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KATA PENGANTAR

Tema Aksi Puasa Pembangunan (APP) Keuskupan Bogor tahun 2023, “Liturgi 
Ekaristi Menginspirasi Transformasi dalam Gereja Sinodal”, masih bertopik 
sama dengan tema Aksi Adven Pembangunan (AAP) 2022 Keuskupan Bogor 
”Liturgi Sabda Melahirkan Manusia Ekaristis“, yaitu mendalami bagian-bagian 
Perayaan Ekaristi. Setelah dalam AAP 2022 kita mendalami Liturgi Sabda, kini 
dalam APP 2023 kita mendalami Liturgi Ekaristi yang menjadi bagian puncak 
Perayaan Ekaristi.

Dengan mendalami Liturgi Ekaristi, kita diharapkan semakin memahami 
persekutuan ekaristis. Persekutuan ekaristis ini sangat penting karena merupakan 
dasar persekutuan Gereja. Persekutuan Gereja inilah yang akan memampukan 
Gereja untuk dapat berjalan bersama sebagai Gereja sinodal untuk mewujudkan 
persekutuan keselamatan. Gereja yang berjalan bersama sudah sepantasnya 
menjadi modus vivendi (cara hidup) dan modus operandi (cara bertindak) Gereja.

Bagi Gereja Keuskupan Bogor, semangat berjalan bersama, Gereja sinodal ini 
sudah mulai ditumbuhkan dalam perjalanan Sinode II Keuskupan Bogor tahun 
2019 yang lalu. Sebagaimana kisah perjalanan dua murid ke Emaus, yang menjadi 
salah satu inspirasi biblis Sinode tersebut, ada ajakan untuk berproses, untuk 
berjalan bersama seraya mendengarkan sesama serta Tuhan sendiri berbicara dan 
mentransformasi hidup kita. Dengan demikian dapat dikatakan, Gereja sinodal 
mengarah kepada transformasi (pembaruan) yang dinormakan oleh Bapa Uskup, 
Mgr. Paskalis Bruno Syukur, OFM, dalam kebijakan pastoral transformatif. Kebijakan 
tersebut mengajak kita untuk melakukan transformasi baik sebagai individu 
maupun sebagai komunitas. Dengan kebijakan tersebut, Gereja Keuskupan Bogor 
diharapkan menjadi Gereja sinodal yang hidup bersukacita sebagai persekutuan 
(communio) injili, peduli, cinta alam dan misioner. Inilah yang hendaknya 
diwujudnyatakan sebagai hasil Aksi Puasa Pembangunan (APP) kita.

Kami ucapkan selamat menjalani retret agung dalam Masa Prapaskah 2023 
dan selamat ber-APP. Tuhan memberkati.

Bogor, 18 Desember 2023

Salam,

 Peter Suriadi
Ketua Biro APP/AAP

Keuskupan Bogor

RD Johannes Maria Ridwan Amo
Ketua Komisi PSE
Keuskupan Bogor



1Bahan Pendalaman Iman Aksi Puasa Pembangunan 2023 (Kerangka Dasar)

KERANGKA DASAR

Pandemi Covid-19 telah mengguncang segenap segi kehidupan kita. 
Hidup keagamaan kita pun tidak terluput. Penghayatan hidup ekaristis kita 
pun terdampak dan perlu ditata kembali.

Mengapa penghayatan hidup ekaristis sangat hakiki dalam hidup 
Katolik kita? Karena Ekaristi adalah sumber dan puncak seluruh 
hidup Katolik kita1, sakramen utama. Sakramen-sakramen lainnya 
berhubungan erat dengannya dan terarah kepadanya.2 Selain kehadiran 
Tuhan diperlihatkan dan dipertandakan, dalam Ekaristi umat sungguh 
menghayati dalam iman kesatuan dengan Tuhan yang hadir di tengah 
mereka.3

Sehubungan dengan Ekaristi, kita didorong untuk merefleksikan 
kembali penghayatan kita. Perayaan Ekaristi tidak hanya dihayati 
sebagai rutinitas belaka. Perayaan Ekaristi diharapkan mendapat 
“wajah” baru.4

Salah satu “wajah” baru tersebut kita dalami dalam Aksi Puasa 
Pembangunan (APP) 2023 Keuskupan Bogor. “Wajah” baru yang diharap-
kan adalah transformasi dalam Gereja Sinodal dengan mengambil 
inspirasi dari Perayaan Ekaristi, khususnya Liturgi Ekaristi. Untuk 
maksud tersebut, APP 2023 Keuskupan Bogor mengambil tema “Liturgi 
Ekaristi Menginspirasi Transformasi Dalam Gereja Sinodal”.

Liturgi Ekaristi dan Persekutuan5

Perayaan Ekaristi terdiri dari empat bagian : Ritus Pembuka, Liturgi 
Sabda, Liturgi Ekaristi, dan Ritus Penutup. Liturgi Ekaristi merupakan 
pusat seluruh Perayaan Ekaristi.

Secara garis besar Liturgi Ekaristi dapat dibagi menjadi tiga bagian : 

1 LG 11; bdk. SC 10; CD 30; AG 9.
2 PO 5; bdk. UR 22.
3 Majalah MEKAR edisi 01 tahun 2022.
4 Majalah MEKAR edisi 01 tahun 2022.
5 Gagasan diambil dari buku “Makna Liturgi Bagi Kehidupan Sehari-hari” oleh E. Martasudjito, 

Pr. Kanisius, 1998. hlm. 67-73.
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Persiapan Persembahan, Doa Syukur Agung dan Komuni. Doa Syukur 
Agung adalah pusat dan puncak seluruh Perayaan Ekaristi6. Dengan 
demikian, tanpa adanya Liturgi Ekaristi, suatu perayaan tidak bisa lagi 
disebut Perayaan Ekaristi. Justru dalam Liturgi Ekaristi inilah terletak 
kekhasan dan keagungan Perayaan Ekaristi Gereja sepanjang masa.

Dalam Liturgi Ekaristi, khususnya pada bagian Doa Syukur Agung, 
ada suatu yang sangat penting, yaitu terungkapnya persekutuan 
(communio) dengan Allah Tritunggal. Dalam Doa Syukur Agung II 
dikatakan : “Maka sambil mengenangkan wafat dan kebangkitan Kristus, 
kami mempersembahkan kepada-Mu, ya Bapa, roti kehidupan dan piala 
keselamatan. Kami bersyukur, sebab Engkau menganggap kami layak 
menghadap Engkau dan berbakti kepada-Mu. Kami mohon agar kami, 
yang menerima tubuh dan darah Kristus, dipersatukan oleh Roh Kudus 
menjadi umat-Mu”. 

Persekutuan (communio) ekaristis ini memberi dasar pada perse-
kutuan (communio) Gereja : “Dalam pemecahan roti ekaristis kita secara 
nyata ikut serta dalam Tubuh Tuhan; maka kita diangkat untuk bersatu 
dengan Dia dan bersatu di antara kita”7. Kita dimasukkan ke dalam hidup 
Allah yang berupa hubungan kasih antara ketiga pribadi Allah Tritunggal 
: Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Kita sebagai Gereja ikut serta dalam hidup 
Allah Tritunggal. Atas pemahaman tersebut, daya atau hasil guna liturgi 
sesungguhnya berupa kehidupan di dalam persekutuan dengan Allah 
dan sesama. Itulah keselamatan dan penebusan kita.

Gereja menjadi kebersamaan atas dasar hubungan khasnya dengan 
Allah Tritunggal, di mana Gereja dimasukkan oleh Roh Kudus ke dalam 
persekutuan dan kebersamaan Bapa, Putra dan Roh Kudus. Gereja 
seolah-olah gambar dari kebersamaan Allah Tritunggal. Santo Siprianus 
mengungkapkan gambar tersebut dengan tepat : Gereja adalah umat 
yang disatukan berdasarkan kesatuan Bapa dan Putra dan Roh Kudus.

Macam persekutuan Gereja selanjutnya mengalir dari dasar per-
se kutuan Allah Tritunggal. Orang-orang beriman dipanggil untuk 

6 Bdk. PUMR 78.
7 Lumen Gentium 7; bdk. Lumen Gentium 3; Unitatis Redintegratio 2; Apostolicam 

Actuositatem 8; Presbyterorum Ordinis 6.
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membangun satu tubuh dengan aneka ragam warga dan anggota8, 
melalui baptisan9 dan peran serta mereka di dalam satu tubuh Tuhan 
atau Ekaristi10. Sebagai satu persekutuan jemaat orang-orang beriman 
diikat dalam satu persaudaraan dalam iman dan kasih11, kesetiakawanan 
dalam suka dan duka12, dalam penderitaan dan kelemahan13 dan dalam 
kemuliaan yang akan datang14. Persekutuan Kristiani ialah persekutuan 
yang senantiasa dipenuhi oleh ikatan kesatuan satu sama lain15, damai 
satu sama lain16; pengampunan satu sama lain17; kegembiraan satu sama 
lain18, keramahan dan pemberian salam satu sama lain19 dan toleransi 
satu sama lain20.

Persekutuan Gereja dalam arti antarwarganya bukan hanya meru-
pakan persekutuan kebersamaan hidup, namun juga kebersamaan 
keselamatan. Kebersamaan keselamatan berarti kebersamaan orang-
orang yang ditebus dan diselamatkan dan yang kini sedang menempuh 
perjalanan ke penyelesaian keselamatan. Gereja merupakan komunitas 
orang beriman yang berpangkal dari Kristus dan kini sedang berjalan 
kepada tujuan dan sasaran akhir pembentukan komunitas umat yang 
diselamatkan secara final dan penuh pada akhir zaman (dimensi 
eskatologis). Gereja sebagai komunitas yang sedang berziarah, 
mengalami keselamatan sebagai yang sudah dan belum sekaligus.

Doa Syukur Agung II menampilkan doa persekutuan di dalam Gereja 
ini : “Ya Bapa, berkatilah Gereja-Mu yang tersebar di seluruh bumi. 
Sudilah memupuk cinta kasih persaudaraan umat-Mu dalam persatuan 
dengan Bapa Suci dan Bapa Uskup kami serta rohaniwan semuanya”.

8  Rm 12:2-8
9  1Kor 12:13
10  1Kor 10:16; Ibr 13:10.
11  Tit 3:15
12 1Kor 1:7; 2Kor 1:5,7
13 2Kor 11:29
14 1Ptr 5:1
15 1Kor 1:10
16 1Kor 12:12-27
17 Ef 4:32
18 Flp 2:17-18
19 1Tim 5:23; Rm 16:16
20 Rm 15:7: Ef 4:2-3
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Persekutuan Mewujud dalam Gereja Sinodal21

Persekutuan yang dihayati dalam Perayaan Ekaristi, khususnya 
dalam Liturgi Ekaristi, mewujud dalam Gereja sinodal. Maka ada 
baiknya kita mencoba memahami apa yang dimaksud dengan Gereja 
sinodal.

Kata “sinodal” berasal dari dua kata bahasa Yunani, yakni syn yang 
artinya “bersama” dan hodos yang artinya “berjalan”. Maka Gereja 
sinodal dapat kita artikan sebagai Gereja yang berjalan bersama. 
Lalu berjalan bersama macam apa yang dimaksudkan? Sinodal harus 
dimaksudkan sebagai berjalan bersama dalam semangat Injil dan 
penghayatan iman yang benar.

Berkat Sakramen Baptis (dan Sakramen Penguatan), setiap orang 
di dalam Gereja mempunyai “mutu” Yesus Kristus, yaitu sebagai imam, 
nabi, dan raja. Setiap pribadi menjadi subyek yang penting untuk 
saling mendengarkan, saling mendukung, dan saling membantu dalam 
berjalan bersama demi terwujudnya semangat injili Gereja.

Dengan kenyataan tersebut, Gereja sinodal, Gereja yang berjalan 
bersama sudah sepantasnya menjadi modus vivendi (cara hidup) dan 
modus operandi (cara bertindak) Gereja. Dalam dan melalui kebersamaan 
ini umat Allah mewujudkan diri sebagai persekutuan (communio) yang 
mengambil bagian (participatio) secara aktif dalam melaksanakan 
misi atau perutusan (missio). Maka soal persekutuan umat beriman 
(communio), keterlibatan semua (partisipasi) dan perutusan (misi), 
harus menjadi ciri Gereja Sinodal.

Gereja sinodal, Gereja yang berjalan bersama ini adalah Gereja yang 
dikehendaki Tuhan di milenium ketiga, Gereja sebagai umat Tuhan yang 
berziarah bersama. Gereja tidak boleh hidup sebagai monarki tunggal, 
tetapi sebagai suatu persekutuan (communio) umat Tuhan. Paus 
Fransiskus bahkan menyebut sinodalitas adalah unsur konstitusional 
dalam kehidupan Gereja. Jadi, jalan yang ditapaki Gereja di milenium 
ketiga ini memang adalah jalan sinodal sehingga Gereja, sebagai 
sakramen keselamatan, semakin mampu mewujudkan dan mengatur 

21 Gagasan diambil dari https://keuskupanbogor.org/2021/10/07/sinode-para-uskup-2021- 
2023/
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dunia sebagai bagian dari perjuangan untuk sejarah keselamatan Tuhan. 
Berjalan bersama – bersifat “sinodal” – merupakan panggilan Gereja

Transformasi (Pembaruan) dalam Gereja Sinodal22

Bagi Gereja Keuskupan Bogor, semangat berjalan bersama, Gereja 
sinodal ini sudah sangat akrab karena menjadi semangat dasar yang 
hendak ditumbuhkan dalam perjalanan Sinode II Keuskupan Bogor 
tahun 2019 yang lalu. Sebagaimana kisah perjalanan dua murid ke 
Emaus, yang menjadi salah satu inspirasi biblis Sinode tersebut, ada 
ajakan untuk berproses, untuk berjalan bersama seraya mendengarkan 
sesama serta Tuhan sendiri berbicara dan mentransformasi hidup kita. 
Dengan demikian dapat dikatakan, Gereja sinodal mengarah kepada 
transformasi (pembaruan).

Buah dari perjalanan bersama tersebut dinormakan oleh Bapa 
Uskup, Mgr. Paskalis Bruno Syukur, OFM, dalam kebijakan pastoral 
transformatif. Kebijakan tersebut mengajak kita untuk melakukan 
transformasi baik sebagai individu maupun sebagai komunitas. 
Transformasi kelembagaan juga perlu dilakukan untuk semakin 
menghidupi dan menghadirkan Gereja yang misioner. Ada dua bentuk 
transformasi yang perlu dilakukan, yaitu : transformasi di bidang 
sumber daya manusia dan transformasi manajerial (tatakelola).

Dengan kebijakan tersebut, Gereja Keuskupan Bogor diharapkan 
menjadi Gereja sinodal yang hidup bersukacita sebagai persekutuan 
(communio) injili, peduli, cinta alam dan misioner. Wujud nyata 
kebijakan tersebut mencakup lima bidang, yaitu  keluarga, pendidikan, 
orang muda Katolik (OMK), lingkungan, dan sosial kemasyarakatan. 
Inilah aksi yang diharapkan dapat dilakukan selama Masa Prapaskah 
2023 ini.***

Bogor, 15 November 2022

Biro APP/AAP Komisi PSE Keuskupan Bogor

22 Gagasan diambil dari Majalah MEKAR edisi 01 tahun 2022.
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BAHAN PENDALAMAN IMAN
(DEWASA)

PERTEMUAN I
LITURGI EKARISTI : PUNCAK PERAYAAN EKARISTI

Tujuan : 

Umat memaknai Liturgi Ekaristi sebagai puncak perayaan Ekaristi

PEMBUKA

Lagu Pembuka

Salam

P : † Dalam nama Bapa dan Putera dan Roh Kudus.
U : Amin.
P : Allah, Bapa Tuhan kita Yesus Kristus, mempersatukan Bapak, 

Ibu dan Saudara-saudari.
U : Sekarang dan selama-lamanya.

Kata Pengantar

Bapak/Ibu dan Saudara-saudari terkasih, tanpa terasa kita telah 
kembali memasuki Masa Prapaskah. Dalam Masa Prapaskah ini, kita 
mempersiapkan diri untuk menyambut kebangkitan Yesus yang akan 
kita rayakan pada Hari Raya Paskah. Salah satu caranya adalah dengan 
ikut serta dalam gerakan Aksi Puasa Pembangunan (APP).

APP Keuskupan Bogor tahun 2023 kali ini bertema “Liturgi Ekaristi 
Menginspirasi Transformasi dalam Gereja Sinodal”. Harapannya 
agar dalam Masa Prapaskah ini, melalui penghayatan Liturgi Ekaristi, 
kita dapat berjalan bersama sebagai Gereja demi terjadi transformasi. 
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Dalam Pertemuan I, kita diajak untuk terlebih dahulu dapat memaknai 
Liturgi Ekaristi sebagai puncak Perayaan Ekaristi.

Pernyataan Tobat

P : Bapak, Ibu dan Saudara-saudari yang terkasih, sebelum kita 
mendengarkan Sabda Allah dan merenungkannya, marilah kita 
menyiapkan diri dengan mohon ampun kepada Allah atas dosa-
dosa kita.

− hening sejenak –
P : Tuhan Yesus Kristus, Engkau memanggil kami supaya berbuat 

yang benar. Tuhan, kasihanilah kami.
U : Tuhan, kasihanilah kami.
P : Tuhan Yesus Kristus, Engkau menanggung dosa kami supaya 

kami bebas dari kekuasaan dosa dan dapat hidup menurut 
kehendak Allah. Kristus, kasihanilah kami.

U : Kristus, kasihanilah kami.
P : Tuhan Yesus Kristus, Engkau menderita bagi kami supaya kami 

selamat dan mengikuti jejak-Mu. Tuhan, kasihanilah kami.
U : Tuhan, kasihanilah kami.
P : Semoga Allah yang Maharahim mengasihani kita, mengampuni 

dosa kita, dan mengantar kita ke hidup yang kekal.
U : Amin

Doa Pembuka

P : Marilah kita berdoa.
P+U : Allah Bapa yang Mahabaik, Yesus, Putera-Mu, sungguh hadir 

dalam setiap segi kehidupan kami. Ajarilah kami agar dapat 
memaknai bahwa Ia hadir secara penuh dalam Perayaan Ekaristi 
dan kehadiran-Nya itu berpuncak pada Liturgi Ekaristi. Demi 
Kristus, Tuhan dan Pengantara kami yang hidup dan berkuasa 
bersama Dikau dalam persekutuan dengan Roh Kudus, Allah 
sepanjang segala masa. Amin.
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PENDALAMAN IMAN

Bacaan Kitab Suci (Mat 26:26-28)

P : Inilah Injil Tuhan kita Yesus Kristus menurut Santo Matius
U : Dimuliakanlah Tuhan
P : 26Dan ketika mereka sedang makan, Yesus mengambil roti, 

mengucap berkat, memecah-mecahkannya lalu memberikannya 
kepada murid-murid-Nya dan berkata: “Ambillah, makanlah, 
inilah tubuh-Ku.” 27Sesudah itu Ia mengambil cawan, mengucap 
syukur lalu memberikannya kepada mereka dan ber-
kata: “Minumlah, kamu semua, dari cawan ini. 28Sebab inilah 
darah-Ku, darah perjanjian, yang ditumpahkan bagi banyak 
orang untuk pengampunan dosa.

