BANGKIT DARI KELAMNYA MASA SILAM
[Kis.9:6-31; 1Yoh. 3:18-24; Yoh. 15:1-8]

Saudara dan saudari terkasih siapa yang tak
punya dosa masa lalu? Banyak orang tersandera
masa lalu dan tak sedikit yang menyandera orang
dengan masa lalunya. Hal ini dialami pula oleh Saulus
dalam Kisah Para Rasul ( Kis.9:26-31) yang menjadi
bacaan pertama dalam ekaristi hari Minggu Prapaska
V ini. Saulus setelah dibaptis pergi ke Yerusalem
untuk menggabungkan diri dengan murid-murid Yesus
lainnya, tetapi mereka ketakutan karena Saulus
terkenal sebagai orang yang memburu dan
menganiaya pengikut Kristus sebelumnya. Untunglah
Barnabas membelanya dengan mengisahkan
bagaimana Saulus telah melihat Tuhan Yesus dan
bagaimana di Damsyik ia telah dengan berani
mengajar dalam nama Yesus.
Dalam pengalaman mendampingi para
narapidana di Lembaga Pemasyarakatan saya pernah
berbincang dengan beberapa residivis atau
narapidana yang berulang kali keluar masuk penjara.
Kita seringkali menuduh mereka sebagai orang yang
tak pernah kapok berbuat jahat. Kadang ada pula yang
mencap bahwa mereka tak mungkin bertobat. Kita
menyangka bahwa semuanya itu karena besarnya
kejahatan dalam diri mereka atau semuanya itu adalah
kesalahan mereka saja. Kalau mereka mau berubah
pasti bisa. Kita lupa bahwa manusia adalah mahluk
sosial. Manusia bukanlah sebuah pulau, demikian
kata-kata bijak yang seharusnya menyadarkan kita
bahwa manusia tak bisa dilepaskan dari hubungannya
dengan manusia lain.
Demikian juga dalam masalah pertobatan!

Memang ada banyak orang yak bisa bertobat karena
tidak kapok-kapok juga berbuat jahat namun ada pula
residivis yang mengakui bahwa mereka sulit bertobat
bukan hanya karena mereka tak mau bertobat namun
karena mereka tak mendapatkan kesempatan untuk
bertobat. Ketika mereka keluar dari penjara mereka
berharap dapat hidup secara baru dan berusaha tidak
kembali berbuat jahat.
Namun mereka butuh rejeki untuk hidup
sehari-hari apalagi kalau mereka menjadi kepala
keluarga karena mereka merasa harus bertanggung
jawab atas keluarganya. Sayangnya ketika mencari
pekerjaan banyak orang segera menolak mereka
ketika tahu bahwa mereka mantan narapidana.
Akhirnya tawaran justru datang dari teman-teman
narapidana yang juga bernasib sama namun karena
kebutuhan mendesak, anak istri yang perlu dinafkahi
dan pasti amat berharap dari mereka karena sudah
keluar dari penjara maka akhirnya mereka terpaksa
berbuat jahat lagi. Hal ini terjadi bukan hanya sekali
dua kali tetapi terus menerus dan akhirnya menjadi
dosa struktural. Dosa struktural adalah dosa yang
terjadi bukan karena kesalahan pribadi tetapi juga
karena kesalahan struktur masyarakat yang tak
terbuka dan memberi kesempatan pada para mantan
narapidana untuk berubah dan bertobat.
Dengan demikian jelas bahwa pertobatan
bukan hanya masalah pribadi tetapi juga masalah
bersama. Pertobatan pribadi juga menuntut
pertobatan struktural, pertobatan sistem yang berada
dalam masyarakat, pertobatan kita semua. Tanpa kita
semua bergerak bersama untuk bertobat, tak ada
seorangpun mampu bertobat. Beranikah Anda
menjadi Barnabas-Barnabas baru sehingga ada

