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udul catatan ini adalah kalimat pertama dari Konstitusi
Pastoral Tentang Gereja Di Dunia Dewasa Ini, no. 52.
Judul itu memberi kesan besar, dalam arti sangat
bagus tetapi sekaligus tidak terlalu jelas maksudnya. Di
dalam ajaran itu antara lain dikatakan, “Melalui pendidikan
hendaknya anak-anak dibina sedemikian rupa, sehingga
bila nanti sudah dewasa mereka mampu penuh tanggung
jawab mengikuti panggilan mereka, juga panggilan
religius, serta memilih status hidup mereka”. Tentu judul itu
dapat ditafsirkan atau dimaknai secara kreatif. Salah satu
yang mungkin dapat dipertimbangkan adalah dengan mengajar anak-anak sejak kecil
untuk menggunakan tiga kata bermakna ini : terima kasih, tolong, maaf.
Tiga kata itu sudah banyak diulas dengan berbagai macam cara oleh para ahli
ilmu jiwa, para motivator, bahkan Paus Fransiskus juga menggunakan tiga kata itu
dalam salah satu wejangan yang diberikannya. Pada tanggal 14 Februari 2014 beliau
mengajak keluarga-keluarga untuk menjaga keutuhan keluarga antara lain dengan
mempribadikan tiga kata itu.
Kemampuan berterima kasih adalah salah satu tanda kedewasaan pribadi
seseorang. Seorang anak yang diberi permen dan tidak mengucapkan terima kasih,
akan diajari oleh ibu, bapak atau kakaknya untuk mengucapkan terima kasih. Terus
seperti itu, sampai anak itu tanpa disuruh dapat mengucapkan terima kasih. Artinya,
dia sudah berkembang menjadi pribadi yang semakin matang.
Kata “tolong” dapat dimengerti sebagai ungkapan penghargaan terhadap martabat
pribadi orang yang kita ajak bicara. Seorang pembesar dapat saja menyuruh pegawainya
dengan kasar untuk melalukan sesuatu, bahkan mungkin dengan ancaman. Dengan
cara itu mungkin ia ingin menunjukkan kuasanya; tetapi pasti bukan martabatnya.
Lain halnya kalau ia mengatakan maksudnya mulai dengan kata “tolong”. Yang dimintai
tolong pasti akan merasa dihormati dan dihargai martabatnya.
Sementara itu tidak sedikit orang yang merasa bahwa minta “maaf” berarti
merendahkan diri, kalah. Maka tidak jarang kita mendengar orang mengatakan, “saya
tidak sudi minta maaf”. Padahal keutuhan pribadi seseorang antara lain ditentukan
oleh kemampuannya minta maaf.
Salam dan Berkat Tuhan untuk Anda, keluarga dan komunitas Anda. + I. Suharyo (Uskup
Keuskupan Agung Jakarta). (*)
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TAREKAT/ORDO HIDUP BAKTI
TAREKAT MISIONARIS KELUARGA KUDUS (MSF), didirikan 28
September 1895 oleh Pater Baptiste Berthier di kota Grave, Belanda.
Pada tahun 1932, MSF mulai berkarya di Jawa, pertama-tama di
Semarang dan kemudian dengan cepat berkembang ke berbagai
daerah lain. Saat ini ada sekitar 900 imam MSF di seluruh dunia, lebih
dari 150 di antaranya berasal dari Indonesia. MSF di Indonesia diatur
dalam 2 provinsi, yaitu provinsi Jawa dan provinsi Kalimantan. Saat
ini MSF melayani karya di Keuskupan Agung Semarang, Keuskupan
Agung Jakarta, Keuskupan Larantuka, Keuskupan Pangkal Pinang,
Keuskupan Tanjung Selor, dsb. MSF didirikan sebagai sebuah tarekat misionaris,
artinya para anggota MSF siap untuk diutus kepada mereka yang jauh. Mereka
yang jauh itu bisa berarti geografis, yaitu orang-orang yang tinggal di pedalaman,
daerah pelosok, di luar negeri, yang belum atau kurang mendapat pewartaan
kabar gembira. Mereka yang jauh bisa juga berarti orang-orang yang meskipun
secara geografis dekat namun secara hidup keimanan jauh dari Tuhan. Tiga karya
kerasulan utama MSF adalah kerasulan keluarga (pendampingan bagi keluargakeluarga Katolik dalam setiap aspek kehidupannya), kerasulan panggilan (mengajak
sebanyak mungkin orang terlibat dalam karya pelayanan dalam Gereja, khususnya
dengan menjalani hidup bakti sebagai imam, biarawan, dan biarawati), dan kerasulan
missioner (mengembangkan semangat bermisi, baik kepada anggota MSF sendiri
maupun kepada umat yang dilayani sehingga semua terlibat dalam perutusan
untuk menyebarkan kabar gembira). Para imam MSF dipercaya untuk bertanggung
jawab atas pelaksanaan kerasulan keluarga di berbagai keuskupan. Anda terpanggil
untuk berkarya sebagai misionaris? Jangan ragu untuk menghubungi Gereja Katolik
Keluarga Kudus, Rawamangun, Jl. Balai Pustaka Baru Jakarta Timur 13220, telp. 021489.2346. (*)

