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mengenai romo Kepala paroKinya
& Karya-Karyanya 
(2007-2017)

romo Broto tuh orangnya 
ramaaah banget. trus suka 

bercanda, juga tegas: 
kalo kita ribut di sakristi, apalagi 

pas misa, kita pasti ditegur.
Xenia, putri Sakristi

Kalau ditanya 
apa, malah 

jawabnya yang lain, 
...ngeselin tapi kebaikannya 

bisa bikin terharu.

romo (Broto) selalu 
tau dan kasih apa 

yang kita (pusakris) 
perlukan, bahkan 

sebelum kita bilang. 
romo baik, suka bagi 
makanan di pastoran 
sehabis kita tugas.

Karenina, putri Sakristi

dia mengenal kita secara dalam. 
romo Broto bagi saya seperti seorang 

bapak kepada anaknya, dia tahu bagaimana 
memberi nasehat singkat tapi tepat. Suka 

bekerja sedikit bicara. orangnya juga 
praktis tidak bertele-tele.

ibu lydia megosuryo, Ketua KKS

Ssst..
romo Broto

berbuat baiknya
secara diam-diam

purna, tim Doa nikodemos

misa pengurapan orang 
Sakitnya bagus loh mo,

bikin umat jadi ngerti dan nggak salah 
artiin sakramen perminyakan

Bp.yohanes Wiguno,
link.thadeus

...sulit
untuk difoto, 
gerakannya lincah 
banget. Juru potret amatir

Selain mengurusi pertumbuhan 
rohani iman umat, romo peduli juga 
dengan kesejahteraan umatnya 
maka ia membuat Bprt (Bantuan perbaikan 
rumah tinggal) terima kasih ya 

romo Broto sudah 
memberi kesempatan 

untuk melayani, 
membimbing dan 

mendorong kami sehingga 
dapat melayani gereja 

dengan semangat.
Semoga sehat 

selalu, tetap penuh 
semangat & bisa 
menyuburkan ladang 

barunya seperti di Katedral

Bp.David Haryanto, p3gK/ tim 
perawatan gereja

Seolah tidak pernah kehabisan 
energi, romo juga giat 

memperhatikan bangunan fisik 
Katedral supaya bisa tampil 
representatif  & bisa menjadi 
oase di tengah metropolitan 

(menata aula, memperbaiki toilet, 
membuat p3gK untuk konservasi, 

relokasi museum, penataan udara & 
cahaya, bikin hydran, bersihkan kaca 

patri dan gedung pasturan baru)

Niatnya baik 
meski selera 

humornya susah-
susah gampang untuk 

dicerna. Setelah membredel, 
1 tahun kemudian rm.Broto 
membolehkan lK terbit lagi. 
Hehe..thank you yah mo, 

udah diajakin untuk melayani 
umat di sini lewat Komsos.

tata, lonceng Katedral

Ia seorang romo 
yang tegas, disiplin, 

juga peka dan 
peduli terhadap 

umat di Katedral.
Selalu 

memperhatikan apa 
yang harus diperbaiki 
(teliti) terkadang juga 

suka berhumor.
Joy, putra altar

Saya lihat romo orangnya 
cuek ya, tapi sebetulnya 

opa itu romo aliran 
gondrong medeni 

(medeni: bikin orang serem/ bhs.jawa.red)

risha, omK Katedral

"Romo BRoto",  demikian ia kerap disapa. 
sempat berkarya sebagai pastor paroki di gereja kidul loji 
yogyakarta, ia juga sempat menjadi misionaris di kawasan 

permukiman transmigran di pasir pangarayan, riau. setelah 
menjabat rektor kolese loyola semarang, ia menjadi pastor 
paroki st. maria tangerang.  kemudian ia hijrah ke jakarta.

sejak tahun 2007 ia ditugaskan di katedral jakarta, dan kini ia dikenal 
umat sebagai pastor kepala paroki gereja st perawan maria diangkat ke 
surga, katedral jakarta. 

