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Editorial

Puji Syukur kepada Tuhan kita Yesus Kristus 
atas berkat, rahmat dan kasih-Nya atas parti-

sipasi seluruh umat Santa Odilia dalam rangkaian 
perayaan misa Natal tahun 2018 ini yang berjalan 
dengan lancar.

- Terima kasih kami haturkan kepada Pastor 
Felix Supranto,SS.CC, Pastor Asran Making,SS.
CC, Pastor Valentinus,SS.CC,  Frater, Suster, 
Petugas Liturgi, Prodiakan, PA-PS, Koor, Tata 
Laksana, KFO, Tim bunga, Teman2 HAAK, dan 
smua pihak yang telah melayani Tuhan dalam 
perayaan misa malam natal  dan Natal BIA (24-
25 Desember 2018). 

- Terima kasih yang setinggi-tingginya juga 
kepada Pengurus Dewan Paroki, Para Ketua 
Lingkungan/ Wilayah dan seluruh umat gereja 
Santa Odilia paroki Citra Raya yang sangat luar 
biasa dalam mendukung, dari perencanaan hingga 
pelaksanaannya.

- Terima Kasih juga kepada Kepala Kepolisian 
Resort Tangerang beserta jajarannya, Pimpinan 
Komando Resort Militer 052 Kota Tangerang 
beserta jajarannya, Pemerintah Kabupaten 
Tangerang beserta jajarannya, Petugas Dinas 
Perhubungan Kabupaten Tangerang dalam 
membantu menjaga keamanan Natal ini

Sambutan
Panitia Natal-2018

- Terima Kasih juga kepada segenap Manajemen 
Perumahan Citra Raya, Para Donatur, Pemasang Iklan 
dan umat yang tidak bisa kami sebutkan satu persatu, yang 
telah membantu dengan caranya masing-masing, dalam 
membantu penyelenggaraan misa Natal tahun 2018 ini. 

Apa yang telah kami lakukan, tidaklah terlepas dari 
kesalahan, kekurangan, ketidaknyamanan bapak ibu dan 
saudara-saudari sekalian, untuk itu atas nama Panitia 
Natal 2018 saya mohon maaf.

Saat ini kita sedang merasakan kegembiraan dan sukacita 
Natal, namun saudara-saudara kita sedang mengalami 
musibah akibat terjangan bencana tsunami di Selat 
Sunda. Untuk itu marilah kita doakan mereka agar diberi 
ketabahan dan bagi korban meninggal dunia dapat 
diterima disisi Tuhan Yang Maha Esa.

Akhirnya, saya atas nama Panitia Natal 2018 mengucapkan 
Selamat Natal, smoga membawa sukacita dan semakin 
menjadikan pribadi kita yang penuh kasih dalam pelayanan 
untuk memuliakan Tuhan.

Selamat Natal 2018 dan Selamat Tahun Baru 2019.
Tuhan Yesus Memberkati dan
Bunda Maria Doakanlah kami selalu. Amin
Trimakasih

REDAKSI  TEAM MELODI  &  KOMSOS ODILIA
mengucapkan : kepada seluruh umat Gereja Santa Odilia

“SELAMAT  NATAL - 2018
SELAMAT TAHUN BARU - 2019”

Oleh : Yustinus Puspa Cahyono
(Ketua)
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Ruang Pastoral

Konferensi Pers Natal 2018 disampaikan oleh 
Uskup KAJ Mgr.Ignatius Suharyo, bersama 

dengan Vikjen KAJ Pastor Samuel Pangestu, Pr 
dan Kepala Paroki Katedral Pastor Hani R.Har-
toko, SJ pada Selasa, 25/12, dengan tema “Yesus 
Kristus Hikmat Bagi Kita

Dalam kesempatan tersebut, sebagaimana 
disampaikan oleh Humas KAJ, Susyana Suwadie, 
Mgr Suharyo menekankan beberapa hal yang 
menjadi pesan natal tahun ini:

1. Terkait Tema Natal : “Yesus Kristus 
Hikmat bagi kita“ (1 Kor 1:30a)
Kata Hikmat disini ditekankan. Hendaknya 
kita bisa menjadi Hikmat bagi sesama. Sesuai 
dengan gerakan ajakan untuk mengamalkan 
Pancasila dimana tahun 2019 merupakan 
ajakan untuk gagasan yang menjadi gerakan 
untuk mengamalkan sila ke-4.

Maka Keuskupan Agung Jakarta mengajak seluruh 
umat di KAJ untuk turut serta berperan aktif. 
Semboyan di tahun ke-4 ini adalah “Kita Berhikmat, 
Bangsa Bermartabat”. Maka jika pemimpin kita 
bisa menjadi teladan bagi kita, artinya menjadi 
hikmat dan dengan demikian bangsa akan semakin 
menjadi bermartabat.

2. Untuk selalu merawat ingatan bersama;
Kita tidak terlepas dari kaitan masa lalu yang 
menjadi semangat bagi bangsa kita seperti 
adanya Tahun Kebangkitan Nasional 1908, 
diikuti dengan Sumpah Pemuda 1928 yang 
menambahkan satu bahasa setelah satu nusa, 
satu bangsa, dan satu bahasa. Serta Pancasila 
sebagai ciri dari nilai-nilai dasar budaya 
bangsa kita yang tercermin melalui kelima 
silanya.

Mengawali konferensi pers, Bapak Uskup juga 
turut menyatakan keprihatinan yang mendalam 
dan belasungkawa yang sedalam-dalamnya atas 
terjadinya bencana tsunami yang baru-baru 
ini terjadi di Sumatra Selatan dan Banten, dan 
sebelumnya musibah di Palu, Lombok, dan lainnya.

PESAN NATAL-2018
-  Uskup Keuskupan Agung Jakarta -

Menjadi Hikmat bagi Sesama dan Merawat Ingatan
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Ruang Pastoral

VATIKAN – Pemimpin umat Katolik dunia, 
Paus Fransiskus, mengimbau orang-orang di 

negara maju menjalani kehidupan dengan lebih seder-
hana. Dia juga mengutuk kesenjangan yang kian mele-
bar antara si kaya dan miskin. Pesan tersebut disam-
paikan dalam Misa Natal yang digelar di Basilika Santo 
Petrus, Vatikan, Senin (24/12/2018), malam.

Paus Fransiskus menandai Natal keenam selama 
masa kepausannya dengan memimpin misa yang 
dihadiri sekitar 10.000 orang. Dalam khotbahnya, 
Paus Fransiskus mengatakan, bayi Yesus yang lahir 
dalam kemiskinan semestinya menjadi perenungan 
bagi orang yang rakus dan tamak.

“Mari kita bertanya kepada diri ini, apakah saya 
membutuhkan semua materi dan segala yang rumit 
untuk hidup? Dapatkah saya menjalani kehidupan 
yang lebih sederhana tanpa sesuatu tambahan yang 
tidak perlu?” kata Paus Fransiskus dalam khotbahnya 
seperti dikutip dari Reuters, Selasa (25/12/2018).

Paus Fransiskus menjelaskan, kelahiran Yesus Kristus 
dalam kemiskinan menunjukkan cara baru untuk 
hidup. Yakni bukan dengan melahap dan menimbun 
kekayaan, melainkan berbagi dan memberi.

“Bagi banyak orang, makna hidup ditemukan 
dalam kondisi memiliki kelebihan materi. 
Keserakahan dan nafsu yang tidak terpuaskan 
tertanam hampir dalam semua diri manusia. 
Bahkan, hari ini sebagian orang makan 
dengan mewah di saat beberapa lainnya sulit 
mendapatkan makanan untuk bertahan hidup,” 
sambung Paus Fransiskus.

Setiap Natal, Paus Fransiskus selalu memberikan 
pesan kepada umat Katolik untuk hidup 
lebih sederhana. Pada 2016 lalu, dia sempat 
menyinggung makna Natal yang sederhana 
telah ditenggelamkan oleh materialisme.

Pada Natal kali ini, Vatikan memberikan hadiah 
kepada tunawisma berupa klinik di Lapangan 
Santo Petrus. Tunawisma itu nantinya bisa 
mendapatkan pengobatan gratis di klinik 
tersebut. Klinik tersebut memang sengaja 
dibangun untuk melayani kebutuhan tunawisma 
di Vatikan yang jumlahnya terus meningkat.

Pesan Natal 2018
Paus Fransiskus
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NATAL YANG PENUH 
HIKMAT

Oleh : Lubertus Agung

Peringatan perayaan Natal merupakan peringatan 
perjalanan sejarah. Perayaan Natal itu melalui tiga 

waktu, yaitu  waktu lampau, waktu kini, dan waktu yang 
akan datang. Waktu lampau dirayakan dengan situasi 
saat itu. Waktu kini dirayakan dengan kondisi saat ini. 
dan yang akan datang juga akan dirayakan sesuai saat 
yang akan datang. Namun  situasi-situasi yang dialami 
itu kendati berbeda setiap tahun tidak dapat  mengubah 
esensi sejarah kelahiran Yesus. 

Ketika Yesus lahir dua ribu tahun yang lalu situasinya 
sangat memprihatinkan. Saat itu Yesus lahir di sebuah 
kandang domba yang sebenarnya tidak layak bagi 
Yesus lahir ditempat seperti itu. Tempat yang tidak 
representatif  bagi kelahiran Yesus sebagai Putera Allah..
Para gembala, domba, Maria serta Yosep sendiri menjadi 
saksi nyata dan bisu atas kelahiran Yesus. Kedatangan 
ketiga raja dari Timur memperkuat kebenaran bahwa 
Yesus sungguh lahir disebuah kandang yang hina 

dan menjijikan. Situasi yang lebih 
memprihatinkan lagi bahwa  Herodes 
mengancam membunuh bayi Yesus 
setelah mendengar berita dari tiga raja dan 
tidak memberitahukan kepadanya tempat 
Yesus dilahirkan. Apa yang telah terjadi 
saat itu tentu saja tidak bisa mengubah 
fakta yang menjadi landasan kisah Natal 
dari zaman ke zaman. Jika Yesus lahir 
dalam situasi seperti itu saat itu, apakah 
kelahiran Yesus membawa Hikmat?  Jika 
direnungkan bahwa Kelahiran Yesus 
pada zamannya mempunyai kehikmatan 
tersendiri. Kelahiran Yesus penuh hikmat 
tentu yang pertama kita lihat bahwa 
Allah telah merencanakan demikian. 
Itulah kehikmatan Allah yang melampaui 
pikiran dan hati manusia.  Sebab bagi 
Allah hal itu mungkin sedangkan bagi kita 
tidak mungkin dan penuh tanda tanya. 
Kehadiran para gembala, domba, dan 
ketiga raja dari Timur saat itu membawa 
hikmat tersendiri bagi  Yesus, Maria 
dan Yosef. Bahkan segala situasi yang 
ekstrimpun saat itu ada kehikmatan 
tersendiri. Itu semua merupakan 
kehikmatan yang berasal dari Allah. Sebab 
kehikmatan Allah hadir dalam segala 
situasi.

Peristiwa dua ribu tahun yang lalu kita tidak 
mengalami dan merasakannya. Tetapi 
meskipun demikian hakekat dari Natal itu 
akan terus kita ulang dan rayakan sampai 
sekarang dan waktu yang akan datang. Kita 
memperingati kelahiran Yesus dengan 
tata cara liturgis Gereja yang tertata dalam 

Fokus
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Fokus

Tata Perayaan Ekaristi. Pertanyaannya 
dimanakah  letak kehikmatan Natal kita 
saat ini? Kehikmatan Natal yang kita 
rayakan zaman sekarang terletak pada 
kekhusukan hati kita dalam mengikuti 
perayaan Ekaristi  saat Natal. Dalam 
kekhusukan itu hati kita bisa memandang 
kehadiran Allah, Allah yang sungguh 
hadir secara nyata dalam diri Putera-
Nya yang tunggal yang hadir dalam rupa 
roti dan anggur. Karena ketika Yesus 
merayakan Perjamuan bersama Murid-
Nya, Ia mengatakan “Lakukanlah ini 
sebagai peringatan akan Aku”.  Perayaan 
Natal sesungguhnya menjalankan amanat 
Yesus ini. Situasi apapun yang kita alami 
dan rasakan saat ini tidak mengubah dan 
bahkan menggoncangkan hikmat Allah 
dalam perayaan Natal, baik sekarang 
maupun yang akan datang. Sedangkan 
persiapan dan ornamen-ornamen Natal 
yang pernak pernik hanya sebagai 
sarana  pendukung kehikmatan jalannya 
perayaan Natal. Sarana itu tentu saja 
penting namun yang terpenting ialah 
menghadirkan kembali peristiwa 
kelahiran Yesus yang sesungguhnya pada 
dua ribu tahun silam dengan membuka 
hati bagi Yesus. Karena hati kita adalah  
“palungan utama” bagi Yesus untuk bisa 
tinggal di dalamnya.

Situasi Natal tahun 2018 ini seiring dengan panasnya situasi 
politik menuju Pileg dan Pilpres April 2019. Situasi politik 
ini tentu membawa kehikmatan tersendiri bagi umat Kristiani 
yang akan merayakan Natal. Antara Natal dan politik memiliki 
kehikmatan masing-,masing. Natal sungguh kita rasakan 
datangnya Hikmat dari Allah sendiri yang membawa kita 
kepada kebahagiaan dan keselamatan yang tidak akan pudarW. 
Politk membawa hikmat tersendiri bagi para caleg dan paslon 
Pilpres yang berasal dari rakyat. Mereka yang dipilih dan 
menang merasa bahwa kemenangan mereka karena rakyat 
dan didukung dengan dana yang tidak sedikit jumlah. Mereka 
harus membeli suara rakyat dengan uang. Mereka merasa 
diuntungkan. Sedangkan bagi pendukungnya dalam hari-hari 
yang akan datang tinggal gigit jari karena mungkin mereka 
akan ditinggalkan oleh pemenang pendukungnya. Hal ini 
tidak berarti menyamakan kehikmatan dari Allah dan  para 
caleg politik. Kita juga adalah bagian dari rotasi politik. 

Tetapi hal ini kita perlu hati-hati dan waspada jangan sampai 
kehikmatan Natal yang merupakan kehikmatan dari Allah 
sendiri cepat terambil dari diri kita karena adanya pengaruh 
politik yang kuat dan  bisa memecah belah hati nurani kita 
oleh karena terpikat dengan pemberian serta janji-janji 
muluk dari para politikus dalam momen demokrasi tahun 
politik ini. Perlu diingat bahwa Hikmat dari Allah adalah 
free (gratis), Yesus diberikan-Nya semata-mata untuk kita 
dan menyelamatkan kita. Mari kita rayakan Natal di tahun 
politik ini dengan membatinkan Hikmat dari Allah karena 
dapat membawa kita kepada sukacita, damai sejahtera, dan 
keselamatan.
Merry Christmas and HNY in 2019!

