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HAAK MENJANGKAU
WILAYAH ST.DAMIAN

D

alam berbagai kesempatan Romo Felix
Supranto, SS.CC sering kali memposting
kegiatan-kegiatan paroki melalui media sosial.
Salah satu kegiatan romo yang menarik perhatian
kita akhir-akhir ini adalah beliau melakukan safari
atau kunjungan ke tokoh masyarakat, pemerintah
dan tokoh-tokoh agama. Dan yang menjadi
viral di media sosial adalah”Keikutsertaan beliau
dalam Pelantikan Lulusan salah satu Pesantren
di Wilayah Tiga Raksa”. Ini sungguh luar biasa.
Tidak semua orang bisa melakukan hal ini apa lagi
dilakukan oleh seorang Imam Katolik pada sebuah
Pesantren.
Kegiatan safari ke berbagai tokoh agama
dan tokoh masyarakat adalah sebagai bentuk
nyata dari ARDAS KAJ dimana “Gereja Harus
Mulai Bergerak Dan Jalan Keluar”. Bergerak
keluar artinya tidak hanya terbatas pada kegiatan
seputar altar gereja tetapi juga dengan masyarakat
luas. Pendekatan dengan kalangan masyarakat
terutama dengan tokoh tokoh agama lain adalah
sesuatu yang penting dilakukan sekarang ini. Sie
HAAK paroki sebagai motor penggerak atau
ujung tombak gereja melakukan ini bukan sekedar
menjalin hubungan silaturahmi tetapi juga ingin
menghadirkan wajah gereja yang nyata ditengah
masyarakat.
Sie.HAAK tidak bisa berjalan sendiri.
Diperlukan dukungan dan bantuan semua umat.
Umat harus ikut bergerak, jalan keluar dan keluar
dengan melibatkan diri secara aktif dalam berbagai
kegiatan kemasyarakatan baik itu di lingkungan
tempat tinggal masing-masing, RT/RW, kelurahan
ataupun kecamatan. Agar umat ikut terlibat tentu
diperlukan pengetahuan dan sosialisasi tentang
peran HAAK itu sendiri. Bagaimana caranya ? Bisa
melalui media paroki, pertemuan-pertemuan dan
berbagai cara lainnya. Hal ini sudah dilakukan di
Wilayah Damian pada Pebruari 2017. Sie. HAAK
Paroki bersama romo Felix melakukan sosialisasi
sekaligus membentuk Sie. HAAK Wilayah.
Mengapa Wilayah Damian ? Bukankah wilayah
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Oleh : Asrul Isfridus
lain juga siap, seperti Citra I, II dan III atau Balaraja dan
Solear. Informasi yang didapat tim melodi ternyata wilayah
Damian lebih siap karena didukung penuh Pengurus Wilayah
dan semua ketua lingkungan.
Puji Tuhan Gayung bersambut. Pembentukan Sie.
HAAK tidak saja mendapat dukungan dari pengurus wilayah
dan lingkungan tetapi juga seluruh umat Wilayah Damian.
Pengurus HAAK Wilayah kemudian dibentuk Pebruari
2017 dan dilantik tanggal 14 Mei 2017 bertepatan dengan
peringatan Ulang Tahun Wilayah dan Ulang Tahun Imamat
Romo Felix. Tidak perlu menunggu lama, Pengurus yang
baru dilantik langsung bekerja dengan melakukan berbagai
pertemuan dengan MUSPIKA, tokoh masyarakat dan Ormas
Islam setempat. Pertemuan lebih intens lagi menjelang
pelaksanaan hari raya Paskah. Hasilnya luar biasa. Selama
perayaan TRI HARI SUCI banyak kelompok masyarakat yang
ikut menjaga keamanan dan parkir, antara lain dari RT/RW,
Desa, Kecamatan, Satpol PP, Binamas, polsek dan Ormas
Islam setempat. Berkat bantuan mereka perayaan Tri Hari
Suci di Paroki dan Wilayah Damian khususnya berjalan hikmat
dan lancar.
Berbagai pendekatan dan kerja sama terus dilakukan,
bisa kita saksikan Minggu 3 September 2017, dalam rangka
penerimaan Sakramen Krisma, Banser dan GP Ansorpun hadir
dalam apel Kebhinekaan bersama bapak Uskup Mgr. Ignatius
Suharyo, Uskup Keuskupan Agung Jakarta di depan Gereja St.
Odilia. Dalam pesannya Bapak Uskup menyampaikan bahwa
kehadiran Banser dan GP Ansor dalam Apel Kebhinekaan
merupakan tekad untuk bahu membahu dalam mencapai citacita kemerdekaan. “Umat Katolik harus melibatkan diri dalam
masyarakat tanpa menghilangkan identitasnya sebagai orang
Katolik”.
Pembentukan Sie. HAAK tidak cukup sampai Wilayah
Damian, wilayah Solear saja. Diharapkan tahun 2018 Wilayah
Balaraja, Wilayah Citra juga ikut dibentuk sehingga bisa
menjangkau seluruh wilayah di paroki ini. Dengan demikian
apa yang menjadi harapan gereja bisa menjadi kenyataan.
Selamat kepada Sie.HAAK Paroki, Sie. HAAK Wilayah
Damian, Sie.HAAK Solear dan Romo Felix Supranto, SS.CC
yang sudah bekerja keras membangun hubungan kerja sama
dengan berbagai kelompok keagamaan dan tokoh masyarakat
Kabupaten Tangerang. Maju terus dan tetap semangat. Tuhan
Yesus memberkati…
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Editorial

Ruang Pastoral

SURAT KELUARGA
- DESEMBER 2017 Oleh : Romo A. Erwin Santoso, MSF

“KEBHINNEKAAN BERAWAL
DARI RUMAH”

K

eluarga-keluarga Katolik terkasih,
melihat situasi bangsa dan Negara kita
yang tidak selalu ramah pada kebhinnekaan,
sering kita merasa resah. Bangsa dan Negara
kita ini dibangun oleh para pendiri dengan
kesadaran penuh akan kebhinnekaan yang
mendasari keberadaan mula-mula dari
Indonesia. Sejak semula, Indonesia tidak
pernah berwarna satu. Kita sudah sejak
semula bermacam-macam, suku, bangsa dan
bahasa.
Kebhinnekaan itu juga terlihat di rumah,
ketika setiap pribadi menunjukkan perbedaan
di antara mereka. Ada yang suka membaca;
ada yang suka bercanda; ada yang suka
menyanyi; ada yang lebih sering berdoa; ada
yang pendiam; ada yang selalu riang berbicara;
atau ada yang sangat kreatif dan gembira.
Semua perbedaan itu memperkaya suasana
satu sama lain. Suami isteri pun berbeda,
karena diciptakan demikian. Anak-anak dan
pekerja di rumah juga berbeda. Mereka hidup
bersama bukan karena sama, melainkan
karena saling memahami.
Mengapa orang belajar untuk membedakan?
Sejak lahir, setiap orang
diberi pelajaran untuk
membela
dirinya,
menyelamatkan
diri
melalui berbagai hal. Ibu
dan Bapak mengajarkan
banyak
nasihat
dan
petuah yang membekas.

Berhati-hatilah pada orang itu, atau orang ini. Bermainlah
bersama dengan teman itu, karena ia baik dan cocok.
Sejak kecil, orang diajar untuk membedakan satu dengan
yang lain demi “keselamatan” yang kadang sifatnya sangat
subjektif dan cultural, atau bahkan agamis.
Masing masing dari kita belajar untuk mencari yang sama,
yang menurut kita lebih enak, mudah, nyaman, ringan, dan
pantas. Padahal, kita pun orang yang tidak selalu nyaman
dengan orang yang sama. Beberapa bahkan lebih nyaman
dengan orang yang berbeda, karena saling melengkapi dan
membantu. Kita justru menemukan kenyamanan, ketika
perbedaan bukan dijadikan pemecah, melainkan menjadi
tantangan bagi setiap kita untuk secara kreatif menemukan
pengayaan dari sebuah perbedaan.
Anak-anak adalah pribadi yang paling mudah dibentuk
dan dibudayakan. Mereka cepat sekali belajar hal-hal baru,
seperti Bahasa, pelajaran, lagu-lagu, nasihat, atau namanama baru. Ketika seorang dewasa mengajari mereka
sesuatu, mereka akan sangat mudah mengingat
dan kemudian menyimpannya dalam relung
hati/ingatan. Ingatan akan mempengaruhi cara
berpikir, merasa dan akhirnya bertindak. Perilaku
anak, seperti halnya orang dewasa, dipengaruhi
oleh apa yang diyakininya benar.
Tetapi apakah kebenaran itu? Salah satu faktor
yang membuat orang meyakini bahwa sesuatu
itu benar adalah pengajaran, doktrin, budaya,
dan agama, yang membuat orang menganggap
bahwa kriteria kebenaran tercapai. Kebenaran
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Editorial
amat dipengaruhi oleh apa yang diajarkan
oleh orangtua, orang serumah, orang yang
signifikan dalam rumah asal atau keluarga
asal. Secara subjektif, setiap orang bisa
menganggap bahwa kebenaran
adalah apa yang selama ini
diajarkan dan dianggap benar
oleh keluarganya.
Maka,
sangat
pentinglah
mengajarkan sesuatu yang baik,
yang sesuai dengan normanorma keyakinan bersama dan
bangsa. Jika bangsa Indonesia
meyakini bahwa perbedaan
itu memperkaya dan saling
meneguhkan, maka kita harus
mengajarkan hal yang sama kepada anakanak, agar mereka pun berpikir sama seperti
kebanyakan Orang Indonesia yang baik.
Kebhinekaan benar-benar dimulai dari
rumah, ketika orang menghargai bahwa
dirinya dan orang lain tidak sama dan bahkan
bertolak belakang.

mendukung keberagaman. Ajarkanlah
orang-orang tercinta cara hidup yang
memperkaya, mencintai, menghargai,
menghormati, dan diterima oleh
semua kalangan dalam perbedaan
yang membawa sukacita.
Marilah dalam masa adven ini kita
kembali mengingat kebaikan Bapa
yang mengutus Putera-Nya, Yesus
kepada segala bangsa, kepada semua
manusia tanpa membedakan, dan
kepada kita di mana saja. Ikutlah jalan
Tuhan yang lebih dahulu mengasihi kita dengan bersikap
adil, penuh kasih, mengajak bekerjasama, menciptakan
dunia sekitar yang semakin sejahtera dan ramah untuk
ditinggali bersama. Bhinneka Tunggal Ika biarlah menjadi
semboyan abadi bangsa kita.

PORSENI

Kesamaan harus dianggap sebagai sesuatu
yang kebetulan, sedangkan perbedaan adalah
sesuatu yang lebih nyata terjadi dalam setiap
komunitas, entah itu keluarga, sekolah,
teman bermain, atau tetangga selingkungan.
Ajarkanlah anak-anak kenyataan itu, supaya
mereka mengetahui bahwa perbedaan
harus dimenangkan dengan rasa hormat
mendalam, diakui dengan pikiran yang
cerdas, diyakini adanya dengan mata batin,
dan dipercaya sebagai ciptaan kreatif Allah
dalam dunia yang serba berwarna ini.
Keluarga-keluarga yang terkasih, kita tahu
bahwa hidup adalah kebersamaan yang
membangun dan membawa rasa aman,
nyaman, dan bertumbuh. Bertumbuhlah di
dalam keberagaman itu. Jadikan diri kita,
dan semua keturunan kita, pribadi yang

Melodi edisi khusus Natal-2017

WILAYAH SANTO DAMIAN
TIGARAKSA

( Lomba di BLK Don Bosco, Minggu 1 Mei 2017 )

Berita Foto:
Lingk. St.Krisantus tampil sebagai JUARA UMUM
“PORSENI Wilayah Santo Damian Tigaraksa tahun 2017”
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Ruang Pastoral
Inspirasi Kebangsaan :

Menghormati Perbedaan
Oleh : Romo Felix Supranto, SS.CC
Menghormati perbedaan bukan sekedar wacana,
tetapi harus dilaksanakan.
Sebagai anggota kawanan kecil,
aku harus berani masuk ke dalam kawanan besar.
Aku, tanggal 08 Juni 2017 saat berbuka puasa,
bertandang kepada para ulama Muslim
di Kabupaten Tangerang.
Di sana kami duduk bersama, ngobrol bersama,
bercanda bersama, minum teh bersama, dan makan bersama.
Penerimaan mereka membuka mata hatiku
yang mungkin selama ini telah tersumbat
dengan kenyamanan bersama kawananku sendiri,
kawanan kecil ini.
Suara hati kita pasti sadar,
bahwa apa yang kita lihat pasti berbeda,
apa yang kita dengar berbeda,
apa yang kita rasakan berbeda,
sudut pandang kita berbeda,
dan pendapat kita juga berbeda.
Perbedaan itu suatu kenyataan.
Tetapi perbedaan itu tidak menjadi pemisah di antara ciptaaan Allah.
Asalkan, kita sendiri, kawanan kecil ini,
mau mengubah apriori menjadi pikiran positif.
Tuhan memberkati.
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Oleh : Lubertus Agung

BERTOLERANSI
DI TENGAH
KEBERAGAMAN

S

ikap bertoleransi di Indonesia saat ini mendapat
perhatian utama dari seluruh komponen agama
dan bangsa di dunia. Persoalannya bahwa Indonesia
saat ini sedang dihadapkan dengan gejolak kelompok
radikalisme dan fundamentalisme yang begitu kuat.
Dalam prakteknya kelompok ini cukup bertentangan
dengan
landasan dasar Pancasila yang berisikan
Ketuhanan, Kemanusiaan, Persatuan, Kerakyatan dan
Keadilan. Padahal Nilai-nilai dalam Pancasila itu sudah
diakui kebenarannya dan sudah diuji keampuhannya
oleh peristiwa yang mengoyakkan dan mencabik
keberagaman agama dan kesatuan bangsa dari
kolonialisme.

Bertoleransi berarti bersikap toleran. Toleran artinya
menghargai, mengerti/memahami orang lain dari
segala segi kehidupan dan ajaran agamanya. Berkaitan
dengan kondisi bangsa kita saat ini sikap toleran
sangatlah penting. Karena kita hidup dalam kebinekaan,
keperbedaan suku, agama, ras dan golongan. Peristiwa
Melodi edisi khusus Natal-2017
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yang paling krusial saat ini adalah
ancaman disintegrasi bangsa oleh isu
agama. Di sini munculnya kelompok
radikalis dan fundamentalis yang ingin
memporakporandakan kembali kesatuan
dan kehidupan beragama di Indonesia
yang sesungguhnya sudah mapan. Sikap
frontal dari kelompok ini mengundang
reaksi keras dari kelompok yang mencintai
keberagaman dan kemudian melakukan
perlawanan
hingga
membubarkan
kelompok yang tidak sesuai dengan visi
dan misi bangsa yang berpayungkan pada
Pancasila sebagai landasan yang kokoh,
teduh dan mendamaikan bagi seluruh
masyarakat.
Dengan munculnya ancaman seperti itu,
para pencinta Pancasila dan keanekaraman
berusaha untuk membela agar seluruh
bangsa tetap menjaga kesatuan dan
mengakui keberagaman agama yang
sudah diakui dan disahkan oleh undangundang, khususnya dalam pasal 29 yang
mengatur tentang kehidupan beragama
di Indonesia. Setiap agama diharapkan
agar dapat menghargai dan menghormati
undang-undang yang ada.
Jika sikap toleransi dijaga maka tidak akan
terjadi permusuhan antar agama yang
satu dengan lainnya. Namun sebaliknya
jika sikap toleransi tidak menjadi garda
terdepan, maka akan terjadi perpecahan
dan permusuhan. Pertanyaannya adalah
siapakah yang menjadi tokoh panutan
dalam bertoleransi itu? Jawaban adalah
bahwa kita semualah yang menjadi tokoh
panutan dari sikap bertoleransi itu sesuai
dengan level kehidupan kita.

Fokus
Editorial
Pada tataran agama, para tokoh agama adalah menjadi
pejuang utama untuk terciptanya hidup bertoleransi
yang didukung oleh para penganutnya. Hal ini dapat
dilakukan dengan mengadakan dialog antar umat
beragama si intens mungkin. Sedangkan pada tataran
pemerintahan dan negara adalah para pemimipin yang
harus menjadi pengayom toleransi itu sendiri, serta
lembaga-lembaga lain yang mencinta keberagaman. Jika
semua unsur ini berperan, maka sikap bertoleransi akan
menjadi lebih kuat dan kaum radikal serta fundamentalis
akan semakin lemah dan pada akhirnya akan lenyap dari
peredaran persada nusantara ini.
Lalu bagaimana pandangan kristiani kita dengan
adanya isu disintegrasi agama ini? Kita tentunya sangat
menghargai sikap bertoleransi dalam kehidupan bersama,
baik antar sesama umat beriman maupun sesama yang
berbeda keyakinan. Sikap kita adalah mengakui semua
perbedaan yang ada. Karena perbedaan itu adalah
menjadi suatu kekayaan yang indah dalam mewujudkan
hukum cinta kasih. Sebaliknya kita akan menolak
dengan tegas terhadap sikap intoleransi dari sikap
radikalisme dan fundamentalise yang mengagungkan
kebenaran sepihak dan tidak mengakui kehadiran
orang lain di sampingnya. Mereka merasa paling benar
dari semua kebenaran yang dianut oleh orang lain. Di
sinilah tantangan hukum kasih kristiani kita ketika kita
berhadapan dengan kelompok ini.
Meskipun demikian hukum kasih kita tetap berdiri
kokoh dan tak tergoyahkan, malah harus menjadi domba
di tengah serigala dan licik seperti ular dan tulus seperti
merpati di tengah segala tantangan yang ada. Mengapa
demikian? Karena kita memiliki prinsip yang mendasar
yaitu hukum cinta kasih. Hukum ini dapat mengalahkan
segala bentuk sikap intoleransi dan merangkul setiap
keberagaman. Maka untuk membangun kesadaran
kristianitas kita, kita tetap belajar dari semboyan Mgr.
A. Soegijapranata, “100 persen Katolik, 100 persen
Indonesia”.
Selain itu para Bapa Konsili Vatikan II juga selalu
mengingatkan kita agar bersedia menjaga persatuan
dan perdamaian bangsa kita seperti yang tertuang
13

dalam Gaudium et Spes (GS), “ Memang
banyak dan bermacam-macam orang
yang berhimpun mewujudkan negara
dan dapat secara wajar merasa condong
kepada pelbagai pendapat. Maka supaya
jangan sampai karena masing-masing
mengikuti pandangannya sendiri dan
membuat negara itu terpecah belah maka
diperlukan kewibawaan yang mengarahkan
daya kemampuan semua warganya kepada
kesejahteraan umum tidak secara mekanis
atau otoriter melainkan terutama sebagai
kekuatan moril yantg bertumpu pada
kebebasan dan kesadaran akan kewajiban
serta beban yang telah mereka terima
sendiri, “ (GS art.74).
Dengan memahami prinsip tersebut di atas,
kita akan semakin mampu menerima orang
lain yang berbeda keyakinan dengan kita.
Jika kita mampu menerima perbedaan,
maka orang lain pun akan melakukan hal
yang sama. Mereka akan melihat kita sebagai
saudara dalam keberagaman itu. Indah
bukan? Di sini makna alkitabiah kristiani
kita menjadi nyata. Fungsi menjadi terang
dan garam bagi sesama sungguh menjadi
tanda kehadiran Tuhan. Karena Tuhan
sendiri mencintai semua manusia ciptaanNya tanpa pandang buluh dan agama yang
dianut. Bagi Tuhan melaksanakan hukum
cinta kasih menjadi syarat utama untuk
menjadi murid-Nya. Mencintai Dia dan
mencintai sesama. Sesama itu menyangkut
seluruh umat manusia alam semesta.
Karena itu sikap bertoleransi adalah buah
dari hukum kasih Tuhan sebab menyangkut
hubungan antara sesama manusia dalam
keberagaman. Bertoleransi bagi kita bukan
karena ada konflik yang memecah belah
hubungan antar agama, tetapi bertoleransi
bagi kita adalah karena amanah hukum
kasih.
Tuhan Memberkati.
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Editorial

LS

ANSIA
ANTA ODILIA

Pada tanggal 10 Des 2016 :
Utusan Lansia gereja Santa
Odilia saat menghadiri pelatihan
Pos Kesehatan Lansia yang
diselenggarakan
oleh
Tim
Kesehatan KAJ di RS. Atmajaya
Pluit, Jakarta Utara.
dari kika:
- bp.Adi Asmono,
- bp. Frans. Lelyemin (alm),
- bp. Ch. Suroto, dan
- ibu Sri Is Suroto.