“kampungan!” begitu bunyi komentar ketus, guyonan khas romo 
broto yang disiplin, bila ia menemukan gaya hidup tidak sehat yang dilakoni 
umatnya. atau terhadap kelakuan yang kurang tepat, “gak level!” demikian 
pembawaan uniknya yang sering mengundang pro dan kontra dari umatnya 
sendiri. "ih romo, kok gitu sih...?" tanggapan umat kalau belum terbiasa dengan 
imam jesuit kelahiran bayat, paroki wedi, klaten tanggal 1 agustus 1946 ini.

romo broto sebagai kepala paroki katedral jakarta pernah menuturkan 
bahwa sebagai pastor kepala, dirinya tidak akan mampu melayani umat 
sendirian. karena itu, dia dibantu oleh pastor rekan dan sejumlah tim 
yang melibatkan umat dalam tugas pelayanan. “memberdayakan dan 
mengikutsertakan umat itu penting!  Sehingga umat merasa menjadi bagian 
dari seluruh Gereja, dan bukan merasa sebagai orang luar di parokinya 
sendiri. Umat diajak dalam karya pelayanan agar ia berdaya, tidak melulu 
seperti orang luar yang minta dilayani terus” ungkapnya.

maka, menjadi imam yang baik (pastor bonus, dari bahasa latin, ‘The 
good shepherd’), kesimpulan romo brata sederhana saja. yakni, siap sedia 
melayani umatnya dalam keadaan apa pun, baik dalam ibadat dengan segala 
bentuknya, maupun pendampingan dan bentuk pelayanan lainnya.

mengetahui rencana pemindahan tugas romo broto ke ‘ladang baru’, ben 
seorang lektor katedral jakarta yang sempat diwawancarai lk berkomentar, 
“romo broto adalah bapak, yang merupakan anugerah tuhan bagi kita semua. 
beliau adalah teladan hidup kristiani yang utuh dan penuh. dalam keseharian  
beliau dipenuhi semangat pengabdian yang teguh, kepedulian, kerendahan hati, 
sederhana, dan bersahaja. romo broto adalah penyembuh, baik secara fisik, 
mental dan spiritual, yang menuntun dan mengarahkan hidup kita kembali 
kepada allah. wajah kerahiman allah yang kita cari ada padanya."

“Boleh salah, tapi
tidak boleh bingung!”
Stefanus Bratakartana SJ. 
Kalimat ini SeringKali DiuJarKan Beliau, maKSuDnya: 
KeSalaHan itu SungguH manuSiaWi, tapi Kalau Bingung 
itu SeolaH tiDaK mempunyai pegangan HiDup. JaDi Kalau 
Bingung, Jangan Kelamaan.

romo brata akan senantiasa menyertai kita dalam doa-doanya.
sampai jumpa lagi romo bratakartana sj., kami mengasihi dan akan 

merindukanmu, …tuhan yesus memberkati. salam hormat dan doa kami 
mengiringimu selalu. terima kasih banyak ya romo broto.

   Redaksi Lonceng Katedral
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nama baptisku Valentinus. 
Bila hari Valentine tanggal 14 

Februari tiba, teman-teman sekelas 
gemar menggodaku. “Valen, ini kan 
harimu, traktir kita ya, semangkuk 
mie ayam pak Kusno cukuplah. 
Sekalian merayakan hari kasih 
sayang gitu loh“. aku hanya nyengir 
menanggapi keisengan mereka, 
“apa kaitannya: teladan Santo 
Valentinus dengan mentraktir kalian 
mie ayam?”, balasku cuek. 

Sobat kentalku, Dani, 
mendekatiku dengan sorot mata 
yang khas bila ada sesuatu 
menggelitik rasa ingin tahunya, 
“teladan St Valentinus? emang ada 
ya,  yang gimana itu len?” Sobatku 
ini memang gemar bertanya dan 
pemikirannya kadang-kadang 
melampaui lingkup pemikiran 
teman-teman seusianya.  

