
 
Edisi Khusus TAHUN IMAN 2012-2013 

 
 

Yesus juga punya pilihan strategis 
lain. Bukan lagi umat Allah yang 
lama itu yang diutamakan, 
melainkan orang-orang yang malang 
yang tidak merasakan damai 

sejahtera karena bermacam 
hambatan dan penyebab: 
terpinggirkan dalam percaturan 
hidup masyarakat karena tidak 
punya kekuatan ekonomi, 
terhambat oleh penyakit dan 

Bacaan Seminggu 

 

MInggu, 27 Jan 2013 
Neh. 8:3-5a,6-7,9-11;  
1Kor. 12:12-30;  
Luk. 1:1-4; 4:14-21 

Senin, 28 Jan 2013 

Ibr. 9:15,24-28;  
Mrk. 3:22-30 

Selasa, 29 Jan 2013 
Ibr. 10: 1-10;  
Mrk. 3:31-35 

Rabu, 30 Jan 2013 
Ibr. 10:11-18;  
Mrk. 4:1-20 

Kamis, 31 jan 2013 
Ibr. 10:19-25;  
Mrk. 4:21-25 

Jumat, 1 Feb 2013 
Ibr. 10:32-39;  
Mrk. 4:26-34 
Sabtu, 2 Feb 2013 
Mal. 3:1-4  
Luk. 2:22-40 

 
 

Pada awal tampilnya Yesus di depan umum, Lukas 
mulai dengan kisah yang mengungkapkan visi dan 
misi mesianis Yesus. Dia diutus untuk memaklumkan 
damai sejahtera itu yang akan terwujud manakala 
Allah diterima dengan segenap hati, kehendak-Nya 
dipatuhi, dan kasih serta keadilan menjiwai 
hubungan antarmanusia. Sasaran misi itu bukan 
hanya bangsa Israel, tetapi semua bangsa (Nabi Elia 
diutus justru kepada seorang janda di tanah Sidon 
untuk membebaskan dia dari kelaparan; dan Elisa 
mentahirkan Naaman, orang Siria, dari kustanya). 
Meskipun begitu, bangsa Israel adalah prioritas 
sasaran misi-Nya. Dalam visi tentang zaman Mesias, 
bangsa Israel menjadi pilihan strategis karena dari 
Sionlah damai sejahtera itu akan mengalir kepada 
semua bangsa. 
 
 

MISI PEMBEBASAN 

Hari Minggu Biasa Tahun C 

Edisi 17 Nov 2012 

Edisi 26 Januari 2012 
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keterbatasan fisik, tidak bisa 
menikmati terang dan udara bebas 
karena terkurung dalam penjara 
kegelapan (tawanan, yang 
tertindas). 
 
Ada sejumlah peristiwa dilaporkan 
hanya oleh Lukas yang menegaskan 
bahwa orang yang malang itu 
termasuk pendosa seperti Zakeus. 
Meskipun kaya, ia terhimpit korupsi. 
Ia perlu pembebasan. Bagi mereka 
yang malang itu “Tahun rahmat 
Tuhan telah datang”. Tuhan mau 
memulihkan keadaan dengan 
menegakkan keadilan dan harmoni 
dalam hubungan antara semua 
makhluk, dan memperlihatkan kasih, 
belas kasih serta kerahiman-Nya 
yang tidak terbatas seperti dalam 
kisah anak yang hilang. Syalom, 
damai sejahtera, dibangun dengan 
mengangkat mereka yang berada di 
lapisan paling bawah dan mengantar 
mereka kembali ke dalam kehidupan 
yang berpusat pada Tuhan: “Damai 
sejahtera kita”. 
 

 

 
Tanggal 18 – 20 jan 2013 yang lalu, 
DPP Seksi Kerawam mengadakan 
pelatihan FAE – the Fully Alive 
Experience – yaitu suatu latihan-
latihan untuk membebaskan VISI 
dari belenggu kekeliruan. 
 
Beberapa kekeliruan visi yang 
banyak sekali dijumpai, bahkan bagi 
kita umat Katolik sendiri, adalah visi 
mengenai diri sendiri, yaitu bahwa 
kita tidak boleh mencintai diri 
sendiri karena itu merupakan hal 
yang egois. 
 
Kalimat yang bagus, bukan? Dan 
sepertinya hal tersebut benar 
adanya.., namun secara Kristiani hal 
tersebut adalah SALAH BESAR!!! 
 
Visi lain yang sering terjadi 
penyimpangan adalah VISI tentang 
Tuhan, dalam hal ini tentang Surga. 
 
Kita umat Katolik terkadang masih 
hidup dalam kehidupan sebagai 
umat beragama, dan sepertinya hal 
itu baik.. Namun ternyata SALAH 
BESAR!!! Yang benar adalah kita 
seharsnya hidup sebagai umat 
beriman. Perbedaan yang sangat 
besar yang dirumuskan hanya dalam 
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tiga poin saja mengenai hidup 
beragama dan hidup beriman!! 
 
