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Sahabat Pembaca,

Berkeluarga adalah pilihan 
bukan keterpaksaan. 
Dengan sebuah kesadaran 
dan terang Ilahi dua 
insan memutuskan 
untuk mengambil jalan 
hidup berkeluarga. Janji 
perkawinan yang didaraskan 
merupakan kesepakatan 
bersama untuk saling 
mencinta, menghargai dan 
menerima satu sama lain 
sampai maut memisahkan. 
Tentunya janji itu diawali 
oleh proses pengenalan 
yang dalam; saling kenal 
dan cinta satu sama lain dan 
tidak ada keterpaksaan.

“Saya (nama…) memilih 
engkau (nama…) untuk 
menjadi (istri atau suami 
saya). Saya berjanji dalam 
suka dan duka, dalam 
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Kerajaan Allah Dalam Keluarga Kita

untung dan malang, dan 
dalam sehat dan sakit. 
Saya mau mencintai dan 
menghormatimu sepanjang 
hidup saya…” indah sekali 
janji perkawinan itu. 
Dalam janji itu tersirat 
makna yang dalam. Bahwa 
kedua insan itu menyadari 
diri “terbatas” atau “tak 
sempurna” sehingga akan 
berusaha mengatasi segala 
situasi hidup dengan saling 
menerima satu sama lain. 
Ke-saling-an itulah yang 
menyempurnakan ikatan 
perkawinan mereka.

“…demikianlah janji 
suci saya ini di hadapan 
Allah dan Injil Suci ini…” 
merupakan sambungan 
dari janji perkawinan 
di atas. Bahwa janji dua 
manusia dalam ikatan 
perkawinan diangkat 

martabatnya oleh Allah 
sendiri. Kasih insani yang 
terbatas disempurnakan 
oleh kasih Allah yang tak 
terbatas. Kecuali itu Allah 
mengajak kita juga selalu 
melibatkan Allah dalam 
hidup perkawinan yang 
dibangun.

Melibatkan Allah 
dalam hidup perkawinan 
adalah bertindak seperti 
Allah sendiri. Allah 
adalah Maharahim dan 
Mahakasih. Allah selalu 
mengampuni orang yang 
berbuat salah dan keliru. 
Dengan Allah mengampuni 
dosa-dosa manusia, maka 
Allah mengajak kita juga 
untuk bertobat untuk 
menjalani hidup yang baik. 
Dengan demikian dalam 
hidup perkawinan perlu 
terus diusahakan dua hal 

pokok: pengampunan dan 
pertobatan.

Hidup berkeluarga tentu 
ada konflik dan salah paham. 
Dalam situasi itu pasangan 
diajak tetap melibatkan Allah; 
yaitu tetap mengedepankan 
pengampunan dan 
pertobatan. Dengan 
mengusahakan pengampunan 
dan pertobatan, maka 
semakin nampak wajah Allah 
dalam kehidupan keluarga 
kita. Cinta Allah yang tak 
terbatas hadir dalam hidup 
keluarga. Dengan terus 
mengusahakan pengampunan 
dan pertobatan maka 
semakin dapat mewujudkan 
Kerajaan Allah dalam 
keluarga kita.

Redaksi Lonceng Katedral
Kristiono Puspo SJ.
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Usaha pengampunan dan pertobatan dalam keluarga

Cover Story
Halo Tuhan Yesus, apa kabar? Kemarin aku dimarahi Papa. Katanya aku 

nakal. Padahal aku 'kan cuma menggambar di tembok! Yeah... rasanya sebel tapi 
sedih juga. Terus aku ngambek di kamar. Besok-besok aku menggambar di kertas 
aja deh Pa. Lalu tadi pagi, Mama mengetuk pintu kamar dan membangunkan aku. 

Katanya dengan lembut, "Ta, ayo bangun. Kita pergi misa hari Minggu di Gereja, 
yuk.." Dengan berjalan gontai akhirnya aku ikutan misa. Di Gereja, aku duduk di 

sebelah Papa, dengan takut-takut karena habis dimarahi kemarin. Tibanya salam 
damai, Papa  mengajakku bersalaman. Akhirnya kami berdamai satu sama lain! 
Leganyaaa...  Di misa hari Minggu ini, aku senang sekali karena bisa berbaikan 

dengan Papa hehehe. Terima kasih ya Tuhan Yesus. Salam damai... 