Senin, tanggal 29 Mei 2017, peresmian Posyandu Lansia Santa Odilia oleh Pastor Felix Supranto,SS.CC

- 01 Mei 2017 Para Penari & Team Gamelan
dalam Perayaan Paskah Lansia
tahun 2017,
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Seputar Kita
Editorial

Pesta Nama
Lingkungan
Santo Carolus
Borromeus
Oleh : Kevin Wiratama

H

ello everyone! Dalam penulisan ini, saya ingin
membagikan pengalaman saat mengikuti
perayaan pesta nama di lingkungan, yaitu lingkungan
Santo Carolus Borromeus. Sebelumnya, saya
menceritakan sedikit sejarah seorang Carolus
Borromeus agar teman-teman readers bisa
mengetahui kiprah perjalanan santo ini hingga
menjadi sebuah yayasan di Indonesia. Carolus
Borromeus adalah seorang santo dalam lingkup
gereja Katolik Roma. Carlo nama kecilnya, beliau
terlahir dalam keluarga bangsawan. Walau anak
keluarga bangsawan, dia menjalani hidup dengan
sederhana, setia, tekun, serta tertib, bahkan bersama
keluarganya sering membagikan kasih dan perhatian
kepada kaum miskin, anak-anak terlantar, merawat
para janda dan juga yatim piatu. Pada usia 12 tahun,
Carolus Borromeus dikirim ke Milan dan Pavia
untuk melanjutkan studi.

Ketika pamannya menjadi Paus Pius IV, Carolus
dipanggil ke Roma dan pada usia enam belas tahun
diangkat menjadi Uskup Agung Milano, Kardinal
dan Sekretaris Negara, pelindung umat katolik di
Belanda, Belgia, Portugal dan juga sebagai pelindung
beberapa serikat religius. Kemudian pada usia 21
tahun, beliau mendapatkan dua gelar doktor sekaligus
yaitu dari jurusan hukum sipil dan hukum gereja.
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Pada tahun 1563 di usia 25 tahun, beliau ditahbiskan
menjadi imam. Dalam karya imamatnya beliau juga
ikut mendirikan seminari-seminari untuk calon
imam, mendirikan perkumpulan/instansi pendidikan
untuk bina iman anak dalam “sekolah minggu”. Di
samping memainkan peran penting dalam sidang
terakhir Konsili Ekumenis di Trento, ia membantu
memperbaharui Dewan Kardinal dan merevisi buku
misa serta Brevir. Prestasinya yang terpenting adalah
memperbaharui keuskupannya sehingga ia dianggap
sebagai uskup teladan. Berkat sinode sekeuskupan
dan seprovinsi gerejani yang disiapkannya dengan
baik, maka terbentuklah kerangka hukum untuk
pembaharuan tata tertib hidup umat.
Santo Carolus Borromeus menjadi santo pelindung
kongregasi yang didirikan oleh Elisabeth Gruyters.
Bunda Elisabeth memulai Kongregasi pada tanggal
29 April 1837 di Maastricht – Nederland. RS Carolus
yang berpusat di Maastricht, Nederland adalah pintu
masuk kehadiran kongregasi CB ke Indonesia. Atas
permintaan Mgr. Luypen SJ, Vikaris Apostolik
Batavia, yang pada waktu itu membawahi seluruh
nusantara, kongregasi CB datang ke Indonesia.
Pastor Luypen SJ menyatakan kesanggupan untuk
menanggung biaya hidup selama 1 tahun bagi
para suster CB yang datang dari Belanda. Untuk
mengawali karya di Indonesia diutus 10 suster yang
menyerahkan hidupnya dengan penuh cinta. Setelah
menempuh perjalanan selama 107 hari, akhirnya
tibalah para suster tersebut di Pelabuhan Tanjung
Priok pada tgl 7 Oktober 1918. Karya awal kesehatan
mulai dirintis sejak tanggal 25 Oktober 1918, para
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suster CB pindah ke Biara CB di Jl. Salemba
No.37 Jakarta Pusat yang saat ini menjadi RS.
Carolus. Karya awal pendidikan mulai dirintis
di Lahat, Bengkulu. Pada tanggal 10 Agustus
1929, para Suster CB diundang untuk
mengambil alih HCS yang semula dikelola
oleh para Imam SCJ yang saat ini menjadi
sekolah Tarakanita. Demikian sekilas kisah
perjalanan dari Carolus Borromeus.
Kembali pada perayaan Pesta Nama
Lingkungan Santo Carolus Borromeus
sebagai pelindung lingkunganku, adalah yang
kedua kali diselenggarakan. Kali ini diadakan
di rumah bapak Adrian pada hari Jumat 10
November 2017 yang di mulai pukul 20.00.
Perayaan Ekaristi dipersembahkan oleh
pastor Siprianus Smakur Tukan,SS.CC, yang
cukup banyak orang umat.
Ada yang unik dalam perayaan kali ini, yaitu
anggota koornya merupakan kids-kids
jaman now dari lingkungan yakni anakanak dari Bina Iman Anak. Aksi mereka
patut diapresiasi karena menampilka mereka
bukanlah hal yang mudah. terutama di selasela kesibukan sehari-hari dan rekreasi di
akhir pekan.

setia pada panggilan, pekerja keras, peduli dan belas kasih pada
orang yang membutuhkan. Pastor Sipri menekankan khusus
kepada para orang tua dalam kegiatan lingkungan agar tidak
hanya menghabiskan waktu berkumpul dengan sesama orang
tua. Tetapi juga melibatkan kaum muda dan anak-anak.
Dalam kesempatan tersebut, perwakilan lingkungan juga
memberikan informasi perkembangan lingkungan. Diantaranya
update database lingkungan, yakni ada 35 Kepala Keluarga
dari semula yang 28 KK dari awal pemekaran lingkungan.
Sedangkan kegiatan kaum muda didukung oleh tante Elok
dan para orang tua, yang program kerjanya sudah direncanakan
untuk akhir bulan November atau awal Januari 2018 nanti.
Pesta nama lingkungan ini juga dihadiri ketua lingkungan
Ignasius De Loyola dan lingkungan Gonzaga. Artinya
suatu pemekaran tidak menghalangi keakraban diantara tiga
lingkungan yang dulu bersatu, melainkan semakin hubungan
lebih dipererat.
Pada bagian akhir misa, koor BIA mempersembahkan lagu
hymne Santo Carolus Borromeus. (sehingga teringat saat di
bangku sekolah dulu hehe…). Lalu acara ramah tamah, dengan
santap malam dan tante Lusi memimpin dengan doa makan.
Dengan menu makanan yang special dan sedap serta cukup
memadai merupakan saat yang dinantikan, sehingga menambah
suasana yang hangat dan menyenangkan. Sambil bergembira,
bersenda gurai dan juga berfoto ria, terutama para ibu. Pastor
Sipri pun sambal bersantap terus berinteraksi dengan umat,
terutama anak-anak. Akhirnya acara ditutup dengan atraksi
anak-anak dengan nyanyian dan tarian. Amin

Okay, mari kita tinggalkan kids-kids jaman
now, let’s move to the next topic. Saya
tertarik dengan isi kotbah pastor Sipri
mengenai keteladanan dari sosok Santo
Carolus Borromeus yang patut dicontoh
oleh kita semua. Sifatnya yang rendah hati,
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Bersatu
Mewujudkan
Pancasila
Oleh : Marcellina Endah Milawati

kehidupan sehari-hari. Jangan menjadi
individu yang mudah terprovokasi oleh
oknum-oknum yang ingin memecah
persatuan dan kesatuan bangsa Indonesia.
Jangan mudah terhipnotis oleh oknumoknum yang memanfaatkan masyarakat
untuk kepentingan sendiri.

P

ancasila sebagai dasar dan ideologi Negara kita
tentu melewati proses yang panjang. Para tokoh
nasional pada jamannya berpikir untuk membuat
nilai-nilai yang tercantum dalam Pancasila. Nilai-nilai
yang ditentukan dan dipilih untuk menyatukan Negara
kesatuan Republik Indonesia, yaitu nilai Ketuhanan, nilai
Kemanusiaan, nilai Persatuan, nilai Kerakyatan, dan juga
nilai Keadilan.Kelima nilai tersebut tercantum dalam lima
dasar Negara kita yaitu Pancasila.
Pancasila mungkin bagi sebagian dari kita hanya
menganggap sebagai nilai-nilai yang tidak bermakna. Hal
tersebut terlihat pada saat ini masih banyak konflik yang
terjadi, yang tidak mengindahkan sebuah Pancasila sebagai
dasar Negara misalnya penistaan agama, SARA, bahkan
isu politik. Mereka yang kurang paham terhadap nilai-nilai
Pancasila terjebak dalam sekat-sekat primordialisme dan
terpecah menjadi berbagai golongan, agama, suku dan
kepentingan yang sempit.
Generasi Z atau milineal lah yang nantinya akan
meneruskan perjuangan Negara kita ini. Generasi ini yang
akan menjadi pondasi untuk Negara Indonesia melangkah
kedepan. Sebagai generasi penerus Negara Kesatuan
Republik Indonesia (NKRI), harus menjadi generasi
yang cerdas dalam menerapkan nilai-nilai Pancasila dalam
21

Generasi muda harus memegang teguh
nilai Bhineka Tunggal Ika. Hidup dalam
perbedaan bukan berarti merusak kesatuan
Bangsa Indonesia. Generasi muda harus
mampu menunjukkan kepada dunia
bahwa Indonesia bukan hanya dipuja
karena kekayaan alam dan tanah yang
subur saja, namun dikagumi dunia karena
kita memiliki Pancasila sehingga Indonesia
menjadi satu kesatuan bangsa.
1 Juni, hari lahir Pancasila
Berdasarkan Peraturan Presiden (Perpres)
tanggal satu Juni telah ditetapkan sebagai
hari lahirnya Pancasila. Keputusan tersebut
mengacu pada sidang Badan Penyelidik
Usaha-Usaha Persiapan Kemerdekaan
Indonesia (BPUPKI) pada 29 Mei – 1 Juni
1945. Berdasarkan hal tersebutlah maka
ditetapkan bahwa Indonesia pada tanggal
1 Juni merayakan hari lahirnya Pancasila.
Dilansir dari situs Kantor Staf Presiden
bahwa tema peringatan hari lahir Pancasila
tahun 2017 ini, yang akan diperingati pada
tanggal 1 Juni adalah “Saya Indonesia, Saya
Pancasila”. Tujuan dari penyelenggaraan
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Pekan Pancasila ini untuk menguatkan
dan memperkenalkan kembali mengenai
nilai dasar Pancasila. Menarik minat
generasi muda terhadap Pancasila
dengan harapan agar seluruh komponen
bangsa dapat menerapkan nilai Pancasila
dalam kehidupan sehari-hari.
Banyak masyarakat dan generasi muda
yang menggunakan tema ini untuk
memperingati hari lahirnya Pancasila.
Generasi Z yang dekat dengan
teknologi menggunakan sosial media
sebagai tempat untuk berkampanye
dengan menggunakan hastag (#)
“Pekan Pancasila”. Pekan Pancasila yang
diadakan sejak tanggal 29 Mei – 4 Juni
2017 berhasil diramaikan dengan slogan
Saya Indonesia, Saya Pancasila.
Antusias para generasi muda sangat
terlihat melalui pergerakan di sosial
media. Postingan mereka membahas
mengenai Indonesia, perjuangan para
Pahlawan dan lain-lain. Hal inilah yang
membuat tujuan pemerintah untuk
mengenalkan kembali dasar-dasar
Pancasila tercapai. Caption yang mereka
buat di sosial media telah menunjukkan
bahwa para generasi muda telah
mengenal dasar-dasar Pancasila.
Pengenalan sudah, tapi apakah
penerapan nilai-nilai tersebut telah
dilakukan? Apakah generasi muda
mampu menerapkan nilai-nilai tersebut
dalam kehidupan sehari-hari? Apakah
mereka mendapatkan contoh yang baik?

Melodi edisi khusus Natal-2017

Generasi milenial adalah mereka yang terlahir pada abad
teknologi, yang mampu menguasai cyberspace. Bagaimana para
orang tua bisa mengatur penggunaan smartphone yang membuat
mereka seperti zombie. Mereka yang bersifat individualis.
Mereka juga yang tertunduk pada smartphone sehingga bisa
mendekatkan yang jauh, juga menjauhkan yang dekat.
Menjadi kewajiban dan tanggung jawab bersama untuk
mewujudkan secara nyata nilai Pancasila. Generasi muda
memerlukan contoh yang nyata, aksi nyata dalam menghargai
perbedaan, keteladanan dan penjelasan secara rasional. Tapi
justru sering dipertunjukkan badut-badut politik untuk
menjatuhkan lawan, menyalah gunakan kekuasaan yang mereka
miliki, dan keadilan yang sudah mulai luntur.
Generasi muda bukan hanya menjadikan hari Pancasila sebagai
suatu perayaan tetapi sebagai suatu perwujudan akan nilainilainya. Kemampuan dalam menguasasi teknologi harus
memampukan mereka untuk memanfaatkan dalam mewujudkan
nilai Pancasila. Menjadi motor penggerak untuk mempersatukan
bangsa yang terpecah karena berebut kekuasaan. Generasi
milenial bisa membuat konten kreatif mengenai Pancasila
yang bisa meramaikan dan menyatukan bukan memecah
belah. Konten yang bisa membuat semua orang menghargai
perbedaan, mencintai dan mempersatukan Indonesia.
Pancasila adalah “Gotong Royong”, seperti yang dikatakan oleh
Direktur Eksekutif Pusat Studi Pancasila Universitas Pancasila,
Yudi Latif bahwa “nilai-nilai dasar Pancasila mengajarkan warga
untuk saling mengasihi, mengasah dan mengasuh”. Pancasila
tidak perlu saling membenci, tetapi saling menghargai dan saling
bekerjasama untuk membangun kesejahteraan umat manusia.
Itulah Bhineka Tunggal Ika, di mana generasi muda harus
bersatu padu untuk memberikan aksi nyata dalam mengamalkan
Pancasila. Saya Indonesia, Saya Pancasila.
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Ajarilah kami Tuhan,
“Bahasa Cinta Kasih”

K

ita hidup di tengah keanekaragaman suku, budaya,
agama, adat istiadat, dan bahasa. Tugas kita terhadap
keanekaragaman itu adalah menjaga dan melestarikannya.
Keanekaragaman yang ada itu merupakan anugerah dari Tuhan
yang patut kita jaga dan lestarikan demi kemuliaan namaNya. Dalam keanekaragaman budaya tersebut mempunyai
nilai jasmani karena pada seni dan kebudayaan mengandung
sebuah ajakan agar kita bisa mengembangkan kreativitas dan
juga nilai rohani, karena dalam masing-masing kebudayaan
mengandung pesan agar kita kembali pada keagungan Tuhan.
Gereja Katolik menghargai keanekaraman yang
ada dan mengajak seluruh umat untuk semakin diteguhkan
imannya kepada Yesus. Gereja mengharapkan supaya kita
selalu mengagumi karya Tuhan yang dapat dialami dalam setiap
keanekaragaman tersebut. Sejak awal mula manusia diciptakan
mempunyai perbedaan dengan tujuan untuk saling melengkapi
dan bekerja sama untuk melestarikan dan mengembangkan
alam semesta. Demikian pula dengan keanekaragaman di
tengah kita mempunyai fungsi saling melengkapi dalam
perkembangkan kehidupan umat manusia untuk kesejahteraan
hidup. Maka, sikap kita dalam memandang keanekaragaman
tersebut dengan saling menghargai satu sama lain, sehingga
tercipta kedamaian hidup dan Tuhan selalu dimuliakan.
Bangsa Indonesia adalah bangsa yang terbentuk
dengan latar belakang unik dan menarik karena terdiri atas
berbagai suku, budaya, bahasa, asal usul, sejarah dan lain
sebagainya. Keanekaragaman ini menjadikan bangsa kita
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bersatu untuk memperoleh kemerdekaan
dari penjajahan yang dialami kurang
lebih selama 350 tahun. Pengalaman
tersebut menyadarkan bangsa Indonesia
untuk bersatu, melawan penjajah dan
membentuk negara kesatuan. Maka
tugas dan kewajiban kita bersama adalah
mempertahankan dan melestarikan ke‘Bhineka Tunggal Ika” an itu. Selama
kita bersatu, kita dapat mengerjakan
tugas-tugas dan karya besar untuk bangsa
sendiri. Jika kita terpecah-pecah, kita
akan lemah, tidak dapat membangun
negeri sendiri, bahkan kita akan mudah
dihancurkan oleh musuh.
Dalam sejarah bangsa Israel
(Ul-12), dapat kita lihat ketika mereka
bersatu, mereka menjadi kuat, sanggup
mengalahkan musuh dan menjadikan
dirinya sebagai bangsa yang jaya. Sebagi
contoh pada jaman kepemimpinan
Daud dan Salomo. Namun ketika
mereka terpecah belah suku-sukunya,
keturunan Yakub; mereka menjadi lemah
dan mudah dikalahkan oleh musuhmusuhnya. Sebagai contoh lainnya ; pada
masa kepemimpinan anak-anak Salomo,
mereka dikuasai oleh Asyur dan bahkan
mengalami pembuangan di Babilonia.
Tuhan selalu menyertai perjuangan
dan perjalanan sejarah bangsa kita karena
DIA Maha Pengasih, maka hendaklah kita
selalu bersyukur kepada-Nya. (Mzm 67:18). Gereja juga menolak segala bentuk
perpecahan dan penganiayaan manusia
yang disebabkan adanya perbedaan suku,
warna kulit, agama, kelas sosial, adat
istiadat, dan kebudayaan. Sebab semua
orang mempunyai kedudukan yang sama
di hadapan Tuhan seperti dikatakan dalam
1 Kor: 1:10 -17: Tetapi aku menasihatkan
kamu, saudara-saudara, demi nama
Tuhan kita Yesus Kristus, supaya kamu
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seia sekata dan jangan ada perpecahan di antara kamu,
tetapi sebaliknya supaya kamu erat bersatu dan sehati
sepemikiran. Sebab, saudara-saudaraku, aku telah
diberitahukan oleh orang-orang dari keluarga Kloe
tentang kamu, bahwa ada perselisihan di antara kamu.
Yang aku maksudkan ialah, bahwa kamu masingmasing berkata: Aku dari golongan Paulus. Atau aku
dari golongan Apolos. Atau aku dari golongan Kefas.
Atau aku dari golongan Kristus. Adakah Kristus
terbagi-bagi? Adakah Paulus disalibkan karena kamu?
Atau adakah kamu dibaptis dalam nama Paulus? Aku
mengucap syukur bahwa tidak ada seorangpun juga di
antara kamu yang aku baptis selain Krispus dan Gayus
sehingga tidak ada orang yang dapat mengatakan, bahwa
kamu dibaptis dalam namaku. Juga keluarga Stefanus
aku yang membaptisnya. Kecuali mereka aku tidak tahu,
entahkah ada lagi orang yang aku baptis. Sebab Kristus
mengutus aku bukan untuk membaptis, tetapi untuk
memberitakan Injil; dan itupun bukan dengan hikmat
perkataan, supaya salib Kristus jangan menjadi sia-sia.