Saulus-Saulus baru yang dapat bergabung dalam
kawanan para domba Kristus, yang bisa menjadi
ranting yang berpokok pada carang-Nya.
Sabda Yesus dalam Injil hari ini cukup
menarik: “Setiap ranting pada-Ku yang tidak berbuah,
dipotong-Nya dan setiap ranting yang berbuah
dibersihkan-Nya supaya berbuah lebih banyak” (Yoh.
15: 2). Ternyata ranting yang berbuahpun perlu
dibersihkan! Kita yang bukan narapidana, bagaikan
ranting yang berbuah, perlu dibersihkan agar berbuah
lebih banyak sebab tanpa dibersihkan mungkin buah
kita akan berkurang dan bisa saja suatu saat tak
berbuah lagi sehingga akan dipotong-Nya. Dengan
dibersihkan maka kita bisa menumbuhkan tunas baru
yang akan membuat ranting kita berbuah lebih banyak.
Apa yang harus kita bersihkan dalam ranting
hidup kita? Tumbuh-tumbuhan parasit yang
mengganggu
bahkan
akhirnya
menghimpit
pertumbuhan ranting anggur. Yang harus kita
bersihkan sebagai orang beriman yang berpokok pada
Kristus adalah kekhawatiran dan ketakutan kita.
Bersyukurlah bahwa dalam pengalaman jemaat
perdana di Yerusalem ketakutan dan kekhawatiran
akan hadir dan bergabungnya Saulus ternyata bisa
dibersihkan oleh kesaksian Barnabas sehingga kita
tidak kehilangan tokoh sekaliber Paulus yang dapat
mengembangkan pewartaan Injil dan tumbuhnya
jemaat-jemaat baru sehingga Gereja semakin meluas
di mana-mana.
Tinggal dalam Kristus, sang pokok anggur
berarti juga menimba terus menerus semangat
pengampunan Yesus Kristus. Itulah semangat yang
membersihkan diri kita agar dapat berbuah banyak.
Dibutuhkan rekonsiliasi supaya Gereja tumbuh dan
berkembang dalam kasih sejati. Tidak hanya di Gereja,
tapi juga di negara kita sendiri kita perlu rujuk nasional.
Di hadapan para anggota Aspirasi (Asosiasi
Penulis dan Inspirator Seluruh Indonesia) di Menara
Standard Chartered Jakarta, 10 April 2018. Mahfud
MD, yang sekarang menjabat sebagai menkopolkam,
berbicara bagaimana merawat Indonesia agar tetap
eksis dan utuh. Mahfud mengaku prihatin, setelah dua
dasawarsa reformasi kondisi hukum dan keadilan
makin memburuk. Korupsi merajalela dan hukum
diperjualbelikan. “Padahal, kalau tidak dikorupsi dari
sektor tambang saja hasilnya jika dibagi setiap kepala
orang Indonesia bisa dapat Rp20 juta per bulan. Itu
belum dari hutan dan laut,” kata ayah tiga anak ini.
Karena itu, lanjutnya, kalau negara ini mau baik,
hukum harus tegak. Tegaknya hukum akan membuat
lebih dari setengah persoalan bangsa terselesaikan. Ia

menyebutkan, akar persoalannya terletak pada
mayoritas pejabat yang tersandera masa lalu. Mereka
tidak dapat bertindak benar karena punya masa lalu
buruknya seperti korupsi dan suap sehingga takut
dibongkar. Saling sandera ini harus diakhiri. Salah satu
solusinya membuat Undang-Undang Pengampunan
Nasional, melupakan masa lalu dan jangan korupsi
lagi.
Merayakan kebangkitan Kristus mengajak
kita untuk berani bangkit dan dengan demikian juga
membangkitkan orang dari masa lalu yang kelam. Mari
kita bebaskan diri kita dan orang lain agar tak
tersandera lagi oleh masa lalu sehingga bisa meraih
kehidupan baru yang yang lebih cerah. John F
Kennedy mengatakan: "For time and the world do not
stand still. Change is the law of life. And those who look
only to the past or the present are certain to miss the
future." ( Karena waktu dan dunia ini tidak tinggal tetap.
Perubahan adalah hukum kehidupan, mereka yang
hanya sibuk dengan masa lalu akan kehilangan masa
depan. Tuhan memberkati.*** (Rm. Thomas Ferry
Soeharto OFM)
BIDANG LITURGI
BACAAN KITAB SUCI MINGGU INI tahun B/I
Senin, 03 Mei 2021
Pesta St. Filipus dan Yakobus (M)
BcE. 1Kor.15:1-8; Mzm.19:2-3.4-5; Yoh. 14:614.
Selasa, 04 Mei 2021
Hari Biasa Pekan V Paskah (P)
BcE. Kis.14:19-28; Mzm.145:1011.12-13b.21; Yoh.14:27-31a.
Rabu, 05 Mei 2021
Hari Biasa Pekan V Paskah (P)
BcE. Kis.15:1-6; Mzm.122:1-2.3-4a.4b-5;
Yoh. 15:1-8.
Kamis, 06 Mei 2021
Hari Biasa Pekan V Paskah (P)
BcE. Kis.15:7-21; Mzm.96:1-2a.2b-3.10;
Yoh.15:9-11.
Jumat, 07 Mei 2021
Hari Biasa Pekan V Paskah (P)
BcE. Kis.15:22-31; Mzm.57:89.10-12; Yoh.15:12-17.

