikut misa dan tidak menerima komuni, tetapi bagi mereka
yang mengikuti secara online merasa lebih “afdol”, merasa ada
dalam kebersamaan dengan para imamnya, ada dalam kebersamaan
dengan umat yang lain, ada suasana doa yang sungguh. Maka, misa
online ini menjadi sarana doa yang hikmat kepada Allah bersama
dengan keluarga atau komunitas. Bahkan ada keluarga dan
komunitas yang menyiapkan altar secara khusus dengan sikap doa
yang pantas, bahkan beberapa mengalami lebih hikmat dan lebih
dipersiapkan daripada saat mereka mengikuti misa mingguan rutin
sebelumnya. Jadi, meskipun umat yang mengikuti misa online tidak
berarti merayakan sakramen Ekaristi, manfaat dan rahmat misa
online sungguh dialami dan diterima umat, terutama sebagai saat
doa.
Walau kebanyakan dari kita mengikuti misa secara daring,
rahmat Ekaristi yang dirayakan oleh para imam di mana pun
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memberikan kekuatan kepada kita semuanya, Gereja. Baik disiarkan
secara daring ataupun tidak, Ekaristi harus dilaksanakan setiap hari.
Ekaristi adalah sumber dan puncak iman kita. Kita laksanakan “tour’
misa untuk mengalahkan kekuatan iblis yang tak menghendaki
adanya misa.
Tujuan lain dari misa online adalah memperdengartkan Sabda
Tuhan. Umat diajak untuk merenungkan sabda Tuhan. Jikalau
memungkinkan para imam yang merayakan, menyampaikan juga
homili yang bisa menguatkan perjuangan dan hidup umat beriman
teristimewa dalam situasi pandemi dan suasana serba sulit dan
serba salah.
Di samping itu, ada doa atau intensi misa yang harus disusun
secara khusus dan dibacakan. Kita mohon mujizat Tuhan melalui
Ekaristi. Ada banyak kesaksian yang menyatakan doanya terkabul,
harapannya terpenuhi, imannya diteguhkan, dan hidupnya
dicerahkan.
Melakukan “tour keliling” dan merayakan Ekaristi setiap hari
ini pun mengundang reaksi yang bermacam-macam (pro dan
kontra). Saya terinspirasi oleh keutamaan luar biasa dari St. Carolus
Borromeus, Uskup Agung Milan, Italia pada abad ke-16, yang rela
dan sukacita hadir dan melayani umat yang diserang wabah sampar.
Kini kita dihantam wabah Covid-19. Kita ditantang untuk hadir
juga. Itulah yang saya sampaikan kepada Kuria saat menyatakan
ide untuk misa keliling sebagai tanda kehadiran di tengah umat.
Kuria mendukung dan menyatakan ingin ikut bersama merayakan
Ekaristi.
Ternyata misa online memberi banyak pengalaman rahmat
yang di luar dugaan. Orang menjadi tekun berdoa, rajin membaca
dan merenungkan Kitab Suci, mendengarkan Sabda Allah dan
homili, dan akhirnya merindukan Ekaristi sesungguhnya. Umat pun
mengalami perjumpaan dengan Tuhan dalam hidup. Misa online
menjadi suatu sarana untuk berjumpa dengan Yesus hingga kita
mengalami sukacita Injil. Di samping itu, ada rahmat kebersamaan
dalam keluarga. Ada komunikasi dan relasi yang diperbaiki dan
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menjadi lebih baik. Ada sharing iman, pengalaman, dan kehidupan
bersama. Ada waktu yang berkualitas bagi sesama anggota keluarga
atau komunitas.
Suasana akibat wabah Corona ini tidak kita kehendaki. Walau
demikian, situasi mencekam ini menjadi kesempatan rahmat bagi
kita untuk semakin kuat dalam mental, benar dalam moral, dan
teguh dalam iman. Semoga masa “mengurung diri” ini menjadi
saat kreatif untuk menciptakan usaha dan karya baru yang dapat
bermanfaat bagi kesejahteraan bersama.
Saya mengutip alinea I surat untuk para imam (27 Maret 2020):
“Kebijakan social distancing, yaitu pembatasan social dengan
mengambil jarak secara fisik (physical distancing), hendaknya
tidak membawa kita jatuh pada social-distrust (ketidakpercayaan
sosial) dan social-apathy (ketidakpedulian sosial), dengan tetap
peduli, menyapa, membantu, dan mendoakan mereka yang secara
fisik tidak dapat kita jumpai. Social distancing tidak dimaksudkan
untuk memisahkan kita dari umat yang kita kasihi dan layani.
Terima kasih kepada para pastor yang telah berinisiatif membuat
sapaan kepada umat lewat berbagai cara dan membantu mereka
yang terkena dampak, baik mental maupun finansial, dari pandemi
Covid 19. Dampak dari pandemi ini sangat luar biasa bagi umat
dan masyarakat, termasuk para dokter, perawat dan pelayan
kesehatan lainnya. Mereka membutuhkan kepedulian dan bantuan
kita. Terima kasih pula kepada para pastor yang dengan tetap hatihati menjaga diri, berprinsip “menjaga jarak secara fisik,” dan dalam
situasi darurat, seperti peristiwa duka, tetap melayani umat yang
sangat membutuhkan pertolongannya. Inisiatif dan sikap proaktif
mencari dan membantu mereka yang sangat membutuhkan uluran
tangan kita adalah bagian dari panggilan kita. Dengan cara ini, kita
hendak menjalankan perintah Tuhan: “Tidak ada kasih yang lebih
besar dari pada kasih seorang yang memberikan nyawanya untuk
sahabat-sahabatnya.” (Yoh. 15:13). ■/KT
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Di masa pandemi

SAJIAN KHUSUS

Covid Pembawa Conflict ?
Pengalaman Berpastoral di Tengah Covid -19

istimewa

Oleh: Pastor Kasmir, SMM

Pastor Kasmir, SMM

covid-19 mengubah dan merusak segala tatanan di
︶ Merebaknya
kolong langit. Semua instansi dan institusi bergerak secara tidak

normal. Terjadilah konflik sosial, emosional bahkan vertikal.
Relasi vertikal dan horizontal pun berbalik arah. Biasanya Tuhan
dikejar sampai ke segala ujung bumi di tempat-tempat ziarah,
dipanggil secara beramai-ramai di tempat-tempat ibadah; namun
saat ini Tuhan disembah di rumah masing-masing. Orangorang bekerja, belajar dan berdoa di rumah. Apakah ini suatu
malapetaka? Sama sekali tidak.

C

ovid-19 justru mengembalikan keluarga dan orangtua
kepada fungsi aslinya. Keluarga dan orangtua adalah guru
pertama dan utama bagi pendidikan anak-anak mereka.
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Rumah adalah sekolah pertama dan utama bagi anak-anak. Rumah
dan keluarga adalah Gereja yang sesungguhnya, sedangkan gereja
paroki atau kapel hanyalah gedung tempat umat berkumpul dan
beribadah bersama umat lainnya. Sebenarnya Covid-19 merupakan
blessing in disguise bagi pemulihan fungsi keluarga.

Bagaimana dengan relasi sosial – horizontal?