Berita Foto :
Penyerahan Hadiah
Lomba Mewarnai Melodi
edisi Paskah 2017
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Dalam 1 Kor 1:10-17, Santo Paulus
mengatakan dengan jelas bahwa Kristus
menghendaki persatuan di antara umat
manusia. Sebab Kristus disalib untuk
menyatukan umat manusia bukan untuk
memecah belah umat manusia.
Persatuan dan kesatuan bukan hanya
kalimat semata yang kita ketahui, tetapi
kalimat yang mengandung makna yang sangat
penting. Bahkan tanpa kita sadari persatuan
dan kesatuan tersebut sudah telaksana, terjalin
dan terjaga sampai saat ini. Kenyataannya,
hidup saling menghargai dan menghormati
perbedaan, keberagaman suku bangsa yang
ada di Indonesia ini. Dengan sikap menghargai
keberagaman tersebut kehidupan menjadi
damai. Itulah sesunggunya pelaksanaan cinta
kasih, seperti yang diajarkan Yesus sendiri.

Editorial

27

Melodi edisi khusus Natal-2017

Editorial

Melodi edisi khusus Natal-2017

28

Luapan Hati
Editorial

PS

ADUAN SUARA

ONUS CAELI

GEREJA
SANTA ODILIA

Berita Foto :
Penampilan di acara Multicare Convention
(HUT RI ke-72: 17 Agustus 2017)

Berita Foto : (AUBADE)
Doa Bersama 13 paroki (paduan suara
BIA) se-dekenat Tangerang dalam rangka
memperingati HUT RI ke-72 thn 2017.
Atas undangan KODIM 0506 Tangerang &
KOREM 04 Serpong. (Gereja St.Laurentius,
Kamis 17 Agustus 2017)

Berita Foto :
(Minggu, 26 Nopember 2017)
Bp.Kyai Haji Ardani, Pengasuh
Pondok Pesantren DAARUl
FALAHIYYAH
Assalafiyah,
Kab. Tangerang & Bp. Nur
Wahyudi, Sekretaris FKUB
Kab. Tangerang, memberikan
motivasi kebhinnekaan kepada
ribuan umat Katolik di gereja
Santa Odilia Citra Raya setelah
misa minggu pagi. Acara ini
dalam rangka ulang tahun gereja
Santa Odilia yang ke-11. Amin.
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Puisi Pahlawan :

Salamku dengan Cinta
Cinta bukanlah menjadi segala hal baik
Cinta menyakitkan dan butuh pengorbanan
Cinta kadang tak bisa dikatakan dan maknai hanya dalam satu dua atau tiga kata
Bahkan untuk sebuah kalimat panjang yg memiliki pembuktian nyata
Cinta ku sudah hilang
Bahkan saat usia ku belia
Saat aku lupa cara berterima kasih
Bahkan jika itu hal yang mudah
Aku lupa apa arti cinta ku pada negara ku
Dan pahlawan ku
Diriku
Bahkan tak mengenal mu
Dan tak mau mengenal mu
Kau simbolik untukku
Ukiran di dingding kamar ku
Ku lupakan dirimu jasa mu
Semangatmu
Perjuangan mu
PAHLAWAN KU
dapatkah kau murka bagiku
Akan rasa egois ku
Dan bodoh ku
Maaf dan lagu ku tak membantu
Bahkan untuk yang kau curahkan di medan perang masa itu
Bagiku kau bukan cinta yang hanya dikenang dan diharumkan
pada tanggal 17 agustus saja.
Namun inilah aku generasi mu
Lagu ku, Puisi ku
Merah Putih ku
Perjuanggan mu
Dan cinta akan tanah air ku
Akan ku lanjut dan kobarkan sekarang hingga tutup usia ku
Salam ku padamu
Pahlawanku
Dari generasi penerusmu
Putra/putri indonesia .
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Puisi Idul Adha:
“Bulu Domba”

Oleh: Romo Felix Supranto, SS.CC

Idul Adha merajut kebersamaan
dan kasih sayang
Menjelang Hari Raya Idul Adha 28 Augustus 2017,
sepanjang hari itu kami menyelusuri jalan yang jauh
dengan membawa domba-domba korban.
Cuaca yang panas tak melelahkan
karena ada misi yang kami emban.
Kami ingin berpartisipasi bersama para pecinta Tuhan
untuk melakukan amal bakti melalui berkorban.
Amal bakti ini tersirat di dalam kebaikan
dari setiap helai bulu domba.
Amal bakti ini ini adalah tanda suka memberi,
memiliki kepekaan,
dan peduli terhadap orang lain,
bukan hanya mereka yang dikenal,
tetapi juga yang tak dikenal sekalipun.
Amal bakti ini memggembirakan kaum dhuafa.
Memang kasih sayang menyatukan hati.
karena Allah adalah kasih dan penyayang.
Mari Kita Bersatu Hati
Sebagai Saudara-Saudari Sebangsa Ini.
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Negara Indonesia Rumah Kita Bersama
Negara Indonesia adalah rumah kita bersama.
Rumah yang dibangun oleh nenek moyang kita dengan darah dan nyawa
agar kita lahir, hidup, dan mati sebagai saudara.
Sadarlah Saudaraku !
Rumah kita adalah rumah yang megah dan kaya. Atapnya adalah langit biru nan indah,
Dindingnya adalah gunung-gunung kristal dan emas,
yang tersedia bagi kita yang mau bekerja keras.
Halamannya adalah lautan membentang luas,
yang tersedia bagi para nelayan yang kuat.
Pasir seluas padang sabana tersedia bagi anak-anak kita
untuk bermain tanah dan angin sambil bersiulan.
Taman-tamannya adalah hutan belantara yang berhiaskan
berbagai pohon yang rindang dan bunga yang enak dipandang.
Indonesia....
Lautanmu adalah impian kita.
Hewan di sana adalah emas berharga.
Bunganya adalah harapan kita.
Bukit-bukit dan gunung-gunungnya adalah
sumber kehidupan kita.
Sungguh Negara Indonesia adalah rumah yang kaya.
Dalam perjalanan kehidupan,
banyak di antara kita sudah lupa sejarahnya dan lupa pesan nenek moyang kita.
Akibatnya, banyak anak dan cucu mulai saling tikam,
karena berebut kekuasaan atas rumah kita. Padahal, kita adalah pewaris yang sama.
Cinta harta dan kekuasaan sungguh menjadi malapetaka.
Ingatlah, jika rumah kita roboh, kita semua akan menderita.
Daripada kita saling sengketa, mari kita jaga bersama rumah kita,
dengan memeluk sayap garuda dan terbang bersamanya,
untuk mengibarkan bendera merah putih di awan
dan menancapkanya di puncak gunung yang menjulang.
Di sana jati diri kita kembali ditempa sebagai
Manusia Indonesia yang Berketuhanan Yang Maha Esa.
Manusia Indonesia yang menjujung harkat dan martabat manusia.
Manusia Indonesia yang memperkokoh kesatuan dan persatuan dalam keragaman.
Manusia Indonesia yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan,
dalam arti dipimpin oleh kearifan dan ketulusan.
Manusia Indonesia yang mewujudkan keadilan bersama.
Dengan demikian, Kita pasti menjadi primadona dunia.
Semua mata dunia akan mengakui bahwa kita
adalah bangsa yang merdeka, berdaulat, kaya, dan gagah.
Merdeka ......!
Melodi edisi khusus Natal-2017

Oleh: Romo Felix Supranto, SS.CC
34

Editorial

35

Melodi edisi khusus Natal-2017

Editorial

Melodi edisi khusus Natal-2017

36

Editorial

Kegiatan
Seksi Kerasulan Keluarga
2017
BULAN KITAB SUCI
Kegiatan Bulan Keluarga di berbagai
lingkungan di paroki Citra Raya
senantiasa dipenuhi kegembiraan
dan suka cita.
Dengan antusisas dan bersemangat mereka menyelenggarakan
pertemuan Bulan Keluarga menjadi momen kegembiraan
bersama keluarga di dalam lingkungannya.
Anak anak, para remaja, orang tua dan para suster pun ikut
bergabung pada kegiatan tersebut.
Ada pun Tema Bulan Keluarga Adven 2017 adalah
“Kebhinekaan berawal dari rumah”, yang terdiri dari 4 sub
tema yaitu :
- Pertemuan Adven ke 1 : Cinta Tanah Air
- Pertemuan Adven ke 2 : Menjadi Manusia dari Rumah
- Pertemuan Adven ke 3 : Keluarga Bersikap Adil
- Pertemuan Adven ke 4 : Kebhinekaan Cermin Keadaban

Kehidupan perkawinan menjadi impian pasangan muda
yang telah menjalani masa pacaran dan kemudian serius
merencanakan tahap yang lebih lanjut untuk memasuki
jenjang perkawinan. Gereja memberikan perhatian dengan
menyediakan sarana untuk bimbingan dan pembekalan bagi
mereka.
Melalui program Membangun Rumah Tangga calon
pasutri muda dibimbing untuk mengenali dan memahami
karakter
pasangannya
satu sama lain. Sehingga
saling menyadari kekuatan
dan kelemahan pribadi
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masing-masing
untuk
saling melengkapi.
Memahami
kualitas
cinta yang diusahakan
oleh kedua pasagan
menuju cinta agape, cinta
tanpa syarat sebagaimana
Yesus telah memberikan teladan cinta tanpa
syarat kepada umat manusia yang dikasihi
Nya.
Membangun komunikasi yang baik
dengan pasangannya untuk memahami apa
yang diharapkan oleh pasangannya. Pasangan
calon nikah diberikan pemahaman tentang
apa perbedaan perkawinan pada umumnya
dengan Perkawinan Sakramental, Moralitas
Perkawinan Katolik dan Tata Cara Ibadat
Perkawinan di gereja Katolik.
Pasangan calon nikah juga dibekali
dengan perencanaan dan pengelolaan
keuangan keluarga.
Juga pembekalan
kehidupan rohani keluarga diberikan dalam
topik “Mengolah Rohani”.
Mereka juga mendapat bimbingan
untuk pengaturan kelahiran, memahami
mengapa ada alat kontrasepsi yang tidak
boleh digunakan menurut hukum gereja dan
metode pengaturan kelahiran disarankan.
Dalam hidup berkeluarga perlu
membangun pula cara hidup rohani.
Selain itu, ada pula pemahaman mengenai
pengharapan akan tumbuhnya benih-benih
panggilan melalui keluarga (topik Mengha
dirkan Kristus), mendapat tanggapan positip
dari para pasangan calon nikah.
Kerelaan pasangan untuk
memberikan ruang bagi tumbuhnya
benih panggilan pada anak anak
yang akan dianugerahkan Tuhan
pada pasangan. Mendengar sha
ring dari para pasangan calon nikah
yang akan merelakan bila kelak
putra putrinya ada yang terpanggil
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untuk menjadi biarawan atau biarawati menjadi
oase yang menyejukkan, memberi harapan
bertumbuhnya panggilan di dalam keluarga di
masa mendatang.
Membangun rumah tangga merupakan
misi yang di amanatkan oleh Allah sendiri kepada
manusia ciptaanNya.
Dengan membangun
hidup berkeluarga yang bertanggung jawab kita
mewujudkan kehendak Allah dalam hidup di
dunia ini.

Dalam perjalanan waktu, menjalani kehidupan
berumah tangga tentu tidaklah mudah.
Dinamika kehidupan rumah tangga yang
dihadapi pasangan suami istri membutuhkan
usaha dengan proses yang terus-menerus.
Pergumulan hidup berumah tangga
dijalani dengan berpegang pada iman bahwa
Tuhan senantiasa menyertai perjalanan hidup
berkeluarga, hal ini diyakini karena pasangan
suami istri melibatkan Tuhan dalam Sakramen
Perkawinan. Janji yang diucapkan pada saat
itu harus dihidupi di dalam perjalanan waktu
perkawinan.
Janji tersebut sebaiknya disegarkan
kembali untuk mengingatkan kembali komitmen
pasangan suami istri.
Pasangan suami istri yang merayakan
ulang tahun perkawinannya dapat mengikuti
Pembaharuan
Janji
Perkawinan
yang
diselenggarakan di gereja.
Memperbaharui
janji
perkawinan
merupakan sarana untuk merawat keharmonisan
rumah tangga. Anak anak yang menyaksikan
kedua orang tuanya memperbaharui janji
perkawinannya juga akan merasakan kebahagiaan
dan kelegaan karena kedua orang tuanya
berkomitmen menjaga keutuhan rumah tangga.
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Mari bapak dan ibu silahkan memanfaatkan
momen yang indah ini untuk merawat hidup perkawinan
dengan memperbaharui janji perkawinan di gereja pada
bulan ulang tahun perkawinan bapak dan ibu sekalian.
Semoga Tuhan memberkati hidup perkawinan
keluarga bapak dan ibu sekalian. Amin
Doc. SKK St. Odilia
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YESUS JURUSELAMAT
PRIBADIKU

Oleh : Yoseph Donatus Sehadun

sebagai manusia, Dia telah mempersembahkan doa
dan permohonan dengan ratap tangis, yang sanggup
menyelamatkan diri dari maut dan kesalahan ia telah
didengarkan. Dan sekalipun ia adalah anak, ia telah
belajar taat dari apa yang diderita-Nya, ia menjadi
pokok keselamatan yang abadi bagi semua orang
yang taat kepada-Nya”. (Ibr 5:7-9),
Yesus Kristus menjadi pokok keselamatan umat
manusia dan pelopor perdamaian untuk segala
dosa kita dan dosa seluruh umat manusia di dunia
(Yoh 2:2). Maka ketika Yesus melakukan muzijat
penyembuhan, orang akan memahami bahwa Sang
Mesias adalah penebus yang membebaskan kita dari
dosa dan menganugerahkan rahmat keselamatan.
Bagi kita umat beriman pada zaman ini perlu belajar
dari penyelamatan iman masa lalu sebagaimana
diutarakan diatas. Hendaknya terus membina
semangat untuk dekat pada Tuhan tercemin dalam
tindakan dan perbuatan nyata sebagai mana di
ajarkan dan dihendaki Tuhan sendiri. Kepuasaan
yang diperoleh dengan cara hidup seperti ini tidak
diukur oleh kelimpahan harta dan kebenaran
hidup. Kepuasan yang diperoleh dinilai dalam
cara hidup yang damai, tenang dan bahagia serta
menyenangkan banyak orang. Tidak salah kalau kita
meminta kelimpahan hidup dari Tuhan, sebab Dia
sumber berkat. Namun ketika Tuhan memberi secara
melimpah apa yang dibutuhkan, maka seharusnya
kita semakin mudah untuk berbuat kasih bagi
sesama. Bagaimanapun juga kita harus selalu sabar
bahwa apapun yang kita terima dari Tuhan yang
paling berharga adalah rahmat keselamatan. Karena
itu mintalah rahmat keselamatan itu karena pada
dasarnya manusia tidak pernah puas apa yang telah
Tuhan berikan.

H

anya melalui Yesus kita mendapatkan
keselamatan, dan keselamatan lebih besar
nilainya dari pada harta kekayaan. Jika kita sungguhsungguh bertobat berarti jalan keselamatan ada pada
diri kita. Yesus tidak ingin hidup kita menderita.
Kita sudah merenungkan bahwa kebangkitan
Yesus menandai kedatangan akhir jaman, saat di
mana Allah menyelamatkan manusia. Kini karya
penyelamatan Allah telah dimulai sebagaimana
tampak dalam peristiwa kebangkitan Yesus yang
maknanya lebih dari itu. Dengan kebangkitan Yesus,
karya keselamatan Allah bukan saja mengalami
puncaknya melainkan Yesus Kristus sendiri yang
menjadi pokok keselamatan umat manusia melalui
wafat dan kebangkitan-Nya.

Rasul Petrus atas nama gereja, mewartakan: “Dan
Keselamatan tidak ada didalam siapapun juga selain
didalam Dia”, Sebab didalam kolong langit ini tidak
ada nama lain yang diberikan kepada manusia yang
oleh-Nya kita dapat diselamatkan (Kisah 4:12).
Kitab Ibrani merenungkan : “Dalam hidup-Nya
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Berjuanglah untuk menyelamatkan dalam kehidupan
sehari-hari, yang kita seringkali menghubungkan
antara derita dan dosa, artinya semakin besar deritanya
itu berarti semakin besar dosanya juga. Namun Tuhan
tidak mau terjebak dalam arus pemikiran antara dosa
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dan derita. Tuhan justru menunjuk jalan
ini yaitu pertobatan. Nilai pertobatan
bukan sekedar kata-kata didalam ruang
pengakuan dosa dan itu selesai, namun
lebih dari itu pertobatan atau sikap tobat
akan membawa pada keselamatan yang
Tuhan janjikan sendiri.
Rasa damai baru ada kalau orang sungguh
mau bertanggung jawab dengan apa
yang dilakukannya termasuk dosanya
sendiri. Kita pun dapat menunjuk jalan
pertobatan dengan mau peduli terhadap
sesama manusia yang membutuhkan
bantuan, dan mau untuk mengampuni
kesalahan orang lain. Allah senantiasa
menerima setiap pendosa yang
datang bersujud dan mohon ampun
kepada-Nya. Datanglah dengan rasa
menyesal dan rendah hati dan mohon
pengampunan agar kita bisa menikmati
hidup damai dengan sesama kita.
Kehadiran dan kepedulian Allah akan
umatnya sering kali di pertanyakan,
namun kita lupa bahwa Allah
menciptkan kita bukan tanpa maksud
dan tujuan. Keberadaan dan kehadiran
kita seharusnya menjadi tanda bagi
kita, agar selalu tetap peduli dengan
kesusahan sesame. Ini merupakan
tanda bahwa Allah sungguh ada dan
berkarya melalui kita. Seperti Bunda
Maria yang juga menjadi bagian dari
tanda keselamatan Allah di tengah kita.
Kita pun juga mau dan bersedia menjadi
tanda keselamatan bagi sesama kita.
Dengan demikian semua orang
dapat merasakan bahwa Allah hadir
dan berkarya melalui diri kita.
Pertanyaannya
apa itu selamat?
Seringkali selamat diartikan tidak mati,

atau tidak terkena bencana. Bagaimana dengan orang kista dan
orang cacat dalam injil? Apakah mereka tidak selamat? Dalam
arti tertentu, bisa diartikan mereka tidak selamat, karena mereka
disingkirkan dari masyarakat dan dianggap sebagai pendosa yang
tidak mampu menyelamatkan dirinya. Setidaknya demikianlah
pandangan masyarakat di mana orang yang tidak selamat karena
penyakit dan cacat adalah wujud dari hukuman Allah.
Pandangan seperti inilah yang juga membuat hati Allah tergerak
dengan belas kasih-Nya. Mereka itu ciptaan Allah yang diciptakan
dengan cinta, tetapi disiakan-siakan oleh sesamanya, tidak
dihormati, tidak dihargai, disingkirkan, dikatakan tidak selamat,
dikatakan dihukum Allah. Padahal Tuhan Yesus ingin semua
manusia yang diciptakan itu adalah manusia yang menjadi citra
Allah (kitab kejadian bab 1 mengkisahkan itu). Menampilkan
wajah Allah yang mengasihi. Segala sesuatu diciptakan dengan
firman Allah. Kalau manusia tidak selamat karena pandangan
manusia yang begitu berbeda dengan Allah yang mengasihi, maka
Allah perlu berbuat sesuatu yang luar biasa.
Penjelmaan firman Allah adalah jalan yang dipilih. Kalau Allah mau
berbuat sesuatu pada seseorang, tentu Allah memperkenalkan diri.
Orang yang mengerti, mengenal dan mengakui penyelamatannya,
bersyukur atas penyelamatan itu, maka mereka bisa bangkit dan
berdiri tegak dari keterpurukannya. Berdirilah dan pergilah,
imammu telah menyelamatkan engkau. Mari kita jalankan
dan laksanakan rencana keselamatan Allah melalui hidup dan
karya pelayanan kita sehari-hari. Mohon kepada-Nya rahmat
keselamatan, sebab Dia sumber penyelamatan.
Pesan kerahiman Allah bahwa sesungguhnya Dia mengasihi kita
semua, dan belas kasihnya lebih besar dari pada dosa kita. Kasih
yang datang dari-Nya, hendaknya kita tanggapi dengan penuh
kepercayaan. Lihat dan terimalah belas kasih-Nya yang mengalir
melalui kita kepada sesama. Setiap umat manusia dapat ikut
berperan serta dalam keselamatan dengan mohon belas kasih
Allah. Kita semua diajak untuk melakukan karya dengan murah
hati, melalui ucapan dan doa. Dengan hati terbuka, penuh cinta
dan sukacita, kita dapat bertemu Allah dan menjadi berkat bagi
sesama.
Semoga dengan iman yang bersih melalui pertobatan, kita semakin
semangat untuk berbagi, semakin beriman dan semakin bersyukur
atas karya keselamatan Allah. Pengalaman dan kesadaran akan
belas kasih Allah menjadi perilaku nyata kepada sesama. Marilah
kita mohon kepada-Nya akan rahmat keselamatan, karena Dialah
sumber keselamatan sepanjang segala masa….. Amin
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Pembinaan Iman lewat Olahraga :