Pelatihan FAE (The Fully Alive 
Experience) ini tidak hanya seminar, 
melainkan latihan untuk mengenai 
kekeliruan Visi dalam lima hal, yaitu 
Visi terhadap diri sendiri, terhadap 
orang lain, terhadap kehidupan, 
terhadap duia, dan terhadap Tuhan. 
 
Latihan demi latihan dilakukan, 
koreksi demi koreksi diberikan. 
SUngguh sesuatu yang berat untuk 
merubah diri menjadi lebih benar 
(bukan sekedar baik), namun jika 
kita ingin hidup secara penuh dalam 
iman (Tidak hanya sekedar 
seremonial, kewajiban, rutinitas, 
melayani tanpa tahu dasarnya apa 
dll), maka kegiatan ini wajib diikuti. 
 
Pada akhir kegiatan, diadakan Misa 
khusus yang sugguh penuh haru, 
dimana masing-masing menyadari 
kesalahan, dan ingin perbaikkan 
dan berusaha untuk berjuang demi 
kebenaran cara pandang. Penuh 
haru, penuh air mata. Sangat 
terasa bahwa Kristus hadir di 
tengah-tengah secara nyata. 
 
Berminat? 
 
Sungguh sayang dari stasi kita belum ada 
yang berminat untuk hidup penuh dalam 
Kristus. 

Kegiatan ini akan dilaksanakan 
secara berkala. Untuk mendapat 

pemenuhan atau paling tidak ilmu 
untuk mendapatkan kepenuhan hidup 
secara Kristiani, tentu harus ada yang 
ditanggalkan. Berani meninggalkan 
rutinitas, berani untuk menge-
nyampingkan keuntungan, mungkin 
salah satunya untuk mendapatkan 3 

hari yang bermakna.. kecuali., jika kita 
tidak perlu akan Tuhan, dan merasa 
hidup kita tidak pernah bosan, 
bahkan jika kita merasa ampu 
mengendalikan semua hal dan 
semua orang, maka ANDA TIDAK 
MEMERLUKAN PELATIHAN INI!! 
Karena ANDALAH TUHANNYA.  
 
Salam Damai dalam Kasih Kristus… 
 
Caritas Christi urgent nos 
(kasih Kristus mendesak kita!!!) 
 

 

 
(Peserta dari Stasi kita bersama Pastor 

Daniele, SX) 
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PESAN INJIL HARI INI 
(Untuk dibawa pulang) 

 
Kita harus selalu mau dan bersedia 
mendengarkan dan menjawab 
sabda Allah! “Amin” adalah 
tanggapan atau jawaban kita 
kepada sabda Tuhan! Khususnya 
ucapan Amin pada akhir setiap Doa 
Agung Ekaristi, kita sebenarnya 
mengakui kehadiran riil atau nyata 
Kristus, Sabda Allah, yang hidup 
dalam Ekaristi. 
 
Bila ada perbedaan dalam hasil 
atau buah kedatangan dan 
kehadiran Kristus di hadapan 
semua orang, perbedaan itu 
terletak dalam sikap setiap orang 
masing-masing. Orang-orang yang 
terkenal, tersohor, pandai 
berpidato dan serba mampu, - 
itulah ukuran atau kriteria yang 
biasanya dipakai orang, baik 
sekarang maupun duapuluh abad 
yang lalu dalam sikap mereka untuk 
mengakui kepantasan seseorang 
menjadi pemimpin.  
 
Kita diingatkan agar kita jangan 
hidup dan berbuat melawan baptis 
kita sendiri, yaitu bila kita resmi 

mengaku diri kristiani sebagai 
pengikut Kristus, namun justru 
menolak Dia, karena kita tidak 
hidup, bersikap, berpikir dan 
berbuat menurut ajaran dan 
teladan-Nya.  

 
Mgr. F.X. Hadisumarta O.Carm 

 

 
 
Petugas MISA 2 Feb 2013 
 
Pemimpin : Pastor Franco 
Dirigen : Ibu Sri Pramusanto 
Organis : Bpk Sumardyono 
Mazmur : Bpk Sumarno 
BIAK : Sdr. Gunawan 
Petugas ; Kring 3 
MIsdinar : Tomo dan Kevin 
 
KOLEKTE 19 Jan 2013 
 
Kolekte 1 : Rp.335000,- 
Kolekte 2 : Rp.269.000.- 
 

Dalam tahun iman, marilah kita 

mendengarkan serial Katekese yang 

dibacakan sebelum ibadat/misa dimulai 

 

S♥l♥m d♥l♥m d♥m♥i Kris†us 
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