Saya teringat kisah Injil ketika Yesus ditangkap di Taman
Getsemani. Datanglah Yudas bersama serombongan orang
membawa pedang dan pentung. Yudas telah memberitahukan tanda
ini kepada mereka: “Orang yang akan kucium, itulah Dia, tangkaplah
dan bawalah Dia dengan selamat.” Dan ketika sampai di situ, Yudas
segera maju mendapatkan Yesus dan berkata: “Rabbi” lalu mencium
Dia. Maka mereka memegang Yesus dan menangkapNya. (bdk Mrk
14:43-46). Menurut versi Lukas, Yesus menanggapi Yudas dengan
mengatakan: “Hai Yudas, engkau menyerahkan Anak Manusia
dengan ciuman” (Lk 22:48). Ciuman Yudas memang ciuman maut,
karena dengan ciuman itu Yesus berproses menuju kematianNya
dan kita semua tahu kisahnya. Kita pun berada dalam situasi relasi
sosial-horizontal seperti ini. Himbauan social/physical distancing
mengajak kita untuk menjaga jarak. Salaman, pelukan dan ciuman
yang biasanya merupakan ekspresi keakraban dan persaudaraan
justru bisa menjadi malapetaka yang mengancam keselamatan.
Satu ciuman dengan orang yang sudah terkena virus, akan menjadi
bencana besar. Tidak saling silaturahmi pada hari raya atau tidak
mengunjungi orangtua dan sanak saudara yang sedang kesepian
merupakan tanda cinta. “Kepergian” orang tercinta pun (saudara/
pasangan) hanya bisa dihantar dengan lambaian hati yang pilu
tanpa tangisan di sekitar peti jenazah.
Bagaimana nasib kami di pedalaman terpencil? Kami menghirup
udara bersih dan segar dengan bermain di sawah atau ladang. Sore
hari berkumpul di rumah menikmati hasil bumi sendiri. Dengan
demikian hidup tetap berjalan dengan normal: anak-anak masih
bermain di jalanan, kios-kios penduduk atau pos hansip menjadi
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tempat nongkrong kaum muda yang setengah pengangguran.
Namun kami tersentak dengan tingginya gelombang pengungsi
dari luar Flores. Para perantau kehilangan pekerjaan di Jawa, Bali,
Kalimantan, Sulawesi atau Malaysia. Menghadapi ini bagaikan
makan buah simalakama: kalau pulang mereka mungkin membawa
covid-19, tetapi kalau bertahan di perantauan, mereka mati
kelaparan. Pilihan minus malum (catatan: memilih yang resikonya
paling kecil) adalah pulang sambil mengikuti protokoler kesehatan.
Dengan demikian, tatanan hidup di desa pun harus berubah,
termasuk hidup menggereja.
Himbauan work from home (WFH) pastilah tidak realistis:
rumput di sawah tidak bisa dibersihkan dengan remote control
atau permainan komputer di rumah. Pisang, singkong, jagung dan
talas tidak bisa datang ke rumah dengan aplikasi GoSend. Pray
from home (PFH) dengan live streaming tidak mungkin diterapkan
seperti di kota-kota. Tidak semua umat tersambung meteran listrik,
punya listrik pun belum tentu punya televisi. Tidak semua umat
mempunyai handphone android, dan kalaupun ada, pulsanya pasti
mahal dan belum tentu sinyalnya kuat.
Untuk menyiasati kondisi ini, kami mencoba berkreasi dan
berinovasi, seperti di paroki tempatku bertugas. Kami memasang
loudspeaker besar di menara gereja dan dihubungkan dengan mike
di altar. Dengan demikian umat bisa mendengarkan langsung setiap
misa yang disiarkan dari gereja. Bagi umat yang tidak terjangkau
dengan suara toa, setiap sore kami mengadakan sosialisasi keliling
dengan toa tentang jadwal misa. Tetapi umat tentunya tidak puas.
Berbagai penjelasan teologis muncul untuk meyakinkan umat
bahwa PFH (pray from home) dan komuni spiritual sudah memadai,
namun ini bukan persoalan teologi tetapi emosi.
Untuk memuaskan emosi umat, terutama selama Pekan Suci,
kami melakukan sesuatu yang lain. Pada Hari Minggu Palma, kami
meminta umat untuk menyiapkan daun palma di depan rumah
masing-masing dan kami berkeliling untuk memberkati daun-daun
palma mereka. Umat berdiri dengan khusyuk dan hormat di depan
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rumahnya sambil menunggu kedatangan imam. Pada Kamis Putih
kami ingin agar umat juga merasakan Perjamuan Malam Terakhir.
Maka sesudah misa kami menghilangkan upacara prosesi dan
tuguran Sakramen Mahakudus di Gereja. Kami berjalan keliling
kampung membagi komuni untuk umat yang setia berdiri di depan
rumahnya masing-masing sambil memperdengarkan lagu Tantum
Ergo Sacramentun (Sakramen Seagung Ini). Saya berjalan lebih dari
5 KM melewati jalanan yang becek, namun sedikit pun tidak merasa
lelah karena melihat umat yang menunggu dengan rindunya
bahkan membuat altar-altar kecil di depan rumahnya. Untuk hari
Jumat Agung kami mengadakan jalan salib keliling kampung.
Doa-doa jalan salib dibacakan dari kendaraan dan umat berdiri di
jalan. Setiap perhentian tidak dipasang gambar supaya umat tidak
berkerumun menatap gambar melainkan menatap Allah yang tak
kelihatan.
Upacara prosesi lilin Paskah tidak jadi diarak keliling kampung
karena hujan dan angin yang turun Sabtu sore sampai Minggu
siang. Namun hujan Minggu Paskah tidak menghalangi Yesus
untuk menampakkan diri-Nya sesudah kebangkitan-Nya kepada
umat-Nya. Kami keluar dari pastoran menerjang hujan yang lebat.
Umat mulai menunggu dengan memakai payung atau jas hujan.
Dan mujizat terjadi. Ketika saya mulai membuka sibori dan turun
dari mobil, hujan pun berhenti sehingga saya bisa berjalan dari
pintu ke pintu pekarangan rumah umat tanpa halangan meskipun
becek. Cuaca mendung yang tadinya menakut-nakuti kami, justru
menjadi berkah karena kami tidak kepanasan di siang bolong.
Kemudian kami melewati pemukiman yang tidak masuk wilayah
parokiku. Umatnya hanya terheran-heran mendengar bunyi lagu
Paskah tetapi tidak berani keluar karena memang bukan jatahnya
atau karena hujan sudah turun lagi dengan lebatnya. Namun, ketika
kembali memasuki wilayah paroki sendiri, kami menemukan umat
yang sudah siap dengan pakaian bersih dan hujan pun serentak
berhenti. Dengan gembira meskipun nafas tersengal-sengal, saya
menyusuri pekarangan rumah-rumah umat dan hujan pun datang
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lagi ketika umat di pekarangan terakhir kembali masuk ke dalam
rumahnya. Hujan Hari Paskah mungkin mewakili air mata umat
yang hanya menerima komuni batin, namun bukan untuk umat
Paroki Santo Antonius Padua Mbeling, Keuskupan Ruteng, Flores.
SELAMAT PASKAH…
Rm. Kasmir, SMM ■/KT/ER
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SHARING

Awas..., WEME Membuat CLBK
Oleh: Pasutri Decky-Nika

istimewa

S

Decky-Nika

︶

Awas hati-hati dengan
WEME, Anda bisa CLBK
dengan “MANTAN” Anda
seperti yang saya alami saat
ini..

ejak ikut WEME, saya
mengalami yang sering
disebut
Cinta
Lama
Bersemi
Kembali
(CLBK)
dengan mantan pacar saya
yang sekarang menjadi ISTRI
saya.
Seiring
berjalannya
waktu, kehidupan asmara kami
mulai meluntur dikarenakan
aktivitas, kesibukan, gesekan,
selisih paham, dan banyak
hal lainnya sehingga kualitas
kehidupan pernikahan kami
menurun,
semua
berjalan
seperti rutinitas sehari-hari.
Saya merasakan sudah hampir
tidak ada “sengatan-sengatan
listrik” seperti dulu ketika awal
pernikahan. Semua berjalan
dan mengalir begitu saja, datar.
Terkadang komunikasi pun juga
seadanya, apalagi kalau lagi
“perang dingin”.
Sempat
saya
berpikir,
“Apakah ini yang saya mau dari
sebuah perjalanan pernikahan
yang akan saya arungi bersama
dengan orang yang telah saya
pilih sebagai pendamping dan
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teman hidup saya?” Saya juga merasa bahwa saya telah berusaha
berkomunikasi dengan baik menurut versi saya, tapi toh kadang juga
tidak membuat keadaan menjadi lebih baik. Yang ada, terkadang
saya memilih untuk menghindar dari topik-topik tertentu.
Namun, sejak ikut WEME dua minggu lalu, saya telah menemukan
kembali perasaan-perasaan indah yang dulu kami rasakan. Saya
menemukan kembali alasan-alasan kenapa saya memilih dirinya.
WEME telah membuat saya belajar kembali untuk lebih mengenal
dan mengerti dirinya. Saya juga belajar banyak tentang bagaimana
berkomunikasi dengan baik dengan pasangan melalui TUDI (Tulis
dan Dialog).
Sampai saat ini saya pun masih terus belajar dan berproses
untuk menjadi lebih baik lagi. Saya harus bisa menjaga cinta yang
Tuhan percayakan pada saya dan pasangan. Jadi bersiap-siaplah
dengan efek samping WEME yang dapat membuat Anda CLBK
dengan pasangan Anda. Bersiaplah merasakan kembali merasakan
kehangatan masa-masa awal Anda menikah. ■/KT/RB

49

04

Mar - Mei 2020

SHARING

Sambung Rasa

Kordis Kormep Distrik IV Surabaya
Oleh: Pasutri Rini-Cahyo

istimewa

merasa senang
︶ Kami
sekaligus juga deg-degan

Pasutri Cahyo-Rini

ketika diajak oleh kormep
kami Pasutri Elly-Ferdy untuk
mengikuti acara sambung
rasa kordis kormep yang
dilaksanakan 12 Januari
2020, di Griya ME, ME Paroki
kami, yaitu Redemtor Mundi
mendapat tugas sebagai sie
acara. Dari jauh-jauh hari
kami mempersiapkan acaraacara apa saja yang akan kami
tampilkan.