OMK ODILIA CUP
2017

K

Oleh : Editius

egiatan OMK pada hari minggu, tanggal
6 Agustus 2017 lalu, merupakan rencana
program kerja yang sudah di agendakan dari
hasil pengamatan, di mana semakin antusias
dan partisipasi penuh dalam mengikuti acara
perlombahan cukup lumayan. Walaupun
masih perlu di tingkatkan. Ada pun dari awal
hingga akhir dapat berlangsung dgn baik,
dengan ada sedikit insiden kecil karena ada
kesalapahaman.
Sesuai program Ardas KAJ, pemuda
dan pemudi Katolik harus di berdayakan
karena kaum muda adalah generasi gereja
lanjutan. Lalu kami sebagai pendamping
Orang Muda Katolik di gereja Santa Odilia
senantiasa membimbing mereka dengan
memberi ruang yang cukup.
Harapannya dapat melahirkan suatu
kemandirian dalam berpikir
untuk terus
mewartakan Kasih Allah melalui hidup
menggereja dan social di masyarakat. Mereka
semakin belajar untuk menghadapi berbagai
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Kegiatan Olahraga OMK Santa Odilia
dalam rangka memperingati
HUT RI ke-72 tahun 2017

tantangan globalisasi yang cukup banyak dari masa kaum
muda ini yang mudah kehilangan arah tujuan. Tidak sesuai
dengan harapan, oleh karena itu melalui kegiatan lomba
dan pertandingan olahraga dalam memeriahkan Hari
Ulang Tahun Republik Indonesia yang ke 72 tahun 2017
ini, sangat tepat bagi kaum muda gereja.
Jika semua mendukung kegiatan yang positip ini,
niscaya kegiatan yang sama di kesempatan mendatang tetap
dapat diselenggarakan dan dipertahankan serta semakin
ditingkatkan kearah positif yang lebih baik
Harapannya semoga para anak muda ini (OMK
Santa Odilia) terus bertumbuh menjadi generasi gereja
Katolik Santa Odilia yang berdedikasi baik dalam iman
dan perbuatan sesuai ajaran dan teladan Tuhan kita Yesus
Kristus.
Semoga OMK kita semakin di urapi oleh Roh
Kebijaksanaan untuk terus membangun diri dalam
berbangsa dan bernegara kesatuan Republik Indonesia.
Negara yang kita cintai bersama. Amin
Tuhan Memberkati.
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Minggu, 6 Agustus 2017
BALAI LATIHAN KERJA (BLK)
DON BOSCO
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Khazanah Gereja
Apakah Kita
membutuhkan Kristus
atau Dapatkah Kita
Menyelamatkan
Diri Kita Sendiri?

Kristologi : Dilemma Teologis 4

DILEMMA KESELAMATAN
DAN KEBAIKAN MANUSIA
Oleh : Romo Asran Making,SS.CC
Pengantar
“Sebab Allah mengutus AnakNya ke dalam dunia
bukan untuk menghakimi dunia, melainkan untuk
menyelamatkannya oleh Dia.” (Yoh 3:17). Tidak
ada pengakuan iman Kristiani yang paling utama,
selain “Yesus Kristus adalah penyelamat dunia.”
Tapi apakah yang sebenarnya dimaksudkan dengan
menyelamatkan? Kita menyelamatkan orang yang
tenggelam; menyelamatkan orang dari berbagai
bahaya seperti kebakaran, dll. Arti dari ekspresi “Yesus
menyelamatkan” ditemukan dalam penyelidikan atas
dua pertanyaan. Pertama melibatkan bagian “yang
diselamatkan” (contoh; kemanusiaan). Di sini kita
bisa bertanya, “Mengapa kita butuh diselamatkan?”
“Sejauh mana kemanusiaan bisa mengatasi persoalan
hidupnya?” Pertanyaan kedua berkaitan dengan dia yang
melakukan penyelamatan (yaitu Kristus). Di sini kita
akan bertanya, “Bagaimana Kristus membebaskan kita
dari situasi hidup kita?” dan “Keselamatan dalam arti
apa? Hidup kekal? Kebahagiaan? Kedamaian?” Arti dari
“Yesus menyelamatkan” terletak pada korelasi jawabanjawaban atas kedua pertanyaan tersebut. Dilemma ini
mengandaikan adanya penyeimbangan antara problemproblem kemanusiaan yang fundamental dengan solusi
yang ditawarkan Kristus. Sebagaimana kita akan lihat,
“semakin buruk situasi, semakin besar kebutuhan akan
keselamatan”. Dan di sisi lain, “jika situasi tidak buruk,
maka kebutuhan akan penyelamat menjadi hilang.”
Beberapa Tawaran Jawaban
1. Negative;
Ada teolog beranggapan bahwa hadirnya Yesus
pertama-tama karena keberadaan manusia yang penuh
dosa. Sejak kejatuhan Adam dan Hawa, manusia tidak
pernah luput dari dosa. Kesucian seluruh manusia hilang
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oleh karena dosa Adam dan Hawa. Sebagaimana
Adam dan Hawa diusir dari Firdaus, manusia yang
adalah keturunan Adam dan Hawa pun tidak lagi
menikmati Firdaus surgawi. Keadaaan manusia
menjadi sangat buruk karena murka Allah. Karena
kedosaan itu, manusia tidak bisa menyelamatkan
dirinya sendiri. Manusia tidak bisa menghindari
murka Allah.
Untuk berdamai dengan Allah dan menikmati
kembali Firdaus, orang harus bertobat. Manusia
harus sadar akan kedosaan dan kembali berdamai
dengan Allah. Untuk bertobat dan berdamai kembali
dengan Allah dibutuhkan seorang yang tidak
berdosa, yang suci. Dia adalah Kristus. Dia adalah
satu-satunya yang bisa membawa kembali manusia
ke dalam Firdaus. “Sebab jika karena pelanggaran
satu orang semua orang teah jatuh di dalam kuasa
maut, jauh lebih besar lagi kasih karunia Allahdan
karuniaNya yang dilimpahkanNya atas semua
orang karena satu orang, yaitu Yesus Kristus”
(Rom5:15; bdk 1Kor 15:21-22). Maka kehadiran
Kristus sebagai penyelamat adalah mutlak.
Namun pertanyaan yang muncul adalah bagaimana
jika keadaan manusia tidak buruk? Bagaimana jika
masalah utama manusia bukanlah kedosaan?
2. Positif;
Berbeda dengan para teolog di atas, ada teolog
yang justru berpikir sebaliknya. Bagi mereka,
problem utama bukan bahwa manusia tidak
menyadari keburukan dan kedosaannya melainkan
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bahwa mereka gagal menyadari kebaikan yang ada dalam
dirinya. Dengan mengadopsi psikologi positif mereka
beranggapan bahwa “kurangnya rasa percaya diri adalah
masalah utama untuk menjadikan manusia menjadi lebih
baik”. Rasa bersalah, tidak aman, ketakutan, meragukan
kekuatan sendiri, adalah sumber-sumber kegagalan yang
membuat manusia tidak bisa menjadi lebih baik.
Untuk mengatasi masalah seperti ini perlu digunakan
cara psikologis dan teologis. Cara praktis psikologis yang
ditawarkan misalnya adalah dengan mengulangi katakata positif setiap pagi, membuat daftar hal-hal positif
tentang hidupnya, menciptakan mental sebagai orang
yang berhasil. Hal sama diterapkan dalam hal teologi.
“Rahasia terbesar untuk menghilangkan rasa rendah diri
adalah dengan menanamkan dalam pikiran kita dengan
iman yang dalam. Menumbuhkan rasa keimanan yang
dalam pada Allah dan itu akan memberikan kerendahan
hati, sekaligus merupakan iman yang realistic dalam diri.”
“Salah satu konsep yang paling powerfull adalah berpikir
bahwa Allah ada dalam dirimu dan menolongmu.”
Beberapa ayat Kitab Suci yang biasa digunakan adalah:
“Aku bisa melakukan segala sesuatu dalam Kristus yang
menguatkanku” (Fil 4:13); “Jika kamu memiliki iman, ….
tidak ada yang mustahil bagimu” (Mat
17:20); dan “Jika Allah ada bersama kita,
siapa yang bisa melawan kita?” (Rom
8:31). Maka yang terpenting adalah
bagaimana mengikuti semua ajaran
Yesus dengan baik. Jika kita hidup
sesuai dengan perintah dan kehendak
Yesus, maka semuanya akan baik-baik
saja, keselamatan akan tercapai.
Namun pertanyaannya; jika kita bisa
mengatasi segala persoalan hidup, untuk
apa Kristus? Jika kita bisa mengatasi
inferioritas diri, untuk apa dibutuhkan Kristus? Dapatkah
kita memediasi keyakinan akan kebaaikan manusia tanpa
harus menghilangkan pentingnya peran Kristus bagi kita?
Untuk menjawab pertanyaan ini kita perlu berdiskusi
tentang kondisi manusia.
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Kondisi Manusia
Ada dua hal berkaitan dengan kondisi manusia,
yaitu apakah manusia deprived/depraved
(sangat kekurangan/bejat) dan tentang Adam
dan Hawa. Pertama, apakah manusia deprived/
depraved? Kedua kata ini cenderung untuk
mengungkapkan kedosaan manusia. Apakah
manusia melakukan dosa karena kurang asuhan
(deprived) atau karena itu sudah mengakar
pada diri setiap orang (depraved)? Jika tendensi
berbuat dosa itu sangat kuat, maka berarti itu
sudah mengakar dalam diri (depraved). Jika
kita menekankan deprived maka kita tidak
memberikan cukup perhatian pada begitu
ngerinya penderitaan yang disebabkan oleh
manusia sepanjang jaman. Namun jika kita
beranggapan bahwa manusia itu depraved,
maka kita sedang menghilangkan perhatian pada
begitu banyak kebaikan luar biasa dari manusia
dan berbagai perbuatan social untuk sesamanya.
Diskusi kedua agak teologis
berkaitan dengan kisah Adam
dan Hawa. Kisah ini masih
berkaitan dengan topic deprived/
depraved. Apakah kisah taman
Eden mengungkap kisa tentang
2 anak yang sedang belajar
memahami moral atau sebagai
2 orang dewasa yang bertindak
tidak taat dan melawan Tuhan?
Ada yang meninterpratasikan
kisah ini sebagai deprived tapi
ada
yang
mengungkannya
sebagai depraved.
Keselamatan
Sebelum membuat kesimpulan, kita perlu
menjelaskan juga tentang paham keselamatan.
Ada dua paham, pertama disebut “relational
approach” (pendekatan relasional) dan kedua
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disebut “political approach” (pendekatan politis).
Pertama, pendekatan relasional. Pendekatan ini
mengatakan bahwa Yesus adalah penyelamat yang
mana menyelamatkan dari paham kita yang keliru
tentang Allah, tentang diri serta kemampuan kita untuk
membangun relasi yang baik dan sehat dengan ketiga
subyek ini. Pendekatan ini menekankan bahwa kata
“salvation” (keselamatan) berasal dari kata “salus” yang
berarti “sehat, baik”. Dalam perspektif psikologis,
Kristus membebaskan kita dari paham kita yang keliru
dan merusak akan Allah, sesama dan diri. Ketakutan
kita membuat kita memandang Allah sebagai hakim
yang siap menghukum, sesama sebagai orang asing yang
mengancam kita dan diri kita sendiri sebagai pendosa
yang tidak layak untuk mendapat kasih Allah. Dalam
situasi ini, kita melawan Allah karena Allah dilihat
sebagai tuan besar yang keras kepala. Kita marah dan
kasar kepada sesame serta berkonsentrasi hanya pada
kesalahan dan kekurangan-kekurangan diri kita.
Kristus hadir untuk membawa pesan cinta yang
memampukan kita untuk mengalami cinta Bapa,
solidaritas pada sesama dan kebaikan dalam diri kita
sendiri. Keselamatan mengandung unsur pembebasan
dari sekat-sekat yang menghambat pertumbuhan kita
sebagai putera-puteri Allah dalam kesatuan dengan
seluruh umat manusia. Yesus membebaskan kita dari
pengasingan terhadap Allah, sesama dan diri. Tanpa
Yesus, kita terbelenggu dalam hidup yang penuh
ketakutan, terisolasi dan ketidaknyamanan.

tidak peduli dengan tubuh kita.
Yesus mengajarkan kita tidak hanya berdoa tetapi juga
untuk memberi makan kepada yang lapar, minum
kepada yang haus, pakaian kepada yang telanjang,
menghibur yang sakit dan mengunjungi yang
dipenjara. Maka keselamatan dalam pendekatan ini
berarti pembebasan bagi yang tertekan. Orang miskin
tertekan oleh kemiskinannya, orang kaya tertekan oleh
kekayaannya. Maka untuk membawa kebahagiaan ke
dalam dunia, kita perlu menciptakan system-sistem
social dan politik yang adil. Setiap usaha menuju
kepada tujuan itu adalah tindakan penyelamatan,
menyelamatkan orang yang menderita. Hidup kekal
menggambarkan tentang suatu kehidupan yang baik
dan proses keselamatan itu dimulai dari saat kita
masih hidup di dunia ini.
Pertanyaan Kritis
Kedua pendekatan ini mewakili usaha untuk
menjauhi pandangan bahwa manusia adalah jahat
dan keselamatan berarti masuk surga. Jika demikian,
muncul tiga pertanyaan.
Pertama, kedua pendekatan menawarkan wawasan
berarti dalam Injil; bagaimanapun, apakah wawasanwawasan ini merupakan kekhasan dari ajaran Yesus?
Apakah wawasan-wawasan ini bisa dipelajari di tempat
lain? Jika wawasan-wawasan ini bisa didapat dari
sumber yang lain, bukankah ini berarti mengurangi
peran Yesus sebagai penyelamat?

Kedua, pendekatan politis. Pendekatan ini sering
disamakan dengan sebuah gerakan yang disebut
“Teologi Pembebasan”. Pendekatan ini berpendapat
bahwa persoalan mendasar yang dihadapi manusia
adalah kemiskinan dan ketidakadilan yang mengakar.
Kondisi ini menciptakan berbagai macam penyakit
mulai dari kebutahurufan sampai pada kekerasan dari
pemerintah. Teologi pembebasan berpendapat bahwa
keselamatan telah menjadi sebuah “konsep spiritual”
semata dan tidak menyentuh persoalan praktis yang
dihadapi dalam kehidupan sehari-hari. Keselamatan
jangan sampai dilihat secara terpisah dari air bersih,
rumah yang layak, perhatian kesehatan dan pendidikan.
Jika memisahkan hal spiritual dari realitas hidup maka
bisa dikatakan, Allah hanya peduli pada jiwa kita dan

Kedua, apakah sekarang kita sedang memanipulasi
Yesus? Apakah kita sekarang sedang memetakan
persoalan kita dan menempatkan Yesus ke dalam
skema persoalan kita? Apakah kita sedang membuat
Injil dan tafsirannya sesuai dengan kehendak kita?
Ketiga, apakah kita cukup mendalami pentingnya
salib? Tindakan penyelamatan Kristus secara
tradisional terkait erat dengan peristiwa penyaliban.
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“Ia sendiri telah memikul dosa kita dalam tubuhNya di
kayu salib, supaya kita, yang telah mati terhadap dosa,
hidup dalam kebenaran. Oleh bilur-bilurNya kamu telah
sembuh” (1Pet 2:24; bdk Kol 1:19-20; Mrk 10:45; Ef
5:2; Rom 5:8-9). Jika salib tidak memainkan peran utama
atau posisi yang tegas dalam pandangan kita tentang
keselamatan, apakah iman kita merepresentasikan
pesan Injil?
Penutup
Dilemma ini sangat berakar dalam kata yang kita sebut
dengan ‘keselamatan’. Arti alami dari kata ini melukiskan
bahwa manusia berada dalam situasi bahaya tertentu
dan tidak bisa menyelamatkan diri dari bahaya itu.
Jika manusia dilihat sebagai makhluk terkutuk karena
kebejatannya, maka keselamatan adalah tersedianya
hidup kekal di surga melalui salib Kristus.
Jika manusia pada dasarnya tidak bejat atau jika
problem utama adalah ketakberatian hidup dan bukan

penghukuman kekal, maka ketegangan muncul
untuk mempertanyakan peran special Kristus
sebagai pembawa keselamatan ke dalam dunia.
Dilemma akan tetap tinggal: dapatkah kita mengakui
secara bersamaan kebaikan manusia, peran Kristus
sebagai penyelamat, dan pentingnya Penyaliban
Kristus sebagai cara kita diselamatkan?
Pertanyaan Diskusi
1) Kristus menyelamatkan kita dari apa?
Bagaimana kita bisa menyelamatkan diri kita
sendiri?
2) Menurut perkiraanmu, seberapa besarkah
dosa manusia?
3)

Apakah
keselamatan
semata-mata
adalah konsep religius? Dapatkah kita
mengaplikasikan keselamatan ke dalam
persoalan politik?

4) Apakah Anda percaya neraka? Mengapa?
Mengapa tidak?
Berita Foto :
Penyerahan Buku Pelajaran Agama untuk siswa Sekolah
Negeri, dari Perpustakaan (Sie Komsos) kepada para
Pengajar (Sie Katekese). Minggu, 14 Agustus 2017.
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Editorial

Oleh : Antimus

“GEREJA
MENGAJAR”

S

iapa itu katekis ?
Sebelum mendalami pertanyaan diatas
dan menjawabnya, ternyata kita sering
mendengar pula istilah lainnya yang serupa,
yaitu : Katekismus, Katekumen, Katekumenat,
Katekese, Kateketat dan Kateketik.
Pengertian singkatnya :
- Katekismus : buku ajaran iman yang
dikeluarkan resmi oleh pemimpin gereja
katolik. (Ada yang bersifat universal, nasional
dan lokal).
- Katekumen : calon baptis, adalah orang
yang menerima bimbingan mengenai ajaran
agama Kristen dari seorang katekis sebagai
langkah persiapan sebelum dibaptis.
- Katekumenat : masa persiapan calon baptis
(umumnya 1 tahun)
- Katekese : pembinaan iman praktis atau
kegiatan bina iman, melalui pengajaran lisan
yang disejajarkan dengan tulisan pastoral
atau teologi.
- Kateketik : ilmu pendidikan agama atau ilmu
bina iman, yang memperlajari segala sesuatu
yang berkaitan dengan pembinaan iman
Kristiani.

