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HARI KASIH  KEMAKI 

KeMaKI di  LN ? 

Belajar dari Thomas 

TIDAK   MELIHAT  NAMUN  

PERCAYA 



SYALLOM  Kemakierz ! ! ! 

  

 Tidak terasa kita semua 
telah melewati masa prapaskah 
serta paskah bersama, semoga 
dengan bangkitnya Tuhan kita 
Yesus Kristus kita juga bangkit 
menjadi manusia yang lebih 
baik lagi. 
  Menyambut bulan Mei 
dari KeMaKI punya banyak 
acara lhoo…ada juga kegiatan 
dari KeMaKI 48 yaitu Paskahan 
Mahasiswa Sekeuskupan Bogor, 
Hari Kasih Kemaki, dan Ziarah 
Rohani. Mari tetap bawa 
semangat paskah ini terus 
bersama kita. 

CH 
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Saran, Kritik, Artikel , Cerpen 

Dpt dkirim ke  

Email : mikeheira_magstrom@yahoo.com 

CP      :  Lusia A (081366410616) 

 CH (08988350368) 

Laurensius 

Sitanggang(47) 

 14 April 
 

Cindy Lidyawati(48) 

2 April 

 
Hendri Susanto(46) 

9 April 

 

Irene Rosalin(47) 

Elisabet Susanti (47) 

25 April 

 

Niken C(48) 

Christy Ariesta (46) 

16 April 

 

Elishabet S(48) 

30 April 

 

Agatha (46) 
3 April 

Michael CH (46) 

 8 April 
 Gigantika P (46) 

13 April 
 

Y.Indramawan S(48) 
Ermianus S(48) 

26 April 
 

Santa Nova (46) 

27 April 

 

Alexander(48) 

29 April 

 

Vinsensia(46) 

5 April 

 

Silvana G.M.Fofid(46) 

15 April 

 

Suzi Sehati (46) 
28 April 

 

Aries Romario S(45) 

19 April 

 

Happy bdaaay.....Happy b’daaaaay....to YOU 

Edisi 4  ~ April  2012 
 



 
 

 
ZIARAH ROHANi 
yang ingin ikutan bisa sms ke Mona ( 085262819905) 

 
OR  Biro Liturgi 
 Sms ke Mona ( 085262819905) 

Mari bergabung bersama n mari melayani :D 
 

Kewirus  menjual   buku  renungan 
 Terbit bulanan Yg berminat hubungi  

 Wiwik (085296700028) , Yustina ( 085695002075) 

 

BAGI ANGKATAN 47, OR HOKI 
Join jd pengurus ??? Hubungi Ketua Acara  

Raditya Prabowo ( 085814232332) 

 

Jangan LuPA 
 Akhir April akan Ada penyatuan   
Grup Facebook  Kemaki 
Silahkan Masuk / Pindah Grup  

 
 
 
 
 

@kemakipb    

    KEMAKI



Belajar dari Thomas 

Kotbah Minggu Paskah ke 2 Yohanes 20 : 19 - 31 Sore itu Thomas sangat 
sedih dan kecewa. Sejak melihat Yesus ditangkap dan disalibkan, ia 
menjadi putus asa. Thomas kehilangan pegangan hidup. Ia merasa 
usahanya selama tiga tahun mengikuti Yesus tidak ada gunanya. Rencana 
untuk mendapatkan jaminan hidup yang lebih baik bagi masa depannya 
menemui jalan buntu. Ia sangat kecewa. Kecuali itu, ia juga sangat takut 
terhadap penguasa Yahudi. Ia takut dianggap sebagai murid Yesus.  

Maka ia pergi meninggalkan teman-temannya, menghilang.  
Namun di luar, dia tidak menjumpai seorang sahabat, yang dapat 
menghilangkan kekecewaannya. Hatinya tetap kecewa dan gelap. Itulah 
sebabnya ia kembali ke tempat para murid berkumpul lagi. Ia menjadi 
sangat jengkel dan marah kepada para murid, karena waktu bertemu 
mereka, mereka semua dengan nada seakan-akan menyalahkannya 
mengatakan bahwa Tuhan sudah bangkit. Itulah sebabnya Thomas 
meledak dan berkata : "Bila aku tidak melihatNya sendiri dan  
memasukkan tanganku kebekas pakuNya, aku tidak percaya". Semua  

 teman-temannya terdiam, tidak tahu lagi bagaimana cara meyakinkan 
Thomas. 
Thomas memang punya watak keras. Dialah juga yang pernah berkata 
kepada Yesus untuk pergi dan mati bersama dengan Dia. Maka Thomas 
sering dijuluki Si Anak Halilintar. Ia juga punya watak yang spontan, 
langsung bicara bila tidak setuju. Thomas juga punya sifat untuk tidak 
mudah percaya apa kata orang. Kalau sudah melihat bukti baru dia 
percaya. 