Warta 
Utama

Allah selalu mengampuni orang yang 
berbuat salah dan keliru. Dengan Allah 
mengampuni dosa-dosa manusia, maka 
Allah mengajak kita juga untuk bertobat 
untuk menjalani hidup yang baik. 
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Sakramen baptis merupakan 
bagian dari sakramen inisiasi. 
Melalui inisiasi, seseorang 

secara resmi masuk ke dalam 
keanggotaan Gereja. Artinya, dengan 
upacara inisiasi, seseorang yang 
belum termasuk kelompok yang 
percaya kepada Yesus Kristus masuk 
ke dalam kelompok tersebut,dengan 
segala hak dan kewajibannya. 

Makna pembaptisan adalah 
seseorang dibebaskan dari dosa dan 
dilahirkan kembali sebagai Putra-
Putri Allah. Karena itu pembaptisan 
mengharapkan seseorang 
meninggalkan dunia atau hidupnya 
yang lama dan hidup secara baru 
dalam Allah.

Biasanya pembaptisan dilakukan 
pada saat dewasa dan masih bayi. 

Dalam pembaptisan bayi, dosa dan 
hidup lama yang dimaksud adalah dosa 
asal. Karena menurut iman Katolik, 
ketika bayi lahir di dunia, ia sudah 

Awalnya, kami hanya ingin 
mengikuti aturan dan urutan 
Sakramen dalam Gereja 

Katolik. Selekasnya membaptis anak 
kami yang masih bayi. Dengan begitu 
selekasnya pula anak kami sudah 
diperkenalkan dengan Kerajaan 
Surga. Namun Romo Ch. Kristiono 
Puspo menyadarkan kami, tak cuma 
sekedar mengantarnya dibaptis. 
Yang lebih penting, orang tuanya, 
mesti siap bertanggung jawab 
membawa anak itu mengenal dengan 
baik Kerajaan Surga. Siapkah kami?

Ternyata buat kami, itu bukan 
perkara gampang. Karena jangan 
sampai kami orangtuanya justru 
menjadi contoh yang tidak baik buat 
putri kami. Sempat muncul dalam 
dalam batin kami, apakah kami siap? 
Namun Roh Kudus menuntun kami 
sehingga bisa sampai pada jawaban, 
“Ya kami siap!” Meski kami paham 
dalam perjalanan hidup tidak selalu 
mulus seperti yang kami harapkan.

Soal wali baptis kami pun tidak 
ingin asal pilih. Kami ingin wali 
baptis tersebut punya latar belakang 
yang aktif di lingkungan gereja, 

dilahirkan dengan kodrat manusia 
yang telah jatuh dalam dosa. Sehingga 
bayi perlu menerima sakramen baptis 
yang membawa kelahiran kembali 
baginya karena dibebaskan dari dosa 
kegelapan.  

Maka menurut Gereja, sakramen 
babtis bayi itu perlu dan mendesak 
untuk segera dilaksanakan secepatnya.  
Kalau tidak dilakukan, orang tua 
bersama Gereja menghalang-halangi 
terjadinya rahmat Allah bagi bayi 
tersebut.  

Dalam peristiwa pembaptisan, yang 
pertama-tama mengungkapkan iman 
adalah orang tua bayi sebagai wali 
baptis dan Gereja, yakni umat yang 
hadir. Orang tua dan Gereja mendapat 
tanggung jawab atas pendidikan iman 
bayi tersebut, agar ia berkembang 
dalam iman, sehingga mampu setia 
pada baptisan yang sudah diterimanya. 
Sumber: HTTp://www.kaToliSiTaS.org - Nova

dengan tujuan punya andil untuk 
mengenalkan siapa itu Tuhan dan 
sesama. Sekaligus menjadi contoh 
bagaimana menjadi anak Tuhan. 
Dan kami sungguh senang, sahabat 
kami mau menjadi wali baptis untuk 
putri kami.

Maka, jadilah 27 Mei 2017 hari 
istimewa bagi kami sekeluarga, 
terutama bagi putri pertama kami 
Tabita Beatrix Junita Turnip. Hari itu, 
putri kami dibaptis menjadi Katolik di 
Gereja Katedral Jakarta.

Maka, tak terkira senangnya 
kami sekeluarga setelah upacara 
pembaptisan. Kami mengucapkan 
terima kasih kepada Romo Kris, 
karena telah bersedia membuka pintu 
ke dalam Gereja Katolik agar putri 
kami lebih dini mengenal Kerajaan 
Surga.

