
 
Edisi ADVEN Tahun C 

 
 

Kita hendaknya peka membaca tanda-tanda 
jaman dari jaman kita ini. Krisis multi dimensi 
yang kita alami saat ini hendaklah kita terima 
sebagai tanda jaman.  
 
Kedua  Makna 

Kita hendaknya menyadari bahwa ceritera 
tentang kiamatnya hidup kita dan dunia kita 
ini harus membuat kita terjada untuk 
membangun hidup dan dunia yang baru  
Nasihat Tuhan:  "Jagalah dirimu, supaya 
hatimu jangan sarat oleh pesta pora dan 
kemabukan serta kepentingan-kepentingan 

Bacaan Seminggu 

 

Minggu, 2 Des 2012 
Yer 33:14-16,  
1Tes 3:12-4:2,  
Luk 21:25-28,34-36 
Senin, 3 Des 2012 
1Kor 9:16-19,22-23,  
Mrk 16:15-20 
Selasa, 4 Des 2012 
Yes 11:1-10,  
Luk 10:21-24 
Rabu, 5 Des 2012 
Yes 25:6-10a,  
Mat 15:29-37 
Kamis, 6 Des 2012 
Yes 26:1-6,  
Mat 7:21,24-27 
Jumat, 7 Des 2012 
Yes 29:17-24,  
Mat 9:27-31 
Sabtu, 8 Des 2012 
Kej 3:9-15,20,  
Ef 1:3-6,11-12,  
Luk 1:26-38 
 
 

Masih ingat tentang film 
Kiamat 2012 yang sangat 
bagus dalam animasi? 
  
Sejumlah orang tak terkecuali 
orang Katolik geger karena 
”diramalkan” bahwa dunia 
akan kiamat pada Desember 
2012. 
 
Ada tiga hal pokok yang mau diungkapkan Injil hari ini. 
 
Pertama Bencana 
Kita hendaknya waspada dan siap siaga. Berhubungan dengan 
itu, Yesus mengajak kita untuk pandai melihat tanda-tanda. 
 
Yesus berkata, :”Akan ada tanda-tanda pada matahari dan 
bulan dan bintang-bintang, dan di bumi. Bangsa-bangsa akan 
takut dan bingung menghadapi deru dan gelora laut….”  

(Luk 21:25) 
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duniawi dan supaya hari Tuhan jangan 
dengan tiba-tiba jatuh ke atas dirimu 
seperti suatu jerat"  

(Luk 21:34)  
 
Kita harus bangkit menjadi manusia dan 
umat yang baru. 
 
Ketiga  Harapan 
Injil hari ini mengajak kita untuk melihat ke 
masa depan. Melihat kepada Dia yang akan 
datang. Bukankah Tuhan berkata,: 
”Bangkitlah dan angkat mukakmu, sebab 
penyelamatanmu sudah dekat.”  

(Luk 21:28) 
 
 
Untuk itu marilah kita berdiri di hadapan 
Anak Manusia dan tidak takut apa-apa 
dengan membuka hati untuk keselamatan 
yang ditawarkan Tuhan. Keterbukaaan hati 
yang memungkinkan Tuhan diterima dan 
didengarkan. Keterbukaan hati itulah juga 
yang memungkinkan kita berkomunikasi 
dengan Allah, dan hidup dengan 
pengharapan bukan dengan ketakutan  
dan kecemasan dalam Yesus Kristus  
sebagai pribadi pembaharu  
peradaban manusia. Amin 
 
 
 

 

 
 
Sabtu lalu, kita merayakan Hari raya Kristus 
Raja semesta Alam oleh Pastor Gozalli, SX. 
Namun secara khusus, hari istimewa ini 
belum dirayakan secara mendalam. 
 
Berdasarkan hal tersebut, maka guru bantu 
pelajaran Agama Katolik mengambil inisiatif 

untuk merayakan hari istimewa ini secara 
mendalami makna sederhana bersama anak-
anak didik. 
 
Anak-anak ditanya tentang siapa Yesus 
bagimereka dan mujizat apa saja yang telah 
Yesus lakukan. Kebetulan lokasi belajar di 
gereja Seirama, di pendopo, dikelilingi 
rumput dan pohon-pohon sehingga suasana 
mendukung untuk menikmati karya alam 
Tuhan. 
 
Anak-anakpun diberi tugas mewarnai 
gambar Yesus sesuai dengan criteria 
kebaikan Yesus dan siapakah Yesus yang 
mereka sebutkan. 
 
Sederhana dan tidak mewah ~ tidak 
semewah ciptaanNya ~, namun diharapkan 
anak-anak dapat memaknai Yesus dan 
mengenalNya secara lebih mendalam, 
terutama menyertakan Yesus dalam tiap 
langkah kehidupan mereka, kini dan kelak. 
 

 
 

 
(dimuat juga dalam versi lain di website Paroki 
http://santopauluspku.wordpress.com/2012/11/2

http://santopauluspku.wordpress.com/2012/11/25/menghayati-hari-kristus-raja-bersama-anak-anak-sd-non-katolik/
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5/menghayati-hari-kristus-raja-bersama-anak-
anak-sd-non-katolik/) 

 
 

 
 
Mengunjungi Mami Diana di suatu minggu 
pagi, ibu yang tinggal di gereja lama kita 
Seirama. 
 