Mungkin karena wataknya itu Yesus senang kepadanya dan ingin agar dia 
menjadi muridnya. Menarik sekali apa yang dilakukan oleh Tuhan Yesus 
kepada Thomas seminggu kemudian. Tuhan menampakkan diri lagi 
kepada para murid dan kepada Thomas. Secara pribadi Yesus berkata 
kepada Thomas : "Masukkan jarimu di sini dan lihatlah tanganKu. Jangan 

tidak percaya lagi, tetapi percayalah". Thomas kaget. Tidak diminta untuk 
memasukkan tangannya saja, Thomas jelas sudah percaya, karena sudah 
melihat Tuhan. Tetapi sekarang Tuhan memintanya untuk memasukkan 
tangannya ke bekas paku itu. 

Thomas menjadi terharu, tertegun dan menyesal. Dia tidak dapat berbuat 
apa-apa lagi, kecuali mengatakan : "Tuhanku dan Allahku".  
 
Menarik untuk kita perhatikan, bahwa Tuhan tidak memarahi 
ketidakpercayaan Thomas, apalagi menghukum Thomas. Tuhan 
memenuhi keinginan Thomas, yaitu menampakkan diriNya dan 
menyuruh Thomas memasukkan tangannya ke bekas paku di tanganNya. 
Tuhan menggunakan watak dan pribadi Thomas yang ada untuk lebih 
percaya. Tuhan menyapa Thomas melalui situasi pribadi dan wataknya 
yang khas, yang kadang oleh orang lain dianggap kurang baik. Bagi Tuhan 
ternyata watak seperti apapun dapat disapa dan dipergunakan. Kalau kita 
melihat sifat dan watak kita masing-masing dan juga melihat sifat dan 
watak teman-teman kita, nampak jelas bahwa kita masing-masing 
berbeda. Kita masing-masing mempunyai kekhasan dan keanehan 
sendiri-sendiri. Tetapi yang menarik adalah bahwa Tuhan tetap 
mencintai, menyapa dan mau menggunakan kita masing-masing dengan 
kekhasan kita. Tuhan tetap menggunakan kita masing-masing dalam 
karyaNya.  
 
Ini berarti bahwa bagaimanapun sifat kita, kita tidak usah takut untuk 
mau digunakan oleh Tuhan. Bagaimanapun keadaan kita, kita tetap boleh 
percaya dan dapat dibimbing untuk lebih percaya kepada Tuhan. Cinta 
Tuhan tidak dibatasi oleh keanehan sifat pribadi kita, karena Dia 
menguasai dan lebih agung dari itu semua. Seperti Thomas marilah kita 
buka hati dan pribadi kita dengan kekhasan masing-masing untuk 
semakin percaya. Amin.  

  (pondokrenungan.com) 



 
Jangan lupa ! 

Hari Kasih KeMaKI 2012 
 
Malam Minggu ??? Daripada diem sendirian di Kosan?  
Mari…mari Teman teman Kemaki…. akan ada Hari Kasih Kemaki 
pada Sabtu 5 MEI 2012.  
Tempat : Audit Thoyib IPB 
Jam  : 17.00 – 22.00 
*Dapat Makan Malam lhooo… 
 
Acaranya bakalan seru, menghibur dan yang pasti menjalin kedekatan 
kita di KeMaKI. Jadi Jangan Lupa datang yaaaa… & ajak Teman teman 
Kemaki kalian yaaaa… 
 
    See you there… <3  
 

Du…DU  

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

D: Tommy (47) 

U: Kemaki 48 

DuDU :  Semoga sukses paskahan 

mahasiswa nya… 

 

D: Vinsen (46) 

U: Semua temen2 Kemaki 

DuDU : Slamat paskah buat temen 

temen, damai Tuhan menyertai 

D: Vio (47) 

U: Mba Ratih, Vina, & Cicil 

DuDU :  Makasih ya kemaren udah 

bantuin aku, ayo semangat2 buat 

Domipas 



KeMaKI di LUAR NEGRI ???   part 1  

Teman teman KeMaKI kita ada yg lagi di luar negri lhoo..  