  Demikianlah Sabda Tuhan
U : Terpujilah Kristus.

Kisah Kehidupan

Santo Paskalis dan Ekaristi

Paskalis Baylon dilahirkan di Spanyol pada tanggal 24 Mei 1540, 
pada Hari Raya Pentakosta, yang di Spanyol disebut sebagai “Paskah 
Roh Kudus”, dari situlah namanya berasal. Kedua orangtuanya, Martin 
Baylon dan Elizabeth Jubera, adalah petani yang saleh.

Sejak masih muda benar Paskalis telah menunjukkan devosi 
mendalam terhadap Ekaristi Kudus. Bahkan ketika usianya belum genap 
satu tahun, Paskalis mengikuti Misa dengan sangat khusyuk. Sesudah 
konsekrasi, ketika imam mengunjukkan Yesus dalam Hosti Kudus, ia 
gemetar diliputi kekaguman luar biasa.

Suatu hari, ketika usianya belum cukup dewasa untuk dapat 
berjalan sendiri, Paskalis menghilang dan tak seorang pun dapat 
menemukannya! Ibunya mencari-cari di seluruh rumah dan bertanya 
kepada para tetangga kalau-kalau mereka melihatnya. Sungguh malang, 
ia tetap tak berhasil menemukan puteranya, jadi ia pergi ke Gereja untuk 
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berdoa. Ketika ia sedang berjalan memasuki Gereja, di sanalah terlihat 
olehnya Paskalis duduk di atas anak tangga di depan tabernakel!

Paskalis dipenuhi kerinduan yang bernyala-nyala untuk mengunjungi 
Yesus dalam Sakramen Mahakudus, bahkan sejak ia masih kanak-kanak. 
Apabila ia sedang menggembalakan kawanan domba ayahnya di padang 
dan tak dapat ikut serta dalam Adorasi Sakramen Mahakudus, ia akan 
berlutut ke arah Gereja serta mempersatukan dirinya dengan Yesus, lalu 
didaraskannyalah doa-doa kepada Hati Ekaristi-Nya.

Suatu hari, ketika sedang menggembalakan dombanya, Paskalis 
mendengar lonceng-lonceng sebuah biara di dekat sana berdentang 
memaklumkan konskerasi dalam Misa Kudus. Diliputi kerinduan yang 
berkobar-kobar akan Yesus, ia berseru dengan lantang, “Ya Tuhan, yang 
layak atas segala sembah sujud, perkenankanlah aku melihat-Mu!”. Baru 
saja ia mengatupkan bibirnya, sebuah bintang bersinar kemilau muncul 
di langit. Sementara ia memandang ke atas, langit terbuka. Sekejap 
kemudian bintang lenyap digantikan oleh sebuah piala dan hosti kudus 
dengan para malaikat bersembah sujud di sekelilingnya.

Ketika usianya delapan belas tahun, Paskalis mohon diijinkan 
bergabung dengan para biarawan Fransiskan agar ia dapat mengikuti 
Misa sesering mungkin dan melewatkan lebih banyak waktu dalam 
sembah sujud kepada Yesus. Pada mulanya ia ditolak, tetapi akhirnya, 
ketika usianya dua puluh empat tahun, ia diterima juga di biara sebagai 
penjaga pintu dan pengurus dapur. Anggota komunitas yang lainnya 
memperhatikan bagaimana ia seringkali dengan sukarela dan senang 
hati melakukan tugas-tugas yang paling berat dan tidak menyenangkan. 
Cinta dan amal kasihnya kepada mereka yang malang dan menderita, 
kelemahlembutan dan kerendahan hatinya sungguh mencengangkan 
siapa saja. Di samping itu biarawan muda ini juga melakukan mati raga, 
bahkan lebih keras dari yang ditetapkan dalam komunitasnya.

Paskalis wafat pada tanggal 15 Mei 1592 di atas pembaringannya 
tepat pada saat Kurban Kudus Misa diunjukkan, saat imam mengangkat 
Yesus dalam Ekaristi Kudus agar semua orang dapat sujud menyembah-
Nya. Sungguh ajaib! Bahkan sesudah wafatnya, santo pelindung Ekaristi 
yang mengagumkan ini menjadi saksi kehadiran nyata Yesus dalam 
Ekaristi. Dalam Misa pemakamannya, Paskalis membuka kedua matanya 
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dan duduk saat Hosti Kudus dan piala diunjukkan, memandang dengan 
penuh cinta dalam sembah sujud kepada sang Raja Ekaristi!

Dikutip dan disadur dari : http://www.indocell.net/yesaya/id812.htm 

Dialog Interaktif Berdasarkan Kisah Kehidupan dan Bacaan Kitab 
Suci

1. Berdasarkan Bacaan Kitab Suci, apa makna perkataan Yesus : “Inilah 
tubuh-Ku” dan “Inilah darah-Ku”?

2. Perayaan Ekaristi terdiri dari empat bagian, yaitu Ritus Pembuka, 
Liturgi Sabda, Liturgi Ekaristi dan Ritus Penutup. Bagian mana dalam 
Perayaan Ekaristi yang mengandung kata-kata Yesus tersebut?

3. Berdasarkan Kisah Kehidupan, ke manakah Santo Paskalis meng-
hilang? Apa yang ia lakukan?

4. Mengapa Santo Paskalis senantiasa mempersatukan diri dengan 
Sakramen Mahakudus?

5. Liturgi Ekaristi merupakan puncak Perayaan Ekaristi. Apa yang 
dilakukan Santo Paskalis menyiratkan hal tersebut. Mengapa Liturgi 
Ekaristi merupakan puncak Perayaan Ekaristi?

6. Karena Liturgi Ekaristi merupakan puncak Perayaan Ekaristi, 
bagaimana seharusnya Anda memaknainya?

RANGKUMAN

Pemandu merangkum pokok-pokok dialog interaktif. 

DOA UMAT

PENUTUP

Doa Penutup

P : Marilah kita berdoa.
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U : Allah Bapa yang Mahakasih, kami bersyukur atas pertemuan 
kami hari ini. Kami bersyukur karena kami disadarkan bahwa 
Yesus, Putera-Mu, sungguh hadir dalam Perayaan Ekaristi dan 
berpuncak pada Liturgi Ekaristi. Semoga Engkau senantiasa 
menguasai hati kami untuk dapat terus mewartakan kehadiran-
Nya itu dengan cara hidup yang penuh cinta dan kebaikan. Demi 
Kristus, Tuhan dan Pengantara kami yang hidup dan berkuasa 
bersama Dikau dalam persekutuan dengan Roh Kudus, Allah 
sepanjang segala masa. Amin.

Pengutusan

P : Marilah kita mohon berkat Tuhan, supaya segala upaya kita 
dalam menyiapkan kebangkitan Tuhan disempurnakan oleh 
kasih Allah, dan supaya kita dapat menjadi umat yang mau untuk 
berjalan bersama dalam perziarahan hidup menuju persatuan 
penuh dengan Allah.

− hening sejenak –
P : Semoga dalam Masa Prapaskah ini Allah meneguhkan iman kita.
U : Amin.
P : Semoga Allah mendorong kita agar berani dan setia untuk 

mewartakan sabda Allah dalam hidup sehari-hari.
U : Amin.
P : Semoga kita semua yang hadir di sini dilindungi, dibimbing, dan 

diberkati oleh Allah yang Mahakuasa, dalam nama Bapa dan 
Putra dan Roh Kudus.

U : Amin.
P : Ibadat Pertemuan I Aksi Puasa Pembangunan 2023 sudah 

selesai.
U : Syukur kepada Allah.

Lagu Penutup
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PERTEMUAN II
PERSEKUTUAN EKARISTIS MEMBERI DASAR 

PERSEKUTUAN GEREJA

Tujuan : 

Umat memahami persekutuan ekaristis merupakan dasar persekutuan 
Gereja sebagai persekutuan keselamatan.

Lagu Pembuka 

Salam

P : † Dalam nama Bapa dan Putera dan Roh Kudus.
U : Amin.
P : Tuhan beserta kita.
U : Sekarang dan selama-lamanya.
Kata Pengantar

Bapak, Ibu dan Saudara-saudari terkasih, dalam Pertemuan I kita 
telah memaknai bahwa Liturgi Ekaristi adalah puncak Perayaan Ekaristi. 
Salah satu unsur penting yang dapat kita timba dari Liturgi Ekaristi 
adalah persekutuan ekaristis. Persekutuan ekaristis macam apakah 
yang dikehendaki Allah untuk kita hidupi sebagai Gereja? Marilah kita 
coba pahami dalam Pertemuan II ini.

Pernyataan Tobat

P : Bapak, Ibu dan Saudara-saudari yang terkasih, sebelum kita 
mendengarkan Sabda Allah dan merenungkannya, marilah kita 
menyiapkan diri dengan mohon ampun kepada Allah atas dosa-
dosa kita.

− hening sejenak –
P : Tuhan Yesus Kristus, Engkau memanggil kami supaya berbuat 

yang benar. Tuhan, kasihanilah kami.
U : Tuhan, kasihanilah kami.
P : Tuhan Yesus Kristus, Engkau menanggung dosa kami supaya 

kami bebas dari kekuasaan dosa dan dapat hidup menurut 
kehendak Allah. Kristus, kasihanilah kami.
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U : Kristus, kasihanilah kami.
P : Tuhan Yesus Kristus, Engkau menderita bagi kami supaya kami 

selamat dan mengikuti jejak-Mu. Tuhan, kasihanilah kami.
U : Tuhan, kasihanilah kami.
P : Semoga Allah yang Maharahim mengasihani kita, mengampuni 

dosa kita, dan mengantar kita ke hidup yang kekal.
U : Amin.

Doa Pembuka

P : Marilah kita berdoa
P+U : Allah Bapa yang Mahabaik, kami bersyukur atas segala 

rahmat yang telah Engkau berikan kepada kami. Engkau telah 
memanggil kami untuk hidup dalam persekutuan yang didasari 
oleh semangat ekaristis. Tolonglah kami agar kami mampu 
memupuk semangat persekutuan ekaristis dalam kehidupan 
menggereja kami. Demi Kristus, Tuhan dan Pengantara kami 
yang hidup dan berkuasa, kini dan sepanjang masa. Amin.

PENDALAMAN IMAN

Kisah Kehidupan

Wilayah Santo Christophorus Bojong Gede
Di sebuah daerah yang terletak di Paroki Santo Paulus Depok, ada 

satu wilayah yang diberi nama Wilayah Santo Christophorus. Wilayah 
yang agak jauh dari paroki ini merupakan wilayah yang cukup hidup 
sebagai sebuah kelompok persekutuan. Dinamika dan pekerjaan 
warganya cukup beraneka ragam. Ada yang menjadi supir, tukang 
tambal ban, pedagang, guru, pegawai swasta, wirausahawan dan juga 
ibu rumah tangga.

Kehidupan warga wilayah ini tergolong sangat rukun. Kehidupan 
doa diadakan cukup teratur. Setiap bulan pasti ada kegiatan doa bersama 
yang dilaksanakan secara bergiliran dari rumah ke rumah.

Suatu ketika ada salah satu warga wilayah yang mengalami 
kondisi ekonomi yang cukup memprihatinkan. Kondisi rumah sangat 
membahayakan bagi penghuninya. Rumah sudah hampir roboh. Ia tidak 
mampu untuk memperbaikinya.

Akhirnya pengurus wilayah bersama umat berembug untuk mem-
bantu keluarga tersebut. Dari mulai mencari donatur hingga mencari 
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bahan bangunan yang masih layak untuk dipergunakan. Umat wilayah 
bahu membahu menyumbangkan tenaga, pikiran dan juga materi untuk 
membantu keluarga yang membutuhkan ini. Dari anak-anak, remaja 
hingga orang dewasa, semua ikut berperan serta bahu membahu 
membantu memperbaiki rumah keluarga ini. Anak-anak membantu 
mengangkat material dari jalan menuju rumah, ibu-ibu memasak untuk 
makan siang umat yang bekerja bakti.

Apa yang dilakukan oleh umat Wilayah Santo Christophorus ini 
mendapatkan simpati dari warga sekitar yang bukan Katolik. Ibu haji 
menyediakan rumahnya sebagai tempat untuk memasak dan makan 
bersama semua warga yang ikut bergotong royong. Akhirnya warga 
dapat bergotong royong memperbaiki rumah keluarga tersebut.

Wilayah ini, ternyata sudah tiga kali mengadakan kegiatan gotong-
royong seperti ini. Sudah ada tiga keluarga yang rumahnya dibangun 
atau diperbaiki oleh umat wilayah secara bergotong-royong. Tuhan 
sungguh berkarya dalam persekutuan di Wilayah Santo Christophorus 
ini. Semoga apa yang telah dilakukan oleh umat Wilayah Santo 
Christophorus dapat memupuk rasa kebersamaan sebagai sebuah 
persekutuan.

Disadur seperlunya dari : https://123dok.com/article/bentuk-bentuk-
pelayanan-gereja-sebagai-paguyuban.zwvxnk1q

Bacaan Kitab Suci (1 Kor 12:12-27)

Dialog Interaktif Berdasarkan Kisah Kehidupan dan Bacaan Kitab 
Suci

1. Dalam Kisah Kehidupan, apa yang menjadi kekhasan kehidupan 
umat Wilayah Santo Christophorus?

2. Mengapa umat Wilayah Santo Christophorus dikatakan sebagai 
sebuah kelompok persekutuan?

3. Siapakah yang dimaksud tubuh dan anggota tubuh dalam Bacaan 
Kitab Suci?

4. Apa yang akan terjadi jika salah satu anggota tubuh itu menderita? 
Adakah tersirat unsur persekutuan?

5. Berdasarkan Kisah Kehidupan dan Bacaan Kitab Suci, bagaimana 
persekutuan yang seharusnya ada di dalam Gereja?
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RANGKUMAN
Pemandu merangkum pokok-pokok dialog interaktif. 

DOA UMAT
PENUTUP
Doa Penutup
P : Marilah kita berdoa.
U : Allah Bapa yang Mahabaik, puji syukur kami panjatkan kepada-

Mu atas cinta yang telah Engkau curahkan kepada kami lewat 
anugerah yang telah kami terima sebagai anggota tubuh-Mu. 
Engkau telah memberikan kami masing-masing karunia yang 
saling melengkapi satu sama lain. Semoga karunia-karunia 
tersebut mampu kami gunakan untuk membangun persekutuan 
keselamatan bagi banyak orang. Ajarilah kami untuk senantiasa 
hidup rukun dan damai sebagai suatu persekutuan Gereja 
sehingga mampu dapat mewujudkan cinta-Mu di tengah 
masyarakat. Demi Kristus, Tuhan dan Pengantara kami yang 
hidup dan berkuasa bersama Dikau dalam persekutuan dengan 
Roh Kudus, Allah sepanjang segala masa. Amin.

Pengutusan
P : Marilah kita mohon berkat Tuhan, supaya segala upaya kita 

dalam menyiapkan Paskah Kebangkitan Tuhan mencapai hasil 
seperti yang kita harapkan serta kita dapat semakin memahami 
persekutuan Gereja sebagai persekutuan keselamatan. 

− hening sejenak –
P : Semoga dalam Masa Prapaskah ini Allah meneguhkan iman kita.
U : Amin.
P : Semoga Allah mendorong kita untuk memahami bahwa 

persekutuan Gereja sebagai persekutuan keselamatan. 
U : Amin.
P : Semoga kita semua yang hadir di sini dilindungi, dibimbing, dan 

diberkati oleh Allah yang Mahakuasa, dalam nama Bapa dan 
Putra dan Roh Kudus.

U : Amin.
P : Ibadat Pertemuan II Aksi Puasa Pembangunan 2023 sudah 

selesai.
U : Syukur kepada Allah.
Lagu Penutup
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PERTEMUAN III
GEREJA SINODAL : GEREJA YANG BERJALAN 

BERSAMA

Tujuan : 
Umat menyadari bahwa mereka merupakan bagian dari Gereja sinodal, 
Gereja yang berjalan bersama.

Lagu Pembuka 
Tanda Salib dan Salam
P : † Dalam nama Bapa dan Putera dan Roh Kudus.
U : Amin.
P : Tuhan bersamamu.
U : Dan bersama rohmu.

Kata Pengantar
Bapak, Ibu dan Saudara-saudari terkasih, akhir-akhir ini istilah 

Gereja Sinodal kerap kita dengar. Gereja Sinodal berarti Gereja yang 
berjalan bersama.

Dalam Pertemuan II kita telah memahami apa yang dimaksud 
persekutuan Gereja. Dengan dasar pemahaman persekutuan Gereja 
tersebut, dalam Pertemuan III hari ini, kita diajak untuk menyadari 
bahwa kita adalah bagian dari Gereja sinodal, Gereja yang berjalan 
bersama. 

Pernyataan Tobat
P : Bapak, Ibu dan Saudara-saudari yang terkasih, sebelum kita 

mendengarkan Sabda Allah dan merenungkannya, marilah kita 
menyiapkan diri dengan mohon ampun kepada Allah atas dosa-
dosa kita.

− hening sejenak –
P : Tuhan Yesus Kristus, Engkau memanggil kami supaya berbuat 

yang benar. Tuhan, kasihanilah kami.
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U : Tuhan, kasihanilah kami.
P : Tuhan Yesus Kristus, Engkau menanggung dosa kami supaya 

kami bebas dari kekuasaan dosa dan dapat hidup menurut 
kehendak Allah. Kristus, kasihanilah kami.

U : Kristus, kasihanilah kami.
P : Tuhan Yesus Kristus, Engkau menderita bagi kami supaya kami 

selamat dan mengikuti jejak-Mu. Tuhan, kasihanilah kami.
U : Tuhan, kasihanilah kami.
P : Semoga Allah yang Maharahim mengasihani kita, mengampuni 

dosa kita, dan mengantar kita ke hidup yang kekal.
U : Amin.

