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Sekilas Warta

Corpus 
Christi

Gereja Anak Domba memiliki salib altar yang unik dan berbeda dari Gereja yang 
lainnya. Patung Tubuh Yesus atau biasa disebut Corpus Christi ini sengaja dibuat tanpa 
menggunakan bahan dasar kayu, dengan maksud agar umat senantiasa ingat bahwa 
salib Yesus saat ini ada di pundak kita masing-masing yang mengimani dan menjadi 
pengikutNya. Corpus Christi yang ada di Gereja kita juga berbeda dari laazimnya karena 
wajah Yesus sendiri menghadap kearah atas. Hal ini melambangkan bahwa dialah 
anak Allah yang tetap setia sampai wafat, tetap melakukan kehendak BapaNya. Sebuah 
lambang kesetiaan yang tidak tergoyahkan. 

Di saat menjelang wafat, Yesus melihat ke atas dan berkata, “Ya Bapa ke dalam 
tanganMu Ku serahkan hidupKu.” Wajah Yesus yang melihat keatas ini sekalius ingin 
menunjukkan sosok Yesus yang setia dan telah dibangkitkan, bukan sosok Yesus yang 
kalah oleh kematian. 

Corpus Christi ini juga sangat unik karena terbuat dari potongan-potongan bekas 
yang membentuk sosok tubuh yang rusak dan terkoyak. Hal ini memiliki makna 
tersendiri, Yesus yang menanggung penderitaan umat manusia. Dalam sengsaraNya, 
sejatinya penderitaan dan dosa-dosa kita yang ditanggungNya. Melalui penderitaan 
yang dialami Tubuh Yesus itu, banyak tubuh-tubuh dan penderitaan kita yang telah 
dibebabaskan. Melalui besi-besi bekaas itulah tersirat makna, bahwa sebelumnya 
pernah berguna atau berjasa bagi manusia. 
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Malaikat dan Iblis

Socrates seorang filsuf besar pada masanya yang dikenal 
hingga saat ini mengatakan “Hidup yang tidak direfleksikan 
adalah hidup yang tidak pantas untuk dijalani”. Merefleksikan 
hidup berarti mempertanyakan tentang hidup itu sendiri: 
tentang apa yang sudah dicapai dan apa yang akan dibuat. 
Quo vadis? “kemana engkau pergi?” mengajarkan kepada 
kita untuk terus bertanya kepada diri kita dalam proses 
mencari tujuan hidup kita. Dalam konteks kehidupan 
menggereja pertanyaan quo vadis Gereja Anak Domba? 
meminta kita umat paroki untuk berefleksi lebih dalam 
tentang apa yang mau kita buat untuk kebrlangsungan 
kehidupan menggereja. Gereja membutuhkan keaktifan 
dan tindakan konkret kita dalam menjaga keberlangsungan 
kehidupan menggereja.

Pada INRI edisi Mei-Juni 2018, rubrik Dibalik Layar halaman 24, terjadi 
salah penulisan nama. Nama anak Redemptus Raditya di situ tertulis Sekar. 
Seharusnya adalah Kresensia Diana Matilda (Diana)

RALAT
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Dikisahkan dalam 
sebuah kisah apokrif 
kristen bahwa pada 

masa kerajaan Romawi 
dipimpin oleh kaisar Nero, 
para pemuka umat yang 
mengikuti Kristus dikejar-
kejar untuk dibunuh. Santo 
Petrus yang saat itu menjadi 
orang yang terpandang 
dalam memberitakan tentang 
Kristus pun tak luput dari 
kejaran tentara Romawi untuk 
dibunuh. Karena situasi yang 
demikian maka atas anjuran 
umat yang dipimpinnya, Santo 
Petrus diminta untuk pergi 
meninggalkan kota Roma. 
Santo Petrus pun mengikuti 
permintaan itu. 

Ketika Santo Petrus berada di 
pinggiran kota, saat melewati 
Via Appia Antica dia melihat 
penampakan Yesus. Santo 
Petrus terkejut dan berlutut, 
dia pun kemudian bertanya 
kepada Yesus, “Quo vadis, 
Domini?” yang arti harafiahnya 
“Hendak kemanakah Engkau 
pergi, Tuhan?” Yesus menjawab 
pertanyaan Santo Petrus “Eo 
Roman crucifigi iterium” “Aku 
pergi ke Roma untuk disalibkan 
kedua kalinya”. Seketika setelah 
mendengar jawaban Yesus, 
Santo Petrus sadar bahwa 
dia hendak lari dari tangung 
jawabnya sebagai pemimpin 
jemaat, dan dia mulai mengerti 
bahwa dia harus berkorban 
dan wafat bagi Yesus. Dia 
menangis penuh penyesalan, 
meminta ampun, kemudian 
bangkit dan berputar masuk 
kembali ke kota Roma untuk 
memimpin umat yang hendak 
ditinggalkannya itu.

Kisah yang dialami oleh 
Santo Petrus ini kemudian 
menjadi sebuah kisah yang 
menginspirasi banyak orang 
untuk setia pada panggilan 
hidup mereka, untuk tetap 

bertahan dalam kebaikan 
meskipun dalam situasi 
yang sulit. Bagi kita, umat 
paroki Santo Yohanes Maria 
Vianney, kisah Santo Petrus 
mempunyai makna tersendiri 
di masa kini.  Sebagai umat 
paroki yang kini telah memiliki 
gedung gereja megah yang 
bertahun-tahun diperjuangkan 
pendiriannya, kita pun perlu 
bertanya pada diri kita masing-
masing “quo vadis Gereja 
Anak Domba?” (baca: Kemana 
kehidupan Gereja Anak Domba 
selanjutnya?) Setelah gedung 
gereja dengan megah berdiri, 
apa yang selanjutnya kita 
buat. Pertanyaan itu perlu 
kita jawab dengan partisipasi 
aktif dalam seluruh rangkaian 
kegiatan hidup menggereja, 
mulai dari dalam keluarga, 
lingkungan, wilayah, paroki 
dan lingkungan sosial yang 
lebih luas. Kita harus sungguh-
sungguh menyadari bahwa 
keberlangsungan hidup 
menggereja tidak berhenti 
pada telah terwujudnya 
kerinduan memiliki gedung 
gereja. 

“Quo vadis Gereja Anak 
Domba?” adalah sebuah 
pertanyaan sekaligus 
merupakan sebuah undangan 
untuk kita segenap umat. 
Dan kalimat ini perlu dijawab 
dengan sebuah jawaban verbal 
dalam iman sebagai bentuk 
pertanggungjawaban kita 
atas iman yang kita hidupi. 
Tanggung jawab iman itu perlu 
dikonkretkan dalam sebuah 
tindakan nyata berperan aktif 
dalam kegiatan kehidupan 
menggereja. Peran aktif itu 
adalah jawaban kita atas 
undangan dari pertanyaan 
tersebut. 

Hidup menggereja bukanlah 
hidup di gereja semata. Hidup 
menggereja itu lebih luas 

dari hanya sekedar kegiatan 
di dalam gedung gereja 
yang megah, ibadat perayaan 
meriah, atau pertemuan-
pertemuan rohaniah semata. 
Kehidupan menggereja 
adalah sebuah perutusan 
untuk menghadirkan Kristus 
ke dalam keluarga-keluarga 
kristiani: ketika ada pribadi 
dalam keluarga yang merasa 
ditinggalkan, putus asa 
dan relasi hubungan antar 
pribadi dalam keluarga rusak. 
Kehidupan menggereja juga 
merupakan panggilan untuk 
hadir di dalam lingkungan 
sosial masyarakat: ketika 
kemiskinan, ketidakadilan, 
diskriminasi dan ketakutan 
mewabah mengegerogoti 
kehidupan manusia. Gereja 
terpanggil untuk hadir di sana, 
melepaskan belenggu itu 
dan membebaskan melalui 
pewartaan dan karya karikatif. 