H

ari yang dinanti tiba, kami membuka acara dengan pujian
sambil bergoyang, puji Tuhan walau semula agak tegang,
tapi melihat para Kormep dan aktifis yang hadir mengikuti
gerakan kami, juga kordis turut larut, kami menjadi lega dan lebih
bisa lepas.
Setelah itu acara kami serahkan ke KorDis. Diawal acara Kordis
memberikan renungan dan tampilan slide-slide yang menarik.
“Kita adalah bagian dari rencana Tuhan. Tuhan ingin kita ambil bagian
dalam setiap rencanaNya, melibatkan diri dalam setiap rencanaNya,
tidak hanya menjadi apa yang kita inginkan/lakukan”
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Renungan yang disampaikan oleh Kordis diawal kegiatan
sambung rasa ini sangat menyentuh hati kami, membuka pikiran
saya bahwa apa yang terjadi dalam hidup saya, bergabungnya saya
dalam komunitas ME & dipilihnya saya utk terlibat dalam setiap
kegiatan ME bukanlah kebetulan tetapi memang semua itu adalah
rencana Tuhan. Tuhan ingin saya lebih bertumbuh baik dalam hal
iman, relasi juga kemampuan diri.
Kami melihat yang hadir juga menyimak renungan dengan
sungguh-sungguh.
Dalam kegiatan sambung rasa yang dipimpin oleh Pasutri
Laura-Harry (KorDis) ini dihadiri oleh para KorMep, aktivis &
perwakilan dari 17 Paroki. Paroki-paroki tersebut adalah Redemtor
Mundi, Yohanes Pemandi, Santa Maria Tak Bercela, Santo Mikael,
Ratu Pecinta Damai, Roh Kudus, Hati Kudus Yesus, Sakramen Maha
Kudus, Kristus Raja, Aloysius Gonzaga, Gembala Yang Baik, St
Paulus, Kelahiran St Perawan Maria, St Maria Anuntiata, St Yusuf
Karangpilang, St Stefanus, Salib Suci.
Adapun ME Paroki yang bertugas dalam acara tersebut adalah
Paroki Redemtor Mundi, sebagai sie acara, Paroki Stefanus sebagai
sie liturgi, Paroki Yohanes Pemandi dan Paroki Ratu Pecinta Damai
sebagai sie konsumsi
Lalu acara dilanjutkan dengan melihat perjalanan kami selama
tahun 2019 dan evaluasi, supaya kedepan yang sudah baik bisa
dipertahankan, sedang yang masih bisa dikembangkan bisa
ditingkatkan.
Selesai evaluasi ada video pendek yang ditayangkan Kordis,
membuat kami yang melihat gemas sekaligus termotivasi, dalam
video itu digambarkan 2 anak (cewek dan cowok), lomba pukul bantal
di atas sebatang bambu, anak cewek itu berkali-kali terjungkal
dan hampir terjatuh, tetapi setiap kali dia terjungkal, dia berusaha
bertahan, supaya tidak terjatuh yang berarti kalah. sampai akhirnya
dia bisa membuat anak cowok itu terjatuh dengan pukulannya.
Tak terasa kami semua, terutama ibu-ibu ikut bersorak. Pesan
dari video yang ditayangkan itu, pasti dalam perjalanan kita ditahun
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lalu banyak tantangan dan hambatan yang kita alami, tetapi kalau
kita gigih dan tidak mudah menyerah, pasti suatu saat akan berbuah
manis.
Walaupun acara dari pagi sampai menjelang sore, semua peserta
tetap bertahan, disela-sela acara, Kordis memberi ice breaking yang
membuat kami segar kembali, lucu dan membuat kami tertawa
gembira.
Acara selanjutnya pemaparan proker dari tiap-tiap ME Paroki
dan masukan-masukan ME Paroki ke Distrik.
Ada beberapa hal menarik dalam pemaparan laporan dan
program kerja yang disampaikan oleh beberapa kormep yang
menurutku bisa diadopsi oleh ME Paroki lain, di antaranya:
1. Pemaparan yang disampaikan oleh Pasutri Ningrum-Handono
dari St Mikael tentang tidak lagi membagikan brosur tetapi
memberikan surat cinta kepada pasutri yang menjadi target. Hal
ini sangat menarik karena selain tidak mubazirnya brosur yang
dibagikan menurut saya juga lebih efisien.
2. Pemaparan yang disampaikan Kormep RPD Pasutri Wit-Har, yaitu
anjangsana kormep dan pengurus ke wilayah atau lingkungan
dengan cara sebelumnya mencari tahu kegiatan yang akan
dilakukan di masing-masing wilayah atau lingkungan tersebut.
3. Pemaparan dari Kormep HKY Pasutri Fera-Andy tentang
pendaftaran via online.
Dan banyak lagi ide-ide dan usulan-usulan dari kormep maupun
aktifis yang hadir, semua untuk kemajuan dan perkembangan ME
Paroki maupun Distrik, semua itu karena kita peduli dan cinta
dengan gerakan dan komunitas ME ini, sejalan dengan motto
selama 3 tahun masa pelayanan kordis Pastor Eka & Pasutri LauraHary, We are Family, kita adalah satu keluarga besar ME Distrik IV
Surabaya, bagaimana menumbuhkannya, dengan rumus 3 M, Mulai
dari diri sendiri, Mulai dari yang Kecil dan Mulai dari Sekarang.
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istimewa

istimewa

Akhirnya acara sambung Rasa sampai pada puncaknya dengan
perayaan Ekaristi yg dipersembahkan oleh Pastor Gregorius Kaha,
SVD., Pastor paroki Gembala Yang Baik. ■/TK/HBD/RB
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World Marriage Day

KEGIATAN

Perayaan World Marriage Day 2020
︶

Hari Perkawinan Sedunia dirayakan pada
bulan Februari setiap tahunnya, tepatnya pada
minggu kedua. Pun demikian komunitas ME
di beberapa Distrik dan Wilayah di Indonesia
merayakan sesuai waktu yang dipilihnya
pada bulan Februari, tidak selalu pada minggu kedua. Redaksi
menurunkan beberapa tulisan tentang perayaan WMD di beberapa
tempat. [Red.]

WMD Jakarta

Rino-Sisca, Kormep Matraman
etiap tahunnya Komunitas Marriage Encounter (ME) sedunia
memperingati World Marriage Day (Hari Perkawinan Sedunia)
yang dirayakan setiap hari minggu ke-2, di bulan Februari.
Komunitas ME Indonesia Distrik 1 Jakarta juga turut merayakan
dengan misa syukur yang diadakan pada Minggu, 9 Februari 2020,
bertempat di Gereja St. Gabriel, Paroki Pulo Gebang.
Misa syukur diselenggarakan secara konselebrasi dipimpin oleh
Bapak Uskup Ignatius Kardinal Suharyo dengan didampingi 10
pastor selebran. Adapun Romo Servatius Dange, SVD, pastor kepala
Paroki Matraman menjadi salah satu selebran dalam misa Syukur
tersebut. Ada pun pastor yang menjadi selebran adalah:
• Pastor Aloysius Susilo Wijoyo
• Pastor Adrianus Andy Gunardi
• Pastor Alphonsus Setya Gunawan
• Pastor Servastius Dange, SVD
• Pastor Ignatius Fadjar Himawan, MSF
• Pastor Yohanes Haris Andjaja, OSC
• Pastor Sarto Mitakda, SVD
• Pastor Budi Santoso, MSC

S
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Foto: CL

• Pastor Chris Purba, SJ
• Pastor Antonius Yakin Ciptamulya
Misa Syukur Merayakan World Marriage Day pada kali ini
mengambil tema: Love One Another.Pada saat itu seluruh masyarakat
diajak untuk menghargai keindahan dari kesetiaan suami dan istri,
pengorbanan mereka, dan sukacita hidup pernikahan.
Terdapat lebih dari 350 pasutri yang mengikuti misa syukur
tersebut. Tampak juga pasutri yang membawa anak-anak mereka.
Dalam Misa Syukur tersebut para pasutri diajak untuk bersama-sama
mengulang janji perkawinan mereka, sehingga dapat mengingatkan
kembali kepada para pasutri apa yang telah mereka janjikan
waktu awal menikah dahulu. Diharapkan dengan memperbarui
janji perkawinan ini, para pasutri kembali bersemangat untuk
membangun keluarga dengan sukacita dan kegembiraan. Setelah
para pasutri memperbaharui janji perkawinan mereka, Bapak Uskup
memerciki para pasutri dengan air suci.
Setelah Misa Syukur, para pasutri diajak untuk beramah tanah
sembari makan siang yang telah disediakan panitia di gedung
serbaguna. Acara dibuka oleh band dari Mudika Paroki Pulo Gebang
dan dipandu oleh MC Sdri. Ledis. Acara keakraban cukup seru dan
menghibur dengan melibatkan para pasutri. Acara ditutup dengan
menyanyikan lagu Dunia Baru bersama semua pasutri.