Berita Foto :
Panitia & rekan-rekan 
karyawan menyiapkan 
pembagian Sembako 
Natal 2018
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Seputar Kita

LIPUTAN  KEGIATAN LINTAS AGAMA
DI TAHUN PERSATUAN-2018

Berita Foto : Minggu, 6 Mei 2018
Peresmian Kampung Bhinneka - Tigaraksa
Bertempat di Sekolah Yayasan Fioretti -Tigaraksa

Berita Foto : Minggu, 19 Agustus 2018
Outbond Cinta Tanah Air di Sekolah 
Yayasan Fioretti - Tigaraksa

Berita Foto : Jumat, 27 Juli 2018
Peresmian Kampung Bhinneka di Pondok Pesantren Daarul Falahiyah (pemilik Bp.KH.Andani) 
di Cisoka. Diresmikan oleh Bp. Kapolres Tangerang : AKBP H. M. Sabilul Alif, S.H., S.I.K., M.Si 
dan Pastor Felix Supranto,SS.CC

Berita Foto : Sabtu, 10 November 2018
Merajut Kebhinekaan dalam Pelayanan 
Kesehatan, dengan acara rekoleksi untuk 
100 orang dokter dan paramedik. Pelayanan 
kesehatan berperan penting dalam merajut 
kebhinekaan, dengan menghadirkan bahasa 
yang dapat diterima, dipahami oleh siapapun. 
Melalui bahasa kasih sayang untuk care 
(perhatian) dan empati  kepada siapapun, tanpa 
membedakan suku dan agama.



Editorial

14   Melodi edisi khusus Natal-2018

Seputar Kita

LIPUTAN LINTAS  AGAMA :
KEGIATAN DI TAHUN PERSATUAN-2018

Berita Foto : Selasa, 2 Oktober 2018
Kunjungan Bpk Uskup KAJ, Mgr.Ign.
Suharyo ke kediaman Rois Syuriah 
PC-NU Kabupaten Tangerang.

Berita Foto : Selasa, 2 Oktober 2018
Kunjungan Bpk Uskup KAJ, Mgr.Ign.
Suharyo ke Bupati Tangerang ;
Bp. Ahmed Zaki Iskandar, B.Bus

Berita Foto :
Minggu, 29 Apr2018
Pentas Seni Kebhinekaan 
(BIA) Santa Odilia dalam 
memperingati Paskah 2018. 
Acara dimeriahkan oleh 
komunitas anak-anak lintas 
agama di lingkungan sekitar 
gereja.
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Jambore remaja misioner 175th sekami 
diadakan oleh Keuskupan Agung Jakarta 

berlangsung pada tanggal 21-24 Juni 2018. 
Acara ini diikuti oleh seluruh remaja paroki 
yang berada di bawah naungan Keuskupan 
Agung Jakarta. Kegiatan ini berlangsung di 
Villa Bukit Hambalang, dan paroki Citra Raya 
pun turut berpartisipasi.
.
Tanggal 21 Juni kami yang tediri dari 11 
remaja dan 8 pendamping berangkat bersama 
dari paroki. Setiba di sana, semua peserta 
melakukan registrasi ulang dan dibagi dalam 
beberapa nama kelompok tenda. Nama 
kelompok tenda tersebut akan menjadi lokasi 
tempat kami beristirahat. Setiap masing-
masing tenda terdiri dari campuran peserta 
remaja paroki se-KAJ. Para pendamping juga 
di bagi dalam nama tenda untuk bergabung 
dengan pendamping paroki yang lainnya.

Pembukaan Jambore diawali dengan misa 
yang dipersembahkan para romo. Kegiatan 
ini bertema “Berbagi Sukacita Injil dalam 
Kebhinnekaan”, yang dihadiri pula Dirjen 
Bimas Katolik. Setelah misa acara di lanjutkan 
dengan ice breaking yang di sertai dengan 
pembagian kelompok yang beranggotaka 
remaja gabungan dari seluruh paroki KAJ 
yang berpartisipasi, dan di pimpin oleh kakak-
kakak panitia.

Selain pembagian kelompok untuk para 
peserta, para pendamping juga dibagi dengan 
aturan yang sama, dan bertugas sebagai pic 
games. Demikian kegiatan di hari pertama.

Memasuki hari kedua, di buka dengan misa. Usai misa, 
para peserta masing-masing kelompok dibagi lagi 
menjadi beberapa pos untuk mengikuti rangkaian acara 
yang sudah dipersiapkan. Sessi ini khusus dibawakan 
oleh para suster, romo dan frater. Tercipta suasana yang 
seru hingga sore hari. Para Biarawan/ wati mengajarkan 
agar para remaja dapat menjadi penerus gereja dan cinta 
tanah air Indonesia. Juga dapat tumbuh berkembang 
dan bermanfaat didalam keluarga dan masyarakat.

Tidak hanya itu mereka juga mengajarkan remaja 
memahami panggilan hidupnya masing-masing, baik 
sebagai manusia awam atau menjadi para penerus 
romo, suster dan frater. Menjadi menarik karena acara 
dikemas dengan diselingi games-games. Usai acara, para 
peserta diberi kesempatan untuk mandi dan bersih-
bersih lingkungan dan rehat sejenak. Setelah itu acara 
dilanjutkan dengan ibadat taishe, yang diikuti seluruh 
peserta dan para pendamping. Kemudian semua peserta 
beristirahat di tenda masing-masing.

Di hari ketiga, setelah misa pagi acara dilanjutkan 
dengan full-games. Beberapa games di suguhkan oleh 
kakak-kakak panitia dan dibantu oleh para pendamping 
paroki lain. Kegiatan ini cukup melelahkan, namun para 
peserta sangat antusias mengikuti setiap games yang 
di suguhkan. Games yang disajikan memiliki tujuan 
dan makna masing-masing. Ada yang bertujuan untuk 
berfikir, kerjasama solid dalam kelompok dan lain-lain. 
Acara berakhir di sore hari dan ditutup dengan  doa 
rosario bersama. Lalu semua beristirahat.
 

Jambore Remaja 
Misioner se-KAJ 

tahun 2018

Oleh : Febri
(Pendamping BIR Santa Odilia)

Seputar Kita
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Di hari terakhir, hari ke-4 acara dibuka dengan 
doa bersama, lalu ice breaking dan akhirnya 
seluruh rangkaian kegiatan ditutup dengan misa 
yang dipersembahkan oleh bapak Uskup, para 
Romo, Suster dan Frater. Usai misa, kita semua 
berfoto bersama dan bersiap-siap pulang kembali 
ke paroki masing-masing.

Demikian rangkaian kegiatan Jambore se-
KAJ yang berlangsung seru, banyak teman 
dan mendapat pengetahuan baru. Sebuah 
pengalaman yang berharga. Semoga kegiatan ini 
bisa berlanjut di tahun-tahun mendatang. Amin 
…. Tuhan Memberkati.

Seputar Kita
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Ekaristi Mempunyai 
Makna Kehidupan 
yang Mendalam

Oleh : Yoseph Donatus SehadunPada tingkat yang paling mendasar Ekaristi adalah 
persekutuan umat (perkumpulan) untuk melakukan 

tindakan berbagi. Dalam Ekaristi yang paling pokok ada-
lah berbagi rezeki. Tidak hanya soal pangan melainkan 
dapat pula melalui gerakan berbagi (solider terhadap 
sesama). Tentu upaya tindakan berbagi ini mengandung 
maksud yang asasi, yaitu membangun sebuah komuni-
tas yang solider. Dalam perjanjian baru, Yesus sebagai 
guru dan pemimpin kita menegaskan bahwa perjamuan 
Ekaristi bukan hanya bersyukur kepada keluarga, me-
lainkan yang terpenting adalah sebuah Perjamuan Ke-
bersamaan.

Perjamuan terakhir yang dibuat oleh Yesus tidak bersama 
keluarga, melainkan dengan para murid-Nya. Hubungan 
antara Yesus dengan para murid adalah menciptakan 
kesetiakawana, seperti dalam sebuah keluarga. Yesus 
berbagi roti dan anggur untuk menunjukkan bahwa 
setiap orang, baik pria maupun wanita dapat menjadi 
saudara dalam hidup solidaritas dan budaya berbagi 
(pangan, sumber alam, dll).

Sehingga bagi orang Katolik merayakan Ekaristi 
adalah membangun sebuah hati seperti langkah Yesus  
menjadikan sebuah komunitas yang mau berbagi. Di 
mana para jemaat berkumpul dalam sebuah Ekaristi 
untuk melakukan tindakan perubahan yang lebih baik 
terhadap sesama. Pengalaman Ekaristi dalam gereja 
purba paling nampak dalam kesaksian Paulus. Paulus 
yakin bahwa makan Tubuh Kristus merupakan tindakan 
berbagi. Ia yakin juga bahwa bagi yang menerima dan 
makan Tubuh Kristus menjadi satu tubuh. Menurut 
Paulus menjadi satu tubuh berarti bertanggung jawab 

terhadap saudara-saudara yang paling miskin 
dan berkekurangan. Sebab ciri khas anggota 
Tubuh Kristus adalah cinta dan perhatian 
kepada mereka yang menderita.

Paulus membandingkan hubungan antara 
penyambut Tubuh Kristus (gereja sebagai 
umat beriman) dengan sebuah tubuh. Ia 
menulis “Karena itu jika satu anggota 
menderita, semua anggota turut menderita, 
jika satu anggota dihormati, semua anggota 
turut bersukacita” (1 kor 12:26). Injil sendiri 
dengan jelas mengandung arti Ekaristi dengan 
berbagi rezeki. Hal ini nampak dengan jelas 
dalam kisah Yesus menggandakan roti.

Cara Yesus membagi-bagikan roti 
digambarkan dengan kata-kata yang sama 
seperti dalam kisah perjamuan terakhir yang 
sudah merupakan upacara Liturgis, telah ditulis 
dalam injil. Misalnya ungkapan Matius dalam 
perjamuan terakhir berbunyi : Dan ketika 
mereka sedang makan, Yesus mengambil roti 
dan mengucap berkat, memecah-mecahkan 
lalu memberikan kepada para murid-Nya dan 
berkata “Ambilah, makanlah, inilah TubuhKu” 
(Mat 26:26).

Renungan
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Kisah memberi makan kepada 5000 orang juga 
mempunyai kisah dan ungkapan yang serupa. Yesus 
mengambil lima potong roti dan dua ekor ikan. 
“Yesus menengadah ke langit dan mengucap berkat, 
lalu memecah-mecahkan roti itu dan memberikan 
kepada para murid-Nya, lalu murid-murid-Nya 
membagi-bagikan kepada orang banyak” (Mat 
14:9). Hubungan antara membagi-bagikan roti dan 
pangan untuk mereka yang lapar diteruskan dalam 
kisah Rasul misalnya dalam kisah Rasul 2:42. Lukas 
mencatat bahwa orang-orang Kristen gereja perdana 
menekuni ajaran para Rasul dan selalu berkumpul 
dan berdoa bersama-sama.

Kendati tidak ada acuan langsung kepada Ekaristi, 
membagi-bagi roti ini terkait dengan ajaran para 
Rasul dan Doa. Bukan santapan syukur keluarga, 
perjamuan yang dinikmati oleh para pengikut 
dan mempunyai makna khusus. Perjamuan ini 
mempunyai kaitan erat dengan berbagi kepada 
mereka yang lapar, karena dalam ayat berikut 
(2:44) disebut bahwa anggota jemaat perdana 
berbagi segala milik, banyak yang menjual tanah, 
rumah dan barang milik lainnya agar tersedia 
cukup pangan dan kebutuhan lain bagi semua.

Mari kita peduli kepada sesama yang menderita 
kekurangan dan kelaparan.
Tuhan Memberkati …

DOA AKBAR LINTAS AGAMA
UNTUK INDONESIA DAMAI

Gereja Santa Odilia - Paroki Citra Raya
Minggu, 12 Agustus 2018

Renungan
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Dimulainya masa Adven menandakan hari Natal 
yang tidak lama lagi akan datang. Memasang pohon 

Natal juga menjadi kebiasaan setiap orang Kristiani di 
seluruh dunia yang merayakan. Tidak dapat dipungkiri 
masa Adven dan memasang pohon Natal menjadi saat-
saat yang dinantikan dan membahagiakan bagi banyak 
orang. Ditambah pula dengan lantunan lagu-lagu Natal 
yang juga banyak diputar di beberapa pusat keramaian, 
yang membuat suasana hari Natal begitu nyata terasa. 

Seperti yang kita tahu, hari Natal adalah perayaan 
tahunan umat Kristiani sebagai hari lahirnya Yesus 
Kristus yang dikirim oleh Allah untuk menebus dosa 
umat-Nya. Hari Natal saat ini banyak dimaknai dan 
dirayakan oleh orang-orang di seluruh dunia dengan 
berbagai cara. Namun, kali ini saya akan membahas 
makna hari Natal sebagai sebagai sebuah harapan. 

Hari Natal dapat dimaknai sebagai 
datangnya harapan dengan lahirnya 
Yesus yang pada saat itu dinanti-nantikan 
kelahiran-Nya sebagai Sang Juru Slamat. 
Maka, saat ini pun kita dapat memaknai 
Natal sebagai datangnya harapan untuk 
kehidupan yang lebih baik.

Berbicara tentang Natal dan harapan, saya 
belum lama ini mendengarkan sebuah lagu 
berjudul “My Grown Up Christmas List”. 
Saya rasa lagu yang sangat cocok dengan 
topik ini dan saya merekomendasikan lagu 
ini untuk dimasukkan ke dalam playlist 
lagu Natal anda.

Berikut merupakan penggalan liriknya :
“So here’s my lifelong wish
My grown up Christmas list
Not for myself but for a world in need
No more lives torn apart
That wars would never start
And time would heal all hearts
And everyone would have a friend
And right would always win
And love would never end, 
This is my grown up Christmas list”

Lagu ini menceritakan mengenai harapan 
yang datang saat hari Natal. Di awal lagu 
itu kita diingatkan kembali akan masa 
kecil kita, dimana di hari Natal kita selalu 
menanti-nantikan hadiah Natal yang 
biasanya diletakkan di bawah pohon 
Natal, alih-alih pemberian dari Santa 
Klaus. Dan hadiah itu bagi kita sebagai 
anak-anak menjadi sebuah kejutan atau 
harapan yang menggembirakan dan 
diimpikan kedatanganNYA. Namun, 
seiring bertambahnya usia kita tidak lagi 
mengharapkan hadiah di bawah pohon 
Natal tersebut layaknya saat kanak-kanak. 