Terima kasih juga pada Seksi 
Kerasulan Keluarga Katedral 
Jakarta atas pelayanan yang 
diberikan sehingga acara Baptis Bayi 
terlaksana dengan baik. Semoga 
Tuhan memberkati semua keluarga 
Katolik dan kita semua. Amin. 
reYNolduS TurNip

Katekese Sharing 
Iman

Masih Bayi, Kok 
Dibaptis Sich?
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Mengajak Anak
Ikut Perayaan 

Ekaristi

Ada perasaan senang, bahkan 
bangga saat kita menghadiri 
perayaan ekaristi di gereja 

bersama seluruh keluarga. Namun 
jadi tantangan tersendiri bagi yang 
memiliki anak balita, khususnya 
saat mengajak sang buah hati 
ikut perayaan ekaristi. Mulai dari 
membangunkan mereka, yang 
biasanya dimulai dengan merajuk, 
lalu memandikan juga dengan “acara” 
ngambek. Lalu menyiapkan baju 
ganti, tisu, lampin, susu, makanan, 
air minum, dan hal lain. 

Belum selesai, biasanya pun ada 
hal-hal khusus saat tiba di gereja, 
saat misa dan setelahnya yang harus 
diantisipasi.

Inspirasi 1. Makin muda umur anak, maka makin 
banyak perhatian yang harus kita berikan. 

3. Membangun kesadaran bahwa 
ekaristi adalah peristiwa yang serius. 

2. Hal paling penting bagi anak-anak 
adalah bermain. Pemahaman akan 
sesuatu bagi anak-anak diperoleh saat 
mereka bermain. Jadi 
membawa mainan untuk 
menemani anak-anak 
saat ikut misa juga baik. 
Mainannya bisa berupa 
figur orang kudus, para 
santo dan santa, boneka 
atau kertas kosong 
berikut alat tulis atau 
alat gambar (untuk 
anak 3 tahun ke atas).

Namun inilah “nikmat”nya 
menjadi orang tua Katolik dengan 
segala dinamikanya. Sesuai 
dengan janji pernikahan, bahwa 
kedua pasangan kelak menjadi 
orang tua yang baik bagi anak-anak 
yang dipercayakan Tuhan padanya. 
Mendidik anak-anak dalam terang 
iman Katolik.

Sikap dan tutur kata kita sebagai orang 
tua harus dapat jadi contoh yang baik 
(suri tauladan) bagi anak-anak. Apalagi 
di saat menghadiri perayaan ekaristi. 
Karena kehidupan orang tua adalah buku 
yang dibaca anak-anak mereka demikian 
menurut Santo Agustinus

5. Saling menghormati. 

Perkenankan saya mengutip kalimat Astrid 
Lindgren, pengarang serial cerita anak-
anak 'Pipi Si Kaus Panjang' yang berkata, 
“Tentu anak-anak harus menghormati 
orang tua mereka, tetapi orang tua 
harus menghormati anak-anak mereka. 
Orang tua janganlah menyalahgunakan 
superioritas kodrat mereka”  aNdrew

dinyanyikan (misalnya mengajak meniru 
gerakan dirigen saat memimpin paduan 
suara). Bisa juga dengan menggambar hal-
hal yang berhubungan dengan bacaan misa 
atau tentang misa itu sendiri.

4. Orang tua harus menjadi role model 
atau teladan bagi anak-anak, 

Anak-anak bisa diajak serius asalkan 
melalui cara serius ala anak-anak, bisa 
melalui bercerita dengan menggunakan 
mainan mereka sebagai alat bantu, 
mengajak menyanyi dengan baik saat lagu 

Artinya tenaga dan 
waktu lebih banyak 
harus dicurahkan. 
Maka nikmatilah, jika 
saat ikut misa kita 
tidak bisa fokus atau 
konsentrasi.
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Beberapa Tips
Agar semakin menikmati tugas 

tersebut, saya ingin berbagi tips 
dalam rangka mengajak anak ikut 
dalam perayaan ekaristi. Semoga 
dapat bermanfaat... >>
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TAHU yAng TerbAik dAn

Sastra
Kita
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Vox Pop

Anak

Walaupun orangtua sudah 
capai / lelah, tetapi mereka 
masih mau menyediakan 
waktu untuk kami dan 
selalu berpikir untuk 
kebaikan kami

Angie (12 th)

Ketika pertama kali melayani sebagai 
lektor, mama menyempatkan diri datang 
untuk menyaksikanku bertugas, padahal 
Rabu itu hujan turun dengan  lebat, dan 
kami berangkat dengan menggunakan 
motor. Aku bahagia karena mama menjadi 
orang pertama yang memberi masukan 
dalam tugas perdanaku itu.