Ngobrol ngobrol yuu…,  

Devi Phina  (Teknik Mesin dan Biosistem 47) 

Gimana ceritanya bisa ke luar negri?  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Berapa lama di luar negrinya? 

 

  

 
 

Bagaimana Mahasiswa Katolik disana? 
 

 

 

 

 

 

 

Okeee deh Kesan dan Pesannya donk buat yang disini … 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Awalnya dengar info kalau nanti udah di departemen bakal 

banyak kesempatan exchange (dr kak Aji, Fahutan angktn 45) 

pas lg zamannya msh pendampingan. trus jd ada niat mau student 

exchange pas udah masuk jurusan deh. Waktu itu lg liburan sblm 

masuk departemen. Pas lagi nemenin Oky ke TU Manajemen trus 

lihat" pengumuman di mading eh ada pendaftaran untuk 

exchange. Waktu lihat pengumuman, tinggal 4 hr lg pendaftaran 

ditutup. Hari itu lgsg ke ICO tp udah tutup, keesokan harinya 

kan pra MPF izin pulang lbh awal lalu ke ICO ambil formulir dan 

langsung lengkapi syarat dalam waktu 3 hr. Singkat cerita, 

dokumen yg diperlukan banyak banget dan msh harus tes 

kesehatan jd super sibuk dalam waktu 3 hari itu. Lalu kumpulin 

deh semua dokumen. Selang waktu kira" 1 minggu ada email 

masuk konfirmasi kalau keterima exchange dan sempat ditelpon 

dari pihak univ di Korea juga. awalnya disuruh berangkat akhir 

Agustus tp krn ga siap ya tetap pd pilihan awal yaitu berangkat 

bulan Februari aja. 

Di sini 2 semester aja kok 

Di Korea mayoritas kan atheis jd ya di kampus sampai detik ini 

blm ketemu organisasi mahasiswa Katolik. waktu ke gereja jg lbh 

dr 90% umat itu orang tua, anak muda ga lbh dr 15 orang. Tapi 

pas ke gereja Katolik karismatik kebanyakan anak muda dan org 

asing. 

Kesan dan pesan ya... banggalah jadi orang Indonesia yg bisa 

dengan mudah mengucapkan semua bahasa asing dengan baik dan 

tepat, gunakanlah itu semaksimal mungkin selagi mampu, jangan 

tergantung pd org lain, usaha sendiri lbh baik. Saat kita di 

tempat asing rasanya Indonesia belum ada yg bisa dibanggakan. 

Seperti di Korea ini semuanya sangat mengagumkan. Gunakan 

kesempatan yg diberikan Tuhan sebaik"nya, kesempatan yg sama 

tdk akan datang 2x. Gbu 

Devi Phina ( Kemaki 47) 

Chonnam National University, 

Gwangju, South Korea 2012 



Tips Memilih Tempat KOST 

 
Wah Sebentar lagi angkatan 48 akan selesai masa TPB nya dan asramanya, 

kira kira udah dapet atau masih bingung mencari tempat kost nih? 

Kalo masih bingung …tim redaksi bakal kasih tips memilih tempat kost  

1. Jarak 

Jarak tempuhtempat kuliah merupakan salah satu pertimbangan yang 

seharusnya teman teman pikirkan. Pastikan jaraknya sekitar 10 menit 

sampai tempat tujuan. Bila perlu tidak perlu menggunakan kendaraan 

untuk mencapai tempat tujuan. 

2. Biaya 

Biaya kadang menjadi alasan utama mengapa para perantau terjebak 

mengakulasikan biaya kost . Coba bandingkan jika jarak kost anda 

lebih dekat tanpa menggunakan transportasi apapun namun harganya 

lebih mahal dan satu lagi jika jarak tempuhnya jauh dan memerlukan 

biaya transportasi namun harga kost lebih murah, apa yang sebaiknya 

anda pilih?. Baiknya anda memilih alternatif pertama, karena kita 

perlu mempertimbangkan juga kondisi tubuh dan biaya yang tak 

terduga apabila sewaktu-waktu terjadi. 

