
KEUSKUPAN BOGOR

SI]RAT GEMBALA MASA PRAPASKAH 2O2I

*KELUARLAII DARI ZONA I\TYAMAIIMU, BERTOBATLAH DAJ\[ BAHARTII

DIRIMU'

Umat keuskupan Bogor terkasih,

"Koyakkanlah hatimu, jangan pakaianmra berbaliklah kepada Tuhan" (Yoel 2:13) dan

seruan "Bertobatlah dan percayalah pada Injil- serta ucapan "Ingatlah bahwa engkau ini abu

dan akan kembali menjadi abu" merupakan seruan-seruan yang didengungkan, disampaikan

dan kerap dijadikan bahan kotbah di hari Rabu Abu, hari pertama dari masa Prapaskah atau

masa Puasa 2021 ditengah gempuftln vinrs corona atau covid-l9.

Hati kita terkoyak sedih dihadapkan dengan fakta bahwa banyak saudara-saudari yang

kita kenal, baik keluarga, tetangga, rekan kerja, teman gerej1 sahabat yang kita kenal dekat

maupun orang yang hanya kita kenal secara umum, menderita sakit akibat virus ini, bahkan

satu persatu dari mereka meninggal (*silakan berdoa sejenak bagi mereka saat engkau

mengingat mereka tatkala membaca ini). Bahkan terjadi, dimana ada beberapa orang di dalam

satu keluarga, dalam jarak waktu yang sangat dekat meninggal akibat covid-l9. Saat

pandemic ini, kematian bukafl lagi menjadi suatu pengalaman di luar diri kita. Peristiwa yang

bagi sebagian orang dianggap sebagai hal yang mengerikan, tampak sebagai sesuatu yang

dekat dan sangat nyat6 berwajah serta tak pandang bulu. Sanak keluarga kita yang pada masa

sehatnya terlihat gagatr, cantih memiliki jabatan tinggi baik dalam pekerjaan, organisasi

kemasyarakatan, bahkan pula dalam gerej4 serta memiliki gelm pendidikan, harus takluk dan

menjadi debu, bersatu lagi dengan ibu bumi karena kematian menimpa dirinya. Hancur lebur

bersatu dengan tanah. Benarlah seruan iman ini: *Engkau ini abu dan akan kembali menjadi

abu". Di hadapan peristiwa itu, kita berhenti dan terpan4 merenung; kita bertanya apa makna

kehidupan yang dianugerahkan Tuhan ini kepada kita? Bagaimana kita mesti memberi makna

atas kehidupan yang kini sedang kita jalani.

Selain peristiwa kematian, pandemi ini menimbulkan goncangan, termasuk

ketidakstabilan dalam kehidupan ekonomi baik internasional maupun nasional, regional dan

juga keluarga domestik. Penghasilan sangat menunm drastis, bahkan banyak yang kehilangan

pekerjaan yang menjadi sumber nafl<ah.. Hal ini memunculkan penderitaan batin yang baru.

Proses pembelajaran di sekolahpun dilaksanakan dengan cara baru. Yang lebih menantang

t
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lagi ialah perjumpaan-perjumpaan sosial kemanusiaan, kekeluargaan mesti dilaksanakan

secara baru. "Habifus baru" dilakukan dengan: memakai masker, rajin mencuci tangan,

menjaga jarak, serta meningkatkan imunitas tubuh dan imunitas rohani.

Saudara-saudari, kehidupan mesti berjalan terus. Kita tidak bisa berhenti meratapi efek

ganda akibat virus corona yang menyentuh sisi-sisi emosi, afeksi manusiawi kita. Kita hidup

dalam ruang dan waktu. Mulai Rabu Abu, kita memasuki masa prapaskah. Inilah rentang

waktu 40 hari yang ditawarkan oleh Gereja kepada kita, mengajak kita memberi makna

sesungguhnya akan kehidupan kita. Inilah kesempatan kita untuk menata suasana batin,

merajut asa baru agar kita tidak terkungkung oleh kuasa ketakutan, kekhawatiran, kesedihan,

serta meratapi kehidupan ini. Inilah saatnya kita mengolah, men;rusun daya jasmani dan

rohani atas dasar iman kita akan Tuhan Yesus Kristus, sang Penebus dan Penyelamat kita.