Doa Pembuka
P : Marilah kita berdoa.
P+U : Allah Bapa yang Mahapengasih, kami bersyukur karena pada 

hari ini kami dapat kembali berkumpul untuk melaksanakan 
pendalaman iman Pertemuan III APP 2023. Terangilah hati 
dan pikiran kami dengan Roh Kudus-Mu supaya kami dapat 
memahami dan menjadi bagian dari Gereja Sinodal yang 
sesungguhnya. Tanggalkanlah jubah kesombongan kami dan 
mampukan kami untuk berjalan bersama saudara-saudari 
seiman sebagai Gereja-Mu. Sertailah kami supaya kami dapat 
bersemangat untuk terlibat dalam pertemuan ini. Demi Kristus, 
Tuhan dan Pengantara kami. Amin.

Kisah Kehidupan
Quo Vadis Domine

Kaisar Nero yang memerintah Kerajaan Romawi dari tanggal 15 
Desember 37 hingga tanggal 9 Juni 68 dikenal sangat kejam dalam 
sejarah kekristenan. Umat kristiani yang baru bertumbuh dibunuh 
atau dihukum mati, diumpan kepada binatang buas sebagai tontonan 
atau dijadikan gladiator. Ribuan orang diikat di tiang kemudian 
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dibakar hidup-hidup untuk dijadikan hiasan dan obor penerang taman 
rekreasi Kaisar Nero di malam hari. Dan masih banyak aneka bentuk 
penganiayaan kejam lainnya.

Kaisar Nero juga berusaha untuk menangkap para pimpinan 
umat Kristiani, terutama Rasul Paulus dan Petrus, guna dihukum mati. 
Melihat situasi tersebut para pengikut Petrus memintanya untuk pergi 
menyelamatkan dirinya dengan meninggalkan Kota Roma. Petrus 
mengikuti permintaan itu.

Namun ketika ia sudah berada di pinggiran Kota Roma, ketika 
melewati Via Appia Antica, ia melihat penampakan Yesus. Petrus 
terkejut dan berlutut, lalu bertanya kepada Yesus, “Quo vadis, Domine?” 
(“Hendak ke manakah Engkau pergi, Tuhan?”). Yesus menjawab Petrus, 
“Eo Romam crucifigi iterum” (“Aku pergi ke Roma untuk disalibkan 
kedua kalinya”).

Seketika itu Petrus sadar bahwa ia telah lari dari tanggung jawab. 
Petrus mengerti bahwa ia harus berkorban dan wafat bagi Yesus. Ia 
menangis penuh penyesalan, memohon ampun, kemudian bangkit dan 
berputar masuk kembali ke Kota Roma untuk memimpin umat yang 
tadi ditinggalkannya.

Petrus kemudian berhasil ditangkap oleh pasukan tentara 
Roma. Ia dihukum mati dengan disalibkan seperti Yesus. Tetapi atas 
permintaannya sendiri penyaliban terhadapnya dilakukan dengan cara 
terbalik, dengan kepala di bawah, karena ia menganggap tidak dilayak 
dihukum persis seperti Yesus.

Disadur seperlunya dari : https://www.kompasiana.com/danielht

Bacaan Kitab Suci (Luk 24:13-33)
P : Marilah kita mendengarkan sabda Tuhan.
  13Pada hari itu juga dua orang dari murid-murid Yesus pergi 

ke sebuah kampung bernama Emaus, yang terletak kira-kira 
tujuh mil jauhnya dari Yerusalem, 14dan mereka bercakap-cakap 
tentang segala sesuatu yang telah terjadi. 15Ketika mereka 
sedang bercakap-cakap dan bertukar pikiran, datanglah 
Yesus sendiri mendekati mereka, lalu berjalan bersama-sama 
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dengan mereka. 16Tetapi ada sesuatu yang menghalangi mata 
mereka, sehingga mereka tidak dapat mengenal Dia. 17Yesus 
berkata kepada mereka: “Apakah yang kamu percakapkan 
sementara kamu berjalan?” Maka berhentilah mereka dengan 
muka muram. 18Seorang dari mereka, namanya Kleopas, 
menjawab-Nya: “Adakah Engkau satu-satunya orang asing di 
Yerusalem, yang tidak tahu apa yang terjadi di situ pada hari-
hari belakangan ini?” 19Kata-Nya kepada mereka: “Apakah itu?” 
Jawab mereka: “Apa yang terjadi dengan Yesus orang Nazaret. 
Dia adalah seorang nabi, yang berkuasa dalam pekerjaan dan 
perkataan di hadapan Allah dan di depan seluruh bangsa 
kami. 20Tetapi imam-imam kepala dan pemimpin-pemimpin 
kami telah menyerahkan Dia untuk dihukum mati dan mereka 
telah menyalibkan-Nya. 21Padahal kami dahulu mengharapkan, 
bahwa Dialah yang datang untuk membebaskan bangsa Israel. 
Tetapi sementara itu telah lewat tiga hari, sejak semuanya 
itu terjadi. 22Tetapi beberapa perempuan dari kalangan kami 
telah mengejutkan kami: Pagi-pagi buta mereka telah pergi ke 
kubur, 23dan tidak menemukan mayat-Nya. Lalu mereka datang 
dengan berita, bahwa telah kelihatan kepada mereka malaikat-
malaikat, yang mengatakan, bahwa Ia hidup. 24Dan beberapa 
teman kami telah pergi ke kubur itu dan mendapati, bahwa 
memang benar yang dikatakan perempuan-perempuan itu, 
tetapi Dia tidak mereka lihat.” 25Lalu Ia berkata kepada mereka: 
“Hai kamu orang bodoh, betapa lambannya hatimu, sehingga 
kamu tidak percaya segala sesuatu, yang telah dikatakan para 
nabi! 26Bukankah Mesias harus menderita semuanya itu untuk 
masuk ke dalam kemuliaan-Nya?” 27Lalu Ia menjelaskan kepada 
mereka apa yang tertulis tentang Dia dalam seluruh Kitab Suci, 
mulai dari kitab-kitab Musa dan segala kitab nabi-nabi.

  28Mereka mendekati kampung yang mereka tuju, lalu Ia berbuat 
seolah-olah hendak meneruskan perjalanan-Nya. 29Tetapi 
mereka sangat mendesak-Nya, katanya: “Tinggallah bersama-
sama dengan kami, sebab hari telah menjelang malam dan 
matahari hampir terbenam.” Lalu masuklah Ia untuk tinggal 
bersama-sama dengan mereka. 30Waktu Ia duduk makan dengan 
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mereka, Ia mengambil roti, mengucap berkat, lalu memecah-
mecahkannya dan memberikannya kepada mereka. 31Ketika itu 
terbukalah mata mereka dan mereka pun mengenal Dia, tetapi 
Ia lenyap dari tengah-tengah mereka. 32Kata mereka seorang 
kepada yang lain: “Bukankah hati kita berkobar-kobar, ketika Ia 
berbicara dengan kita di tengah jalan dan ketika Ia menerangkan 
Kitab Suci kepada kita?”

  33Lalu bangunlah mereka dan terus kembali ke Yerusalem. Di 
situ mereka mendapati kesebelas murid itu. Mereka sedang 
berkumpul bersama-sama dengan teman-teman mereka.

  Demikianlah Sabda Tuhan
U : Terpujilah Kristus

Dialog Interaktif Berdasarkan Kisah Kehidupan dan Bacaan Kitab 
Suci
1. Dalam Kisah Kehidupan diceritakan umat Kristiani di Kota Roma 

sedang mengalami masalah besar karena penindasan dan peng-
aniayaan Pemerintah Romawi. Dalam situasi tersebut, apa yang 
dilakukan  Petrus atas usulan para pengikutnya?

2. Apakah yang yang terjadi pada Petrus setelah ia bertemu dan 
berbincang-bincang dengan Yesus saat dalam perjalanan?

3. Gereja sinodal adalah Gereja yang berjalan bersama. Pada bagian 
mana kita dapat melihat bahwa Petrus menyadari bahwa ia harus 
menjadi Gereja yang berjalan bersama?

4. Dalam Bacaan Kitab Suci, apa yang dilakukan Yesus saat dua orang 
murid berjalan menuju Emaus?

5. Bilamanakah kedua murid tersebut mengenali Yesus?
6. Setelah mengenali Yesus, kedua murid bangun dan terus kembali ke 

Yerusalem. Sehubungan dengan tema Gereja sinodal, menurut Anda, 
mengapa kedua murid memutuskan untuk kembali ke Yerusalem?

7. Belajar dari Petrus dan kedua murid Emaus, bagaimanakah seharus-
nya sikap kita sebagai bagian Gereja sinodal, Gereja yang berjalan 
bersama?
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RANGKUMAN
Pemandu merangkum pokok-pokok dialog interaktif. 

DOA UMAT
PENUTUP
Doa Penutup
P : Marilah kita berdoa.
U : Allah Bapa kami yang Mahabaik, terima kasih karena hari ini 

kami dapat belajar bersama di tempat ini. Bantulah kami agar 
dapat semakin menyadari bahwa kami juga merupakan bagian 
dari Gereja Sinodal, Gereja yang berjalan bersama. Mampukan 
kami agar dapat ikut serta membangun Gereja-Mu. Demi 
Kristus, Tuhan dan Pengantara kami. Amin.

Pengutusan
P : Marilah kita mohon berkat Tuhan, supaya segala upaya kita 

dalam menyiapkan diri sebagai bagian dari Gereja Sinodal 
disempurnakan oleh kasih Allah, dan supaya kita dapat menjadi 
umat yang mau untuk berjalan bersama dalam perziarahan 
hidup menuju persatuan penuh dengan Allah.

− hening sejenak –
P : Semoga dalam Masa Prapaskah ini Allah meneguhkan iman kita.
U : Amin.
P : Semoga Allah mendorong kita untuk memahami bahwa kita 

adalah bagian dari Gereja sinodal, Gereja yang berjalan bersama. 
U : Amin.
P : Semoga kita semua yang hadir di sini dilindungi, dibimbing, dan 

diberkati oleh Allah yang Mahakuasa, dalam nama Bapa dan 
Putra dan Roh Kudus.

U : Amin.
P : Ibadat Pertemuan III Aksi Puasa Pembangunan 2023 sudah 

selesai.
U : Syukur kepada Allah.

Lagu Penutup
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PERTEMUAN IV
MEWUJUDKAN TRANSFORMASI DALAM 

GEREJA SINODAL

Tujuan : 
Umat dapat melakukan transformasi dalam Gereja sinodal

PEMBUKA
Lagu Pembuka
Salam
P : † Dalam nama Bapa dan Putera dan Roh Kudus.
U : Amin.
P : Allah, Bapa Tuhan kita Yesus Kristus, mempersatukan Saudara-

saudari.
U : Sekarang dan selama-lamanya.

Kata Pengantar
Bapak/Ibu dan Saudara-saudari terkasih, dalam Masa Prapaskah 

ini kita telah diajak untuk menyadari bahwa Liturgi Ekaristi adalah 
sumber inspirasi hidup kita yang memampukan umat beriman 
untuk membangun persekutuan keselamatan dalam Gereja sinodal. 
Gereja sinodal adalah Gereja yang berjalan bersama yang membuat 
ia senantiasa berkehendak untuk melakukan transformasi atau 
pembaruan dalam dirinya. Dalam Pertemuan IV ini kita diajak untuk 
mau dan dapat melakukan transformasi sumber daya manusia dan 
manajerial (tatakelola) dalam Gereja sinodal.

Pernyataan Tobat
P : Saudara-saudari yang terkasih, sebelum kita mendengarkan 

Sabda Allah dan merenungkannya, marilah kita menyiapkan 
diri dengan mohon ampun kepada Allah atas dosa-dosa kita.

− hening sejenak –
P : Tuhan Yesus Kristus, Engkau memanggil kami supaya berbuat 

yang benar. Tuhan, kasihanilah kami.
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U : Tuhan, kasihanilah kami.
P : Tuhan Yesus Kristus, Engkau menanggung dosa kami supaya 

kami bebas dari kekuasaan dosa dan dapat hidup menurut 
kehendak Allah. Kristus, kasihanilah kami.

U : Kristus, kasihanilah kami.
P : Tuhan Yesus Kristus, Engkau menderita bagi kami supaya kami 

selamat dan mengikuti jejak-Mu. Tuhan, kasihanilah kami.
U : Tuhan, kasihanilah kami.
P : Semoga Allah yang Maharahim mengasihani kita, mengampuni 

dosa kita, dan mengantar kita ke hidup yang kekal.
U : Amin.

Doa Pembuka
P : Marilah kita berdoa.
P+U : Allah Bapa yang Mahabaik, kami akan mengakhiri kegiatan 

pendalaman iman Aksi Puasa Pembangunan (APP) 2023. 
Terangilah hati dan pikiran kami agar dalam Pertemuan IV ini, 
kami dapat merencanakan aksi nyata demi transformasi dalam 
Gereja sinodal. Demi Kristus, Tuhan dan Pengantara kami yang 
hidup dan berkuasa bersama Dikau dalam persekutuan dengan 
Roh Kudus, Allah sepanjang segala masa. Amin.

PENDALAMAN IMAN
Kisah Kehidupan

Jejak Langkah Komsos BMV Katedral Bogor
Berita Umat (BU) yang terbit untuk pertama kali pada Minggu, 1 

Oktober 1967 adalah cikal bakal Komunikasi Sosial (Komsos) Paroki 
Katedral Bogor. Saat itu umat sangat senang karena berita-berita seputar 
hidup menggereja bisa dibaca dan boleh dibawa pulang. Biasanya berita 
Gereja diumumkan setelah misa selesai. Majalah Berita Umat pada 
waktu itu hanya terdiri dari dua lembar kertas yang distensil, lalu dilipat 
dua. Karena distensil maka cover depan tidak bisa dalam bentuk foto.

Pada waktu pertama beredar dan untuk beberapa tahun berikutnya, 
BU hanya diisi dengan berita-berita paroki. Umat sangat senang 
karena bisa mengetahui tentang permandian, penerimaan sakramen 
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krisma, komuni pertama, perkawinan, dan nama-nama umat yang 
telah menghadap Sang Pencipta. Setiap terbit umat juga bisa membaca 
tulisan singkat dari Pastor Paroki. Biasanya dalam bentuk renungan 
atau ucapan terima kasih kepada umat atas bantuan moril atau materil 
dalam melaksanakan peristiwa penting yang bersifat gerejani.

Pada 1997, ketika RD Benyamin Sudarto menjabat sebagai Pastor 
Paroki Katedral, untuk pertama kali BU membentuk susunan pengurus 
lengkap. Penanggung jawab Berita Umat yang saat itu bertransformasi 
menjadi Seksi Komunikasi Sosial (Komsos) yang pertama adalah PM 
Winarno. Selang 2 tahun berlalu, Komsos juga mendapat tugas untuk 
mengisi mimbar agama katolik di RRI Bogor. Gereja Katedral mendapat 
jatah siaran sekali dalam seminggu.

Setelah puluhan tahun Komsos fokus kepada Berita Umat sang 
perintis, kini pengembangan mulai menyesuaikan dengan era digital. 
Zaman berubah, media bergeser. Platform media yang tadinya cetak kini 
sudah mulai berubah menjadi bentuk elektronik yakni media digital 
dan media sosial. Media digital adalah sebuah keniscayaan yang harus 
mulai dibuat dan dikelola sebagai platform alternatif media komunikasi 
antara Gereja dengan umatnya.

 
Saat ini Komsos mengelola 4 media komunikasi yang digunakan untuk 
pewartaan, sosialisasi kebijakan, dan berbagai hal yang berkaitan 
dengan informasi seputar hidup menggereja dan bermasyarakat.
• Pertama, media cetak yaitu Majalah Berita Umat yang terbit secara 

konsisten setiap bulan di minggu ke-2. Berita Umat adalah produk 
pertama dari Seksi Komsos yang terbit pada Oktober 1967.

• Kedua, siaran mimbar agama Katolik setiap minggu yang bekerja 
sama dengan Radio Republik Indonesia (RRI) cabang Kota Bogor 
93.73 FM/12.42 AM dengan jadwal setiap hari Rabu pukul 20.00-
20.30 WIB. Siaran mimbar agama Katolik dimulai sejak 1999.

• Ketiga, media digital (online/daring) yaitu  situs bmvkatedralbogor.
org yang hadir dalam jaringan internet pada 3 Desember 2014. 
Mulanya media digital ini dikelola oleh Manajemen Sistem Informasi 
(MSI) Paroki BMV Katedral. Sejak awal 2016 pengelolaan situs 
secara bertahap dialihkan kepada seksi Komsos. Saat ini seluruh 
proses pengelolaan situs telah dikelola oleh Seksi Komsos.
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• Keempat, media sosial dalam bentuk akun Instagram, Youtube, 
Fanpage Facebook. Media sosial yang terdiri dari berbagai platform 
ini dibuat sekitar Mei 2017. Media sosial ini berisi karya dalam 
bentuk tulisan, foto, dan video (audio visual).

Disadur seperlunya dari : https://www.bmvkatedralbogor.org/tentang-
kami/ 

Bacaan Kitab Suci (Lukas 5:17-25)
P : Inilah Injil Tuhan kita Yesus Kristus menurut Santo Matius
U : Dimuliakanlah Tuhan
P : 17Pada suatu hari ketika Yesus mengajar, ada beberapa orang 

Farisi dan ahli Taurat duduk mendengarkan-Nya. Mereka datang 
dari semua desa di Galilea dan Yudea dan dari Yerusalem. Kuasa 
Tuhan menyertai Dia, sehingga Ia dapat menyembuhkan orang 
sakit. 18Lalu datanglah beberapa orang mengusung seorang 
lumpuh di atas tempat tidur; mereka berusaha membawa dia 
masuk dan meletakkannya di hadapan Yesus. 19Karena mereka 
tidak dapat membawanya masuk berhubung dengan banyaknya 
orang di situ, naiklah mereka ke atap rumah, lalu membongkar 
atap itu, dan menurunkan orang itu dengan tempat tidurnya 
ke tengah-tengah orang banyak tepat di depan Yesus. 20Ketika 
Yesus melihat iman mereka, berkatalah Ia: “Hai saudara, 
dosamu sudah diampuni.” 21Tetapi ahli-ahli Taurat dan orang-
orang Farisi berpikir dalam hatinya: “Siapakah orang yang 
menghujat Allah ini? Siapa yang dapat mengampuni dosa selain 
dari pada Allah sendiri?” 22Akan tetapi Yesus mengetahui pikiran 
mereka, lalu berkata kepada mereka: “Apakah yang kamu 
pikirkan dalam hatimu? 23Manakah lebih mudah, mengatakan: 
Dosamu sudah diampuni, atau mengatakan: Bangunlah, dan 
berjalanlah? 24Tetapi supaya kamu tahu, bahwa di dunia ini 
Anak Manusia berkuasa mengampuni dosa” --berkatalah Ia 
kepada orang lumpuh itu--:”Kepadamu Kukatakan, bangunlah, 
angkatlah tempat tidurmu dan pulanglah ke rumahmu!” 25Dan 
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seketika itu juga bangunlah ia, di depan mereka, lalu mengangkat 
tempat tidurnya dan pulang ke rumahnya sambil memuliakan 
Allah.