- Kateketat : sebutan untuk para pakar bidang ilmu
kateketik.
dan Katekis : pembina iman/ pengajar katekumen/ guru
agama Katolik/ pewarta sabda,
Berikut uraian lengkapnya.
- Katekis adalah semua umat beriman Kristiani, baik
klerus maupun awam yang dipanggil dan diutus
oleh Allah menjadi seorang pewarta Sabda Allah.
Pelayanan utama seorang katekis adalah mengajar
dan mewartakan Sabda Allah. Pewartaan Sabda Allah
adalah bagian penting dari tugas pokok gereja dan
semua umat beriman sebagai murid-murid Kristus.
Hal itu diperintahkan oleh Kristus sendiri kepada
murid-muridNya: (Mat. 28 :19) “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”. Lebih jelas dan terang lagi
dalam Markus 16:15-16 “Pergilah ke seluruh dunia,
beritakanlah Injil kepada segala makhluk. Siapa yang
percaya dan dibaptis akan diselamatkan tetapi siapa
yang tidak percaya akan dihukum”.
Seperti telah dikemukakan, bahwa seorang katekis tidaklah
harus seorang awam, klerus pun adalah katekis. Pastor
paroki adalah katekis utama (katekis dari para katekis)
dalam parokinya yang bertugas mengajar pengetahuan
iman dan moral Kristiani kepada umat yang dipercayakan
kepadanya. Bagi kaum awam sendiri, belum banyak umat
Kristiani yang mau ambil bagian dalam pelayanan ini.
Keterlibatan Katekese umat hanya sebatas dipendalaman
iman saja, pada masa Prapaskah (APP) masa Advent
(AAP) serta bulan Kitab Suci dan bukan menjadi kegiatan
rutin bulanan.
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Dalam ketentuan Gereja Katolik, Kitab Hukum Kanonik
(KHK) tugas mengajar adalah bagian penting dan utama
dari gereja di tengah dunia seperti tercantum dalam Buku III,
dengan judul “Gereja Mengajar”.
Panggilan menjadi Katekis adalah luhur dan mulia, yakni
mengambil bagian dalam tugas pengajaran Yesus Kristus di
dunia sebagai guru/ nabi. Katekis di paroki tidaklah selalu
formal yakni bukan hanya mereka yang memiliki ijazah
bidang studi keteketik saja, namun umat awam yang memiliki
semangat belajar dan mampu mengajarkan iman Katolik
secara baik dan benar juga dapat menjadi katekis paroki.
Mewartakan Sabda Allah
Peran katekis bersama pastor paroki adalah bertugas
mengajar iman umat Allah yang dipercayakan kepadanya.
Bukan saja bagi kaum dewasa, tetapi mulai dari anak-anak
sampai lansia atau semua golongan usia. Itulah yang disebut
dengan Bina Iman yang berkesinambungan. Dalam uraian
KHK 1983 kanon : 773, tercantum tugas pokok katekis
adalah; mengusahakan pengajaran iman kepada umat Allah
agar menjadi hidup, berkembang, serta penuh daya, melalui
pengetahuan iman (kognitif), menghayati & mendalami
hidup Kristiani melalui devosional (afektif) dan melakukan
tindakan nyata dalam kesaksian hidup (konatif).
Memberi Kesaksian
Pengajaran adalah proses pengalihan ilmu, ajaran, ide,
gagasan, informasi, pokok pikiran, pengalaman kepada
seseorang yang diajar/ pendengar. Proses pentransferan
itu adalah agar pendengar memahami apa yang diajarkan,
menerima pengajaran itu sebagai miliknya kemudian
melaksanankan dalam kehidupannya. Maka pengertian
katekese di sinipun adalah sebuah proses pengajaran iman/
agama dan moral Kristiani kepada umat. Tujuannya adalah
agar umat beriman semakin, percaya, diteguhkan imannya,
diperkaya, diperbaharui untuk mampu menjadi saksi dari
ajaran-Nya. Tujuan pengajaran iman itu tercapai bila katekis
tidak hanya memberi pengetahuan ajaran, informasi, gagasan
melainkan juga kesaksian hidup dari pribadi katekisnya.
Kecendrungan umum orang akan lebih mudah menerima
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pengajaran dengan contoh. Sehingga
sikap nyata pribadi lebih dituntut dari
seorang katekis, dari pada hanya ajaran,
ide atau gagasan saja.
Spiritualitas seorang Katekis
Spiritualitas seorang katekis bersumber
pada katekis utama dan sejati yakni
Yesus Kristus. Dialah guru sejati, sang
Gembala Agung yang mengajar dengan
sempurna baik perkataan dan perbuatan
kepada umat-Nya.
Sabda dan kehidupan
Para katekis hendaknya senantiasa hidup
dalam Sabda Allah. Semangat hidup itu
didorong oleh Rasul Paulus yang berseru:
“Celakalah aku, kalau tidak mewartakan
Injil” (I Kor. 9:16). Pewartaan Sabda
Allah begitu mendesak karena masih
begitu banyak orang belum mengenal
Kristus. Hal itu mencerminkan seruan
Rasul Paulus: “Bagaimana mereka dapat
percaya akan Dia (Yesus Kristus Tuhan),
jika mereka tidak mendengar tentang
Dia? Bagaimana mereka mendengar
tentang Dia, jika tidak ada yang
memberitakanNya?” (Rom. 10:4).
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Penutup
Tak bisa dipungkiri, bahwa gereja tumbuh
karena pengajaran, yang juga menjadikan
gereja bertahan terhadap tantangan jaman.
Bahkan gereja lokal akan kokoh kuat jika
iman umat beriman kuat. Iman umat akan
kuat jika ada katekese melalui pengajaran/
pembinaan iman umat secara berjenjang dan
berkesinambungan (mistagogi). Tema Ardas
KAJ Tahun 2018 yang mengharuskan gereja
melangkah keluar membangun toleransi,
kesatuan dan kebhinekaan bersama seluruh
umat, masyarakat dan komponen bangsa.
Mewujudkan cita-cita ini tidak cukup
dengan semangat, kemauan dan menjunjung
nilai-nilai kearifan lokal, selain didasari oleh
keimanan dan keyakinan yang menguat dari
ajaran utama cinta-kasih. Disinilah katekese
berperan dalam pembentukan iman,
karakter dan moral. Sayang situasi ini belum
dipahami betul oleh seluruh umat beriman,
lalu membatasi diri tidak mau terlibat dalam
tugas pengajaran . Pada hal sesungguhnya
inilah tugas utama gereja; yaitu mewartakan
Injil kabar gembira kepada semua bangsa.
Sebagai realisasi pembinaan kader katekis,
di paroki Citra Raya telah dilaksanakan oleh
subseksi Program Pembinaan Katekis (PPK)
di bawah koordinasi Seksi Katekese. Tahun
2017 telah dilakukan kaderisasi gelombang
pertama yang dimulai tanggal 05 Februari
s/d 03 Desember 2017 dengan peserta
yang setia bertekun mengikuti pelatihan
sampai selesai ada 65 orang. Pada merekalah
nantinya tugas pengajaran iman diteruskan
yang dipercayakan oleh gereja.
Program Pembinaan Katekis ini akan terus

dilaksanakan setiap tahunnya serta menjadi program karya
tetap paroki. Gelombang kedua untuk tahun 2018 sudah
dibuka. Pendaftaran dapat dilakukan di sekretariat paroki
melalui pengurus lingkungan sebagai yang mengutus.
Modul pengajaran kaderisasi katekis ini dibagi 4 bagian :
BERIMAN, BERDOA & BERIBADAT, MENGGEREJA dan
MEMASYARAKAT (25 materi) dengan 17 kali pertemuan
+ 1 kali retret/ rekoleksi. Pengajaran dilaksanakan setiap
hari minggu pertama & ke tiga, pada pukul 08:00 - 12:00
Wib, kecuali hari raya gereja. Selain umat dewasa & orang
tua, sangat diharapkan sekali kaum muda agar meminati
pelayanan ini, karena pada merekalah gereja terjadi di masa
yang akan datang, yang menjadikan catatan sendiri sejarah
gereja dalam peziarahannya didunia ini.
Mewakili team katekse bersama pastor paroki, saya
mengucapkan proficiat kepada bapak/ ibu dan teman-teman
yang telah membuka hati, menyediakan diri mau menerima
dan melaksanakan tugas perutusan sebagai pewarta kabar
suka cita bagi jiwa-jiwa mulia untuk keselamatan hidup
kekal seluruh bangsa.
“Dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah
Ku-perintahkan kepadamu. Dan ketahuilah, Aku menyertai
kamu senantiasa sampai akhir jaman” (Matius 28: 20).
Selamat Hari Raya Natal 2017 & Tahun Baru 2018
“Salam Pewarta”
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Arti singkatan RD dan RP untuk Imam Katolik
RD (Reverendus Dominus)
RD merupakan singkatan dari Bahasa Latin dari kata
Reverendus Dominus yang artinya Bapak atau Tuan
yang terhormat. Ini singkatan yang sudah lama
dipakai dalam Gereja Katolik untuk menunjuk imam
sekular atau Imam Diosesan. Dengan menggunakan
RD didepan nama seorang Imam Diosesan maka
selanjutnya tidak lagi menggunakan pr dibelakang
nama dari Imam tersebut. Contoh : Adi Prasojo. pr
maka menjadi RD. Adi Prasojo.
Lalu apa sebenarnya pemahaman mengenai Imam
Diosesan? Imam Diosesan adalah Imam Paroki.
“Diosesan” berasal dari kata Yunani yang berarti
“menata rumah,” dan kata Yunani “paroki” yang
berarti “tinggal dekat.” Seorang imam diosesan adalah
seorang imam yang terlibat dalam kehidupan seharihari umat. Ia “tinggal dekat mereka” dalam segala
hal, dan membantu uskup setempat untuk “menata
rumah” dalam keluarga Allah, entah sebagai seorang
pastor pembantu atau sebagai pastor kepala paroki
(dan kadang kala dalam pelayanan-pelayanan seperti
pengajaran, atau melayani sebagai pastor mahasiswa,
atau pastor di rumah sakit, di pangkalan militer, atau
di penjara). Seorang pastor paroki bertanggung jawab
atas segala pelayanan yang diselenggarakan oleh paroki
dan atas administrasi paroki.
Sebagian besar imam di seluruh dunia adalah imam
diosesan. Mereka ini ditahbiskan untuk berkarya di
suatu diosis (=keuskupan) atau di suatu arki-diosis
(=keuskupan agung) tertentu. Seorang imam diosesan
merupakan bagian dari satu presbiterium (=dewan
imam), yang beranggotakan para imam dari suatu diosis/
arki-diosis yang sama, dan karenanya berada di bawah
kepemimpinan uskup yang sama. Jadi dapat dikatakan
Imam Diosesan berkarya hanya pada satu keuskupan
dan dapat berpindah-pindah dari satu paroki ke paroki
lain tetapi dalam keusukupan yang sama.
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RP (Raverendus Pater)
RP merupakan singkatan dari
Bahasa Latin dari kata Reverendus
Pater yang artinya Ayah yang
terhormat atau Tuan Pastor.
Sebutan ini diberikan kepada
Imam Religius atau yang terikat
dalam suatu Ordo atau lembaga
Religius. Perbedaannya dengan RD
untuk imam religius didepannya
namanya menggunakan RP dan
dibelakang namanya ditambahkan
nama
Ordo/konggregasinya.
Contoh : RP. Felix Supranto SS.CC,
RP. Yustinus Agung Setiadi OFM.
Suatu ordo atau lembaga religius
adalah suatu serikat yang dibentuk
Gereja guna mempromosikan
suatu gaya hidup atau suatu
spiritualitas tertentu, atau untuk
melaksanakan suatu karya tertentu. Sebagian besar
anggota komunitas religius berkarya di lebih dari
satu keuskupan, dan banyak lainnya berkarya
lintas negara. Setiap komunitas religius memiliki
konstitusinya sendiri, dan para anggotanya hidup
menurut suatu peraturan hidup yang ditetapkan.
Sebagian anggota komunitas religius berkarya
di paroki-paroki, sedangkan yang lainnya tidak.
Para imam religius berkarya sebagai pastor rumah
sakit, memberikan retret, mengajar, pembicara,
pastor paroki, misionaris dan di berbagai macam
bidang lainnya. Setiap komunitas religius memiliki
karisma, atau karunia Roh Kudus. Para imam yang
adalah anggota suatu komunitas religius membawa
karisma itu ke dalam karya mereka.
Oleh : Immanuel Sinulingga
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Inforial
Editorial

Perjumpaan
yang Mengubah

Oleh : Sr. M. Egidia Sitanggang, SFD

P

ada bulan Maret 2017 yang lalu,
Yayasan Fioretti Tigaraksa mengadakan
kegiatan Porseni tingkat TK dan SD.
Beberapa perlombaan yang diadakan
sebagai berikut: Mewarnai, Menari, Paduan
suara dan Futsal. Kegiatan ini berlangsung
selama tiga hari. Banyak pengalaman
teman-teman saat mengantar undangan ke
sekolah-sekolah yang dituju. Sebagian besar
menerima dan menanggapi dengan baik
dan ramah, namun ada juga dengan sikap
yang dingin dan tak ada respon. Bahkan
ada juga yang dicurigai hingga mereka
diusir oleh petugas keamanan. Mereka
dianggap tidak berpakaian pantas karena
tidak mengenakan jilbab. Pengalaman ini
tentu tidak mengenakkan bagi guru yang
bersangkutan.
Hari yang ditentukan sudah
semakin mendekat. Kami panitia terus
berharap walau merasa gelisah dan kuatir
karena yang mendaftar perlombaan masih
sangat sedikit. Namun puji Tuhan, dua hari
sebelum hari pelaksanaan akhirnya jumlah
peserta lomba pun semakin bertambah
kendati tidak sebanyak yang diharapkan. Hal
yang paling mengesankan bagi saya adalah
pada hari pertama perlombaan, para tamu
undangan kelihatan kikuk dan canggung
dengan situasi yang ada. Bahkan beberapa
pembina dan para guru yang datang terasa
berat menerima salam dan sapaan dari kami

selaku tuan rumah. Hari kedua, situasi semakin membaik
dan mulai ada keakraban, baik anak didik maupun
diantara kami para guru. Dan pada hari ketiga semakin
terasalah keakraban diantara kami. Bahkan jabat tangan
perpisahan pun semakin terasa hangat dan akrab seolah
mau mengungkapkan “kemesraan ini janganlah cepat
berlalu” hahahahaaaa.......! Memang benar apa kata orang
bijak bahwa perjumpaan bisa mengubah pandangan,
persepsi dan cara bertindak kita terhadap orang lain.
Bagiku, kegiatan Porseni itu memiliki makna
ganda. Orang Batak bilang, Sada tinembak dua hona.
Pertama kegiatan Porseni adalah untuk memperkenalkan
Yayasan dan Sekolah Fioretti. Kedua kegiatan ini ternyata
secara tak sengaja, menjadi wadah yang nyata dan
sederhana untuk mengalami perjumpaan dan menjalin
keakraban dengan sesama yang berbeda keyakinan
dengan kita. Tepatlah apa kata pepatah “kenal maka
sayang, tak kenal maka tak sayang”.
Terinspirasi dari sosok Santo Fransiskus Asisi
Dari pengalaman di atas, saya teringat dengan sosok
Santo Fransiskus dari Asisi. Awalnya dialog yang unik
dengan kaum muslimin. Di kisahkan bahwa, Fransiskus
yang sedang melanjutkan perjalanannya dari Damietta,
tanpa senjata, menuju perkemahan sultan dengan tujuan
ingin menjalin perdamaian dengan sultan. Namun, di
tengah perjalanan Fransiskus ditangkap dan dibawa ke
hadapan Sultan Melek-el-Kamil, beliau melangkah maju
dengan pasti dan matanya tetap memandang dengan
terbuka ke arah mata yang tajam sang Sultan. Fransiskus
gemetar ketika wajah Sultan itu merengut. Namun
ketika Fransiskus mendekat, ekspresi Sultan perlahan
67

Melodi edisi khusus Natal-2017

Inforial
Editorial
Kristen seperti Fransiskus, ia mempertimbangkan untuk
juga menjadi Kristen”.
Bagi Kristiani tentu pernyataan Sri Sultan ini menjadi
sebuah tantangan sekaligus juga peluang. Maka, gereja
melalui Ensiklik Paus Paulus VI, 1964 Ecclesiam Suam
menyatakan;

berubah menjadi suatu pandangan lembut
menyenangkan. Singkat kata, sultan tampak
terpesona dengan sosok Fransiskus, hingga
akhirnya terjadi relasi yang sangat baik.
Dialog Fransiskus dan Sultan merupakan
sebuah perjumpaan antara dua kepribadian yang
saling menghormati. Pertemuan antar kedua
orang tersebut menjadi awal pertemuan roh,
satu penghormatan timbal balik akan identitas
orang lain, tak peduli apapun keyakinan religius
yang dimiliki orang lain. Penghormatan seperti
ini memiliki arti bahwa apa yang muncul
dalam pertemuan tersebut bukanlah sikap
permusuhan yang arogan juga bukan sikap
terlalu merendahkan diri. Melalui peristiwa ini,
Fransiskus semakin mengenal agama Islam.
Ia mampu melihat kebaikan dalam agama lain
“Islam”. Namun bukan berarti ia goyah dalam
imannya. Sebaliknya, justru dengan mengenal
agama Islam, ia semakin giat untuk mendalami
imannya.
Pribadi Fransiskus yang mengesankan
itu memang tidak langsung memetik buahnya.
Misinya untuk mengubah keyakinan Sri Sultan
tidak tercapai, dan perdamaian antara orang
Kristen dan Islam yang begitu ia perjuangkan
dalam situasi menegangkan saat itu tidak
tercapai juga. Bahkan gagasan barunya tentang
perang salib tanpa pedang tidak terwujud. Tetapi
meskipun Sultan tetap seorang muslim yang
taat, ia memiliki rasa cinta terhadap Fransiskus
– suatu rasa cinta yang konon membuatnya
berkata bahwa “Jika saja ada lebih banyak orang
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Ada tiga jalan gereja Katolik dalam melaksanakan
tugasnya di dunia saat ini :
1. Kesadaran Diri adalah usaha untuk mengenal kembali
asal, identitas, kodrat, misi dan tujuan peziarahan di
dunia ini.
2. Pembaruan Diri adalah perjuangan untuk membawa
anggota gereja sampai pada realisasi diri sesuai dengan
kesadaran diri Gereja.
3. Dialog adalah tindakan konkret untuk terlibat di 		
dalam kehidupan dunia sebagai salah satu wujud 		
pembaruan diri gereja.
Kendati demikian, tentu bahwa cara yang
Fransiskus
gunakan ketika menghadap Sri Sultan
merupakan awal suatu perkembangan baru. Suatu tanda
kenabian dan sikap yang baru. Fransiskus menghayati
tuntunan Injil yaitu mengembangkan sikap toleransi dan
keterbukaan dengan tak henti-hentinya mewartakan Injil.
Maka bagi Fransiskus, bagaimana pun kita harus tetap
bertahan, hadir dalam kebencian dengan cinta kasih.
Sebab katanya, jika kita lari dari kenyataan itu, maka sama
saja kita hanya membiarkan situasi berkembang lebih
jauh menuju jalan hitam. Tetapi kita harus yakin bahwa
benih yang kita tanam dalam hati orang lain - entah itu
benih cinta, pengampunan, iman, harapan, terang atau
kegembiraan - akan bertumbuh menjadi sesuatu yang
baik.
Kasih merobohkan tembok pemisah dalam
perbedaan
Kasih sejati ialah kasih yang mampu menembus sekatsekat yang menghalangi persatuan dan persaudaraan
antar umat manusia. Sekat tersebut dibuat manusia
karna adanya perbedaan satu sama lain. Perbedaan
yang seharusnya diterima untuk semakin melengkapi
serta menyempurnakan kehidupan bersama, malahan
dijadikan alasan utuk memisahkan diri satu sama lain.
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Masyarakat tanpa kasih tak mungkin memuliakan
nama Tuhan melainkan memuliakan diri, kelompoknya
sendiri betapapun itu mengatasnamakan agama. Teresa
dari Kalkuta, melalui pelayanannya yang mencintai
semua orang yang membutuhkan kasih, merobohkan
tembok-tembok pemisah. Ia dengan hati yang tulus
membagi kasih tanpa memandang perbedaan.
Orang tidak akan dapat memaklumkan perdamaian
dengan mulut tanpa keluar dari lubuk hati terdalam.
Sebab, untuk menjadi pembawa dan penggerak
perdamaian pertama-tama perlu menerima anugerah
ilahi akan perdamaian dan memiliki rasa damai dalam
diri sendiri, damai dengan Allah dan sesama saudara.
Hanya orang yang memiliki rekonsiliasi, yakni
harmoni dan keseimbangan, bisa menjadi pelaksana
sejati perdamaian dalam gereja dan dunia. Kadamaian
batiniah mereka terkonkretkan dalam suatu misi
perdamaian dan rekonsiliasi. Oleh karena damai itu
menjiwai hati Fransiskus maka orang yang berjumpa
dengannya juga merasakan kedamaian.
Dengan keyakinan bahwa umat manusia mempunyai
asal dan tujuan yang sama (bdk NA 1-2), maka
menjadi kewajiban kita untuk saling mengasihi dan
memperjuangkan manusia itu agar semakin manusiawi.
Adalah lebih relevan ketika kita hadir, berjumpa
dan melakukan yang baik apa yang bisa kita perbuat
dan memberikan kepada semua orang tanpa harus
membeda-bedakan.
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Dengan sendirinya walau perlahan
namun pasti, orang akan merasakan, mengalami
dan akhirnya mengenal spirit yang mendorong
kita melakukan hal-hal baik tersebut. Dengan
kata lain, untuk mewujudkan tugas Misi Gereja
saat ini mau tidak mau kita harus kreatif dalam
praksis, namun tetap setia dalam iman.
Belajar dari semangat Fransiskus
Asisi, kiranya membantu kita berdialog
dengan baik dan benar pada saat ini. Tanpa
harus memamerkan ajaran/ dogma agama
mana yang paling benar, tetapi kita hadir
memperjuangkan kehidupan dan kebenaran
itu melalui praksis hidup dengan semangat
kasih yang tulus. Biarlah hidup kita melalui
sikap dan tindakan kita yang akan mewartakan
iman yang kita anut. “Perjumpaan dengan
semangat kasih menjadi pintu gerbang bagi
kita untuk berdialog dengan baik dan benar,
sebab Kasih mampu merobohkan temboktembok pemisah dalam perbedaan”.
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Oleh : Mercurius Broto Legowo