Sabtu, 08 Mei 2021
Hari Biasa Pekan V Paskah (P)
BcE. Kis.16:1-10; Mzm.100:1-2.3.5;
Yoh.15:18-21.
Minggu, 09 Mei 2021
Hari Minggu Paskah VI (P)
BcE. Kis.10:25-26:34-35.44-48;
Mzm.98:1.2-3ab.3cd-4; 1Yoh.4:710; Yoh.15:9-17.
KOMSOS ST.PASKALIS
MISA HARI MINGGU PASKAH V
“Ekaristi Sejati Berbuah dalam Kasih”

SEKRETARIAT PAROKI
Saat ini kantor Sekretariat Paroki Cempaka PutihGereja St.Paskalis tidak melayani pelayanan tatap
muka secara langsung. Pelayanan tetap dibuka
melalui telpon/WA/Email.
Umat dapat menghubungi:021-4203143, Pak SIlaban
(0821-11197641), Ibu Esti (0815-10081885); Email:
sekretariatpaskalis@yahoo.co.id
JADWAL MISA OFFLINE, Minggu 09 Mei 2021:

Minggu, 02 Mei 2021
➢ MISA I, jam 9.00 WIB
Dpt diikuti di link: https://youtu.be/y_DCYEwWQUg
➢ MISA II, jam 17.00 WIB
Dpt diikuti di link: https://youtu.be/U1wR9q0q6EY
➢ “Sabda Saban Hari” Renungan Mingguan
Romo dapat diikuti/ diakses di link:
http://www.youtube.com/c/LiveGerejaPaskalis
➢ BIDIK (Berbagi Inspirasi Dalami Iman Katolik)
akan secara rutin dibagikan melalui channel
Youtube dan grup WA Paskalis.
KOLEKTE GEREJA
Pada misa online diadakan 2 kolekte, yakni
❖ Kolekte 1 (untuk Dana Papa dan DSP KAJ)
melalui rekening BCA No 5730426889, atas
nama PGDP St. Paskalis
❖ Kolekte 2 (untuk Gereja/Persembahan kasih)
melalui rekening BCA No. 5730159988, atas
nama PGDP St. Paskalis. Atau
Scan QRIS PGDP CP PUTIH KOLEKTE 2

di bawah ini

PENGUMUMAN PERKAWINAN
Hendak saling menerimakan Sakramen Perkawinan
Suci:
Pengumuman untuk pertama kalinya:
 Stevanus Andre Lukito dari lingkungan 4
Fransiskus Assisi dengan Virly Martadinata dari
Pantai Mutiara Penjaringan

 Agata Murni Naibaho dari Lingkungan 7 Maria
Fatima dengan Jesro Nadeak dari Paroki St. Mikael
Pangururan Medan

 Vincentius Agus Setiawan dari wilayah 3 Maria
Fatima dengan Dominica Letizia Evelyn Septawent
dari Paroki Pademangan

 Agatha

Catharina Maggie Tan wilayah
Kristoforus 1 dengan Morrytius Septian Fontanius
dari Paroki Santo Laurensius Alam Sutra.
Terima Kasih untuk perhatian dan donasi dari
Bapak/Ibu, Saudara/i sekalian. Tuhan memberkati.

