BERSAMA SIMON PETRUS
MENGENAL YESUS SEBAGAI
GURU DAN TUHAN
(Modul Pertemuan APP 2021 untuk Orang
Muda Katolik Keuskupan Surabaya)

Pendalaman Iman Bulan Rosario untuk OMK Keuskupan Surabaya 2021

i

Tim Penyusun

Modul Pendalaman Iman Bulan Rosario
OMK Keuskupan Surabaya 2021
MATERI oleh Tim Komisi Kepemudaan Keuskupan Surabaya
Pertemuan 1 oleh Kasimirus Tatebburuk (Katekis Pusat Pastoral)
Pertemuan 2 oleh Ignatius Christian Fernando Qwensi (OMK Salib Suci)
Pertemuan 3 oleh Stefani Desianti Prayitno (OMK Kelsapa)
Pertemuan 4 oleh Desmonda Paramartha (OMK SMTB)
Pertemuan 5 oleh Oei Tik Ham (OMK SPM, Gresik)
ILUSTRASI oleh Fernanda Briliant (OMK Mater Dei, Madiun)

Nihil Obstat:
RD. Silvester Elva Permadi
(Ketua Komisi Kepemudaan Keuskupan Surabaya)
Surabaya, 20 September 2021
Imprimatur:
RD. Yosef Eko Budi Susilo
(Vikaris Jendral Keuskupan Surabaya)
Surabaya, 23 September 2021

ii

Pendalaman Iman Bulan Rosario untuk OMK Keuskupan Surabaya 2021

SEKAPUR

SIRIH

Hai
teman
muda.
Saat ini kita memasuki bulan
Oktober yaitu bulan rosario.
Gereja secara khusus mengajak
kita
menghormati
Bunda
Maria dengan berdoa rosario.
Mengapa berdoa rosario? Santo
Yohanes Paulus II mengatakan
bahwa rosario adalah doa yang
mengagumkan. Mengagumkan
dalam
kesederhanaan
dan
kedalamannya. Dalam katakata “Salam Maria” peristiwaperistiwa hidup Yesus yang
pokok nampak di hadapan jiwajiwa yang mendoakannya. Pada
saat yang sama hati kita dapat
memeluk-Nya, melalui rangkaian
puluhan butir rosario.
Tema pendalaman iman
tahun ini adalah “ mengenal Yesus
sebagai guru dan Tuhan”. Dari
situ kita mengambil tema rosario
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mengenal Yesus melalui peristiwa gembira. Kita diajak untuk semakin mengenal
Tuhan Yesus melalui permenungan peristiwa gembira rosario. Oleh karena
itu, modul ini mengajak teman muda untuk berdoa rosario diawali dengan
membaca peristiwa gembira Injil. Untuk menambah kedalaman memasuki
misteri peristiwa gembira, teman-teman diajak membaca surat untuk Bunda
Maria. Surat pada Bunda Maria kita baca dengan disposisi seseorang yang
sungguh rindu pada Maria. Kita berharap mengalami peristiwa gembira secara
personal sekaligus mendapatkan insight iman akan Maria.
Dalam modul ini ada 5 tema yang akan kita dalami dan doakan. Adapun
tema itu sebagai berikut. Pertama, The Rejoice (sukacita). Dalam tema pertama
ini, teman-teman diajak untuk bersukacita karena Allah sendiri mau menjadi
manusia dan lahir untuk kita. Kedua, Share the Love (Berbagi kasih). Tema kedua
ini mengingatkan kita bahwa sukacita bukanlah milik kita sendiri. Sukacita baik
untuk bisa dibagikan melalui perjumpaan dengan orang lain. Ketiga, Man for
others (menjadi “roti” untuk sesama). Dalam tema ketiga ini teman-teman
diharapkan mau jadi berkat untuk yang lain. Meskipun ada penderitaan dan
perjuangan, hidup kita akan selalu bermakna untuk orang lain. Keempat, Give
the Best (berikan yang terbaik). Bunda Maria telah memberikan contoh yang
sangat luar biasa. Dia mempersembahkan Yesus, buah hatinya yang sangat
berharga. Kelima, Come Home! (kembali ke Rumah Bapa). Jika Yesus tahu
bagaimana menjadi Putera BapaNya di Bait Suci, teman-teman diajak untuk
mencari Bapa di hati teman-teman. Carilah, temukan dan bersukacitalah!
Semoga modul ini dapat membawa orang muda pada pengenalan
yang semakin dalam akan Tuhan Yesus melalui misteri peristiwa gembira.
Tuhan memberkati.