( DPH –LITBANG Paroki Citra Raya )

KAJIAN LITBANG
PAROKI CITRA RAYA–2018
PERSATUAN DALAM
KEBHINEKAAN

Melalui Arah Dasar Keuskupan Agung Jakarta 20162020 sudah jelas bahwa kita sebagai umat Katolik
diarahkan selama 5 tahun untuk mengamalkan
Pancasila dalam kehidupan sehari-hari khususnya
dalam kehidupan menggereja. Harapan dari seorang
Pahlawan Indonesia, yakni Mgr. Soegijapranata,SJ
bahwa umat Katolik harus menjadi 100% Indonesia
dan 100% Katolik. Khusus untuk Tahun 2018 ini
telah masuk Arah dasar Sila Persatuan Indonesia.
Dari Hasil Temu Pastoral se-KAJ beberapa bulan
yang lalu para imam di Keuskupan Agung Jakarta pun
telah bersepakat menjadikan tema “Persatuan dalam
Kebhinekaan” sebagai dasar dalam menjalankan reksa
pastoralnya.

I

ndonesia adalah negara kesatuan yang penuh
dengan keragaman. Indonesia terdiri atas
beraneka ragam budaya, bahasa daerah, ras, suku
bangsa, agama dan kepercayaan dan lain-lain.
Namun Indonesia mampu mepersatukan berbagai
keragaman itu sesuai dengan semboyan bangsa
Indonesia “Bhineka Tunggal Ika”, yang berarti
berbeda-beda tetapi tetap satu jua.

Berdasarkan kebijakan dari Romo Felix Supranto,
SS.CC, selaku romo Paroki Citra Raya mengarahkan
agar Kajian Litbang 2018 yang digunakan sebagai
acuan Program Paroki sesuai dengan tema persatuan
dalam kebhinekaan tersebut. Maka dalam hal ini
Tim Litbang akan bekerja sama dengan dengan Sie
Kerasulan Keluarga, Sie.Kepemudaan (OMK) dan
Sie Hubungan Antar Agama dan Kemasyarakatan
(HAAK) dalam pelaksanaan programnya. Tujuan
Umum dari kajian litbang di tahun ini yaitu ingin
melakukan kajian tentang penerapan sila ke-3 Pancaila
(persatuan dalam kebhinekaan) bagi umat gereja
Santa Odilia citra raya yang sesuai Arah Dasar KAJ
2016-2020. Secara khusus, untuk merumuskan dan
mendokumentasikan hasil kajian tentang pengamalan
sila 3 Pancasila di paroki Citra Raya, mulai dari lingkup
keluarga, OMK hingga pada lingkup masyarakat,

Namun kenyataan yang menjadi fenomena dalam
masyarakat yang kita dengar saat ini dari media
cetak ataupun elektronik dan sedang ramai dalam
pemberitaan publik, menunjukkan bahwa semakin
meningkatnya masalah intoleransi dan diskriminatif
terhadap kebudayaan minoritas, dalam arti adat
istiadat, agama dari beberapa suku bangsa minoritas
di tanah air.
Mengapa hal demikian dapat terjadi terus, seakanakan rakyat kita sudah tak patuh lagi dengan
hukum yang berlaku di negara kita. Tentunya kita
sudah tahu bahwa pemerintah telah mengambil
langkah-langkah kebijakan terkait isu Kebhinekaan,
Pancasila, UUD-45 dan NKRI. Bagaimana dengan
sikap kita sebagai umat Katolik
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sehingga memberikan sumbangan pemikiran kepada
reksa pastoral dan sebagai acuan program kerja paroki
2018.
Perlu diketahui bahwa secara garis besar rencana kajian
Litbang untuk Tahun 2018 ini telah disetujui dan
disepakati oleh para romo paroki Citra Raya. Untuk
mengawali kajian penelitian dan pengembangan, maka
Litbang Paroki telah membuat Model Penelitian sebagai
berikut :

Inforial
Editorial
2.

a.

Penjelasan :
1.
Bahwa dalam menerapkan persatuan dalam
kebhinekaan khususnya bagi umat katolik paroki
Citra Raya, didasari kepada :
a.
		

Ajaran –ajaran Sosial Gereja Katolik, sep :
-Nostra Aetate (no.2: menghormati agama yang
bukan Kristen dan no.5: Persaudaraan semesta
tanpa diskriminasi).
-Gaudium et Spes (no.74: tentang memahami
perlunya rukun hidup bersama demi terwujudnya
kesejahteraan umum).
-Apostolicam Actuositatem (no.2: menjalankan
kerasulan awam dengan kegiatan mereka untuk
mewartakan Injil dan demi penyucian sesama, juga
untuk meresapi dan menyempurnakan tata-dunia
dengan semangat Injil)
-Gravissimum Educations (no.8: memberi
teladan hidup merasul agar mereka bagaikan ragi
keselamatan bagi masyarakat luas)
-Inter Mirifica (no.13: ajakan untuk umat
melakukan komunikasi sosial secara meluas di
masyarakat )

b.

Panca Tugas Gereja :
seperti : Liturgia, Kerygma, Koinonia, Diakonia
dan Martyria. (sebagai dasar pelayanan yang harus
dilakukan)

c.

Spiritualitas Pelayanan :
Mengarah kepada Kekudusan dan Kasih di dalam
kesatuan yang universal, yaitu yang merangkul
semua orang kepada persatuan di dalam Tuhan.
Mengasihi dan melayani sesama tanpa memandang
suku, agama, ras dan antar-golongan
“Pergilah dan perbuatlah demikian ! “….
(bdk Lukas 10:37)
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Bahwa penerapan persatuan dalam
kebhinekaan khususnya bagi umat Katolik
paroki Citra Raya, dalam kajian ini
difokuskan kepada :
Keluarga Katolik (terkait Sie Kerasulan
Keluarga).
Mengkaji banyaknya keluarga Katolik yang
kawin campur antar (agama/ suku/ras/
golongan ) dan hubungan yang kurang
harmonis dengan saudara ipar, mertua dsb
karena adanya perbedaan suku atau agama,
hal ini bisa mempengaruhi terciptanya
keluarga yang utuh dan terpadu.

b.

Orang Muda Katolik (terkait Sie
Kepemudaan).
Mengkaji masalah generasi muda gereja
(OMK) sebagai cikal bakal pengembangan
umat di masa mendatang agar memiliki
jiwa nasionalisme dan sikap toleran di
masyarakat serta menjadi kader awan yang
baik kedepannya. Penting nya perhatian
terhadap OMK didasarkan pada data
menurut Biro Pusat Statistik, Indonesia akan
mengalami apa yang disebut sebagai “Bonus
Demografi”. Pada tahun 2020 diperkirakan
jumlah penduduk usia muda 15-24 tahun saja
akan mencapai 50-60 persen. Artinya, akan
menjadi ‘bonus demografi’ jika penduduk
usia muda tersebut memiliki mutu hidup,
keterampilan dan pekerjaan. Jumlah orang
Katolik Indonesia ialah sekitar 3% dari
jumlah penduduk. Jika 60% enam puluh
persennya merupakan orang muda, maka
hal itu berarti ada sekitar 4 juta orang muda
Katolik, tersebar di 37 keuskupan di seluruh
Indonesia.

c.

Umat Di Masyarakat (terkait Sie HAAK)
Mengkaji sejauh mana umat menerapkan
persatuan dalam kebhinekaan dalam
perilaku hidupnya di masyarakat umum dan
secara meluas agar menjadi “100% Katolik
dan 100% Indonesia”.
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Bahwa penerapan persatuan dalam kebhinekaan
khususnya bagi umat Katolik paroki Citra Raya, akan
menguji secara empiris dan menganalisisnya secara
statistik :
a. Apakah ada korelasi positif dan signifikan
penerapan persatuan dalam kebhinekaan dalam
lingkup keluarga umat paroki Citra Raya dengan
sasaran prioritas-1 (meningkatkan karya pastoral
keluarga utuh dan terpadu).
b. Apakah ada korelasi positif dan signifikan
penerapan persatuan dalam kebhinekaan oleh
OMK di paroki Citra Raya dengan sasaran
prioritas-2 (meningkatkan kualitas pelayanan
pastoral dan kader awan).
c. Apakah ada korelasi positif dan signifikan
penerapan persatuan dalam kebhinekaan oleh
OMK di paroki Citra Raya dengan sasaran
prioritas-3 (meningkatkan katekese dan liturgi
yang hidup dan memerdekakan ).
d. Apakah ada korelasi positif dan signifikan
penerapan persatuan dalam kebhinekaan oleh
OMK di paroki Citra Raya dengan sasaran
prioritas-4 (meningkatkan dialog dan bela rasa
dengan semua orang yang berkehendak baik untuk
mewujudkan masyarakat yang adil dan toleran… ).
e. Apakah ada korelasi positif dan signifikan
penerapan persatuan dalam kebhinekaan oleh
umat paroki Citra Raya dalam lingkup masyarakat
dengan sasaran prioritas-5 (meningkatkan
keterlibatan umat dalam menjaga lingkungan
hidup di wilayah Keuskupan Agung Jakarta, secara
khusus di wilayah paroki Citra Raya dalam menjaga
persatuan dalam kebhinekaan).

Adapun beberapa contoh ataupun masukan yang
bisa dijadikan program kerja terkait Persatuan dalam
Kebhinekaan:
1. Pembekalan orang tua atau calon orang tua tentang
hubungan dan komunikasi dalam keluarga, anak dan
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masyarakat sesuai spiritualitas Injil
dan ajaran gereja (pelaksana oleh Sie
Kerasulan Keluarga).
2. Kunjungan bersama khususnya OMK
ke pesantren (Sie Kepemudaan).
3. Seminar
wawasan
kebangsaan,
spiritualitas pelayanan ataupun masalah
kawin campur bagi OMK
(Sie
Kepemudaan).
4. Gerakan WKRI ke masyarakat dalam
suatu acara tertentu. (Komunitas
kategorial).
5. Perayaan misa hari Kemerdekaan dan
Perayaan Misa peringatan Hari Sumpah
Pemuda bagi OMK dengan mengenakan
pakaian daerah dari berbagai daerah di
nusantara (OMK).
6. Dari sisi liturgi misa boleh membawakan
lagu-lagu atau musik bernuansa
Nusantara (misal kolintang/gamelan)
atau oleh umat lingkungan.
7. Dan lain sebagainya..
Semoga kajian Litbang 2018 ini
nantinya akan membawa manfaat sangat
signifikan bagi petumbuhan iman dan
pengembangan umat gereja Santa Odilia
paroki Citra Raya.
Tuhan memberkati kita semua.
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DATABASE UMAT KATOLIK
( update : Desember 2017 )

WILAYAH CITRA-1
01. Lingk. St. Philipus Neri
02. Lingk. St. Theresia
03. Lingk. St. Sesilia
04. Lingk. St. Antonius
05. Lingk. St. Markus
06. Lingk. St. Veronika
07. Lingk. St. Ignatius de Loyola
08. Lingk. St. Aloysius Gonzaga
09. Lingk. St. Carolus Borromeus
WILAYAH CITRA-2
10. Lingk. St. Petrus
11. Lingk. St. Paulus
12. Lingk. St. Barnabas
13. Lingk. St. Yakobus
14. Lingk. St. Yustinus Martir
15. Lingk. St. Kristoforus
16. Lingk. St. Faustina Kowalska
17. Lingk. St. Ursula
WILAYAH CITRA-3
18. Lingk. St. Gregorius Agung
19. Lingk. St. Lukas
20. Lingk. St. Yohanes
21. Lingk. Gabriel
22. Lingk. St. Klara
23. Lingk. St. Bonaventura
24. Lingk. St. Mikael
25. Lingk. St. Arnoldus Yansen
26. Lingk. St. Yosep Pekerja

KK

JIWA

120
31		
45		
32		
50		
33		
28		
30		
35		

368
121
167
122
191
120
86
103
127

404

1405

44		
54		
37		
51		
30		
40		
40		
30		

164
212
130
203
106
120
136
104

326

1175

44		
72		
42		
78		
23		
50		
63		
40		
34		

151
272
141
252
76
190
263
156
117

446
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biduk.kaj.or.id

WILAYAH TIGARAKSA
27. Lingk. Rafael
28. Lingk. St. Agustinus
29. Lingk. St. Bernadeth
30. Lingk. St. Stevanus
31. Lingk. Emanuel
32. Lingk. St. Fransiskus Xaverius
33. Lingk. Yohannes Bosco
34. Lingk. St. Maximilianus MK
35. Lingk. St. Krisantus
36. Lingk. St. Fransiskus Asisi
37. Lingk. St. Kornelius
WILAYAH BALARAJA
38. Lingk. St. Maria
39. Lingk. St. Anna
40. Lingk. St. Maria Imaculata
41. Lingk. St. Maria Magdalena
42. Lingk. St. Dominikus
43. Lingk. St. Yoakim
WILAYAH SOLEAR
44. Lingk. St. Vincentia
45. Lingk. St. Loudovicus
46. Lingk. St. Chatarina

TOTAL

KK

JIWA

37		
32		
51		
36		
53		
30		
47		
15		
26		
26		
24		

140
120
208
130
215
118
164
62
104
108
93

377

1462

27		
29		
33		
65		
35		
37		

108
108
129
267
140
137

226

889

50		
28		
44		

191
116
172

122

479

1.901

7.028

1618

Ketua Lingkungan
Baru Kita
Lingkungan
St.Carolus Baromeus
Wilayah Citra-I
Nama : Monika Laniwati
Lahir : Batu Malang,
		
Jawa Timur

Lingkungan
St.Aloysius Gonzaga
Wilayah Citra-I
Nama : Yohanes Ika Ardhi K
Lahir : Semarang
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KALENDAR

2018

Hari

Tanggal				Kalendar Nasional

Senin
Jumat
Sabtu
Jumat
Jumat
Selasa
Kamis
Selasa
Jumat
Jumat-Sabtu
Jumat
Rabu
Rabu
Selasa
Selasa

01 Januari 2018			
16 Februari 2018			
17 Maret 2018			
30 Maret 2018			
13 April 2018			
01 Mei 2018			
10 Mei 2018			
29 Mei 2018			
01 Juni 2018			
15-16 Juni 2018			
17 Agustus 2018			
22 Agustus 2018			
12 September 2018		
20 Nopember 2018		
25 Desember 2018		

Hari

Tanggal				Kalendar Liturgi

Tahun Baru 2018
Tahun Baru Imlek 2567
Hari Raya Nyepi
Wafat Isa Almasih
Isra Mi’raj Nabi Muhammad
Hari Buruh Internasional
Kenaikan Isa Almasih
Hari Raya Waisak
Hari Lahirnya Pancasila
Hari Raya Idul Fitri 1439 H
Hari Kemerdekaan RI
Hari Raya Idul Adha 1439 H
Tahun Baru Islam (Hijriyah)
Maulid Nabi Muhammad SAW
Natal

Rabu
14 Februari 2018			
Rabu Abu
		
14/2 s/d 25/3 2018		
Masa Prapaskah
Kamis
29 Maret 2018			
Kamis Putih
Jumat
30 Maret 2018			
Jumat Agung
Sabtu
31 Maret 2018			
Vigili Paskah
Minggu
01 April 2018			
Paskah
Selasa
01 Mei 2018			
Pembukaan Bulan Maria
Kamis
10 Mei 2018			
Kenaikan Tuhan
Jumat-Sabtu 11-20 Mei 2018			
Novena Roh Kudus
Minggu
27 Mei 2018			
Hari Raya Tritunggal Mahakudus
Minggu
03 Juni 2018			
Hari Raya Tubuh dan Darah Kristus
						(Komuni Pertama)
Senin
01 Oktober 2018			
Pembukaan Bulan Rosario
Minggu
25 Nopember 2018		
Hari Raya Kristus Raja
		
2-23 Desember 2018		
Advent
Senin
24 Desember 2018		
Malam Natal
Selasa
25 Desember 2018		
Natal
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PESTA NAMA
LINGKUNGAN
2018
No.