Inilah saatnya kita memperteguh jalan-jalan banr, cara-cara baru, kreasi-kreasi baru dalam

segala bidang kehidupan kemanusiaan kita. Cara-cara baru itu antara lain misalnya:

melakukan pola makan sehat, mengerjakan pekerjaan-pekerjaan barq melakukan tata ibadah

(sakramen, sakramentali) secara baru, merawat pasien secara baru, melakukan olah raga

secara baru.

Ingatlatr, Allah telah memperlengkapi kita dengan hikmatNya dan talenta yang sangat

khusus bagi setiap orang. Allah mengetahui umatNya tetap dapat berjuang menghadapi

peristiwa-peristiwa dalam masa pandemi ini. Kalau kita hanya meratapi nasib kita hari demi

hari, sebenarnya itu sudah mendukakan Roh Allah; kita telah memandang rendah Allah yang

telah menciptakan kita seturut dengan gambarNya. Pandemi ini memaksa kita untuk keluar

dan zona nyaman, dan sebagai manusia beriman, kita semakin menyadari bahwa hanya

kekuatan dari Allah yang memampukan kita untuk tegak berdiri hingga saat ini.

Transformasi kehidupan menjadi keniscayaan (keharusan, tidak boleh tidak), kendati

dalam hal yang kecil dan sederhana sekali pun. Kehidupan yang transformatif mesti terjadi.

Dalam bahasa iman Gereja, transformasi setara dengan pertobatan. Bertobatlah, baharuilah

dirimu, jadilah manusia baru. Itulah proses transformasi. Iman kepada Kristus mesti

membawa dampak pembaruan diri kita. Dialah Tuhan yang lahir di dunia ini, merasakan pahit

getir, suka duka kehidupan dalam keluarga di Nazareth, berkelana mewartakan keselamatan

kabar sukacita di seluruh daerah Galilea dan Yudea. Dia melihat dan merasakan derita orang

sakit, duka keluarga yang ditinggalkan (Bdk. Luk 7:tl-17). Dia membangkitkan harapan akan

a
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suatu kehidupan baru bagi yang sedang putus asa- Lebih dari itu semua * ini yang luar biasa -
Dia sendiri merasakan penderitaan yang teramat sangat di jalan salib (vra dolorosa-Nya),

mengalami sakaratul maut di atas salib, meregang nyawa dalam derita luar biasa. Namun

Allah memberi kehidupan baru bagiNya Allah mengalahkan kematian. Dia bangkit! Dia

hidup! Maut dikalahkan! Perlu dicatat dalam hati kita: pada saat-saat derita dijalan salibNya

bahkan dalam keadaan sakaratul maut, didekatNya ada sosok s€orang Ibu yang tak lain adalah

Bunda Maria, Mater Dolorosa, ditemani oleh sahabat-sahabat dekat Yesus, termasuk

Yohanes Rasul, Maria, isti Klopas serta Maria Magdalena (Bdk. Yoh 19:25). Betapa suatu

persahabatan dan rasa kekeluargaan sejati terwujud juga di saat-saat getir kehidupan ini.

Mungkinkah ini ekspresi cinta sejati?

Kita perlu mengakui pula bahwa pada masa pandemi ini banyak ofilng mengalami

kasih sejati Tuhan melalui orang-orang lain di sskitarnya Hubungan pribadi yang selama ini

retak, tidak ada komunikasi, kini berubah. Terjadi pertobatan pribadi dan rekonsiliasi sejati.

Rekonsiliasi itu t€lah membuat hidup bersama semakin indah, saling meneguhkan dan

menguatkan. Persahabatan sejati antar manusia itulah yang dikehendaki Allah. Maka dalam

masa Prapaskah ini, kita semua kembali mernfokuskan kehidupan pada Tuhan Yesus Kristus.

Kita diajak untuk mengenal, memperdalam iman kita akan Dia. Kita kembali kepada Injil.