Irving Gregorius Mananta

Selama tiga tahun ini 
Mami mulai berusaha 
memasak makanan 
untuk anak-anaknya. 
Selain itu Mami  
juga menjagai kami. 
Itu yang sangat 
berkesan bagi saya 
tentang Mami.

Chris (12 th)
Setiap hendak 
berangkat sekolah, 
Papa Mama 
memimpin anak-
anaknya doa bersama. 
Sejak hari itu berdoa 
doa bareng jadi 
kebiasaan memulai 
dan menutup hari. 

Henrika Kristi

Saya paling 
terkesan 

saat dipeluk 
orangtua dan 

bisa selalu 
bersama-sama, 

misalnya saat 
tidur malam.

Michael (10 th)
Anak-anak ingin orangtua senantiasa hadir dalam 
keseharian mereka. Karena kemudaan dan kurangnya 
pengalaman hidup, dunia anak sering kali diwarnai 
keraguan, kekhawatiran, kecemasan, bahkan kesedihan, 
akan berbagai hal yang baru atau yang belum dapat mereka 
pahami. Orangtua yang dengan penuh cinta senantiasa 
terlibat, memberi bimbingan dan perlindungan secara fisik, 
mental maupun spiritual, tentu akan memberikan rasa 
aman yang didambakan anak-anak mereka. Hal-hal inilah 
yang dibutuhkan anak untuk melangkah dengan mantap 
dan percaya diri ke dalam kancah kehidupan yang penuh 
tantangan dan dinamika. TRIASTUTI

Hal paling berkesan 
yang pernah
Orangtua-ku lakukan 
untukku...
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Ortu

Dua tahun yang lalu anak-anak 
mempersiapkan surprise birthday party di 
tengah malam untuk saya. Saat itu usia 

mereka 8 dan 10 tahun. Saya benar-benar 
tidak menduga, terharu, serta senang, 

karena itu menunjukkan bahwa mereka 
sayang dan peduli kepada orangtuanya.

Ibu Irene Kartika Widjaja
orangtua Angie &Michael

Melihat dia bertumbuh menjadi anak 
yang penyayang, pintar, dan takut akan 

Tuhan rasanya itu adalah sebuah karunia 
Tuhan serta hal yang paling berkesan 

untuk saya.

Ibu Sherly Bernadette Yulihin 
(Lingk. St. Theresia dkk/Y)

Putra saya Chris, sangat mandiri. Walau dia 
cowok, dia rajin membantu saya mengerjakan 

pekerjaan rumah seperti mencuci piring, 
menyapu, mengepel, beres-beres rumah, 

sehingga meringankan pekerjaan saya. Semua 
itu dilakukannya tanpa mengeluh capek. Saya 

sangat bangga padanya.

Ibu Evi Maria
Orangtua Laurensius Christian Fernando

(Lingk. St Katarina de Siena)

Anak-anak saya menurut kepada 
orangtua, apa adanya, dan mengerti 

keadaan orangtuanya.

Ibu Susilowati
orangtua Henrika Kristi

Hal yang berkesan bagi saya adalah 
anak-anak mau terlibat dan semakin giat 

dalam pelayanan gereja

Ibu Yuliana Dewi
(pendamping Putri Sakristi Katedral  )

Saat mereka berusaha keras untuk 
tidak jajan demi memberikan kejutan 

ulang tahun untuk saya.

Ibu Lydia Halim
Orangtua Abigail, Calista & Emily 

(Lingk. St Kosmas, wilayah St Linus)

Anak-anak selalu mempunyai cara untuk 
membahagiakan orangtuanya, baik mereka sadari 
maupun tidak. Bantuan kecil dalam pekerjaan di 
rumah, kejutan ulang tahun atau sekadar memberi 
pelukan, sungguh merupakan hal yang menyejukkan 
dan meninggalkan kesan mendalam bagi orangtua. 
Sederhana. Karena kebanggaan terbesar orangtua 
adalah melihat anak-anaknya bertumbuh dalam 
iman serta menjadi pribadi yang mandiri dan 
bertanggungjawab. MeITA

Hal paling berkesan 
yang pernah
Anak-ku lakukan 
untukku...
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Konservasi
Menara
Katedral

Sejak diresmikan 21 April 1901, tiga menara 
baja yang ada di pucuk gereja kita itu, terakhir kali 
dicat pada tahun 1986. Artinya sudah 31 tahun 
yang lalu, menara yang tampaknya baik itu, terus 
menerus dimakan karat. Tapi kini akhirnya, 
menara-menara tersebut dapat kembali dikaji, 
diganti, dan dirawat agar lestari keberadaannya. 
Menara Katedral mulai dikonservasi sejak 
bulan Mei hingga Oktober 2017 mendatang.