Bapak Kardinal bersama Pastor Konselebran dalam misa
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Keterangan foto: 1) Registrasi peserta menggunakan aplikasi 2) Bapak Uskup
Ignatius Kardinal Suharyo memberikan homili 3) Bapak Uskup memerciki air suci
4) Koor MEP Pulomas St. Bonaventure dengan dirigen Santoso-Yuli 5) Pasutri
Meme-Jacob (Koordinator Nasional) menyapa komunitas 6) Pastor Susilo Wijoyo
(pastor kepala paroki Pulogebang) bersama Pastor Haris Andjaja, OSC dari Paroki
Serpong 7) Acara kebersamaan setelah misa 8) Panitia Misa WMD 2020
Foto-foto: CL
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WMD Gereja Bartolomeus, Paroki Taman Galaxi, Bekasi

Pasutri Topo-Kurni
Kemeriahan sebuah perhelatan sudah tampak dari sejak Sabtu,
22 Februari 2020, tepatnya pada Misa Kudus Sabtu sore. Selain
semua pasutri yang hadir dalam misa memperbarui janji perkawinan,
semua petugas liturgi pun dilakukan oleh pasutri. Di depan Gereja
nampak sejumlah Pasutri ME dengan pakaian sarimbit menyambut
umat dengan keramahan khas ME.
ME Paroki Taman Galaxi merayakan WMD pada seluruh Misa Kudus
pada Sabtu dan Minggu, 22-23 Februari 2020 (5 misa). Di sejumlah sudut
tampak pasutri ME bertugas di setiap Misa, selain juga mengkoordinir
pelaksanaan WMD pada dua hari tersebut. Perayaan secara khusus
dilaksanakan pada Minggu 22 Februari, sesudah Misa kedua, di Gedung
Karya Pastoral. Suasana begitu meriah, hiasan layaknya sebuah pesta
dapat dinikmati siapapun yang melintasi jalan menuju tempat pesta
dan di halaman Gereja. Tak ketinggalan, Tim WEME Bartolomeus juga
membuka Open House dengan tenda ME yang dilengkapi dengan
banner dan berbagai aksesoris ME. Tak ketinggalan tenda khusus untuk
foto booth bagi umat, khususnya para pasutri dan keluarganya yang
menghadiri misa pada Sabtu dan Minggu.
Perayaan yang dipandu oleh MC Pasutri ME, Endah-Jatun,
berlangsung meriah. Sekitar 150 umat terdiri dari pasutri yang ber
HUP bulan Desember-Februari dan komunitas ME Barto berkumpul
dan bergembira dalam suasana yang santai dan akrab. Perayaan yang
dikoordinir oleh Pasutri Ola-Susan dan Pasutri Didik-Watik ini juga diisi
dengan sharing pasutri yang memikat. Pasutri Yustina-Handoko, dengan
lancar, ringan dan apik menyampaikan pengalamannya bagaimana
perkembangan relasi calon Tim WEME dari Barto ini, sebelum mengikuti
WEME hingga saat ini setelah bersiap menjadi calon Tim WEME. Sharing
mereka telah menggerakkan beberapa pasutri untuk segera mengikuti
WEME yang akan diadakan secara khusus diikuti oleh para pasutri
paroki Taman Galaxi, pada 8-10 Mei mendatang. Namun karena wabah
Covid 19, rencana ini terpaksa ditunda menunggu hingga keadaan
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Keterangan gambar:
1) Perayaan WMD secara khusus
dilaksanakan pada Minggu 23
Februari, sesudah Misa kedua,
di Gedung Karya Pastoral St.
Bartolomeus. Bekasi Selatan. 2)
Sharing Pasutri Yustina-Handoko
yang lancar, ringan dan apik
telah menggerakkan beberapa
pasutri untuk segera mengikuti
WEME. 3) Panitia WMD Paroki
Taman Galaxi
Foto-foto: istimewa

memungkinkan.
Pasutri ME di paroki Taman Galaxi sungguh beruntung karena
beberapa kegiatan ME diangkat sebagai program prioritas Paroki,
seperti perayaan WMD dan HUP setiap 4 bulan, rekoleksi pasutri dan
bahkan WEME. Tidak tanggung-tanggung, Pastor Kepala Paroki, Thomas
Bani SVD mendorong seluruh anggota DP Harian untuk mengikuti
WEME. Belum lagi Kormep Barto, Pasutri Pri-Puspa, memang memiliki
daya dorong untuk berbagai kegiatan yang dilaksanakan di Paroki. Saat
ini ME paroki Taman Galaxi sedang menyiapkan pelaksanaan WEME
khusus paroki Taman Galaxi. yang rencana akan dilaksanakan dua
kali dalam satu tahun, pada 8-10 Mei dan 26-28 Juli (WEME serentak
secara nasional dalam rangka 40 th ME Indonesia). Untuk kegiatan
WEME tersebut pasutri senior, Windu Endang dan Topo Kurni yang
akan menggawanginya. Semoga ME semakin dikenal dan semakin
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berkembang serta banyak keluarga mengalami kehidupan yang hangat
dan menggembirakan. /KT/RB