Kita melakukan evangelisasi (penginjilan) transformatif. Kita diajak untuk berpuasa. Kita

diajak untuk berdoa: jalan salib, novena kerahiman ilahi, Adorasi, doa Rosario dan rupa-rupa

bentuk doa lainnya Kita diajak mernberi derma. Kita diajak untuk membangun persaudaraan

insani yang kuat. Keuskupan Bogor yang kita cintai ini mengajak kita semua untuk

memperdalam dan melanjutkan terus pertobatan ekologis, dengan memberi perhatian pada

hidup hemat lishik dalam kenormalan baru. lnilah tema APP 2021. Tema ini ditempatkan

dalam konteks prubahan hidup kita yang mesti terjadi. Perubahan dari pola hidup dalam

keserakahan pemakaian tenaga listrik, menuju ke pola hidup yang lebih memperhatikan

kepentingan orang lain dan perawatan alam lingkungan hidup.

Akhirnya, umatku terkasih, marilah kita bertobat dan saling mengampuni. Bukalah

hatimu bagi Roh Kudus agar Ia dapat berkarya secara penuh dalam hidup kita. Kuduslah kita,

sebab Allah kita kudus. Tetaplah sapa sesamamu dan teruslah bangun persaudaraan sejati

dengan mereka. Allah menginginkan kita menjadi duta kasihNya bagi mereka." "Silih asih,

silih osah jeung stlih asuh" ("Saling mencintai, memberi nasiha! dan mengayomi").
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Untuk umat smua yang kukasihi, sebuah puisi untuk mengakhiri suratku,

Menopak hori yang tak sama denganyong lalu
Menantang hidup dcn me langkah teguh,

D rt e ngah ge t ir ke hi dup an,

SalibMU tiang kekuatan,
SinorMU menerangi dari kegelapan,

Kas ihMU me nenangkan kami,
Untuk siap danwaspada,

Sambil tetap mewborjala kasih,
Merajut cerita dalam kehidupan ini,

Dengon Iman don Roh Kudus pemtntun,
Menggali dan menemukan... .

Mutiara mabta kehidupan ini

BogoE 11 Februari2021

U Bogor

a
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Lmnpirwt
Bogor, 14Februari202l
Kepada seluruh pastor dan umat di Keuskupan Sufragan Bogor yang terkasih,

Salam Sejahtera bagi Anda Sekalian,

Saudara-mudariku yang terkasih dalam lkistns, sebentar lagi kita akan memasuki
masa prapaskah (pantang dan puasa) tahun 2021, yang akan dimulai hari Rabu Abu pada
tanggal 17 Februari 2021, sampai perayaan puncak iman kita tanggal 4 April 2021. Perjalanan
Rohani sebagai umat Katolik ditandai dengan retet Agung atau masa prapaskah selama 40
hari.

Kita semua menyadari, bahwa wabah covid 19 ini merupakan masa sulit bagi seluruh
umat manusia. Namun, kita juga semakin kuat mengandalkan pertolongan Allah. Perayaan
Ekaristi, peribadatan, kegiatan-kegatan pastoral berkaitan dengan Sakramen dan sakramentali
dilakukan dengan sangat terbatas, tanpa mengurangi makna dan tujuannya.

Demikian pul4 Masa Prapaskah dan Pekan Suci, memberi waktu luang untuk
merenungkan peristiwa kehidupan kita. Masa retret agung meniru pantang dan puasa Yesus di
padang grrrun, melalui Dia semakin nyatalah pengalaman akan Allah. Selama pandemi
mewabah, kita semakin melibatkan Allah dalam kehidupan kita berpasrah dan berserah diri
pada kehendakl.ly4 agar pertolongan Tuhan terjadi atas umat manusia.

Segala usaha ditempuh oleh kita, dengan mentaati protokol kesehatan yang menjadi
kebijakan pemerintah. Kita mentaati aturan yang berlaku dengan menjaga jarah mencuci
tangan, memakai masker, dan lain sebagainya. Bahkan peurerintah mengusahakan kebaikan
bagi kesehatan masyarakat dengan bertahap memberikan vaksin kepada masyarakat. Kita
membatasi perjumpaan dengan tetap bersabar menunggu sampai vaksin bagi semua dapat
dilaksanakan dengan baik. Hal penting bagi kita adalah tetap sehat dengan mentaati
kebijakan-keb[iakan demi kebaikan umum {bonum Commune).

