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God is LOVE 

Paskah Mahasiswa 

Rabu Abu 

  MENYAMBUT  PASKAH DENGAN CINTA  

Valentine Day  



SYALLOM  Kemakierz ! ! ! 
  

 Wah ga kerasa tahun 
2011 sudah kita lewati dan kita 
sudah di bulan kedua tahun 
2012. Banyak event lho yg 
terjadi dari januari ini sampai 
febuari. 
 Di Caritas febuari ini 
kita bakal ketemu event 
valentine lhoo..selain valentine 
bakal banyak juga acara kemaki 
yg lain, seperti White Day, trus 
ada persiapan acara paskahan 
mahasiswa sekeuskupan Bogor. 
 Finally semoga Caritas 
kali ini dapat memberi wawasan 
n dapat menjadi wadah 
komunikasi di KEMAKI , Selamat 
Membaca ...GBU all  

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

 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Saran, Kritik, Artikel , Cerpen 

Dpt dkirim ke  

Email : mikeheira_magstrom@yahoo.com 

CP      :  Lusia A (081366410616) 

 CH (08988350368) 

Happy Brithday 

Panjang Umur Selalu, Tuhan Memberkati 

 

Pingkan Veronica (48) 
Tania Juanita (47) 

3 Januari 

Elsie S (48) 

12 januari 

   Januarius G(48) 

18 Januari 

Juan Ponce S (48) 
Jessica RizkinaWibowo (46) 

IndraHermawan(45) 

23 januari 

Tania Mutiara (48) 

27 januari 

Arianto Sutrisno (48) 
ErlandaAugupta Pane (46) 

29 Januari 

Elita F Sipayung (48) 
Maria Nangkei (48) 

2 Feb Veronica (48) 

4 Feb 

Maria Putri Anugerah (48) 
Maria FianeJablain(45) 

5 Feb 

Vicochian Panca (48) 

6 Feb 

Fidela  (48) 

10 Feb 

Jhon Febri (48) 
Ari Widjonarko(45) 

23 Feb 

S Wahyu Nugroho (46) 

7  Januari 

Analis Yuliance Pekei (46) 

8 Januari 

Veni Issani (46) 
Ana Waine(46) 

15 Januari 
 

Patricia A.Sitanggang (46) 

19 Januari 

Ratna Kusuma Dewi (46) 
Adrianus Eddy N (46) 

IrwanWijaya (45) 

22 Januari 

Yasinta Kartono(46) 
Antonius HariKristanto(44) 

26 Januari 

ChrissLeowardy Situmorang 

30 Januari 

Caroline Sinaga (45) 

5 Januari 

Rosiana Habayahan(45) 
Vega W. K(47) 

9 Januari 

Nenti Simbolon (45) 
Theresia RM (47) 

10 Januari 
 Megah Stefani(45) 

13 Januari 

Ignatius Indrawan S(45) 
Willi Afrian Sinaga(45) 

20 Januari 

Maria Anita Goba (45) 

12 Feb 
V Stella (45) 

16 Feb 

Christabel Aurelia (44) 

6 Januari 

Cecilia Takasari(44) 

31 Januari 

Balthasor V V (44) 

15 Feb 

Alexandro E.S(47) 
1 Januari 

Pita (47) 
17 Januari 

 

Vinsensia (47) 
7 Feb 

Sirilius D.A(47) 
14 Feb 

Nesya (47) 
25 Feb 



Update INFO KEMAKI 

 

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) 

 

OLAHRAGA BULANAN KEMAKI  
Sabtu 17 Maret 2012 

BAGI ANGKATAN 47, OR HOKI 
…berminat ? Hubungi Ketua Acara  

Raditya Prabowo ( 085814232332) 

JOIN  KLUB  FOTOGRAFI KEMAKI 
Hubungi Giovanni (08170884378) 

 

RESPONSI  48 MatKul Fisika, Kimia, Kalkulus  
SESI UTS Tanggal 4, 16, 18, 23, 25, 30 Maret 

Butuh info ? hubungi Nita (085769063791)  

 
JALAN SALIB   
Setiap Jumat jam 17.00 di Katedral Selama 
masa PraPaskah 
 

 

GOD is LOVE 

Sekalipun aku dapat berkata-kata dengan semua bahasa manusia dan bahasa 
malaikat, tetapi jika aku tidak mempunyai kasih, aku sama dengan gong yang 
berkumandang dan canang yang gemerincing. 

Sekalipun aku mempunyai karunia untuk bernubuat dan aku mengetahui 
segala rahasia dan memiliki seluruh pengetahuan; dan sekalipun aku memiliki 
iman yang sempurna untuk memindahkan gunung, tetapi jika aku tidak 
mempunyai kasih, aku sama sekali tidak berguna. 

Dan sekalipun aku membagi-bagikan segala sesuatu yang ada padaku, bahkan 
menyerahkan tubuhku untuk dibakar, tetapi jika aku tidak mempunyai kasih, 
sedikitpun tidak ada faedahnya bagiku. 