Dalam amanat agung-Nya 
Yesus berpesan kepada para 
muridnya Pergilah, jadikanlah 
semua bangsa murid-Ku dan 
baptislah mereka dalam nama 
Bapa dan Anak dan Roh Kudus, 
dan ajarlah mereka melakukan 
segala sesuatu yang telah 
Kuperintahkan kepadamu. Dan 
ketahuiilah, Aku menyertai 
kamu senantiasa smapai 
kepada akhir zaman (Matius 
28:19-20). Kita semua umat 
paroki Santo Yohanes Maria 
Vianney adalah murid-murid 
Tuhan Yesus zaman ini, yang 
harus memberikan kedamaian 
perayaan ekaristi di dalam 
gedung gereja ke dalam 
keluarga-keluarga yang 
mengalami perpecahan. Kita 
adalah perpanjangan tangan 
Tuhan yang perlu mewartakan 
keindahan lagu-lagu liturgi 
dalam gereja ke tengah-tengah 
masyarakat yang mengalami 
kesulitan karena sudah 
semakin jauh dari Tuhan. Kita 
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adalah pribadi yang Tuhan utus 
untuk mengajarkan apa yang 
telah Tuhan perintahkan yang 
kita dengar dan hayati dalam 
pewartaan di dalam gedung 
gereja.

Ada banyak kelompok 
kategorial dan seksi-seksi 
pelayanan di dalam gereja 
yang meminta partisipasi kita 
untuk terlibat secara langsung, 
keterlibatan kita secara aktif 
di dalam kelompok kategorial 
tersebut adalah jawaban 
kita atas pertanyaan “Quo 
vadis Gereja Anak Domba” 
di masa ini. Sebagai contoh, 
kelompok Wanita Katolik 
Republik Indonesia (WKRI) 
hadir di dalam gereja untuk 
mempromosikan peran kaum 
wanita dalam tugas pelayanan. 
Seksi Kepemudaan dibentuk 
untuk merangkul kaum muda 
masuk ke dalam kegiatan-
kegiatan gereja ketika dunia 
menawarkan pilihan hidup 

yang bertentangan dengan 
ajaran gereja. Seksi sosial 
gereja hadir untuk menjadi 
teman seperjalanan bagi umat 
yang mengalami ketidakadilan 
sosial, kemiskinan, dan 
ketidakberuntungan hidup di 
dalam masyarakat. 

Pelayanan kelompok-
kelompok kategorial dan 
seksi-seksi pelayanan di dalam 
gereja itu tidak dapat berjalan 
jika kita hanya mengaharapkan 
kaum tertahbis atau pejabat 
gereja yang jumlahnya sedikit. 
Kita kaum awam terpanggil 
untuk itu, kesadaran akan 
keterlibatan kaum awam 
ini terungkap dalam Konsili 
Vatikan II dalam dekrit tentang 
kerasulan awam. Dalam 
dekrit tersebut dikatakan 
“kaum awam ikut serta 
mengemban tugas imamat, 
kenabian, dan rajawi Kristus, 
menunaikan bagian mereka 
dalam perutusan segenap 

umat Allah dalam gereja 
dan dunia. Sesungguhnya, 
kaum awam menjalankan 
kerasulan dengan kegiatan 
mereka untuk mewartakan 
Injil  demi penyucian sesama, 
pun untuk meresapi dan 
menyempurnakan tata dunia 
dengan semangat injil, 
sehingga dalam tata hidup itu 
kegiatan mereka merupakan 
kesaksian akan Kristus dan 
mengabdi pada keselamatan 
umat manusia.”

Kita bertanggung jawab 
atas keberlangsungan hidup 
menggereja, kita adalah 
perpanjangan karya Tuhan di 
dunia melalui karya pelayanan 
kita. Mari bersama Santo Petrus 
yang akhirnya kembali ke 
kota Roma untuk mewartakan 
Kristus, kita pun kembali 
dalam karya pelayanan gereja. 
Jangan lari pergi meninggalkan 
gereja, Tuhan membutuhkan 
kehadiran kita. (Chiko)



Berdasarkan laporan 
pastor paroki Cijantung 
gereja Santo Aloysius 

Gonzaga pada tahun 1996 
dan tahun 1997 ke Keuskupan 
Agung Jakarta, bahwa jumlah 
umat paroki Cijantung telah 
mencapai 11.000 jiwa. 
Meskipun jadwal perayaan 
Ekaristi setiap minggu 
telah ditambah menjadi 6 
kali dan adanya perluasan 
bangunan gereja, ternyata 
belum mampu menampung 
umat yang begitu banyak. 
Romo R.B.S Wiryowardoyo 
Pr beserta dewan paroki 
mengusulkan agar dimekarkan 
menjadi sebuah paroki baru. 
Berdasarkan pertimbangan 
yang matang Bapak Uskup 
Agung Jakarta Kardinal Yulius 
Darmaatmadja SJ., menyetujui 
adanya pemekaran paroki baru 
di wilayah Jakarta Timur. Santo 
Yohanes Maria Vianney dipilih 
menjadi nama pelindung bagi 
paroki Cilangkap.

Sejak didirikan paroki 
Cilangkap berupaya mencari 
tempat yang nyaman untuk 
mengadakan Ekaristi setiap 
minggunya, hingga akhirnya 

sekolah Budi Murni menjadi 
salah satu saksi sejarah 
perjalanan paroki ke 53 
ini di Keuskupan Agung 
Jakarta. Yayasan Budi Murni 
berbaik hati meminjamkan 
inventaris sekolah mulai 
dari kelas dan kursi yang 
dipakai untuk perayaan 
ekaristi. Dengan segala 
keterbatasan yang dimiliki 
justru semakin memperdalam 
rasa kebersamaan dan 
kekeluargaan ditengah umat 
paroki Cilangkap.

Pelaksanaan pembangunan 
aula Budi Murni dilaksanakan 
oleh tim PPG pada tahun 
2002. Selama pembangunan 
berlangsung umat pindah 
tempat untuk merayakan misa 
mingguan dan hari hari besar 
gereja di kebon singkong. 
Perjuangan bukan hanya 
soal membangun gedung 
serbaguna tetapi muncul isu 
penolakan dari warga sekitar 
yang tidak ingin adanya 
bangunan gereja di daerah 
itu. PPG dan Yayasan Budi 
Murni mencoba melakukan 
pendekatan dengan para tokoh 
agama dan para warga sekitar.  

Aula Budi Murni menjadi 
titik awal perkembangan 
paroki Cilangkap. Bangunan 
yang dipergunakan untuk 
mengadakan acara setiap 
waktu selain hari minggu 
dalam segala acara dan oleh 
siapa saja. Di tempat inilah 
para pengurus Dewan Paroki, 
Panitia Pembangunan Gereja 
dan seluruh umat membuat 
perencanaan pencarian dana. 
Fakta di atas jelaslah bahwa 
aula Budi Murni merupakan 
tonggak sejarah berdirinya 
Gereja Anak Domba yang 
kokoh dan megah yang berada 
di jalan Bambu Wulung. 