Proses kajian, perencanaan dan 
pengerjaan, masing-masing memiliki 
tantangannya tersendiri. Setelah dua tahun 
melakukan proses kajian, akhirnya Tim 
P3GK dan konsultan ahli dipertemukan 
dengan kontraktor ahli yang penuh 
komitmen untuk mengerjakan konservasi 
ini. Dukungan finansial dan moril dari 
umat pun berdatangan dan masih akan 
terus dibutuhkan oleh Gereja Katedral.

Tuhan si empunya Gereja ini, 
penyertaanNya terus terasa, dan 
memang tak pernah terlambat. Para 
teknisi tangguh pun datang bekerja 
dengan semangat, agar bisa pulang  
dengan selamat. Terima kasih 
Tuhan! DAvID HARyAnTO, TATA
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Fokus 
Katedral

1. Menara Benteng Daud
(menara Utara)

Pekerjaan berbahaya: 
pemasangan pe-
rancah untuk 
pijakan teknisi 
pembersih. 
Harus 
dikerjakan
meski 
beresiko 
tinggi.

Doa dan berkat menjadi 
bagian proses pengerjaan 
konservasi menara.

Berfoto bersama sebagai 
tanda resmi dimulainya 

Konservasi 3 menara (3 Mei 
2017); Rm.Hani, tim P3GK, 

kontraktor, konsultan ahli, dan 
petugas keamanan.

Proses pembersihan
cat asal dilakukan 

dengan sistem
water jet pump 

bertekanan tinggi. 
Pengerjaan dimulai 
dari puncak teratas 

menara (60 meter dari 
permukaan tanah), lalu 

kemudian menurun 
ke bagian bawah 

menara (35 meter dari 
permukaan tanah). 

Setelah Benteng Daud 
selesai dikonservasi, 
menyusul kemudian 

Menara Gading, 
dan terakhir Menara 

Malaikat Tuhan. 

Seorang 
konsultan ahli

dan teknisi

2. Menara Gading
(menara Selatan)

3. Menara
Malaikat Tuhan
(menara Tengah)

~tidak nampak~

Tahukah Anda?
Ayam Jago hanya ada di 
pucuk Menara Gading ini

Fo
to

: D
ok

.P
3G

K



16 17

Lonceng Katedral edisi 44

Pengalaman jatuh sakit mempunyai dimensi keselamatan:
bila ditanggung dengan sabar dalam teladan dan

semangat salib Kristus, pengalaman jatuh sakit mampu 
memurnikan jiwa dari dosa-dosa kita dan sesama...

bisa saja mengalami sakit berat lagi.
Warta
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“Semoga Tuhan 
membebaskan 
Saudara dari 

dosa dan 
membangunkan 
Saudara dalam 

rahmat-Nya.
Amin"

Sakramen Ekaristi 
sebagai sumber 

kekuatan bagi jiwa
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“Semoga karena 
pengurapan suci 

ini Allah yang 
Maharahim 

menolong Saudara 
dengan rahmat Roh 

Kudus...”

Misa 
Pengurapan 
Orang Sakit
Sabtu, 8 Juli 2017
Gereja Katedral Jakarta
Rm. Hani Rudi Hartoko SJ.
Rm. Joseph Situmorang SJ.
Rm. Kristiono Puspo SJ.
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Hari itu 
merupakan 
hari istimewa 
bagi banyak 
oma, opa, dan 
umat yang 
mengusahakan hadir 
di Misa Pengurapan 
Orang Sakit. 

Misa dimulai 
pukul 9 tepat. Umat  
yang datang berasal 
dari dalam dan luar 
paroki; bahkan ada 
pula yang jauh-jauh 
datang dari Bintaro 
bersama sanak 
keluarganya. 

Kerinduan umat 
akan peneguhan dari 
Allah, lewat Sakramen 
Pengurapan Orang 
Sakit, terasa penuh. 
Seperti Allah yang 
berinisiatif melawat 
umatNya, para imam 
menghampiri dan 
mengurapi masing-
masing saja yang 
turut serta dalam 
misa. Sungguh sebuah 
kebahagiaan yang 
larut dalam haru.
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100 Tahun 
Penampakan 
Bunda Maria 

Fatima

P   ada 13 Mei dan 13 Juni 2017, umat Katolik 
sedunia memperingati Yubileum Seabad 

penampakan Bunda Maria. Kepada tiga 
anak gembala yang bersahaja, Bunda Maria 
menampakan diri di Cova da Iria, Portugal. 
Lucia, Francesco, dan Jacinta, mendapat pesan 
setiap tanggal 13 mulai Mei hingga Oktober 
1917. 