WMD Distrik ME Wilayah X Malang

Pasutri Nika-Decky dan Pasutri Endang-Sur
Perayaan Hari Perkawinan Sedunia tahun ini terselenggara dengan
baik berkat kerjasama yang luar biasa dari Paroki Santo Albertus de
Trappani Blimbing Malang, Komisi Keluarga Keuskupan Malang dan
Marriage Encounter (ME) Distrik X Malang.Adapun pelaksanaan perayaan
WMD kali ini bertempat di Stasi Pagas Paroki Blimbing, tepatnya di
Komplek TNI AU Abdul Rahman Saleh Singosari Malang. Nama Gereja
dari Stasi Pagas ini adalah Gereja Katolik TNI AU Santo Yohanes Maria
Vianney.
Misa WMD dilaksanakan pada hari Minggu, 16 Februari 2020
pukul 08.00 WIB. Perayaan Ekaristi dipersembahkan oleh Bapak Uskup
Keuskupan Malang Mgr. Henricus Pidyarto Gunawan O. Carm.
Misa Syukur diawali dengan perarakan misdinar, lektor-lektoris, 8
pasang pasutri mulai dari usia pernikahan 5 tahun hingga 63 tahun usia
pernikahan, kemudian diikuti oleh Bapak Uskup Malang Mgr. Henricus
Pidyarto, O. Carm, Vikjen Keuskupan Malang Pastor Tjatur Raharso,
Koordinator ME Distrik X Malang Pastor Andreas Adhi Prasetyo, Ketua
Komisi Keluarga Keuskupan Malang Pastor Timotius I Ketut Adi Hardana,
MSF, Ketua Panitia Denas ME 2020 Pastor Hersemedi CM, dan Pastor
Paroki Blimbing Pastor Yulius Agus Purnomo. Misa dihadiri sekitar 500
pasutri dari berbagai paroki dan stasi sekitar Malang Raya.
Dalam Homilinya, Bapak Uskup Mgr. Henricus Pidyarto Gunawan O.
Carm., mengajak umatnya untuk mengingat kembali tujuan perkawinan
dalam gereja Katolik adalah apa yang telah dipersatukan oleh Tuhan
tidak terceraikan, sekali untuk selamanya.
Beliau berkesempatan membuat umat seisi gereja tertawa, Uskup
memberikan perumpamaan, “pada tahun pertama pernikahan istri yang
banyak bicara suami lebih banyak diam dan mendengarkan. Pada tahun
kedua pernikahan, karena sudah 1 tahun ngempet akhirnya giliran
suami yang bicara dan istri diam mendengarkan”. “Pada tahun ketiga
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pernikahan, tidak ada yang diam semuanya berbicara baik istri maupun
suami, tetangga yang mendengarkan”.
Bapak Uskup menghimbau janganlah relasi pasutri menjadi seperti
perumpamaan tersebut. Tetapi hendaknya sebagai pasangan suamiistri harus dapat saling menyayangi, saling mendengarkan, saling
menghargai, saling pengertian dan saling mendukung satu dengan
yang lain seumur hidup kita.
Bapak Uskup juga mengingatkan kita agar kita tidak berzina, berzina
itu bisa dimulai dari hal sepele, seperti dimulai dari memandang lawan
jenis lalu mengaguminya. Kitab Perjanjian Lama mengajarkan bahwa
perbuatan berzina itu berdosa, tetapi Yesus memperbaruinya dengan
mengajarkan bahwa akar dosa, yaitu pikiran-pikiran jahat yang di dalam
otak manusialah yang harus diberantas.
Ramah Tamah dan Pameran
Nah sekarang tibalah waktunya ramah tamah setelah misa usai
yakni menikmati makanan gratis berupa nasi pecel beserta laukpauknya yang disediakan oleh delapan lingkungan yang ada di Stasi
Pagas (Lingkungan: Santo Gabriel, Regina Rosari, Thomas, Bernardus,
Ignasius, Valentinus, Malaikat Gabriel dan Filemon).
Kemeriahan WMD kali ini juga didukung oleh hadirnya stand-stand
pameran yakni oleh Gandum Mas dengan produk-produknya, Toko Buku
Immanuel yang menyediakan berbagai macam buku, pernak pernik dan
games kerohanian Katolik. Catholic Family Ministry (CFM), Stand OMK
Paroki Blimbing menawarkan kopi.
Marriage Encounter juga ikut meramaikan suasana dengan membuka
stand bazar berupa makanan dan minuman serta pernak-pernik khas ala
ME mulai dari kain, pakaian, bros dan stiker, tak lupa juga membagikan
brosur jadwal WE ME 2020.
Kesempatan ini juga digunakan oleh pastor Paroki Santo Albertus
de Trapani Blimbing Malang, Pastor Y. Agus Purnomo ikut serta dalam
meramaikan stand – stand yang ada melalui guratan - guratan indah
kuas lukis. Hasil karyanya sungguh indah berupa lukisan–lukisan yang
sangat bagus, banyak umat yang mengagumi karya lukisan Pastor Agus
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Keterangan foto: 1) Mgr. Hendricus Pidyarto O.Carm dalam perarakan MIsa WMD
2) Peneguhan janji pernikahan pasutri 3) Pemercikan air suci setelah peneguhan
janji pernikahan 4) Melayani pembeli dengan penuh kasih 5) Foto bersama
dengan anggota ME dan Koodintar ME Distrik Malang
Foto-foto: istimewa
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ini dan tidak sedikit umat yang membeli karya seni made in Pastor Agus
tersebut.
Suasana yang terjadi setelah misa WMD sangatlah Guyub, adem,
penuh canda dan tawa, penuh suka cita dan penuh cinta. Semoga
luapan cinta kasih yang ada pada umat saat itu dapat menjadi berkat
bagi orang–orang di sekitarnya.
Beberapa Hal yang Khas ME Malang
Pasutri Endang-Sur
Tenda besar telah berdiri dan ditempatkan di belakang gereja stasi
lengkap dengan panggung dan sejumlah kursi serta tata suara, namun
hujan di sekitar Singosari sejak sore hari belum juga reda kondisi yang
demikian ternyata tidak mengurangi antusias umat dan para pasutri
dari 8 paroki di Dekenat Malang Kota plus beberapa umat dari Paroki
Lawang dan Paroki Kepanjen untuk hadir menikmati Animasi Penggerak
Keluarga dengan tema, “Love One Another”.
Dalam sambutan pembuka, Pastor Paroki Blimbing, Pastor Yulius
Agus Purnomo menyampaikan, bahwa, “Pemilihan tempat di Gereja
Yohanes Maria Vianney Singosari karena tidak lama lagi gereja ini akan
menjadi sentral Koasi Paroki atau paroki baru yang akan dipopulerkan
dengan nama Koasi Paroki Singosari. Lokasinya dekat dengan Bandara
Abdul Rahman Saleh Malang di sebelah Timur, dan di sebelah Barat
ada Stasiun Kereta Api Singosari. Gereja ini baru saja direnovasi dan
sekarang dapat menampung sekitar 600 umat”.
“Kehadiran bapak-ibu sekalian menjadi berkat bagi umat disini,
keluarga-keluarga dapat memberkati dapat menjadikan gereja Santo
Yohanes Maria Vianney sebagai pusat keluarga baru Paroki Singosari.
Hari ini juga menjadi kesempatan untuk edukasi, bapak-ibu akan
berjumpa dengan Pastor Antonius Denny Firmanto yang biasa disapa
Pastor Denny dan Cak Wito bersama-sama untuk mencoba melihat apa
yang bisa kita hayati dalam hidup perkawinan”.
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Animasi versi Ludrukan
Perayaan WMD hari pertama dikemas dalam bentuk animasi namun
penyampaiannya memanfaatkan kearifan lokal Jawa Timur yaitu “dialog
ala ludruk” dengan pemeran utama Pastor Antonius Denny Firmanto
dan Cak Wito. Sehingga walaupun sekitar panggung hujan gerimis para
hadirin tetap dapat menikmati dengan gayeng dialog ala ludruk yang
penuh dengan nilai-nilai kristiani katolik dengan nyaman dan gelak
tawa. Banyak segi kehidupan berumah tangga diungkapkan oleh kedua
pemeran, antara lain.
1. Komunikasi
Cak Wito memulai dengan mengutip firman, “Aku datang membawa
kabar gembira” dia plesetkan dengan datang dan ‘guyon’ tidak serius
terus-terusan tetapi juga dengan tersenyum dan tertawa. Oleh Pastor
Denny ditangkap bahwa ‘guyon’ bergurau sebagai perekat dalam
kehidupan berumah tangga, akan ada banyak hal dapat diselesaikan
dengan cara bergurau, bergurau yang baik menjadi komunikasi
dari hati ke hati pasangan suami istri, pasangan saling memiliki
sehingga dengan saling memiliki tidak sampai tega meninggalkan
pasangannya.
2. Ekonomi
Pastor Denny bertanya kepada Cak Wito yang sudah berumah
tangga dengan istrinya selama 46 tahun, “Apakah Cak Wito masih
menggandeng tangan istrinya” dengan spontan dijawab “ya, kemanamana saya gandeng terlebih kalau ke pasar atau pasar swalayan”.“Lho
kenapa?” sahut Pastor Denny. Cak Wito kembali menyahut dengan
gayanya, “kalau tidak digandeng waa bahaya bisa-bisa mengambil
barang dalam jumlah yang banyak dan saya yang disuruh bayar,
lak tekor”. Maka pesan dari Pastor Denny, “kebutuhan-kebutuhan
keluarga dicukupkan dahulu, dan menghindari keinginan-keinginan
sesaat apalagi keinginan yang berhubungan dengan hobi.
Sempat pula disindir untuk mereka yang mempunyai kebiasaan
mencari hiburan yang tidak sehat. Karena hal ini dapat membuat
pasangan marah, anak terbengkalai, uang belanja rumah tangga
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tak terpenuhi. Maka perlu menjaga diri agar rumah tangga damai
sejahtera sampai tua dan tetap menjadi suami istri yang saling
mencintai.
3. Doa, dan kekuwatiran
Ternyata Cak Wito yang mengaku sebagai pelawak beragama katolik
ini mempunyai kebiasaan doa sak karepe dewe yaitu disampaikan
doanya dijawab sendiri dan disampaikan lagi. Oleh Pastor Denny
cara berdoa seperti Cak Wito ini dikenal dengan Doa Visualisasi atau
Dialog, dalam Bahasa Jawa “ngudarasa” seolah-olah kita berhadapan
dengan Gusti Yesus, lalu kita sampaikan isi hati, dan Gusti Yesus
membalas.
Menghadapi aneka beban kehidupan ini Cak Wito tidak kuwatir
karena berpedoman pada Sabda Tuhan, maka pesan Pastor Denny
jangan pernah kuwatir akan hari esok, sebagaimana sabda Tuhan
“…tetapi carilah dahulu Kerajaan Allah dan kebenarannya, maka
semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Sebab itu janganlah
kamu khawatir akan hari besok, karena hari besok mempunyai
kesusahannya sendiri. Kesusahan sehari cukuplah untuk sehari.”
(Mat.6:33-34).
4. Sakramen, Pengumuman Pernikahan dan Halangan Pernikahan
Pastor Denny juga berkesempatan menyampaikan himbauannya
kepada semua hadirin agar mereka yang belum menerima Sakramen
Krisma untuk mendaftarkan diri di Paroki untuk mengikuti Sakramen
Krisma, termasuk mereka yang akan menikah agar mendapatkan
peneguhan Roh Kudus sehingga sanggup berjalan bersama
pasangannya, karena Sakramen Baptis, Sakramen Ekaristi dan
Sakramen Krisma itu satu kesatuan utuh.
Menanggapi pertanyaan Cak Wito tentang Pengumuman Pernikahan
di Gereja, maka disampaikan oleh Pastor Denny, bahwa pengumuman
itu ditujukan bagi umat agar mereka tahu ‘siapa yang akan menikah,
dan dari keluarga siapa?’ Karena pernikahan itu akan terjadi antara
seorang lelaki dan seorang perempuan yang sama-sama bebas,
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tidak terikat pernikahan di tempat lain, juga untuk menghindari
pernikahan dengan saudara sendiri, hubungan darah dalam garis
keturunan lurus atau dalam garis keturunan menyamping tingkat
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Keterangan foto: 1) Homili Pastor Andreas Adhi Prasetyo 2) Pembaharuan janji
pernikahan 3) Pemercikan air suci setelah pembaharuan janji pernikahan
4) Photobooth untuk menyemarakan acara 5) Salah satu stand bazaar
6) Kehebohan bazaar setelah misa
Foto-foto: istimewa
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kedua (KHK 1078 §3). Cak Wito menambahkan dengan sebuah
pertanyaan, “Bagaimana kalau pernikahan untuk nyaur hutang,
karena sudah terlanjur hutangnya banyak”“ya tidak bisa itu termasuk
halangan pernikahan”, jawab Pastor Denny.
5. Pentingnya bergabung dalam Komunitas
Ada kemungkinan suatau saat kita mengetok pintu rumah, akan
tetapi pintu depan pintu belakang tidak dibuka bahkan daun jendela
juga tertutup rapat, maka yang bisa kita kerjakan untuk masuk
rumah adalah dengan meminta orang lain membantu kita untuk
lewat atas.
Kesulitan hidup jangan ditanggung sendiri, penting juga bagi kita
untuk bergabung dengan organisasi katolik yang ada di Paroki atau
Keuskupan misalnya Marriage Encounter, Tulang Rusuk, Couples for
Christ.
6. Spiritualitas Keluarga Kudus Nazareth
Spiritualitas atau cara seseorang menghidupi hidupnya sehari-hari,
spiritualitas keluarga kristiani senantiasa diundang seperti yang
disebut Keluarga Kudus Nazareth Yesus-Maria dan Yoseph.
"Cak Wito kenal dengan Santo Yosep?" Demikian pertanyaan Pastor
Denny. Cak Wito menjawabnya, “Anak mana itu”
Kemudian Pastor Denny bercerita beberapa peristiwa: peneguhan
Santo Yosep tentang Maria pasangannya, tentang Maria akan
mengandung dari Roh Kudus, dan cerita ketika Yesus umur 12 tahun
Yesus diketemukan di Bait Allah.
Maria berkata, “Mengapa kamu meninggalkan aku?” Jawab Yesus,
“Bukankah aku harus di rumah Bapaku?”
Pst. Denny ingin agar keluarga katolik meneladan kepada Keluarga
Kudus Nazaret yaitu Yesus Maria dan Yosep. Mereka tekun berdoa,
ketika menghadapi suatu masalah juga dibawa dalam doa untuk
memohon penyertaan Tuhan.
Animasi ditutup dengan pembagian doorprize untuk peserta yang
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aktif bertanya, selanjutnya Pastor Dimas menghadiahi seluruh hadirin
dengan menyanyikan lagu “Cinta Suci”.
(Tulisan ini pernah dimuat di sesawi.net dengan judul “Perayaan WMD di Koasi
Paroki Singosari Malang”)

