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Jadwal misa

Sabtu, 18.00 WIB

Minggu, 06.00 WIB
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Jadwal misa haRian

    Gereja: Selasa & Jumat, 18.00 WIB

    Kapel Sr. OSF: Senin, Selasa, 

    Jumat & Sabtu, 05.30 WIB

    Kapel Sr. PK: Rabu, 06.00 WIB

    Kapel Sr. ALMA: Kamis, 06.00 WIB
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 RENUNGAN

Percaya kepada Kristus adalah Anugerah
Oleh: Romo Canisius Sigit Tridrianto, CM

 
Ada orang kaya. Dia sangat menikmati kekayaannya itu. Dia 
merasa ada yang kurang dalam hidupnya. Datanglah ia kepa-
da Yesus. Orang kaya itu berlutut di hadapan Yesus dan ingin 
mengikuti-Nya. Tetapi ia sedih mendengar tantangan Yesus. Dia 
ingin menjadi murid-Nya tetapi ia mencintai kekayaannya. Ti-
dak mudah untuk percaya kepada Kristus. Apalagi mengikuti-
Nya.

Percaya dan menjadi murid Kristus adalah anugerah. Melalui Dia 
kita memperoleh hidup kekal. Mengikuti Yesus Kristus berarti 
hidup semakin menyerupai Dia, yaitu mengikuti-Nya secara to-
tal sambil melepaskan segala sesuatu yang dapat merintanginya. 
Rintangan itu bisa berupa beraneka wujud, seperti harta milik, 
kedudukan, kenikmatan, dan kehormatan. 

Berelasi yang kuat dengan Yesus berarti juga berelasi dengan baik 
dan harmonis dengan sesama. Cara hidup itu tidak  mudah kare-
na mengandung risiko yang berat. Untuk itu kita harus bertekun 
memohon rahmat Tuhan yang akan mengerjakan segala sesuatu, 
sekalipun mustahil bagi ukuran kita. (Mrk. 10:17-30).

Rahmat tetapi berat. Itulah gambaran mengikuti Yesus. Siapa 
yang mampu mengikuti Yesus dengan semangat yang diminta-
Nya? Yakni, meninggalkan segala-galanya dan mengikuti Dia se-
bagaimana yang diminta-Nya dari orang kaya. Bukankah kita 
lebih cenderung mencari rasa aman dan nyaman dengan berlin-
dung pada materi, kekuasaan, maupun kemapanan hidup? 

Memang tidak mudah. Karena itu, kita dituntut untuk memiliki 
sikap bijaksana. Juga sikap rendah hati untuk berani percaya dan 
menyerahkan diri seutuh-Nya kepada bimbingan Tuhan. Kita 
memang tidak mampu mengikuti Yesus tanpa anugerah yang 
diberikan-Nya kepada kita. Kita percaya bahwa Yesus menaruh 
belas kasih kepada kita. Suara kasih-Nya itu terus menyapa dan 
merangkul kita sehingga kuasa Allah juga selalu bekerja dalam 
hidup kita. Apakah kita berani percaya dan menyerahkan hidup 
kita sepenuhnya kepada-Nya?

KABAR KITA
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Seksi Hubungan Antar Agama dan Kemasyarakatan (HAAK) Lingkungan me-
miliki peran penting dalam menjaga hubungan antar umat beragama di ma-
syarakat. Menurut Moderator HAAK KAJ Romo Antonius Suyadi Pr, tugas 
utama seksi HAAK Lingkungan adalah membangun komunikasi, relasi, serta 
bekerja sama dengan para tokoh agama, RT/RW, dan tokoh masyarakat di seki-
tar lingkungan. Juga membangun hubungan baik dengan pemerintah setempat 
(lurah/camat). 