Demi kebaikan bersama dan meqiaga agar kita tetap sehat dan terhindar dari virus,
beberapa hal penting akan disampaikan bagi sekalian umat beriman, sekaligus memupuk
kerohanian kita bersama. Ketentuan-ketentuan hendaknya dijalankan dengan baik agar tidak
saling merugikan safu sama lain, sebab merebaknya pandemi membahayakan keselamatan
banyak orang.

a
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PERAYAAI\ EKARISTI DAi\t PELAYANAI\I SAKRAMENTALI

Yang utama dan kurang utama

Mendekati saat penderitaanNy4 Yesus berkata kepada Petrus, 'Engkau adalah Petrus
dan di atas batu karang ini Aku akan mendirikan Gereja-Ku dan alam maut tidak akan
menguasainya" (Mt 16, 18). Melalui sabda itu sangat tegas, jelas, dan pasti bahwa sekali
didirikan, Gereja akan tetap tegak berdiri. Kekuatan sedasyat maut sekalipun tidak akan dapat
menghancurkannya.

Beralaskan pada iman semacam itu, kita berusaha menghayati diri sebagai Gereja
Kristus di tengah masa pandemi covtd-|9. Kita akan terus menghayati iman kita dengan
mengajarkanny4 mengamalkanny4 dan terutama merayakannya. Hanya saja, karena hidup
itu lebih utama dari yang lainnya dan keselamatan adalah tujuan utamanya, kita meletakkan
keduanya di atas semrxmya. &iryq kita akan mengubah bentuk dan cara merayakannya
apabila mungkin' atau bahkan tidak melakukannya apabila dengan merayakannya sama saja
dengan kita menempatkan hidup dan keselamatan tersebut dalam bahaya.

Berkenaan dengan sakramen2 dan salaamentali, Gereja berprinsip bahwa yang
ditandakan lebih utama daripada yang menandakan dan tujuan lebih utama daripada sarana
yang digunakannya. Jangan sampai terjadi, demi tanda dan sarananya kita justru kehilangan
yang ditandakan dan tujuan yang sebenarnya.

Masa 40 hari (Prapaska) dan Paskah

Masa 40 l:orri (quadragesrna) sebelum Paskah biasa disebut sebagai hari dan waktu
tobat seluruh Gereja (kan. 1250). Maksudnya yang dilakukan sama dan waktu
pelaksanaannya juga sama. Masa itu menuqiuk pada masa Yesus dicobai setan padang gurun
(Mt 4, 1-11).

Konteksnyq Yesus baru saja dibaptis. Identitas-Nya ditegaskan oleh Allah sebagai
Putera Allah Terkasih (bdk. Mt 3, l7). Penegasan identitas itu sama sekali tidak
mempedulikan siapa saja yang menjadi nenek moyang Yesus (silsilahNya), orungtua-Nya,
peristiwa di seputar kelahiran-Nya, dan latar belakang lain sejenisnya.

Setan menyerang lansung pada kenyataan bahwa Yesus adalah seorang pribadi yang
dikasihi Tuhan itu. Kepada Yesus seolah ia ingin berkata, "Tidak mungkin Engkau dikasihi
Allah, Putera Allah!" Engkau baru pantas menjadi Putera Allah apabila melakukan sesuatu
yang istimewa, semua orang memuji-Mu, atau Engkau memiliki kuasa dan kekayaan (bdk. Mt
3,1-11).

Yesus berhasil mengatasi godaan-godaan itu. Seolah Yesus berkata, "Saya tetap
Putera Allah terkasih sekalipun saya tidak melakukan apa pun yang istimewa, tidak dikatakan
baik atau dipuji orang lain, atau tidak memiliki kedudukan dan kekayaan apa pun. Dari situ

t Dalam keadaan darurat diambil untuk sahnya saja

'Kan. 840.
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kia dapat dengan singkat dan percaya diri mengatakan tentang diri kita bahwa kita bukanlah
apa yang kita lakukan, bukan apa yang dikatakan orang, dan bukan juga apa yang kita miliki.

Karena itu, dalam masa tobat ini semestinya diisi upaya yang membuat kita semakin
tahu, merasakan, dan meyakini bahwa kita dicintai Tuhan apa pun yang terjadi. Bersamaan
dengan itu kita berupaya agar semakin banyak omng semakin tahu, mengalami, dan meyakini
bahwa mereka juga merupakan pribadi-pribadi yang dikasihi Tuhan.