Legenda St.Valentinus
“Semalam aku membaca kisah 

legenda St Valentine di internet, 
jawabku, “ada beberapa versi kisah 
menyangkut St Valentine. Satu 
yang kutahu, beliau seorang uskup 
di kota terni, sekitar 90 km dari 
kota roma, di abad ke-2, ketika 
roma dipimpin Kaisar Claudius ii 
yang kejam. Claudius berambisi 
memiliki pasukan militer yang 
besar karena bangsa romawi 
terlibat dalam banyak peperangan. 
para pemuda dipanggil ke medan 

pertempuran dan diberlakukan 
larangan menikah agar tak ada 
yang memberatkan hati mereka 
untuk berangkat. uskup Valentine 
menolak melakukan pelarangan 
itu. tanpa memperhatikan 
kepentingan dan keselamatannya 
sendiri, beliau tetap menikahkan 
pasangan muda-mudi yang jatuh 
cinta dan ingin mengarungi bahtera 
rumah tangga, sekali pun dengan 
diam-diam. perbuatan mulia ini 
akhirnya ketahuan oleh Kaisar, 
beliau dijebloskan penjara 
dan dihukum mati. pada 
tanggal 14 Februari, 
sebelum menjalani 
hukuman penggal, 
uskup Valentine 
menuliskan 
sebuah pesan  

Traktiran 
Valentinus

 Refleksi dalam semangkuk mie ayam

Sisipan Dwibulanan Paroki Katedral Jakarta - Untuk kalangan sendiri

MeMaKnai KaSih Sayang 
Dengan
TinDaKan KonKriT

yang memberikan diri bagi orang lain. 
Di akhir pesan, ditulis beliau “Dengan 
cinta, dari Valentine-mu”.  

Dani melongo karena baru kali 
ini ia mendengar kisah di balik 
peringatan hari Valentine. Kemudian 
ia teringat sesuatu dan berujar, 
“Cinta kasih itu luar biasa ya. ia 
mampu bertahan dalam situasi 
yang sulit, dan mampu memberi 
dampak bagi sekitarnya. Ketika 
iman memudar karena tekanan 
penderitaan hidup dan pengharapan 
sirna akibat kesulitan yang tiada 
henti, maka kasih bertahan dan tetap 
memampukan manusia melakukan 
hal-hal yang sepertinya di luar 
kekuatannya sendiri”, demikian 
Dani menanggapi dengan mata 

menerawang. nah sekarang 
gantian aku yang 

melongo. triastuti

“Demikianlah 
tinggal 

ketiga hal ini, 
yaitu iman, 

pengharapan, 
dan kasih, 
dan yang 

paling besar di 
antaranya ialah 

kasih” St.Paulus 

(1Korintus 13:13)
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perbuatan kasih itu tidaklah cukup, 
jadilah kasih itu sendiri 
st Theresia dari lisieuxst.paulus 

Warta 
Utama

Kasih
Tetap Tumbuh
di Saat Sulit

menyenangkan, semua kebutuhan 
tercukupi, teman dan keluarga rukun 
dan mendukung kita, tubuh kita sehat; 
maka mengasihi dan dikasihi terasa 
indah dan mudah. tetapi ketika hidup 
menjadi sulit, tekanan datang dari 
berbagai penjuru, sesama berbuat 
sewenang-wenang, orang yang kita 
kasihi mengkhianati kita, atau sakit 
penyakit datang tanpa diundang; 
apakah kasih itu masih mampu 
untuk kita pancarkan, sedangkan 
mengalaminya saja rasanya jauh 
panggang dari api. 

Kasih Allah kepada manusia
pada saat-saat yang gelap 

dalam hidup di mana kasih terasa 
mustahil, kita ingat akan kasih setia 
tuhan yang tidak berubah.  