Wilayah

Nama Lingkungan Hari /Tgl Perayaan		

Usulan Pelaksanaan

1
Balaraja
2			
3			
4			
5			
6			

St. Maria Magdalena
St. Anna		
St. Yoakim		
St. Dominikus		
St. Maria		
St. Maria Imaculata

Minggu, 22 Juli 2018		
Kamis, 26 Juli 2018		
Kamis, 26 Juli 2018		
Rabu, 08 Agustus 2018		
Sabtu, 08 September 2018
Sabtu, 08 Desember 2018

Senin, 23 Juli 2018
Kamis, 26 Juli 2018
Kamis, 26 Juli 2018
Rabu, 08 Agustus 2018
Jumat, 07 September 2018
Jumat, 07 Desember 2018

7
Cisoka		
8			
9			

St. Chatarina		
St. Loudovicus		
St. Vincentia		

Minggu, 29 April 2018		
Sabtu, 25 Agustus 2018
Rabu, 26 Desember 2018

Senin, 30 April 2018
Jumat, 24 Agustus 2018
Rabu, 26 Desember 2018

10
Citra Raya 1
11			
12			
13			
14			
15			
16			
17			
18			

St. Markus		
St. Philipus Neri
St. Antonius		
St. Aloysius Gonzaga
St. Veronika		
St. Ignatius de Loyola
St. Theresia		
St. Karolus Boromeus
St. Sesilia		

Rabu, 25 April 2018		
Sabtu, 26 Mei 2018		
Rabu, 13 Juni 2018		
Kamis, 21 Juni 2018		
Senin, 09 Juli 2018		
Selasa, 31 Juli 2018		
Senin, 01 Oktober 2018
Minggu, 04 Nopember 2018
Kamis, 22 Nopember 2018

Rabu, 25 April 2018
Jumat, 25 Mei 2018
Selasa, 13 Juni 2018i
Kamis, 21 Juni 2018
Senin, 09 Juli 2018
Selasa, 31 Juli 2018
Senin, 01 Oktober 2018
Senin, 05 Nopember 2018
Kamis, 22 Nopember 2018

19
Citra Raya 2
20			
21			
22			
23			
24			
25			
26			

St. Yustinus		
St. Barnabas		
St. Petrus		
St. Paulus		
St. Kristoforus		
St. Yakobus		
St. Faustina Kowalska
Sr. Ursula		

Jumat, 01 Juni 2018		
Senin, 11 Juni 2018		
Jumat, 29 Juni 2018		
Jumat, 29 Juni 2018		
Selasa, 24 Juli 2018		
Rabu, 25 Juli 2018		
Jumat, 05 Oktober 2018
Minggu, 21 Oktober 2018

Jumat, 01 Juni 2018
Senin, 11 Juni 2018
Jumat, 29 Juni 2018
Jumat, 29 Juni 2018
Selasa, 24 Juli 2018
Rabu, 25 Juli 2018
Jumat, 05 Oktober 2018
Senin, 22 Oktober 2018

27
Citra Raya 3
28			
29			
30			
31			
32			
33			
34			
35			

St. Arnoldus Yansen
St. Yosep Pekerja
St. Yohanes		
St. Bonaventura
St. Klara		
St. Gregorius Agung
Gabriel			
St. Mikael		
St. Lukas		

Senin, 15 Januari 2018		
Selasa, 01 Mei 2018		
Minggu, 24 Juni 2018		
Minggu, 15 Juli 2018		
Sabtu, 11 Agustus 2018
Senin, 03 September 2018
Sabtu, 29 September 2018
Sabtu, 29 September 2018
Kamis, 18 Oktober 2018

Senin, 15 Januari 2018
Selasa, 01 Mei 2018
Senin, 25 Juni 2018
Senin, 16 Juli 2018
Jumat, 10 Agustus 2018
Senin, 03 September 2018
Jumat, 28 September 2018
Jumat, 28 September 2018
Kamis, 18 Oktober 2018
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PESTA NAMA LINGKUNGAN 2018
No.

Wilayah

Nama Lingkungan Hari /Tgl Perayaan		

36
Tigaraksa
Don Bosco		
Rabu, 31 Januari 2018		
37			
St. Bernadeth		
Senin, 16 April 2018		
38			
St. Maximilianus MK Selasa, 14 Agustus 2018
39			
St. Agustinus		
Selasa, 28 Agustus 2018
40			
St. Kornelius		
Minggu, 16 September 2018
41			
St. Rafael		
Sabtu, 29 September 2018
42			
St. Fransiskus Asisi
Kamis, 04 Oktober 2018
43			
Emanuel		
Jumat, 05 Oktober 2018
44			
St. Krisantus		
Kamis, 25 Oktober 2018
45			
St. Frans. Xaverius
Senin, 03 Desember 2018
46			
St. Stevanus		
Rabu, 26 Desember 2018
							
Keterangan :
- Usulan perubahan yang pesta namanya jatuh pada hari sabtu dan minggu.
- Selasa, 11 & 13 Juni 2018 ~ dalam rangka hari raya Idul Fitri

Usulan Pelaksanaan
Rabu, 31 Januari 2018
Senin, 16 April 2018
Selasa, 14 Agustus 2018
Selasa, 28 Agustus 2018
Senin, 17 September 2018
Jumat, 28 September 2018
Kamis, 04 Oktober 201843
Jumat, 05 Oktober 2018
Kamis, 25 Oktober 2018
Senin, 03 Desember 2018
Rabu, 26 Desember 2018

Berita Foto :
Gereja Santa Odilia: Senin, 16 Oktober 2017: Pertemuan Sie Kerasulan Keluarga se-dekenat
Tangerang, dalam memasuki Bulan Keluarga 2017.
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Minggu, 20 Agustus 2017

SEMINAR JURNALISTIK
WKRI - SANTA ODILIA
Bekerjasama dengan
Sie Komsos
Narasumber :
Bapak Eric Wagolebo
(Komsos St.Odilia)

Narasumber : Ibu Elok
(Senior Wartawan Kompas)

87

Melodi edisi khusus Natal-2017

Inforial
Editorial
Menulis itu
Gampang ...
Tangerang 09 Nopember 2017

S

egala aktivitas yang dilakukan oleh manusia
mempunyai makna dan manfaat yang luar biasa, jika
kita mampu mengembangkannya dengan baik, berupa
talenta atau ilmu yang kita miliki tersebut. Terlebih
lagi jika kita pandai, cerdas dalam mengolah serta
mengapresiasikannya. Talenta dan pengetahuan adalah
anugerah dari Tuhan Sang Pencipta. Diantaranya talenta
Menulis yang bisa berguna bagi keluarga, teman, anakanak dan bagi diri kita sendiri serta juga bagi sebuah
komunitas, bila dibuat dengan kemasan tata bahasa dan
etika yang baik.
Wanita Katolik Indonesia cabang Santa Odilia adalah
salah satu komunitas tersebut, yang dalam sebuah
program kerjanya di tahun 2017 ini menyelenggarakan
sebuah Seminar Jurnalistik bekerja sama dengan Seksi
Komsos Santa Odilia. Sebagai Narasumber Ibu Elok,
sebagai senioritas Kompas. Tema yang diangkat adalah
“Menulis itu Gampang”. Puji Tuhan, seminar berjalan
dengan lancar dengan materi bagaimana cara menulis
supaya gampang serta Tips–tips yang menarik bagi
peserta.
Sebuah pengalaman yang didapat, karena dengan
menulis kita bisa menceritakan kembali apa yang kita
lihat, kita lakukan apalagi terlibat pada suatu kejadian.
Dalam contoh yang diberikan adalah saat melakukan
perjalanan (traveling) di suatu tempat, di mana sepanjang
aktivitas bisa ditulis. Bercerita dalam bentuk tulisan, kita
dapat berbagi pengalaman pada sesama.
Disamping itu kita dapat merasakan manfaat menulis
yaitu bisa membantu mendapatkan informasi baru,
atau melatih seseorang untuk mengingat dengan
mengabadikan peristiwa masa lalu yang terjadi.
Semoga pengalaman yang diperoleh dalam seminar
singkat ini bisa melahirkan penulis–penulis muda
yang baru di gereja kita. Sehingga bisa membantu dan
bermanfaat dalam pelayanan kita semua.
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Materi seminar, juga dilengkapi dengan
pengenalan media-media informasi gereja
Santa Odilia oleh bapak Heribertus Eric
Wagolebo (Eric). Ternyata menarik, cukup
banyak media di gereja kita sejak 11 tahun
gereja berdiri : ada media mingguan
(Warta Odilia), majalah paroki terbit
3 bulan sekali (Melodi), website paroki
(www.parokicitraraya.org),
ada
pula
Komunitas Fotografi Odilia (KFO) untuk
mendokumentasi kegiatan paroki, dan
sebuah Perpustakaan Paroki, serta akan
ada media informasi “aplikasi berbasis
android” yang bisa diakses di handphone
setiap umat.
Semoga media-media tersebut selain
sebagai rana komunitasi dan informasi, juga
berperan dan mencerminkan warta kasih
Tuhan kepada umatNYA, dibawah naungan
seksi Komunikasi Sosial Paroki (Komsos
Odilia)… Semoga
Akhirnya. tetaplah semangat dalam belajar,
berkarya dan sebagai pelayanan Tuhan dan
Gereja yang baik dengan iman Katolik yang
diberkati. Amin, Tuhan Memberkati
Oleh : Yohana Hartati,
Sie Humas WKRI Cab. Santa Odilia.
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I

NDAHNYA KEBERSAMAAN
DALAM KEBERANEKARAGAMAN

K

amis, tgl 8 Juni 2017, BUKA BERSAMA
dengan para Ulama se-Kabupaten
Tangerang.

R

abu tgl 12 Juli 2017, bersama dengan
Andika, Seminaris Mertoyudan, Pastor
Felix Supranto mengunjungi Bapak KH Uwes
Nawawi di Tigaraksa - KabupatenTangerang.
Hadir pula saudara Munawir, Mahasiswa
Universitas Negeri Islam Banten. Kunjungan
merupakan
cara
untuk
memupuk
kekeluargaan yang telah terbentuk. Pak Kyai
mengatakan bahwa kasih sayang yang tulus
pasti menghasilkan buah yang baik. Pulangnya
kami diberi oleh-oleh makanan Rengginan.
Tuhan memberkati.

S

elasa, tgl 18 Juli 2017, Pastor Felix Supranto
dan rombongan gereja Santa Odilia berjumpa
dan memupuk persaudaraan dengan tiga Habib di
Tigaraksa, yaitu Abah Habib Soleh (usia 83 thn),
Abah Habib Syech dan Abah Habib Yaya. Para
Habib tersebut menerima kami dengan penuh
kasih sayang. Dalam pertemuan santai sambil
minum kopi, kami berbicara banyak hal yang
saling meneguhkan. Habib Yaya mengatakan
bahwa Allah adalah sumber ketenangan.
Bersama dengan orang-orang yang dekat
dengan Allah, pemeluk agama apa pun, akan
membawa ketenangan. Karena itu, pentingnya
membersihkan jiwa, sehingga raga pun dipenuhi
dengan kasih sayang. Kasih sayang adalah jalan
untuk dapat masuk ke dalam Kerajaan Allah di
Surga. Salam kasih.
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Berita Foto :

Kunjungan Kasih 2017
ke “PANTI WREDHA
KASIH AYAH BUNDA”

Berita Foto :
(WKRI cabang Santa Odilia)
Minggu, 01 September 2017
Demonstrasi
Pengolahan Bahan Tempe
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Ucapan Terima Kasih
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Pemasang Iklan di Melodi edisi XIII
Paskah-2017
01.
02.
03.
04.
05.
06.
07.
08.
09.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.
35.

Citra Raya-Ciputra
Koperasi Kredit CU Bererod Gratia
Lingk. St-Dominikus-Balaraja
Kel. Dhany-Mundy-Amanda-Eyang Tari
Toko Glodok Teknik
Kel. Andreas-Kristi-Nanda-Gaby (St.Barnabas)
Yohana House
Kel. Rinaldi-Fenti-Ryan-Digna (St.Markus)
Kel. Hermawan-Lydia-Nathanael
Legio Mariae St.Odilia
Kel. Tedy-Erenia-Thomas-Lukas
Lingk. St.Markus
Lingk. St.Antonius
Lingk. St.Paulus
Lingk. St.Barnabas
Praktek Dokter Hewan & Petshop (Drh.Reny)
Lingk. St.Ursula
Lingk. St.Ignatius de Loyola
Kel. Yully Mulyana,SH,S.Pd, M.Si
ABC EXO
Legio Maria Immaculata
Legio Mariae Presidium Cermin Kekudusan
WINALUM
CV. UNISINDO JAYA
WINA (PT. Karya Mandiri Sukses
WINA (PT. Karya Mandiri Sepakat)
Legio Mariae Penghibur Orang Berduka Cita
Legio Mariae Presidium Pertolongan Orang Kristen
Legio Mariae Presidium Bunda Penebus
Legio Mariae Presidium Bunga Mawar Yang Gaib
Para Pastor dan Dewan Paroki Gereja Santa Odilia
Amidis
Kel. Yohannes Pramono-Yutie-Dion
Yayasan Tarakanita
Citra Raya

PROFIL :
Karyawan Baru Gereja

Vincentius Richo Edward

Lahir di Jakarta, 23 Maret 1965
sebagai Koster Gereja
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Editorial

Oleh : Sutopo Yuwono

B

erani Menjadi Saksi
‘Jangan galau, Allah Peduli’, tulisan tersebut
terpampang besar pada banner di belakang altar. Hari
itu, Minggu 23 Juli 2017 untuk pertama kalinya
diadakan Misa pembukaan Emaus Journey di gereja
Santa Odilia - paroki Citra Raya. Kendati tahun ini
merupakan EJ angkatan ke 5, namun baru kali ini
penyelenggaraan Emaus Journey di gereja Santa Odilia
dikelola sendiri, meskipun tetap dalam naungan EJ
center di Keuskupan Agung Jakarta. Penyelenggaraan
EJ angkatan sebelumnya selalu dilangsungkan di
gereja Santa Odilia ketika masih bergabung dengan
paroki Santo Laurensius - paroki Alam Sutera. Luar
biasanya, EJ angkatan 5 ini diikuti oleh 200 orang
peserta dari umat gereja Santa Odilia.
Meski tidak semua peserta bisa hadir, namun misa
pembukaan dihadiri cukup banyak sekitar 200 orang,
termasuk panitia dan tamu undangan. Acara tersebut
dimulai dengan sambutan dan sharing dari bapak
Prasetyo, salah satu fasilitator dari paroki Santo
Laurensius. Dalam sambutannya, beliau berkisah
tentang berbagai hal yang didapat selama mengikuti
EJ. Sambutan kedua diberikan oleh bapak Sumardi
selaku ketua panitia EJ angkatan ke 5 ini.
Tidak ketinggalan pula
bapak Prayit,
selaku
penghubung Kelompok Emaus Journey gereja Santa
Odilia dengan EJ Center di Keuskupan Agung Jakarta,
turut memberikan sambutan dan kesaksian. Beliau
mengatakan bahwa pertama kali ikut EJ karena
dipaksa, Tapi seiring berjalannya setelah beberapa
waktu mengikuti pertemuan EJ, akhirnya beliau
menemukan sebuah pemahamam bahwa itu semua
adalah Rencana Tuhan. Hal serupa terjadi pada ibu
Stella, yang awalnya juga dipaksa teman se-lingkungan.
Dan kemudian merasakan keindahan dalam membaca
Firman Tuhan yang sebelumnya hanya beliau dengar
dari homili Romo saat misa.
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Misa Pembukaan
Emmaus Journey
Angkatan ke-5
tahun 2017,
Gereja Santa Odilia
Paroki Citra Raya.

Turut hadir pula perwakilan dari dewan paroki,
bapak Ratno Wahyudi, yang dalam sambutannya
beliau menyatakan bahwa dewan P
paroki mendukung kegiatan EJ tersebut.
Beliau juga berpesan agar EJ jangan hanya di
ruangan saja, tapi harus ada tugas perutusan.
Masih ada lagi, kesaksian dari bapak Karyono,
peserta EJ angkatan 2 tahun 2014, yang
kemudian aktif melayani sebagai fasilitator.
Beliau menyatakan bahwa sebenarnya ia tidak
perlu lagi bersaksi, Emausser angkatan baru
harus juga mulai berani bersaksi.
Pada kesempatan itu juga beliau menyampaikan
ungkapan terima kasih kepada bapak John dan
ibu Yani, yang selalu menemani selama proses
belajar di EJ sejak tahun 2014. Buah hasilnya,
beliau kini aktif melayani sebagai prodiakon
dan juga sebagai ketua lingkungan.
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Editorial

Romo Felix berkisah tentang seseorang yang bertanya
kepada opanya apakah ada gunanya membaca kitab
suci ?, karena setelah membaca dia langsung lupa.
Menjawab pertanyaan cucunya, opa menugasi
cucunya untuk mengambil air dengan keranjang
berlubang. Si cucu melaksanakan perintah opa,
tapi setelah sampai, air di keranjang sudah habis.
Opa menyuruh cucu untuk berlari lebih cepat
lagi, tapi tetap saja airnya habis sebelum sampai
tujuan.

Bertekun dalam pengajaran dan berani bersaksi.
selama 9 bulan menjadi bayi, dibentuk menjadi
roti, dipecah dan dibagi, itulah tutur bapak Sila
mengawali kesaksiannya, yang artinya bahwa
beliau dibentuk selama belajar bersama di EJ,
kemudian siap diutus dalam tugas pelayanan.
Beliau mengibaratkan bahwa EJ adalah kendaraan
dan Firman Tuhan sebagai GPSnya, tentu saja untuk
menuju keselamatan yang Tuhan yang dijanjikan.

Merasa sia-sia, cucu mengeluh
pada opa dan
berkata bahwa pekerjaannya sia-sia, tapi kemudian
opa berkata pada cucunya, “tidakkah engkau
menyadari, bahwa keranjang tersebut kini telah
bersih?”
Tidak ada yang sia - sia dari kegiatan EJ, tidak ada
yang sia-sia dari membaca kitab suci dan membuat
jurnal setiap hari. Dengan membaca kitab
suci, jiwa kita akan dibersihkan dan diubah
menjadi manusia baru yang semakin mengasihi
Allah, seperti keranjang tadi, begitulah romo Felix
berpesan.

Hidup mendasar. berbuah dan terfokus
“Hidup mendasar, berbuah dan terfokus” itulah
yang menjadi pokok pembelajaran di EJ, tetapi
khusus di Odilia ditambahkan 1 materi lagi, yaitu
“melayani”, kurang lebih seperti itu romo Felix
mengawali homilinya.

Semua fasilitator tidak layak
Di penghujung acara romo Felix memohonkan
berkat Tuhan dengan mendoakan satu persatu
seluruh panitia dan fasilitator. Sebelum memohonkan
berkat Tuhan dan doa, Romo Felix kembali
berpesan bahwa keberhasilan panitia bukan diukur
dari banyaknya jumlah peserta, tapi perubahan
menjadi lebih baik pada pribadi masing - masing
itu tujuannya.
Romo Felix bercerita bahwa ketika disodori nama
- nama fasilitor dan ditanya apakah mereka layak
menjadi fasilitator, romo menjawab bahwa mereka
semua tidak layak, tetapi tidak perlu khawatir
karena fasilitator tidak bekerja sendiri, Roh Kudus
akan senantiasa membimbing.

Pada kesempatan yang berbahagia tersebut, romo
Felix menjelaskan tentang bedanya melayani Tuhan
dan melayani pekerjaan Tuhan. Melayani Tuhan
itu seperti Maria, tekun berdoa, rajin mendengar
Firman Tuhan, sehingga akan semakin dekat
dengan Tuhan, sedangkan melayani pekerjaan
Tuhan itu seperti Martha, sibuk bekerja. Melayani
Pekerjaan Tuhan belum tentu melayani Tuhan,
tetapi dengan melayani Tuhan sudah pasti akan
dengan sukacita melayani pekerjaan Tuhan . Beliau
berpesan hendaknya kita lebih mengutamakan
melayani Tuhan.
Beliau juga menghimbau
agar jangan sampai karena kesibukan melayani
pekerjaan Tuhan di gereja, kita jadi menomerduakan
tanggung jawab di dalam keluarga. Satu sikap batin
yang tak kalah penting yang disampaikan oleh
romo Felix adalah hendaknya kita melayani demi
kemuliaan Tuhan, bukan demi pekerjaan tersebut.
99

Melodi edisi khusus Natal-2017

Suara Odilia
Editorial
Emmauser Muda
Yang tak kalah istimewa dari EJ angkatan ke
5 ini, adalah adanya kelompok emmauser
OMK-KKMK. Diharapkan emmauser
muda angkatan ke 5 ini dapat menjadi
teladan bagi kaum muda lainnya, dan
kedepannya dapat menjadi magnit bagi
kaum muda lainnya untuk semakin akrab
dengan firman Tuhan dan bertumbuh
dalam iman melalui kegiatan Emmaus
Journey.
Menariknya lagi, para Emmauser muda
tersebut datang dengan sendirinya tanpa
ada yang mengajak apalagi memaksa dan
dengan kesadaran penuh mereka mendaftar
dan menyatakan diri ingin mengikuti
Emmaus Journey.

Tentunya kehadiran mereka di Emmaus Journey bukan
suatu kebetulan, akan tetapi diyakini bahwa Tuhan
sendiri yang memanggil melalui dorongan Roh Kudus,
dan pastinya ada rencana Tuhan yang indah dibalik
kehadiran mereka.
Selamat belajar Emmauser muda, selamat berpetualang
selama 9 bulan ke depan untuk menelusuri kedalaman
nilai - nilai Firman Tuhan.