Aula Budi Murni mengalami 
bebrapa renovasi dan 
penambahan bangunan di 
belakang bangunan utama. 
Bangunan baru berfungsi 
sebagai ruangan penunjang 
kegiatan paroki, seperti 
ruang kelas bina iman, 
ruang konsultasi dan ruang 
rapat. Sekarang umat paroki 
Cilangkap telah memiliki 
bangunan gereja yang megah 
namun tanpa melalui aula 
Budi Murni tidaklah mungkin 
semuanya itu terjadi. (Dimmas)

Aula Budi Murni
Tonggak Sejarah Paroki

Apa yang tidak terlupakan dari aula Budi Murni? Perayaan Ekaristi Malam Natal tahun 1998 Kardinal 
mengajak umat paroki Cilangkap merefleksikan kelahiran Yesus di sebuah kandang. Kenyataannya umat 
harus mengikuti ekaristi di ruang kelas yang sempit, bersebelahan dengan peternakan ayam dengan 
baunya yang khas dan tenda yang kerap bocor saat musim penghujan. Hal ini seperti menggambarkan 
kelahiran Yesus di kandang domba.
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Dr. Benjamin L Corey 
mengatakan bahwa 
ada beberapa alasan 

orang meninggalkan Gereja: 
tidak mendapatkan sebuah 
komunitas, kesepian, dan tidak 
menemukan Yesus Kristus. 
Kita mengetahui bahwa 
Gereja diciptakan sebagai 
sebuah tempat komunitas 
atau persekutuan keluarga 
Allah, artinya Gereja diciptakan 
sebagai sarana individu untuk 
mencari sebuah hubungan 
yang jujur, erat, dan setia, 
yang terangkum dalam cinta 
kasih. Dalam persekutuan 
atau komunitas yang baik, 
setiap orang belajar berbagi 
pengalaman dan saling 
terhubung. 

Gereja merupakan tempat 
orang-orang menemukan 
kebenaran, kasih sejati, 
merangkul dan memanggil 
yang terbuang, melayani para 
orang tua, janda, pensiunan, 
yatim piatu, atau seterusnya. 
Dengan kata lain, Gereja 
sebagai sarana kasih karunia 
yang tidak ada pembedaan, 
diskriminasi, egosentris, 
stereotyping, eksklusivitas, 
dan menimbulkan perasaan 
terasing. Gereja diharapkan 
menjadi sarana tiap anggota 
persekutuan untuk berlomba-
lomba menjadi pelayan 
Tuhan dengan kasih yang 
besar. Seperti dikatakan oleh 
Bunda Teresa, kita tidak perlu 

melakukan pekerjaan besar, 
tetapi lakukanlah pekerjaan 
yang kecil dengan hati yang 
besar. 

Alasan yang dikemukakan 
Corey sangat cocok ketika kita 
berefleksi mengenai Gereja 
sebagai sebuah persekutuan 
keluarga Allah, dan keluarga 
adalah sebuah persekutuaan 
anggotanya. Maka, 
pembinaan keluarga menjadi 
penting untuk mendorong 
pertumbuhan persekutuan 
dalam Gereja. Dalam Ensiklik 
Familiaris Consortio, dikatakan 
bahwa keluarga adalah gereja 
mini, sedangkan dalam Ensiklik 
Evangelii Nuntiandi, Yohanes 
Paulus II menyatakan bahwa, 
“Keluarga patut diberi nama 
yang indah yaitu Gereja Rumah 
Tangga.” Dengan kata lain, 
keluarga harus mengambil 
bagian dalam kehidupan 
menggereja sesuai dengan 
perannya masing-masing. 
Hal ini sejalan dengan yang 
dikatakan oleh Rasul Paulus 
dalam Injil Roma 12:5, 
”Demikian juga kita, walaupun 
banyak, adalah satu tubuh 
di dalam Kristus, tetapi kita 
masing-masing adalah anggota 
yang seorang terhadap yang 
lain.”

Bagaimana membangun 
keluarga yang baik? DImulai 
dari berkenalan dengan 
Tuhan. Perkenalan akan Tuhan 

bisa dimulai dari hal-hal 
kecil, seperti simbol-simbol 
keagamaan, ritualitas, doa, 
hingga pemahaman akan 
eksistensi Tuhan melalui 
Firmannya serta kasihnya 
dalam relasi dengan sesama. 
Menurut Paus Fransiskus, 
Bait Allah (hati kita) dapat 
dijaga dan dirawat melalui 
pelayanan. Paus mendesak 
orang-orang Katolik untuk 
memeriksa hati nurani mereka, 
apakah mereka maju untuk 
membantu, memberi pakaian 
dan menghibur mereka yang 
membutuhkan. Bapa Suci 
mencontohkan St. Yohanes 
Krisostomus yang menegur 
umat Katolik yang membuat 
banyak persembahan untuk 
menghiasi Gereja namun tidak 
memperhatikan orang miskin 
yang membutuhkan. Relasi 
dengan Allah bisa dibangun 
dengan saling mengasihi yang 
akan menjangkau banyak 
orang, termasuk mereka yang 
tersisih dan terasing. 

“Iman kita menegaskan 
bahwa kita semua adalah para 
peziarah – 

keyakinan ini harus 
membimbing kita menuju 
pemahaman, keterbukaan, 
dan tanggung jawab terhadap 
apa yang kita lakukan dalam 
kehidupan keluarga dan 

Gereja sebagai persekutuan 
Keluarga Allah”.

Oleh : Benedictus A.S.

Keluarga merupakan dasar hidup menggereja, bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. 
Jika sebuah keluarga baik, maka hidup menggereja, bermasyarakat, berbangsa, dan 
bernegara akan berada dalam keadaan damai sejahtera dan aman tenteram.

Keluarga dan 
Hidup Menggereja

Keluarga dan 
Hidup Menggereja

Juli - Agustus 201810



Rombongan berangkat 
pada tanggal 7 Juni 2018 
malam. Kedatangan 

rombongan Misdinar Cilangkap 
disambut hangat di Gereja 
St. Stephanus, Cilacap oleh 
Romo Teguh yang merupakan 
Romo Paroki serta Misdinar 
Cilacap yang berjumlah 100 
anak. Rombongan datang pada 
pukul 11.00 WIB dan langsung 
dibawa ke Sekolah Yos Sudarso, 
Cilacap.

Sekolah Yos Sudarso 
sendiri menjadi base camp 
pelaksanaan retret selama 
tiga hari dua malam. Retret 
yang dibawakan oleh Romo 
Teguh dan juga OMK dari 
Paroki Cilacap ini, dibuka 
dengan perayaan Ekaristi 
yang dipimpin oleh Romo 
Angga dan Romo Teguh. 
Untuk membangun keakraban 
diantara peserta Misdinar, 
selama hari itu diadakan 
beberapa permainan dinamika 
kelompok yang seru dan 
menghibur.

Pada hari ke dua, seluruh 
rombongan Misdinar besama-

sama berziarah ke Goa Maria 
Ratu Kesederhanaan, Klaces, 
Nusakambangan. Mereka 
sangat antusias dengan 
kegiatan tersebut, terlihat 
dari semangat mereka yang 
sudah bersiap sejak dini hari. 
Untuk tiba di Goa Maria Klaces, 
semuanya harus menempuh 
perjalanan kurang lebih 3 jam 
menggunaan kapal sampai 
ke Pulau Nusakambangan, 
kemudian dilanjutkan dengan 
berjalan kaki selama 1,5 jam 
dari Kampung Laut. Setibanya 
di sana, langsung diadakan 
Misa alam. Pada Misa kali ini, 
diadakan juga pelepasan dan 
perutusan anak-anak Misdinar 
yang sudah lulus SMP. 