Apa Harapan Natal 
Anda?

Oleh : Maria Gratia Plena M
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Lantas, kemana harapan Natal kita? 
Masihkah kita memiliki harapan di hari 
Natal? Hal inilah yang dimaksud dalam 
lagu tersebut, yakni harapan Natal yang 
dimiliki orang-orang dewasa. Seiring 
bertambahnya usia kita mulai melupakan 
hadiah Natal dan kegembiraan akan 
datangnya hari Natal juga mulai 
berkurang.

Saat dewasa kita cenderung terlalu 
banyak memikirkan hal-hal duniawi 
serta kehidupan sosial kita, sehingga hari 
Natal hanya menjadi sebuah perayaan dan 
hari libur belaka. Lagu ini mengingatkan 
kita untuk kembali memiliki harapan 
Natal layaknya seorang anak kecil yang 
penuh kepolosan dan ketulusan. Kita 
juga boleh bermimpi seperti halnya 
anak kecil. Mungkin bukan mainan yang 
kita harapkan, tetapi hal lain seperti 
kehidupan yang lebih baik. Selain itu, 
dengan bertambahnya usia kita juga 
menyadari bahwa kita tidak bisa hanya 
berharap dan menunggu harapan itu 
datang, tetapi kita juga harus berusaha 
mewujudkan harapan itu.

Terinspirasi dari lagu ini, kita diingatkan kembali mengenai 
hari Natal yang membawa harapan. Kita diajak untuk bisa 
menggali lebih dalam lagi makna dan harapan kita di hari 
Natal ini. Di tengah-tengah dunia yang semakin bebas dan 
tak terkendali ini masihkah kita memiliki harapan?, baik 
bagi diri sendiri ataupun bagi dunia yang kita tinggali? Jika 
ya, seberapa besar usaha dan ketulusan kita mewujudkan 
harapan itu? 

Sebagai contoh, di Indonesia konflik agama menjadi salah 
satu masalah yang akhir-akhir ini sering terjadi. Di hari Natal, 
sebagai orang dewasa kita dapat membuat harapan supaya 
negeri ini diberikan kedamaian dan bisa menjadi negeri yang 
indah dengan keanekaragamannya. Tidak sampai disitu, 
sebagai orang Kristiani kita dapat mengaplikasikan ajaran-
ajaran Yesus mengenai cinta kasih kepada sesama tanpa 
terkecuali sebagai bentuk usaha kita mewujudkan harapan 
itu.

Jangan takut untuk berharap dan bermimpi layaknya anak 
kecil yang penuh kepolosan dan ketulusan mengharapkan 
hadiah di hari Natal. Tapi kita juga jangan lupa untuk 
mengiringi harapan itu dengan usaha dan doa, niscaya Tuhan 
akan memberkati usaha dan mewujudkan harapan kita. Jadi, 
sudahkah anda memiliki harapan Natal di tahun ini?
Tuhan memberkati.

MSN-2018 Cisoka
(Makan Siang Nusantara)

Berita Foto :
MSN (Makan Siang Nusantara) diadakan 
pada hari Selasa, 18 Desember 2018 bersama 
para santri-santriwati di Pesantren Daarul 
Fallahiyah Assalifiyah Cisoka yang diprakarsai 
oleh WKRI dekenat Tangerang 1.
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Nyaris tak terkatakan bagaimana seharusnya lirik ini diciptakan
Nyaris tak cukup fiksi tuk ungkapkan bahagia menjadi pilihanMu

Dari banyaknya hari-hari tercipta
Dari banyaknya pelanggaran dan silih yg ada

Engkau lah pribadi yang tetap sama
Pengasih dan Pemurah

Engkau lah pribadi yang tetap sama
Penopang dan Gunung batu 

Tempat persembunyian dan Menara Kekuatan

Lahirlah dlm hatiku ya, Raja Semesta Alam Raya

Kehadiran Mu miliki arti lebih dalam dari ribuan lagu Natal
yang pernah dinyanyikan

Kelahiran Mu lebih megah dari ribuan acara Natal
yang pernah dunia tampilkan

Tak salah memang sebuah perayaan
Tak juga salah memang ratusan lagu dinyanyikan

Namun lebih dari segalanya, 
Dia hanya menginginkan hatiku

S’bab tak pernah dipandang hina, hati yang hancur tak bersisa

Lahirlah dalam hatiku ya, Raja Semesta Alam Raya

Bahkan meski malam ini akan berganti pagi
Bahkan meski pagi nanti mengalah pada senja

Lahirlah benar-benar dalam hati kami
Hadirlah benar-benar dalam keseharian kami
Dan rajailah tiap pikir, ucap dan tingkah kami

Tidak untuk sehari saja
Melainkan untuk ratusan bahkan ribuan hari

yang t’lah Kau sediakan untuk dinikmati

Selamat Natal. Selamat mengecap kebaikan Tuhan.

Oleh : Fair Nienta
Lahirlah, Ya Raja Semesta

Puisi Natal :

Luapan Hati
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Adakalanya Tuhan menciptakan langit, Adakalanya Tuhan menciptakan bumi
Semua tampak sama, tapi tak serupa .... Namun indah adanya.

Ada masa di mana daratan tercipta, Ada pula masa di mana lautan tercipta
Membentang luas membelah dua dunia kita

Meski hidup dengan cara berbeda
Tetap menyatakan karunia ciptaan-Nya

Tuhan memberikan semua yang indah, Tuhan menjadikan seturut kehendak-Nya
Tuhan menciptakan menurut rupa-Nya

Mengapa manusia menolaknya ?, Mengapa manusia malah mengadu domba ?

Perbedaan membuat kita Satu, Perbedaan membuat kita Padu

Berbeda itu pasti
Berbeda jangan saling mencaci

Berbeda, jika diterima dengan hati
Menjadi satu irama cinta bersemi

Kita bhineka kita Indonesia
Beragam Suku Bangsa, Agama dan Budaya

Saling toleransi dan bertenggang rasa
Menghormati jasa para pejuang bangsa

Wahai bangsaku,
Bangkitlah bersatu,

Kalahkan ego mencapai tujuan tak ragu
Agar tetap melangkah bersama dan maju

Satu Nusa,
Satu Bangsa,
Satu Bahasa,

SATU  INDONESIA
BHINEKA  TUNGGAL  IKA

- Ryry Maurentsya Stevanie -

Perbedaan adalah Satu

Puisi Persatuan :

Luapan Hati
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Salah satu kunci langgengnya bahtera rumah tangga 
adalah kasih dan komunikasi serta saling percaya 

pada pasangannya. Dan sikap perilaku orang tua sebagai 
panutan bagi anak-anaknya juga memegang peranan 
penting dalam memberi teladan yang baik.

Banyak kaum perempuan dilecehkan, dicemooh 
bahkan disakiti oleh suami atau sanak saudaranya. Apa 
penyebabnya kaum perempuan diperlakukan tak adil? 
Berbagai penyebab bisa saja terjadi dan “kekerasan” 
tidak hanya fisik saja, namun juga psikologis dan seksual. 
Penyebab kekerasan bisa disebabkan faktor sosial 
ekonomi, pengaruh lingkungan /tradisi kurang meyakini 
ajaran agama, minim komunikasi dalam keluarga, kurang 
pengetahuan dan lain-lain.

Belakangan ini KDRT (Kekerasan Dalam Rumah Tangga) 
memang semakin marak, baik terhadap kaum perempuan 
maupun anak-anak. Dan dalam hal ini tentu negara harus 
memberikan perlindungan dan pengetahuan perlunya 
kasih di dalam keluarga. Cinta tanpa syarat itulah yang 
menjadi landasan dalam hidup berkeluarga suami istri 
dan sebagai orang tua merupakan panggilan suci bagi 
mendidik putra-putrinya. Landasannya adalah kasih yang 
tak berkesudahan. Meskipun hidup berkeluarga penuh 
dinamika dan tidak lepas dari aneka persoalan,  kita harus 
bijak memaknai kehidupan ini.

Problem keluarga sering muncul karena masalah sepele, 
“kesalahpahaman”, sehingga diperlukan komunikasi 
yang baik, relasi yang sejuk. Sikap saling menghargai, 
memahami, keterbukaan diantara anggota keluarga 
perlu dibangun. Terlebih  pendidikan iman Katolik bagi 
anak-anak adalah sangat penting ditanamkan sejak dini, 
menjadi harta yang tak ternilai.

Dan juga ditanamkan nilai pertobatan agar 
senantiasa terus memperbaharui kehidupan 
menjadi habitat baru. Sehingga tercipta 
relasi yang baik di dalam keluarga, bagi 
sesama dan terutama bagi Sang Pencipta. 
Ini semua tak terpisahkan. Bebaskan diri 
selalu dari luka batin, amarah dan balas 
dendam agar suasana kedamaian didapat.

Di dalam keluarga komunikasi amatlah 
penting,  sehingga tercipta kasih yang 
indah dalam kebersamaan. Keterbukaan 
dan saling peduli untuk mengenal pribadi 
masing-masing, sambil berserah pada Allah 
sebagai sumber kebenaran dan kebahagiaan 
yang sejati. Allah selalu meneguhkan 
hidup manusia melalui pengalaman hidup 
berkeluarga, bahkan DIA selalu hadir 
dalam pengalaman hidup setiap keluarga.

Allah memberikan berkat melalui 
keturunan, rejeki dan jalinan kasih dalam 
janji perkawinan. Semua diberikan 
perlindungan oleh-Nya. Bagi seorang 
pengikut Kristus, sikap setiap manusia 
perlu memahami orang-orang yang tinggal 
bersamanya sehingga kedamaian yang 
diperoleh. Ayah yang baik, perlu memahami 

Oleh : Yoseph Donatus Sehadun

Kesabaran dalam 
Membangun Keluarga

Jendela Keluarga
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anak-anaknya seiring usianya. 
Seorang ayah juga diharapkan 
dapat menjadi pasangan yang 
baik bagi istrinya, yang menjadi 
ibu dari putra-putri mereka 
di rumah. Orangtua bias 
menciptakan dirinya menjadi 
pribadi yang patut dicintai dan 
diteladani bagi anak-anaknya.

Demikian juga seorang ibu, diharapkan bisa bersikap sebagai ibu 
yang penuh kasih bagi anak-anak dan menjadi istri terbaik bagi sang 
suami. Sikap orang tua yang baik pula, dengan tidak berpihak pada 
anak tertentu, tetapi memberi perhatian yang sama kepada semua 
anak-anaknya.

Jika anak-anak telah mendapatkan paham keadilan dari orang 
tua, maka mereka akan lebih mudah memahami keadilan Tuhan 
di dunia ini. Indah bukan?. Hal ini menjadi keyakinan (“belief ”) 
yang mendasari setiap perbuatan karena telah tertanam keadilan 
dalam pikiran anggota keluarga tersebut. Jika pemahaman positif  
ini berjalan, maka dunia akan menjadi indah dan semakin banyak 
orang akan mengalami keadilan di mana saja.

Di dalam Mazmur 1:1-3 mengatakan “Berbahagialah orang yang 
tidak berjalan menurut nasihat orang fasik, yang tidak berdiri dijalan 
orang berdosa dan tidak duduk dalam kumpulan pencemooh, tetapi 
yang kesukaannya ialah taurat Tuhan, dan yang merenungkan taurat 
itu siang dan malam. Ia seperti pohon yang ditanam di tepi aliran 
air, yang menghasilkan buahnya pada musimnya dan yang tidak 
layu daunnya, apa saja diperbuatnya berhasil”.

Semoga renungan ini semakin meneguhkan kita semua, bahwa 
nilai kemanusiaan yang berbalut keadilan akan berbuah sukacita di 
dalam membangun rumah tangga. Yakinlah bahwa apapun masalah 
dalam keluarga satu-satunya yang bisa menjawab adalah Sang Juru 
Slamat kita , Yesus Kristis.
Amin Tuhan Memberkati.

Jendela Keluarga

Berita Foto :
Pada hari Selasa, 20 November 
2018. berlangsung kegiatan 
bersama bapak Uskup KAJ, Mgr.
Suharyo di gereja St.Andreas 
- paroki Kelapa Gading. Tema 
acara: “Kita diutus untuk Melayani 
Masyarakat”.

Rombongan gereja Santa Odilia 
bersama Team HAAK  Paroki 
hadir sebanyak 26 orang.
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Renungan Natal : 

“Dengarkan Suara-Nya” (24 Desember 2018)

Misa Vigili Natal
Yesaya 62:1-5
Kisah Para Rasul 13:16-17.22-25
Matius 1:1-17

Bacaan Injil Misa Vigili Natal menunjukkan kepada 
kita silsilah Yesus Kristus.
Sebagai manusia, Yesus juga mempunyai sejarah 
hidup yang panjang, yang dipersiapkan oleh Allah 
sendiri. Melalui silsilah itu mau ditunjukkan kepada 
kita bahwa Yesus adalah tokoh yang tidak tiba-tiba 
muncul.

Kita bisa mengetahui garis keturunan Yesus Kristus 
secara lengkap, dari Injil Matius 1: 1-17.  Di situ 

dipaparkan siapakah Yesus itu? 
Berasal dari keturunan siapakah Dia? 
Ternyata Tidak semua tokoh dalam silsilah Yesus, 
hidup suci. 

Tapi Allah pakai semua orang, yang baik maupun 
yang berdosa, menjadi alatNya untuk mewujudkan 
rencana keselamatan.

Kita tidak harus hebat dan berprestasi untuk 
menjadi perpanjangan tanganNya, yang terpenting 
adalah kesediaan dan ketulusan hati kita untuk 
datang dan bertobat kepadaNya.

Pertanyaan refleksi:
Bersediakah kita terlibat dalam Karya Kasih Tuhan 
bagi sesama?

Selamat Merayakan Natal
Yesus Engkaulah Andalanku
Tuhan Memberkati

Oleh:  Davy

Berita Foto :
Sosialisasi Bulan Keluarga 2018 dek.Tgr 1 & 2, di Aula gereja St.Ambrosius 
pada hari Senin, 29 Oktober 2018.  (foto : Team SKK Odilia)

Jendela Keluarga
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JADWAL MRT & DISCOVERY
GEREJA SANTA ODILIA - 2019

Jendela Keluarga
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Jendela Keluarga

Sejak November 2016 lalu, Keuskupan 
Agung Jakarta menetapkan program Kursus 

Persiapan Perkawinan diganti menjadi program 
Membangun Rumah Tangga (MRT). Program 
Kursus Persiapan Perkawinan (KPP) telah 
berlangsung selama beberapa dekade, puluhan 
tahun dan dirasa tidak lagi cocok dengan situasi 
dan kondisi para calon menikah di Gereja 
Katolik.