  Demikianlah Sabda Tuhan
U : Terpujilah Kristus.

Dialog Interaktif Berdasarkan Kisah Kehidupan dan Bacaan Kitab 
Suci
1. Media komunikasi apa yang pada awalnya dan sekarang digunakan 

Komsos BMV untuk pewartaan, sosialisasi kebijakan, dan informasi 
seputar hidup menggereja dan bermasyarakat?

2. Mengapa Komsos BMV melakukan berbagai upaya untuk melakukan 
transformasi dalam pewartaan, sosialisasi kebijakan, dan informasi 
seputar hidup menggereja dan bermasyarakat? 

3. Dalam Bacaan Kitab Suci, mengapa seorang lumpuh tidak dapat 
dibawa masuk untuk menemui Yesus?

4. Apa yang dilakukan orang yang mengusung si lumpuh agar si 
lumpuh dapat disembuhkan oleh Yesus?

5. Dari Kisah Kehidupan dan Bacaan Kitab Suci, apa yang dapat kita 
maknai tentang transformasi dalam Gereja sinodal, Gereja yang 
berjalan bersama?

6. Transformasi yang diharapkan dalam APP 2023 adalah 
transformasi sumber daya manusia dan manajerial (tatakelola) 
dalam Gereja sinodal, Gereja yang berjalan bersama. Transformasi 
apakah yang kita niatkan untuk diwujudkan dalam Gereja sinodal 
kita (lingkungan/wilayah/paroki/kelompok kategorial/keluarga)? 
Silahkan merencanakan aksi nyata.

RANGKUMAN
Pemandu merangkum pokok-pokok dialog interaktif. 

DOA UMAT
PENUTUP
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Doa Penutup
P : Marilah kita berdoa.
U : Allah Bapa yang Maharahim, kami bersyukur karena Engkau 

telah menghimpun umat-Mu untuk dapat berjalan bersama. 
Berilah kami keberanian untuk melakukan transformasi dalam 
hidup kami, baik sebagai individu maupun sebagai anggota 
komunitas. Berkatilah agar transformasi yang kami rencanakan 
dapat kami lakukan sehingga semakin banyak orang mau terlibat 
dalam mewujudkan karya keselamatan-Mu di dunia ini. Demi 
Kristus, Tuhan dan Pengantara kami yang hidup dan berkuasa 
bersama Dikau dalam persekutuan dengan Roh Kudus, Allah 
sepanjang segala masa. Amin.

Pengutusan
P : Marilah kita mohon berkat Tuhan, supaya segala upaya kita 

dalam menyiapkan diri untuk menyambut kebangkitan Tuhan 
disempurnakan oleh kasih Allah, dan supaya kita dapat 
mewujudkan transformasi dalam Gereja sinodal serta menjadi 
Gereja sinodal yang hidup bersukacita sebagai persekutuan 
injili, peduli, cinta alam dan misioner.

− hening sejenak –
P : Semoga dalam Masa Prapaskah ini Allah meneguhkan iman kita.
U : Amin.
P : Semoga Allah mendorong kita agar dapat mewujudkan tema 

APP 2023 “Liturgi Sabda Menginspirasi Transformasi dalam 
Gereja Sinodal”.

U : Amin.
P : Semoga kita semua yang hadir di sini dilindungi, dibimbing, dan 

diberkati oleh Allah yang Mahakuasa, dalam nama Bapa dan 
Putra dan Roh Kudus.

U : Amin.
P : Ibadat Pertemuan IV Aksi Puasa Pembangunan 2023 sudah 

selesai.
U : Syukur kepada Allah.

Lagu Penutup
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BAHAN PENDALAMAN IMAN
(KAUM MUDA)

PERTEMUAN I
LITURGI EKARISTI : PUNCAK PERAYAAN EKARISTI

Tujuan : 

Orang muda katolik dapat memaknai Liturgi Ekaristi sebagai puncak 
perayaan Ekaristi

PEMBUKA

Lagu Pembuka

Salam

P : † Dalam nama Bapa dan Putera dan Roh Kudus.
U : Amin.
P : Allah, Bapa Tuhan kita Yesus Kristus, mempersatukan Saudara-

saudari.
U : Sekarang dan selama-lamanya.

Kata Pengantar

Orang Muda Katolik yang terkasih, Keuskupan Bogor mengajak 
kita untuk merefleksikan Masa Prapaskah 2023 dengan Aksi Puasa 
Pembangunan (APP) yang bertema “Liturgi Ekaristi Menginspirasi 
Transformasi dalam Gereja Sinodal”. Dalam Pertemuan I ini kita akan 
mencoba merefleksikan apakah selama ini kita telah memaknai Liturgi 
Ekaristi sebagai puncak perayaan Ekaristi atau tidak.

Perayaan Ekaristi yang kita hadiri setiap hari Minggu seharusnya 
bukan hanya menjadi rutinitas belaka, tetapi menjadi sumber inspirasi 
hidup kita. Para kudus memberi kita teladan bagaimana cara menjadikan 
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Ekaristi sebagai puncak dan sumber iman mereka. Salah satunya adalah 
Santo Paskalis, pelindung Ekaristi. Kecintaannya terhadap Ekaristi 
sungguh-sungguh dapat menjadi teladan bagi kita, kaum muda.

Pernyataan Tobat

P : Orang Muda Katolik yang terkasih, sebelum kita mendengarkan 
Sabda Allah dan merenungkannya, marilah kita menyiapkan 
diri dengan mohon ampun kepada Allah atas dosa-dosa kita.

− hening sejenak –
P : Tuhan Yesus Kristus, Engkau memanggil kami supaya berbuat 

yang benar. Tuhan, kasihanilah kami.
U : Tuhan, kasihanilah kami.
P : Tuhan Yesus Kristus, Engkau menanggung dosa kami supaya 

kami bebas dari kekuasaan dosa dan dapat hidup menurut 
kehendak Allah. Kristus, kasihanilah kami.

U : Kristus, kasihanilah kami.
P : Tuhan Yesus Kristus, Engkau menderita bagi kami supaya kami 

selamat dan mengikuti jejak-Mu. Tuhan, kasihanilah kami.
U : Tuhan, kasihanilah kami.
P : Semoga Allah yang Maharahim mengasihani kita, mengampuni 

dosa kita, dan mengantar kita ke hidup yang kekal.
U : Amin.

Doa Pembuka

P : Marilah kita berdoa.
P+U : Allah Bapa yang Mahakuasa, terima kasih karena Engkau 

menganugerahkan kami dengan kesehatan sehingga dapat 
berkumpul bersama di tempat ini. Bantulah agar kami berani 
untuk berbagi pengalaman dan saling meneguhkan sehingga 
kami dapat memaknai Liturgi Ekaristi yang kami rayakan setiap 
Minggu. Demi Kristus, Tuhan dan Pengantara kami yang hidup 
dan berkuasa bersama Dikau dalam persekutuan dengan Roh 
Kudus, Allah sepanjang segala masa. Amin.
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PENDALAMAN IMAN

Kisah Kehidupan

Santo Paskalis dan Ekaristi

Paskalis Baylon dilahirkan di Spanyol pada tanggal 24 Mei 1540, 
pada Hari Raya Pentakosta, yang di Spanyol disebut sebagai “Paskah 
Roh Kudus”, dari situlah namanya berasal. Kedua orangtuanya, Martin 
Baylon dan Elizabeth Jubera, adalah petani yang saleh.

Sejak masih muda benar Paskalis telah menunjukkan devosi 
mendalam terhadap Ekaristi Kudus. Bahkan ketika usianya belum genap 
satu tahun, Paskalis mengikuti Misa dengan sangat khusyuk. Sesudah 
konsekrasi, ketika imam mengunjukkan Yesus dalam Hosti Kudus, ia 
gemetar diliputi kekaguman luar biasa.

Suatu hari, ketika usianya belum cukup dewasa untuk dapat 
berjalan sendiri, Paskalis menghilang dan tak seorang pun dapat 
menemukannya! Ibunya mencari-cari di seluruh rumah dan bertanya 
kepada para tetangga kalau-kalau mereka melihatnya. Sungguh malang, 
ia tetap tak berhasil menemukan puteranya, jadi ia pergi ke Gereja untuk 
berdoa. Ketika ia sedang berjalan memasuki Gereja, di sanalah terlihat 
olehnya Paskalis duduk di atas anak tangga di depan tabernakel!

Paskalis  dipenuhi kerinduan yang bernyala-nyala untuk me-
ngunjungi Yesus dalam Sakramen Mahakudus, bahkan sejak ia masih 
kanak-kanak. Apabila ia sedang menggembalakan kawanan domba 
ayahnya di padang dan tak dapat ikut serta dalam Adorasi Sakramen 
Mahakudus, ia akan berlutut ke arah Gereja serta mempersatukan 
dirinya dengan Yesus, lalu didaraskannyalah doa-doa kepada Hati 
Ekaristi-Nya.

Suatu hari, ketika sedang menggembalakan dombanya, Paskalis 
mendengar lonceng-lonceng sebuah biara di dekat sana berdentang 
memaklumkan konskerasi dalam Misa Kudus. Diliputi kerinduan yang 
berkobar-kobar akan Yesus, ia berseru dengan lantang, “Ya Tuhan, yang 
layak atas segala sembah sujud, perkenankanlah aku melihat-Mu!”. Baru 
saja ia mengatupkan bibirnya, sebuah bintang bersinar kemilau muncul 
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di langit. Sementara ia memandang ke atas, langit terbuka. Sekejap 
kemudian bintang lenyap digantikan oleh sebuah piala dan hosti kudus 
dengan para malaikat bersembah sujud di sekelilingnya.

Ketika usianya delapan belas tahun, Paskalis mohon diijinkan 
bergabung dengan para biarawan Fransiskan agar ia dapat mengikuti 
Misa sesering mungkin dan melewatkan lebih banyak waktu dalam 
sembah sujud kepada Yesus. Pada mulanya ia ditolak, tetapi akhirnya, 
ketika usianya dua puluh empat tahun, ia diterima juga di biara sebagai 
penjaga pintu dan pengurus dapur. Anggota komunitas yang lainnya 
memperhatikan bagaimana ia seringkali dengan sukarela dan senang 
hati melakukan tugas-tugas yang paling berat dan tidak menyenangkan. 
Cinta dan amal kasihnya kepada mereka yang malang dan menderita, 
kelemahlembutan dan kerendahan hatinya sungguh mencengangkan 
siapa saja. Di samping itu biarawan muda ini juga melakukan mati raga, 
bahkan lebih keras dari yang ditetapkan dalam komunitasnya.

Paskalis wafat pada tanggal 15 Mei 1592 di atas pembaringannya 
tepat pada saat Kurban Kudus Misa diunjukkan, saat imam mengangkat 
Yesus dalam Ekaristi Kudus agar semua orang dapat sujud menyembah-
Nya. Sungguh ajaib! Bahkan sesudah wafatnya, santo pelindung Ekaristi 
yang mengagumkan ini menjadi saksi kehadiran nyata Yesus dalam 
Ekaristi. Dalam Misa pemakamannya, Paskalis membuka kedua matanya 
dan duduk saat Hosti Kudus dan piala diunjukkan, memandang dengan 
penuh cinta dalam sembah sujud kepada sang Raja Ekaristi!

Dikutip dan disadur dari : http://www.indocell.net/yesaya/id812.htm 

Bacaan Kitab Suci (Mat 26:26-28)

P : Inilah Injil Tuhan kita Yesus Kristus menurut Santo Matius
U : Dimuliakanlah Tuhan
P : 26Dan ketika mereka sedang makan, Yesus mengambil roti, 

mengucap berkat, memecah-mecahkannya lalu memberikannya 
kepada murid-murid-Nya dan berkata: “Ambillah, makan lah, 
inilah tubuh-Ku.” 27Sesudah itu Ia mengambil cawan, meng-
ucap syukur lalu memberikannya kepada mereka dan 
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berkata: “Minumlah, kamu semua, dari cawan ini. 28Sebab inilah 
darah-Ku, darah perjanjian, yang ditumpahkan bagi banyak 
orang untuk pengampunan dosa.

  Demikianlah Sabda Tuhan
U : Terpujilah Kristus.

Dialog Interaktif Berdasarkan Kisah Kehidupan dan Bacaan Kitab 
Suci

1. Berdasarkan kisah kehidupan, apa yang Santo Paskalis lakukan saat 
menghilang?

2. Mengapa Santo Paskalis senantiasa mempersatukan diri dengan 
Sakramen Mahakudus?

3. Manakah bagian dalam Perayaan Ekaristi yang menjadi puncak 
persatuan penuh kita dengan Yesus?

4. Berdasarkan Bacaan Kitab Suci, apa makna perkataan Yesus “inilah 
tubuh-Ku” dan “inilah darah-Ku”? Bagian mana dalam perayaan  
Ekaristi yang mengandung kata-kata Yesus tersebut?

5. Pernahkan kamu merasa Perayaan Ekaristi sebagai sebuah rutinitas 
belaka? Ceritakanlah pengalamanmu dalam memaknai Liturgi 
Ekaristi!

RANGKUMAN

Pemandu merangkum pokok-pokok dialog interaktif. 

DOA UMAT

PENUTUP

Doa Penutup

P : Marilah kita berdoa.
U : Allah Bapa yang Mahabaik, kami bersyukur karena dalam 

Masa Prapaskah ini kami dapat merenungkan makna Liturgi 
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Ekaristi dalam hidup beriman kami. Berkatilah agar kami dapat 
semakin mencintai Ekaristi dan  memaknai Liturgi Ekaristi 
sebagai puncak perayaan Ekaristi. Demi Kristus, Tuhan dan 
Pengantara kami yang hidup dan berkuasa bersama Dikau 
dalam persekutuan dengan Roh Kudus, Allah sepanjang segala 
masa. Amin.

Pengutusan

P : Marilah kita mohon berkat Tuhan, supaya segala upaya kita 
dalam menyiapkan Kebangkitan Tuhan disempurnakan oleh 
kasih Allah, dan supaya kita dapat menjadi Orang Muda Katolik 
yang senantiasa memaknai dan menghormati Liturgi Ekaristi 
sebagai puncak perayaan Ekaristi.

− hening sejenak –
P : Semoga dalam Masa Prapaskah ini Allah meneguhkan iman kita.
U : Amin.
P : Semoga Allah mendorong kita agar dapat memaknai Liturgi 

Ekaristi sebagai puncak Perayaan Ekaristi
U : Amin.
P : Semoga kita semua yang hadir di sini dilindungi, dibimbing, dan 

diberkati oleh Allah yang Mahakuasa, dalam nama Bapa dan 
Putra dan Roh Kudus.

U : Amin.
P : Ibadat Pertemuan I Aksi Puasa Pembangunan 2023 sudah 

selesai.
U : Syukur kepada Allah.

Lagu Penutup
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PERTEMUAN II
PERSEKUTUAN EKARISTIS MEMBERI DASAR 

PERSEKUTUAN GEREJA

Tujuan : 

Orang muda Katolik memahami persekutuan ekaristis merupakan dasar 
persekutuan Gereja sebagai persekutuan keselamatan.

Lagu Pembuka 

Salam

P : † Dalam nama Bapa dan Putera dan Roh Kudus.
U : Amin.
P : Tuhan beserta kita.
U : Sekarang dan selama-lamanya.

Kata Pengantar

Orang muda Katolik yang terkasih, dalam Pertemuan I kita telah 
memaknai Liturgi Ekaristi adalah puncak Perayaan Ekaristi. Dalam 
Pertemuan II ini, kita diajak untuk mengenali unsur persekutuan yang 
ada dalam Liturgi Ekaristi, yaitu persekutuan ekaristis. Lalu kita akan 
mendalami seperti apa persekutuan ekaristis yang seharusnya ada 
dalam Gereja kita.

Pernyataan Tobat

P : Orang muda Katolik yang terkasih, sebelum kita mendengarkan 
Sabda Allah dan merenungkannya, marilah kita menyiapkan 
diri dengan mohon ampun kepada Allah atas dosa-dosa kita.

− hening sejenak –
P : Tuhan Yesus Kristus, Engkau memanggil kami supaya berbuat 

yang benar. Tuhan, kasihanilah kami.
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U : Tuhan, kasihanilah kami.
P : Tuhan Yesus Kristus, Engkau menanggung dosa kami supaya 

kami bebas dari kekuasaan dosa dan dapat hidup menurut 
kehendak Allah. Kristus, kasihanilah kami.

U : Kristus, kasihanilah kami.
P : Tuhan Yesus Kristus, Engkau menderita bagi kami supaya kami 

selamat dan mengikuti jejak-Mu. Tuhan, kasihanilah kami.
U : Tuhan, kasihanilah kami.
P : Semoga Allah yang Maharahim mengasihani kita, mengampuni 

dosa kita, dan mengantar kita ke hidup yang kekal.
U : Amin.

Doa Pembuka

P : Marilah kita berdoa
P+U : Allah Bapa yang Mahakasih, Engkau telah memanggil kami 

untuk hidup dalam persekutuan yang didasari oleh semangat 
cinta kasih dan persaudaraan sejati. Engkau telah menyatukan 
kami dari berbagai tempat, suku, bangsa, dan bahasa menjadi 
umat-Mu yang kudus, yaitu Gereja. Melalui pertemuan ini, 
kami ingin memahami lebih mendalam tentang persekutuan 
Gereja sebagai persekutuan keselamatan. Mampukanlah kami 
membuka hati, budi, dan pikiran kami dalam pertemuan ini dan 
semoga kami mampu memupuk semangat persaudaraan dalam 
persekutuan yang hidup. Demi Kristus, Tuhan dan Pengantara 
kami yang hidup dan berkuasa, kini dan sepanjang masa. Amin.

PENDALAMAN IMAN

Kisah Kehidupan

Wilayah Santo Christophorus Bojong Gede

Di sebuah daerah yang terletak di Paroki Santo Paulus Depok, ada 
satu wilayah yang diberi nama Wilayah Santo Christophorus. Wilayah 
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yang agak jauh dari paroki ini merupakan wilayah yang cukup hidup 
sebagai sebuah kelompok persekutuan. Dinamika dan pekerjaan 
warganya cukup beraneka ragam. Ada yang menjadi supir, tukang 
tambal ban, pedagang, guru, pegawai swasta, wirausahawan dan juga 
ibu rumah tangga.

Kehidupan warga wilayah ini tergolong sangat rukun. Kehidupan 
doa diadakan cukup teratur. Setiap bulan pasti ada kegiatan doa bersama 
yang dilaksanakan secara bergiliran dari rumah ke rumah.