Sementara tugas yang lainnya, antara lain: menggerakkan umat untuk bertetang-
ga dengan baik, mengajak umat mengenal umat beragama lain, dan mengge-
rakkan umat untuk bersilaturahmi dengan umat agama lain terutama saat hari 
besar. “Selain itu,  bersama umat mengadakan kegiatan untuk memupuk keru-
kunan dan persaudaraan, mengaktifkan umat untuk mengambil bagian dalam 
kegiatan RT dan RW,” jelas Romo Suyadi di acara Pembekalan dan Kaderisasi 
Seksi HAAK Lingkungan, Minggu (7/10), di Perumahan Gading Griya Lestari, 
Jakarta Utara. (Retz)

WORO-WORO

AGENDA GEREJA BULAN OKTOBER 2018 & NOVEMBER 2018

1. Donor Darah: Minggu, 21 Oktober 2018, pukul 08.00 WIB, di gereja.

2. Kaderisasi Pengurus Seksi Kepemudaan Paroki dan OMK Wilayah: Jumat-Minggu, 23-25 No-
    vember 2018. OMK yang berminat dapat mendaftar ke ketua lingkungan masing-masing. 

3. Pentas Seni Budaya & Syukuran: Jumat, 23 November 2018, pukul 18.00 WIB (diawali dengan 
    Misa Novena Medali Wasiat). Menampilkan lagu-lagu dan tari-tarian daerah Sumatera, Betawi, 
    Papua, NTT, dan lainnya. Umat diundang hadir. 

4. Umat yang mempunyai keahlian di bidang listrik, video, mesin diesel, dan sound system, serta 
    ingin terlibat dalam pelayanan bidang sarana dan prasarana di gereja, dapat menghubungi Bapak 
    Alim (Koordinator SAPRAS) dan Bapak Aris (Ketua Seksi SAPRAS).

5. Bagi umat yang memiliki hobi menulis, fotografi, dan membuat video silakan bergabung di Seksi 
    Komsos. Keterangan lebih lanjut dapat menghubungi Komsos Gereja Salib Suci-081388867100.

6. Bagi umat yang berminat melayani di Paduan Suara Gereja Salib Suci (GSS) & Paduan 
    Suara OMK GSS, dapat menghubungi Bpk. Ign. Irawan Nugroho-081284878998. 



KATEKESE

Lectio Divina
Membantu Kita Bersahabat dengan Allah

Tradisi Gereja Katolik mengenal lectio divina. Lectio devina merupakan bahasa 
Latin yang berarti “bacaan ilahi, bacaan rohani, atau bacaan kudus”. Artinya, 
berdoa dan membaca Alkitab, yang bertujuan mendekatkan diri kepada Allah. 

Praktik lectio devina dimulai dengan rileksasi. Kemudian membersihkan pikiran 
kita dari pemikiran dan kekhawatiran terhadap perkara-perkara duniawi. 
Kemudian barulah kita dapat melakukan empat langkah berikut:
Lectio atau membaca sabda Allah secara cermat dan hormat sebanyak beberapa 
kali. Tidak membaca dengan keras. Membaca dengan pelan dan penuh perhatian. 
Mencermati sabda Allah dengan lemah lembut supaya mampu mendengarkan 
sapaan Allah.

Meditatio atau permenungan bacaan Kitab Suci sehingga memahami teks bacaan 
sesuai konteksnya. Kita harus menggunakan kemampuan akal budi dan imajinasi 
kita. Kita harus membaca kembali perikop tersebut dan berusaha mendapatkan 
makna dasarnya guna menemukan unsur pentingnya. Pada langkah ini, kita 
membiarkan sabda Allah menyentuh dan merasuki dimensi kehidupan kita yang 
terdalam.

Oratio atau doa (dialog dengan Allah). Doa adalah tanggapan kita terhadap 
sapaan Tuhan. Setelah dipenuhi sabda yang menyelamatkan, maka kita memberi 
tanggapan. St. Cyprian berkata, “Melalui Kitab Suci Tuhan berbicara kepada 
kita, dan melalui doa kita berbicara kepada Tuhan.” Dalam lectio devina, kita 
berkomunikasi dua arah dengan Tuhan. Sebab, kita berdoa dengan merenungkan 
sabda-Nya dan kemudian menanggapi sabda-Nya. Menanggapinya dengan 
ungkapan syukur, jika kita menemukan pertolongan. Menanggapinya dengan 
pertobatan, jika kita menemukan teguran. Dan menanggapinya dengan pujian 
kepada Tuhan, jika kita menemukan pernyataan kebaikan dan kebesaran-Nya. 