Kasih itu sabar; kasih itu murah hati; ia tidak cemburu. Ia tidak memegahkan 
diri dan tidak sombong. 

Ia tidak melakukan yang tidak sopan dan tidak mencari keuntungan diri 
sendiri. Ia tidak pemarah dan tidak menyimpan kesalahan orang lain. 

Ia tidak bersukacita karena ketidakadilan, tetapi karena kebenaran.  

Ia menutupi segala sesuatu, percaya segala sesuatu, mengharapkan segala 
sesuatu, sabar menanggung segala sesuatu. 

Kasih tidak berkesudahan; nubuat akan berakhir; bahasa roh akan berhenti; 
pengetahuan akan lenyap. 

Sebab pengetahuan kita tidak lengkap dan nubuat kita tidak sempurna. 

Tetapi jika yang sempurna tiba, maka yang tidak sempurna itu akan lenyap. 

Ketika aku kanak-kanak, aku berkata-kata seperti kanak-kanak, aku merasa 
seperti kanak-kanak, aku berpikir seperti kanak-kanak. Sekarang sesudah aku 
menjadi dewasa, aku meninggalkan sifat kanak-kanak itu. 



Karena sekarang kita melihat dalam cermin suatu gambaran yang samar-
samar, tetapi nanti kita akan melihat muka dengan muka. Sekarang aku hanya 
mengenal dengan tidak sempurna, tetapi nanti aku akan mengenal dengan 
sempurna, seperti aku sendiri dikenal. 

Demikianlah tinggal ketiga hal ini, yaitu iman, pengharapan dan kasih, dan 
yang paling besar di antaranya ialah kasih. 

(1 Korintus 13) 

Mari Tebarkan Kasih Untuk Perdamaian Dunia 

Happy Valentine 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

 

 

 

Sejarah Valentine Day  
 

Hari Valentine atau yang lebih dikenal Valentine day adalah salah satu 

perayaan dimana sepasang kekasih merayakan rasa sayang dan cintanya. Di 

Indonesia sendiri atau bahkan dunia, Valentine Day diartikan sebagai hari kasih 

sayang.  

Tentu saja perayaan hari valentine ini lebih mengarah pada pengungkapan rasa 

sayang dan cinta terhadap pasangannya. Dalam hari valentine sang pasangan 

diwajibkan mengungkapkan perasaanya mungkin melalui kata kata cinta 

ataupun kata mutiara cinta yang sangat indah dan enak di dengar. Selain kata-

kata, pasangan juga bisa memberikan sebuah hadiah berupa bunga, coklat 

ataupun barang kesukaan sang kekasih. 

Valentine day sendiri juga tak terlepas dari sejarah yang mengikutinya, 

bagaiaman awal mulanya hingga valentine day dapat dirayakan setiap tanggal 

14 Februari. Mari kita simak sejarah valentine day yang cukup panjang ini, 

sehingga selagi kita merayakan kita juga harus tahu bagaiamana sejarahnya 

perayaan yang romantis ini. 

Sejarah Yunani 

Menurut tarikh kalender Athena kuno, periode antara pertengahan Januari 

dengan pertengahan Februari adalah bulan Gamelion, yang dipersembahkan 

kepada pernikahan suci Dewa Zeus dan Hera. 

Di Roma kuno, 15 Februari adalah hari raya Lupercalia, sebuah perayaan 

Lupercus, dewa kesuburan, yang dilambangkan setengah telanjang dan 

berpakaian kulit kambing. Sebagai ritual penyucian, para pendeta Lupercus 

meyembahkan korban kambing kepada dewa dan kemudian setelah minum 

anggur, mereka akan berlari-lari di jalanan kota Roma sambil membawa 

potongan kulit domba dan menyentuh siapa pun yang mereka jumpai dijalan. 

Sebagian ahli sejarah mengatakan ini sebagai salah satu sebab cikal bakal hari 

valentine. 

Kisah St. Valentine 

Valentine adalah seorang pendeta yang hidup di Roma pada abad ke-III. Ia 

hidup di kerajaan yang saat itu dipimpin oleh Kaisar Claudius yang terkenal 

kejam. Ia sangat membenci kaisar tersebut. Claudius berambisi memiliki 

pasukan militer yang besar, ia ingin semua pria di kerajaannya bergabung di 

dalamya.Namun sayangnya keinginan ini tidak didukung. Para pria enggan 

http://nolovesca11.blogspot.com/2012/01/sejarah-valentine-day.html
http://id.wikipedia.org/wiki/Hari_Valentine
http://nolovesca11.blogspot.com/2011/12/kata-kata-cinta-hari-ini.html
http://nolovesca11.blogspot.com/2011/12/kata-mutiara-cinta-hari-ini.html
http://nolovesca11.blogspot.com/2012/01/sejarah-valentine-day.html


 terlibat dalam peperangan. Karena mereka tak ingin meninggalkan keluarga 

dan kekasih hatinya. Hal ini membuat Claudius marah, dia segera 

memerintahkan pejabatnya untuk melakukan sebuah ide gila. Claudius berfikir 

bahwa jika pria tidak menikah, mereka akan senang hati bergabung dengan 

militer. Lalu Claudius melarang adanya pernikahan. Pasangan muda saat itu 

menganggap keputusan ini sangat tidak masuk akal. Karenanya St. Valentine 

menolak untuk melaksanakannya. 