RD. Silvester Elva Permadi
Pohsarang, 20 September 2021
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“Kata Maria: “Sesungguhnya aku ini adalah hamba Tuhan;
jadilah padaku menurut perkataanmu itu.”
Pendalaman Iman Bulan Rosario
untuk
OMK Keuskupan Surabaya 2021
Luk 1:
38a
vi

PERTEMUAN I

THE REJOICE
SUKACITA

LAGU PEMBUKA (PS. 435: Hatiku Gembira, Tuhan)
Hatiku gembira Tuhan, Engkau datang padaku
Hatiku gembira Tuhan, Engkau datang padaku
Hadirlah dekatku Tuhan, jangan tinggalkan daku
Hadirlah dekatku Tuhan, jangan tinggalkan daku
Jadikanlah kami Tuhan, putra-Mu yang setia
Jadikanlah kami Tuhan, putra-Mu yang setia
PENGANTAR
Teman muda yang tercinta. Tidak terasa ya kita sudah di bulan Oktober
tahun ini. Bulan Oktober dikhususkan sebagai bulan rosario loh! Bulan ini
kita akan berdoa rosario di komunitas kita sebagai orang muda. Sebelum
berdoa Rosario kita akan mendengarkan Sabda Tuhan. O ya, tema
pendalaman iman tahun ini masih tentang mengenal Yesus Guru dan Tuhan.
Maka di bulan rosario kita akan mendalami tema Mengenal Yesus dalam
Peristiwa Gembira. Peristiwa gembira rosario adalah kisah tentang sahabat
terbaik kita yaitu Yesus. Dialah Guru dan Tuhan kita. Kita ingin merenungkan
peristiwa hidup-Nya dalam untaian rosario suci peristiwa gembira. Ada lima
kali pertemuan. Tema pertemuan pertama adalah The Rejoice. Apa sih
maksudnya? Nah, itulah yang akan kita renungkan dan doakan bersama.
Semoga dengan mendengarkan Sabda Tuhan dan berdoa rosario bersama
kita semakin mengenal Yesus. Sebelum mulai, akan dibacakan intensiintensi yang akan kita doakan dalam rosario suci ini … (silakan dibacakan
intensi-intensi atau ujud-ujud yang diminta oleh teman muda).
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DOA PEMBUKA (dapat didoakan bersama atau oleh pemandu atau salah satu
peserta)
Ya Bapa, syukur kami haturkan kepada-Mu. Engkau masih menganugerahi
kami rahmat iman. Berkat rahmat iman itu, hari ini kami dapat berkumpul
sebagai murid-murid Yesus yang muda. Dialah Guru dan Tuhan kami.
Bukalah hati kami untuk mendengarkan Sabda-Mu. Semoga sabda-Mu
menguduskan kami. Bersama Bunda Maria kami menyatukan hati dalam
rangkaian doa rosario suci. Utuslah Roh Kudus-Mu agar kami dapat
menemukan sukacita dari-Mu. Berkenanlah mendengarkan permohonan
yang kami haturkan ini ...(hening sejenak... - dipersilakan masing-masing
menyampaikan intensi pribadi dalam hati). Bersama Bunda Maria, kami
haturkan doa ini kepada-Mu dengan pengantaraan Yesus Guru dan Tuhan
kami, yang hidup kini dan sepanjang masa, Amin.
BACAAN INJIL LUKAS 1: 26-38
P: Semoga Tuhan beserta kita			
U: Sekarang dan selama-lamanya
P: Inilah Injil Yesus Kristus menurut Lukas
U: Dimuliakanlah Tuhan
26
Dalam bulan yang keenam Allah menyuruh malaikat Gabriel pergi ke
sebuah kota di Galilea bernama Nazaret,
27
kepada seorang perawan yang bertunangan dengan seorang bernama
Yusuf dari keluarga Daud; nama perawan itu Maria.
28
Ketika malaikat itu masuk ke rumah Maria, ia berkata: “Salam, hai engkau
yang dikaruniai, Tuhan menyertai engkau.”
29
Maria terkejut mendengar perkataan itu, lalu bertanya di dalam hatinya,
apakah arti salam itu.
30
Kata malaikat itu kepadanya: “Jangan takut, hai Maria, sebab engkau
beroleh kasih karunia di hadapan Allah.
31
Sesungguhnya engkau akan mengandung dan akan melahirkan seorang
anak laki-laki dan hendaklah engkau menamai Dia Yesus.
32
Ia akan menjadi besar dan akan disebut Anak Allah Yang Mahatinggi.
Dan Tuhan Allah akan mengaruniakan kepada-Nya takhta Daud, bapa
leluhurNya,
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dan Ia akan menjadi raja atas kaum keturunan Yakub sampai selamalamanya dan Kerajaan-Nya tidak akan berkesudahan.”
34
Kata Maria kepada malaikat itu: “Bagaimana hal itu mungkin terjadi,
karena aku belum bersuami?”
35
Jawab malaikat itu kepadanya: “Roh Kudus akan turun atasmu dan kuasa
Allah Yang Mahatinggi akan menaungi engkau; sebab itu anak yang akan
kau lahirkan itu akan disebut kudus, Anak Allah.
36
Dan sesungguhnya, Elizabeth, sanakmu itu, ia pun sedang mengandung
seorang anak laki-laki pada hari tuanya dan inilah bulan yang keenam
bagi dia, yang disebut mandul itu.
37
Sebab bagi Allah tidak ada yang mustahil.”
38
Kata Maria: “Sesungguhnya aku ini adalah hamba Tuhan; jadilah padaku
menurut perkataanmu itu.” Lalu malaikat itu meninggalkan dia.
P: Demikianlah Injil Tuhan		
U: Terpujilah Kristus
33