Berdasarkan pada makna pertobatan di atas, Gereja mengajak kita^ semua untuk
melakukan beberapa hal khusus berikut ini secara bersama-sama seluruh Gereja':

1. Secara khusus meluangkan waktu untuk berdoq
2. Menjalankan karya kesalehan dan amal-kasih;
3. Menyangkal diri sendiri dengan melaksanakan kewajiban-kewajiban secara lebih

setia;
4. Berpuasa dan berpantang uatuk dilakukan bersama-sama.

Ketentuan Pelaksanaan Masa Prapaskah dan Pekan Suci

I. Pastor Paroki membacakan surat gembala Uskup Keuskupan Sufragan Bogor, pada saat

misa tatap muka atau pada saat misa disiartan secara langsung.
III. Pelaksanaan Perayaan Ekaristi dilakukan dengan ofrline (tatop muka) don disiarkon

secnra anline (dwing) bagi umat yang tidak dapat hadir di gereja Berkaitan dengan misa
tatap muka (ofrline) umat diwajibkan mengikuti standar protokol kesehatan atau yang
telah diatur di paroki masing-masing. Umat yang tidak mengikuti secara normal (online)
dapat mengikuti dari rumah masing-masing dengan persiapan yang baik. Umat
keuskupan Bogor dianjurkan untuk dapat mengikuti misa yang disiarkan oleh keuskupan
atau paroki-paroki keuskupan Bogor.

III. Bagi para pastor agar dapat melaksanakan perayzlan Ekaristi dengan membuka ruang-
ruang yang dapat dipergunakan untuk perayaan Ekaristi terbatas dengan memperbanyak
jumlah jam misa apabila memungkinkan dan sesuai dengan protokol kesehatan.
Kebijakan diserahkan kepada para pastor paroki.

Ketentuan Pelaksenaan non-liturgis
i. Persiapan Rohani: Kepala Keluarga mengumpulkan anggota keluarga di suatu tempat

yang sudah disiapkan oleh keluarga. Disitu sudah ada meja" diatasnya ada salib, dan 2
lilin.

ii. Kepala Keluarga mengarahkan perhatian anggota keluarga kepada perayarm misa melalui
live streaming. Ataujuga memimpin Ibadat Sabda Bersama dengan menggunakan teks
yang ada. Ingatlah pesan Yesus sendiri: "Dimana dua atau tiga orang berkumpul dalam
nama-Ku di situ Aku hadir" (Mat 18:20). Dan ingatlah selalu dalam diri Yesus, kita
semua disatukan dalam rohNya, walau kita secara fisik tidak berjumpa satu sama lain. Di
situlah kia menyadari bahwa Gereja Keuskupan terbentuk dan dikuatkan oleh kalian
keluarga-keluarga sebagai " ecclesia domesticd' .

3 
Kan. 1249.

t
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Pelaksanaan Perayaan Ibadat:

I. Umat Keuskupan Sufragan Bogor diharapkan dapat mengikuti Ibadat Tobat setiap hari
rabq pukul 19.00, yang disiarkan secara langsung dari Asrama Seminari Menengah
Stella Maris, Kahuripara di channel Unio Bogor:

Pembawa Renungan:
a) 24 Februari : RD. Yohanes Driyanto (Vikaris Judisial)
b) 3 Maret : RD. Michael Endro Susanto (Vikep Kemasyarakatan)
c) 10 Maret : RD. Marselinus Wisnu Wardhana (Sekretaris)
d) 17 Maret : RD. Andreas Arie Susanto @konomat)
e) Z4Maret : RD. Robertus Untung Flatmoko (Vikep Pendidikan)

0 31 Maret : RD. Yohanes Suparto (Vikaris Jendral)

II. Umat Keuskupan Sufragan Bogor diharapkan dapat mengikuti Jalan Salib yang
dilaksanakan setiap jumat secara bergantian dari paroki yang satu ke paroki lain dan akan
disiarkan secara doring. Bagi yang dapat menjalankan secara tatap muk4 umat dapat
mengikuti di paroki masing-masing sesuai protokol kesehatan yang berlaku, setelah
berkoordinasi dengan pastor paroki dan satgas.