Persiapan perkawinan adalah sesuatu yang 
penting untuk saudara-saudari kita yang akan 
menikah. Selain untuk memberi pengetahuan 
dasar yang cukup, program persiapan 
perkawinan perlu mendekatkan setiap pasangan 
yang menikah dengan hidup Gereja, agar mereka 
bukan saja membangun rumah tangga, tetapi 
membangun hidup beriman melalui kehidupan 
berkeluarga yang penuh iman, cinta, tekun, 
tangguh, saling mendidik, dan akhirnya dapat 
menjadi contoh bagi keluarga-keluarga yang lain 
dalam hal kebajikan dalam hidup sehari-hari.

Dalam keluarga kita, pasti ada permasalahan 
yang menantang setiap orang yang berada di 
dalamnya untuk menyelesaikan dan keluar 
dari masalah yang menimbulkan perasaan 
tidak nyaman dan tidak bahagia. Belajar dari 
pengalaman semua itu, saya dan teman teman 
penyusun MRT, mengusung topik-topik yang 
kurang lebih akan dapat dipakai oleh para calon 
menikah di awal kehidupan berkeluarga mereka. 
Permasalahan yang kita alami bersama dapat 
kita kurangi dan hindari melalui penyadaran 
sejak dini sebelum pernikahan dimulai.

Inilah topik- topik yang akan disampaikan :
– Mengetahui Pengenalan diri kedua pihak
– Memahami cara berkomunikasi
– Mewujudkan harapan kedua pihak
– Memahami cinta kedua pihak
– Memahami perkawinan pada umumnya
– Memahami perkawinan Katolik yang sakramental
– Mengerti tata cara liturgi perkawinan
– Mengelola keuangan rumah tangga
– Memahami pentingnya pengolahan rohani keluarga
– Menyadari pentingnya panggilan hidup anak-anak
– Memahami pengaturan kelahiran
– Menemukan misi keluarga bersama-sama

Keluarga-keluarga Katolik terkasih. Sambil berdoa dan 
berharap kebaikan terjadi dalam keluarga kita masing-
masing, marilah kita mendorong banyak anak muda yang 
sedang berpacaran untuk mencari pasangan seiman, 
agar keluarga lebih mudah berdoa bersama, beribadah 
bersama, dan mendidik anak-anak bersama dalam 
suasana yang lebih nyaman karena iman yang sama.

Semoga melalui program baru ini, kita semua dapat 
mempersiapkan perkawinan dengan lebih gembira, lebih 
siap, dan lebih berharap kepada yang Mahakuasa, Allah 
yang merindukan kebaikan terjadi pada setiap keluarga 
kita. Tuhan memberkati

Salam Keluarga Kudus
Alexander Erwin MSF
Komisi Kerasulan Keluarga KAJ
Gedung Karya Pastoral
Jl. Katedral 7
Jakarta10710

Membangun Rumah Tangga  
(MRT)
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Hikmat atau hikmah (bahasa Inggris: 
Wisdom) adalah suatu pengertian dan 

pemahaman yang dalam mengenai manusia, 
barang, kejadian atau situasi, yang menghasilkan 
kemampuan untuk menerapkan persepsi, 
penilaian dan perbuatan sesuai pengertian 
tersebut. Seringkali membutuhkan penguasaan 
reaksi emosional seseorang (passions) supaya 
prinsip, pertimbangan dan pengetahuan universal 
dapat menentukan tindakan seseorang. Hikmat 
juga berarti pemahaman akan apa yang benar 
dikaitkan dengan penilaian optimal terhadap suatu 
perbuatan. Sinonimnya termasuk: kebijaksanaan, 
kecerdasan, akal budi, akal sehat, kecerdikan. 
Definisi dasar dari “Hikmat” adalah penggunaan 
suatu pengetahuan dengan benar. Lawan dari 
hikmat adalah kebodohan atau kebebalan.

Orang-orang Yunani kuno menganggap hikmat 
adalah suatu kebajikan yang penting. Dalam Kitab 
Suci Perjanjian Lama, hikmat dikaitkan dengan raja 
Salomo, yang meminta hikmat dari Allah dalam 
setiap doanya. Pada Amsal 8:22–31, perwujudan 
hikmat ini digambarkan hadir bersama-sama Allah 
sebelum permulaan penciptaan dan bahkan turut 

HIKMAT YANG 
DATANG DARI 

ALLAH

Oleh: Yoanna Maria Vianney R

mengambil bagian dalam penciptaan itu sendiri, 
secara khusus menyenangi umat manusia.

Apakah ”Hikmat yang Datang dari Allah”  bekerja 
dalam Kehidupan Kita? Salomo menunjukkan 
hikmat yang luar biasa dalam menangani dua orang 
ibu yang memperebutkan satu anak (1 Raja 3:16-
27)  Sewaktu orang-orang mendengar  bagaimana 
Salomo menyelesaikan kasus tersebut, mereka 
sangat kagum, ”sebab mereka melihat bahwa hikmat 
Allah ada dalam dirinya”. Hikmat Salomo adalah 
pemberian Allah. Allah telah memberinya : “hati 
yang bijaksana dan berpengertian”. (1 Raja 3:12, 28) 
Tetapi, bagaimana dengan kita? Apakah kita juga 
dapat menerima hikmat Ilahi? Dan, bagaimana kita 
dapat membuatnya bekerja dalam kehidupan kita? 

Allah memberikan hikmat-Nya kepada kita tidak 
mempersoalkan latar belakang dan pendidikan 
kita. (1 Korintus 1:26-29). Namun, kita harus 
mengambil inisiatif, dalam Alkitab mengajak 
kita untuk ’mendapatkan hikmat’. (Amsal 4:7) 
Bagaimana kita dapat melakukannya? Yaitu dengan 
takut akan Allah adalah fondasi hikmat yang sejati. 
Hikmat berkaitan dengan kesanggupan untuk 
menggunakan pengetahuan dengan berhasil. Takut 
akan Allah berarti, bukan meringkuk di hadapan-
Nya karena perasaan ngeri, melainkan membungkuk 
di hadapan-Nya karena perasaan hormat, respek, 
dan percaya. Rasa takut demikian adalah takut yang 
sehat dan sangat memotivasi. Rasa takut tersebut 
menggerakkan kita untuk menyelaraskan kehidupan 
kita dengan pengetahuan tentang kehendak dan 
jalan-jalan Allah.

Bina Iman
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Kita juga harus rendah hati dan 
bersahaja. Hikmat Ilahi tidak akan ada 
tanpa kerendahan hati dan kesahajaan. 
(Amsal 11:2)  Apabila kita rendah hati 
dan bersahaja, kita mau  mengakui 
bahwa kita tidak tahu segala-galanya, 
bahwa pendapat kita tidak selalu benar 
dan bahwa kita perlu mengetahui pikiran 
Allah berkenaan dengan berbagai hal. 
Allah menentang orang yang angkuh, 
tetapi Ia senang memberikan hikmat 
kepada mereka yang rendah hati. 
(Yakobus 4:6). 

Hal yang sangat penting adalah 
mempelajari Sabda Allah. Hikmat 
Allah tersingkap dalam Firman-Nya. 
Untuk mendapatkan hikmat tersebut, 

kita harus mengerahkan upaya untuk menggalinya. (Amsal 
2:1-5) Tuntutan berikutnya adalah doa. Jika kita dengan 
tulus meminta hikmat kepada Allah, Ia akan memberikannya 
dengan murah hati. (Yakobus 1:5) Doa-doa kita untuk 
meminta bantuan roh-Nya tidak akan dibiarkan tak terjawab. 
Dan, roh-Nya memungkinkan kita menemukan harta dalam 
Firman-Nya yang dapat membantu kita memecahkan berbagai 
masalah, menghindari bahaya, dan membuat keputusan yang 
bijaksana. (Lukas 11:13).

Jika kita benar-benar telah mendapatkan hikmat Ilahi, hal 
itu akan nyata dari cara kita bertingkah laku. Yakobus, sang 
murid melukiskan buah-buah hikmat Ilahi: ”Hikmat yang 
datang dari Allah adalah pertama-tama murni, suka damai, 
bersikap masuk akal, siap untuk taat, penuh belas kasihan 
dan buah yang baik, tidak membeda-bedakan orang, tidak 
munafik.” (Yakobus 3:17) Kita dapat bertanya kepada diri 
sendiri, “Apakah hikmat yang datang dari Allah bekerja dalam 
kehidupan saya?” 

Bina Iman

Silakan klik link ini dan saksikan
Teaser “FILM DOKUMENTER ODILIA”

https://youtu.be/bhFSrkZwdIM

TUNGGU,.. 
TAYANG

PERDANANYA ! Berita Foto :
Berdoa & diberkati bp.Uskup usai team, mewawancarai beliau 
untuk kelengkapan materi Film Dokumenter Odilia.

FILM  DOKUMENTER  ODILIA, 
Sejarah 12 tahun berdirinya  gereja Santa Odilia
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DILEMA KRISTIANITAS &
AGAMA-AGAMA DUNIA LAIN

Kristologi : Dilemma Teologis 6

Oleh : Romo Asran Making,SS.CC

Berbagai tindakan terorisme yang berlandaskan 
pada ajaran agama tertentu seringkali terjadi 

dalam dunia dewasa ini. Peristiwa terbaru terjadi pada 
hari kamis yang lalu, tanggal 14 Januari 2016 di Sharina, 
Jakarta, membuka mata kita bahwa ternyata agama yang 
seharusnya menjadi agen keadilan dan perdamaian bisa 
dijadikan sebagai alasan untuk melakukan kekerasan. 
Ini tidak terjadi hanya oleh teman-teman kita yang 
beragama muslim. Dalam sejarah Eropa, selama 30 
tahun (1618-1648) terjadi perang antara Katolik dan 
Protestan yang membawa korban jiwa yang sangat 
besar. Menjadi pertanyaan bagi kita, mengapa bisa 
terjadi? Apa yang salah dengan Agama? Agama tidak 
salah, yang salah adalah bagaimana para penganut 
menafsirkan ajaran agamanya. Dan penafsiran itu 
berkaitan dengan kebenaran, siapa yang lebih benar 
menafsir dan siapa yang salah? Masing-masing pihak 
mengklaim diri sebagai yang benar dan yang lain salah. 
Dalam dikusi ini pun kita akan melihat pergolakan 
dalam Gereja kita. Ada dua kelompok besar; 
kelompok pertama adalah kelompok eksklusif  yang 
berpandangan bahwa Kristen merupakan satu-satunya 
agama yang benar dan Kristus merupakan satu-satunya 
jalan menuju keselamatan. Sedangkan kelompok 
kedua adalah kelompok inklusif  yang melihat bahwa 
kebenaran ada dalam setiap agama. 

Eksklusif
Kelompok eksklusif  biasa menggunakan ayat-ayat 
Kitab Suci untuk mempertegas keyakinan mereka 
tentang Kristus sebagai agen keselamatan yang 
eksklusif  dari Allah. Beberapa teks yang sering dikutip 

adalah: “Akulah jalan dan kebenaran dan hidup. 
Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa, 
kalau tidak melalui Aku” (Yoh 14:6); “Yesus adalah 
batu yang dibuang oleh tukang-tukang bangunan, 
yaitu kamu sendiri, namun ia telah menjadi batu 
penjuru. Dan keselamatan tidak ada di dalam siapa 
pun juga selain di dalam Dia, sebab di bawah kolong 
langit ini tidak ada nama lain yang diberikan kepada 
manusia yang olehnya kita dapat diselamatkan” 
(Kis 4:11-12); “Sebab jika kamu mengaku dengan 
mulutmu, bahwa Yesus adalah Tuhan, dan percaya 
dalam hatimu, bahwa Allah telah membangkitkan 
Dia dari antara orang mati, maka kamu akan 
diselamatkan. Karena dengan hati orang percaya 
dan dibenarkan, dan dengan mulut orang mengaku 
dan diselamatkan” (Rm 10:9-10); dan “Karena Allah 
itu esa dan esa pula Dia yang menjadi pengantara 
antara Allah dan manusia, yaitu manusia Kristus 
Yesus” (1Tim 2:5). 

Para pendukung pandangan eksklusif  ini bersikeras 
bahwa Kristianitas bisa bertahan atau jatuh dalam 
kebenaran Alkitabiah tentang Yesus ini. Jika Kristus 
bukanlah satu-satuanya meditator antara Allah 
dan manusia, maka Kristianitas salah. Sebaliknya, 
jika Kristus adalah satu-satunya mediator maka 
Kristianitas benar. Teks-teks menuntut agar kita 
membuat sebuah pilihan antara percaya pada satu 
Allah atau banyak Allah, dan antara satu mediator 
atau banyak mediator. Mereka berpendapat bahwa 
keagungan Kristus di atas semua makhluk adalah 
sebuah pengakuan yang sangat penting dari iman 
Kristiani; melepaskan pandangan ini berarti 
menolak iman yang benar. Jika tidak mengakui 
Kristus sebagai satu-satunya pengantara, maka 
Kristus tidak ada bedanya dengan para pendiri 
agama yang lain, seperti Budha, Islam, Thaoisme, 
atau pendiri agama-agama lain. 

Apakah Kristen adalah satu-satunya agama yang benar?

PENGANTAR

Khazanah Gereja
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Inklusif
Mereka yang mendukung pandangan inklusif  justru 
sebaliknya merasa lucu dengan mereka yang mengklaim 
agamanya sebagai satu-satunya agama yang benar. Bagi 
mereka, setiap manusia memiliki pengalaman dan penilaian 
sendiri tentang kuasa yang mengatur alam semesta 
(Allah, Realitas Tertinggi, Yang Esa, dll). Mereka seperti 
sekumpulan orang yang berusaha menjelaskan gajah di 
malam gulita; yang satu menjelaskan belalainya, yang lain 
menjelaskan kakinya, yang lain lagi menjelaskan ekornya. 
Semuanya menjelaskan bagian yang berbeda dari realitas 
yang sama. Individu-individu yang berbakat dari budaya 
yang berbeda menawarkan tanggapan-tanggapan yang 
sangat mendalam atas pertanyaan-pertanyaan penting 
dalam pergulatan hidup manusia, misalnya: apa artinya 
hidup? Apa itu “hidup yang baik”? Apa nilai terbesar dalam 
hidup? Mereka membagikan penemuan atas jawaban itu 
dengan orang lain yang mereka temui menuju kebenaran. 
Pemikiran mereka begitu mencerahkan dan begitu 
berpengaruh sehingga yang lain pun ikut mendedikasikan 
hidupnya menurut pengajaran mereka. Pada dasarnya, 
semua agama-agama besar bersumber pada pemikiran 
seorang atau sekelompok orang yang melihat lebih jelas 
jawaban-jawaban atas pertanyaan-pertanyaan mendasar di 
atas.