HENING MERENUNGKAN SABDA ALLAH
(Pendamping memberikan waktu 2-3 menit untuk merenungkan Sabda
Tuhan.)
MEMBACAKAN SURAT YANG PERTAMA (dibacakan bersama)
Hai Bunda Maria.
Bunda Maria yang ada di Surga, kami sangat kangen. Kami kangen berdoa
bersama Bunda.
Bunda, kami memasuki bulan Oktober yang dikhususkan untuk berdoa
rosario bersama Bunda.
Dari sejarah Gereja, kami tahu bahwa bulan Oktober dikhususkan sebagai
bulan rosario. Peristiwa ini menjadi penting bagi kami karena pada tanggal 7
Oktober 1571 Paus Pius V mengajak seluruh umat berdoa rosario. Waktu itu
Gereja mohon kekuatan Allah bagi pasukan Eropa yang sedang berperang
melawan pasukan Turki. Paus dan seluruh umat berdoa rosario tanpa henti
dari pagi sampai petang.
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Dan benar, hari itu pasukan Eropa dianugerahi kemenangan. Pada 7 Oktober
1573, Paus Gregorius XIII menetapkan pesta santa Maria Ratu Rosario. Di
kemudian hari bulan Oktober menjadi bulan rosario.
Bunda kami yang ada di sorga,
Kami membayangkan betapa dahsyatnya bila semua teman muda Keuskupan
Surabaya berdoa rosario setiap hari. Terlebih di bulan Oktober ini. Sungguh
akan menjadi kekuatan iman yang sangat besar untuk menjalani hidup yang
menakutkan, membingungkan dan menyedihkan karena pandemi. Bunda,
bantulah kami untuk tekun berdoa rosario bersama.
Bunda Maria, bunda Gereja
Meskipun dengan segala keterbatasan karena pandemi,
selama tahun 2021 kami diajak untuk semakin mengenal Yesus Guru dan
Tuhan.
Pada bulan Rosario ini kami ingin mengenal puteramu melalui peristiwa
gembira.
Bunda, peristiwa gembira yang pertama adalah Bunda menerima kabar
gembira dari malaikat Gabriel. Injil yang kami baca tentang perjumpaan
Bunda dengan Malaikat tidak dikatakan Bunda sedang melakukan apa
ketika didatangi Malaikat.
Ketika mendengar salam dari Malaikat, Bunda terkejut dan bertanya
dalam hati, apa arti salam itu. Kedatangan malaikat Gabriel tentu sangat
mengejutkan dan membingungkan bagi Bunda sebagai putri desa yang
sederhana dan masih sangat muda. Dalam suasana hati yang terkejut, takut,
bingung dan bertanya-tanya Malaikat menyampaikan bahwa Bunda akan
mengandung dan melahirkan seorang anak laki-laki. Anak itu harus diberi
nama Yesus. Itulah pertama kali Bunda mendengar nama Yesus. Anak itu
akan menjadi besar dan akan disebut Anak Allah Yang Mahatinggi. Tuhan
Allah akan mengaruniakan kepada-Nya tahta Daud. Ia akan menjadi Raja.
KerajaanNya tidak akan berkesudahan.
Atas perkataan malaikat Gabriel itu, Bunda menjawab: bagaimana hal itu
mungkin terjadi karena aku belum bersuami?
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Bunda Maria, bunda yang patuh.
Kami merasakan jawaban Bunda terhadap kabar yang disampaikan malaikat
Gabriel itu bukan sebuah penolakan.
Sebagai manusia Bunda merasa itu tidak mungkin. Jawaban Bunda jujur
dan apa adanya. Memang Bunda belum bersuami, bagaimana mungkin
mengandung? Malaikat Gabriel kemudian menyatakan bahwa Roh Kudus
akan turun atas Bunda, kuasa Allah yang Mahatinggi akan menaungi Bunda.
Sebab bagi Allah tidak ada yang mustahil. Kata-kata Malaikat itu pastilah
membuat Bunda tenang dan meneguhkan iman. Dengan segera Bunda
memberikan kesedian diri yang tulus: sesungguhnya aku ini adalah hamba
Tuhan; jadilah padaku menurut perkataan-Mu itu.
Bunda Maria, Bunda yang penuh iman,
dari mana Bunda dapat memberikan jawaban penuh iman dan tulus itu?
Jawaban itu pastilah rahmat Allah. Bunda bersedia menjadi ibu Tuhan
Yesus. Kesediaan Bunda membuat jalan bagi Yesus hadir sebagai sahabat
kami di dunia. Kesediaan Bunda menjadi awal kehidupan baru bagi seluruh
manusia. Sungguh kami bangga mempunyai Bunda yang begitu tulus
menyerahkan seluruh masa depannya pada kehendak Allah.
Terima kasih Bunda,
kami telah belajar mengenal Yesus dalam peristiwa gembira yang pertama.
Melalui percakapanmu dengan malaikat Gabriel, kami mengenal Yesus
sebagai Imanuel, Allah menyertai. Ia sendiri mengatakan “jangan
takut”kepada Bunda.
Siapa yang tidak gembira bila punya Tuhan yang selalu menyertai dalam
setiap peristiwa hidup kami sebagai orang muda?
Kami pun menjadi tahu bahwa setiap kami pastilah dianugerahi bakat dan
rahmat istimewa, seperti kata malaikat itu “sebab engkau beroleh kasih
karunia di hadapan Allah.” Siapa yang tidak gembira punya Allah Mahatinggi
tetapi menghargai orang muda seperti Ia menghargai dan mengistimewakan
Bunda?