DARI DEKENAT KE DEKENAT
GEREJA KAJ MERAPATKAN BARISAN MENJAWAB TANTANGAN DI TAHUN 2016.
Dalam menanggapi perkembangan terbaru pastoral di KAJ maka Dewan Karya
Pastoral KAJ telah mengadakan Introduksi Pastoral di Pusat Pastoral Samadi Klender,
Jakarta Timur (25-27/1/2016). Yang dibahas mencakup Pelayanan Imam dalam
Konteks KAJ, Pelayanan Komisi-Komisi KAJ, Pelayanan Parokial, Pelayanan Kategorial,
Pelayanan Keuangan dan Harta Benda Gereja, Pelayanan Administrasi Pastoral dan
Pelayanan Pastoral Perkawinan. Semoga Gereja KAJ di tahun 2016 ini semakin mampu
menjawab tantangan kehidupan kota metropolitan. (*)
LEBIH DARI 15.000 MASSA LINTAS AGAMA Gelar Apel Kebhinekaan Lintas
Iman Bela Negara. Pengurus Besar Nahdatul Ulama (PBNU) bersama pemerintah
menggagas Apel Kebhinnekaan Lintas Iman Bela Negara yang digelar di Lapangan
Banteng, Jakarta Pusat pada Ahad, 17 Januari 2016. “Ini kenapa apel kebhinekaan
diadakan karena dihadiri oleh seluruh masyarakat, bukan hanya lintas agama tetapi
juga berbagai suku dan etnis untuk saling meyadarkan jika Indonesia itu hakikatnya
beragam yang dibungkus oleh kebhinekaan,” kata Menteri Agama Lukman Hakim
usai apel kebhinekaan lintas iman bela negara yang dihadiri lebih 15.000 warga lintas
agama dari NU, PGI, KWI, Walubi, Matakin, dan PDHI. Keuskupan Agung Jakarta secara
khusus telah menghimbau sebelumnya agar umat Katolik berbondong-bondong
turut menghadiri acara ini. (*)

40th IMAMAT BAPAK USKUP. Bersama Rm Bambang Wiryo (Pastor Rekan Paroki Alam
Sutera), Rm Nata (Pastor Kepala Paroki Pasar Minggu), dan Rm Hendar (Pastor Kepala
Paroki Pulomas), ulang tahun Imamat Bapak Uskup dirayakan di aula SD St. Ursula
(31/1). “Hidup saya dibelok-belokkan oleh orang lain sehingga membuat saya seperti
sekarang ini. Itulah rahmat Allah yang mengalir dalam kehidupan. Tidak selalu sesuai
dengan keinginan kita namun baik adanya”, itulah antara lain ugkapan Bapak Uskup
dalam khotbahnya. Sesudah Perayaan Ekaristi, acara dilanjutkan dengan wayang
orang dan dagelan yang menghibur ratusan undangan yang hadir. Ditutup dengan
launching buku dan ramah tamah.(*)
RS KATOLIK ST. CAROLUS BERGERAK MENINGKATKAN MUTU PELAYANAN
KESEHATAN. RS Carolus Jakarta kembali berbenah meningkatkan pelayanan
kesehatan yang berciri-khaskan Iman Katolik. Uskup Keuskupan Agung Jakarta Mgr.
Ignatius Suharyo berkenan meletakkan batu pertama Pembangunan Gedung Medik
Carolus Borromeus di RS. Carlous, Salemba, Jakarta Pusat (Kamis, 21/1/2016). Acara
tersebut juga bertepatan dengan Peringatan HUT ke-97 Pelayanan Kesehatan RS St.
Carolus Jakarta. Semoga dengan proses pembangunan ini selesai pada waktunya dan
RS. Carolus pun dapat semakin menampilkan diri sesuai motto mereka sebagai Rumah
Sakit Katolik yang penuh Iman, Harapan dan Kasih. (*)

TAHUKAH ANDA?
PENASARAN HUBUNGAN
CYBERDEFENSE DENGAN
KERAHIMAN
ALLAH
MEMERDEKAKAN? Topik
unik ini akan dibahas
dalam Temu Seksi Komsos
Paroki se-KAJ di Aula St.
Yohanes, Gereja Katedral
Jakarta, pada Minggu 13
Maret 2016, Pk. 09.00.
Hadir selaku narasumber,
Pakar
IT
Koordinator
Cyberdefense Kementerian
Pertahanan RI, Silvia W.
Sumarlin dan Ketua Komisi
Komunikasi Sosial (Komsos
KAJ), Rm. Harry Sulistyo,
Pr. Nah, apa peran Komsos
meng-“Amalkan Pancasila”
sepanjang 2016 dalam
terang “Kerahiman Allah
Memerdekakan”? Silahkan
temukan
jawabannya
dalam
pertemuan
tersebut.
GRATIS!
Konfirmasi
kehadiran:
Irene: 0817.481.5757 atau
email: raka.kaj@gmail.com.
(*)