Perayaan WMD di Lumajang

World Marriage Day (WMD) atau yang lebih dikenal dengan Hari
Perayaan Perkawinan sedunia, merupakan acara tahunan dan dirayakan
di seluruh dunia pada bulan Februari pada minggu ke-2. Tahun Ini
Gereja Paroki Maria Ratu Damai Lumajang ikut merayakan dengan
mengadakan Perayaan Ekaristi Hari Perkawinan Sedunia.
Para Pasutri yang ber HUP di bulan November, Desember, Januari
dan Februari diundang hadir dengan mengenakan pakaian putih dan
disediakan tempat khusus di sisi timur Gereja. Sedangkan untuk pasutri
dan umat yang lain memakai pakaian biasa. Misa dijadwalkan pada
15 Februari 2020 dimulai pukul 17.00 WIB. Misa kali ini dipimpin oleh
Pastor Andreas Adhi Prasetyo.
Dalam homilinya, Pastor Adhi mengingatkan tentang tujuan
perkawinan dalam gereja Katolik adalah kebahagiaan suami istri. Kita
juga diingatkan untuk menjadi diri sendiri dalam sebuah pernikahan
dan tidak perlu menjadi orang lain. Di akhir homili Pastor Adhi
menutup dengan kata–kata sederhana tetapi bermakna sangat dalam:
“Kertidaksempurnaanmu adalah kesempurnaanku.”
Setelah itu, Para pasutri yang hadir di Misa Hari Perkawinan Sedunia
ini diajak untuk memperbaharui janji perkawinan mereka secara
bersama-sama dan diperciki dengan air suci.
Misa berlangsung dengan meriah, khidmat dan khusuk. Setelah
Misa, disediakan foto booth dan diadakan Bazaar ME Paroki Lumajang
distrik X Malang. Banyak para pasutri, baik yang masih muda maupun
pasangan sepuh, antusias untuk berfoto di foto booth yang telah
disediakan. Setelah itu mereka dapat membeli pernak pernik ME dan
membeli beraneka makanan dan minuman.
Semoga Misa Hari Perkawinan Sedunia ini dapat kembali
diselenggarakan tahun depan dengan lebih meriah.
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WMD Distrik VI Bandung

Pasutri Mans-Mety
Dalam rangka memperingati Hari Perkawinan Sedunia, ME Distrik
VI Bandung mengadakan Misa Peringatan Hari Perkawinan Sedunia
(World Marriage Day/WMD) 2020 di Gereja St. Michael Waringin.
Acara ini sudah lima kali dilaksanakan di Keuskupan Bandung
secara berturut-turut dari tahun 2016 (Gereja Santo Petrus), 2017
(Gereja Santo Laurentius), 2018 (Gereja Santo Paulus), 2019 (Gereja
Santo Gabriel), 2020 (Gereja Santo Michael). Perayaan Misa WMD
tahun ini dilaksanakan pada hari
Minggu, 09 Februari 2020 dan
dihadiri oleh para pasutri dari
berbagai paroki di Keuskupan
Bandung. Diantaranya hadir
pula 80 pasutri yang memiliki
usia perkawinan 40 tahun ke
atas. Usia perkawinan termuda
ada di angka 40 tahun dan
terlama di angka 67 tahun.
Misa yang dipimpin oleh
Bapak Uskup Mgr. Antonius
Subianto Bunjamin, OSC diawali
dengan
adanya
perarakan
pasutri usia perkawinan 40 th
ke atas yang berjalan berbaris
dari Aula Trinitas menuju gereja
diiringi oleh tarian dan musik
Sunda. Tiba di pelataran menuju
gerbang masuk gereja, iringan
perarakan pasutri disambut oleh
Bapak Uskup beserta 5 orang
Pastor Konselebran (Pastor
Antonius Dengu Blikon, SS.CC.,
Pasutri Mety-Mans
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Pastor Joseph Souw Hong Goan, OSC, Pastor Martua Dominikus
Sidauruk, OSC, Pastor Ferry Sutrisna Wijaya, Pr, dan Pastor Stephanus
Trihantoro, SS.CC.).
Suasana misa berjalan dengan penuh hikmat dan begitu
membanggakan bagi setiap pasutri yang hadir terutama ketika
para pasutri mengulangi janji perkawinan antara suami dan istri.
Atmosfer kebahagiaan terpancar dari umat yang hadir sangat terasa,
ditambah dengan alunan suara Orkestra SMA Trinitas menambah
syahdu suasana misa WMD. Pada saat doa umat, diselipkan juga doa
oleh Pastor Antonius Dengu Blikon, SS.CC., bagi pasutri yang sedang
merayakan HUP tepat di tanggal misa WMD diselenggarakan. Bapak
Uskup mengimbau kepada pasutri ME yang sudah ikut Week End
ME agar bisa mengajak saudara, teman, sahabat di paroki masingmasing untuk mengikuti kegiatan Week End ME agar relasi suami
istri semakin dieratkan di dalam Tuhan.
Acara ini diakhiri dengan ramah tamah bersama yang diisi oleh
persembahan tampilan Angklung Gotong Royong dan instrumen
musik dari pasutri ME bersama anaknya. Semoga kegiatan ini dapat
menginsiprasi dan memotivasi tidak hanya bagi para pasutri tetapi
bagi semua orang agar relasi yang dibangun menjadi berkat bagi
sesama.
Terima kasih Koordinator ME Distrik VI Bandung yang menaungi
tim panitia memberi dukungan penuh bagi terselenggaranya misa
WMD ini dan semua yang terlibat bagi kesuksesan Misa WMD 2020.
WE LOVE YOU, WE NEED YOU ■/KT
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KEGIATAN

"Aku Mencintaimu"

istimewa

Oleh: Pasutri Dinar-Yanti

Pasutri Dinar-Yanti

︶

Sharing ini kami tulis karena kebetulan kami berdua diminta
oleh Kormep St. Yohanes Pemandi (Pasutri Siem-Hary) menjadi
bagian dari panitia Misa WMD di gereja St. Yohanes Pemandi
Wonokromo Surabaya.

BPS Dinar
ali ini aku ditunjuk sebagai koordinator koor, dalam rangka WMD.
Sebenarnya melatih koor sudah menjadi tugas rutinku, tetapi
entah kenapa saat mendapat tugas mendampingi koor untuk
Misa WMD kali ini, ada perasaan tegang dan khawatir, takut kalau tidak

K
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bisa memberi persembahan yang terbaik, apalagi kami jarang bisa
berlatih dengan formasi lengkap dan latihan kerap tertunda karena
terkendala hujan dan banjir. Beruntung para pasutri anggota koor tetap
saling menyemangati agar kami bisa memberikan persembahan yang
terbaik bagi Tuhan di misa syukur ini. Puji Tuhan setelah misa banyak
yang memberikan apresiasi pada koor kami dan itu membuat kami
merasa bersyukur dan lega.
BPS Yanti
Aku merasa senang ditunjuk oleh panitia sebagai seksi bunga Gereja
dan dekorasi photobooth, walau awalnya sempat ragu, tapi Puji Tuhan aku
mendapat support dari teman-teman dekorasi. Ada yang menyumbang
bunga altar, meminjami kursi taman, tiang, bunga plastik, dan daun-daun
kebun. Setelah misa WMD berlanagsung senang rasanya melihat para
pasutri berfotoria di depan altar dan di photobooth. Apalagi banyak yang
memuji dekorasinya yang cantik dan bagus. Selain kami berdua, putri
kami juga ikut melayani dalam misa ini sebagai pemazmur. Bahagia
rasanya kami sekeluarga bisa melayani dalam misa syukur WMD ini.