Suatu ketika ada salah satu warga wilayah yang mengalami 
kondisi ekonomi yang cukup memprihatinkan. Kondisi rumah sangat 
membahayakan bsgi penghuninya. Rumah sudah hampir roboh. Ia tidak 
mampu untuk memperbaikinya.

Akhirnya pengurus wilayah bersama umat berembug untuk 
membantu keluarga tersebut. Dari mulai mencari donatur hingga 
mencari bahan bangunan yang masih layak untuk dipergunakan. Umat 
wilayah bahu membahu menyumbangkan tenaga, pikiran dan juga 
materi untuk membantu keluarga yang membutuhkan ini. Dari anak-
anak, remaja hingga orang dewasa, semua ikut berperan serta bahu 
membahu membantu memperbaiki rumah keluarga ini. Anak-anak 
membantu mengangkat material dari jalan menuju rumah, ibu-ibu 
memasak untuk makan siang umat yang bekerja bakti.

Apa yang dilakukan oleh umat Wilayah Santo Christophorus ini 
mendapatkan simpati dari warga sekitar yang bukan Katolik. Ibu haji 
menyediakan rumahnya sebagai tempat untuk memasak dan makan 
bersama semua warga yang ikut bergotong royong. Akhirnya warga 
dapat bergotong royong memperbaiki rumah keluarga tersebut.

Wilayah ini, ternyata sudah tiga kali mengadakan kegiatan gotong-
royong seperti ini. Sudah ada tiga keluarga yang rumahnya dibangun 
atau diperbaiki oleh umat wilayah secara bergotong-royong. Tuhan 
sungguh berkarya dalam persekutuan di Wilayah Santo Christophorus 
ini. Semoga apa yang telah dilakukan oleh umat Wilayah Santo 
Christophorus dapat memupuk rasa kebersamaan sebagai sebuah 
persekutuan.

Disadur seperlunya dari : https://123dok.com/article/bentuk-bentuk-
pelayanan-gereja-sebagai-paguyuban.zwvxnk1q
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Bacaan Kitab Suci (1 Kor 12:12-27)

P : Marilah kita mendengarkan sabda Tuhan.
  Banyak anggota, tetapi satu tubuh
  12Karena sama seperti tubuh itu satu dan anggota-anggotanya 

banyak, dan segala anggota itu, sekalipun banyak, merupakan 
satu tubuh, demikian pula Kristus.  13Sebab dalam satu Roh kita 
semua, baik orang Yahudi, maupun orang Yunani, baik budak, 
maupun orang merdeka, telah dibaptis  menjadi satu tubuh 
dan kita semua diberi minum dari satu Roh. `14Karena tubuh 
juga tidak terdiri dari satu anggota, tetapi atas banyak anggota.  
15Andaikata kaki berkata: “Karena aku bukan tangan, aku tidak 
termasuk tubuh”, jadi benarkah ia tidak termasuk tubuh? 
16Dan andaikata telinga berkata: “Karena aku bukan mata, 
aku tidak termasuk tubuh”, jadi benarkah ia tidak termasuk 
tubuh? 17Andaikata tubuh seluruhnya adalah mata, di manakah 
pendengaran? Andaikata seluruhnya adalah telinga, di manakah 
penciuman? 18Tetapi Allah telah memberikan kepada anggota, 
masing-masing secara khusus, suatu tempat pada tubuh, seperti 
yang dikehendaki-Nya. 19Andaikata semuanya adalah satu 
anggota, di manakah tubuh? 20Memang ada banyak anggota, 
tetapi hanya satu tubuh. 21Jadi mata tidak dapat berkata kepada 
tangan: “Aku tidak membutuhkan engkau.” Dan kepala tidak 
dapat berkata kepada kaki: “Aku tidak membutuhkan engkau.” 
22Malahan justru anggota-anggota tubuh yang nampaknya 
paling lemah, yang paling dibutuhkan. 23Dan kepada anggota-
anggota tubuh yang menurut pemandangan kita kurang 
terhormat, kita berikan penghormatan khusus. Dan terhadap 
anggota-anggota kita yang tidak elok, kita berikan perhatian 
khusus. 24Hal itu tidak dibutuhkan oleh anggota-anggota 
kita yang elok. Allah telah menyusun tubuh kita begitu rupa, 
sehingga kepada anggota-anggota yang tidak mulia diberikan 
penghormatan khusus, 25supaya jangan terjadi perpecahan 
dalam tubuh, tetapi supaya anggota-anggota yang berbeda itu 
saling memperhatikan. 26Karena itu jika satu anggota menderita, 
semua anggota turut menderita; jika satu anggota dihormati, 
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semua anggota turut bersukacita. 27Kamu semua adalah tubuh 
Kristus dan kamu masing-masing adalah anggotanya. 

  Demikianlah Sabda Tuhan
U : Syukur kepada Allah

Dialog Interaktif Berdasarkan Kisah Kehidupan dan Bacaan Kitab 
Suci

1. Dalam Kisah Kehidupan, apa yang menjadi kekhasan kehidupan 
umat Wilayah Santo Christophorus?

2. Mengapa umat Wilayah Santo Christophorus dikatakan sebagai 
sebuah kelompok persekutuan?

3. Siapakah yang dimaksud tubuh dan anggota tubuh dalam Bacaan 
Kitab Suci?

4. Apa yang akan terjadi jika salah satu anggota tubuh itu menderita? 
Adakah tersirat unsur persekutuan?

5. Berdasarkan Kisah Kehidupan dan Bacaan Kitab Suci, bagaimana 
persekutuan yang seharusnya ada di dalam Gereja?

RANGKUMAN

Pemandu merangkum pokok-pokok dialog interaktif. 

DOA UMAT

PENUTUP

Doa Penutup

P : Marilah kita berdoa.
U : Allah Bapa yang Mahabijaksana, Engkau telah menyegarkan 

pemahaman kami tentang persekutuan Gereja sebagai 
persekutuan keselamatan. Kini kami mohon, berkatilah kami 
dengan Roh Kudus-Mu agar kami semakin bangga dan dengan 
penuh semangat menjalani hidup kami sebagai anggota 
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Gereja, sebagai umat-Mu yang Kautelah tebus. Semoga dalam 
persekutuan Gereja kami mampu mewujudkan persekutuan 
keselamatan dalam hidup kami sehari-hari. Demi Kristus 
Tuhan dan Pengantara kami yang hidup dan berkuasa, kini dan 
sepanjang masa. Amin.

Pengutusan

P : Marilah kita mohon berkat Tuhan, supaya segala upaya kita 
dalam menyiapkan Paskah Kebangkitan Tuhan mencapai hasil 
seperti yang kita harapkan serta kita dapat semakin memahami 
persekutuan Gereja sebagai persekutuan keselamatan. 

− hening sejenak –
P : Semoga dalam Masa Prapaskah ini Allah meneguhkan iman kita.
U : Amin.
P : Semoga Allah mendorong kita untuk memahami bahwa 

persekutuan Gereja sebagai persekutuan keselamatan. 
U : Amin.
P : Semoga kita semua yang hadir di sini dilindungi, dibimbing, dan 

diberkati oleh Allah yang Mahakuasa, dalam nama Bapa dan 
Putra dan Roh Kudus.

U : Amin.
P : Ibadat Pertemuan II Aksi Puasa Pembangunan 2023 sudah 

selesai.
U : Syukur kepada Allah.

Lagu Penutup
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PERTEMUAN III
GEREJA SINODAL : GEREJA YANG BERJALAN 

BERSAMA

Tujuan : 

Orang muda Katolik menyadari bahwa mereka merupakan bagian dari 
Gereja sinodal, Gereja yang berjalan bersama.

Lagu Pembuka 

Tanda Salib dan Salam

P : † Dalam nama Bapa dan Putera dan Roh Kudus.

U : Amin.

P : Tuhan bersamamu.

U : Dan bersama rohmu.

Kata Pengantar

Orang muda Katolik yang terkasih, dalam Pertemuan III 
ini kita akan mendalami tentang Gereja sinodal. Gereja sinodal 
berarti Gereja yang berjalan bersama. Dengan pemahaman 
tersebut, setiap anggota Gereja memiliki peran penting untuk 
saling mendengarkan, mendukung, dan membantu agar dapat 
berjalan bersama demi terwujudnya semangat injili Gereja. Gereja 
yang berjalan bersama sudah sepantasnya menjadi modus vivendi 
(cara hidup) dan modus operandi (cara bertindak) Gereja. Untuk 
dapat berjalan bersama maka kita harus hidup dalam persekutuan 
ekaristis, persekutuan yang semangatnya dihidupi dari Liturgi 
Ekaristi. 
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Pernyataan Tobat

P : Orang muda Katolik yang terkasih, sebelum kita mendengarkan 
Sabda Allah dan merenungkannya, marilah kita menyiapkan 
diri dengan mohon ampun kepada Allah atas dosa-dosa kita.

− hening sejenak –

P : Tuhan Yesus Kristus, Engkau memanggil kami supaya berbuat 
yang benar. Tuhan, kasihanilah kami.

U : Tuhan, kasihanilah kami.

P : Tuhan Yesus Kristus, Engkau menanggung dosa kami supaya 
kami bebas dari kekuasaan dosa dan dapat hidup menurut 
kehendak Allah. Kristus, kasihanilah kami.

U : Kristus, kasihanilah kami.

P : Tuhan Yesus Kristus, Engkau menderita bagi kami supaya kami 
selamat dan mengikuti jejak-Mu. Tuhan, kasihanilah kami.

U : Tuhan, kasihanilah kami.

P : Semoga Allah yang Maharahim mengasihani kita, mengampuni 
dosa kita, dan mengantar kita ke hidup yang kekal.

U : Amin.

Doa Pembuka

P : Marilah kita berdoa.
U : Allah Bapa yang Mahabaik, terima kasih karena Engkau 

menyatukan kami dalam persekutuan umat beriman. Bantulah 
kami untuk dapat menyadari peran kami sebagai anggota Gereja 
agar dapat mewujudkan Gereja sinodal, Gereja yang berjalan 
bersama. Demi Kristus, Tuhan dan Pengantara kami yang hidup 
dan berkuasa bersama Dikau dalam persekutuan dengan Roh 
Kudus, Allah sepanjang segala masa. Amin.
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Kisah Kehidupan

Saling Mendukung dalam Pelayanan Kemanusiaan di Cianjur

Seperti biasa, setiap pagi pukul 07.30 seluruh relawan yang ter-
libat di Pos Pelayanan Kemanusiaan Paroki Santo Petrus Cianjur 
melakukan apel pagi sebelum turun ke lokasi pelayanan. Kemarin, Rabu 
30 November 2022, mewakili Deputi Bidang Penanggulangan Darurat 
BNPB, Mayjen TNI Fajar Setiawan S.I.P, Bapak Iwan menyampaikan 
ucapan terima kasih dan apresiasi yang setinggi-tingginya kepada Pos 
Pelayanan Kemanusiaan Paroki Santo Petrus Cianjur atas bantuannya 
dalam mendukung upaya penanggulangan darurat di Cianjur dan 
sekitarnya.

“Tetap semangat, jaga kesehatan. Saling mendukung dan meleng-
kapi tiap bidang, saling bahu membahu dengan pemerintah, saling 
berkoordinasi dengan Posko di Pendopo Kabupaten Cianjur,” pesan 
Bapak Iwan.

Salah satu relawan yang terlibat di Pos Pelayanan Kemanusiaan 
Paroki Santo Petrus Cianjur adalah seorang Suster dari Tarekat Puteri 
Kasih yang berasal dari Kediri Jawa Tengah, Suster Mayang Puteri Kasih, 
di bagian logistik dan psikososial.

“Saya kagum dan bangga dengan umat di Paroki Santo Petrus ini. 
Meski merupakan paroki kecil tetapi semua umat terlibat. Orang Muda, 
para ibu, Pastor, dan Dewan Pastoral sigap untuk membantu warga 
terdampak”, ungkap Suster Mayang.

Suster Mayang mengungkapkan, “Bangga karena tim di pos 
pelayanan ini, meski relawannya datang dari berbagai kelompok atau 
komunitas namun tidak mengibarkan benderanya, sama-sama mau 
bekerja dan bergerak bersama. Hal ini yang kadang membuat hati saya 
berat untuk pulang dan berpisah.” Senada dengan Suster Mayang, Suster 
Angela yang sudah cukup berpengalaman dalam melakukan tanggap 
darurat dan menjadi Koordinator Tanggap Bencana Tarekat Puteri 
Kasih menyampaikan, “Saya merasa kekeluargaan sangat kuat, meski 
gereja kecil atau minoritas tapi gerakannya sungguh dirasakan warga 
masyarakat.” “Mulai dari WKRI, OMK, Pastor Paroki dan DPP semua 
bergerak,” tandasnya.



44 Biro AAP/APP Keuskupan Bogor

Gereja selalu berupaya menyebarkan kasih melalui dari berbagai 
elemen tanpa membawa bendera masing-masing dan tetap pada satu 
atap. Kita mencintai pewartaan gereja sehingga satu bahasa saat gerak. 
Gereja mewartakan kasihnya satu untuk semua.

Rasa lelah tidak terasa saat berada di lokasi terdampak terlebih 
melihat anak-anak yang terdampak tetap ceria di situasi saat ini. “Tidak 
lelah hatinya mewartakan kasih kepada orang-orang yang menderita. 
Mereka menerima kita dengan baik. Caritas adalah milik gereja dan 
selalu men-support hingga tuntas” tuturnya.

Disadur seperlunya dari: https://karina.or.id/2022/12/01/saling-
mendukung-dalam-pelayanan-kemanusiaan-di-cianjur-2/ 

Bacaan Kitab Suci (Luk 24:13-33)

P : Marilah kita mendengarkan sabda Tuhan.
  13Pada hari itu juga dua orang dari murid-murid Yesus pergi 

ke sebuah kampung bernama Emaus, yang terletak kira-kira 
tujuh mil jauhnya dari Yerusalem, 14dan mereka bercakap-cakap 
tentang segala sesuatu yang telah terjadi. 15Ketika mereka 
sedang bercakap-cakap dan bertukar pikiran, datanglah Yesus 
sendiri mendekati mereka, lalu berjalan bersama-sama dengan 
mereka. 16Tetapi ada sesuatu yang menghalangi mata mereka, 
sehingga mereka tidak dapat mengenal Dia. 17Yesus berkata 
kepada mereka: “Apakah yang kamu percakapkan sementara 
kamu berjalan?” Maka berhentilah mereka dengan muka 
muram. 18Seorang dari mereka, namanya Kleopas, menjawab-
Nya: “Adakah Engkau satu-satunya orang asing di Yerusalem, 
yang tidak tahu apa yang terjadi di situ pada hari-hari belakangan 
ini?” 19Kata-Nya kepada mereka: “Apakah itu?” Jawab mereka: 
«Apa yang terjadi dengan Yesus orang Nazaret. Dia adalah 
seorang nabi, yang berkuasa dalam pekerjaan dan perkataan di 
hadapan Allah dan di depan seluruh bangsa kami. 20Tetapi imam-
imam kepala dan pemimpin-pemimpin kami telah menyerahkan 
Dia untuk dihukum mati dan mereka telah menyalibkan-
Nya. 21Padahal kami dahulu mengharapkan, bahwa Dialah yang 
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datang untuk membebaskan bangsa Israel. Tetapi sementara 
itu telah lewat tiga hari, sejak semuanya itu terjadi. 22Tetapi 
beberapa perempuan dari kalangan kami telah mengejutkan 
kami: Pagi-pagi buta mereka telah pergi ke kubur, 23dan tidak 
menemukan mayat-Nya. Lalu mereka datang dengan berita, 
bahwa telah kelihatan kepada mereka malaikat-malaikat, yang 
mengatakan, bahwa Ia hidup. 24Dan beberapa teman kami telah 
pergi ke kubur itu dan mendapati, bahwa memang benar yang 
dikatakan perempuan-perempuan itu, tetapi Dia tidak mereka 
lihat.” 25Lalu Ia berkata kepada mereka: “Hai kamu orang 
bodoh, betapa lambannya hatimu, sehingga kamu tidak percaya 
segala sesuatu, yang telah dikatakan para nabi! 26Bukankah 
Mesias harus menderita semuanya itu untuk masuk ke dalam 
kemuliaan-Nya?” 27Lalu Ia menjelaskan kepada mereka apa 
yang tertulis tentang Dia dalam seluruh Kitab Suci, mulai dari 
kitab-kitab Musa dan segala kitab nabi-nabi.

  28Mereka mendekati kampung yang mereka tuju, lalu Ia berbuat 
seolah-olah hendak meneruskan perjalanan-Nya. 29Tetapi 
mereka sangat mendesak-Nya, katanya: “Tinggallah bersama-
sama dengan kami, sebab hari telah menjelang malam dan 
matahari hampir terbenam.” Lalu masuklah Ia untuk tinggal 
bersama-sama dengan mereka. 30Waktu Ia duduk makan dengan 
mereka, Ia mengambil roti, mengucap berkat, lalu memecah-
mecahkannya dan memberikannya kepada mereka. 31Ketika itu 
terbukalah mata mereka dan mereka pun mengenal Dia, tetapi 
Ia lenyap dari tengah-tengah mereka. 32Kata mereka seorang 
kepada yang lain: “Bukankah hati kita berkobar-kobar, ketika Ia 
berbicara dengan kita di tengah jalan dan ketika Ia menerangkan 
Kitab Suci kepada kita?”

  33Lalu bangunlah mereka dan terus kembali ke Yerusalem. Di 
situ mereka mendapati kesebelas murid itu. Mereka sedang 
berkumpul bersama-sama dengan teman-teman mereka.

  Demikianlah Sabda Tuhan
U : Terpujilah Kristus
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Dialog Interaktif Berdasarkan Kisah Kehidupan dan Bacaan Kitab 
Suci

1. Berdasarkan Kisah Kehidupan, siapa saja yang terlibat dalam Pos 
Pelayanan Kemanusiaan Paroki Santo Petrus Cianjur?

2. Bagian mana dari Kisah Kehidupan yang menampakkan ciri Gereja 
sinodal?

3. Dalam Bacaan Kitab Suci, apa yang dilakukan Yesus saat dua orang 
murid berjalan menuju Emmaus?

4. Bilamanakah kedua murid tersebut mengenali Yesus dan kemudian 
apa yang dilakukan oleh keduanya?

5. Bagian mana dari Bacaan Kitab Suci yang menampakkan ciri Gereja 
sinodal?

6. Sebagai orang muda, bagaimana caramu untuk dapat berperan 
dalam Gereja sinodal, Gereja yang berjalan bersama? Silahkan 
kemukakan pendapatmu!