Pendukung pandangan inklusif  berbendapat bahwa 
kelompok eksklusif  sedang menolak kehadiran agama-
agama yang lain dengan memperjuangkan kebenaran 
hanya ada dalam salah satu agama. Ketika kita mampu 
melepaskan pandangan yang keliru itu, kita bisa belajar 
banyak hal dari agama-agama yang lain. Proses ini 
membawa dua keuntungan: pertama, agama-agama 
lain menantang beberapa idealism kita tentang realitas 
tertentu. Hal ini bisa membuka pikiran kita supaya 
menjadi lebih terbuka. Misalnya, ajaran Thaoisme 
menekankan kesatuan dengan alam dan penerimaan 
akan kegembiraan dan penderitaan dalam hidup. Kedua, 
untuk mengembangkan dan memperkaya spiritualitas 
kita sendiri, misalnya praktek meditasi Budha membantu 
kita dalam latihan meditasi kita sendiri. Keinginan untuk 
belajar dari agama-agama lain tergantung pada hormat 
kita dan keinginan kita untuk menemukan kebenaran 
yang mana tidak ditemukan dalam Kristianitas.

Pendekatan inklusif  melihat tradisi dari agama-
agama lain juga sebagai “yang benar”. Pandangan 
ini membawa beberapa manfaat. Manfaat yang 
paling utama adalah pandangan ini membuka 
dialog antar umat beragama. Orang Kristen bisa 
belajar pikiran-pikiran yang benar dari Budhis, 
atau Hindu atau Islam, dan sebaliknya. Manfaat 
kedua, pandangan ini membuka wawasan orang 
untuk menemukan kebenaran. Kebenaran tidak 
hanya terletak dalam agama Kristen tetapi juga 
dalam agama-agama dan tradisi-tradisi yang 
lain. Tulisan-tulisan filsafat atau puisi juga 
mengandung nilai-nilai dan pengetahuan untuk 
menjawab pertanyaan-pertanyaan tentang 
eksistensi manusia. Sumber-sumber yang 
memberi pencerahan atau yang memampukan 
kita untuk menciptakan masyarakat yang adil 
adalah gudang kebenaran. Point terakhir berupa 
sebuah pertanyaan: Mengapa Allah yang adil 
membatasi kebenaran hanya dalam satu agama 
dan meninggalkan sebagian besar orang tinggal 
dalam kesalahan? Bukankah sebuah tindakan 
imperialistic jika orang Kristen mengatakan 
bahwa budaya atau agama lain hanya benar jika 
setuju dengan iman Kristen?

Pandangan inklusif  dipopulerkan abad 17 
dan 18 oleh sekelompok pemikir yang dikenal 
dengan “deist”. Mereka berpandangan bahwa 
dalam tataran politik, toleransi yang mutualisme 
antar pandangan yang berbeda perlu untuk 
menciptakan masyarakat yang stabil. Hal ini 
berkaitan dengan kondisi masyarakat Eropa 
yang baru mulai pulih dari luka dan kehancuran 
akibat 30 tahun perang antara Katolik dan 
Protestan (1618-1648). Korban jiwa sangat 
banyak. Namun pandangan eksklusif  bertambah 
dan bukannya berkurang. Permusuhan dan 
gesekan antar kelompok agama makin terasa. 
Jika ingin mencapai stabilitas politik, harus ada 
platform yang disepakati bersama.

Khazanah Gereja
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Bersamaan dengan ini, muncul juga gerakan “natural 
religion” (agama alami). Gerakan ini menawarkan 
beberapa kebenaran yang bisa diterima oleh akal 
sehat orang banyak dan bisa dijadikan sebagai 
pemersatu. Tidak ada kekuasan luar yang mengatur 
seperti KS, Uskup atau Paus, atau Gereja. Akal sehat 
cukup untuk mengatur segalanya. Berbeda dengan 
“agama-agama pewahyuan” bersumber pada 
ajaran dari “yang menerima wahyu”. Pengetahuan 
disampaikan oleh “penerima wahyu” melalui 
pengajaran. Prinsip dari natural religion menurut 
Lord Herbert of  Cherbury adalah: (1) Allah hadir, 
(2) Allah harus disembah, (3) melakukan perbuatan 
baik adalah bagian paling penting dari penyembahan 
kepada Allah, (4) orang harus mengakui dosanya, 
dan (5) ada ganjaran dan hukuman setelah kematian. 

Kelompok “deist” seperti Matthew Tindal 
berpendapat bahwa pandangan eksklusif  
mengingkari keadilan Allah. Dalam bukunya 
“Christianity as old as the Creation” ia menentang 
kehadiran “penerima wahyu” dalam agama-agama 
yang mengandalkan pewahyuan. Ia memulai dengan 
dua argumen: (1) Allah tidak berubah; dan (2) manusia 
tidak berubah. Allah selalu baik dan bijak dan akan 
selalu seperti itu. Demikian juga dengan manusia 
tidak berubah dari generasi ke generasi. Karena 
Allah selalu baik, Allah akan selalu menghendaki 
agar setiap manusia memiliki pengetahuan tentang 
agama yang benar. Karena manusia sejak 2000 tahun 
yang lalu tidak berubah sampai sekarang, manusia 
pada jaman dulu pun tidak kekurangan pemahaman 
tentang agama yang benar. Maka, jika Allah adil, 
Allah harus memberikan semua orang di semua 
jaman akses yang sama untuk memahami agama 
yang benar. Dengan demikian, orang yang hidup 
sebelum Kristus tidak boleh dianggap lebih rendah 
oleh mereka yang hidup sesudah Kristus. Jika Allah 
hanya mewahyukan sesuatu kepada orang tertentu 
saja maka Allah tidak adil. Karena tidak semua 
orang di dunia adalah Kristen, maka akan menjadi 
tidak adil jika Allah hanya menawarkan keselamatan 

kepada orang yang percaya pada Kristus. Kebenaran-
kebenaran agama hanya ditemukan melalui akal 
sehat yang dimiliki oleh semua orang dan bukannya 
diajarkan oleh hanya sebagian kecil orang dalam 
kurun waktu tertentu.

Pertanyaan muncul pada abad Pencerahan, “Jika 
akal budi kita membantu kita dengan pengetahuan 
penting demi keselamatan, untuk apa kita butuh 
Yesus?” Para pemikir abad pertengahan hanya 
memberikan jawaban-jawaban praktis. Misalnya, 
Yesus merangkum dan memaparkan secara jelas dan 
terperinci kebenaran-kebenaran yang yang sudah ada 
sejak dulu tapi masih terpisah-pisah. Yesus mengajar 
dengan penuh kuasa sehingga kebenaran itu bisa 
terungkap dengan lebih jelas. Mereka percaya bahwa 
walaupun Yesus adalah pengajar yang hebat, Ia tidak 
menambahkan suatu pesan yang sama sekali baru. Ada 
yang berpandangan bahwa wahyu yang disampaikan 
kepada Moses terbatas pada kelompok kecil orang. 
Sedangkan Yesus mengajar di daerah perkotaan, 
dimana perdagangan dan komunikasi berkembang 
sangat pesat sehingga pesan yang disampaikan Yesus 
bisa menyebar dengan cepat dan menjangkau lebih 
banyak orang. Apapun peran yang dimainkan oleh 
Yesus, bagi kelompok ini, Yesus hanya memainkan 
peran yang bersifat fungsional. Para pemikir natural 
religion menegaskan bahwa “dengan kemampuan 
akal budi dan refleksi yang cukup, semua manusia 
bisa menemukan agama yang benar.” Klaim bahwa 
hanya ada agama tertentu yang benar merupakan 
sebuah kesombongan kelompok.

Pertanyaan Kritis untuk Kelompok Eksklusif
Pertanyaan untuk kelompok eksklusif, “Apakah 
mereka yang bukan Kristen diselamatkan?” Kelompok 
eksklusif  berpandangan bahwa Allah mengirim 
seorang penyelamat bukan banyak penyelamat. Yesus 
Kristus adalah agen tunggal keselamatan dari Allah. 

“Jika akal budi kita membantu kita dengan 
pengetahuan penting demi keselamatan, 

untuk apa kita butuh Yesus?”

Khazanah Gereja
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Mengingkari kebenaran ini sama dengan menyangkal 
inti dari iman Kristen. Pandangan ini melahirkan 
pertanyaan menarik lainnya: apakah seseorang 
harus mengakui secara eksplisit imannya akan Yesus 
supaya bisa memperoleh kehidupan kekal? Sipranus, 
seorang teologan awal Gereja menulis: “Seseorang 
tidak mungkin memiliki Allah sebagai Bapa jika tidak 
memiliki Gereja sebagai ibu.” Bahkan konsili-konsili 
awal Gereja (misalnya Konsili Trente) menegaskan 
bahwa “Di luar Gereja tidak ada keselamatan.” Kristus 
adalah jalan kepada Allah, Gereja adalah jalan kepada 
Kristus, dan Pembaptisan adalah pintu masuk ke 
dalam Gereja. Kristus menetapkan Gereja sebagai 
harta abadi dan melaluinya manusia di atas bumi bisa 
memperoleh rahmat yang dibutuhkan untuk masuk 
dalam kehidupan kekal. Kristus mempercayakan Gereja 
kepada Petrus dan para penggantinya, dan melalui 
pelayanan sacramental anggota Gereja bisa menemukan 
jalan menuju keselamatan. Yang lain mengklaim bahwa 
hanya mereka yang secara eksplisit mengakui Yesus 
sebagai Tuhan atau mereka yang “dilahirkan kembali” 
(Yoh 3:3) dapat diselamatkan.

Pertanyaan praktis muncul: apakah itu berarti miliaran 
orang non Kristen dihukum dalam neraka? Apakah 
Gandhi ada di neraka? Apakah orang Yahudi atau 
yang berasal dari agama lain ada di neraka? Apakah 
orang Kristen yang tidak dilahirkan kembali bisa 
memperoleh surga? Pandangan eksklusif  tidak 
menghilangkan kemungkinan bagi non Kristen untuk 
menikmati keselamatan. Yang dipertahankan adalah 
bahwa Kristus adalah satu-satunya agen keselamatan, 
menyelamatkan semua orang, bukan hanya mereka yang 
dibaptis atau yang “dilahirkan kembali”. Pertanyaan 

tentang keselamatan mereka yang bukan Kristen 
tetap menjadi pertanyaan penting yang harus 
terus direfleksikan oleh mereka yang menganut 
pandangan eksklusif  ini.

Pertanyaan Kritis untuk Kelompok Inklusif
Pertanyaan penting bagi kelompok inklusif  adalah: 
Apakah dasar bagi sebuah agama yang sah atau 
yang benar? Apakah semua agama sama dalam 
hal kebenaran? Apakah kelompok-kelompok lain 
yang tidak terdaftar sebagai agama-agama resmi 
juga merupakan agama yang benar? Apakah 
budaya-budaya tertentu dalam sebuah Negara juga 
merupakan agama yang benar? Persoalan terletak 
pada menetapkan kriteria sebagai sebuah agama. 
Jika semua kelompok ditetapkan sebagai agama 
yang sah dan benar, maka tentu saja tidak ada 
standar baku. Sebuah agama adalah baik dan benar 
sebagaimana agama yang lain. Sebaliknya, jika salah 
satu kelompok tidak diakui sebagai agama, maka 
standar apa yang digunakan untuk menentukan dan 
menilai kelompok itu? Penentuan standar inilah 
yang akan terus menjadi pergulatan kelompok 
inklusif  dalam mempertahankan pandangan ini.

Penutup 
Dilemma hadir karena adanya dua tegangan; 
yang satu berusaha mempertahankan kebenaran 
Kristiani dan Yesus sebagai penyelamat sementara 
di pihak lain berusaha untuk mengapresiasi agama-
agama lain beserta dengan kekayaan dan nilai yang 
terdapat dalam agama-agama itu. Masing-masing 
kelompok menyodorkan nilai-nilai yang berguna 
bagi pertumbuhan iman kita. Pilihan ada di tangan 
kita masing-masing. Seseorang bisa saja senang 
dan yakin bahwa jurusan Akuntasi adalah jurusan 
terbaik baginya, tetapi apakah itu berarti jurusan 
yang lain salah? Kedewasaan dalam menentukan 
pilihan mengandung tanggung jawab dalam 
mempertahankan pilihan pada satu sisi sekaligus 
menghargai pilihan lain di sisi yang lainnya. 

Khazanah Gereja
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Pertanyaan Diskusi
1) Apakah Kristen adalah satu-satunya agama yang 

benar? Jelaskan alasannya dan tanggapan Anda 
terhadap kritik yang disampaikan untuk pilihan 
Anda!

2) Apakah Yesus adalah satu-satunya Pengantara 
Allah?

3) Kriteria apa yang dibutuhkan untuk menentukan 
suatu kelompok atau gerakan sebagai agama? 

Berita Foto :  Selasa, 01 Januari 2019
KKMK Odilia mengadakan kunjungan Bakti Sosial, dengan memberi bantuan kepada korban tsunami 
di Anyer. Bantuan berupa pakaian, perlengkapan mandi, beras, susu bayi & tikar, yang semua diperoleh 
hasil penggalangan dana “LIVE MUSIC” teman2 KKMK di lingkungan gereja pada hari Sabtu-Minggu 
30 & 31 Desember 2018, usai misa.