A M A L K A N PA N C A S I L A

ADA GERAKAN ROHANI PENANDA TAHUN SUCI LUAR BIASA KERAHIMAN ALLAH
DI KAJ. Penandanya, yaitu (1) ‘MOMEN 24 JAM UNTUK TUHAN’; intinya seluruh umat
didorong untuk hidup semakin mengarah pada Tuhan sepanjang waktu. Bertobat,
rekonsiliasi, peduli berbelarasa. (2) ‘PELAYANAN SAKRAMEN TOBAT LEBIH’; semua
bertujuan mengajak umat bertobat rekonsiliasi , hidup bertekun dalam semangat
Belas Kasih Allah Maharahim. ‘ADORASI’; diselenggarakan bersama misa JUMAT
PERTAMA seperti biasa. (3) ‘REKOLEKSI’; diharapkan paroki memperhatikan kebutuhan
umatnya. Diselenggarakan di paroki pada sabtu pekan pertama pagi hari setelah misa
pagi. (4) ‘NOVENA’; tim KAJ telah menyediakan bahan – bahan inspirasi homili yang
diperlukan. Tentu boleh menggunakan inspirasi lain, yang bertema Kerahiman Allah
Memerdekakan. (5) ‘ZIARAH ROHANI’; semua Gereja dan tempat rohaninya menjadi
tempat tujuan ziarah. Maka setiap Gereja didorong membangun kretivitas rohaninya
untuk membantu umat saat berziarah. (*)

SOSOK HIDUP BAKTI
PERJALANAN PANJANG, telah dilalui Aloysius dan Esther
Sandjaya, pengusaha cukup sukses, mempunyai dua putera, yang
semuanya dipanggil jadi biarawan. Mereka sudah bisa menerima,
bahwa rencanaMu pasti lebih baik dari rencanaku. Si bungsu,
telah menjadi pastor paroki di Amerika. Hanya sampai tahun
lalu mereka masih bertanya-tanya mengenai si sulung, doktor
perdagangan internasional, yang memilih menjadi biarawan,
tanpa menjadi imam, hanya mempunyai 2 potong jubah, tinggal di pegunungan
terpencil di Perancis, di dalam lingkungan penduduk yang atheis. Namun kecemasan
itu sirna, setelah mereka melihat sendiri bagaimana bahagianya si putera sulung. Dia
begitu menyatu dengan masyarakat, berburu bersama, bermain gitar. Puluhan anak
telah dibaptis, orang tua mereka mulai pergi ke gereja. RencanaMu memang begitu
indah. Meskipun secara fisik jauh, di hati mereka merasa dekat dengan si sulung dan
si bungsu. Setiap hari mereka berdoa buat anak-anak, dan mereka yakin, anak-anak
juga selalu berdoa buat mereka.
Bapak dan ibu Sandjaya, yang aktif di kegiatan sosial dan pelayanan, sampai
sekarang masih bergumul, bagaimana memanfaatkan talenta mereka sebagai
pengusaha, untuk memuliakan namaNya, dengan mendekatkan orang-orang
kepadaNya. Mereka tak ingin terjebak, bahwa kegiatan yang dilakukan sebenarnya
didasari motif mencari popularitas, dipandang sebagai orang hebat. “Itu namanya
mencuri kemuliaan Tuhan”, kata mereka kompak. Alamat email mereka: asgsb_ye@
yahoo.com

ZIARAH JUBILEUM TAHUN KERAHIMAN ILAHI

ZIARAH
KERAHIMAN ILAHI
KEUSKUPAN RUTENG
5-16 Maret 2016
Bersama
Uskup Mgr. Hubertus Leteng, Pr

ZIARAH PASKAH KEUSKUPAN AGUNG
ZIARAH BULAN MARIA KEUSKUPAN
PONTIANAK, SAMARINDA
AGUNG SAMARINDA, BALIKPAPAN,
dan TANJUNG SELOR
TANJUNG SELOR & KUTAI KERTANEGARA
25 Maret-5 April 2016
30 April 2016
Bersama Uskup Emeritus Mgr. Hieronymus
Bersama
Herculanus Bumbun, OFMCap
Uskup Mgr. Yustinus Harjosusanto, MSF

RITZ CLASSIC &021-63857123

DISC. US$ 100

Keberangkatan Maret 2016
Pendaftaran s/d 29 Februari 2016

HOLY FATIMA
LOURDES ROMA 14H
(ZIARAH PENYEMBUHAN)
12-25 Mei 2016
Bersama
Romo Yohanes Indrakusuma, CSE

ZIARAH PEMBANGUNAN
KATEDRAL KEUSKUPAN
JAYAPURA
21 Mei 2016
Bersama
Uskup Mgr. Leo Laba Ladjar, OFM

RITZ SUPER SAVER &021-6319577
DISCOUNT US$ 100
Keberangkatan Februari-Maret 2016
Pendaftaran s/d 29 Februari 2016

SUPER PROMO SUPER SAVER
Holyland Express 06H US$ 1,777
Holyland + Hermon 08H US$ 1,999