Hari itu ditutup dengan sesi 
yang dibawakan oleh Romo 
Carolus Burrows, OMI., yang 
mengajak anak-anak untuk 
melayani lewat kesederhanaan 
dengan sepenuh hati. Romo 
Teguh juga mengajak anak-
anak untuk bersyukur selama 
dua hari dalam kegiatan retret 
lewat refleksi yang di tulis. 

Hari terakhir, semua anak-

anak Misidinar mengikuti 
Perayaan Ekaristi bersama 
seluruh umat Paroki St. 
Stevanus Cilacap. Misdinar 
Vianney mendapatkan 
kesempatan untuk mengisi 
paduan suara pada misa kali 
ini. Saat perutusan, Romo 
Teguh memanggil empat 
orang dari peserta yang ingin 
menjadi Imam untuk maju ke 
depan dan menerima doa serta 
berkat dari Romo Carolus. 

Beberapa anak terlihat sedih 
karena kegiatan tersebut 
harus berakhir. Berharap, 
relasi ini terus terjaga dan 
tetap bisa sama-sama belajar 
untuk semakin mencintai 
pelayanan sebagai seorang 
Misdinar. Salah satu peserta 
Misdinar menyampaikan 
kesan pesannya. “Acaranya 
menyenangkan dan yang pasti 
kita mendapatkan pengalaman 
baru yang luar biasa,” cerita 
Alvin salah satu peserta 
retret Misdinar. Menutup 
kegiatan retret, Romo Angga 
mengundang Misdinar Cilacap 
untuk datang ke Jakarta. (Pras)

Misdinar St.Yohanes Maria Vianney Paroki 
Cilangkap, yang berjumlah 45 anak, 

didampingi oleh Sr.Helga dan orang tua 
Komite Misdinar mengadakan retret bersama 

dengan Misdinar St.Stephanus Paroki Cilacap, 
pada tanggal 7-10 Juni 2018

RETRET MISDINAR VIANNEY 
DAN MISDINAR STEPHANUS

Mei - Juni 2018 11

Foto : KOMSOS / Sefin, Rio
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Tidak terasa, Gereja Anak 
Domba, St. Yohanes 
Maria Vianney, Paroki 

Cilangkap sudah memasuki 
usia 20 tahun berkarya. Masih 
segar di ingatan ketika awal 
perayaan misa dilakukan di 
bawah tenda yang sangat 
sederhana dan terkadang harus 
‘berjuang’ melawan lumpur 
ketika musim hujan tiba. Puji 
Tuhan, 3 tahun sudah umat 
Cilangkap memiliki rumah doa 
yang megah dan nyaman untuk 
memuji Tuhan dan berkarya. 

Sebagai wujud rasa syukur, 
muncul ide dari umat dan 
Romo Angga juga rekan-rekan 
Komsos untuk mengadakan 

peringatan Lustrum bertema 
“Supaya Mereka Semua 
Menjadi Satu.” “Hanya dalam 
waktu satu bulan, kami 
bergerak cepat, diawali dengan 
mengadakan pertemuan 
perdana dengan ketua-ketua 
wilayah, dewan harian, dan 
romo untuk membentukk 
kepanitiaan lustrum,” ungkap 
ketua panitia Lustrum, Aloysius 
Joko Putranto. 

Beragam lomba disiapkan 
untuk memeriahkan lustrum ke 
empat ini, di antaranya jalan 
santai, lomba tari maumere 
dan lomba tumpeng untuk 
kategori wilayah. Kategori 
OMK, pertandingan futsal, 

lomba bakiak, gobak sodor 
dan estafet. Sedangkan untuk 
kategori anak diadakan lomba 
anak-anak, makan kerupuk 
dan mewarnai untuk usia 
TK dan SD.  Seluruh lomba 
dilakukan setiap minggu mulai 
tanggal 21 – 29 Agustus 2018. 
Yang menarik, seluruh umat 
sangat antusias mengikuti 
semua perlombaan, terbukti 
semua wilayah mengirimkan 
perwakilannya pada tiap 
kategori.

Keunikan lomba ini tidak 
lepas dari ide Grogorius 
Krisnanta selaku Koordinator 
lomba. Ternyata lomba-
lomba itu  merupakan ide 

Lustrum ke-4 Gereja Anak Domba 
Ucapan Syukur Umat Atas 20 Tahun Berkarya

di Masyarakat
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Foto : KOMSOS / Etha, Dimmas, Dhanni

dari OMK wilayah 6 yang 
awalnya digunakan untuk 
memperingati peringatan 
17 Agustus. “Bukan hanya 
saya seorang, tetapi anggota 
timlah yang menghasilkan ide 
lomba ini, yang sudah kami 
rencanakan sejak awal Juni,” 
jelas Grogorius. 

Acara lain yang digagas dan 
mengulik rasa ingin tahu umat 
adalah Pagelaran Wayang 
Gamblang Nusantara bersama 
Dalang Ki Fathur Gamblang. 
Menariknya,  4 Romo ikut ambil 
bagian dan berlakon sebagai 
Punakawan.  Romo Angga 
berperan sebagai Bagong, 
Romo Boni sebagai Gareng, 
Romo Didit sebagai Petruk 
dan Romo Rochadi sebagai 
Semar. Selain itu, selama tiga 
hari sebelum acara puncak 
yang jatuh pada hari Minggu, 
5 Agustus 2018, diadakan misa 
Triduum mulai dari tanggal 

2 Agustus hingga 4 Agustus 
2018. 

Misa bernapaskan nuansa 
Betawi terasa begitu kental 
saat perayaan puncak. Koor 
Misdinar yang diiringi oleh 
angklung misdinar dan 
kelompok Violin Vianney 
turut memeriahkan misa yang 
berlangsung selama lebih 
dari dua jam tersebut. Tak 
ketinggalan persembahan 
tarian dan musik dari Sanggar 
Tari Nawai Grup saat pembuka, 
pengantar persembahan dan 
penutup. Panitia memilih tema 
ini bukannya tanpa alasan. 
“Mengingat kita tinggal di 
daerah yang banyak dihuni 
masyarakat Betawi dan 
ketersediaan waktu yang 
sangat terbatas, maka Misa 
Inkulturasi Betawi menjadi 
pilihan yang paling tepat,” 
tambah Pak Joko kembali.  

Rangkaian lustrum resmi 

ditutup dengan membagikan 
hasil bumi ke umat serta 
hiburan tarian dari komunitas 
Dango Khatulistiwa dan 
penampilan musik dari Komsos 
Cilangkap.