St. Valentine tetap melaksanakan tugasnya sebagai pendeta, yaitu menikahkan 

para pasangan yang tengah jatuh cinta meskipun secara rahasia. Aksi ini 

akhirnya diketahui oleh kaisar yang segera memberinya peringatan, namun ia 

tidak menggubris dan tetap memberkati pernikahan dalam sebuah kapel kecil 

yang hanya diterangi cahaya lilin. Sampai pada suatu malam, ia tertangkap 

basah memberkati salah satu pasangan. Pasangan tersebut berhasil melarikan 

diri, namun malang St. Valentine tertangkap. Ia dijebloskan ke dalam penjara 

dan divonis hukuman mati dengan dipenggal kepalanya. Bukannya dihina oleh 

orang-orang, St. Valentine malah dikunjungi banyak orang yang mendukung 

aksinya itu. Mereka melemparkan bunga dan pesan berisi dukungan di jendela 

penjara dimana dia ditahan.Salah satu dari orang-orang yang percaya pada 

cinta kasih itu adalah putri penjaga penjara sendiri. Sang ayah mengijinkan 

putrinya untuk mengunjungi St. Valentine. Tak jarang mereka berbicara lama 

sekali. Gadis itu menumbuhkan kembali semangat sang pendeta. Ia setuju 

bahwa St. Valentine telah melakukan hal yang benar.  

Pada hari saat ia dipenggal, yakni tanggal 14 Februari gak tahu tahun berapa, 

St. Valentine menyempatkan diri menuliskan sebuah pesan untuk gadis putri 

sipir penjara tadi, ia menuliskan Dengan Cinta dari Valentinemu. Pesan itulah 

yang kemudian mengubah segalanya. Kini setiap tanggal 14 Februari orang di 

berbagai belahan dunia merayakannya sebagai hari kasih sayang. Orang-orang 

yang merayakan hari itu mengingat St. Valentine sebagai pejuang cinta, 

sementara kaisar Claudius dikenang sebagai seseorang yang berusaha 

mengenyahkan cinta. 

 

 

  

Pojok  Informasi  Kemaki 

 

Halooooo….haloooo  kemaki…. 

Udah pada taw belum kita punya 4 media Informasi penyebaran Info Kemaki  

 

1. Milis Yahoo   KEMAKI 

                                         

 

  

 

 

 

Bagi temen” yg aktif di dunia email bisa join ke grup yahoo ini , nanti banyak 

info dari para alumni n para dosen kemaki yg ada di ipb lhoo…bisa mendapat 

informasi dan link baru. Untuk Join bisa di search d groups yahoo : 

kemaki_yoi 

 

2. Grup facebook KEMAKI 

               

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hayoo yang aktif facebook udah pada join belum? Pasti beberapa bingung 

kenapa ada 2 grup, pada awalnya grup yg ada adalah KeMaKI , lalu karena 

perubahan sistem grup facebook sehingga dibuat grup baru yang mendapat 

fasilitas penyampaian informasi ke semua anggota, tapi sekarang kedua grup 

bisa. Untuk kedepannya sedang diarahkan untuk kembali menjadi 1 grup ^^ 

 
 



3. Twitter KEMAKI 

 

 

 

 

 

           

Bagi yang jarang buka facebook, Kemaki juga punya twitter lhoo. Di twitter 

kita bakal sampaikan informasi juga kok jd jangan ragu untuk follow 

@kemakipb , admin”nya seru lhoooo…. 

 

4. Blog Kemaki IPB (http://kemaki.lk.ipb.ac.id) 

 

Di Blog kemaki yg beralamat lk.kemaki.ipb.ac.id  kita bakal update event” 

kita ke blog yang disediain oleh IPB ini jadi bagi temen” kita yang ingin tau 

kegiatan UKM Katolik di IPB tercinta kita ini bisa liat dari situ..menarik 

kan? 

Jadi jangan sampai ketinggalan info” dari Kemaki yaa…! 

 

 

 

 

 

Hari Kasih KeMaKI 2012 

 
Teman teman Kemaki….rencananya kita akan mengadakan Hari Kasih 

Kemaki pada awal MEI 2012. Tempat acara akan dikonfirmasikan 

selanjutnya :D . 
 
Hari Kasih KeMaKi ???? 
 