Diawali dari pelataran Gua Maria di 
Gereja Katedral Jakarta, umat pun merayakan 
hari khusus tersebut. Romo Hani Rudi Hartoko 
SJ, bersama umat meluangkan waktu khusus 
untuk berdoa Rosario, Prosesi, dan Ekaristi 
pada tanggal 13 Mei dan 13 Juni 2017 yang 
lalu. 

Dan rangkaian acara yang dimulai pukul 
17.30 akan diadakan di tanggal yang sama 
setiap bulan hingga Oktober 2017, kecuali 
untuk 13 Agustus dimulai pukul empat sore. 

Ratusan orang berkumpul, menyanyikan 
kidung tentang Maria, mengiringi para putra 
altar dan putri sakristi dengan lilin menyala. 
Mereka memimpin barisan petugas Misa dan 
imam selebran yakni Romo Hani—panggilan 
Romo Hani Rudi Hartoko--menuju pelataran 
Gua Maria. 

Air Suka Cita Maria
Dalam pernyataan pembuka, Romo Hani 

menyatakan Air Sukacita Maria yang terdapat 
di Gua Maria Katedral Jakarta, diambil dari 
air tanah sumur Katedral dan ditambahkan air 
dari 9 mata air beberapa tempat ziarah yang 
dikumpulkan dari umat. 

Sembilan tempat itu adalah Sungai 
Yordan, Gua Maria di Lourdes, Perancis, Gua 
Maria Sendangsono, Yogyakarta, Gua Maria 
Kerep, Ambarawa. Lalu juga air dari Sendang 
Jatiningsih, Klepu, Yogyakarta, Tirta Perwita 
Sari, Candi Hati Kudus Yesus, Ganjuran, 
Yogyakarta, kemudian Gua Maria Our Lady 
of Altoting, Bavarian, Jerman, dan pertapaan 
Santa Magdalena, Baume, Perancis. Yang 
pasti, tentu saja, dari Cova da Iria, Fatima, 
Portugal. Berkat yang dibawa oleh air yang 
terkumpul dari berbagai tempat suci itu 
diharapkan meneguhkan iman kita semua, 
umat Tuhan yang dipanggil setiap saat untuk 

menjadi berkat dan kabar gembira 
bagi sesama.

Prosesi
Doa Rosario kemudian 

didaraskan segenap umat yang hadir, dipimpin 
oleh seorang wakil umat. Setelah doa Rosario, 
dimulai prosesi perarakan dari pelataran 
Gua Maria menuju ke dalam gereja. Patung 
Bunda Maria Fatima diusung beberapa umat 
yang berjalan perlahan menuju pintu masuk 
gereja. 

Barisan umat memegang lilin, tertib 
mengikuti di belakang rombongan pengusung 
patung sambil mengkidungkan Ave Maria. 

Saat prosesi perarakan doa di beberapa 
perhentian didaraskan. Yang pertama adalah 
Doa Yubileum Bakti yang dipersembahkan 
di depan lambang Negara Indonesia, Garuda 
Pancasila, yang terletak di halaman samping 
gereja.

Perhentian ke-2 di depan pintu utama 
gereja, di mana umat mendaraskan doa untuk 
Bapa Suci. Setelah mulai memasuki gereja, 
didoakan doa mohon damai di depan patung 
Pieta. Doa di setiap perhentian selalu ditutup 
dengan doa Bapa Kami, Salam Maria, dan 
Kemuliaan. 

Tiba di altar, patung Bunda Maria 
Fatima pun diletakkan di samping ambo. 
Doa yang diajarkan Bunda Maria dan para 
malaikat diucapkan bersama. Perarakan 
ditutup dengan menyanyikan Kidung Maria 
– Magnificat / Salve Regina. 

Perayaan Ekaristi yang menjadi puncak 
seluruh rangkaian acara, pada 13 Juni 
bertepatan dengan peringatan Santo Antonius 
dari Padua. 