3. KondisiKost 

Sebelum anda memilih tempat kost ada baiknya jika anda survei 

terlebih dahulu apakah tempat yang ingin anda tempati layak atau 

sesuai dengan keingan anda. Jangan tergiur dengan harga murah 

namun ternyata kondis ruangannya sangat jauh bertolak belakang 

seperti apa yang anda harapakan. 

4. Lingkungan 

Besar kecilnya sebuah lingkungan pasti mempengaruhi kita, jika boleh 

saran alangkah baiknya jika kita memilih tempat kost didaerah 

lingkungan perumahan bukan di daerah pinggiran. Karena lingkungan 

nantinya akan membentuk karakter kita. 

 

 

5. Fasilitas 

Perhatikan juga fasilitas apa saja yang anda dapatkan, apa itu kasur, 

kipas angin, AC, atau bahkan kompor untuk memasak. Untuk sekarang 

mungkin jarang kost yang menyediakan fasilitas semcam itu. 

6. CariInformasi 

Jangan tergiur dengan harga, jarak dan sebaginya bila perlu alangkah 

baiknya jika anda mencari informasi penting tempat kost lainnya 

sebagai bahan perbandingan. 

 

Semoga beberapa tips diatas bisa bermanfaat untuk teman teman, 

satu lagi alangkah baiknya jika kost’an yang anda huni nantinya 

menerapkan beberapa peraturan agar aman dan menjaga ketertiban 

lainnya. 

       (Vico) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
Kenalan Pengurus Kemaki  

       Yuuu…  
 



 
DIVISI ROHANI KEMAKI 
 
Kami adalah divisi Kerohanian yang berjumlah 7 orang. Divisi kerohanian 
merupakan divisi di bawah naungan Kemaki. Kegiatan divisi Kerohanian adalah 

memfasilitasi anggota Kemaki yang ingin mendekatkan diri pada Tuhan, yaitu 

melalui kegiatan-kegiatan yang membangun spiritual misalnya AAP pada Misa 

Advent, APP pada masa Prapaskah, Misa Bulanan, Taize, Rosario, Ziarah 
Rohani, Jalan salib, Sharing, Misa awal tahun ajaran. Kegiatan terbesar yang 

akan dilakukan oleh divisi kerohanian adalah ziarah rohani, Legio Maria dan 

MATA.  
 Selain itu, divisi Kerohanian juga mengisi kegiatan rohani yang 

dilakukan divisi lain, misalnya: Misa upgrading 

Oh iya sekarang udah ada biro liturgi loh. Biro liturgi merupakan kerjasama 
kerohanian dengan eksternal yang menanungi teman-teman kemaki yang ingin 

melayani Tuhan melalui misdinar, lektor/lektris, BIA, dan TTK. Yuk, gabung 

kita kumpul setiap Kamis jam set 7 di lab biologi. Yuk mari melayani  

Visi  
Melayani dengan Sukacita 

 Misi 

1. Meningkatkan kekeluargaan anggota Kemaki melalui kegiatan rohani 
2. Meningkatkan spiritualitas anggota Kemaki  

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nama  :Fernando Tandayu 

Jur : IKK 46 
TTL : Bogor 10 September 1991 

Pesan  : Ayo kemaki ditunggu ya 

kedatangannya di setiap kegiatan-kegiatan 

kemaki  

 

KADIV  KEROHANIAN 
Nama  : Mona Lusia 

Jur  : KPM 46 

TTL   : 7 November 1990  

Hai  kemaki, ayo donk pada dateng kalau ada 

kegiatan kemaki. Kita ingin kekeluargaan kemaki 

yuk kita juga yang membangun kekeluargaan 

didalamnya..hehe.. 

Tuhan Memberkati  

 

Nama : Gunawan Anggi Seputro 

Jur  : THH 48 

Semoga kemaki kedepannya semakin 

solid dan dapat menjadi keluarga 

seiman di ipb yang harmonis  

 

Nama : Igantius Harry 

Jur :  AGH 46 

Semoga melalui kegiatan kemaki boleh 

merangkul teman-teman kemaki. Hayuk 

pada datang ya setiap datang kegiatan 

kemaki.  