Dalam kegiatan Hari Kasih KeMaKI 2012 diberikan penjelasan 
tentang sejarah KeMaKI agar setiap peserta yang hadir dapat mengetahui 
perkembangan KeMaKI dari awal berdiri hingga sekarang. Mengetahui 
sejarah KeMaKI penting adanya agar mahasiswa dan dosen dapat semakin 
menyadari keberadaan KeMaKI dan dapat berpartisipasi aktif dalam 
pengembangan KeMaKI ke depannya. 
 Akan ada acara ramah tamah yang dirangkai dalam kegiatan-
kegiatan pengakraban dan pembentukan kelompok-kelompok kecil agar 
seluruh anggota KeMaKI dapat saling mengenal dengan akrab. Materi yang 
akan diberikan juga tidak terfokus pada satu angkatan, tetapi lebih kepada 
pembauran mahasiswa dengan dosen. 
 Selain itu akan ditampilkan kreativitas per angkatan yang 
dimaksudkan untuk mengasah minat dan bakat serta kreativitas yang 
dimiliki anggota Keluarga Mahasiswa Katolik IPB. Jadi…. Jangan lupa 
dateeeng,….salam sayang  Kemaki  <3. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 



  

 

 

 

 

 

 
Teman – teman semua, 

pasti kalian udah tau kan 
ada acara Natal Civa yang 

diadakan pada tanggal 14 

Januari 2012 kemaren? 
acaranya seru dan sangat 

menghibur kita yang baru 

saja menyelesaikan UAS. 
Natal Civa kali ini diketuai 

oleh Bang Rinto yang merupakan perwakilan dari teman-

teman PMK. Yup, ketua Natal Civa memang dilakukan 

pergiliran antara Kemaki dan PMK biar kita lebih dekat dan 
kompak sebagai anak-anak yesus. persiapan Natal Civa ini 

tidak main-main lho teman-teman. persiapan dilakukan tiga 

bulan sebelumnya untuk  acara ini.  semua dipersiapkan 
dengan sangat matang dan terperinci. setelah semua panitia 

berjuang dengan keras, akhirnya terlaksanalah acara Natal 

Civa kita. Natal Civa kita kali ini diawali dengan ibadat. 
Ibadat dilakukan sesuai dengan cara teman-teman PMK 

berdoa. Ibadat dibawakan oleh Pendeta Lilly Danes. Tema 

dari  Natal Civa kali ini yaitu love,love you, love others 
yang diambil dari ayat Fil 2:4-5 isi kotbah Pendeta 

menekankan kepada kasih kita ke sesama kita.   

Setelah ibadat selesai, dilanjutkan dengan penampilan 
tari adat dari berbagai daerah. Pertunjukkan ini sangat 

bagus karena memperlihatkan keanekaragaman Indonesia 
dengan berbagai suku dan adatnya. Selain itu, ada  

 penampilannya dari pascasarjana dengan grup vocal 

yang tidak kalah bagusnya.  Grup vocal ini bernama... selain 
itu ada persembahan dari anak-anak Panti Asuhan Candra 

Naya. Dengan kepolosan mereka bernyanyi membuat para 

tamu yang datang ikut terharu. Paduan suara angkatan 48 
juga tidak kalah bagusnya. Latihan yang dilakukan dengan 

rutin akhirnya dapat menghasilkan penampilan yang 

memukau. Setelah itu ada penampilan dari  bintang tamu 
yaitu Bams ‘Samson’. Ia telah memnghipnotis para tamu 

dengan suara  emasnya. Berakhirnya nyanyian Bams, 

berakhir pula acara Natal Civa kita.  

Dengan berbagai 
usaha dan kerja keras 

panitia Natal Civa 

2011, akhrnya 
terlaksanalah Natal 

Civa yang berlangsung 

dengan lancar. Semua 
hasil dari acara Natal 

Civa 2011 merupakan 

usaha kita bersama 
dan dengan restu dari 

Tuhan Yesus. 

 

 

 

 

 



Paskah Mahasiswa  

  

 Halo teman – teman kemaki , udah pada tahu kan tradisi kemaki 

di tiap tahun apa? Yupss, “Paskah Mahasiswa”. Nah, tahun ini yang jadi 

panitianya itu kemaki 48.  Caritas mendapat kesempatan  nih buat 

wawancara Ketua Umum Paskah Mahasiswa 2012, Jhon Febri ( TMB 48). 

Yuuk, kita intip wawancaranya  

Hai jhon, apa kabar? 

 Puji Tuhan, baik. 
Gimana nih persiapan paskahan mahasiswanya? Udah sejauh mana 

persiapannya? 

 Hmm.. sejauh ini persiapan belum terlalu banyak, baru penyusunan 
konsep n rencana yg akan dilaksanakan begitu semester 2 dimulai, hal ini 
disebabkan liburan panjang yg ga memungkinkan bwt rapat secara 
langsung. Tapi beberapa hari yg lalu diadain rapat online yg akhirnya 
menghasilkan tema baru paskahan, trus perealisasian bbrp danus. 
Oh, gitu… keren ya, rapat online:D 

Oh iya, kapan n dimana nih rencananya paskahan mo diadain? 