Pendalaman Iman Bulan Rosario untuk OMK Keuskupan Surabaya 2021

5

Dan yang paling utama, kami takjub atas kesediaan Bunda menjadi Ibu
Tuhan. Allah yang kami pikir jauh di sana menjadi Allah sangat dekat dan
sama seperti kami. Siapa sih yang gak bersukacita bila Allahnya itu sungguh
dekat, Allah yang care dengan pengalaman pahit dan manisnya hidup kami
ini. Terima kasih Bunda untuk semua itu. Ini semua adalah kabar gembira
bagi kami. Ini semua pintu mengenal Yesus puteramu sebagai sumber
sukacita kami.
Bunda Maria yang ada di Surga,
pada bulan rosario ini kami diajak untuk mengenal Yesus, Guru dan Tuhan
dalam peristiwa gembira. Dari Injil yang kami dengarkan hari ini, kami
menyaksikan bahwa Bunda mengenal Yesus baru sebatas nama yang
disebutkan oleh malaikat Gabriel. Namun Bunda bersedia tulus menjadi ibu
yang mengandung dan melahirkan Yesus. Dengan kesediaan tulus menjadi
ibu Yesus, berarti Bunda bersedia mengikuti Yesus. Bukankah mengenal
Yesus, Guru dan Tuhan berarti bersedia menerima Yesus, mencintai dan
mengikuti-Nya?
Bunda Maria, Bunda kami yang penuh rahmat,
Bantulah kami anak-anakmu untuk menyadari bahwa mengenal Yesus, Guru
dan Tuhan berarti mencintai dan mengikuti-Nya. Mengenal Yesus, Guru dan
Tuhan bukan sebatas tahu, tetapi perjalanan kemudaan kami menuju hidup
seperti Dia.
Kami percaya, setiap kali kami berdoa rosario, Bunda selalu berdoa bersama
kami dan mengantar doa-doa kami kepada Yesus, Guru dan Tuhan kami.
Mohonkan rahmat dari Yesus agar kami dapat semakin tulus mencintai dan
mengikutiNya. Akhirnya ya Bunda, kami berterima kasih dan mohon temani
kami semua dalam mengikuti Yesus Guru dan Tuhan kami.
Salam dari kami anak-anakmu yang tengah berjuang.
DOA ROSARIO PERISTIWA GEMBIRA
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DOA PENUTUP
Terimakasih ya Bapa, Engkau berkenan menguduskan kami dalam Sabda
Yesus, Guru dan Tuhan kami. Sebagai persekutuan murid-muridNya, kami
juga disatukan dalam doa bersama bunda Maria. Lindungilah dan jagalah
kami senantiasa sehingga kami tidak terpisah dari Yesus, Guru dan Tuhan
kami yang bersama Dikau dan Roh Kudus, hidup dan menyertai kami
sepanjang segala masa. Amin.
BERKAT
P : Semoga Tuhan beserta kita
U : Sekarang dan selama-lamanya
P
: Semoga Allah membimbing, melindungi dan memberkati kita semua.
P+U: Dalam nama Bapa, dan Putera dan Roh Kudus, Amin.
LAGU PENUTUP (PS. 638: Hai Pujilah Segala Bangsa)
Hai Pujilah segala bangsa, Maria Bunda Penebus.
Tak ada makhluk yang mulia sebagai bunda yang Kudus
O ingatlah ya Bundaku, doakan kami anakmu.
O ingatlah ya Bundaku, doakan kami anakmu.
Jikalau jatuh dalam dosa, dan padam sinar jiwaku,
semoga kami kau antarkan kepada Yesus putraMu
O ingatlah ya Bundaku, doakan kami anakmu.
O ingatlah ya Bundaku, doakan kami anakmu.
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“Dan ketika Elisabet mendengar salam Maria, melonjaklah
anak yang di dalam rahimnya dan Elisabetpun penuh
dengan Roh Kudus.”
Pendalaman
Iman
Bulan Rosario
OMK Keuskupan Surabaya 2021
Lukuntuk
1:41
8