Jalan Salib setiap Jumat, Pkl 1830 WIB :

Jadwal Berdasarkan Pembagian Komsos Keuskupan
a)
b)
c)
d)
e)

0
s)

19 Februari
26 Februari
5 Maret
12Maret
19 Maret
26Maret
2 Apnl

: Paroki Katedral
: Paroki Cianjur
: Paroki Sukabumi
: Paroki Rangkasbitung
: Paroki Sukasari
: Paroki Paulus
: Paroki Cipanas

III. Umat Keuskupan Sufragan Bogor diharapkan dapat mengikuti Ibadat tuguran bersama
dan serentak, pada tanggal I April 2021, Pulill 20.00-selesai, akan disiarkan secara

langsung, dan dipimpin oleh Vikaris Jendeml Keuskupan Sufragan Bogor. Pada jam
tersebut paroki yang sudah selesai menyelenggarakan misa kamis putih, dapat
menganjurkan umat untuk mengikuti Tuguran Serentak dan hrsamayaag dipusatkan di
Gereja Beatae Mariae Yirginis, Katedral Bogor.

IV. Umat Keuskupan Sufragan Bogor, diharapkan rmtuk dapat mengikuti Ibadat Lmnentqsi
(Ratapan) akan disiarkan secara langsung pukul06.30 WIB.

Ibadat Lamentasi, Tri Hari Suci Pkl 0630;
(Kamis Putih, Jumat Agung, Sabtu Suct)
di Aula Puspas Lantai IV

V. Umat Keuskupan Sufragan Bogor dapat melakukan pengakuan dosa sepanjang masir
prapaskah, dengan tetap memiliki kejujuran terhadap kondisi kesehatan masing-masing,

a
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dan melaksanakan sesuai standar protokol kesehatan, dan atas keffiaksanaan dari paroki
yang terkait, dengan ketentuan:
l. Disiapkan tempat yang luas tetapi kerahasiaan d[iaga;
2. Baik Bapa Pengakuan dan Peniten menggunakan protokol kesehatan;

3. Pengakuan dilakukan secara biasa.

Pelaksanaan Perayaan-perayaen Imen dalam masa Prapaskah den Pekan Suci

A. Hari Rabu Abu, 17 Februari 2021

a. Para Pastor melalui seksi liturgilpetugas diharapkan dapat mempersiapkan abu sebanyak-

banyaknya bagi kepentingan umat beriman. Pelaksanaan penerimaan abu ditempatkan

setelah berkat penutup, agar umat yang menerima dapat segera meninggalkan tempat
ibadah.

b. Setelah berkat penutup diterangkan malana pertobatan sebagai perubahan meqiadi lebih
baik dalam pola pikir, berbicara" bersikap, dan bertindak. Percaya kepada Injil berarti

membiarkan diri dipengaruhi dan dipimpin oleh Sabda Kristus. Manusia itu debu dan

kembali ke debrl dari tak berarti dan kembali tak berarti. Semasa masih hidup adalah

saatnya menjadikan hidup berarti. Abu adalah tand4 sedangkan pertobatan adalah yang

ditandakan;
c. Abu diberkati;
d. Pastor berseru: "Bertobatlah dan percayalah pada Injil" atau "Engkau Debu dan akan

kembali menjadi debu" (cukup sekali untuk semua).

e. Pastor berdiri di depan altar (seperti kalau menerimakan komuni) atau dekat pintu keluar
dengan mengenakan masker danface shield. [a mengoleskan abu pada dahi umat kalau
umat maju kepadanya. Atau menaburkan abu di kepala umat yang memintanya demikian.

f. Bisa juga umat langsung datang kepada petugas yang disiapkan untuk meminta abu dan

menandai diri sendiri. Umat maju ke depan satu per satu dan setelah sampai di dekat
imam mengulurkan tangan terbuka seperti menerima komuni, lalu imam yang bertugas

menuangkan abu dengan sendok kecil ke tangan umat. Lah4 umat itu menandakan abu

tersebut ke dahinya masing-masrng dengan mengucapkan 'oaku bertobat dan percaya

kepada Injil". Boleh juga umat meminta dan membawa pulang abu itu untuk keperluan
orang lain.

g. Pelayan komuni dapat berperan serta dalam menerimakan abu kepada umat di rumah-
rumah dengan ketentuan protokol kesehatan yang berlaku, dan berdasarkan
kebijaksanaan pastor paroki.