Pengumuman untuk ketiga kalinya:
 David Paruntungan Valentino Tambunan dari
lingkungan 4 Lourdes dengan Odilia Feny dari
Paroki St.Philipus Rasul
 Christian Yogi Chandra dari lingkungan 3 Daud
dengan Clarissa Cindy Marcelina dari Paroki
St.Stanislaus Kostka-Kranggan
Bila diketahui bahwa rencana perkawinan mereka
ada halangannya, dan menyebabkan perkawinan
mereka tidak sah, umat harap memberitahukan
kepada Pastor Paroki.
NOVENA ST. ANTONIUS PADUA sepanjang tahun,
Selasa, 04 Mei 2021 DITIADAKAN karena akan ada
Novena St. Yusuf-Pekerja, pkl. 18.30 wib.
JUMAT PERTAMA, 07 Mei 2021, DISATUKAN
dengan Novena St. Yusuf-Pekerja, pkl. 18.30 wib.
NOVENA ST. YUSUF-PEKERJA

4. Hari Keempat, Selasa 04 Mei 2021:
https://www.youtube.com/watch?v=WxNr3FLMdRg
5. Hari Kelima, Rabu 05 Mei 2021:
https://www.youtube.com/watch?v=W99YhmO8Kk4
6. Hari Keenam, Kamis 06 Mei 2021:
https://www.youtube.com/watch?v=LFX6anfguWw
7. Hari Ketujuh, Jumat 07 Mei 2021:
https://www.youtube.com/watch?v=elWLkznVOLM
8. Hari Kedelapan, Sabtu 08 Mei 2021:
https://www.youtube.com/watch?v=WeOjjxK_9Ic
9. Hari Kesembilan, Minggu 09 Mei 2021:
disatukan dengan Misa Hari Minggu, pkl
17.00 wib. (link misa disampaikan kemudian)
Link untuk intensi diisi melalui google form:
https://bit.ly/3nuzcYY dan ditutup pkl. 17.00 WIB.
Khusus, novena hari kedua dan kesembilan (02
dan 09 Mei 2021) disatukan dengan Misa Hari
Minggu pkl 17.00, intensi ditutup jam 15.00 WIB
SAINT PASCHAL VIRTUAL COMPETITION
Bosen selama pandemi di rumah aja? Bingung mau
ngapain? Suka main game dan kreatif? Kalo
jawabannya iya, berarti, kamu cocok banget ikut
acarakita, yang pasti nya seru dan bisa menangin
hadiah total jutaan rupiah.

Dilaksanakan 9 hari berturut-turut secara live
streaming pada 01-09 Mei 2021, setiap pkl. 18.30
wib.
Mohon partisipasi umat sekalian.
Link Streaming Novena Santo Yusuf-Pekerja dapat
diikuti di:
1. Hari pertama, Sabtu 01 Mei 2021:
https://www.youtube.com/watch?v=b7CAGaP4Z2k
2. Hari Kedua, Minggu 02 Mei 2021: disatukan
dengan Misa Hari Minggu pkl. 17.00 wib
https://youtu.be/U1wR9q0q6EY
3. Hari Ketiga, Senin 03 Mei 2021:
https://www.youtube.com/watch?v=d47nK4rdvZY

Panitia Penggerak Tahun Refleksi-Kepemudaan
Santo Paskalis mengadakan Saint Paschal Virtual
Competition (SPVC) yang akan diselenggarakan
pada BULAN JUNI 2021.
Dengan aneka lomba, seperti:
- Mobile Legend Competition
- PUBG Competition
- Tiktok Challenge
Yukkk segera daftarin diri di Link :
https://bit.ly/PendaftaranSPVC
More info: Ian ( 0895770234390), Chandra
(087886204234)

Untuk yang ingin berdonasi/sponsorship dapat
menghubungi: Teddy S (08161100091)
Menjelang
perhelatan
SPVC,
panitia
menyelenggarakan laga persahabatan. Untuk info
lebih lanjut, segera hubungi Ian ( 0895770234390).