PERTEMUAN II

SHARE THE LOVE
BERBAGI KASIH

LAGU PEMBUKA (Hari Ini Kurasa Bahagia)
Hari ini ku rasa bahagia
Berkumpul bersama saudara seiman
Tuhan Yesus t’lah satukan kita
Tanpa memandang di antara kita
Bergandengan tangan dalam kasih
Dalam satu hati
Berjalan dalam terang kasih Tuhan
Kau sahabatku, kau saudaraku
Tiada yang dapat memisahkan kita (2x)
PENGANTAR
Hai teman muda. Minggu ini kita telah memasuki pertemuan kedua di
bulan rosario. Bagaimana kegiatan teman-teman selama minggu ini?
Apakah teman muda sudah merasa diberkati dan penuh sukacita? Atau
teman muda merasakan hal yang sebaliknya, sedih, kecewa, bingung,
galau? Tema pertemuan kedua adalah Share The Love. Kita akan renungkan
bersama tentang pertemuan Bunda Maria dengan Elisabet saudarinya.
Pertemuan yang penuh dengan kasih dan saling menguatkan. Semoga
melalui pertemuan kedua ini kita bisa semakin saling mengasihi satu sama
lain, terlebih dalam keluarga, sahabat dan komunitas. Mari kita siapkan hati
dan panjatkan intensi kita dalam doa rosario… (dipersilahkan dibacakan
intensi-intensi atau ujud-ujud yang diminta oleh teman muda).
DOA PEMBUKAAN (dapat didoakan bersama atau oleh pemandu atau salah
satu peserta)
Bapa yang Maha Pengasih, terima kasih atas berkat dan penghiburan yang
senantiasa diberikan sampai saat ini. Kami mengucap syukur karena dalam
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setiap kesesakan dan masalah kami, Engkau hadir untuk kami. KasihMu pada
Maria dan Elisabet membuat kami sadar bahwa karyaMu sungguh besar
dan nyata. Kami mohon jadikan diri kami seperti Maria yang mau terlibat
dan memberikan hidupnya untuk sesama. Ajarilah kami melalui peristiwaperistiwa gembira agar semakin banyak kaum muda yang merasakan
kasihMu lewat diri kami. Kami juga mohon kepadaMu doa dan intensi kami
…(hening sejenak… - dipersilakan masing-masing menyampaikan intensi
pribadi dalam hati). Bersama Bunda Maria, kami haturkan doa ini kepadaMu dengan pengantaraan Yesus Guru dan Tuhan kami, yang hidup kini dan
sepanjang masa. Amin.  
BACAAN INJIL LUKAS 1:39-45
P: Semoga Tuhan beserta kita			
U: Sekarang dan selama-lamanya
P: Inilah Injil Yesus Kristus menurut Lukas
U: Dimuliakanlah Tuhan
39
Beberapa waktu kemudian berangkatlah Maria dan langsung berjalan ke
pegunungan menuju sebuah kota di Yehuda.
40
Di situ ia masuk ke rumah Zakharia dan memberi salam kepada Elisabet.
41
Dan ketika Elisabet mendengar salam Maria, melonjaklah anak yang di
dalam rahimnya dan Elisabet pun penuh dengan Roh Kudus,
42
lalu berseru dengan suara nyaring: “Diberkatilah engkau di antara semua
perempuan dan diberkatilah buah rahimmu.
43
Siapakah aku ini sampai ibu Tuhanku datang mengunjungi aku?
44
Sebab sesungguhnya, ketika salammu sampai kepada telingaku, anak
yang di dalam rahimku melonjak kegirangan.
45
Dan berbahagialah ia, yang telah percaya, sebab apa yang dikatakan
kepadanya dari Tuhan, akan terlaksana.”
P: Demikianlah Injil Tuhan		
U: Terpujilah Kristus
HENING MERENUNGKAN SABDA ALLAH
(Pendamping memberikan waktu 2-3 menit untuk merenungkan Sabda
Tuhan.)
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MEMBACAKAN SURAT YANG KEDUA (dibacakan bersama)
Hai Bunda Maria!
Bunda Maria yang penuh kasih.
Kami bersyukur karena engkau telah membalas surat kami dengan kasihmu.
Kasihmu membuat kami sadar bahwa mengikuti puteramu merupakan
jalan kebahagiaan abadi bagi kami. Melalui setiap hal yang kami alami, kami
bisa menemukan apa yang puteramu mau untuk kami lakukan. Hikmat dan
teladan iman darimu membuat kami semakin mengenal Yesus dalam hidup
ini.
Bunda Maria, teladan orang beriman.
Melalui kisah penerimaan kabar sukacita dari malaikat Gabriel, kami melihat
betapa Bunda bingung dan gelisah. Di saat yang bersamaan Bunda tetap