Saat Misa WMD

“Jangan terlambat untuk mengungkapkan “AKU MENCINTAIMU”
karena kasih sayang adalah kesempurnaan sejati bagi manusia.” Itulah
salah satu penggalan kalimat yang disampaikan Uskup Surabaya,
Mgr. Sutikno Wisaksono, dalam misa syukur World Marriage Day, 16
Februari 2020 di gereja St. Yohanes Pemandi Wonokromo, Surabaya.
Sambil mengingat kembali film favorit uskup tahun 90-an, yaitu GHOST,
yang dibintangi Demi Moore dan Patrick Swayze, di mana CINTA tidak
mengenal ruang dan waktu. Kita seperti diingatkan kembali untuk
tidak lupa dan terlambat untuk mengatakan “AKU MENCINTAIMU”
kepada pasangan dan terutama kepada Tuhan. Kita juga diharapkan
untuk tetap setia akan panggilan kita sampai akhir, seperti Tuhan
Yesus yang setia sampai mati disalib demi kita umatnya. Khotbah
bapak uskup ini menyentuh hati kami. Saat mempersembahkan Misa
WMD, bapak Uskup didampingi oleh 8 pastor, ada Pastor Andrianus
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Akik Purwanto. (kornas), Pastor Agustinus Eka Winarno (Kordis), Pastor
Laurensius Rony. (VikJud Keuskupan), Pastor Antonius Sapta Widada, CM
(Pastor Vikep Kategorial), Pastor Widajaka Pranata, CM (mantan kornas),
Pastor Gregorius Kaha, SVD, Pastor Andri Noertjahja (Pastor Aan) selaku
pastor kepala paroki Yohanes Pemandi dan Pastor Yosef Waryadi, SVD
selaku pastor rekan. Suasana ekaristi WMD terasa agung dan khidmat,
diawali dengan perarakan 38 pasutri yang ber-HUP di atas 40 tahun.
kami merasa kagum melihat pasangan ‘sepuh-sepuh’ ini masuk Gereja
dengan senyum bahagia, beliau-beliau inilah pasutri panutan bagi yang
muda untuk selalu ingat akan panggilan sebagai keluarga (Gereja kecil)
di tengah kondisi dan situasi zaman NOW yang sangat mudah membuat
kita RAPUH dan GOYAH.
Yang hadir dalam WMD luar biasa banyak, baik di dalam Gereja,
di balkon, bahkan di balai paroki penuh oleh umat. Di samping itu
juga hadir perwakilan dari kelompok-kelompok kategorial serumpun,
yang memang diundang. Kordis kami punya harapan ke depan, agar
kami bisa bersinergi dalam kegiatan-kegiatan yang lain, karena
bagaimanapun, kami adalah saudara yang seharusnya bergandeng
tangan mengembangkan Gereja. Dalam misa, kami juga diingatkan
kembali dengan JANJI PERNIKAHAN, sambil berhadap-hadapan para
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pasutri kembali mengucapkan janji di hadapan Allah, Pastor, anak-anak
dan umat. Setelah itu semua pasutri diperciki dengan air suci oleh para
pastor. Begitulah bentuk “AKU MENCINTAIMU” semua umat khususnya
komunitas ME distrik 4 Surabaya kepada Tuhan, pasangan dan sesama.
Luar biasa, salut dan bahagia. Bentuk “AKU MENCINTAIMU” juga kami
rasakan di MEP paroki Yohanes Pemandi. Ketua Panitia yakni Pasutri
Angela-Poejo dan Panitia lain yang terlibat dalam kegiatan ini adalah
aktivis-aktivis Gereja yang luar biasa sibuknya, baik di wilayah maupun
paroki. ‘Deg-degan’, khawatir
dan cemas begitulah yang kami
rasakan karena ini momen besar
dan bukan misa ME seperti
biasanya karena ini misa syukur
memperingati World Marriage Day.
Apalagi seminggu sebelum hari
H, masih ada beberapa kendala
yang dihadapi panitia. Tapi berkat
bimbingan Pasutri Meme-Jacob
sebagai Tim Pendamping, Paroki
kami yang kebetulan saat ini
menjadi Kornas, mantan kormep
Yopem Pasutri Willy-Norman dan
kormep kami serta kerjasama dan
kerja keras dari semua komunitas
MEP Yohanes Pemandi akhirnya
acara misa dan ramah tamah
bisa berjalan dengan lancar.
Semuanya berbagi CINTA dengan
TALENTA masing-masing. Seksi
litugi yang bekerjasama dengan
sie liturgi paroki meyiapkan
segala sesuatunya dengan rapi.
Seksi dana yang begitu all out
dengan ide-ide yang kreatif
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untuk mendapatkan dana, seksi konsumsi yang begitu sigap dan mulai
standby pukul 9 pagi di gereja, seksi bunga dan dekorasi yang membuat
altar, bangku gereja dan foto booth terlihat cantik dengan bentuk
dan warna warni bunga, seksi perlengkapan dan acara yang pontang
panting menyiapkan meja kursi sound dan lain lain, serta kelompok
koor yang begitu rajin berlatih untuk memberikan persembahan yang
terbaik bagi Tuhan. Kerja keras dan lelah kami terbayar lunas pada hari
H, semua acara berlangsung dengan khidmat, meriah dan lancar dari
awal sampai akhir. Sungguh, rasa bahagia dan gembira yang begitu
kami rasakan. Tidak ada kata mustahil bila kita selalu berusaha dan
tetap melibatkan Tuhan dalam segala kesulitan dan aktifitas kita. Itulah
bentuk “AKU MENCINTAIMU” dari segenap komunitas MEP Yohanes
Pemandi dalam gawe besar misa WMD ini. Akhir kata, sesuai dengan
tema WMD yaitu LOVE ONE ANOTHER semoga segenap pasutri di MEP
YoPem semakin tumbuh dan berkembang dengan saling MENCINTAI,
mengerti serta memahami satu sama lain, demikian juga untuk seluruh
komunitas ME Distrik IV Surabaya yang memiliki motto We Are Family,
boleh benar-benar merasakan cinta yang tulus dan hangat dalam satu
keluarga besar. Tuhan Memberkati. WLU WNU. ■/KT/RB
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OBITUARY

Selamat Jalan Anton (Sien)
Oleh: Pasutri Chris-Lely

itu Sabtu, 28 Maret
︶ Saat
2020, ketika kami mendapat

kabar mengenai Anton,
sahabat kami sedang sakit.
Dari komunikasi whatsapps,
Sien menjawab bahwa Anton
badannya lemas dan sedang
dalam pemeriksaan, saat
itu ada di IGD RS. Tzu-Chi
Cengkareng. Dan besoknya
kami sudah mendapatkan
berita kepergian Anton.
Almarhum Anton Tan Wei
Lim atau dikenal dengan
nama Pasutri Anton-(Sien),
melayani sebagai tim dalam
komunitas ME Distrik I
Jakarta sejak WeekEnd a-298
pada 14 Maret 2008.

A

nton wafat 29 Maret 2020 pukul 04.00 meninggalkan Sien
pasangannya dan Mario Robin Tanzania (34 tahun) & Angela
Nessy Tanzania (30 tahun) putra-putri mereka.
Beberapa saat sebelum kepergiannya, almarhum masih aktif
dalam komunitas ME. Foto-foto berikut kenangan terakhir bersama
almarhum, antara lain saat Misa Natal & Tahun Baru 2020 di
Paroki Pluit, Gereja Stella Maris dan saat bersama panitia Family
Gathering survey lokasi ke “Batu Tapak Camping Ground”. Semoga
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Anton sudah berbahagia dalam rangkulan kasih Allah di Surga dan
menjadi pendoa buat keluarga serta komunitas. ■/KT

Sarapan bubur saat
survey lokasi family
gathering

Panitia event Family
Gathering Distrik I Jakarta

Anton (Sien) pada acara Misa
Natal & Tahun Baru 2020 di
Gereja Stella Maris, Pluit

Foto-foto: CL
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Mengenal ME

SEPUTAR ME

WWME Menghidupi Spiritualitas
Perkawinan Katolik
Oleh: Pastor Adrianus Akik Purwanto

istimewa

︶

Secara umum makna
“spiritualitas” adalah cara
untuk menjalani keyakinan
kepercayaan/agama
seseorang. Karenanya
secara singkat, spiritualitas
perkawinan adalah cara
untuk membantu suami dan
istri menjalani panggilan
perkawinan dalam
terang iman, keyakinan
kepercayaan/agama
tertentu. Dalam konteks
ini, WWME setia pada
ajaran iman Gereja Katolik
bahwa perkawinan adalah
perjanjian yang ada antara
satu pria dan satu wanita,
untuk hidup sejahtera
bersama dalam keseluruhan
hidup, baik dalam suka
Pastor Adrianus Akik Purwanto
maupun duka, sampai maut
memisahkan. Referensi apa pun tentang perkawinan atau pasangan
yang dibuat oleh WWME selalu dalam konteks ajaran iman Gereja
Katolik. Perkawinan Katolik memiliki spiritualitas yang khas yaitu
sakramental, komunitarian, dan misioner.
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P