h. Bagi umat yang mengikuti secara online, meskipun tidak dapat menerima abtU berkata
dengan sepenuh hati * aku bertobat dan percaya kepada Injil" pertobatan merupakan
dasar penting bagi setiap orang beriman untuk tidak mengulangi perbuatanny4 dan

diperbaharui dengan semangat untuk menjalani masa pertobatan yang dibangun atas

dasar iman kepada Kristus.

t
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B. Hari Minggu Palma

Misa (yang diikuti secrra online):
Sebaiknya keluarga yang tidak mengikuti penLyaan pekan suci secara normal, dapat
mempersiapkan meja doa dan lilin dirumah, dan mempersiapkan daun palma. Berkumpul
bersama keluarga. Ayah atau ibu dapat memimpin doa pembuka dan penutup sebelum dan
sesudatr perayaail Ekaristi.

Misa (yang diikuti sacara tatap muka affltne):
a. Misa Minggu Palma tanpa perarakan. Umat yang datang langsung menempati tempat

duduk yang telah dipersiapkan oleh satgas paroki; wajib mentaati protokol kesehatan,
diharapkan selama perayaan berlangsung tidak dalam keadaan sakit apapun.

b. Pastor pemimpin peray:um melakukan pemberkatan atas daundaun palma yang
dikumpulkarl dan memberkati daun palma umat umattetap diam di tempat.

c. Passio dibacakan pada Minggu Palma.

C.Ilari Kamis Putih:

Penegasan bahwa pembasuhan kaki adalah lambang pelayanan.

Misa (yang diikuti sacanr online):
a. Bagi umat yang misa daring dapat juga melakukan pembasuhan kaki oleh salah satu

anggota keluarga di rumah masing-masing, terutama bagi kepala keluarga untuk dapat
membasuh anggota keluarganya

b. Sesudah beribadah bersama, rayakan psrjamuan makan bersarna yang istimewa dalam
keluarga

c. Sesudah makan bersama, diharapkan keluarga mengatur waktunya untuk tugurqn
bersama serentak atau doa Rosario atau doa Koronka dalam konteks menemani Yesus.

Misa (yang diikuti secarr tatap muka (offine'1:
d. Umat dapat mengikuti misa tatap muka sesuai dengan protokol kesehatan, dan kebijakan

paroki masing-masing.
e. Tidak dianjurkan untuk melakukan pembasuhan kaki dalam Perayaan Ekaristi. Di tempat

yang memungkinkan dipersilahkan melakukannya dengan protokol kesehatan yang ketat;

Tuguran

Umat se-keuskupan Bogor diharapl<an dapat mengikuti tuguran bersama yang akan
disiarkan secara langsung oleh Komsos Keuskupan di channel Unio Bogor, pa& pukul 20.00-
selesai. Untuk sementara ini, tuguran di paroki dapat ditiadakan dan dipusatkan di Keuskupan.
Setelah peray:uul Ekaristi Kamis Putih umat diharapkan langsung meninggalkan gereja dan
bersiap mengikuti tuguran bersama

a
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D. Hari Jumat Agung:

Ibadat Jalan Salib (Online dm Offline) Pukul 09.00 WIB
Siapkan salib-salib Kristus yang ada di rumah dan letakkan diatas meja
Pagi hari diadakan Jalan salib yang akan disiarkan secara langsung oleh Komsos keuskupan,
di channel Unio Bogor.

Ibadat JumatAgung(Onltne fun ffitne), Pukul 15.00 WIB
a. Kisah Sengsara Krish$ (passio) dinyanyikan.
b. Penghormatan salib sebagai ungkapan iman kita terhadap pnderitaan Yesus sampai

wafatnya di salib.
c. Ketika penyembahan Salib, ada salib yang diberdirikan di Gereja menghadap uma!

kemudian Imam mengajak umat untuk hening sejendq dan berdoa bersama
d. Penyembahan Salib dilakukan oleh umat dari tempat duduk masing-masing; tetap diam di

tempat dan berlutut, umat tidak melakukan perarakan ke depan, begitu pula dengan umat
yang mengikuti secara daring.

E.Ilari Sabtu Suci:

Dapat dilaksanakan sesuai dengan kebijakan paroki masing-masing
- Siapkan lilin untuk masing-masing anggota keluarga.
- Pembaruan Janji Baptis.

F. Ilari Minggu Paskah:

Dapat dilaksanakan sesuai dengan kebijakan paroki masing-masing.