mau patuh akan perintah Allah sendiri. Engkau pun tahu bahwa saudarimu,
Elisabet mendapatkan kabar yang serupa, dan pasti merasakan hal yang
sama pula. Sebagai seorang saudari, engkau dengan penuh kasih bersedia
mengunjungi Elisabet walaupun kondisimu sedang hamil dan harus
menempuh jarak yang cukup jauh. Melalui kemudaanmu, engkau tetap
semangat menempuh jalan tersebut dengan sukacita. Kami mengerti bahwa
saat itu engkau dan Elisabet membutuhkan teman untuk curhat dan saling
berbagi, sehingga walaupun melelahkan Bunda tetap memilih menempuh
perjalanan tersebut dengan tulus. Di setiap kesesakan kami dalam kuliah,
pekerjaan dan komunitas, kami mohon agar Bunda memohon kekuatan
dari Yesus agar kami mampu memberikan yang terbaik. Di saat kami
dikecewakan, kami tetap tulus melayani. Di saat kami dijauhi, kami tetap
mengasihi. Di saat kami berjuang sendiri, kami tetap setia melakukannya
untuk kemuliaan puteramu.
Bunda Maria, pembawa Kabar Sukacita.
Salam yang Bunda berikan kepada Elisabet adalah salam yang penuh dengan
berkat dan sukacita. Karunia Allah terasa saat Bunda datang. Begitu besar
kasih Allah pada Bunda sehingga hal itu bisa dirasakan Elisabet. Bahkan
anak dalam rahimnya ikut girang. Kami sadar, bahwa Bapa menciptakan
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kami dengan tujuan utama yaitu, mewartakan kabar sukacita kepada setiap
orang di muka bumi. Kami ingin jadi seperti Bunda, bisa menjadi berkat
buat siapapun yang kami temui mulai dari keluarga, sahabat, komunitas
bahkan sampai orang yang kami tidak kenal sekali pun. Semoga kami bisa
memberikan energi positif setiap saat dimanapun kami berada. Kami
berharap, setiap orang yang kami temui bisa merasakan kasih Yesus melalui
kehadiran kami.
Bunda Maria, penuntun umat manusia.
Bimbing dan tuntunlah kami, terutama dalam proses untuk mengenal Yesus
sebagai Guru dan Tuhan lewat sesama. Mengenal puteramu berarti mengerti
setiap hal yang Dia lakukan dan Dia ajarkan. Hukum utama ialah mengasih
Allah Bapa dan mengasihi sesama seperti kami mengasihi diri kami sendiri.
Semoga kami bisa patuh pada hukum puteramu dan menjalankannya dalam
kehidupan kami sehari-hari.
Kami mohon melalui doa rosario, Bunda Maria juga mau hadir bersama kami
dan mengantarkan setiap permohonan kami kepada puteramu terkasih,
Tuhan kami Yesus Kristus. Buat kami ingin selalu membagikan diri kami
dalam setiap kesibukan dan kelemahan kami. Terima kasih Bunda sudah
mendengarkan setiap keluh kesah dan permohonan kami.
Salam dari kami anak-anakmu yang selalu ingin berbagi.
DOA ROSARIO SUCI PERISTIWA GEMBIRA
DOA PENUTUP (dapat didoakan bersama)
Bapa yang Maha Pengasih, kami berterima kasih atas teladan Bunda Maria
yang mau berjerih payah melakukan perbuatan kasih kepada saudarinya.
Kasih yang total, tidak memperhitungkan apa yang Ia dapatkan. Kami mohon
berkatMu agar kami senantiasa selalu bersemangat untuk membagikan
kasihMu. Masih banyak di luar sana, keluarga, sahabat dan orang sekitar
kami yang membutuhkan perhatian. Semoga dengan berkatMu, kami
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mampu membagikan diri kami dengan semangat misioner, agar semakin
luas jangkauan kasihMu di dunia ini. Semua ini kami mohon dengan
pengantaraan Kristus Tuhan dan Guru kami. Amin.
BERKAT PENUTUP
P : Semoga Tuhan beserta kita
U : Sekarang dan selama-lamanya
P
: Semoga Allah membimbing, melindungi dan memberkati kita semua.
P+U: Dalam nama Bapa, dan Putera dan Roh Kudus, Amin.
LAGU PENUTUP (Bertemu dalam KasihNya)
Bertemu dalam kasihNya
Berkumpul dalam anugrahNya
Bersukacita semua di dalam rumah Tuhan
Oh.. saudaraku dan saudariku
Tuhan cinta dan mengasihimu
Mari bersukacita semua
Di dalam rumah Tuhan
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PERTEMUAN II