 Klo masalah tempat, kemungkinan besar di 
aula SMA RP lagi, sama kayak waktu SCD. Tapi klo ada 
modal lebih, saya mo coba di tempat yg besa, Hhe.. klo 
waktu blm fix, tapi yg pasti akan diadakan antara tgl 
22,29 April, ato 6 Mei 
 

Ooo, semoga dapat modal yg besar y, biar diadainnya 

di tempat yg lebih besar. O iya, sejauh ini gimana 

partisipasi n antusias kemaki 48 dlm persiapan 

paskahan? 

 Antusias nya sejauh ini cukup besar, bisa 
dilihat dari bnyaknya yg  mengikuti rapat online. Lagi 

pula kan kemaki 48, baru ikut retret tuh, jadi mereka punya  modal dari 
retret, jadi hati mereka terbuka buat berpartisipasi di paskah mahasiswa ini, 
wkwk:p 

 

Sejauh ini, panitia ada mengalami kendala ga? Baik kendala besar ato pun 

kendala kecil? 

 Uhm, kendala  besar sih belum ada, yah karena program kerja  
sesungguhnya blm dilaksanakan. Tapi kendala yg lain ada, ex. Ada panitia 
yg masih malu n takut ngungkapin ide, pendapat, kritik, sebabnya kurang 
deket sama temen yg lain, terlebih panitia inti. Harapannya sih ga ad lg yg 
namanya malu takut ato sungkan beraspirasi. 
Oh, terakhir nih, bagi2 kesan n pesan dong buat kemaki n paskahan 

mendatang? 

 Kesan buat teman – teman, mereka teman2 yg paling hebat deh, 1 
keluarga yg hebat, tanpa kemaki 48, hidup gw terasa hampa, hahhaa, 
gombal:p 
Dan yang pasti, paskah mahasiwa 2012 ga akan pernah berjalan, tanpa 
campur tangan dari kemaki48. N pesan yg paling penting: “jgn pernah absen  
danus donat ya, wkwkwk XD” 
 

Ok deh Pak Ketum, makasih buat waktu wawancaranya, semoga paskah 

mahasiswa 2012 ini sukses n berjalan lancar yaa, n makin mempererat tali 

persaudaraan antara kemaki 

 

 

 

 

 

 

 

 



       Kenalan Pengurus Kemaki  
       Yuuu…  

 

Di bagian ini kita bakal kupas tuntas para pengurus kemaki 2011-2012 

 
Udah pada Kenalan ama  LURAH BARU   kita belum??? 
 
Nama  : Bayu Ardy Kresna 

Jur  : Teknologi Hasil Perairan/ FPIK 46 
TTL   : Jakarta, 6 Juli 1991 

Motto    : Do the best 

Syaloom Kemakierz… 

Hmm kalo ngomongin kemaki, satu yg kuinget adalah 

kemaki itu keluarga pertamaku di IPB, dimana aku bisa 

kenal sama temen-temen seiman di kampus yang baru. 

Dan sampai sekarang kemaki menurutku tetap jadi suatu 

wadah yang utamanya menaungi kegiatan-kegiatan 

rohani di kampus. Menurutku adanya Kemaki juga 

penting banget buat kita civitas katolik IPB, karena 

dengan adanya Kemaki kita bisa saling kenal teman-

teman seiman lintas angkatan bahkan juga dengan 

dosen-dosen katolik. Ya, link-lnk ini yang pasti akan kita 

perlu bersama nantinya. Selain itu dengan adanya 

kemaki, kita juga bisa lagi ngerasain hal-hal yang 

mungkin dulu sering kita lakukan dengan keluarga, 

seperti doa bareng, olahraga bareng, dan sebagainya. 

Nah, di kemaki teman-teman juga bisa ngerasain lagi 

hal-hal itu tentunya dengan keluarga mahasiswa katolik 

IPB. 

Harapanku kemaki bisa terus eksis di IPB dan bisa merangkul teman-teman 

katolik seluruhnya, sehingga nantinya teman-teman katolik semua bisa benar-

benar merasakan hangatnya keluarga, tentunya melalui kegiatan-kegiatan 

yang akan banyak diadain sama kemaki tahun ini. 

 

Tuhan memberkati kita semua 

Nah sekarang Kenalan ama  WAKIL LURAH  
kita  : 

Nama   : Vinsensia Cres Priningrum  
Jurusan : intp 46 
Harapan : kemaki biar makin solid+makin 
kekeluargaan dan saling    peka satu sama 
lain. 