RANGKUMAN

Pemandu merangkum pokok-pokok dialog interaktif. 

DOA UMAT

PENUTUP

Doa Penutup

P : Marilah kita berdoa.
U : Allah Bapa yang Mahakasih, kami bersyukur atas pertemuan 

kami pada hari ini. Berkatilah kami dengan semangat 
persekutuan sehingga kami dapat berperan dalam Gereja 
sinodal, Gereja yang berjalan bersama, yang disemangati oleh 
Injil dan penghayatan iman yang benar. Demi Kristus, Tuhan 
dan Pengantara kami yang hidup dan berkuasa bersama Dikau 
dalam persekutuan dengan Roh Kudus, Allah sepanjang segala 
masa. Amin.
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Pengutusan

P : Marilah kita mohon berkat Tuhan, supaya segala upaya kita 
dalam menyiapkan Kebangkitan Tuhan disempurnakan oleh 
kasih Allah, dan supaya kita mau terlibat dalam persekutuan 
Gereja yang berjalan bersama dalam perutusan.

− hening sejenak –
P : Semoga dalam Masa Prapaskah ini Allah meneguhkan iman kita.
U : Amin.
P : Semoga Allah mendorong kita untuk memahami bahwa kita 

adalah bagian dari Gereja sinodal, Gereja yang berjalan bersama. 
U : Amin.
P : Semoga kita semua yang hadir di sini dilindungi, dibimbing, dan 

diberkati oleh Allah yang Mahakuasa, dalam nama Bapa dan 
Putra dan Roh Kudus.

U : Amin.
P : Ibadat Pertemuan III Aksi Puasa Pembangunan 2023 sudah 

selesai.
U : Syukur kepada Allah.

Lagu Penutup
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PERTEMUAN IV
MEWUJUDKAN TRANSFORMASI DALAM 

GEREJA SINODAL

Tujuan : 

Orang Muda Katolik dapat melakukan transformasi dalam Gereja sinodal

PEMBUKA

Lagu Pembuka

Salam

P : † Dalam nama Bapa dan Putera dan Roh Kudus.
U : Amin.
P : Allah, Bapa Tuhan kita Yesus Kristus, mempersatukan Saudara-

saudari.
U : Sekarang dan selama-lamanya.

Kata Pengantar

Orang muda Katolik yang terkasih, dalam tiga pertemuan Aksi 
Puasa Pembangunan sebelumnya kita telah memahami bahwa Liturgi 
Ekaristi merupakan puncak Perayaan Ekaristi yang mengedepankan 
unsur persekutuan ekaristis yang menjadi dasar Gereja yang berjalan 
bersama (Gereja sinodal).

Gereja yang berjalan bersama pasti selalu berkeinginan untuk 
melakukan transformasi. Tak terkecuali orang muda.  Maka marilah kita 
bersama-sama mendalami Pertemuan IV Aksi Puasa Pembangunan ini 
supaya kita dapat melakukan transformasi baik di bidang sumber daya 
manusia maupun manajerial (tatakelola) dalam Gereja sinodal.



49Bahan Pendalaman Iman Aksi Puasa Pembangunan 2023 (Kaum Muda)

Pernyataan Tobat

P : Orang muda Katolik, sebelum kita mendengarkan Sabda Allah 
dan merenungkannya, marilah kita menyiapkan diri dengan 
mohon ampun kepada Allah atas dosa-dosa kita.

− hening sejenak –
P : Tuhan Yesus Kristus, Engkau memanggil kami supaya berbuat 

yang benar. Tuhan, kasihanilah kami.
U : Tuhan, kasihanilah kami.
P : Tuhan Yesus Kristus, Engkau menanggung dosa kami supaya 

kami bebas dari kekuasaan dosa dan dapat hidup menurut 
kehendak Allah. Kristus, kasihanilah kami.

U : Kristus, kasihanilah kami.
P : Tuhan Yesus Kristus, Engkau menderita bagi kami supaya kami 

selamat dan mengikuti jejak-Mu. Tuhan, kasihanilah kami.
U : Tuhan, kasihanilah kami.
P : Semoga Allah yang Maharahim mengasihani kita, mengampuni 

dosa kita, dan mengantar kita ke hidup yang kekal.
U : Amin.

Doa Pembuka

P : Marilah kita berdoa.
P+U : Allah Bapa yang Mahabaik, puji syukur kami panjatkan kepada-

Mu karena berkat rahmat-Mu kami dapat berkumpul dalam 
semangat kasih persaudaraan. Kami menyadari, Engkau 
telah memanggil kami untuk menjadi orang muda yang dapat 
dipercaya dan diandalkan dalam mengemban tugas suci-Mu 
yakni mewartakan kabar sukacita-Mu di tengah masyarakat. 
Semoga melalui Pertemuan IV APP ini, kami menemukan 
gagasan-gagasan yang dapat kami gunakan untuk melakukan 
transformasi dalam Gereja sinodal seperti yang telah Engkau 
ajarkan kepada kami. Demi Kristus, Tuhan dan Pengantara kami 
yang hidup dan berkuasa, kini dan sepanjang masa. Amin.
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PENDALAMAN IMAN

Kisah Kehidupan

Jejak Langkah Komsos BMV Katedral Bogor

Berita Umat (BU) yang terbit untuk pertama kali pada Minggu, 1 
Oktober 1967 adalah cikal bakal Komunikasi Sosial (Komsos) Paroki 
Katedral Bogor. Saat itu umat sangat senang karena berita-berita seputar 
hidup menggereja bisa dibaca dan boleh dibawa pulang. Biasanya berita 
Gereja diumumkan setelah misa selesai. Majalah Berita Umat pada 
waktu itu hanya terdiri dari dua lembar kertas yang distensil, lalu dilipat 
dua. Karena distensil maka cover depan tidak bisa dalam bentuk foto.

Pada waktu pertama beredar dan untuk beberapa tahun berikutnya, 
BU hanya diisi dengan berita-berita paroki. Umat sangat senang 
karena bisa mengetahui tentang permandian, penerimaan sakramen 
krisma, komuni pertama, perkawinan, dan nama-nama umat yang 
telah menghadap Sang Pencipta. Setiap terbit umat juga bisa membaca 
tulisan singkat dari Pastor Paroki. Biasanya dalam bentuk renungan 
atau ucapan terima kasih kepada umat atas bantuan moril atau materil 
dalam melaksanakan peristiwa penting yang bersifat gerejani.

Pada 1997, ketika RD Benyamin Sudarto menjabat sebagai Pastor 
Paroki Katedral, untuk pertama kali BU membentuk susunan pengurus 
lengkap. Penanggung jawab Berita Umat yang saat itu bertransformasi 
menjadi Seksi Komunikasi Sosial (Komsos) yang pertama adalah PM 
Winarno. Selang 2 tahun berlalu, Komsos juga mendapat tugas untuk 
mengisi mimbar agama katolik di RRI Bogor. Gereja Katedral mendapat 
jatah siaran sekali dalam seminggu.

Setelah puluhan tahun Komsos fokus kepada Berita Umat sang 
perintis, kini pengembangan mulai menyesuaikan dengan era digital. 
Zaman berubah, media bergeser. Platform media yang tadinya cetak kini 
sudah mulai berubah menjadi bentuk elektronik yakni media digital 
dan media sosial. Media digital adalah sebuah keniscayaan yang harus 
mulai dibuat dan dikelola sebagai platform alternatif media komunikasi 
antara Gereja dengan umatnya.
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Saat ini Komsos mengelola 4 media komunikasi yang digunakan 
untuk pewartaan, sosialisasi kebijakan, dan berbagai hal yang berkaitan 
dengan informasi seputar hidup menggereja dan bermasyarakat.

• Pertama, media cetak yaitu Majalah Berita Umat yang terbit 
secara konsisten setiap bulan di minggu ke-2. Berita Umat adalah 
produk pertama dari Seksi Komsos yang terbit pada Oktober 1967.

• Kedua, siaran mimbar agama Katolik setiap minggu yang bekerja 
sama dengan Radio Republik Indonesia (RRI) cabang Kota Bogor 
93.73 FM/12.42 AM dengan jadwal setiap hari Rabu pukul 20.00-
20.30 WIB. Siaran mimbar agama Katolik dimulai sejak 1999.

• Ketiga, media digital (online/daring) yaitu  situs bmvkatedralbogor.
org yang hadir dalam jaringan internet pada 3 Desember 2014. 
Mulanya media digital ini dikelola oleh Manajemen Sistem Informasi 
(MSI) Paroki BMV Katedral. Sejak awal 2016 pengelolaan situs 
secara bertahap dialihkan kepada seksi Komsos. Saat ini seluruh 
proses pengelolaan situs telah dikelola oleh Seksi Komsos.

• Keempat, media sosial dalam bentuk akun Instagram, Youtube, 
Fanpage Facebook. Media sosial yang terdiri dari berbagai platform 
ini dibuat sekitar Mei 2017. Media sosial ini berisi karya dalam 
bentuk tulisan, foto, dan video (audio visual).

Disadur seperlunya dari : https://www.bmvkatedralbogor.org/tentang-
kami/ 

Bacaan Kitab Suci (Lukas 5:17-25)

P : Inilah Injil Tuhan kita Yesus Kristus menurut Santo Matius
U : Dimuliakanlah Tuhan
P : 17Pada suatu hari ketika Yesus mengajar, ada beberapa orang 

Farisi dan ahli Taurat duduk mendengarkan-Nya. Mereka datang 
dari semua desa di Galilea dan Yudea dan dari Yerusalem. Kuasa 
Tuhan menyertai Dia, sehingga Ia dapat menyembuhkan orang 
sakit. 18Lalu datanglah beberapa orang mengusung seorang 
lumpuh di atas tempat tidur; mereka berusaha membawa dia 
masuk dan meletakkannya di hadapan Yesus. 19Karena mereka 
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tidak dapat membawanya masuk berhubung dengan banyaknya 
orang di situ, naiklah mereka ke atap rumah, lalu membongkar 
atap itu, dan menurunkan orang itu dengan tempat tidurnya 
ke tengah-tengah orang banyak tepat di depan Yesus. 20Ketika 
Yesus melihat iman mereka, berkatalah Ia: “Hai saudara, 
dosamu sudah diampuni.” 21Tetapi ahli-ahli Taurat dan orang-
orang Farisi berpikir dalam hatinya: “Siapakah orang yang 
menghujat Allah ini? Siapa yang dapat mengampuni dosa selain 
dari pada Allah sendiri?” 22Akan tetapi Yesus mengetahui pikiran 
mereka, lalu berkata kepada mereka: “Apakah yang kamu 
pikirkan dalam hatimu? 23Manakah lebih mudah, mengatakan: 
Dosamu sudah diampuni, atau mengatakan: Bangunlah, dan 
berjalanlah? 24Tetapi supaya kamu tahu, bahwa di dunia ini 
Anak Manusia berkuasa mengampuni dosa” --berkatalah Ia 
kepada orang lumpuh itu--:”Kepadamu Kukatakan, bangunlah, 
angkatlah tempat tidurmu dan pulanglah ke rumahmu!” 25Dan 
seketika itu juga bangunlah ia, di depan mereka, lalu mengangkat 
tempat tidurnya dan pulang ke rumahnya sambil memuliakan 
Allah.

  Demikianlah Sabda Tuhan
U : Terpujilah Kristus.

Dialog Interaktif Berdasarkan Kisah Kehidupan dan Bacaan Kitab 
Suci

1. Media komunikasi apa yang pada awalnya dan sekarang digunakan 
Komsos BMV untuk pewartaan, sosialisasi kebijakan, dan informasi 
seputar hidup menggereja dan bermasyarakat?

2. Mengapa Komsos BMV melakukan berbagai upaya untuk melakukan 
transformasi dalam pewartaan, sosialisasi kebijakan, dan informasi 
seputar hidup menggereja dan bermasyarakat? 

3. Dalam Bacaan Kitab Suci, mengapa seorang lumpuh tidak dapat 
dibawa masuk untuk menemui Yesus?

4. Apa yang dilakukan orang yang mengusung si lumpuh agar si 
lumpuh dapat disembuhkan oleh Yesus?
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5. Dari Kisah Kehidupan dan Bacaan Kitab Suci, apa yang dapat kita 
maknai tentang transformasi dalam Gereja sinodal, Gereja yang 
berjalan bersama?

6. Transformasi yang diharapkan dalam APP 2023 adalah transfor-
masi sumber daya manusia dan manajerial (tatakelola) dalam 
Gereja sinodal, Gereja yang berjalan bersama. Transformasi apakah 
yang kita niatkan untuk diwujudkan dalam Gereja sinodal kita 
(lingkungan/wilayah/paroki/kelompok kategorial/keluarga)? Si-
lah  kan merencanakan aksi nyata.

RANGKUMAN

Pemandu merangkum pokok-pokok dialog interaktif. 

DOA UMAT

PENUTUP

Doa Penutup

P : Marilah kita berdoa.
U : Allah Bapa yang Mahabaik, terima kasih karena Engkau telah 

memanggil kami sebagai pelaku perubahan sekaligus penerus 
Gereja-Mu. Semoga melalui pertemuan ini, kami semakin 
menyadari bahwa kami perlu bergerak bersama dalam semangat 
cinta kasih dan persaudaraan untuk melakukan transformasi 
demi membangun Gereja-Mu. Utuslah Roh-Mu supaya kami 
secara bersama-sama mampu melakukan transformasi dalam 
hidup kami dan dapat mewujudkan Gereja sinodal seturut 
kehendak-Mu. Sebab Engkaulah Tuhan kami kini dan sepanjang 
masa. Amin.

Pengutusan

P : Marilah kita mohon berkat Tuhan, supaya segala upaya kita 
dalam menyiapkan diri untuk menyambut kebangkitan Tuhan 
disempurnakan oleh kasih Allah, dan supaya kita dapat 
mewujudkan transformasi dalam Gereja sinodal serta menjadi 
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Gereja sinodal yang hidup bersukacita sebagai persekutuan 
injili, peduli, cinta alam dan misioner.

− hening sejenak –

P : Semoga dalam Masa Prapaskah ini Allah meneguhkan iman kita.

U : Amin.

P : Semoga Allah mendorong kita agar dapat mewujudkan tema 
APP 2023 “Liturgi Sabda Menginspirasi Transformasi dalam 
Gereja Sinodal”.

U : Amin.

P : Semoga kita semua yang hadir di sini dilindungi, dibimbing, dan 
diberkati oleh Allah yang Mahakuasa, dalam nama Bapa dan 
Putra dan Roh Kudus.

U : Amin.

P : Ibadat Pertemuan IV Aksi Puasa Pembangunan 2023 sudah 
selesai.

U : Syukur kepada Allah.

Lagu Penutup



55Bahan Pendalaman Iman Aksi Puasa Pembangunan 2023 (ANAK-ANAK)

BAHAN PENDALAMAN IMAN
(ANAK-ANAK)

PERTEMUAN I
LITURGI EKARISTI : PUNCAK PERAYAAN EKARISTI

Tujuan : 

Anak-anak semakin memaknai Liturgi Ekaristi sebagai puncak Perayaan 
Ekaristi

Lagu Pembuka

Tanda Salib dan Salam

P : † Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus.
U : Amin.
P : Semoga rahmat Tuhan kita Yesus Kristus, cinta kasih dan damai 

sejahtera dari Allah Bapa, dan persekutuan Roh Kudus beserta 
kita.

U : Sekarang dan selama-lamanya.

Pengantar

Anak-anak yang terkasih dalam Kristus, kita telah memasuki Masa 
Prapaskah. Dalam Masa Prapaskah ini, kita mempersiapkan diri untuk 
menyambut kebangkitan Yesus yang akan kita rayakan pada Hari Raya 
Paskah. Salah satu caranya adalah dengan ikut serta dalam gerakan Aksi 
Puasa Pembangunan (APP).

APP Keuskupan Bogor tahun 2023 ini bertema “Liturgi Ekaristi 
Menginspirasi Transformasi dalam Gereja Sinodal”. Harapannya 
agar dalam Masa Prapaskah ini, melalui penghayatan Liturgi Ekaristi, 
kita dapat berjalan bersama dengan para anggota Gereja lainnya demi 
terjadi transformasi atau perubahan. 
Doa Pembuka
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P : Marilah kita berdoa
P+U : Allah Bapa yang Mahapengasih, kami bersyukur kepada-

Mu karena Engkau memberikan kami berkat dan kesehatan 
sehingga hari ini kami dapat memulai kegiatan pendalaman 
iman APP yang pertama. Semoga selama Masa Prapaskah ini, 
kami dapat semakin memaknai Liturgi Ekaristi sebagai puncak 
Perayaan Ekaristi. Demi Kristus Tuhan dan Pengantara kami. 
Amin.

Kisah Kehidupan
Perhatikanlah gambar berikut!

Pertanyaan diskusi kisah kehidupan :

1. Benda apakah yang ada dalam gambar 1?
2. Di mana kamu dapat melihat benda tersebut?
3. Apa yang diberikan oleh imam kepada anak dalam gambar 2?
4. pan kamu dapat menerima komuni?

Bahan Pendalaman Iman Aksi Puasa Pembangunan 2023 (Dewasa) 
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Draft

 
 
Pertanyaan diskusi kisah kehidupan : 

1. Benda apakah yang ada dalam gambar 1? 
2. Di mana kamu dapat melihat benda tersebut? 
3. Apa yang diberikan oleh imam kepada anak dalam gambar 2? 
4. Kapan kamu dapat menerima komuni? 

 
Bacaan Kitab Suci (Mat 26:26-28) 
P : Marilah kita mendengarkan sabda Tuhan. 

 
26Dan ketika mereka sedang makan, Yesus mengambil roti, mengucap berkat, 
memecah-mecahkannya lalu memberikannya kepada murid-murid-Nya dan 
berkata: "Ambillah, makanlah, inilah tubuh-Ku." 27Sesudah itu Ia mengambil 
cawan, mengucap syukur lalu memberikannya kepada mereka dan 
berkata: "Minumlah, kamu semua, dari cawan ini. 28Sebab inilah darah-Ku, 
darah perjanjian, yang ditumpahkan bagi banyak orang untuk pengampunan 
dosa. 
 
Demikianlah Sabda Tuhan 

U : Terpujilah Kristus  

 
Diskusi 
1. Apa yang dimakan dan diminum Yesus bersama murid-murid-Nya?  
2. Apa arti dari roti pada perjamuan tersebut?  
3. Apa arti dari anggur pada perjamuan tersebut?  
4. Mengapa kita perlu menerima komuni kudus dengan sikap hormat? 
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Bacaan Kitab Suci (Mat 26:26-28)
P : Marilah kita mendengarkan sabda Tuhan.
  26Dan ketika mereka sedang makan, Yesus mengambil roti, 

mengucap berkat, memecah-mecahkannya lalu memberikannya 
kepada murid-murid-Nya dan berkata: “Ambillah, makanlah, 
inilah tubuh-Ku.” 27Sesudah itu Ia mengambil cawan, mengucap 
syukur lalu memberikannya kepada mereka dan berkata: 
“Minumlah, kamu semua, dari cawan ini. 28Sebab inilah darah-
Ku, darah perjanjian, yang ditumpahkan bagi banyak orang 
untuk pengampunan dosa.