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 
 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 

Divisi Eksternal 

Shaloommm Kemakierz… 
Pengen tau divisi apa yg paling eksis di kemaki?? Tentunya divisi eksternal 

donk!! Divisi yg satu ini nih, tugasnya berhubungan dengan orang2 yang diluar 

Kemaki dan membuat Kemaki semakin eksis tentunya di lingkungan IPB sebagai 
UKM yg oke banget, dan di masyarakat sebagai suatu organisasi yg 

t.o.p.b.a.n.g.e.t dehhh… 

Nah kedepannya nih, bakalan banyak proker dari divisi eksternal, seperti 
kunjungan ke panti asuhan, pelayanan di gereja2 kota Bogor, studi banding dan 

menjalin kebersamaan dengan KMK univ.lain, kerjasama dengan PMKRI dalam 

berbagai kegiatan lain yang pastinya bakalan semakin bikin Kemaki eksis deh… 

Dan tentunya, kebersamaan dan hubungan dengan mereka di luar Kemaki 
penting jg loh untuk menjaga eksistensi kita di IPB. Soo, semoga kedepannya 

semua proker kita bisa jalan, n bisa merangkul smua org baik dr kemaki maupun 

dari luar kemaki.. 
God bless ^^, 

 
KADIV EKSTERNAL 

 

 

 

 

 

 

 

    

Nama :Indra Sirait  

Jur : ITP 48 

Semoga selalu rendah hati tanpa lelah dalam 

melayani Tuhan melalui pelayanan pada 

sesama  

Nama : Yosephin Sinaga 

Jur : ESL 48 

Harapan untuk kemaki 

Semoga anak-anak kemaki lebih aktif 

mengikuti kegiatan kemaki  

 

Nama :Yohanes Kevin Danny  

Jur : AGH 48 

Semoga anggota kemaki semakin 

dekat sebagai keluarga.  

 

Nama : Christian Arianto R  

Dep : ITP 46 

TTL : Bogor 6 Maret 1991 

Motto: dream like you'll live forever, live like 

you'll die tomorrow. 

Harapan buat kemaki kedepannya, semoga kita 

makin kompak dan semangat berkarya untuk 

keberlangsungan Kemaki. Doakan supaya 

proker dari eksternal berjalan semua ya ^^ 

 
Nama : F.X. Christopher Gunawan 

Dep: ITP 48 

TTL : Bekasi, 21 Maret 1993 

Harapannya, semoga eksternal bisa 

menjalankan proker yg telah 

drencanakan, dan untuk Kemaki supaya 

lebih kompak lagi sebagai keluarga 

kedepannya 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Oke sekian untuk kali ini, nantikan profil profil anggota 

selanjutnya  

 

 

SELAMAT  YAAAA.... 

bagi   yg baru DI WISUDA   

25 April 2012 
Congratulations 

   Veronica Sihombing FISIKA 44 

Adian Romiani BIO 44 

Brury Marco S AGH 44 

Buat kakak KeMaKI angkatan 42-45 ; Semangat buat 

skripsi,sidang, dan sebagainya.......Kita tunggu wisudanya ya kak + 

bertemu dengan kita dengan bunga mawar dan senyuman manis 

dari KeMaKI...  

Nama : Ratna Kusuma Dewi 
Jur  : SIL 46 

TTL : 22 januari 1991 

Semoga kemaki kepengurusan tahun ini 
dapat menjalankan tugas dan fungsinya 

sebagai pemersatu keluarga Katolik IPB.  

Semangat dan pantang menyerah, Kawan. 

God bless us..:) 

Nama Lengkap: Donatila Faranso 

TTL: Anjungan, 30 Juli 1991 

Jurusan/ Angkatan: AGH 47 (KeMaKI 46) 

Komentar dan Harapan untuk KeMaKI ke 
depannya: Semoga Tuhan selalu 

memberikan yang terbaik, karena jika Tuhan 

berkehendak apapun bisa kita lakukan 

 

Nama : Dedy Sihombing 

Dep: FKH 48 

TTL : Teluk Pule, 28 Oktober 1993 

Semoga dengan melalui organisasi KMK 

ini mahasiswa katolik menjadi lebih baik 

dalam persahabatan, prestasi ,dan 

mahasiswa sadar akan kepercayaannya 

agamanya sendiri 



  

Hai teman2… 
Pada edisi  2 bulan lalu, Caritas pernah wawancara Ketua Paskah, 
yakni Jhon, tentang persiapan awal paskah. Nah, sekarang kita  dapat 
kesempatan lagi nih buat up-date info-info paskahan yang akan 
diadakan tanggal 13 Mei ini.  Yukk, kita simak hasil wawancaranya 
 
Hai Jhon, gimana nih persiapan paskahannya? 