Khazanah Gereja
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No. Wilayah Nama Lingkungan Hari /Tgl Perayaan  Usulan Pelaksanaan

1 Balaraja St. Maria Magdalena Senin, 22 Juli 2019  Senin, 22 Juli 2019
2   St. Anna  Jumat, 26 Juli 2019  Jumat, 26 Juli 2019
3   St. Yoakim  Jumat, 26 Juli 2019  Jumat, 26 Juli 2019
4   St. Dominikus  Kamis, 08 Agustus 2019 Kamis, 08 Agustus 2019
5   St. Maria  Minggu, 08 September 2019 Senin, 09 September 2019
6   St. Maria Imaculata Minggu, 08 Desember 2019 Senin, 09 Desember 2019

7 Cisoka  St. Chatarina  Senin, 29 April 2019  Senin, 29 April 2019
8   St. Loudovicus  Minggu, 25 Agustus 2019 Senin, 26 Agustus 2019
9   St. Vincentia  Kamis, 26 Desember 2019 Kamis, 26 Desember 2019

10 Citra Raya 1 St. Markus  Kamis, 25 April 2019  Kamis, 25 April 2019
11   St. Philipus Neri Minggu, 26 Mei 2019  Senin, 27 Mei 2019
12   St. Antonius  Kamis 13 Juni 2019  Kamis, 13 Juni 2019
13   St. Aloysius Gonzaga Jumat, 21 Juni 2019  Jumat, 21 Juni 2019
14   St. Veronika  Selasa, 09 Juli 2019  Selasa, 09 Juli 2019
15   St. Ignatius de Loyola Rabu, 31 Juli 2019  Rabu, 31 Juli 2019
16   St. Theresia  Selasa, 01 Oktober 2019 Selasa, 01 Oktober 2019
17   St. Karolus Boromeus Senin, 04 November 2019 Senin, 04 November 2019
18   St. Sesilia  Jumat, 22 November 2019 Jumat, 22 November 2019

19 Citra Raya 2 St. Yustinus  Sabtu, 01 Juni 2019  Jumat, 31 Mei 2019
20   St. Barnabas  Selasa, 11 Juni 2019  Selasa, 11 Juni 2019
21   St. Petrus  Sabtu, 29 Juni 2019  Jumat, 28 Juni 2019
22   St. Paulus  Sabtu, 29 Juni 2019  Jumat, 28 Juni 2019
23   St. Kristoforus  Rabu, 24 Juli 2019  Rabu, 24 Juli 2019
24   St. Yakobus  Kamis, 25 Juli 2019  Kamis, 25 Juli 2019
25   St. Faustina Kowalska Sabtu, 05 Oktober 2019 Jumat, 04 Oktober 2019
26   Sr. Ursula  Senin, 21 Oktober 2019 Senin, 21 Oktober 2019

27 Citra Raya 3 St. Arnoldus Yansen Selasa, 15 Januari 2019  Selasa, 15 Januari 2019 
28   St. Yosep Pekerja Rabu, 01 Mei 2019  Rabu, 01 Mei 2019
29   St. Yohanes  Senin, 24 Juni 2019  Senin, 24 Juni 2019
30   St. Bonaventura Senin, 15 Juli 2019  Senin, 15 Juli 2019
31   St. Klara  Minggu, 11 Agustus 2019 Senin, 12 Agustus 2019
32   St. Gregorius Agung Selasa, 03 September 2019 Selasa, 03 September 2019
33   Gabriel   Minggu, 29 September 2019 Senin, 30 September 2019
34   St. Mikael  Minggu, 29 September 2019 Senin, 30 September 2019
35   St. Lukas  Jumat, 18 Oktober 2019 Jumat, 18 Oktober 2019

PESTA NAMA  LINGKUNGAN
Tahun 2019

Inforial
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No. Wilayah Nama Lingkungan Hari /Tgl Perayaan  Usulan Pelaksanaan

36 Tigaraksa Don Bosco  Selasa, 31 Januari 2019  Selasa, 31 Januari 2019 
37   St. Bernadeth  Selasa, 16 April 2019  Selasa, 16 April 2019 
38   St. Maximilianus MK Rabu, 14 Agustus 2019  Rabu, 14 Agustus 2019
39   St. Agustinus  Rabu, 28 Agustus 2019  Rabu, 28 Agustus 2019 
40   St. Kornelius  Senin, 16 September 2019 Senin, 16 September 2019
41   St. Rafael  Minggu, 29 September 2019 Senin, 30 September 2019
42   St. Fransiskus Asisi Jumat, 04 Oktober 2019 Jumat, 04 Oktober 2019
43   Emanuel  Sabtu, 05 Oktober 2019 Jumat, 04 Oktober 2019
44   St. Krisantus  Jumat, 25 Oktober 2019 Jumat, 25 Oktober 2019
45   St. Frans. Xaverius Selasa, 03 Desember 2019 Selasa, 03 Desember 2019
46   St. Stevanus  Kamis, 26 Desember 2019 Kamis, 26 Desember 2019
       
Keterangan :
Usulan perubahan, untuk lingkungan yang pesta namanya jatuh
pada hari Sabtu dan Minggu. 

Tahun Rabu Abu  Paskah Pentakosta  Minggu Advent I

2008  06-Feb  23-Mar 11-May  30-Nov
2009  25-Feb  12-Apr 31-May  29-Nov
2010  17-Feb  04-Apr 23-May  28-Nov
2011  09-Mar  24-Apr 12-Jun  27-Nov
2012  22-Feb  08-Apr 27-May  02-Dec
2013  13-Feb  31-Mar 19-May  01-Dec
2014  05-Mar  20-Apr 08-Jun  30-Nov
2015  18-Feb  05-Apr 24-May  29-Nov
2016  10-Feb  27-Mar 15-May  27-Nov
2017  01-Mar  16-Apr 04-Jun  03-Dec
2018  14-Feb  01-Apr 20-May  02-Dec
2019  06-Mar  21-Apr 06-Jun  01-Dec
2020  26-Feb  12-Apr 31-May  29-Nov
2021  17-Feb  04-Apr 23-May  28-Nov
2022  02-Mar  17-Apr 05-Jun  27-Nov
2023  22-Feb  09-Apr 28-May  03-Dec
2024  14-Feb  31-Mar 19-May  01-Dec
2025  05-Mar  20-Apr 08-Jun 

KALENDAR GEREJAWI  2008 - 2025
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Hari Tanggal    Kalendar Liturgi

Rabu 06 Maret 2019   Rabu Abu
  06/3 s/d 14/4 2019  Masa Prapaskah
Kamis 18 April 2019   Kamis Putih
Jumat 19 April 2019   Jumat Agung
Sabtu 20 April 2019   Vigili Paskah
Minggu 21 April 2019   Hari Raya Paskah
Rabu 01 Mei 2019   Pembukaan Bulan Maria
Kamis 30 Mei 2019   Kenaikan Isa Al Masih
Sabtu-Senin 11-20 Mei 2019   Novena Roh Kudus
Minggu 16 Juni 2019   Hari Raya Tritunggal Mahakudus
Minggu 23 Juni 2019   Hari Raya Tubuh dan Darah Kristus  
      (Komuni Pertama)
Selasa 01 Oktober 2019   Pembukaan Bulan Rosario
Minggu 24 November 2019  Hari Raya Kristus Raja
  2-23 Desember 2019  Masa Advent
Selasa 24 Desember 2019  Malam Natal
Rabu 25 Desember 2019  Hari Raya Natal

KALENDAR 
NASIONAL 2019

Hari Tanggal    Kalendar Nasional

Selasa 01 Januari 2019   Tahun Baru 2019
Selasa 05 Februari 2019   Tahun Baru Imlek 2570 Kongzili
Kamis 07 Maret 2019   Hari Raya Nyepi, Tahun Baru Saka 1941
Rabu 03 April 2019   Isra Mi’raj Nabi Muhammad SAW
Jumat 19 April 2019   Wafat Isa Almasih
Rabu 01 Mei 2019   Hari Buruh Internasional
Minggu 19 Mei 2019   Hari Raya Waisak 2563
Kamis 30 Mei 2019   Kenaikan Isa Almasih
Sabtu 01 Juni 2019   Hari Lahirnya Pancasila
Rabu-Kamis 05-06 Juni 2019   Hari Raya Idul Fitri 1440 H
Minggu 11 Agustus 2019   Hari Raya Idul Adha 1440 H
Sabtu 17 Agustus 2019   Hari Kemerdekaan RI  ke-74
Minggu 01 September 2019  Tahun Baru Islam 1441(Hijriyah)
Sabtu 09 November 2019  Maulid Nabi Muhammad SAW
Rabu 25 Desember 2019  Hari Raya Natal

Inforial
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Memaknai “Amalkan Pancasila: 
Kita Berhikmat, Bangsa 

Bermartabat” dalam kehidupan 
menggereja

Lawan dari hikmat adalah kebodohan atau 
kebebalan (foolishness, folly).  Berhikmat 
bukan merupakan hasil dari pendidikan 
atau pengalaman hidup dan merupakan 
kesalahan kita jika mengatakan bahwa 
orang ‘Berhikmat’ itu sama dengan orang 
pintar. Dari hal ini mau dinyatakan bahwa, 
Hikmat berbeda dengan kepintaran atau 
memiliki pengetahuan dan ilmu yang banyak. 
Kepintaran dan memiliki pengetahuan dapat 
diberikan oleh manusia kepada kita, tetapi 
Hikmat hanya diberikan oleh Tuhan kepada 
kita manusia.

Pada masa kini, dunia ini penuh dengan 
pengetahuan dan juga persoalan. Kita 
yang masih hidup di dunia semacam ini, 
memerlukan hikmat atau kebijaksanaan 
untuk menghadapi segala macam masalah 
sehari-hari. Namun bila kita bertanya, 
bagaimana kita bisa menjadi orang 
berhikmat? Bagaimana bisa menjadi orang 
bijaksana? Sebenarnya Allah itu Sumber 
Hikmat dan Maha Bijaksana. Ia rindu 
menyalurkan hikmatNya kepada kita. Bukan 
hanya rindu, Allah juga sudah menyediakan 
beberapa saluran melalui mana kita dapat 
menerima hikmat dari Allah dan sungguh-
sungguh menjadi orang berhikmat, antara 
lain :

Inforial

Keuskupan Agung  Jakarta  (KAJ) menutup  masa  
Tahun Persatuan  yang  menjadi tema  gerakan  

transformasi  umat  selama tahun  2018,  sekaligus 
memulai  gerakan  dengan tema  baru,  yakni  “Tahun 
Berhikmat 2019”.  Hal ini merupakan  bagian  dari Arah 
Dasar KAJ dalam lima tahun (2016-2020). Pada Tahun 
Berhikmat ini, sebagai inspirasi dan landasannya adalah 
Amalkan Pancasila, dari sila keempat:  Kerakyatan  
yang  Dipimpin  oleh  Hikmat Kebijaksanaan  dalam  
Permusyawaratan/Perwakilan.  Secara ringkas,  maka 
tema  pastoral KAJ yang  dipakai  adalah:  “Amalkan  
Pancasila:  Kita Berhikmat, Bangsa Bermartabat”.

Memaknai tema pastoral 2019 dari KAJ ini sangatlah 
penting dalam mewujudkan gerakan  pelayanan pastoral. 
Hal ini  bakal  diwujudkan  dalam  program-program  
karya  yang  dibuat dan  akan  dilaksanakan  oleh  setiap 
paroki di seluruh KAJ sepanjang tahun 2019.  Adanya 
pembentukan  panitia  khusus  Tahun Berhikmat 2019  
bakal  mengkoordinasikan  semua  kegiatan  tiap  seksi  
dalam  irama  yang sama.  Harapannya, dengan memaknai 
tema pastoral ini lewat program-program  itu, umat pun 
akhirnya bisa ikut terlibat dalam pelbagai kegiatan baik 
dilingkup paroki ataupun lingkup masyarakat secara luas.

Kita Berhikmat
Kata “Berhikmat”  sering kita dengar dan diucapkan oleh 
kita. Berhikmat diambil dari kata dasar ‘Hikmat’, dimana 
menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, maknanya 
adalah kebijakan atau kearifan. Hikmat itu datang dari 
Tuhan, sehingga apa yang dilakukan orang tersebut 
sesuai dengan kehendak Tuhan. Dari perspektif  filsafat, 
personifikasi “hikmat” dalam bahasa Yunani, “Σοφία” 
atau “Sofia”. Maka dari definisi dasar tersebut,  “Hikmat” 
adalah penggunaan suatu pengetahuan dengan benar. 

Oleh : Mercurius Broto Legowo
(DPH-LITBANG Paroki Citra Raya)

Sekilas Info LITBANG
Paroki Citra Raya
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Saluran pertama:  Firman Allah
Amsal 2:6 mengatakan, “Karena Tuhanlah yang 
memberikan hikmat, dari mulut-Nya datang 
pengetahuan dan kepandaian.” Kita sekalian 
sudah mengerti apa yang disebut firman Tuhan, 
yaitu Alkitab. Kita harus bisa mengatakan 
bahwa Alkitab adalah buah mulut Allah. Sebab 
firman Allah keluar dari mulut Allah. Begitu juga 
jikalau kita ingin menjadi orang yang berhikmat, 
semestinya kita menenggelamkan diri ke dalam 
firman Tuhan. Semestinya kita merenungkan 
firman dalam kehidupan kita sehari-hari. Karena 
dari sinilah Allah menyalurkan hikmatNya.

Saluran kedua:  Nasihat semua orang
Terlalu sering kita meremehkan nasihat orang 
lain. Kita merasa kalau seseorang berani 
menasihati kita, beranggapan orang itu mau 
campur tangan. Alkitab menyatakan dalam 
Amsal 19:20 dikatakan, “Dengarkanlah nasihat 
dan terimalah didikan, supaya engkau menjadi 
bijak di masa depan.” Di sini Alkitab mengatakan 
dengan terang bahwa kita harus memperhatikan 
didikan. Jangan kita melontarkan kembali kepada 
orang yang memberi nasihat itu. Seharusnya kita 
menjunjung tinggi nasihat itu. Bagaimanapun 
juga cara nasihat itu datang kepada kita, baik 
secara aktif  kita mencarinya atau secara pasif  kita 
memperolehnya, yang penting ialah bahwasanya 
nasihat dari orang lain adalah salah satu saluran 
yang dipakai Tuhan untuk memberi hikmat 
kepada kita.

Saluran ketiga:  Orang tua
Amsal 1:8 berbunyi, “Hai anakku, dengarkanlah 
didikan ayahmu, dan jangan menyia-nyiakan ajaran 
ibumu………” Di sini kita melihat bahwa Allah 
sangat menjunjung tinggi orang tua. Allah mengatakan 
bahwa orang tua adalah saluran hikmat Allah. Biasanya 
kita sebagai orang yang lebih muda menganggap diri 
kita serba tahu. Malahan menganggap orang tua kolot 
dan ketinggalan zaman. Allah memberikan orang tua 
kepada kita untuk menjadi saluran hikmat dan juga 
berkat. Maka jikalau kita ingin menjadi orang yang 
berhikmat dan bijaksana, patutlah kita menyediakan 
waktu dan membuka telinga untuk mendengarkan 
hikmat Allah yang disalurkan melalui nasihat-nasihat 
dari orang tua kita dan para orang-orang tua di sekitar 
kita.