  Demikianlah Sabda Tuhan
U : Terpujilah Kristus

Diskusi
1. Apa yang dimakan dan diminum Yesus bersama murid-murid-Nya? 
2. Apa arti dari roti pada perjamuan tersebut? 
3. Apa arti dari anggur pada perjamuan tersebut? 
4. Mengapa kita perlu menerima komuni kudus dengan sikap hormat?
5. Bagaimana perasaanmu apabila kamu dapat menerima komuni 

dalam Perayaan Ekaristi? 

Pembina merangkum hasil diskusi dengan anak-anak
• Pada malam sebelum Yesus ditangkap, Yesus dan murid-murid-Nya 

makan bersama. Mereka makan roti dan minum air anggur. Yesus 
mengatakan bahwa roti adalah tubuh-Nya dan cawan berisi air 
anggur adalah darah-Nya. Dalam peristiwa itu, Yesus menetapkan 
Ekaristi. 

• Dalam Liturgi Ekaristi, saat pastor mendoakan Doa Syukur Agung, 
roti dan anggur diubah menjadi Tubuh dan Darah Yesus. Yesus 
sungguh hadir dalam perayaan Ekaristi.

• Liturgi Ekaristi merupakan puncak Perayaan Ekaristi karena kita 
dapat menerima Tubuh Kristus (dan Darah Yesus) saat komuni. 
Oleh karena itu, kita harus menyambutnya dengan sikap hormat.

• Untuk dapat menerima komuni kudus kita harus dipersiapkan dan 
sudah berusia minimal 10 tahun atau kelas 4 SD. 
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Aktivitas Kelas Kecil: Menyusun Puzzle

Susunlah puzzle yang ada pada gambar di bawah ini!

Aktivitas Kelas Besar: Urutan Liturgi Ekaristi

Urutkan bagian-bagian dari Liturgi Ekaristi pada gambar di bawah ini!
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5. Bagaimana perasaanmu apabila kamu dapat menerima komuni dalam Perayaan 

Ekaristi?  
 
Pembina merangkum hasil diskusi dengan anak-anak 
 Pada malam sebelum Yesus ditangkap, Yesus dan murid-murid-Nya makan 

bersama. Mereka makan roti dan minum air anggur. Yesus mengatakan bahwa roti 
adalah tubuh-Nya dan cawan berisi air anggur adalah darah-Nya. Dalam peristiwa 
itu, Yesus menetapkan Ekaristi.  

 Dalam Liturgi Ekaristi, saat pastor mendoakan Doa Syukur Agung, roti dan anggur 
diubah menjadi Tubuh dan Darah Yesus. Yesus sungguh hadir dalam perayaan 
Ekaristi. 

 Liturgi Ekaristi merupakan puncak Perayaan Ekaristi karena kita dapat menerima 
Tubuh Kristus (dan Darah Yesus) saat komuni. Oleh karena itu, kita harus 
menyambutnya dengan sikap hormat. 

 Untuk dapat menerima komuni kudus kita harus dipersiapkan dan sudah berusia 
minimal 10 tahun atau kelas 4 SD.  

 
Aktivitas Kelas Kecil: Menyusun Puzzle 
Susunlah puzzle yang ada pada gambar di bawah ini! 
 

 
 
Aktivitas Kelas Besar: Urutan Liturgi Ekaristi 
Urutkan bagian-bagian dari Liturgi Ekaristi pada gambar di bawah ini! 
 Bahan Pendalaman Iman Aksi Puasa Pembangunan 2023 (Dewasa) 
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Draft

 
 
Doa Penutup 
P : Marilah kita berdoa 
P+
U 

: Allah yang Mahabaik, kami bersyukur karena melalui Liturgi Ekaristi kami 
dapat mengingat peristiwa cinta Yesus yang menyerahkan diri-Nya untuk 
menebus dosa kami. Bantulah kami agar dapat semakin mencintai Ekaristi 
dan menjadikan Ekaristi sebagai puncak perayaan iman kami. Demi 
Kristus, Tuhan dan Pengantara kami. Amin. 

 
Lagu Penutup  
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Doa Penutup

P : Marilah kita berdoa
P+U : Allah yang Mahabaik, kami bersyukur karena melalui Liturgi 

Ekaristi kami dapat mengingat peristiwa cinta Yesus yang 
menyerahkan diri-Nya untuk menebus dosa kami. Bantulah 
kami agar dapat semakin mencintai Ekaristi dan menjadikan 
Ekaristi sebagai puncak perayaan iman kami. Demi Kristus, 
Tuhan dan Pengantara kami. Amin.

Lagu Penutup 
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PERTEMUAN II
PERSEKUTUAN EKARISTIS : 

DASAR PERSEKUTUAN GEREJA

Tujuan : 

Anak-anak memahami persekutuan ekaristis merupakan dasar 
persekutuan Gereja sebagai persekutuan keselamatan.

Lagu Pembuka

Tanda Salib dan Salam

P : † Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus.
U : Amin.
P : Semoga rahmat Tuhan kita Yesus Kristus, cinta kasih dan damai 

sejahtera dari Allah Bapa, dan persekutuan Roh Kudus beserta 
kita.

U : Sekarang dan selama-lamanya.
Pengantar

Anak-anak yang terkasih dalam Kristus, dalam Pertemuan I 
yang lalu, kita telah menyadari bahwa Liturgi Ekaristi adalah puncak 
Perayaan Ekaristi. Dalam Pertemuan II ini, kita akan belajar bahwa 
dalam Perayaan Ekaristi kita tidak hanya bersatu dengan Yesus tetapi 
juga bersatu dengan seluruh umat beriman yang hadir. 

Doa Pembuka

P : Marilah kita berdoa,

P+U : Allah Bapa yang Mahapengasih, terima kasih atas kesehatan 
yang telah Engkau berikan sehingga dapat berkumpul untuk 
mendalami Pertemuan II APP ini. Utuslah Roh Kudus-Mu untuk 
menyertai kami sepanjang kegiatan ini agar apa yang akan kami 
pelajari dapat berguna untuk kehidupan kami dan memuliakan 
nama-Mu. Demi Kristus Tuhan dan Pengantara kami. Amin.
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Kisah Kehidupan

Perhatikanlah gambar berikut!

Diskusi:
1. Gambar apa yang ada di gambar 1?
2. Apa yang biasanya dilakukan orang saat pergi ke gereja?
3. Apa nama gerejamu?
4. Menurutmu, apa persamaan dan perbedaan antara gambar 1 dan 

2?

Bacaan Kitab Suci (1 Kor 12:12-27)

P : Marilah kita mendengarkan sabda Tuhan
  12Karena sama seperti tubuh itu satu dan anggota-anggotanya 

banyak, dan segala anggota itu, sekalipun banyak, merupakan 
satu tubuh, demikian pula Kristus. 13Sebab dalam satu Roh kita 
semua, baik orang Yahudi, maupun orang Yunani, baik budak, 
maupun orang merdeka, telah dibaptis menjadi satu tubuh dan 
kita semua diberi minum dari satu Roh. 14Karena tubuh juga tidak 
terdiri dari satu anggota, tetapi atas banyak anggota. 15Andaikata 
kaki berkata: “Karena aku bukan tangan, aku tidak termasuk 
tubuh”, jadi benarkah ia tidak termasuk tubuh? 16 Dan andaikata 
telinga berkata: “Karena aku bukan mata, aku tidak termasuk 
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PERTEMUAN II 

PERSEKUTUAN EKARISTIS : DASAR PERSEKUTUAN GEREJA 
 
Tujuan : Anak-anak memahami persekutuan ekaristis merupakan dasar persekutuan 
Gereja sebagai persekutuan keselamatan. 

 
Lagu Pembuka 
 
Tanda Salib dan Salam 
P : † Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. 
U : Amin. 
P : Semoga rahmat Tuhan kita Yesus Kristus, cinta kasih dan damai sejahtera dari 

Allah Bapa, dan persekutuan Roh Kudus beserta kita. 
U : Sekarang dan selama-lamanya. 
 
Pengantar 
Anak-anak yang terkasih dalam Kristus, dalam Pertemuan I yang lalu, kita telah 
menyadari bahwa Liturgi Ekaristi adalah puncak Perayaan Ekaristi. Dalam Pertemuan 
II ini, kita akan belajar bahwa dalam Perayaan Ekaristi kita tidak hanya bersatu 
dengan Yesus tetapi juga bersatu dengan seluruh umat beriman yang hadir.  
 
Doa Pembuka 
P : Marilah kita berdoa, 
P+
U 

: Allah Bapa yang Mahapengasih, terima kasih atas kesehatan yang telah 
Engkau berikan sehingga dapat berkumpul untuk mendalami Pertemuan II 
APP ini. Utuslah Roh Kudus-Mu untuk menyertai kami sepanjang kegiatan 
ini agar apa yang akan kami pelajari dapat berguna untuk kehidupan kami 
dan memuliakan nama-Mu. Demi Kristus Tuhan dan Pengantara kami. 
Amin. 

 
Kisah Kehidupan 
Perhatikanlah gambar berikut! 
 

 



62 Biro AAP/APP Keuskupan Bogor

tubuh”, jadi benarkah ia tidak termasuk tubuh? 17Andaikata 
tubuh seluruhnya adalah mata, di manakah pendengaran? 
Andaikata seluruhnya adalah telinga, di manakah penciuman? 
18Tetapi Allah telah memberikan kepada anggota, masing-
masing secara khusus, suatu tempat pada tubuh, seperti yang 
dikehendaki-Nya. 19Andaikata semuanya adalah satu anggota, 
di manakah tubuh? 20Memang ada banyak anggota, tetapi hanya 
satu tubuh. 21Jadi mata tidak dapat berkata kepada tangan: “Aku 
tidak membutuhkan engkau.” Dan kepala tidak dapat berkata 
kepada kaki: “Aku tidak membutuhkan engkau.” 22Malahan 
justru anggota-anggota tubuh yang nampaknya paling lemah, 
yang paling dibutuhkan. 23Dan kepada anggota-anggota tubuh 
yang menurut pemandangan kita kurang terhormat, kita berikan 
penghormatan khusus. Dan terhadap anggota-anggota kita 
yang tidak elok, kita berikan perhatian khusus. 24Hal itu tidak 
dibutuhkan oleh anggota-anggota kita yang elok. Allah telah 
menyusun tubuh kita begitu rupa, sehingga kepada anggota-
anggota yang tidak mulia diberikan penghormatan khusus, 
25supaya jangan terjadi perpecahan dalam tubuh, tetapi supaya 
anggota-anggota yang berbeda itu saling memperhatikan. 
26Karena itu jika satu anggota menderita, semua anggota turut 
menderita; jika satu anggota dihormati, semua anggota turut 
bersukacita. 27Kamu semua adalah tubuh Kristus dan kamu 
masing-masing adalah anggotanya.

  Demikianlah Sabda Tuhan.
U : Syukur kepada Allah.

Diskusi:

1. Apa yang akan terjadi bila tubuh kita hanya terdiri dari satu anggota 
saja?

2. Mengapa Allah menyusun tubuh kita dengan banyak anggota yang 
berbeda-beda?

3. Apa yang kamu rasakan bila salah satu anggota tubuhmu sakit?
4. Siapakah anggota tubuh Kristus itu? 
5. Apa yang harus kita lakukan sebagai anggota tubuh Kristus? 
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Pembina merangkum hasil diskusi dengan anak-anak

• Gereja memiliki dua makna, yaitu gereja (dengan “g” huruf kecil) 
sebagai gedung dan Gereja (dengan “g” huruf besar) sebagai 
persekutuan umat Allah.   

• Satu tubuh banyak anggota adalah gambaran tentang Gereja (Umat 
Allah). Kita semua adalah anggota tubuh Kristus. Anggota tubuh 
Kristus berbeda-beda seperti anggota tubuh kita tetapi semuanya 
penting. 

• Sebagai anggota tubuh Kristus kita harus peduli, saling 
memperhatikan dan bekerja sama. Maka, saat kita mengikuti 
perayaan Ekaristi kita harus ambil bagian dengan secara aktif 
menyanyi, menjawab, berdoa, dll. 

Aktivitas Kelas Kecil: Satu Tubuh Banyak 
Anggota 

Bahan yang perlu disiapkan: 
• Kertas panjang 
• Spidol
• Cat air
• Piring plastik 

Aktivitas:
1. Pembina menyiapkan kertas 

sepanjang tubuh.
2. Pembina membuat gambar 

tubuh di kertas.
3. Pembina menyiapkan cat 

air warna warni di piring 
plastik.

4. Anak-anak membuat cap 
tangan dengan cat air dan 
menempelkannya di gambar 
tubuh yang tersedia. 
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4. Siapakah anggota tubuh Kristus itu?  
5. Apa yang harus kita lakukan sebagai anggota tubuh Kristus?  

 
 
Pembina merangkum hasil diskusi dengan anak-anak 
 Gereja memiliki dua makna, yaitu gereja (dengan “g” huruf kecil) sebagai gedung 

dan Gereja (dengan “g” huruf besar) sebagai persekutuan umat Allah.    
 Satu tubuh banyak anggota adalah gambaran tentang Gereja (Umat Allah). Kita 

semua adalah anggota tubuh Kristus. Anggota tubuh Kristus berbeda-beda seperti 
anggota tubuh kita tetapi semuanya penting.  

 Sebagai anggota tubuh Kristus kita harus peduli, saling memperhatikan dan 
bekerja sama. Maka, saat kita mengikuti perayaan Ekaristi kita harus ambil bagian 
dengan secara aktif menyanyi, menjawab, berdoa, dll.  

 
Aktivitas Kelas Kecil: Satu Tubuh Banyak  
 
Anggota  

Bahan yang perlu disiapkan:  
- Kertas panjang  
- Spidol 
- Cat air 
- Piring plastik  
 
Aktivitas: 
1. Pembina menyiapkan kertas sepanjang 

tubuh. 
2. Pembina membuat gambar tubuh di kertas. 
3. Pembina menyiapkan cat air warna warni di 

piring plastik. 
4. Anak-anak membuat cap tangan dengan cat 

air dan menempelkannya di gambar tubuh 
yang tersedia.  

 

Aktivitas Kelas Besar : Mencari Kata  
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Aktivitas Kelas Besar : Mencari Kata

Carilah kata-kata berikut secara horizontal, vertikal atau diagonal! 

ANGGOTA EKARISTI UMAT KESELAMATAN
TUBUH GEREJA KRISTUS PERSEKUTUAN 

Doa Penutup
P : Marilah kita berdoa
P+U : Terima kasih Tuhan Yesus karena Engkau telah menjadikan kami 

anggota tubuh-Mu. Berkatilah kami agar semakin mencintai 
persekutuan Gereja yang membawa kami kepada keselamatan. 
Semua ini kami mohon demi Kristus, Tuhan dan Pengantara 
kami. Amin.

Lagu Penutup
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Draft

 
Carilah kata-kata berikut secara horizontal, vertikal atau diagonal!  
 
ANGGOTA EKARISTI UMAT KESELAMATAN 
TUBUH GEREJA KRISTUS PERSEKUTUAN  
 
Doa Penutup 
P : Marilah kita berdoa 
P+
U 

: Terima kasih Tuhan Yesus karena Engkau telah menjadikan kami anggota 
tubuh-Mu. Berkatilah kami agar semakin mencintai persekutuan Gereja 
yang membawa kami kepada keselamatan. Semua ini kami mohon demi 
Kristus, Tuhan dan Pengantara kami. Amin. 

 
Lagu Penutup 
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PERTEMUAN III
GEREJA SINODAL : 

GEREJA YANG BERJALAN BERSAMA

Tujuan : 

Anak-anak semakin menyadari bahwa mereka merupakan bagian dari 
Gereja sinodal, Gereja yang berjalan bersama.

Lagu Pembuka 

Tanda Salib dan Salam
P : † Dalam nama Bapa dan Putera dan Roh Kudus.
U : Amin.
P : Tuhan bersamamu.
U : Dan bersama rohmu.

Pengantar

Anak-anak yang terkasih, dalam Pertemuan III ini kita akan belajar 
tentang Gereja sinodal. Gereja sinodal artinya Gereja yang berjalan 
bersama. Dalam pertemuan ini kita diajak untuk dapat menyadari 
bahwa kita adalah bagian dari Gereja sinodal. 

Doa Pembuka

P : Marilah kita berdoa.
P+U : Allah Bapa yang Mahapengasih, kami bersyukur karena pada 

hari ini kami dapat kembali berkumpul untuk melakukan 
pendalaman iman dalam Pertemuan III APP. Sertailah kami 
supaya kami dapat bersemangat untuk terlibat dalam pertemuan 
ini. Demi Kristus, Tuhan dan Pengantara kami. Amin.
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Kisah Kehidupan

Diskusi:

1. Apa yang sedang dilakukan para bebek di gambar 1?
2. Apa yang akan terjadi bila bebek-bebek itu tidak mau berjalan 

bersama?
3. Apa yang dilakukan anak-anak pada gambar 2 saat mereka sedang 

berjalan bersama?
4. Bagaimana perasaan mereka saat berjalan bersama?
5. Ceritakanlah sebuah pengalamanmu berjalan bersama dengan 

orang lain!
Bacaan Kitab Suci (Luk 24:13-33)
P : Marilah kita mendengarkan sabda Tuhan.
  13Pada hari itu juga dua orang dari murid-murid Yesus pergi 

ke sebuah kampung bernama Emaus, yang terletak kira-kira 
tujuh mil jauhnya dari Yerusalem, 14dan mereka bercakap-cakap 
tentang segala sesuatu yang telah terjadi. 15Ketika mereka 
sedang bercakap-cakap dan bertukar pikiran, datanglah 
Yesus sendiri mendekati mereka, lalu berjalan bersama-sama 
dengan mereka. 16Tetapi ada sesuatu yang menghalangi mata 
mereka, sehingga mereka tidak dapat mengenal Dia. 17Yesus 
berkata kepada mereka: “Apakah yang kamu percakapkan 
sementara kamu berjalan?” Maka berhentilah mereka dengan 
muka muram. 18Seorang dari mereka, namanya Kleopas, 
menjawab-Nya: “Adakah Engkau satu-satunya orang asing di 
Yerusalem, yang tidak tahu apa yang terjadi di situ pada hari-
hari belakangan ini?” 19Kata-Nya kepada mereka: “Apakah itu?” 
Jawab mereka: “Apa yang terjadi dengan Yesus orang Nazaret. 
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PERTEMUAN III 

GEREJA SINODAL : GEREJA YANG BERJALAN BERSAMA 
 
Tujuan : Anak-anak semakin menyadari bahwa mereka merupakan bagian dari Gereja 
sinodal, Gereja yang berjalan bersama. 
 