Dalam homili, Romo Hani menekankan 
pesan untuk setia menjadi murid Yesus meski 
menjadi minoritas di Indonesia. “Kita harus 
tetap menjadi bagian dari pembaharuan 
negeri ini, menjadi garam yang tetap asin dan 
lilin yang tetap menyala, bersama doa dan 
teladan Bunda Maria serta St Antonius,” ujar 
Romo Hani. TRIASTUTI/GeRRy

Seputar 
Katedral
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Jembatan Antar Agama dan Masyarakat

Lonceng Katedral 
Komunikator
Harapan
& Iman

Komunitas

Lebih jauh, aktivis Seksi 
HAAK—akronim Seksi 
Hubungan Antar Agama dan 
Kemasyarakatn--diharapkan 
peduli terhadap masalah sosial 
politik dalam masyarakat 
Indonesia. 

Seksi ini menjadi 
perpanjangan tangan Gereja 
ke pihak luar Gereja dalam 
membangun jalur komunikasi 
yang baik dalam masyarakat, 
menciptakan kebersamaan 
berlandaskan cinta kasih. 
Tujuan akhirnya, tercipta 
persaudaraan yang harmonis 
dan berbela rasa tanpa 
memandang latar agama yang 
dipeluk.

Maka, tujuan aktivitas seksi 
ini, bukanlah misi membuat 
orang lain menjadi Katolik atau 
pengikut Kristus. Lebih pada 
mempraktekan intisari ajaran 
Kristus, yakni semangat untuk 
mewujudkan Gereja  yang 
lebih hidup. Caranya, dengan 
menggalang persaudaraan 
sejati, diantaranya dengan 

berdialog dengan pihak agama 
dan keyakinan lain untuk 
mengatasi dan menanggapi 
seluruh aspek kehidupan 
sehari-hari.  

Ini penting, karena 
realitas dalam masyarakat 
Indonesia adalah bhinneka 
alias majemuk, dengan 
kebutuhan hidup yang sama 
sebagai manusia. Karena 
itu, kesadaran hubungan 
kemanusiaan itu hendaknya 
dipererat. 

Untuk itu, para aktivis 
Seksi HAAK perlu memahami 
Pancasila sebagai ideologi 
negara Indonesia. Lewat 
“bahasa” Pancasila dan 
bukan “bahasa” Injil kita akan 
lebih mudah membangun 
komunikasi dan mewujudkan 
persaudaraan sejati. 

Bagi umat Katolik, 
kegiatan ini adalah sama 
dengan perutusan dari Kristus. 
Dasarnya adalah salib Kristus 
yang menunjukkan tiga hal, 
yang mesti menjadi perhatian 

para aktivis. Pertama vertikal 
ke atas, mewujudkan cinta 
akan Tuhan. Kedua, vertikal 
ke bawah mewujudkan cinta 
kepada bumi dan alam semesta 
atau lingkungan. Ketiga arah 
horizontal, yakni ke kanan dan 
ke kiri. Ke kanan mewujudkan 
cinta kepada sesama yang 
miskin, sedangkan ke kiri cinta 
kepada sesama yang malah 
memusuhi kita atau intoleran.

Menyadari setiap aspek 
tersebut, sebagai pembawa 
kabar gembira kepada 
setiap makhluk, kita harus 
mewujudkan persaudaraan 
sejati yang konkret 
berdasarkan kesejahteraan 
bagi masyarakat Indonesia. 

Di Gereja Katedral Santa 
Perawan Maria Diangkat Ke 
Surga, Seksi Hubungan Antar 
Agama dan Kemasyarakatan 
dipimpin CG Irawati Simasjah, 
yang kini secara progresif 
mengajak umat bergabung 
dalam berbagai kegiatan seksi 
ini. PURnA

SAATNYA MENGENAL TETANGGAMU. ITULAH ANTARA LAIN MISI DIBENTUKNYA SEKSI 
HUBUNGAN ANTAR AGAMA DAN KEMASYARAKATAN DI LINGKUNGAN GEREJA. MENJADI 

JEMBATAN ANTARA AGAMA SATU DAN LAINNYA, SERTA MASYARAKAT PEMELUKNYA. 