DISKUSI EMAUS JOURNEY

OMK - KKMK
SANTA ODILIA

Gereja Santa Odilia,
Minggu, 23 Juli 2017
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Suara Odilia
Editorial

Oleh : Team Melodi

PERINGATAN
HARI ANAK NASIONAL

M

inggu, 23 Juli 2017, bertempat di Mall Alam
Sutera, berlangsung acara Peringatan Hari Anak
Nasional yang dihadiri kurang lebih seribu lima ratus
anak BIA dan 500 orang tua dari tiga belas paroki
sedekenat Tangerang. Acara ini diprakarsai oleh
Forum Komsos Dekenat Tangerang bekerja sama
dengan Seksi Katekese sebagai bentuk kepedulian
terhadap anak-anak Indonesia yang diharapkan
menjadi penentu masa depan bangsa Indonesia.
Hari Anak Nasional adalah hari yang diperingati
bangsa Indonesia pada tanggal 23 Juli setiap tahun
dalam rangka meningkatkan kesejahteraan anak secara
keseluruhan. HAN diresmikan dengan Kepres No.44
tahun 1984. Dengan diperingati HAN setiap tanggal
23 Juli, diharapkan semua warga bangsa Indonesia
baik orang tua, keluarga, masyarakat, swasta dan
pemerintah dapat meningkatkan kepedulian terhadap
perlindungan dan pemenuhan hak-hak anak Indonesia
untuk dapat tumbuh dan berkembang secara optimal
sehingga menjadi generasi penerus yang handal dan
berkualitas tinggi.

103

Pada peringatan Hari Anak Nasional
tahun ini Forum Komsos Dekenat Tangerang
secara khusus mensosialisasikan buku tujuh (7)
nilai dan pemutaran Film pendek tentang anak
Indonesia yang diperankan oleh umat paroki dari
dekenat Tangerang. Tujuh nilai tersebut adalah
(1) Ketaatan, (2) Kejujuran, (3) Ketekunan, (4)
Tanggung jawab, (5) Kesederhanaan, (6) Berbagi,
dan (7) Menyayangi.
Anak-anak BIR juga ikut hadir
mendampingi anak-anak BIA dari paroki masingmasing. Acara berlangsung
meriah. Suasana
persaudaraan begitu terasa.
Anak-anak begitu
senang karena mereka dapat berkumpul, bermain,
bernyanyi bersama dengan teman-teman se paroki
maupun dengan paroki lain. Mereka menyanyikan
lagu-lagu perjuangan dengan penuh semangat.
Tarian Tradisionalpun banyak disuguhkan panitia.
sayangnya pemutaran film tidak bisa dinikmati
dengan baik karena gambar dan suara kurang jelas.
Tidak kalah menarik, Sonus Caeli Choir,
pimpinan bapak Arie Waicaksono, mewakili Paroki
Citra Raya membawakan beberapa buah lagu,
membuat suasana semakin meriah. Mereka hadir
sekaligus mewakili Gereja Santa Odilia. Acara ini
secara khusus diliput Metro TV.
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Editorial
(OMK ST.DAMIAN
TIGARAKSA)

THE FIRST CHARITY CONCERT

P

aduan suara Damian merupakan paduan suara mudamudi Orang Muda Katolik (OMK) wilayah Tigaraksa di
paroki Citra Raya. Paduan suara ini dibentuk satu tahun yang
lalu. Yang dilandasi atas persamaan dan keinginan untuk
belajar menyanyi sebagai pelayanan kepada gereja Katolik
dan sesama. Sehingga terbentuklah kelompok paduan suara
kami ini dengan nama Choir Santa Damian.
		
Banyak kegiatan yang sudah kami lakukan dengan
kelompok paduan suara ini, diantaranya tampil atas
undangan sebagai choir wedding di paroki-paroki lain
di Tangerang dan sekitarnya. Selain itu kami juga sering
membantu paduan suara di lingkungan dan wilayah kami,
Santo Damian. Kemudian impian kami selanjutnya, yakni
membuat sebuah pagelaran atau konser music di paroki
kami. Dengan dukungan dari para pastor dan pengurus
wilayah Tigaraksa, kami memberanikan diri untuk membuat
konser pertama tersebut.
		
The First Charity concert ini merupakan konser
pertama yang diadakan di gereja Santa Odilia, yang kami
selenggarakan dengan mengangkat tema “THE STORY OF
ST. ODILIA”. Kemudian konser yang diadakan pada hari
Sabtu, tanggal 30 September 2017 di gedung pelayanan Santo
Damian, lantai-3 gereja Santa Odilia. Dengan tanda masuk,
tiket sebesar Rp. 25.000,- dan dihadiri penonton kurang
lebih sebanyak 250 orang, kami membawakan 8 buah lagu,
dimana salah satunya merupakan lagu Hymne Santa Odilia.
Penonton yang hadir selain dari umat paroki juga dating dari
paroki tetangga sekitar Tangerang.
		
Konser dibagi menjadi 2 sesi, pada sesi pertama
menampilkan lagu-lagu tentang Santa Odilia dalam bentuk
choir musical. Sedangkan sesi kedua, kami mempersembahkan
2 buah lagu “lawas”, dengan judul My Favorite Thing dan
Through The Eyes Of Love. Kemudian lagu dengan judul
“Crayon Shinchan Ost” dipersembahkan sebagai lagu terakhir
penutup konser malam itu, menggambarkan lagu masa
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kecil yang diaransemen dan sekaligus
sebagai pelatih choir kami, yakni
saudara Frederik Edward (Audi). Sorak
sorai tepuk tangan berkumandang di
dalam gedung tersebut dan senyum
lega menghiasi wajah-wajah kami dan
semua panitia yang terlibat.
		
Sekitar 300 tiket disediakan,
yang dapat diperoleh melalui pesanan
dan juga secara langsung ditempat,
merupakan bukti kesuksesan kami,
sebagai anggota koor dan panitia yang
merupakan anak muda wilayah Santo
Damian Tigaraksa. Sebuah persembahan
menarik dan berkesan bagi para tamu
undangan dan penonton yang hadir. Ini
merupakan salah satu bentuk pelayanan
anak muda, yang diberikan untuk
gereja dan warga sekitar. Sebab hasil
dana yang terkumpul dalam kegiatan
tersebut seluruhnya disumbangkan
untuk Pondok Pesantren DAARUL
FALAHIYY di Cisoka Tangerang.
		
Penyerahan
dilangsung
seminggu setelah kegiatan konser
ini, yakni pada tanggal 9 Oktober
2017. Suatu kebanggaan bagi kami
juga, karena ini merupakan pertama
kalinya umat Katolik gereja Santa
Odilia, melalui orang muda untuk
berkunjung dan membantu saudarasaudara kita dalam para santri di
pesantren. Didampingi Romo Felix,
kami langsung bertemu dengan bapak
Kyai di pesantren tersebut.

Suara Odilia
Editorial
		
Kami bertemu, berkenalan dan berbincang
dengan mereka tanpa adanya batasan beda agama.
Layaknya guru dengan murid, kami berbagi
pengalaman dalam pelayanan sebagai anak muda
dan juga kamipun banyak belajar dari bapak Kyai
tersebut. Menariknya, ada 3 hal yang diajarkan oleh
bapak Kyai, yaitu:
- pertama, mengejek bukan menginjak
- kedua, yang marah bukan pemarah
- ketiga, menggunakan argument bukan sentiment
		
Yang terpenting kita sebagai anak muda
tidak baik menyebarkan hoax. Malahan sebagai
anak muda harus menyatukan semua perbedaan
yang ada di sekitar kita, karena kita semua adalah
satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan oleh siapa
pun. Anak muda harus menjunjung PERSATUAN!
terlebih perbanyak kegiatan sebagai “Orang Muda
dalam Pelayanan“.
Oleh : Intan Apriyani Hapsari
(Ketua OMK Wilayah St. Damian-Tigaraksa)
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Suara Odilia
Editorial

Sebuah Pengalaman
Berharga

belajar memahami karakter
sesama yang berbeda- beda

Oleh : Valentina Noge

T

erima kasih banyak sebelumnya, karena
sudah memberi kesempatan untuk
berbagi pengalaman mengenai kegiatan seputar
pembuatan film rohani yang diselenggarakan
oleh KOMSOS KAJ bekerja sama dengan gereja
Santa Odilia - paroki Citra Raya oleh bimbingan
Mas Guntur Liem.
Ini adalah pengalaman pertama bagi saya
dan teman-teman mengikuti proses pembuatan
film. Saya sangat terkesan karena kegiatan
ini mengajak umat dan melibatkan beberapa
kategorial serta anak-anak muda gereja Santa
Odilia untuk ikut serta terlibat didalamnya, mulai
dari pemain sampai crew, dan semuanya punya
kesempatan yang sama untuk belajar.
Banyak sekali pengalaman berharga yang
kami dapat di kegiatan ini.
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Bagaimana kami dapat bekerjasama dan
berkomunikasi dalam satu team dengan baik.
Bagaimana memahami karakter satu sama lain,
Dan belajar bagaimana kami bisa sangat menghargai
waktu, berkomitmen dalam mengambil keputusan
dan bertanggung jawab pada masing-masing tugas.

Menurut saya pengalaman seperti ini tidak hanya
berpengaruh pada saat proses pembuatan film
atau kegiatan didalam gereja saja, namun juga akan
berdampak baik pada kebiasaan kami sehari-hari, salah
satu contoh didalam lingkungan kerja.
Saya berharap untuk kedepannya kegiatan
pelayanan ini semakin berkembang dan menghasilkan
karya-karya positif yang bermanfaat bagi seluruh umat
Kristiani khususnya seluruh umat gereja Santa Odilia paroki Citra Raya.
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APEL KEBHINEKAAN
SANTA ODILIA

Suara Odilia
Editorial

Oleh : Pastor Felix Supranto, SS.CC

M

enjelang penerimaan Krisma di Gereja St. Odilia
Citra Raya Tangerang, Apel Kebhinekaan
diadakan di halaman gereja. Hadir Bapak Uskup
Mgr. Ignatius Suharyo, Uskup Keuskupan Agung
Jakarta, Banser, GP Ansor, WKRI, Seksi HAAK,
DPP, WKRI, Orang Muda Katolik, dan Pemuda
Katolik. Komendan Upacara adalah Bapak Anwari,
Komendan Banser Kabupaten Tangerang.
Dalam amanatnya, Bapak Uskup menyampaikan
bahwa kehadiran Banser dan NU dalam upacara
ini merupakan tekad untuk bahu membahu dalam
mencapai cita-cita kemerdekaan. Umat Katolik
harus melibatkan diri dalam masyarakat tanpa
menghilangkan identitasnya sebagai orang Katolik.
Bapak Anwari juga menegaskan bahwa setiap orang
memiliki keyakinan masing-masing, tetapi tentang
hal kemanusiaan harus kita hormati dan perjuangkan
bersama.
Setelah Misa Krisma, dilanjutkan dengan acara
bersama dengan Banser dan GP Ansor. Banser dan
GP Ansor bersama Bapak Uskup dan umat Katolik
menyanyikan dengan semangat Lagu Mars NU dalam
bahasa Arab dan Indonesia yang berjudul Syubbanul
Wathon (Cinta Tanah Air) -

Yaa Lal Wathon – Hubbul Wathon Minal Iman
Ya Lal Wathon Ya Lal Wathon Ya Lal Wathon
Hubbul Wathon minal Iman
Wala Takun minal Hirman
Inhadlu Alal Wathon
Indonesia Biladi
Anta ‘Unwanul Fakhoma
Kullu May Ya’tika Yauma
Thomihay Yalqo Himama
Pusaka Hati Wahai Tanah Airku
Cintamu dalam Imanku
Jangan Halangkan Nasibmu
Bangkitlah Hai Bangsaku
Pusaka Hati Wahai Tanah Airku
Cintamu dalam Imanku
Jangan Halangkan Nasibmu
Bangkitlah Hai Bangsaku
Indonesia Negriku
Engkau Panji Martabatku
Siapa Datang Mengancammu
Kan Binasa di bawah dulimu,
Lagu itu sungguh membangkitkan semangat
kebangsaaan dan nasionalisme. Setelah menyanyikan
lagu tersebut, kami melakukan deklarasi bersama
untuk mengawal Pancasila dan UUD 1945.
Acara diakhiri dengan yel yel, yaitu
Siapa kita ? Indonesia
NKRI ? Harga mati.
Pancasila ? Jaya
Nusantara ? Milik kita.
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Pojok Pelita Odilia
Editorial
Sie Lingkungan Hidup

Iman & Kepedulian
terhadap
Lingkungan Hidup

D

Oleh : Petrus W

alam perjalanan kita, pergi dan pulang menuju
gereja Santa Odilia dan yang melewati pasar
tradisional Cikupa bukan pemandangan baru lagi.
Tumpukan sampah tersebar ditengah pembatas jalan,
berjejer bagaikan barisan yang sedang menunggu
giliran. Kalau diperhatikan, sumbernya berasal dari
para pemilik toko buah, sayuran bahkan sampah
rumah tangga yang sengaja ditinggalkan di sana, sambil
menanti petugas kebersihan lewat dan membawanya.
Fenomena ini tidak saja terjadi di areal sekitar pasar,
mari kita melihat ke dalam lingkungan gereja kita
sendiri, sama atau tidak dengan yang di pasar ? (semoga
tidak)
Gereja seharusnya tidak menjadi sumber sampah bila
saja kita semua mau sedikit menggerakkan tangan
dengan meletakkan sampah di tempat yang sudah
disediakan. Dan peduli melakukan hal yang sama di
mana pun kita berada. Bahkan setiap selesai misa selalu
dibacakan “Marilah kita jaga dan rawat lingkungan
hidup kita khususnya lingkungan gereja”
Semoga saja tidak hanya didengar tapi kesadaran kita
untuk menjalankannya. Jika tidak, dampaknya kurang
baik bagi kehidupan kita karena bau yang tidak sedap
dan pemandangan yang tidak enak dilihat.
Bagaimana kita memperlakukan hal ini ke dalam
kehidupan kita sebagai seorang kristiani ?
Mengutip tulisan dari Paus Benedictus XVI dalam
Caritas in Veritate (no. 48). “ Keberadaan alam
mengekspresikan sebuah desain tentang cinta dan
kebenaran. Alam hadir lebih dahulu daripada kita
dan sudah diberikan kepada kita oleh Allah sebagai
setting hidup kita. Alam berbicara kepada kita
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tentang Sang Pencipta (bdk. Rom 1:20) dan CintaNya pada kemanusiaan. Alam ditakdirkan untuk
diparipurnakan dalam Kristus pada akhir Zaman
(bdk. Efesus 1:9-10 : kolose 1:19-20). Jadi alam
hadir untuk kita bukan sebagai “tumpukan sampah”
namun justru sebagai karunia dari Sang Pencipta
yang telah membentuk tatanan dalam kepadanya,
sehingga manusia bisa belajar tentang prinsipprinsip yang dibutuhkan untuk mengusahakan dan
memelihara taman. (kej 2:15)”. Refleksi iman yang
sangat indah dan menyentuh dari Bapa Paus kita”.
Lalu apa tindakan kita, sebagai umat beriman warga
gereja Katolik ? yaitu menjauhi “Dosa Ekologis” dan
melakukan “Pertobatan Ekologis”. Bentuk nyata
pertobatan ekologis dapat dilakukan dalam 3 hal :
1. Pertobatan Personal :
Di mulai dari diri kita sendiri dengan kebiasaan
hidup sehari-hari yang terukur misalnya : tidak
sembarangan membuang sampah.
2. Pertobatan Structural
Di mulai dari komunitas kecil seperti keluarga dan
lingkungan lalu meluas mencakup paroki bahkan
Keuskupan, misalnya dengan gerakan membersihkan
selokan (got) yang bisa dilakukan berkala bersama
lingkungan dan komunitas.
3. Pertobatan yang lebih Simbolis :
Seperti membuat kandang atau pun pohon Natal dari
barang bekas seperti yang pernah dilakukan panitia
Natal di gereja kita ini adalah contoh baik yang perlu
disosialisasikan dalam setiap momen kegiatan gereja
seperti hari Raya Natal, Paskah, Pesta Nama dan
lain-lainnya.
Kita tentu tidak ingin tidur, bermain, belajar dan
berdoa di atas dan dikelilingi oleh tumpukan sampah
yang berbau busuk, bukan ?
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Tenda Gaul
Editorial

PERTANYAAN : TEKA-TEKI SILANG
Melodi edisi Natal - 2017
MENURUN
1. Pangeran Nasional kita
2. Dulu bernama Uni Soviet
3. Datar
5. Daya tahan tubuh
6. 17 Agustus, hari .....
8. Negara Kangguru
9. Skenario di lapangan
12. Sport
14. Toko obat
15. Lima
16. Tidak Salah
19. B.Inggrisnya Cake

MENDATAR
1. Proklamator kita
4. Kebutuhan Utama Bayi
7. Lagu Daerah Ambon
10. Hari Kemerdekaan RI
11. Pemenang
13. Luar Angkasa
15. Bagian
17. Negara Tetangga
18. Aturan yang membantu
20. Tolong (ditambah akhir imbuhan)
21. Sumber hidup
22. Negara pesepakbola Maradona
23. Pemain Senior Brazil
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Dapur Melodi

Melodi edisi XIII Paskah-2017

01.
02.
03.
04.

				
Lingk. St. Filipus Neri
Lingk. St. Sesilia		
Lingk. St. Veronika
Lingk. St. Carolus B

Nominal
Rp. 75.000
Rp. 230.000
Rp. 100.000
Rp. 100.000

Exp
(15 exp)
(15 exp)
(15 exp)
(15 exp)

05.
06.
07.

Lingk. St. Petrus		
Lingk. St. Yakobus
Lingk. St. Ursula		

Rp. 222.000
Rp. 100.000
Rp. 80.000

(40 exp)
(15 exp)
(15 exp)

08.
09.
10.
11.
12.

Lingk. St. Rafael		
Lingk. St. Agustinus
Lingk. St. Bernadeth
Lingk. Yohanes Bosco
Lingk. St. Krisantus

Rp. 110.000
Rp. 55.000
Rp. 100.000
Rp. 100.000
Rp. 75.000

(20 exp)
(11 exp)
(20 exp)
(15 exp)
(15 exp)

13.
14.

Lingk. St. Vincentia
Lingk. St. Chatarina

Rp. 75.000
Rp. 75.000

(15 exp)
(15 exp)

15.
16.
17.
18.

Lingk. St. Maria		
Lingk. St. Anna		
Lingk. St. Dominikus
Lingk. St. Yoakim		

Rp. 75.000
Rp. 75.000
Rp. 75.000
Rp. 180.000

(15 exp)
(15 exp)
(15 exp)
(30 exp)

19.
20.
21.

Lingk. St. Greg Agung
Rp. 100.000
Lingk. St. Bonaventura
Rp. 250.000
Lingk. St. Yoseph Pekerja Rp. 78.000

(20 exp)
(50 exp)
(15 exp)

Total Donasi (21 lingk)

401 exp

Rp.2.330.000

DONASI LINGKUNGAN

Update : Donasi Lingk. Melodi X-2016
- Lingk. St. Carolus Boromeus

Rp. 75.000,- (12 exp)

Total Donasi Update (1 lingk)

Rp. 75.000,- (12 exp)

Update : Donasi Lingk. Melodi XII-2016
- Lingk. St. Bonaventura		
- Lingk. St. Lukas			
- Lingk. St. Yoseph Pekerja		
- Lingk. St. Carolus Boromeus

Rp.
Rp.
Rp.
Rp.

75.000,- (15 exp)
80.000,- (15 exp)
78.000.- (15 exp)
75.000,- (12 exp)

Total Donasi Update (4 lingk)

Rp. 308.000,- (57 exp)

Berita Foto :
Minggu, 21 Juli 2017 : Kunjungan Pastor Harry Sulityo,pr (Ketua Komsos KAJ) ke Komsos Odilia
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