Lagu Pembuka  
 
Tanda Salib dan Salam 
P : † Dalam nama Bapa dan Putera dan Roh Kudus. 
U : Amin. 
P : Tuhan bersamamu. 
U : Dan bersama rohmu. 
 
Pengantar 
Anak-anak yang terkasih, dalam Pertemuan III ini kita akan belajar tentang Gereja 
sinodal. Gereja sinodal artinya Gereja yang berjalan bersama. Dalam pertemuan ini 
kita diajak untuk dapat menyadari bahwa kita adalah bagian dari Gereja sinodal.  
 
Doa Pembuka 
P : Marilah kita berdoa. 
P+
U 

: Allah Bapa yang Mahapengasih, kami bersyukur karena pada hari ini kami 
dapat kembali berkumpul untuk melakukan pendalaman iman dalam 
Pertemuan III APP. Sertailah kami supaya kami dapat bersemangat untuk 
terlibat dalam pertemuan ini. Demi Kristus, Tuhan dan Pengantara kami. 
Amin. 

 
Kisah Kehidupan 
 

 
 
Diskusi: 
1. Apa yang sedang dilakukan para bebek di gambar 1? 
2. Apa yang akan terjadi bila bebek-bebek itu tidak mau berjalan bersama? 
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Dia adalah seorang nabi, yang berkuasa dalam pekerjaan dan 
perkataan di hadapan Allah dan di depan seluruh bangsa 
kami. 20Tetapi imam-imam kepala dan pemimpin-pemimpin 
kami telah menyerahkan Dia untuk dihukum mati dan mereka 
telah menyalibkan-Nya. 21Padahal kami dahulu mengharapkan, 
bahwa Dialah yang datang untuk membebaskan bangsa Israel. 
Tetapi sementara itu telah lewat tiga hari, sejak semuanya 
itu terjadi. 22Tetapi beberapa perempuan dari kalangan kami 
telah mengejutkan kami: Pagi-pagi buta mereka telah pergi ke 
kubur, 23dan tidak menemukan mayat-Nya. Lalu mereka datang 
dengan berita, bahwa telah kelihatan kepada mereka malaikat-
malaikat, yang mengatakan, bahwa Ia hidup. 24Dan beberapa 
teman kami telah pergi ke kubur itu dan mendapati, bahwa 
memang benar yang dikatakan perempuan-perempuan itu, 
tetapi Dia tidak mereka lihat.” 25Lalu Ia berkata kepada mereka: 
“Hai kamu orang bodoh, betapa lambannya hatimu, sehingga 
kamu tidak percaya segala sesuatu, yang telah dikatakan para 
nabi! 26Bukankah Mesias harus menderita semuanya itu untuk 
masuk ke dalam kemuliaan-Nya?” 27Lalu Ia menjelaskan kepada 
mereka apa yang tertulis tentang Dia dalam seluruh Kitab Suci, 
mulai dari kitab-kitab Musa dan segala kitab nabi-nabi.

  28Mereka mendekati kampung yang mereka tuju, lalu Ia berbuat 
seolah-olah hendak meneruskan perjalanan-Nya. 29Tetapi 
mereka sangat mendesak-Nya, katanya: “Tinggallah bersama-
sama dengan kami, sebab hari telah menjelang malam dan 
matahari hampir terbenam.” Lalu masuklah Ia untuk tinggal 
bersama-sama dengan mereka. 30Waktu Ia duduk makan dengan 
mereka, Ia mengambil roti, mengucap berkat, lalu memecah-
mecahkannya dan memberikannya kepada mereka. 31Ketika itu 
terbukalah mata mereka dan mereka pun mengenal Dia, tetapi 
Ia lenyap dari tengah-tengah mereka. 32Kata mereka seorang 
kepada yang lain: “Bukankah hati kita berkobar-kobar, ketika Ia 
berbicara dengan kita di tengah jalan dan ketika Ia menerangkan 
Kitab Suci kepada kita?”

  33Lalu bangunlah mereka dan terus kembali ke Yerusalem. Di 
situ mereka mendapati kesebelas murid itu. Mereka sedang 
berkumpul bersama-sama dengan teman-teman mereka.

  Demikianlah Sabda Tuhan
U : Terpujilah Kristus
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Diskusi

1. Ke mana kedua murid Yesus itu pergi?
2. Siapa yang berjalan bersama dengan kedua murid itu?
3. Apa yang mereka lakukan di sepanjang jalan?
4. Apa yang terjadi saat Yesus makan bersama mereka dan 

memecahkan roti? 
5. Mengapa kita harus berjalan bersama Yesus?
6. Bagaimana perasaanmu bila berjalan bersama dengan Yesus dan 

umat beriman lainnya? 

Pembina merangkum hasil diskusi dengan anak-anak

• Saat dua murid berjalan ke Emaus, Yesus datang menghampiri 
mereka dan berjalan bersama tetapi mereka tidak mengenali 
Yesus. Dalam perjalanan Yesus mengajarkan tentang Kitab 
Suci dan hati kedua murid itu berkobar-kobar. Saat Yesus 
memecahkan roti barulah kedua murid itu mengenal Yesus.

• Saat ini kita pun seharusnya berjalan bersama sebagai 
Gereja (Gereja Sinodal). Dalam Gereja sinodal setiap pribadi 
memiliki peran yang penting untuk saling mendengarkan, saling 
mendukung, dan saling membantu dalam berjalan bersama.

Aktivitas Kelas Kecil: Bahan Pendalaman Iman Aksi Puasa Pembangunan 2023 (Dewasa) 
 

BBiirroo  AAAAPP//AAPPPP  KKeeuusskkuuppaann  BBooggoorr  5544 

Draft

 
 
Aktivitas Kelas Besar : Teka-teki Silang (TTS) – Perjalanan Ke Emaus 
 

 
 
Doa Penutup 
P : Marilah kita berdoa 
P+
U 

: Allah Bapa yang baik, terima kasih karena hari ini kami dapat belajar 
bersama dengan teman-teman di tempat ini. Bantulah kami agar dapat 
semakin menyadari bahwa kami juga merupakan bagian dari Gereja 
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Aktivitas Kelas Besar : Teka-teki Silang (TTS) – Perjalanan Ke 
Emaus

Doa Penutup

P : Marilah kita berdoa
P+U : Allah Bapa yang baik, terima kasih karena hari ini kami dapat 

belajar bersama dengan teman-teman di tempat ini. Bantulah 
kami agar dapat semakin menyadari bahwa kami juga 
merupakan bagian dari Gereja sinodal, Gereja yang berjalan 
bersama. Mampukan kami agar dapat ikut serta membangun 
Gereja-Mu. Demi Kristus, Tuhan dan Pengantara kami. Amin.

Lagu Penutup
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Draft

 
 
Aktivitas Kelas Besar : Teka-teki Silang (TTS) – Perjalanan Ke Emaus 
 

 
 
Doa Penutup 
P : Marilah kita berdoa 
P+
U 

: Allah Bapa yang baik, terima kasih karena hari ini kami dapat belajar 
bersama dengan teman-teman di tempat ini. Bantulah kami agar dapat 
semakin menyadari bahwa kami juga merupakan bagian dari Gereja 
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PERTEMUAN IV
MEWUJUDKAN TRANSFORMASI DALAM 

GEREJA SINODAL

Tujuan : 

Anak-anak dapat melakukan transformasi dalam Gereja sinodal.

Lagu Pembuka

Tanda Salib dan Salam

P : † Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus.
U : Amin.
P : Semoga rahmat Tuhan kita Yesus Kristus, cinta kasih dan damai 

sejahtera dari Allah Bapa, dan persekutuan Roh Kudus beserta 
kita.

U : Sekarang dan selama-lamanya.

Pengantar

Anak-anak yang terkasih dalam Kristus, dalam pertemuan terakhir 
ini kita diajak untuk melakukan transformasi atau pembaharuan dalam 
Gereja Sinodal, Gereja yang berjalan bersama. Semoga kita dapat selalu 
memperbaharui semangat kita untuk melakukan perubahan yang baik 
sebagai anggota Gereja. 

Doa Pembuka

P : Marilah kita berdoa
P+U : Allah Bapa yang Mahabaik, kami bersyukur karena pada hari ini 

kami boleh kembali berkumpul untuk mendalami APP dalam 
Pertemuan IV ini. Berkatilah agar kami dapat memusatkan 
perhatian pada kegiatan hari ini sehingga kami bersemangat 
untuk melakukan transformasi dan menjadi lebih baik. Demi 
Kristus, Tuhan dan Pengantara kami. Amin.
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Kisah Kehidupan

Diskusi:

1. Apa perbedaan antara gambar 1 dan 3?

2. Apa yang terjadi pada gambar 2?

3. Menurutmu, perubahan apa yang terjadi pada kursi tersebut?

4. Pernahkah kamu melakukan perubahan dalam hidupmu? 

Bacaan Kitab Suci (Luk 5:17-25)

P : Marilah kita mendengarkan sabda Tuhan.
  17Pada suatu hari ketika Yesus mengajar, ada beberapa orang 

Farisi dan ahli Taurat duduk mendengarkan-Nya. Mereka datang 
dari semua desa di Galilea dan Yudea dan dari Yerusalem. Kuasa 
Tuhan menyertai Dia, sehingga Ia dapat menyembuhkan orang 
sakit. 18Lalu datanglah beberapa orang mengusung seorang 
lumpuh di atas tempat tidur; mereka berusaha membawa dia 
masuk dan meletakkannya di hadapan Yesus. 19Karena mereka 
tidak dapat membawanya masuk berhubung dengan banyaknya 
orang di situ, naiklah mereka ke atap rumah, lalu membongkar 
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PERTEMUAN IV 

MEWUJUDKAN TRANSFORMASI DALAM GEREJA SINODAL 
 
Tujuan : Anak-anak dapat melakukan transformasi dalam Gereja sinodal. 
 
Lagu Pembuka 
 
Tanda Salib dan Salam 
P : † Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. 
U : Amin. 
P : Semoga rahmat Tuhan kita Yesus Kristus, cinta kasih dan damai sejahtera dari 

Allah Bapa, dan persekutuan Roh Kudus beserta kita. 
U : Sekarang dan selama-lamanya. 
 
Pengantar 
Anak-anak yang terkasih dalam Kristus, dalam pertemuan terakhir ini kita diajak 
untuk melakukan transformasi atau pembaharuan dalam Gereja Sinodal, Gereja yang 
berjalan bersama. Semoga kita dapat selalu memperbaharui semangat kita untuk 
melakukan perubahan yang baik sebagai anggota Gereja.  
 
Doa Pembuka 
P : Marilah kita berdoa 
P+
U 

: Allah Bapa yang Mahabaik, kami bersyukur karena pada hari ini kami 
boleh kembali berkumpul untuk mendalami APP dalam Pertemuan IV ini. 
Berkatilah agar kami dapat memusatkan perhatian pada kegiatan hari ini 
sehingga kami bersemangat untuk melakukan transformasi dan menjadi 
lebih baik. Demi Kristus, Tuhan dan Pengantara kami. Amin. 

 
Kisah Kehidupan 
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atap itu, dan menurunkan orang itu dengan tempat tidurnya 
ke tengah-tengah orang banyak tepat di depan Yesus. 20Ketika 
Yesus melihat iman mereka, berkatalah Ia: “Hai saudara, 
dosamu sudah diampuni.” 21Tetapi ahli-ahli Taurat dan orang-
orang Farisi berpikir dalam hatinya: “Siapakah orang yang 
menghujat Allah ini? Siapa yang dapat mengampuni dosa selain 
dari pada Allah sendiri?” 22Akan tetapi Yesus mengetahui pikiran 
mereka, lalu berkata kepada mereka: “Apakah yang kamu 
pikirkan dalam hatimu? 23Manakah lebih mudah, mengatakan: 
Dosamu sudah diampuni, atau mengatakan: Bangunlah, dan 
berjalanlah? 24Tetapi supaya kamu tahu, bahwa di dunia ini 
Anak Manusia berkuasa mengampuni dosa” --berkatalah Ia 
kepada orang lumpuh itu--:”Kepadamu Kukatakan, bangunlah, 
angkatlah tempat tidurmu dan pulanglah ke rumahmu!” 25Dan 
seketika itu juga bangunlah ia, di depan mereka, lalu mengangkat 
tempat tidurnya dan pulang ke rumahnya sambil memuliakan 
Allah.

  Demikianlah Sabda Tuhan
U : Terpujilah Kristus

Diskusi

1. Apa masalah yang dihadapi teman-temannya?

2. Bagaimana cara mereka memecahkan masalah tersebut?

3. Apa yang akan terjadi bila mereka tidak mencari cara untuk 
membawa si lumpuh masuk ke dalam rumah?

4. Apa yang harus kita lakukan untuk melakukan sebuah transformasi?

Pembina merangkum hasil diskusi dengan anak-anak

• Teman-teman si lumpuh berniat membawanya kepada Yesus untuk 
disembuhkan. Tetapi, ada banyak orang yang mendengarkan Yesus 
sehingga mereka tidak dapat masuk. Namun demikian, mereka 
tidak kehabisan akal. Mereka berusaha untuk mencari cara untuk 
membawa si lumpuh kepada Yesus. Akhirnya mereka membawa 
si lumpuh melalui atap rumah. Mereka membongkar atap rumah 
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dan menurunkan si lumpuh tepat di hadapan Yesus. Yesus pun 
menyembuhkan si lumpuh.

• Apabila teman-teman si lumpuh tidak mencari akal dan berusaha 
maka si lumpuh tidak akan bertemu Yesus dan disembuhkan. Untuk 
melakukan sebuah transformasi diperlukan sikap peduli dan usaha. 
Tanpa kepedulian dan usaha maka tidak akan terjadi perubahan. 
Dalam hidup sehari-hari kita dapat melakukan perubahan-
perubahan agar menjadi lebih baik.

Aktivitas Kelas Kecil: Mewarnai Gambar

Bahan Pendalaman Iman Aksi Puasa Pembangunan 2023 (Dewasa) 
 

BBiirroo  AAAAPP//AAPPPP  KKeeuusskkuuppaann  BBooggoorr  5588 

Draft
membawa si lumpuh melalui atap rumah. Mereka membongkar atap rumah dan 
menurunkan si lumpuh tepat di hadapan Yesus. Yesus pun menyembuhkan si 
lumpuh. 

 Apabila teman-teman si lumpuh tidak mencari akal dan berusaha maka si lumpuh 
tidak akan bertemu Yesus dan disembuhkan. Untuk melakukan sebuah 
transformasi diperlukan sikap peduli dan usaha. Tanpa kepedulian dan usaha 
maka tidak akan terjadi perubahan. Dalam hidup sehari-hari kita dapat melakukan 
perubahan-perubahan agar menjadi lebih baik. 

 
Aktivitas Kelas Kecil: Mewarnai Gambar 
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Aktivitas Kelas Besar : Re�leksiku

Berilah tanda  pada jawaban yang kamu pilih!

No. Refleksi Tidak 
pernah

Kadang-
kadang Selalu

1 Apakah saya berdoa sebelum 
dan sesudah makan?

2 Apakah saya berdoa sesudah 
tidur dan sesudah bangun tidur?

3 Apakah saya ikut Perayaan 
Ekaristi setiap hari Minggu?

4
Apakah saya mengikuti perayaan 
Ekaristi dengan fokus dan sikap 
yang baik?

5

Apakah saya menghormati 
orangtua saya (sopan, mau 
mendengarkan, tidak marah-
marah)?

6 Apakah saya membantu 
orangtua saya di rumah?

7

Apakah saya menghormati guru 
saya (sopan, mau mendengarkan, 
tidak marah-marah, tidak 
mengejek)?

8 Apakah saya belajar dengan baik 
di sekolah?

9
Apakah saya mengerjakan tugas 
atau PR yang diberikan oleh 
guru di sekolah?

10 Apakah saya bermain dengan 
semua teman (tidak pilih-pilih)?
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Doa Penutup

P : Marilah kita berdoa
P+U : Allah yang Mahabaik, kami bersyukur karena melalui pertemuan 

hari ini kami dapat belajar untuk melakukan transformasi 
(pembaharuan) dalam hidup kami sehari-hari. Berilah kami 
semangat untuk mau melakukan transformasi (pembaharuan) 
dalam hidup sehingga kami dapat menjadi semakin baik. Demi 
Kristus, Tuhan dan Pengantara kami. Amin.

Lagu Penutup 

Bahan Pendalaman Iman Aksi Puasa Pembangunan 2023 (Dewasa)

BBiirroo AAAAPP//AAPPPP KKeeuusskkuuppaann BBooggoorr 4422

Draft
Aktivitas Kelas Besar : Refleksiku

Berilah tanda  pada jawaban yang kamu pilih!

No. Refleksi Tidak 
pernah

Kadang-
kadang Selalu

1 Apakah saya berdoa sebelum dan 
sesudah makan?

2 Apakah saya berdoa sesudah tidur dan
sesudah bangun tidur?

3 Apakah saya ikut Perayaan Ekaristi 
setiap hari Minggu?

4
Apakah saya mengikuti perayaan 
Ekaristi dengan fokus dan sikap yang 
baik?

5
Apakah saya menghormati orangtua 
saya (sopan, mau mendengarkan, tidak 
marah-marah)?

6 Apakah saya membantu orangtua saya 
di rumah?

7
Apakah saya menghormati guru saya
(sopan, mau mendengarkan, tidak 
marah-marah, tidak mengejek)?

8 Apakah saya belajar dengan baik di 
sekolah?

9
Apakah saya mengerjakan tugas atau 
PR yang diberikan oleh guru di 
sekolah?

10 Apakah saya bermain dengan semua 
teman (tidak pilih-pilih)?

Doa Penutup
P : Marilah kita berdoa
P+
U

: Allah yang Mahabaik, kami bersyukur karena melalui pertemuan hari ini 
kami dapat belajar untuk melakukan transformasi (pembaharuan) dalam 
hidup kami sehari-hari. Berilah kami semangat untuk mau melakukan 
transformasi (pembaharuan) dalam hidup sehingga kami dapat menjadi 
semakin baik. Demi Kristus, Tuhan dan Pengantara kami. Amin.

Berdasarkan hasil refleksiku, 
pembaharuan yang dapat kulakukan:

Cara yang dapat kulakukan:
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