Contemplatio atau kontemplasi. Kita berada dalam kehadiran-Nya. Dalam 
keheningan, tanpa kata. Hanya menikmati pengalaman tinggal dan berada 
dalam kehadiran Allah. Dalam contemplation, hanya ada Allah saja di dalam hati 
dan pikiran kita. 

Lectio devina membantu kita untuk dapat mencapai persahabatan dengan Allah. 
Jika kita rajin dan tekun melakukan lectio devina, maka kita akan mengalami 
persahabatan yang erat dengan Allah. (Yani/dbs)
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Adakan Lagi Tahun Depan 

Tidak seperti biasanya, Minggu (30/9) sekitar pukul 16.30 WIB, halaman Gereja Salib 
Suci dipadati umat. Umat mengantri menukarkan kupon Malam Persembahan Sejuta 
Mawar dengan bunga mawar, sesuai pesanan mereka. Ada yang membeli satu tangkai, 10 
tangkai, bahkan 20 tangkai. Bunga-bunga mawar tersebut akan dipersembahkan kepada 
Bunda Maria tercinta, sebagai bentuk ucapan syukur mereka.

Faustina Derli, warga lingkungan St. Aloysius Gonzaga termasuk salah satu umat yang ikut 
mengantri. Ia datang untuk mengikuti Misa Malam Persembahan Sejuta Mawar (MPSM)
yang diadakan Gereja Salib Suci, Paroki Cilincing. Ia ingin memberikan persembahan 
bunga mawar untuk Bunda Maria sebagai ungkapan syukur sekaligus berdevosi kepada 
Bunda Maria. 

Misa MPSM diselenggarakan secara konselebrasi. Dipimpin oleh Romo Canisius Sigit 
Tridrianto, CM dan Romo Antonius Didit Soepartono, Pr (Romo Moderator Legio Maria 
untuk wilayah Indonesia Barat dan Pemimpin Rohani Senatus Bejana Rohani). Serta 
didampingi Romo Alexius Dwi Widiatna, CM, Romo Emanuel Prasetyono, CM, Romo 
Wiwit Subagyo,CM, dan Romo Jost Kokoh, Pr. Dalam khotbahnya, Romo Jost mengajak 
umat untuk be happy, be healthy, dan be holy. 

Usai Misa diadakan perarakan Patung Bunda Maria Medali wasiat. Perarakan dimulai di  
depan pintu masuk gereja dan berakhir di gua Maria. Selama perarakan, umat mendaraskan 
doa Rosario. Usai perarakan, umat bergantian berdoa dan mempersembahkan bunga 
mawar untuk Bunda Maria.  

Misa MPSM baru pertama kali diadakan Gereja Salib Suci. Dan dihadiri  sekitar 1.500 
umat. Panitia bersyukur, penjualan bunga mawar berhasil menembus angka 290 juta 
rupiah. Keuntungan penjualan itu akan digunakan untuk pembangunan Gedung Karya 
Pastoral (GKP) Gereja Salib Suci.

“Malam Persembahan Sejuta Mawar merupakan ungkapan syukur atas penyertaan Tuhan 
selama ini. Terutama selama proses pembangunan GKP. Pasti proses pembangunan GKP 
dapat berjalan lancar karena berkat pendampingan Bunda Maria. Diharapkan melalui 
acara ini umat semakin bersyukur dan berbagi,” kata Romo Canisius Sigit, CM. 

Sehari setelah MPSM diadakan Safari Rosario. Patung Bunda Maria diarak dan berkunjung 
ke 40 lingkungan yang ada di Paroki Cilincing. Umat sangat antusias menyambut kegiatan 
tesebut. Umat berharap tahun depan Gereja menggelar acara serupa. 

“Sudah  bertahun-tahun kami menantikan acara seperti ini. Puji Tuhan tahun ini akhirnya 
Gereja Salib Suci menggelar acara MPSM dan Safari Rosario. Kami bersyukur menjadi 
lingkungan yang pertama kali dikunjungi oleh Bunda Maria,” ujar Antonius Kono, umat 
Lingkungan St. Kalistus, Wilayah 6. (Retz)

KABAR GEREJA