Fo
to

: L
K

/ M
ar

ia
 M

ar
th

a

KOMSOS
Corner

Bahas praktek kerukunanan masyarakat dan tantangannya

 di lingkungan masing-masing
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Berangkat dari kultur budaya dan sejarah 
masing-masing bangsa di setiap Negara 

maka gambar ornamen sosok Maria Bunda 
Segala Bangsa mencerminkan ekspresi 
iman. Ekspresi seni yang menggambarkan 
secara visual tentang sosok Bunda Maria 
menjadi pengalaman tersendiri bagi setiap 

personal seniman, seperti seniman 
F. Widayanto dari Indonesia 

yang lukisannya terpampang 
di Gereja Kabar Gembira, 

Nazareth, Israel.
Senin, 22 Mei lalu, 

bertempat di aula atas 
Katedral, digelar acara 

launching 

Bunda Maria Segala Suku. Hasil perlombaan 
tersebut diekspos dengan mengusung konsep 
kebhinekaan Indonesia sekaligus merawat 
Negara Kesatuan Republik Indonesia 
(NKRI). Mgr. Ignatius Suharyo memaknai 
acara ini sebagai kebangkitan nasional kedua 
pada 20 Mei 2017 karena sebagai kesadaran 
baru betapa pentingnya persatuan dan 
kesatuan bangsa. 

NKRI merupakan wujud karya Allah 
yang nyata di Bumi Nusantara, yang 
dalam konteks historis perjuangan bersama 
melahirkan bangsa dan negara Indonesia. 
Mgr. Suharyo menyebut sebuah gagasan 
cemerlang bahwa ide menciptakan gambar 
patung Bunda Maria Segala Suku merupakan 
salah satu bentuk usaha merawat NKRI. 
GeRRy

Launching
Bunda Maria Segala Suku

Profil

Perutusan OMK KAJ 
ke Asian youth Day
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AYD akan mengikuti rangkaian dinamika 
Day in Diocese Keuskupan Agung Jakarta 
yang dimulai serentak pada 29 hingga 31 
Juli 2017 di delapan titik dekenat. Delapan 
dekenat tersebut adalah Jakarta Pusat di St. 
Paskalis Cempaka Putih, Jakarta Timur di 
St. Aloysius Gonzaga, Cijantung , Jakarta 
Utara di St. Yohanes Bosco, Danau Sunter. 
Lalu Dekenat Jakarta Selatan di Keluarga 
Kudus, Pasar Minggu, Jakarta Barat 1 di 
St. Maria Fatima, Toasebio , serta Jakarta 
Barat 2 di St. Matias Rasul, Kosambi. 
Sementara di Tangerang, Banten, di St. 
Laurentius, Alam Sutera, dan Bekasi di St. 
Albertus Agung Harapan Indah.

Mereka akan berkumpul di masing-
masing tempat tersebut, sebelum masuk 
ke puncak acara utama di Yogyakarta. 
Di Yogyakarta, mereka akan bergabung 
dengan peserta dari Keuskupan 
Palangkarya, Timika, Tanjung Selor, dan 
Jayapura. Selain itu tamu dari Filipina dan 
Taiwan turut serta bergabung menjadi satu 
di Asian Youth Day. GeRRy

Minggu 9 Juli pk 11.00, sebagian 
bangku di bagian altar utama Gereja 

Katedral berisi para peserta dan volunteer 
Asian Youth Day (AYD) Keuskupan Agung 
Jakarta. Secara khusus misa konselebrasi 
dipimpin oleh Romo Samuel Pangestu 
(Vikjen KAJ), Romo Albertus Yogo 
Prasetianto (Ketua Komisi Kepemudaan 
KAJ), dan Romo Ch. Kristiono Puspo. 

Dalam homili yang disampaikan oleh 
Romo Samuel, orang muda diajak untuk 
mengenal siapa Yesus. Termasuk tanggung 
jawab memikul salib yang berat, berkaca 
pada Yesus yang memikul beban-beban 
dosa manusia. “Kita adalah anak Allah, 
Roh Kudus. Bukan hamba dosa. Karena kita 
diselamatkan. Hanya dengan Yesus, kita 
dapat mengenal Allah yang sesungguhnya,” 
kata Romo Samuel. Dalam pesannya, Romo 
Samuel juga mengajak kaum muda untuk 
bangkit dan bergerak menjadi pewarta 
sukacita dengan hati penuh syukur dan 
berterima kasih kepada Tuhan. 

Pada kesempatan itu, seluruh peserta 

Liputan
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Serba- 
Serbi

isabel Juan Saleh
(6 tahun)

edmund Tabah
(4 tahun) - Link.bernardus realino

bernadette daniela Chandra 
(4 tahun) - Paroki Petrus Paulus birgitta Marcella Tan 

(10 tahun) - Link. St.Clara

erin Tabah
(7 tahun) - Link. bernardus realino

Antonius rendy
(7 tahun) - Link. St.Aloysius gonzaga

Selamat!
Bagi Adik-adik

Pemenang

Lomba Mewarnai
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