 

 
    Sekretaris Kemaki  

Nama : Fidelis Davin Christian Hartono FKH 47 

Semoga Kemaki semakin baik lagi dan anggotanya 

semakin peduli lagi buat Kemaki ^^ 
 

Nama : Irene Marianta, INTP 48 
Buat kemaki,khususnya 
pengurus tetep semangat 
ngejalanin tugas2nya,terlebih buat ngerangkul tmn2 
yg belom kerangkul,buat tmn2 yg belom ngerasa 
kerangkul,ayo ikut ambil bagian di kemaki ini dan 
rasakan sensasi kekeluargaanya. 
Sekian haha 

 

Nama  : Livia Angela Gunayasa ITP 47 

Semoga bisa melayani dengan baik untuk 

Tuhan dan Kemakiers tahun ini dan semoga 

acara” yg disiapkan pengurus dan panitia 

dapat diikuti dengan antusias oleh warga 

Kemaki. GBU  

 
 

 

 

https://www.facebook.com/profile.php?id=100000064454490


Unik….Unik  

 
Ada 17 Fakta Unik Tentang Hari Valentine ini, dan berikut fakta uniknya : 

 

1. Apakah Anda tahu bahwa asal usul hari Valentine tidak hanya satu? Salah 

satu yang paling terkenal di ilhami dari nama Valentine / Valentinus seorang 

saint Romawi yang dihukum mati pada 14 Februari 270 sebelum Masehi. St 

Valentine dibunuh karena ia diam-diam menikah yang merupakan larangan dari 

kaisar Romawi pada saat itu. Kaisar melarang perkimpoian setelah para lelaki 

Romawi menolak wajib militer dan lebih senang tinggal di rumah dengan istri 

mereka. 

2. Apakah Anda tahu Nama Valentine berasal dari kata Latin yang berarti       

keberanian? 

3. Apakah Anda tahu bahwa orang-orang telah mengirim ayat-ayat cinta 

untuk orang yang mereka cintai pada hari Valentine sejak lama dimulai pada 

Abad Pertengahan? Sebuah kartu ucapan hari Valentine tertua dikirim pada 

tahun 1400-an, dan saat ini disimpan di museum London Inggris. Kartu 

tersebut dikirim oleh Duke of Orleans kepada istrinya di Perancis. Duke saat 

itu dalam keadaan dipenjara di Menara London. 

4.Tahukah Anda bahwa warga Amerika ternyata menjadi pengirim kartu 

ucapan terbanyak dalam hari Valentine? Mereka mengirim lebih dari 180 juta 

kartu Valentine ! 

5. Tahukah Anda bahwa kartu ucapan Valentine mulai aktif terkirim di 

Amerika dimulai dari tahun 1700? 

6. Tahukah Anda Kartu ucapan Valentine di Amerika pertama kali dibuat oleh 

Esther Howland? Ia hidup di Massachusetts pada tahun 1840 dan menjual 

seharga $ 35 per kartu. 

7. Apakah Anda tahu bahwa 65 persen rumah tangga di Amerika mengirim 

atau bertukar kartu ucapan Valentine? 

8. Apakah Anda tahu Hallmark sebuah perusahaan memproduksi lebih dari 

1.300 ragam jenis kartu hari Valentine yang berbeda? 

9. Tahukah Anda 14 Februari adalah hari libur kedua yang paling populer 

setelah Natal di Amerika? 

 

 

10. Apakah Anda tahu bahwa seorang pria Amerika menghabiskan rata-rata 

$ 156,22 untuk membeli hadiah pada hari Valentine baik itu bunga, kartu 

ucapan dan hadiah lainnya? Sementara seorang wanita hanya menghabiskan $ 

85,08 saja. 

11. Apakah Anda tahu bahwa 38 persen orang Amerika membeli cokelat 

untuk orang yang mereka cintai pada Hari Kasih Sayang? Kotak coklat 

berbentuk hati pertama kali dijual pada 1868 oleh Richard Cadbury. 

Sedangkan penjualan cokelat mulai meningkat pesat sejak akhir 1600-an. 

12. Tahukah Anda sebanyak 32 persen warga Amerika membeli bunga pada 

Hari Valentine? Tiga perempat dari mereka adalah laki-laki. 

13. Apakah Anda tahu bahwa mawar merah diyakini sebagai bunga favorit 

dari Dewi Cinta / Venus? Warga Amerika membeli dan mengirim lebih dari 

110 juta mawar untuk hari Valentine? California adalah produsen terkemuka 

bunga mawar, walaupun sebagian besar yang dijual di hari Valentine diimpor 

dari Amerika Selatan. 

14. Apakah Anda tahu bahwa satu dari 10 orang Amerika membeli perhiasan 

sebagai hadiah hari Valentine? Pada tahun 2005, penjualan perhiasan pada 

bulan Februari mencapai $ 2,4 miliar ! 

15. Apakah Anda tahu bahwa pada hari Valentine, 1876, Alexander Graham 

Bell mendapatkan hak paten pada penemuan telepon? Dengan adanya telfon, 

pasangan yang berjauhanpun dapat mencurahkan kasih sayang. 

16. Apakah Anda tahu bahwa hari Valentine pertama kali diumumkan dan 

diresmikan menjadi hari libur resmi oleh Raja Henry VIII dari Inggris pada 

tahun 1537? 

17. Apakah Anda tahu bahwa di Kolombia, merayakan Hari Kasih Sayang pada 
bulan September? Dan di Brazil, mereka merayakan hari Valentine, tanggal 12 
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Rabu Abu 
Mengapa Abu? 

Abu melambangkan perkabungan, ketidakabadian, dan sesal / tobat. 