Bisa dibilang, acara dengan 
persiapan kurang lebih 1 bulan 
ini berlangsung sukses. Meski 
panitia, dalam hal ini diwakili 
oleh Pak Joko menyadari ada 
beberapa kekurangan minor 
dalam pelaksanaan, tapi jika 
dilihat dari banyaknya proses 
acara yang digarap, lustrum 
kali ini merupakan acara 
ulang tahun yang berkesan. 
Diharapkan acara ini rutin 
diadakan untuk menambah 
semangat dan keakraban umat 
wilayah serta lingkungan. 
“Apalagi jika ada piala bergilir 
yang diperebutkan untuk 
tahun-tahun mendatang,” ujar 
Pak Joko menutup wawancara.
(Shella)
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Misa Adorasi dan penyembuhan oleh RD.Rochadi pada hari 
Minggu, 22 Juli 2018 di Gereja Anak Domba Paroki Cilangkap

Komsos Cilangkap 
mengadakan acara Nonton 
Bareng OMK bersama RD. 
Rochadi dan RD. Angga 
di Basement Gereja “Anak 
Domba”, St. Yohanes Maria 
Vianney, Paroki Cilangkap 
pada tanggal 21 Juli 2018

Foto : KOMSOS / Dimmas, Sefin

Foto : KOMSOS / Dimmas, Shella
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RD.Angga melantik 30 anak Misdinar Baru Paroki Cilangkap pada 
hari Minggu, 29 Juli 2018 di Gereja Anak Domba, St.Yohanes 
Maria Vianney

Foto : KOMSOS / Dhanni, Dimmas

Foto : KOMSOS / Dhanni, Sefin

Seksi Liturgi, KKS, dan Kateketik mengadakan Lomba Pemazmur sebagai Program Keuskupan dalam 
rangka Bulan Kitab Suci Nasional 2018 pada hari Minggu, 29 Juli 2018 di Aula Gereja “Anak Domba”, 
St. Yohanes Maria Vianney, Paroki Cilangkap
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Pria itu adalah Stepanus 
Hasun. Ia adalah 
salah satu orang yang 

mendedikasikan dirinya untuk 
melestarikan Budaya Dayak, 
Kalimantan lewat tarian. 
Pria kelahiran Putussibau, 29 

Januari 1977 ini sudah menari 
sejak kecil, saat usia 10 tahun. 
“Belajar menari sejak kecil, dan 
biasanya menari di acara-acara 
gawai,” ceritanya. Gawai adalah 
pesta yang biasa diadakan 
untuk mensyukuri panen. Sejak 

itu kecintaan nya terhadap 
budaya dan tari tumbuh, 
berkembang, dan bertahan 
sampai saat ini.

Saat pertama kali datang 
ke Jakarta tahun 1997, Pria 
asal Dayak Kayaan Mendalam, 

Menyemai 
Benih Iman 
lewat Budaya 
dan Tarian
Stepanus Hasun

Ada pemandangan yang menarik setelah misa perayaan Lustrum ke-4 Paroki Cilangkap. 
Tiga orang menari mengikuti irama alat musik sape dan gong khas Kalimantan di area 
amphitheatre Gereja Anak Domba. Dua wanita dan seorang pria serasi mengenakan pakaian 
khas Dayak dan mempertunjukan sebuah tarian  yang mengisahkan tentang perburuan 
binatang. Dua orang wanita menari seirama mengikuti alunan musik, sedangkan sang pria 
bergerak lebih bebas sambil sesekali menyumpit” balon yang sudah disediakan sebagai 
gambaran seorang yang sedang menyumpit binatang buruan. 
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Kapuas Hulu, Kalimantan 
Barat ini ikut bergabung 
dengan berbagai sanggar 
seni dan juga komunitas 
anak-anak Kalimantan di 
Jakarta. Karena Kecintaannya 
kepada budaya bangsa ini, ia 
terus mengembangkan dan 
membagikan seni tari, tari 
Kalimantan khususnya, kepada 
banyak orang sebagai bentuk 
kepedulian dan pelestarian 
budaya bangsa ini. “Tarian 
daerah adalah tradisi Bangsa 
Indonesia, dan itu adalah 
warisan dari leluhur-leluhur 
kita sejak dulu, kalo bukan 
kita siapa lagi yang mau 
melestarikan?” ujar Bang 
Hasun, biasa dia disapa.

Saat ini, Bang Hasun aktif di 
Komunitas Dango Khatulistiwa, 
yang merupakan komunitas 
anak-anak Kalimantan Barat 
di Jakarta. Dango Khatulistiwa 
adalah komunitas di mana 
anak-anak Kalimantan yang 
merantau ke Jakarta bisa 
berkumpul, berbagi informasi, 
dan berkegiatan bersama. 
Seni dan budaya termasuk 
tarian juga dikembangkan di 
sana. “Di komunitas ini ikut 
mengajarkan tari kepada 
teman-teman. Dan dengan 
senang hati saya mau 
membagikan dan mengajarkan 
orang lain yang mau mengenal 
budaya, siapa pun itu.” 

Bagi Bang Hasun budaya 
dan iman bukanlah sesuatu 
yang bertolak belakang. Ia 
memandang budaya dan 
iman adalah dua hal yang 
saling melengkapi. Dengan 
mempertahankan budaya 
lewat tarian bisa sekaligus 
memperkaya iman. Bahwa 
iman akan Kristus bisa semakin 
mudah dterima orang bila 
hal itu disampaikan lewat hal 
yang mengena dalam hidup 
mereka seperti budaya. Hal ini 

menunjukan bagaimana Gereja 
menemukan benih iman dalam 
dalam pelestarian budaya. 
Bang Hasun selalu antusias 
dan ikhlas bila harus tampil 
di Gereja dan kegiatannya. 
“Saya hanya ingin memberikan 
yang terbaik yang bisa saya 
lakukan, apapun itu. Apalagi 
untuk gereja, saya tidak akan 
minta bayaran apapun. Sudah 
dipanggil dan tampil di gereja 
saja saya sudah senang sekali, 
dan sangat bersyukur ketika 
dapat menunjukan keindahan 
budaya Nusantara ini kepada 

saudara seiman.” Ujar Bang 
Hasun kepada INRI. Maka dari 
itu ia selalu antusias ketika 
beberapa kali tampil di Gereja 
Anak Domba. 

Bang Hasun bersama Dango 
Khatulistiwa sudah beberapa 
kali tampil di Gereja Anak 
Domba St.Yohanes Maria 
Vianney,Paroki Cilangkap, 
pada saat Misa Inkulturasi 
peresmian Gereja dan kini juga 
ikut mengisi acara di Lustrum 
ke-4 Paroki Cilangkap. “Bisa 
tampil di sini itu awalnya dari 
Romo Angga, diajak menari 
di Misa, dan saya sangat 
senang sekali. Begitu pula 
dengan teman-teman Dango 
Khatulistiwa” ujar anak dari 
pasangan Markus Ledung & 
Antonia Haraan ini. Bukan 
hanya di Gereja Anak Domba, 
Bang Hasun juga sudah biasa 
tampil di beberapa gereja. 

Dedikasi Bang Hasun yang 
merupakan umat Paroki 
Arnoldus Bekasi ini dalam 
pelestarian budaya Dayak 
banyak membuahkan hasil. 
Sudah banyak pagelaraan dan 
pentas yang ia jalani. Ia juga 
pernah tampil di berbagai 
acara budaya, di bebepa 
kedutaan negara lain, dalam 
siaran di televisi, bahkan 
beberapa bulan lalu di undang 
untuk tampil di Istana Negara. 