Suatu hari ia bercerita, bahwa untuk ke 
gereja harus naik angkot sampai gerbang 
AURI, berangkat jam 4 sore karena kalau 
malam tidak ada angkot. Lalu masuk dengan 
berjalan kaki ke gereja dalam kondisi kaki 
yang terkadang akut sakitnya. 
 
Suatu malam pulang menumpang pada 
seorang bapak, dan diturunkan di gerbang 
damai langgeng. 
 
Pertanyaannya bukanlah siapa, melainkan 
mengapa hanya untuk satu putaran yang 
tidak memakan waktu sampai lima menit 
saja enggan untuk mengantar seorang ibu 
dengan kondisi kaki yang sakit sampai ke 
tempat dimana ia tinggal. 
 
Bukan salahnya jika ia tidak bisa aktif ke 
gereja, maka bukan alasan juga buat kita 
untuk tidak memiliki solidaritas terhadapnya. 
 

"Jagalah dirimu, …. supaya hari Tuhan 
jangan dengan tiba-tiba jatuh ke atas 
dirimu seperti suatu jerat"  
 

 
Kontrasepsi = Dilarang ! 

~Kompendium Ajaran Sosial Gereja 
230 – 234~ 

 
 230. Cinta kasih suami-istri dari hakikatnya 
terbuka bagi penerimaan kehidupan. 
 
Di dalam setiap manusia baru tersembunyi 
sekeping kesejahteraan bersama: Setiap 
anak “dari dirinya sendiri merupakan sebuah 
hadiah dan karunia bagi para saudara-
saudari, orangtua dan seluruh keluarganya. 
Hidupnya menjadi hadiah untuk para 
pemberi kehidupan yang tidak dapat berbuat 
lain kecuali menerima kehadiran sang anak, 
menghargai keterlibatannya dalam hidup 
mereka, andilnya bagi kesejahteraan mereka 
dan bagi kesejahteraan seluruh keluarga. 
 
 231. Keluarga yang didasarkan pada 
perkawinan sungguh-sungguh merupakan 
tempat kudus untuk kehidupan. 
 
Tempat kehidupan maksudnya adalah 
“tempat di mana kehidupan sebagai 
pemberian Allah (seorang anak) diterima 
secara pantas dan dilindungi dari segala 
macam bahaya yang mengancamnya 
(Aborsi), dan di mana (calon) kehidupan itu 
dapat berkembang secara normal – tidak 
dihalang-halangi.”, tidak melukai hak atas 
kehidupan mulai dari pembuahan. 
Sebaliknya, mereka perlu melindungi dan 
mendukungnya.” 
 
232. Keluarga memberi sumbangsih besar 
bagi kesejahteraan bersama melalui 
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pelaksanaan tugas sebagai ayah dan ibu 
yang bertanggung jawab. Dengan itu 
mereka ambil bagian atas cara istimewa 
dalam karya penciptaan Allah. 
 
233. Berkaitan dengan “metode” penerusan 
keturunan secara bertanggung jawab, 
harus ditolak secara tegas terutama 
sterilisasi dan aborsi sebagai cara-cara 
yang berdasarkan penilaian moral tidak 
dapat dipertanggungjawabkan. 
 

 Khususnya yang 
terakhir ini merupakan 
satu tindak kejahatan 
yang menghebohkan 
dan selalu menjadi 
satu pelanggaran 

moral yang berat;  tindakan ini sama sekali 
tidak dapat dibenarkan. Sebaliknya, ini 
merupakan satu fenomena yang 
menyedihkan, yang sangat berperan dalam 
memperluas satu mentalitas yang anti 
terhadap kehidupan dan mengancam satu 
kehidupan bersama yang adil dan 
demokratis dalam masyarakat. 
 
Juga ditolak penggunaan berbagai bentuk 
sarana yang menghalangi pembuahan: 
 penolakan ini didasarkan pada pemahaman 
yang benar dan holistik mengenai pribadi 
dan seksualitas manusiadan berperan 
sebagai satu dukungan moral bagi 
pembelaan perkembangan sejati bangsa-
bangsa. 
 

 
 
 
 
 
 
 

Diperlukan 3 pihak untuk berhubungan 
intim, BUKAN DUA: Kamu, pasangan hidup 
kamu, dan Tuhan. Tanpa kehadiran Tuhan 
maka orang hanya akan berhasil dalam 
membawa keluar yang terburuk dari dalam 
diri satu sama lainnya. Para pencinta 
[maksudnya, SEPASANG kekasih = 2 orang] 
yang tidak memiliki apapun yang harus 
dilakukan selain saling mencintai di antara 
keduanya akan segera menemukan bahwa 
tidak ada apa2 lagi yang tersisa [maksudnya, 
perasaan cinta itu bisa habis tanpa bekas].” 

~Mendiang Uskup Agung New York, yang 
terberkati +Fulton J. Sheen~ 

 

 
 
Kolekte Sabtu 24 Nov 2012 

Kolekte 1 : Rp. 468.000,- 

Kolekte 2 : Rp. 363.000,- 

 

Petugas Ibadat Sabtu 8 Nov 2012 

 

Pemimpin : Bpk Petrus Sunu 

   Bpk Thomas S 

Dirigen : Ibu Priyono 

Organis : Ibu Sunu 

Mazmur : Ibu Surbakti 

BIAK : Bpk Daud Darmono 

Petugas : Kring 1 
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