Penggunaan abu dalam liturgi berasal dari jaman Perjanjian Lama.Sebagai 

contoh, dalam Buku Ester, Mordekhai mengenakan kain kabung dan abu ketika 

ia mendengar perintah Raja Ahasyweros (485-464 SM) dari Persia untuk 

membunuh semua orang Yahudi dalam kerajaan Persia (Est 4:1). Ayub (yang 

kisahnya ditulis antara abad ketujuh dan abad kelima SM) menyatakan 

sesalnya dengan duduk dalam debu dan abu (Ayb 42:6). Dalam nubuatnya 

tentang penawanan Yerusalem ke Babel, Daniel (sekitar 550 SM) menulis, 

“Lalu aku mengarahkan mukaku kepada Tuhan Allah untuk berdoa dan 
bermohon, sambil berpuasa dan mengenakan kain kabung serta abu.” (Dan 
9:3). Dalam abad kelima SM, sesudah Yunus menyerukan agar orang berbalik 

kepada Tuhan dan bertobat, kota Niniwe memaklumkan puasa dan 

mengenakan kain kabung, dan raja menyelubungi diri dengan kain kabung lalu 

duduk di atas abu (Yun 3:5-6). Contoh-contoh dari Perjanjian Lama di atas 

merupakan bukti atas praktek penggunaan abu dan pengertian umum akan 

makna yang dilambangkannya. Yesus Sendiri juga menyinggung soal 

penggunaan abu: kepada kota-kota yang menolak untuk bertobat dari dosa-

dosa mereka meskipun mereka telah menyaksikan mukjizat-mukjizat dan 

mendengar kabar gembira, Kristus berkata, “Seandainya mukjizat-mukjizat 
yang telah terjadi di tengah-tengahmu terjadi di Tirus dan Sidon, maka 
sudah lama orang-orang di situ bertobat dengan memakai pakaian kabung 
dan abu.” (Mat 11:21)* 

Gereja Perdana mewariskan penggunaan abu untuk alasan simbolik 

yang sama. Dalam bukunya “De Poenitentia”, Tertulianus (sekitar 160-220) 

menulis bahwa pendosa yang bertobat haruslah “hidup tanpa bersenang-

senang dengan mengenakan kain kabung dan abu.” Eusebius (260-340), 

sejarahwan Gereja perdana yang terkenal, menceritakan dalam bukunya 

“Sejarah Gereja” bagaimana seorang murtad bernama Natalis datang kepada 

Paus Zephyrinus dengan mengenakan kain kabung dan abu untuk memohon 

pengampunan. Juga, dalam masa yang sama, bagi mereka yang diwajibkan  

D: Vinsen (46)  

U: para pengurus Kemaki 

DuDU : semangat we can do the 

best in this organization.. 

D: Vinsen (46) 

U: kk"yang lagi memperjuangkan 

penelitian dan skripsinya 

DuDU :  selamat berjuang semoga di 

lancarkan semuanya 
dan buat semuanya tetep 

semangattt...   

 

D: Vinsen (46) 

U: Nita, Ditho, Davin.. 
DuDU : kapan kita ngumpul lagii?? 

hoho,,semangat buat semster 
gnapnya..buat para "ngana", ayoo 

ngelist mau kemana kita ntar.. 

terus buat para puella, semangaaaat 

melayani Tuhan di bulan yang 

penuh berkah... 

D:  Adik” pendampingan St. Tarsisius 

U: K. Adit 44 

DuDU :  Congrats yak k udah wisuda. 

Jngn Lupa traktiran gaji pertamanya. 

GBU :D 

D:  vee_chan  

U:  Keluarga st.Arkadius n Kemaki 

DuDU : Happy valentine buat 
st.Arkadius, buat semua anak 

kemaki, semoga kita bisa semakin 

kompak yaa   “GBU…” 

D: Fidela 48 

U: Kemaki 48 

DuDU : Syalom keluargaku, 

semangat yaa..buat paskahannya, 

kita pasti bisa sesukses SCD.  Tuhan 

memberkati kita semua. 

D:  vee_chan 

U:  Bpk hewan 

DuDU :  happy valentine, ttp 

semangat yaa  ttp sabar nunggu 

sampe aku slsai latihan yaa  hehe 

“GBU 

D: Irene (47) & Pend.St.Archangela 
U: Kak Leo & Kak Anti 

DuDU : Selamat ya yang uda mau 

wisuda, jangan sombong-sombong 

lah sama keluarga St. Archangela, 

hehe. Semoga bisa kumpul lagi ya 

 Tuhan membekati   

D: Fidela 48 

U: Kemaki 

DuDU :  Semangat buat menjalani 

pantang dan puasa selama masa 

prapaskah. Tuhan Memberkati 

D: Christian (46) 

U: Pengurus Eksternal Kemaki 

DuDU : semangat ngerjain prokernya 

hahahah…..inget hari jumat di sapta 



untuk menyatakan tobat di hadapan umum, imam akan mengenakan 

abu ke kepala mereka setelah pengakuan.  