Di penghujung wawancara, 
Bang Hasun menitipkan 
pesan bagi generasi muda: 
“Anak muda harus mempunyai 
kesadaran untuk melestarikan 
budaya. Saya pun begitu, mau 
menari dan melestarikan 
budaya sampai kapan pun. 
Intinya jangan penah berenti 
untuk mempelajari budaya 
bangsa kita, dan teruskan 
tradisi-tradisi bangsa ini,” 
ujar Bang Hasun menutup 
wawancara dengan redaksi 
INRI. (Igo & Sefin)
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Oleh: RD Angga Sri Prasetyo

Extra Ecclesiam  
Nulla Salus 

Kita kerap mendengar 
ungkapan Extra 
Ecclesiam Nulla Salus 

(EENS). Ungkapan itu sendiri 
memiliki makna: di luar 
Gereja Katolik tidak ada 
keselamatan. Meski demikian 
tak sedikit orang yang salah 
dalam memahami ajaran ini. 
Akibatnya, Gereja Katolik 
dianggap ‘arogan‘ karena 
mengajarkan EENS. Bila kita 
memahami alasannya, maka 
kita dapat melihat bahwa 
sebenarnya Kristuslah yang 
memberikan prinsip EENS ini. 
Dalam hal ini ada beberapa  
alasan yang mendasari 
gagasan tersebut, yaitu: (1) 
Gereja tidak pernah terlepas 
dari Kristus; (2) Ajaran 
iman dan baptisan yang 
diperlukan untuk keselamatan 
yang dipercayakan kepada 
Gereja; (3) Gereja menjadi 
sarana keselamatan.

Kristus menyatakan bahwa 
Dia adalah kepala dan Gereja 
adalah Tubuh mistik Kristus, 
serta Dia adalah mempelai pria 
dan Gereja adalah mempelai 
wanita (lih. Kol 1:18; Ef 5:22-
33). 

Dengan demikian, kalau 
Kristus sendiri mendirikan 
Gereja di atas rasul Petrus 
(lih. Mat 16:16-19) dan 
Kristus sendiri mengajarkan 
monogami – satu pria dan satu 
wanita dalam perkawinan (lih. 
Ef 5:31; bdk. Why 21:9) – maka 
Gereja hanya mungkin satu 
dan tidak mungkin terpisahkan 
dari Kristus, sama seperti 
tubuh tidak terpisahkan dari 
kepalanya (lih. Ef 5:23).

Kristus mengajarkan 
perlunya iman dan 
Pembaptisan untuk 
keselamatan (lih. Mrk 16:16, 
Yoh 3:5, Mat 28:19). Dengan 
demikian Kristus menegaskan 

perlunya Gereja -yaitu Gereja 
yang didirikan oleh-Nya 
di atas Rasul Petrus- yang 
melaluinya kita memperoleh 
ajaran iman, baptisan dan 
mengambil bagian dalam 
kehidupan-Nya serta menjadi 
anggota-anggota Tubuh-Nya. 
Namun demikian, ajaran ini 
tidak untuk dipertentangkan 
dengan kehendak Allah untuk 
menyelamatkan semua umat 
manusia (lih. 1 Tim 2:4).

Kita melihat bahwa Kristus 
ingin menjadikan Gereja 
menjadi sarana keselamatan. 
Namun demikian, EENS ini 
juga harus dimengerti dengan 
benar, yaitu seperti yang 
dimengerti oleh Gereja: (a) 
kemungkinan yang nyata akan 
keselamatan di dalam Kristus 
untuk semua umat manusia; 
dan (b) pentingnya Gereja 
untuk keselamatan manusia 
(lih. Dominus Iesus 20). 

Ilustrasi: http://eucharistandmission.blogspot.com/
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“Hic et Nunc”

Oleh: RD Rochadi Widagdo

“Disini dan Sekarang”.
Gereja “Anak Domba” Santo 

Yohanes Maria Vianney, 
Cilangkap yang berada di 
bawah panji Anak Domba 
Allah dan perlindungan Santo 
Yohanes Maria Vianney telah 
mencapai usia 20 tahun pada 
tahun 2018 ini.

Usia 20 tahun adalah 
usia perkembangan menuju 
kematangan kepribadian; dari 
segi karakter sudah nampak 
lebih mantap dan memiliki 
cita-cita yang lebih jelas. Kita 
tidak muda lagi, tidak lagi 
mencari identitas diri, sudah 
melewati proses trial and error 
atau semangat coba-coba. 

Bila diumpamakan sebagai 
rumah, seperti apakah gereja 
kita? Apakah seperti Rumah 
Sakit yang di dalamnya 
banyak orang sakit; namun 
banyak mujizat kesembuhan 
di dalamnya? Atau seperti 
tangsi tentara dimana rumah 
sederhana dengan penjagaan 
yang kuat; atau seperti istana 
Presiden dengan sedikit 
penghuni yang sepi dan 
formal? Atau seperti pasar 
atau mall yang banyak orang 
berdagang? Atau seperti biara 
sebagai tempat orang suci 
berdoa dan sedikit berkarya?

Gereja “Anak Domba” Santo 
Yohanes Maria Vianney 

adalah rumah pertobatan. 
Berbondong-bondong orang 
datang untuk berdoa, berobat, 
mengaku dosa dan mengaku 
percaya pada Yesus Sang Anak 
Domba Penebus Dunia. Rumah 
yang penuh syukur atas Kasih 
Allah yang membayar lunas 
surat dosa manusia.

Semangat bertobatan dari 
Santo Pelindung memimpin 
Gereja menuju pemenuhan 
janji Allah “di atas bumi seperti 
di dalam surge”. Kesucian 
adalah semangat syukur 
atas Kasih Yesus Penebus, 
yang hidup dalam ketertiban, 
sederhana dan penuh suka 
cita. 

Komunitas Gereja sedang 
menancapkan semangat 
ketertiban hidup kudus yang 
penuh rasa syukur di tengah 
berlimpahnya kebijaksanaan 
local; dari Jawa, Flores, Batak , 
Sumba, Cina, Betawi dan masih 
banyak lainnya. Kekudusan 
adalah jiwa Gereja - kehadiran 
Anak Domba, yang penuh belas 
kasih pengampunan dosa, 
pembebasan dari roh jahat dan 
penyembuhan dari berbagai 
penyakit dan kelemahan. 

Hidup Kudus mengalahkan 
dunia kebodohan, kemiskinan 
dan kemerosotan moral. 
Ketertiban Kerajaan Allah 
, Kerajaan Anak Domba, 

ketertiban Gereja “Anak 
Domba” Santo Yohanes 
Maria Vianney dimana tertib 
berjalan sesuai keteraturan 
kehendak Allah, tertib makan, 
tidur , sekolah, kerja, berdoa, 
berorganisasi, administrasi, 
bertetangga, menggereja, 
bernegara, dan semua segi 
kehidupan.

Semangat kasih, 
pengampunan dosa, 
kekudusan, penyembuhan, 
kerukunan dan ketertiban 
hidup diman anak-anak  
muda kita berkembang 
kuat, bertambah cerdas 
dan bijaksana; saudara-
saudara yang kurang mampu 
mendapatkan kehidupan yang 
layak hingga tidak ada yang 
berkekurangan dan Gereja kita 
yang indah, megah terpelihara, 
bersih, rapi telah menjadi 
tempat perziarahan yang 
dirindukan banyak orang.

Mari kita wujudkan Gereja 
“Anak Domba” Santo Yohanes 
Maria Vianney, Cilangkap 
menjadi gereja dengan berkat 
pertobatan sesuai yang 
didengungkan Santo Yohanes 
Maria Vianney yang hadir 
di tengah masyarakat; dan 
biarlah semua mahluk hidup 
menyembah Yesus Sang Anak 
Domba Penebus kita. 

Selamat Lustrum ke-4.
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G U A   M A R I A

Sendangrejo
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Ketika tiba di tepi sungai 
di daerah pinggiran 
desa Ngadirejo, 

mereka bertemu tiga orang 
anak pencari kayu yang 
hendak menyeberang sungai. 
Mereka melihat dua anak 
tengah menyeberang sungai, 
sementara sang kakak sudah 
menunggu di sisi seberang 
dengan membawa seikat kayu 
di tangan. 