Saluran keempat:  Teguran semua orang
Amsal 23:12 berbunyi, “ Arahkanlah perhatianmu 
kepada didikan, dan telingamu kepada kata-kata 
pengetahuan.” Biasanya kalau mendapat teguran, 
kita menjauhkan hati kita dari padanya. Malahan 
kita sama sekali tidak suka ditegur. Kita menutup 
telinga terhadap teguran yang datang. Kita semua 
tentunya mau tinggal dan bersama di antara orang-
orang bijaksana? Maka Arahkan telinga kita kepada 
teguran-teguran dan nasihat macam apa saja, dari 
mana saja, dan dengan maksud apapun. Dengan 
mendengarkannya, dan tidak menolaknya, akhirnya 
kita akan tinggal di antara orang-orang bijak dan 
menjadi berhikmat.

Hikmat itu datang dari Tuhan, 
sehingga apa yang dilakukan 
orang tersebut sesuai dengan 

kehendak Tuhan. 

Inforial
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Allah menghendaki kita semua menjadi orang-orang yang 
bijaksana. Untuk itu Allah sudah menyediakan empat saluran untuk 
memberikan hikmatNya kepada kita. Melalui firmanNya, melalui 
nasihat, melalui orang tua, dan melalui teguran. Kitab Amsal 
banyak menjelaskan peranan dan fungsi hikmat sebagai pedoman 
untuk hidup berhikmat dan bijaksana. Dari penjelasan diatas maka 
dimaknai bahwa Hikmat adalah kemampuan manusia di dalam 
menentukan mana yang baik dan jahat dan dengan hikmat itu pula 
manusia dapat mengatur diri atau menguasai diri di dalam segala 
aspek kehidupannya. Hikmat merupakan karunia yang diberikan 
Allah kepada setiap manusia. Allah memberikan pikiran dan akal 
budi kepada manusia dan di dalamnya terdapat hikmat Allah. 
“Aku, hikmat, tinggal bersama-sama dengan kecerdasan, dan aku 
mendapat pengetahuan dan kebijaksanaan”( Amsal 8:12)

Bangsa Bermartabat
Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, makna dari bermartabat: 
martabat/mar·ta·bat/ n tingkat harkat kemanusiaan, harga diri; 
bermartabat/ber·mar·ta·bat/ v mempunyai martabat. Memaknai 
martabat berdasarkan Alkitab, sebagai berikut:

“Allah menciptakan manusia menurut citra-Nya, menurut citra 
Allah diciptakan-Nya dia: laki-laki dan perempuan diciptakan-Nya 
mereka.” (Kej. 1: 27)  Karena ia diciptakan menurut citra Allah, 
maka manusia menduduki tempat khusus dalam ciptaan. Manusia 
yang adalah citra Allah itu adalah laki-laki dan perempuan, yang 
dari kodratnya dia diciptakan satu dalam jiwa-badan dan Allah 
menjadikannya sahabat-Nya.  Dalam KGK 369    Pria dan wanita 
diciptakan, artinya dikehendaki Allah dalam persamaan yang 
sempurna di satu pihak sebagai pribadi manusia dan di lain pihak 
dalam kepriaan dan kewanitaannya. “Kepriaan” dan “kewanitaan” 
adalah sesuatu yang baik dan dikehendaki Allah: keduanya, pria 
dan wanita, memiliki martabat yang tidak dapat hilang, yang diberi 
kepada mereka langsung oleh Allah, Penciptanya (Bdk Kej 2:7.22).

Keduanya, pria dan wanita, 
bermartabat sama “menurut citra 
Allah”. Melalui Firman Tuhan ini 
hendak menyatakan bahwa kita 
semua manusia memiliki martabat. 
Paus Yohanes XXIII, dalam 
Pacem in Terris (Ensk.), dalam 
pembelaannya terhadap HAM dan 
penghormatan terhadap martabat 
pribadi manusia, mengungkapkan 
bahwa setiap orang menyandang 
hak alami untuk dihormati.

Paus mengungkapkan bahwa 
ada dua pendasaran HAM yang 
mewujudkan martabat manusia. 
Pertama, adalah pendasaran hak-
hak alami. Diungkapkan bahwa ada 
3 (tiga) unsur yang menjadi “kaki 
tiga emas” sebagai muatan martabat 
pribadi manusia, yakni: akal budi, 
kebebasan dan hati nurani.  Kedua, 
alasan teologis. Iman Kristiani 
berpandangan bahwa “kaki tiga 
emas” itu langsung ditanamkan atau 
diletakkan oleh Allah dalam diri 
manusia pada waktu penciptaannya. 
Inilah makna dari kitab (Kej. 1: 
26):  “Menurut gambar dan rupa” 
menunjuk kepada anugerah kreatif  
dari Allah Maha Luhur untuk 
mengenakan kepada manusia secuil 
dan secara terbatas sifat-sifat Ilahi 
yang Maha Luhur dan tak terbatas 
itu. Oleh karena asal yang sama, 
bahwa manusia diciptakan oleh 
Allah Pencipta yang satu dan setiap 
manusia memiliki martabat pribadi 
yang sama, karena diciptakan 
menurut citra Allah yang sama, 
maka umat manusia merupakan 
satu kesatuan. “Karena Allah 
menjadikan dari satu orang saja 
semua bangsa dan umat manusia” 
(Kis. 17:26). Hukum solidaritas 

Untuk itu Allah sudah menyediakan empat 

saluran untuk memberikan hikmatNya kepada 

kita. Melalui firmanNya, melalui nasihat, 

melalui orang tua, dan melalui teguran.
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dalam cinta  (Allah mencipta karena cinta dan relasi cinta 
tak terbatas Trinitas), menegaskan kepada kita, bahwa 
kendati keanekaragaman pribadi, kebudayaan dan bangsa, 
semua manusia adalah benar-benar saudara dan saudari. 

Che Guevara, seorang revolusioner dan pemimpin gerilya 
dari Argentina yang pernah hidup di tahun 1928-1967 
pernah menyatakan bahwa “Keberanian itu seperti sikap 
keberimanan. Jika kau peroleh keberanian maka kau 
memiliki harga diri. Sikap bermartabat yang membuatmu 
tidak mudah untuk jatuh dan dibujuk”. Sebuah penyataan 
yang memiliki rasa nasionalisme yang patut dicontoh oleh 
kita semua.

Kita terlahir sebagai bangsa Indonesia  yang merupakan 
suatu bangsa yang besar, yang penuh keberanekaragaman  
dan penuh anugerah dari Tuhan yang patut kita syukuri. 
Salah  satu misi pembangunan bangsa Indonesia adalah 
terciptanya masyarakat Indonesia yang memiliki martabat 
sebagai bangsa yang besar. Besar atau kecilnya bangsa 
sangat ditentukan oleh besar tidaknya martabat bangsa 
itu dalam relasinya dengan bangsa-bangsa lain. Ditinjau 
dari jumlah penduduk, luas wilayah, sumber daya alam 
dan sebagainya maka, tidak ada yang meragukan betapa 
besarnya Indonesia. Akan tetapi, negeri ini terpuruk 
karena tingkat korupsinya yang tinggi, masih banyaknya 
intoleransi antara sesama manusia dimana-mana, masih 
terjadi pula adanya rasa kurang menghormati antar Suku, 
Ras, dan Agama. Hal inilah yang menjadi terhambatnya 
bangsa kita menjadi bangsa yang besar dan bermartabat. 
Makanya, jika kita semua menginginkan agar bangsa 
Indonesia menjadi bermartabat yang disebabkan 
oleh pembangunan yang dilakukan, maka yang harus 
dipikirkan adalah bagaimana membangun kebesaran 
bangsa ini dengan memperkuat basis kebesaran bangsa 
dan di satu sisi harus meminimalisir semua hal yang 
menyebabkan terhambatnya proses pembangunan yang 

bermartabat tersebut. Kita semua sebagai 
pribadi manusia yang tinggal di negeri ini, 
hendaknya bisa menggunakan akal budi, 
kebebasan (kehendak bebas) dan hati 
nurani seturut kehendak Tuhan sehingga  
menjadi bangsa bermartabat di mata dunia 
dan akhirnya berkenan dihadapan Allah 
Sang Pencipta.

Dengan  nafas  yang  sama dari seluruh 
umat Katolik di Keuskupan Agung 
Jakarta,  maka gerakan  transformatif  di  
tahun  Berhikmat 2019 yang akan datang  
mengedepankan aspek  partisipatif   umat  
dalam  merencanakan dan melaksanakan  
program bersama.  Dari berbagai program 
di beberapa paroki, beberapa gerakan  
pelayanan pastoral  yang  dirancang  sesuai   
Ardas KAJ  untuk  membuat  program dan 
karya yang  lebih  nyata  di  tingkat  umat/
paroki.  Beberapa gerakan itu antara lain :

 Gerakan kaum awam yang partisipatif  
dan transformatif

 Pembinaan iman keluarga yang 
terarah pada hikmat dan martabat 
manusia

 Katekese dan liturgi yang berhikmat 
dan memerdekakan

 Pelayanan yang penuh hikmat dan 
bermartabat

 Persekutuan umat yang lebih inklusif  
untuk membangun martabat bangsa

 Tata kelola organisasi yang berhikmat 
dan bermartabat

Selamat Natal 2018 dan
Selamat Memasuki
Tahun Berhikmat 2019

Inforial
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WILAYAH  CITRA-1
01.   Lingk. St. Filipus Neri 12 Januari
02.   Lingk. St. Theresia 23 Februari
03.   Lingk. St. Sesilia 06 April
04.   Lingk. St. Antonius 25 Mei
05.   Lingk. St. Markus 29 Juni
06.   Lingk. St. Veronika 03 Agustus
07.   Lingk. St. Ignatius de Loyola 14 September
08.   Lingk. St. Aloysius Gonzaga 12 Oktober
09.   Lingk. St. Carolus Borromeus 09 November
 
WILAYAH  CITRA-2
10.   Lingk. St. Petrus 19 Januari
11.   Lingk. St. Paulus 02 Maret
12.   Lingk. St. Barnabas 13 April
13.   Lingk. St. Yakobus 01 Juni
14.   Lingk. St. Yustinus Martir 06 Juli
15.   Lingk. St. Kristoforus 10 Agustus
16.   Lingk. St. Faustina Kowalska 21 September
17.   Lingk. St. Ursula 19 Oktober
 
WILAYAH  CITRA-3
18.   Lingk. St. Gregorius Agung 26 Januari
19.   Lingk. St. Lukas 09 Maret
20.   Lingk. St. Yohanes 27 April
21.   Lingk. Gabriel 08 Juni
22.   Lingk. St. Klara 13 Juli
23.   Lingk. St. Bonaventura 24 Agustus
24.   Lingk. St. Mikael 28 September
25.   Lingk. St. Arnoldus Yansen 26 Oktober 
26.   Lingk. St. Yosep Pekerja 16 November
27.   Lingk. St. Siprianus 30 November
28.   Lingk. St. Domingos Savio 14 Desember
 

Jadwal Kerja Bakti
Lingkungan - di tahun 2019

WILAYAH  TIGARAKSA
29.   Lingk. Rafael 02 Februari
30.   Lingk. St. Agustinus 16 Maret
31.   Lingk. St. Bernadeth 04 Mei
32.   Lingk. St. Stevanus 15 Juni
33.   Lingk. Emanuel 20 Juli
34.   Lingk. St. Fransiskus Xaverius 31 Agustinus
35.   Lingk. Yohannes Bosco 05 Oktober
36.   Lingk. St. Maximilianus MK 02 November
37.   Lingk. St. Krisantus 23 November
38.   Lingk. St. Fransiskus Asisi 07 Desember
39.   Lingk. St. Kornelius 21 Desember
 
WILAYAH  BALARAJA
40.   Lingk. St. Maria 09 Februari
41.   Lingk. St. Anna 23 Maret
42.   Lingk. St. Maria Imaculata 11 Mei
43.   Lingk. St. Maria Magdalena 22 Juni
44.   Lingk. St. Dominikus 27 Juli
45.   Lingk. St. Yoakim 07 September
 
WILAYAH  SOLEAR
46.   Lingk. St. Vincentia 16 Februari
47.   Lingk. St. Loudovicus 30 Maret
48.   Lingk. St. Chatarina 18 Mei

Inforial

Berita Foto :  (Minggu, 19 Agustus 2018)
Kegiatan bertema “Harmoni Kebangsaan”, 
berlangsung di gereja Santa Odilia.