SHARE THE LOVE
BERBAGI KASIH

LAGU PEMBUKA (Hari ini Kurasa Bahagia)
Hari ini ku rasa bahagia
Berkumpul bersama saudara seiman
Tuhan Yesus t’lah satukan kita
Tanpa memandang di antara kita
Bergandengan tangan dalam kasih
Dalam satu hati
Berjalan dalam terang kasih Tuhan
Kau sahabatku, kau saudaraku
Tiada yang dapat memisahkan kita
PENGANTAR
Hai teman muda. Minggu ini kita telah memasuki pertemuan kedua di
bulan Rosario. Bagaimana kegiatan teman-teman selama minggu ini?
Apakah teman muda sudah merasa diberkati dan penuh sukacita? Atau
teman muda merasakan hal yang sebaliknya, sedih, kecewa, bingung,
galau? Tema pertemuan kedua adalah Share The Love. Kita akan renungkan
bersama tentang pertemuan Bunda Maria dengan Elisabet saudarinya.
Pertemuan yang penuh dengan kasih dan saling menguatkan. Semoga
melalui pertemuan kedua ini kita bisa semakin saling mengasihi satu sama
lain, terlebih dalam keluarga, sahabat dan komunitas. Mari kita siapkan hati
dan panjatkan intensi kita dalam doa Rosario … (dipersilahkan dibacakan
intensi-intensi atau ujud-ujud yang diminta oleh teman muda).
DOA PEMBUKAAN (dapat didoakan bersama atau oleh pemandu atau salah
satu peserta)
Bapa yang Maha Pengasih, terima kasih atas berkat dan penghiburan yang
senantiasa diberikan sampai saat ini. Kami mengucap syukur karena dalam
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PERTEMUAN III