Kejadian itu mengingatkan 
pada kisah Santa Bernadeth 
di Lourdes, Perancis. Di 
sekitar daerah tersebut 
juga menemukan mata air 
(sendang) yang bersumber 
dari pohon bendo yang tidak 
pernah kering meskipun 
musim kemarau. Banyak orang 
sakit merasakan kesembuhan 
dengan meminum air dari 
mata air tersebut. Untuk 
itulah tempat tersebut 
kemudian ditetapkan sebagai 
tempat ziarah dengan nama 
Sendangrejo. 

Pada tahun 2004, dibangun 
rumah doa dan ibadat, yang 

bersebelahan dengan gua 
Maria sekaligus pemugaran 
sumber air suci dan diresmikan 
pada tanggal 15 Agustus 
2005. Proses pembangunan 
terus dilanjutkan dengan 
penambahan panti imam 
dan joglo panti umat yang 
diberkati oleh Uskup Surabaya 
Mgr. Vincentius Sutikno W. pada 
tanggal 1 Januari 2012.

Kondisi dari gua Maria 
Sendangrejo ini berada di 
pinggir sungai yang airnya 
tidak begitu deras. Dan saat 
memasuki gua Maria ini 
terdapat beberapa anak tangga 
yang menurun ke depan 
ruangan doa. Dan juga terdapat 
beberapa pohon rindang yang 
akan keadaan di sekitar gua ini 
menjadi sejuk. 

Gua Maria ini terbelah oleh 
sungai. Di tengah-tengah lokasi 
gua ini terdapat jembatan 
yang menghubungkan 
pendopo dan kompleks jalan 
salib. Lingkungan yang asri, 
ditambah pemandangan 
sawah yang menghampar luas, 

menjadikan tempat ini sangat 
nyaman untuk berdoa. 

Peziarah yang ingin 
mengunjungi gua Maria 
Sendangrejo dapat melalui 
kota Malang, lalu menuju 
arah Makam Bung Karno (Jl. Ir. 
Soekarno) dan lurus menuju 
candi Panataran sampai 
melewati kantor PLN sampai 
pertigaan SMP SLB, lalu belok 
kiri (Jl. D.I. Panjaitan) dan terus 
sampai desa Sendangrejo. 
Jika dari Kediri, jalan menuju 
patung Koi. Ambil lurus 
sampai perempatan kelurahan 
Ngadirejo, sampai perempatan 
belok kanan (Jl. D.I. Panjaitan), 
kemudian terus sampai desa 
Sendangrejo. 

Di kota Blitar ini, peziarah 
yang ingin menghabiskan 
waktu liburan selain ziarah 
ke gua Maria Sendangrejo 
dapat juga mengunjungi 
makam Bung Karno, dan rumah 
masa kecil sang proklamator 
tersebut, serta Candi Penataran 
sebagai objek wisata sejarah 
yang menarik. (Dio)

Berkunjung ke Blitar rasanya belum lengkap sebelum mengunjungi Gua Maria 
Sendangrejo yang terletak di Desa Ngadirejo, sekitar lima kilometer dari kota Blitar. 
Kisah adanya gua yang dikenal dengan nama Domus Mariae ini berawal saat Romo J. 
Bartels CM dan beberapa umat dari stasi Ngadirejo sedang mencari lokasi yang cocok 
untuk membangun tempat ziarah. 

Foto : KOMSOS / Rio
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Nama  FX. Lilik Soewadi, 
atau akrab disapa 
Pak Lilik, sudah tidak 

asing di telinga umat Paroki 
Cilangkap. Bisa dibilang beliau 
adalah “sesepuh” di Paroki 
Cilangkap. Bukan hanya karena 
beliau sudah menjadi eyang, 
tetapi lebih dari itu, beliau 
sudah terjun dan aktif cukup 
lama di Paroki Cilangkap. 
Pak Lilik merupakan salah 
satu orang yang memiliki 
peran penting dalam sejarah 
Paroki Cilangkap. Dimulai dari 
pembentukan, pembangunan, 
hingga saat ini.

Keterlibatan Pak Lilik dalam 
proses pembangunan dan 
perizinan gereja St. Yohanes 
Maria Vianney, berawal dari 
Romo Widiyanto (Pastor 
Paroki Cijantung) yang 
menunjuknya untuk membantu 
membentuk Panitia Persiapan 
Pembangunan Gereja St. 
Yohanes Maria Vianney. 
Padahal saat itu, Pak Lilik 
terbilang umat baru yang 
pindah dari Paroki Bidaracina. 
Sebagai umat baru, Pak Lilik 
pun bingung mengapa ia 
yang dipilih oleh Romo. “Saat 
itu saya heran kenapa Romo 

terpikir untuk memilih saya, 
karena saya bukan umat yang 
aktif. Saya hanya datang ke 
Gereja untuk merayakan misa, 
duduk di kursi paling belakang 
kemudian selesai misa 
langsung pulang,” jelas warga 
lingkungan Maria/I. Namun 
ia tidak menolak penunjukan 
tersebut. Pendidikan yang ia 
terima selama bekerja sebagai 
(Purn.) TNI Angkatan Laut 
membuatnya selalu siap sedia 
menerima tantangan baru.  

Memulai perjalanan dalam 
mempersiapkan Gereja St. 

Panggilan diri membuat Pak Lilik senantiasa setia dan rela ambil bagian dalam proses 
berdirinya gereja Cilangkap.

Mempersembahkan Hidup
Untuk Gereja

F.X. Lilik Soewadi
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Yohanes Maria Vianney, 
bukanlah hal yang mudah. 
Banyak tantangan yang harus 
dihadapi, diantaranya Panitia 
Persiapan Pembangunan 
tidak diberikan fasilitas, 
gedung maupun tanah dar 
Keuskupan Agung jakarta 
(KAJ) sebagai tempat ibadah. 
KAJ hanya memberikan uang 
sebesar Rp. 500.000 yang 
bisa dikatakan sebagai modal 
untuk membangun gereja. 
Pak Lilik bingung, daerah 
Cilangkap dimanalah tempat 
yang bisa untuk membangun 
gereja. Pak Lilik pun bertanya 
dengan Romo, “Bagaimana 
ini Romo, 3600 umat di 
Cilangkap sedangkan Minggu 
besok sudah harus diadakan 
misa,” ungkap pria kelahiran 
Madiun, 5 Mei 1931 ini. Di 
tengah kebingungan Pak Lilik 
dan Romo saat itu, ternyata 
Pak Basuki dan Pak Marbun 
rekannya, memiliki kenalan 
yaitu Pak RHKT Sinambela, 
Ketua Yayasan Sekolah 
Budi Murni. Pak Sinambela 
inilah yang berbaik hati 
meminjamkan ruang kelas 
untuk dipakai sebagai tempat 
misa sementara.

Pada 2 Agustus 1998, misa 
peresmian Paroki Cilangkap, 
dipimpin oleh Mgr. Kardinal 
Yulius Darmaatmadja, SJ, Rm. 
Vianney Soedarmo, O.Carm, 
RD. L. B. S. Wiryowardoyo dan 
Rm. V. Suryatma Suryawiyata, 
SJ. Dalam misa, dilantik 
pula personel Dewan Paroki 
pertama termasuk Pak Lilik 
sebagai Wakil Dewan Paroki. 
Tahun pertama Pak Lilik 
dan tim sebagai Dewan 
Paroki belum mengurus 
pembangunan gereja tetapi 
bertugas untuk mengumpulkan 
seluruh data umat Paroki 
Cilangkap. 