 Persiapan sampe sekarang udah sampai 

pelaksanaan dan cari dana tahap akhir. Untuk 

Dekorasi, persiapan misa, persiapan acara udah 

hampir ke tahap juga. Pokoknya semua udah 

mateng direncanain :D. tinggal  dilaksanakan.  

 

Oh iya, kegiatan paskahan bersama ini kerja sama 

ama siapa aja?  

 panitia paskahan tahun ini bukan dari IPB 

aja, tapi berintegrasi juga dengan PAKUAN. 

 

Waw, emang acara paskahannya dimulai jam berapa n dimana? 

Kalo tempat udah fix di aula SMA Regina Pacis. Nah acaranya 

itu dimulai dari jam 10 sampe selesai. Datang yaa:D 

 

Hmm, emang acaranya ntar apa aja sich Jhon??? 

Kalo acaranya itu banyak banget, n dijamin pasti seru banget. 

Yang pasti lebih keren dari tahun – tahun sebelumnya:p. dan guess 

star tahun ini ada Igo Idol… 

Kalo detailnya sih rahasia, hahaaa 

 

Waw,  Igo Idol yaa. Wahh pasti seru nih.. tapi kalo mau ikutan caranya 

gimana ya Jhon? 

Kalo mau, bisa pesen tiket atau beli langsung di tempat. Nah 

bagi yang mau pesan sekarang, bisa hubungi Christopher. Harganya 

murah loh, 15 ribu IDR, kalo on the spot 18 ribu IDR. 

 

Waaah, harus buruan mesan nih, hhee.. oh iya, terakhir nih Jhon, 

harapannya buat paskahan mahasiswa tahun ini apa Jhon?? 

harapannya supaya semua mahasiswa ga terkecuali hanya 

lingkup keuskupan Bogor, bisa benar2 merealisasikan makna dari 

tema paskah mahasiswa tahun ini, yakni BASIC ‘ Become A Soldier 

in Christ’.  Yaitu menjadi pejuang Tuhan yang kuat, dapat membela 

semua kebenaran dengan dasar iman dalam terang Kristus 

 

Amin2. Semoga acaranya berjalan sukses ya Jhon. Dan buat teman2 
ayoo datang ke acara paskahan n jangan lupa ajak teman2 yang lain. 
Di jamin ga bakal nyesel lhooo:D:P 

       (Lusia) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



KEBIASAAN SETELAH PASKAH 

1. Finlandia 
Di beberapa kota bagian barat Finlandia, masyarakat setempat melakukan 
tradisi membakar api unggun pada Minggu Paskah. Dalam tradisi Nordik, 
api dipercaya sebagai penangkal penyihir yang terbang saat Jumat Agung 
dan Minggu Paskah. 

2.  Polandia 
Masyarakat Polandia merayakan Paskah dengan melakukan tradisi unik 
yang disebut Smingus-Dyngus. Pada Senin setelah Paskah, anak laki-laki 
akan melakukan tradisi ini dengan cara membasahi dan menyiram teman-
teman mereka dengan berbagai cara, menggunakan pistol air mainan atau 
ember. Tradisi yang melegenda ini mengungkapkan bahwa ketika ada gadis 
yang berhasil tersiram, maka mereka dipercaya akan menikah di tahun ini. 
Siraman air tersebut melambangkan prosesi pembaptisan Pangeran 
Mieszko dari Polandia pada Senin Paskah tahun 966 SM. 

3.  Perancis 
Jika kebetulan berada di Perancis saat Paskah jangan lupa untuk membawa 
garpu. Karena pada setiap tahunnya, omelet raksasa akan disiapkan di alun-
alun utama kota Haux, Paris. Omelet ini terbuat dar sekitar 4.500 butir telur 
ayam dan bisa disantap oleh sekitar 1.000 orang.  
Tradisi ini bermula ketika Napoleon dan tentaranya sedang bepergian 
melalui bagian selatan Perancis. Mereka kemudian berhenti di sebuah kota 
kecil dan menyantap omelet. Saking ia menyukai omelet, sejak itu Napoleon 
pun memerintahkan warga kota untuk mengumpulkan telur dan membuat 
omelet raksasa bagi pasukannya di hari berikutnya. 