Dalam abad pertengahan (setidak-tidaknya abad kedelapan), mereka 

yang menghadapi ajal dibaringkan di tanah di atas kain kabung dan diperciki 

abu. Imam akan memberkati orang yang menjelang ajal tersebut dengan air 

suci, sambil mengatakan “Ingat engkau berasal dari debu dan akan kembali 

menjadi debu.” Setelah memercikkan air suci, imam bertanya, “Puaskah 

engkau dengan kain kabung dan abu sebagai pernyataan tobatmu di hadapan 

Tuhan pada hari penghakiman?” Yang mana akan dijawab orang tersebut 

dengan, “Saya puas.” Dalam contoh-contoh di atas, tampak jelas makna abu 

sebagai lambang perkabungan, ketidakabadian dan tobat.  

Mengapa hari “Rabu”? 

Nah, Gereja Katolik menerapkan puasa selama 6 hari dalam seminggu (hari 

Minggu tidak dihitung, karena hari Minggu dianggap sebagai peringatan 

Kebangkitan Yesus), maka masa Puasa berlangsung selama 6 minggu ditambah 

4 hari, sehingga genap 40 hari. Dengan demikian, hari pertama puasa jatuh 

pada hari rabu (Paskah terjadi hari Minggu, dikurangi 36 hari (6 minggu), lalu 

dikurangi lagi 4 hari, dihitung mundur, jatuh pada Hari Rabu). Jadi penentuan 

awal masa Prapaska pada hari rabu.disebabkan karena penghitungan 40 hari 

sebelum hari Minggu Paska, tanpa menghitung hari Minggu. 

Mengapa “Rabu Abu”? 

Rabu Abu adalah hari pertama Masa Prapaska, yang menandai bahwa kita 

memasuki masa tobat 40 hari sebelum Paskah. Angka “40″ selalu mempunyai 

makna rohani sebagai lamanya persiapan. Misalnya, Musa berpuasa 40 hari 

lamanya sebelum menerima Sepuluh Perintah Allah (lih. Kel 34:28), demikian 

pula Nabi Elia (lih. 1 raj 19:8). Tuhan Yesus sendiri juga berpuasa selama 40 

hari 40 malam di padang gurun sebelum memulai pewartaan-Nya (lih. Mat 

4:2).  Akhirnya, abu dipergunakan untuk menandai permulaan Masa Prapaskah, 

yaitu masa persiapan selama 40 hari (tidak termasuk hari Minggu) 

menyambut Paskah. Ritual perayaan “Rabu Abu” ditemukan dalam edisi awal 

Gregorian Sacramentary yang diterbitkan sekitar abad kedelapan. Sekitar 

tahun 1000, seorang imam Anglo-Saxon bernama Aelfric menyampaikan 

khotbahnya, “Kita membaca dalam kitab-kitab, baik dalam Perjanjian Lama 

maupun Perjanjian Baru, bahwa mereka yang menyesali dosa-dosanya 

menaburi diri dengan abu serta membalut tubuh mereka dengan kain kabung.  

Sekarang, marilah kita melakukannya sedikit pada awal Masa 

Prapaskah kita, kita menaburkan abu di kepala kita sebagai tanda bahwa kita 

wajib menyesali dosa-dosa kita terutama selama Masa Prapaskah.” Setidak-

tidaknya sejak abad pertengahan, Gereja telah mempergunakan abu untuk 

menandai permulaan masa tobat Prapaskah, kita ingat akan ketidakabadian 

kita dan menyesali dosa-dosa kita. 

Dalam liturgi kita sekarang, dalam perayaan Rabu Abu, kita 

mempergunakan abu yang berasal dari daun-daun palma yang telah diberkati 

pada perayaan Minggu Palma tahun sebelumnya yang telah dibakar. Imam 

memberkati abu dan mengenakannya pada dahi umat beriman dengan 

membuat tanda salib dan berkata, “Ingat, engkau berasal dari debu dan akan 

kembali menjadi debu,” atau “Bertobatlah dan percayalah kepada Injil.” 

Sementara kita memasuki Masa Prapaskah yang kudus ini guna menyambut 

Paskah, patutlah kita ingat akan makna abu yang telah kita terima: kita 

menyesali dosa dan melakukan silih bagi dosa-dosa kita. Kita mengarahkan 

hati kepada Kristus, yang sengsara, wafat dan bangkit demi keselamatan kita. 

Kita memperbaharui janji-janji yang kita ucapkan dalam pembaptisan, yaitu 

ketika kita mati atas hidup kita yang lama dan bangkit kembali dalam hidup 

yang baru bersama Kristus. Dan yang terakhir, kita menyadari bahwa 

kerajaan dunia ini segera berlalu, kita berjuang untuk hidup dalam kerajaan 

Allah sekarang ini serta merindukan kepenuhannya di surga kelak. Pada 

intinya, kita mati bagi diri kita sendiri, dan bangkit kembali dalam hidup yang 

baru dalam Kristus. 
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