“Karena begitu besar kasih 
allah akan dunia ini, sehingga ia 
telah mengaruniakan anak-nya yang 

tunggal, supaya setiap orang yang 
percaya kepadanya tidak binasa, 
melainkan beroleh hidup yang kekal" 
(yohanes 3:16). Kristus mencintai 
kita hingga memberikan nyawa-nya 
bagi kita dengan penderitaan yang 
amat besar, pada saat kita masih 
berdosa, dan di tengah situasi yang 
sangat tidak adil dan tidak berpihak 
sama sekali padanya. Wafat Kristus 
di salib adalah puncak dari tindakan 
allah meninggalkan diri-nya sendiri, 
di situ allah memberikan diri-nya 
untuk membangkitkan manusia 
dan menyelamatkannya. inilah 
kasih dalam bentuknya yang paling 
radikal1. 

Ekaristi: sakramen cinta kasih
Bagaimana kasih itu bisa ber- 

dampak bagi orang-orang di sekitarku 
agar mereka merasakan karya 
keselamatan allah? Bagaimana 
aku memupuk kerinduan untuk 
mengasihi sesamaku terutama yang 
miskin jasmani dan miskin rohani, 
yang tak hanya berkekurangan harta 
benda tetapi juga haus akan kasih 
dan perhatian, dengan memberikan 
diri seperti Kristus memberikan diri-
nya. Kasih yang tidak mensyaratkan 
apa-apa, tidak hitung-hitungan, tidak 
mengeluh, melainkan hanya semata-
mata mengasihi, itu saja, bahkan 
sekali pun aku sendiri sedang tidak 
bebas dari kesukaran. itulah kasih 
agape. 

agape juga menjadi istilah 
untuk ekaristi: "... di sana agape 
allah dihidangkan secara ragawi di 
tengah kita untuk melanjutkan karya-
nya dalam diri kita dan melalui kita. 
lewat amanat-nya: lakukanlah ini 
untuk mengenangkan Daku (lukas 
22:19), yesus minta kepada kita 
untuk menanggapi karunia-nya 
ini dan membuatnya hadir secara 
sakramental."2 

Kasih memang tidak selalu 
mudah, tetapi bersama dan dalam 
Sang Kasih, kasih itu indah, ia 
mengubahkan, dan menumbuhkan.  
triastuti

Dari manakah sumber Kasih itu?
Kasih bersumber dari allah, 

dan bahkan allah sendiri adalah 
kasih (1yohanes 4: 8b). Dalam allah 
tritunggal, ada yang mengasihi 
(allah Bapa), yang dikasihi (allah 
putra), dan Kasih itu sendiri (allah 
roh Kudus).  maka cinta kasih adalah 
jalan untuk menemukan allah.  yesus 
sendiri mengatakan bagaimana kasih 
membuat tuhan selalu ada dalam 
diri kita. “Jika seorang mengasihi 
Aku, ia akan menuruti firman-Ku dan 
Bapa-Ku akan mengasihi dia dan 
Kami akan datang kepadanya dan 
diam bersama-sama dengan dia” 
(yoh 14:23). 

Kita lahir ke dunia karena kasih, 
dan kelak kita meninggalkan dunia ini 
karena kasih allah yang memanggil 
kita pulang.  tetapi apakah kasih 
itu senantiasa indah? Ketika 
hidup berjalan dengan mulus dan 

1 dikutip dari Surat ensiklik Deus Caritas est, paus 
Benediktus XVi

2 dikutip dari Sacramentum Caritatis, anjuran apostolik 
paus Benediktus XVi

pada seorang 
putri penjaga 
penjara 
yang sering 
mengunjungi-
nya dan 
memberinya 
dukungan 
atas 
perbuatan 
kasihnya 
yang berani. 
Sebagaimana St 
Valentine, putri 
itu percaya akan 
kekuatan cinta, 