Seiring berjalannya waktu 

kehadiran umat semakin 
meningkat jumlahnya. 
Sehingga ada umat yang 
berdiri di teras kelas dan 
halaman untuk mengikuti misa. 
Sekali-dua kali masih berjalan 
seperti itu. Kemudian Pak 
Lilik berpikir, tidak mungkin 
seterusnya umat mengikuti 
misa di luar kelas. Kemudian 
didirikanlah tenda di halaman 
sekolah setiap Sabtu sore 
sampai Minggu sore. Bukan 
hanya memasang tenda, 
Pak Lilik dan Dewan Paroki 
lainnya juga membuat surat 
permohonan ke gereja-gereja 
supaya berkenan memberikan 
kursi-kursi yang tidak dipakai 
untuk kursi misa umat Paroki 
Cilangkap. 

Eyang dari 7 cucu ini, 
memiliki cerita menarik di 
balik Aula Budi Murni yang 
cukup lama kita gunakan 
sebagai persinggahan 
sementara. “Jadi, waktu itu saya, 
teman-teman dewan dan Romo 
Hadi berkunjung ke kediaman 
Pak Sinambela di daerah 
Pulomas. Lantas berbincang-
bincang lama, Pak Sinambela 
bertanya “Romo, kenapa 
harus susah nunggu lama 
IMB? Kenapa tidak langsung 
bangun gereja saja? Karena 
kalau kami langsung saja 
bangun gereja tidak perlu izin, 
langsung digunakan,” ungkap 
Pak Sinambela. Romo Hadi 
pun menjelaskan bahwa hal 
tersebut bertentangan dengan 
kebijakan Bapa Kardinal. Tidak 
elok jika melanggar, dan aturan 
harus diikuti walaupun harus 
menunggu sepuluh tahun 
atau bahkan lebih. Sejak itulah 
Pak Sinambela memutuskan 
untuk mengibahkan tanah dan 
membangun Aula Budi Murni 
tanpa uang sepeserpun bagi 
umat Cilangkap. Pak Lilik pun 
segera mengurus segala surat-
surat dan notarisnya.

Setelah Aula siap dipakai, 
masalah tak kunjung usai. 
Melalui warga bahkan 
beberapa oknum muncul 
menyatakan keberatan 
terhadap pembangunan 
Gereja di Cilangkap. Salah 
satunya dengan menyebarkan 
surat edaran. Lagi-lagi di 
usianya yang sudah tidak 
muda lagi Pak Lilik tetap 
semangat dan berusaha 
melakukan pendekatan secara 
kekeluargaan agar proses IMB 
dan pembangunan gereja 
dapat segera dilakukan.

Meskipun selalu mendapat 
tantangan, Pak Lilik tetap setia 
dalam tugasnya sebagai dewan 
selama 2 periode yaitu tahun 
1998-2001 dan 2001-2004, 
bahkan tetap aktif sebagai 
pendamping dalam pergantian 
Dewan baru dan sebagai 
Penasihat di Tim PPG Paroki 
Cilangkap sampai saat ini.

Selama menjabat sebagai 
Wakil Dewan Pertama di 
Paroki Cilangkap, Pak Lilik juga 
masih aktif sebagai pengurus 
di Yayasan St. Antonius. 
Tugas baru yang ia terima 
untuk mempersiapkan Gereja 
Cilangkap tidak membuatnya 
lepas tanggung jawab dari 
tugasnya sebagai pengurus 
Yayasan Antonius, semua ia 
jalanin beriringan dengan 
sepenuh hati.

Mengakhiri perbincangan 
kami, Pak Lilik menuturkan 
harapannya terhadap umat 
Gereja Anak Domba, “Paroki 
Cilangkap adalah paroki penuh 
perjuangan dan keuletan. 
Umat, pengurus dan Pastor 
saling menyatu, mendambakan 
sebuah tempat ibadah. Semoga 
kita sebagai umat Gereja Anak 
Domba dapat mengimbanginya 
dengan merawat kebersihan 
dan semua yang ada di 
dalamnya.” (Etha)
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Foto: https://cdn-images-1.medium.com/

Atasi 
Kecanduan Teknologi

dengan 5 Cara 
“Detoks Digital”

Sekarang 
ini mobilitas sehari-

hari tidak bisa dijauhkan dari 
gadget. Entah itu ponsel, laptop, 

maupun tablet. Hal ini membuat kita 
lebih banyak menghabiskan waktu untuk 

memegang ponsel dan kurang berinteraksi 
dengan sekitar. Secara tidak sadar, gadget 

terutama ponsel membuat seseorang menjadi 
kecanduan.

Kondisi tersebut tentu tidak bisa terus dibiarkan. 
Untuk mengatasi kecanduan gadget, Anda perlu 

melakukan detoks digital. Hanya ada dua 
hal yang perlu disiapkan yaitu waktu dan 

perhatian. Melansir Healthline, inilah 
cara yang bisa Anda lakukan 

untuk menjalani detoks 
digital.
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SIMPAN PONSEL 
DI TEMPAT LAIN

1

2

3

4

5

MATIKAN
NOTIFIKASI

BERI 
JAM MALAM

JANGAN LANGSUNG 
SENTUH PONSEL 

KETIKA BANGUN TIDUR

TETAPKAN
ZONA TEKNOLOGI

Meletakkan ponsel yang jauh dari Anda 
merupakan suatu cara untuk mengalihkan 
perhatian. Kalau perlu nyalakan mode pesawat 
terbang agar bisa lebih berkonsentrasi dan 
fokus. Lakukan hal ini selama beberapa jam.

Ponsel Anda mungkin dipenuhi notifikasi 
dari berbagai aplikasi. Notifikasi 
otomatis membuat Anda tergoda 
untuk memeriksa ponsel. Maka dari 
itu, ubahlah pengaturan di ponsel 
untuk mematikan notifikasi aplikasi 
yang kurang penting seperti 
media sosial. Cara ini bertujuan 
mengurangi tekanan mental 
dan membuat Anda bisa 
lebih mengendalikan diri.

Meletakkan ponsel yang jauh 
dari Anda merupakan suatu 
cara untuk mengalihkan 
perhatian. Kalau perlu 
nyalakan mode pesawat 
terbang agar bisa lebih 
berkonsentrasi dan 
fokus. Lakukan hal ini 
selama beberapa jam.

Meletakkan ponsel 
yang jauh dari 
Anda merupakan 
suatu cara untuk 
mengalihkan 
perhatian. Kalau 
perlu nyalakan 
mode pesawat 
terbang agar bisa 
lebih berkonsentrasi 
dan fokus. Lakukan 
hal ini selama beberapa jam.

Kecanduan digital mungkin juga 
dialami oleh anggota keluarga 
yang lain. Untuk itu, buat 
kesepakatan guna menetapkan 
satu tempat di mana ketika 
kalian berada di sana tidak 
membawa atau memainkan 
ponsel. Dengan begitu, 
Anda dan keluarga lebih 
menghargai waktu dan 
dari bebas teknologi. 
(http://www.healthline.com, Tiara)
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Yuk, Berkreasi Membuat Bungkus Kado 
Harimau yang bisa Mengaum! 
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(Nanta)
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