Selamat mempersiapkan diri untuk merayakan Paskah dalam situasi yang luar biasa
ini. Tuhan memberkati kita selalu.

Magnifcat Anima Mea Dominum
Bogor, ll Februari202l

o

RD. Marselinus Wisnu Wardhana
Sekretaris Uskup Keuskupan Bogor Bogor
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KETENTUAN PUASA DAN PANTANG

1. Ketentuan
Kitab Hukum Kanonik Kanon 1249 menetapkan bahwa semua umat beriman kristiani

wajib menurut cara masing-masing melakukan tobat demi hukum ilahi; tetapi agar mereka
semua bersatu dalam suatu pelaksanaan tobat bersama, ditentukan hari-hari tobat, dimana:
L Umat beriman Kristiani seoara khusus meluangkan waktu untuk berdoa.
il. Menjalankan karya kesalehan dan amal kasih,
III. Menyangkal diri sendiri dengan melaksanakan kewajiban-kewajibannya secara lebih

setia.
IV. Berpuasa dan berpantang menurut norma kanon-kanon berikut:

a. Kanon 1250
Hari dan waktu tobat dalam selunrh Gereja ialah setiap hari Jumat sepanjang tahun, dan juga
masa 40 hari atau prapaskah.

b. Konon 1251
Pantang makan daging atau makan lain menurut ketentuan Konfercnsi Para Uskup hendaknya
dilakukan setiap hari Jumat sepaqiang tahuru kecuali hari Jumat itu kebetulan jatuh pada salah
satu hari yang terhitung hari raya; sedangkan pantang dan puasa hendaknya dilakukan pada
hari Rabu Abu dan Jumat Agung, memperingati sengsara dan wafat Tuhan kita Yesus Kristus.

c. Karnn 1252
Peraturan pantang mengikat mereka yang telah berumur genap empat belas tahun; sedangkan
peraturan puasa mengrkat semua yang berusia dewasa sampai awal tahun ke enampuluh;
namun para gembala jiwa dan orang tua hendaknya berusaha agar juga merek4 yang karena
usianya tidak tcrikat wajib puasa dan pantang, dibina ke arah cita msa tobat yang sejati.

2. Petunjuk
I. Masa Prapaskah tahun 2AZl sebagai hari tobat berlangsung mulai hari Rabu Abu, tanggal

17 Februari 2021 sampai dengan Jumd Agrrng, txrygal2 April202l.
il. Pantang berarti tidak makan rnakanan tert€ntu yang menjadi kesukaannya dan juga tidak

melakukan kebiasaan buruk, misalnya: marah, benci, berbelanja demi nafsu berbelanj4
boros, tidak memaafl<an, menghemat penggunaan daya listrilq Tetapi berusaha lebih
mengutamakan dan menggandakan perbuatan, futur kata baik kepada sesama.

III. Puasa berarti makan satu kali dalam sehari.

3. Cara mewujudkan Pertobatan
l) Doe: Masa Prapaskah hendaknya menjadi hari-hari istimewa untuk meningkatkan

semangat berdoq mendekatkan diri kepada Tuhan dengan tekun mendengarkan dan
merenungkan sabda Tuhan serta melaksanakannya dongan setia.

2) Karya amal kasih: Pantang dan puasa selayaknya dilanjutkan dengan perbuatan amal
kasih yakni membantu sesama yang menderita dan berkekurangan. Kami mengajak Anda
sekalian untuk melakukan aksi nyata amal kasih baik pribadi maupun bersama-sama di
lingkungan maupun wilayah.

a
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3) Penyangkalrn diri: Dengan berpantang dan berpuasa, kita meneladan Kristus yang rela
menderita demi keselamatan kita. Kita mengatur kembali pola hidup dan tingkatr laku
sehari-hari agar semakin menyerupai Kristus.

4) Himbauan: Selama masa Prapaskah, apabila akan melangsungkan perayaan perkawinan
hendaknya ikan corak masa tobat. Dalam keadaan terpaksa seyogyanya pesta
dan keramaian ditunda.

Mogntficat Anima Mea Dominum
Bogor, l1 Februari 2021

RD. Marselinus Wisnu Wardhana
Sekretaris Uskup Keuskupan Bogor Bogor

a
L

a
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