Berita Foto :  (Sabtu, 05 Oktober 2018)
Paduan Suara Sonus Caeli turut ambil bagian dalam 
Konser “Nyanyian Lagu Anak Nasional” di KAJ. 
Tema tahun ini: “Dendang Lagu Anak Nasional”. 
Sebagai kepedulian & wujud kecintaan terhadap 
lagu-lagu anak Nasional.
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Ketua
Lingkungan

&
Wilayah

SOLEAR
yang baru

Ketua Wilayah Solear
Lingkungan St.Chatarina
Nama : Antonius Paimo 
Lahir : Wonogiri

Lingk. St.Ludovikus
Wilayah Solear
Nama : Bruno Tefa 
Lahir : Noepesu

Lingk. St.Vicensia
Wilayah Solear
Nama : Yohanes Yayang
Lahir : Tangerang

Lingk. St.Chatarina
Wilayah Solear
Nama : Antonius Bambang Herdianto
Lahir : Sleman

Inforial
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Ketua
Lingkungan

yang baru
hasil 

pemekaran

Lingk. St.Siprianus
Wilayah Citra III
Nama : Yohanes Suparno
Lahir   : Sleman

Lingk. St.Domingo Savio
Wilayah Citra III
Nama : Andreas Cahyo Purnomo
Lahir : Yogyakarta

Ketua Wilayah

yang baru

Ketua Wilayah Citra-1
Lingkungan St. Markus
Nama : Yustinus Puspa Cahyono 
Lahir : Sleman

Inforial
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WILAYAH  CITRA-1
01.   Lingk. St. Filipus Neri 106 317  
02.   Lingk. St. Theresia 36  135
03.   Lingk. St. Sesilia 45  168
04.   Lingk. St. Antonius 32  122
05.   Lingk. St. Markus 52  190
06.   Lingk. St. Veronika 38  130
07.   Lingk. St. Ignatius de Loyola 28  83
08.   Lingk. St. Aloysius Gonzaga 37  132
09.   Lingk. St. Carolus Borromeus 43  148
 417 1425
WILAYAH  CITRA-2   
10.   Lingk. St. Petrus 43  156
11.   Lingk. St. Paulus 54  211
12.   Lingk. St. Barnabas 38  139
13.   Lingk. St. Yakobus 52  207
14.   Lingk. St. Yustinus Martir 35  120
15.   Lingk. St. Kristoforus 40  125
16.   Lingk. St. Faustina Kowalska 44  145
17.   Lingk. St. Ursula 32  109
 338 1212
WILAYAH  CITRA-3
18.   Lingk. St. Gregorius Agung 45  158
19.   Lingk. St. Lukas 53  201
20.   Lingk. St. Yohanes 51  180
21.   Lingk. Gabriel 88  283
22.   Lingk. St. Klara 21  69
23.   Lingk. St. Bonaventura 56  203
24.   Lingk. St. Mikael 34  153
25.   Lingk. St. Arnoldus Yansen 40  154 
26.   Lingk. St. Yosep Pekerja 38  139
27.   Lingk. St. Siprianus 26  83
28.   Lingk. St. Domingos Savio 48  176
 500 1799

( update : Desember 2018 )

DATABASE UMAT KATOLIK

biduk.kaj.or.id
KK JIWA

WILAYAH  TIGARAKSA
29.   Lingk. Rafael 37  142
30.   Lingk. St. Agustinus 35  126
31.   Lingk. St. Bernadeth 49  198
32.   Lingk. St. Stevanus 40  153
33.   Lingk. Emanuel 60  232
34.   Lingk. St. Fransiskus Xaverius 33  134
35.   Lingk. Yohannes Bosco 42  158
36.   Lingk. St. Maximilianus MK 14  53
37.   Lingk. St. Krisantus 29  116
38.   Lingk. St. Fransiskus Asisi 31  128
39.   Lingk. St. Kornelius 28  102
 398 1542
WILAYAH  BALARAJA
40.   Lingk. St. Maria 26  105
41.   Lingk. St. Anna 27  98
42.   Lingk. St. Maria Imaculata 33  126
43.   Lingk. St. Maria Magdalena 65  268
44.   Lingk. St. Dominikus 36  145
45.   Lingk. St. Yoakim 38  143
 225 885
WILAYAH  SOLEAR
46.   Lingk. St. Vincentia 54  198
47.   Lingk. St. Loudovicus 28  116
48.   Lingk. St. Chatarina 50  193
 132 507

T O T A L 2.010 7.370 

KK JIWA

APLIKASI  
ODILIAKU

Gunakan ..

sebagai media informasi kegiatan paroki, 
pastoral & komunitas umat di lingkungan 

gereja Santa Odilia

Inforial
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EKARISTI KAUM MUDA
(EKM)

Suara Odilia

Sabtu, 27 Oktober 2018 merupakan kegiatan Ekaristi 
Kaum Muda (EKM) yang ketiga di tahun 2018, 

yang diselenggarakan oleh Seksi Kepemudaan gereja 
Santa Odilia, paroki Citra Raya. Berdekatan dengan 
Hari Sumpah Pemuda, kegiatan EKM ini mengambil 
tema “Togetherness In Diversity”, yang artinya 
Kebersamaan dalam Perbedaan. Masih berkaitan 
dengan Tahun Persatuan  di dalam kalendar liturgi 
Keuskupan Agung Jakarta di tahun 2018 ini, tema ini 
yang dipilih “Dengan Harapan Orang Muda, bersama- 
sama membangun gereja dan bangsa dengan penuh 
cinta kasih, menyatukan perbedaan yang ada di dalam 
kehidupan menggereja dan bermasyarakat”. Dan juga, 
Orang Muda Katolik harus saling mengingatkan untuk 
selalu tidak membeda-bedakan suku, ras dan golongan. 
Dalam kenyataan, kehidupan menggereja kita sebagai 
satu umat Allah, juga tidak diperbolehkan untuk 
membeda-bedakan antar kategorial yang ada di paroki. 
Harapannya semua saling mendukung dan mendoakan. 

Kegiatan EKM dimulai pukul 18.00 dengan Ekaristi 
yang dipimpin oleh Romo Asran Making,SS.CC. Petugas 
misa : koor dari OMK wilayah Citra-3 dan penata 
umat dari OMK wilayah Citra-1. Misa di mulai,  dan 
setelah doa pembukaan oleh romo Asran ada fragmen 
singkat yang dibawakan oleh OMK wilayah Balaraja. 

Fragmentasi ini bertujuan agar membantu umat 
untuk masuk ke dalam tema yang diusung, yang 
mengisahkan seorang mahasiswa bernama 
Aldo yang hampir dikeluarkan dari kampus 
karena tidak bisa membayar biaya kuliah. 
Namun teman-temannya di kampus berinisiatif  
mencari ide agar bisa membantu Aldo. 
Akhirnya dengan niat baik, dan pertolongan 
tangan Tuhan, mereka pun menemukan cara 
agar bisa membantu Aldo, membayar biaya 
kuliah. Caranya dengan mengamen bersama 
dan menjual pakaian mereka yang masih layak 
pakai.

Setelah 10 menit fragmen berakhir, misa 
dilanjutkan. Dalam homili, Romo Asran 
mengatakan bahwa “Kita tidak berjalan sendiri, 
Tuhan selalu hadir di dalam kelumpuhan-
kelumpuhan dan sukacita, kebahagiaan kita. 
Sekarang tinggal bagaimana hidup kita bias 
menjadi pengikut Yesus yang baik.

Bagaimana reaksi kita saat melihat mereka yang 
membutuhkan pertolongan, apakah dibantu 
atau disepelekan begitu saja, ini menjadi 
tantangan dalam kehidupan kita. Kita bisa 
berjalan sekarang oleh Kasih dan pertolongan 
Tuhan. Kita bisa melakukan banyak hal karena 
Tuhan.

Dalam fragmen singkat tersebut, merupakan 
sebuah contoh sederhana bagaimana teman-
teman di kampus ikut merasakan kesulitan 
sahabatnya. Biasanya kita berpikir bahwa kita 
masih miskin jadi tidak mau membantu orang 
lain, karena saya juga masih berkekurangan.

Oleh : Yuliana Elisabeth
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Pertanyaannya kapan kita bisa berkelebihan? 
Karena selamanya kita akan merasa selalu kurang. 
Panggilan kita sebagai murid Kristus, adalah bila 
kita membuka diri maka roh akan bertambah”. 

Acara Ramah Tamah Bersama
Usai misa, acara dilanjutkan di gedung Damian 
lantai-3. Setelah registrasi, tercatat 100 orang, acara 
dimulai pukul 20.00. Acara ini juga dibantu oleh 
teman-teman KKMK (Komunitas Karyawan Muda 
Katolik). Acara bertujuan untuk mempersatukan 
dan menjalin persahabatan antar OMK se-paroki. 
Ada sambutan dari Romo Asran dan wakil ketua 
seksi Kepemudaan, Leonardo Rico.

Acara selanjutnya ice breaking, pengenalan OMK 
wilayah, dan Pensi, dari OMK wilayah Tigaraksa 
dan Citra-3. Ada session Question and Answer yang 
dipandu oleh Alfi dan Tika, dimana OMK yang 
hadir diminta menyebutkan ikrar Sumpah Pemuda. 

Sebuah theater adalah acara selanjutnya yang 
dibawakan KKMK, dengan judul cerita Ande-
Ande Lumut yang berlangsung sekitar 45 menit. 
Usai theater adalah pembagian piala dan piagam 
penghargaan kepada pemenang lomba futsal. 

Perlombaan ini sudah berlangsung di hari Minggu, 
21 Oktober 2018.  Piagam Penghargaan untuk semua 
peserta, yang berjumlah 8 team. (wilayah Citra-1, 
Citra-3, Balaraja (2 team), Tigaraksa (2 team), Solear 
dan KKMK.

Seluruh rangkaian acara berakhir pada pukul 22.40 dan 
ditutup dengan doa penutup bersama. “Terimakasih 
teman-teman semua sudah menjadikan EKM ke-3 ini 
sukses dengan apa yang kita harapkan dan “jangan 
pernah lelah bekerja di ladang Tuhan” 
Ucapan syukur dari Timur Putri Kinanti sebagai ketua 
pelaksana EKM ini. 
Tuhan memberkati kita semua.

Suara Odilia
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TAMU KEHORMATAN
pada

ULANG TAHUN ke-12
GEREJA SANTA ODILIA
Minggu, 25 November 2018

Berita Foto :
Tema acara: “Hubbul Wathon Minal Iman”, yang artinya 
Cinta Tanah Air adalah bagian dari Iman.

LIPUTAN KHUSUS

Berita Foto :
Misa dipersembahkan oleh :
- Uskup Mgr.Ignatius Suharyo,Pr
- Romo Felix Supranto,SS.CC,
- Romo Asran Making,SS.CC,
- Romo Boni Payong,SS.CC dan juga
- Romo Dadang,SDB.

Hadir juga :
- Bp. Zaki Iskandar (Bupati Tangerang) 

beserta jajarannya,
- Bp. Haji Ahmad Hidayat (Kesbanpol Ka-

bupaten Tangerang),
- Ibu Prima (Camat Panongan) beserta ja-

jarannya,
- FKUB (Kyai Haji Maski, Wahyudi, Bp. 

Rudi perwakilan Khong Hu Cu), 
- Bp. Haji Anwar (Ketua MUI Panongan),
- Bp Ustad Maman (Ketua Kesejahteraan 

Masjid Citra Raya),
- Bp. Haji Yaya (Tokoh Masyarakat),
- Dandim 0510 diwakili Kapten Inf. Edi
- Bp Kapten Inf Sihotang (Danramil Tiga-

raksa),
- Kapten Inf Khoiril (Danramil Panongan),
- Perwakilan dari Kapolresta Tangerang,  
- Bp. Era Hia,
- Bp Agus (Kesbanpol Kecamatan Solear) 

dan jajarannya,
- Ansor-Banser
- dan undangan lainnya.

Suara Odilia
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Tenda Gaul

MENDATAR
  1. Aplikasi android Odilia
  3. ........ kita teguh, bercerai kita runtuh
  6. ........ Opo Koe Rungu
  8. Di dadaku selalu
  9. Suatu bentuk koperasi
11. Lukisan terkenal di dunia
12. Kejahatan di masyarakat
14. Ulang tahun kaul seorang pastor
15. Tepat sekali
19. Nabi Muhammad panutannya.
20. Nada & .........., acara musik tahun 90-an
21. Benda tajam di suatu bunga
24. Gunung aktif  di Indonesia
25. Daerah gempa
26. Negara Arab
27. Aktris horror fenomenal Indonesia

PERTANYAAN : TEKA-TEKI SILANG
Melodi edisi  Natal - 2018

MENURUN
  1. Suatu federasi
  2. Penyakit manusia lanjut usia
  3. Tembok di Jerman
  4. Senang sesuatu
  5. Bencana air laut pasang
  6. Slogan iklan masakan
  7. Toko buku terkenal
10. Negara pesepakbola Messi
13. Sebutan ganda putra bulutangkis top kita
16. Jadi prioritas
17. Hukum alam terhadap manusia
18. Marah dan dengki
21. Orang ketiga
22. Lawannya gas
23. Istilah jumlah dalam formula
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Dapur Melodi

LAPORAN DONASI MELODI
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Dapur Melodi



Editorial

90   Melodi edisi khusus Natal-2018

Dapur Melodi
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Dapur Melodi
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 Melodi edisi PASKAH-2018
 

    Nominal Exp
01. Lingk. St. Filipus Neri Rp. 150.000 (15 exp)
02. Lingk. St. Sesilia  Rp. 385.000 (15 exp)
03. Lingk. St. Antonius Rp. 300.000 (30 exp)
04. Lingk. St. Veronika Rp. 150.000 (15 exp)

05. Lingk. St. Petrus  Rp. 400.000 (40 exp)
06. Lingk. St. Kristoforus Rp. 150.000 (15 exp)

07. Lingk. St. Rafael  Rp. 210.000 (20 exp)
08. Lingk. St. Agustinus Rp. 150.000 (15 exp)
09. Lingk. St. Bernadeth Rp. 300.000 (20 exp)
10. Lingk. St. Stevanus Rp. 120.000 (12 exp)
11. Lingk. Emanuel  Rp. 150.000 (15 exp)
12. Lingk. Yohanes Bosco Rp. 150.000 (15 exp)
13. Lingk. St. Krisantus Rp. 150.000 (15 exp)

14. Lingk. St. Maria  Rp. 150.000 (15 exp)
15. Lingk. St. Anna  Rp. 150.000 (15 exp)
16. Lingk. St. Maria Imma Rp. 150.000 (15 exp)
17. Lingk. St. Dominikus Rp. 150.000 (15 exp)
18. Lingk. St. Yoakim  Rp. 300.000 (30 exp)

19. Lingk. St. Chatarina Rp. 150.000 (15 exp)

20. Lingk. St. Greg Agung Rp. 400.000 (40 exp)
21. Lingk. Gabriel  Rp. 150.000 (15 exp)
22. Lingk. St. Bonaventura Rp. 600.000 (60 exp)
23. Lingk. St. Yoseph Pekerja Rp. 150.000 (15 exp)

 Total Donasi (23 lingk) Rp.5.115.000  477 exp

DONASI LINGKUNGAN

JAWABAN:  TEKA-TEKI SILANG
Melodi edisi  Paskah-2018

MENDATAR
  1. Soekarno Hatta
  4. Asi
  6. Gempa
  9. Rasa Sayange
12. Montir
14. Proklamasi
15. Winner
17. Delima
18. Atlantika
20. Kelima
21. Sub
23. Singapura
24. Panduan
26. Bantuin
27. Moon
28. Air
29. Argentina
30. Kaka
31. Nine

MENURUN
  1. Senopati
  2. Rusia
  3. Horisontal
  5. Stamina
  7. Amerika Latin
  8. Kemerdekaan
10. Australia
11. Skema
13. Nurlela
16. Olahraga
19. Apotik
21. Sapta
22. Benar
25. Kue
27. Min

https://www.facebook.com/
Paroki-StOdilia-Citra-Raya

MEDIA ONLINE GEREJA SANTA ODILIA

Website Paroki :
www.parokicitraraya.org

Aplikasi : (basis HP Android)
ODILIAKU

Keterangan :
Pembayaran (Donasi Lingkungan) untuk setiap 
edisi Melodi, silakan langsung menghubungi  
Team Melodi. Terima Kasih atas donasinya.

Dapur Melodi