4.  Corfu, Yunani 
Pada Sabtu suci, masyarakat akan melemparkan pot tanah liat serta 
gerabah lainnya keluar jendela mereka dan menghancurkannya di jalanan. 
Hal ini merupakan tradisi unik yang dilakukan masyarakat pulau Corfu, 
Yunani yang disebut Pot Throwing. Banyak orang yang mengatakan bahwa 
kebiasaan ini berasal dari Venesia, di mana masyarakatnya memiliki 
kebiasaan membuang semua benda lama mereka. Melalui tradisi Pot 
Throwing ini, masyarakat Yunani meyakini lemparan pot gerabah 
merupakan simbol penyambutan musim semi, dan melambangkan tanaman 
baru yang akan tumbuh dalam pot baru. 

5.  Norwegia 
Paskah adalah waktu yang populer bagi masyarakat Norwegia untuk 
membaca novel kejahatan yang hanya keluar dalam rangkaian thriller 
Paskah yang disebut Passkekrimmen. Tradisi ini sudah dimulai sejak tahun 
1923, ketika sebuah penerbit buku mempromosikan novel kriminal baru di 
halaman depan sebuah surat kabar.  

6. Italia dan Vatikan 
Pada Jumat Agung, Paus memperingati Crucis Via (Jalan Salib) di 
Colosseum. Sebuah salib besar dengan obor yang menyala akan menerangi 
langit. Doa Jalan Salib ini diucapkan dalam beberapa bahasa. Misa Paskah 
dirayakan saat Sabtu Suci dan Minggu Paskah. Pada waktu inilah ribuan 
pengunjung akan berkumpul di Lapangan Santo Petrus untuk menunggu 
berkat yang diberikan Paus dari balkon Gereja, yang dikenal sebagai "Urbi 
Orbi Et" atau untuk kota dan dunia. 

7. Ceko dan Slovakia 
Jika ingin bepergian ke negara-negara Eropa timur saat Paskah, sebaiknya 
Anda sudah menyiapkan diri dengan kebiasaan berbeda di negara 
setempat. Termasuk di Ceko dan Slovakia dengan tradisi Senin Paskah. Di 
negara Eropa timur, terdapat tradisi di mana pria memukul perempuan 
dengan menggunakan cambuk buatan yang terbuat dari willow dan dihiasi 
dengan pita. Menurut legenda, pohon willow adalah pohon pertama yang 
mekar di musim semi, sehingga cabang ini diharapkan bisa mentransfer 
vitalitas dan kesuburan bagi perempuan. Cambukan ini tidak dimaksudkan 
untuk menimbulkan rasa sakit 

8.  Verges, Spanyol 
Pada hari Kamis Putih di kota Verges, Spanyol, masyarakat sudah mulai 
melakukan berbagai perayaan Paskah dengan melakukan tarian tradisional 
Dansa De La Mort, atau tarian kematian. Untuk mengenang kembali kisah 
sengsara Yesus, maka semua orang menggunakan kostum kerangka dan 
berparade di jalan raya. Prosesi ini berakhir dengan kehadiran orang 
menggunakan kostum kerangka yang menyeramkan sambil membawa 
kotak abu. Tarian ini dimulai pada tengah malam dan berlanjut selama tiga 
jam sampai pagi hari. 

9.  Washington DC, Amerika 
Selama lebih dari 130 tahun, The White House menyelenggarakan Roll 
Easter Egg di South Lawn.Kegiatan utamanya adanya menggulirkan sebuah 
telur rebus berwarna dengan menggunakan sebuah sendok saji yang besar.  

10.  Hungaria 
Sprinkling merupakan salah satu tradisi ala Hungaria yang paling populer 
saat Paskah. Tradisi ini dilakukan pada Senin Paskah, dan tradisi ini dikenal 
sebagai Ducking Monday. Para pria akan menyiram air wangi kepada anak 
perempuan. Penyiraman dan air ini dipercaya memiliki efek pembersihan, 
penyembuhan, kesuburan, dan rangsangan. Tradisi ini semakin bergeser, 
dengan mengganti penyiraman air dengan hanya menyemprotkan parfum, 
cologne atau air biasa. 

 (DITHO) 