erkawinan adalah sakramental karena menjadi tanda kasih
Kristus yang tak terpatahkan bagi umat-Nya. Itu komunitarian
karena ia menciptakan dan memperdalam kemitraan
permanen antara hidup dan cinta. Itu adalah misioner karena
dalam perkawinan Katolik pasangan dipanggil untuk berbagi hidup
dengan orang lain, kabar baik tentang hubungan mereka dalam
Kristus. Spiritualitas perkawinan membantu pasangan membentuk
sikap mereka terhadap kehidupan, dan menyediakan kerangka
kerja untuk menjalani hidup perkawinan dalam terang iman.
Dalam tradisi Katolik, “sakramen” adalah ekspresi konkret dari
kehadiran Kristus di dunia. Ekaristi, misalnya, adalah sakramen. Di
dalam liturgi Ekaristi, melalui kata-kata dan tindakan imam, tandatanda fisik roti dan anggur menjadi benar-benar hadir. Demikian
juga, Gereja percaya bahwa perkawinan adalah sakramen. Dalam
perkawinan, kehidupan, cinta, dan kesaksian pasangan itu dapat
membuat Kristus terlihat/dilihat oleh orang lain. Semua pasangan
yang menikah secara sakramental diundang untuk mengungkapkan
kehadiran kasih Kristus dan tindakan murah hati di dunia.
Perkawinan adalah bersifat komunitarian karena sama
seperti Allah adalah Tritunggal - suatu komunitas - perkawinan
juga komunitas/kehidupan bersama. Gaudium et Spes, sebuah
dokumen dari Konsili Vatikan Kedua, menyatakan bahwa pasangan
membentuk komunitas permanen yang memberi kehidupan. Hal ini
sudah menggambarkan hubungan perkawinan sebagai sakramental,
tanda kehadiran cinta Kristus di dunia. Pasangan sakramental hidup
sebagai komunitas yang mengungkapkan/membagikan berkat
Tuhan, menjangkau untuk menyembuhkan/memulihkan keretakan/
kehancuran keluarga dan dunia, dan membagikan hadiah mereka
kepada orang-orang di sekitar mereka.
Pasangan hidup sebagai komunitas ketika mereka mengalami
berkat yang datang dari membuat komitmen total kepada orang
lain. Membuat komitmen permanen menjadi langka; pasangan
sakramental menunjukkan bahwa itu mungkin. Berkat perkawinan
lainnya adalah anak-anak. Kesediaan pasangan untuk terbuka pada
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pemberian anak-anak, dan untuk menunjukkan kemurahan hati dan
pengorbanan yang diperlukan untuk membesarkan mereka sesuai
dengan nilai-nilai Injil adalah berkat yang nyata.
Pasangan juga hidup sebagai komunitas ketika mereka mengenali
dan menyembuhkan kehancuran dalam kehidupan pribadi mereka
dan dalam kehidupan mereka bersama. Kerusakan adalah bagian
dari kehidupan setiap orang; pasangan berada dalam posisi unik
untuk menyembuhkan rasa sakit yang tak terhindarkan muncul
dalam hubungan. Pasangan menciptakan komunitas sakramental
ketika mereka membangun kehidupan berbagi - satu sama lain,
dengan keluarga mereka, dengan komunitas lokal, dengan gereja.
Ketika pasangan tumbuh dalam cinta mereka satu sama lain,
komunitas kehidupan dan cinta mereka memperkaya komunitas
yang lebih besar dalam hidup mereka.
Akhirnya, perkawinan sakramental adalah misioner. Bagian dari
sukacita perkawinan yang dipenuhi iman adalah menunjukkan
kepada orang lain apa artinya berada dalam hubungan yang
penuh kasih dan berpusat pada Kristus, dan membuat orang lain
tahu tentang karunia kehidupan dan cinta perkawinan yang setia.
Pasangan memiliki potensi untuk menunjukkan kepada orang
lain apa artinya mewujudkan kehidupan Roh Kudus di dalam diri
mereka. Pasangan suami istri, meskipun tidak pernah sempurna,
adalah misionaris melalui kesaksian hidup dan cinta mereka di
tengah-tengah dunia. Mereka dicirikan oleh keterbukaan terhadap
kehidupan Roh di dalam diri mereka, dengan pelayanan yang penuh
kasih kepada sesama mereka, dan dengan membagikan talenta
dan berkat mereka kepada dan untuk komunitas lokal dan global.
Sebagai misionaris, pasangan perkawinan dapat menjadi saksi
nilai-nilai Injil dalam kehidupan sehari-hari mereka.
Spiritualitas perkawinan Katolik inilah yang menjadi jalan,
terang, pegangan dalam seluruh dinamika WWME untuk
mewujudkan visinya yakni “Kasihilah satu sama lain, seperti Aku
telah mengasihimu” (bdk. Yoh 15:12) dengan menjalankan misi
“Menyatakan Nilai Sakramen Perkawinan dan Imamat dalam
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Gereja dan Dunia.” Melalui proses Weekend ME dan berbagai
proses aktivitas lainnya setelah weekend ME, para pasutri diajak
bersama-sama menghidupi spiritualitas perkawinan Katolik.
Ini bertujuan agar hidup perkawinan Anda menjadi lebih hidup
seturut dengan apa yang menjadi kehendak Allah atas perkawinan.
Dengan demikian WWME hendak membantu menunjukkan dan
memberi pengalaman kepada para pasutri bagaimana sebagai
pasangan mengungkapkan Kristus, membangun komunitas, dan
menjangkau orang lain dalam kasih. Ini adalah cara yang ampuh
untuk menggambarkan bagaimana pasangan Katolik semakin
bertanggung jawab menjalani panggilan kehidupan perkawinan
mereka menuju ke dunia baru yang bahagia sejahtera bersama dan
dalam Kristus. We love you, we need you!
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SEPUTAR ME

︶

Apa Kata Mereka?

Rubrik ini berisi testimoni pasutri setelah mengikuti WeekEnd
ME. Karena wabah corona, penyelenggaraan WEME relatif
terbatas, yang sudah dijadwalkan terpaksa dibatalkan, sehingga
pengisi testimoni menjadi relatif terbatas. Dalam edisi ini kami
muat testimoni dari peserta WEME Angkatan 47 Cirebon. [Red.]

istimewa

Pasutri Wisnu-Wulan

"

Pasutri Wisnu-Wulan

Terima kasih kami sampaikan kepada tim fasilitator WeekEnd ME 47 yang
luar biasa. Kami berdua telah mendapatkan kesempatan untuk belajar bagaimana
cara berkomunikasi sebagai pasangan dengan penuh keterbukaan, kejujuran, saling
menghargai & menghormati dengan berlandaskan cinta kasih dari Tuhan sendiri.
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Melalui WEME ini kami merasa lega dapat menyampaikan keinginan/ uneguneg kepada pasangan dengan bebas penuh tanggung jawab. Itu semua memang yang
saat ini kami butuhkan sebagai modal kami berdua untuk menjalani biduk rumah tangga.
Moga ke depan kami dapat menjalani kehidupan perkawinan dengan penuh berkat dan
cinta kasih... Terima kasih ME. ■/KT

istimewa

Pasutri Riwi-Rini

"

Pasutri Riwi-Rini

Setelah mengikuti WeekEnd ME, banyak hal positif yang kami dapatkan.
Relasi kami semakin hangat dan harmonis, begitu juga relasi kami dengan anak-anak
juga semakin membaik. Kami tidak canggung lagi untuk saling mengungkapkan perasaan,
tanpa dihantui rasa takut atau was-was. Melalui WEME, kami memperoleh pengalaman
baru dalam berkomunikasi secara terbuka dan bertanggung jawab. ■/KT
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QUALITY TIME

GetE 16
T

hema eRelasi #4 ini adalah “Called
to Holiness” (Dipanggil untuk Hidup
Kudus). Bicara mengenai
kekudusan, Paus Fransiskus
dalam
anjuran
Apostoliknya
“Gaudete et Exsultate” (Bersuka
cita
dan
Bergembirakanlah
menyampaikan tentang Panggilan
Kekudusan di Dunia Dewasa ini) antara lain
mengatakan, “Janganlah kita hanya memikirkan mereka yang
telah dibeatifikasi dan dikanonisasi (proses seseorang dinyatakan
beato/a dan santo/a).
Roh Kudus mencurahkan kekudusan di mana pun kepada
umat Allah yang kudus dan setia” (GetE 6). “Saya senang melihat
kekudusan yang ada dalam kesabaran umat Allah: dalam diri
orangtua yang membesarkan anak-anaknya dengan kasih sayang
yang sangat besar, dalam diri laki-laki dan perempuan yang bekerja
keras untuk menafkahi keluarga mereka, dalam diri mereka yang
sakit, dalam diri kaum religius lanjut usia yang tetap tersenyum. Di
dalam kegigihan perjuangan mereka untuk terus maju hari demi
hari, saya melihat kekudusan dari Gereja yang militan. Seringkali
hal tersebut merupakan kekudusan dari ‘pintu sebelah,’ mereka
yang hidup dekat dengan kita” (GetE 7).
“Kekudusan yang kepadanya Tuhan memanggilmu akan tumbuh
lewat gerak-sikap sederhana. Contohnya: seorang perempuan
pergi berbelanja, dia bertemu tetangganya dan mereka mulai
berbincang, namun kemudian mulailah mereka menggunjing. Akan
tetapi dia berkata dalam hatinya, ‘Tidak, aku tidak mau membicarakan
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keburukan orang.’ Hal ini merupakan suatu langkah menuju
kekudusan. Kemudian, di rumah, salah seorang anaknya ingin bicara
dengannya tentang harapan serta mimpinya, dan meskipun dia
lelah, dia tetap duduk di sampingnya dan mendengarkan dengan
sabar dan penuh kasih. Hal ini merupakan suatu pengorbanan lain
yang menguduskan. Pada saat dia mengalami saat-saat kesedihan
yang mendalam, namun karena mengingat akan kasih Perawan
Maria, lalu dia mengambil rosario dan berdoa dengan iman. Inilah
suatu jalan lain kekudusan. Lalu ketika keluar ke jalan, ia berjumpa
dengan orang miskin dan berhenti sejenak untuk berbicara
kepadanya dengan kasih. Ini juga satu langkah menuju kekudusan”
(GetE 16).
BPS: Apakah saya sadar kekudusan ada pada langkah-langkah
sederhana di hidup harian kita? (file: Chris). ■/KT/RB
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