MAN FOR OTHERS

MENJADI “ROTI” UNTUK SESAMA
LAGU PEMBUKA - KARNA TUHAN SAYANG PADAKU
Karna Tuhan sayang padaku
berkat kutrima, berkat kutrima
Karna Tuhan sayang padaku
berkat kutrima
Apa yang tak pernah dilihat,
tak pernah didengar, tak pernah di hati
semuanya Tuhan sediakan				
bagi diriku
Yok trima.. yok trima.. yok trima berkat Tuhan
PENGANTAR
Hai teman muda! Hari ini kita memasuki peristiwa gembira yang ketiga! Ada
yang tahu apa itu? Betul banget! Peristiwa Gembira yang ketiga adalah Yesus
lahir di Betlehem yang berarti Rumah Roti. Sejak lahir, Yesus menunjukkan
diriNya sebagai sebuah roti. Roti yang harus dibagi-bagikan untuk bisa
menjadi berkat untuk manusia.
Peristiwa ini bikin kita ingat akan Natal dan selalu kita rayakan dengan meriah
dong. Nah, perayaan meriah ini tidak bisa dipisahkan dari cinta bapa Yusuf
dan bunda Maria yang disatukan oleh Yesus. Untuk bisa melahirkan Yesus,
Bunda Maria melalui perjuangan berat, lho! Yuk kita mau persembahkan
intensi-intensi untuk kita doakan bersama Bunda Maria dalam rosario suci
hari ini.. (silahkan dibacakan intensi-intensi atau ujud-ujud yang diminta
oleh teman muda)
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DOA PEMBUKA (dapat didoakan bersama atau oleh pemandu atau salah satu
peserta)
Ya Bapa yang Mahakasih, terima kasih atas penyertaanMu hari ini. Kami
sudah melakukan banyak kegiatan kami dan kini kami Kau satukan dalam
persekutuan murid-murid Yesus, Guru dan Tuhan. Utuslah Roh KudusMu
untuk membuka dan melembutkan hati kami sehingga kami dapat
mendengarkan apa yang menjadi pesanMu untuk kami. Bentuk hidup kita,
Bapa, menjadi tanah yang subur bagi benih SabdaMu. Dan akhirnya kami
bisa meneladan Engkau. Menjadi “roti” yang dibagi-bagi untuk bisa menjadi
berkat untuk orang lain. Merasakan kesederhanaan dan penderitaan,
hingga akhirnya bisa memberikan sukacita untuk sesama kami.
Kami juga akan mempersembahkan permohonan-permohonan yang
kami haturkan kepadaMu dalam doa rosario suci bersama bunda Maria.
Berkenanlah Engkau mendengarkan permohonan-permohonan kami ini
…(Hening sejenak… - dipersilahkan masing-masing menyampaikan intensi
pribadi dalam hati). Semua doa ini kami persembahkan kepadaMu, Bapa,
dengan pengantaraan Yesus Tuhan dalam Roh Kudus yang hidup dan
berkuasa sepanjang segala masa. Amin.
BACAAN INJIL LUKAS 2: 1-19
P: Semoga Tuhan beserta kita			
U: Sekarang dan selama-lamanya
P: Inilah Injil Yesus Kristus menurut Lukas
U: Dimuliakanlah Tuhan
1
Pada waktu itu Kaisar Agustus mengeluarkan suatu perintah, menyuruh
mendaftarkan semua orang di seluruh dunia.
2
Inilah pendaftaran yang pertama kali diadakan sewaktu Kirenius menjadi
wali negeri di Siria.
3
Maka pergilah semua orang mendaftarkan diri, masing-masing di kotanya
sendiri.
4
Demikian juga Yusuf pergi dari kota Nazaret di Galilea ke Yudea, ke kota
Daud yang bernama Betlehem, karena ia berasal dari keluarga dan
keturunan Daud -
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supaya didaftarkan bersama-sama dengan Maria, tunangannya, yang
sedang mengandung.
6
Ketika mereka di situ tibalah waktunya bagi Maria untuk bersalin
7
dan ia melahirkan seorang anak laki-laki, anaknya yang sulung, lalu
dibungkusnya dengan lampin dan dibaringkannya di dalam palungan,
karena tidak ada tempat bagi mereka di rumah penginapan.
8
Di daerah itu ada gembala-gembala yang tinggal di padang menjaga
kawanan ternak mereka pada waktu malam.
9
Tiba-tiba berdirilah seorang malaikat Tuhan di dekat mereka dan kemuliaan
Tuhan bersinar meliputi mereka dan mereka sangat ketakutan.
10
Lalu kata malaikat itu kepada mereka: “Jangan takut, sebab sesungguhnya
aku memberitakan kepadamu kesukaan besar untuk seluruh bangsa:
11
Hari ini telah lahir bagimu Juruselamat, yaitu Kristus, Tuhan, di kota
Daud.
12
Dan inilah tandanya bagimu: Kamu akan menjumpai seorang bayi
dibungkus dengan lampin dan terbaring di dalam palungan.”
13
Dan tiba-tiba tampaklah bersama-sama dengan malaikat itu sejumlah
besar bala tentara sorga yang memuji Allah, katanya:
14
“Kemuliaan bagi Allah di tempat yang mahatinggi dan damai sejahtera di
bumi di antara manusia yang berkenan kepada-Nya.”
15
Setelah malaikat-malaikat itu meninggalkan mereka dan kembali ke
sorga, gembala-gembala itu berkata seorang kepada yang lain: “Marilah
kita pergi ke Betlehem untuk melihat apa yang terjadi di sana, seperti
yang diberitahukan Tuhan kepada kita.”
16
Lalu mereka cepat-cepat berangkat dan menjumpai Maria dan Yusuf dan
bayi itu, yang sedang berbaring di dalam palungan.
17
Dan ketika mereka melihat-Nya, mereka memberitahukan apa yang
telah dikatakan kepada mereka tentang Anak itu.
18
Dan semua orang yang mendengarnya heran tentang apa yang dikatakan
gembala-gembala itu kepada mereka.
19
Tetapi Maria menyimpan segala perkara itu di dalam hatinya dan
merenungkannya.
P: Demikianlah Injil Tuhan		
U: Terpujilah Kristus
5
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HENING MERENUNGKAN SABDA ALLAH
(Pendamping memberikan waktu 2-3 menit untuk merenungkan Sabda
Tuhan.)
MEMBACAKAN SURAT YANG KETIGA (dibacakan bersama)
Hai, Bunda Maria!
Bunda Maria, bunda kami yang termulia,
Bunda mengetahui bahwa akibat pandemi yang melanda seluruh dunia ini.
Banyak di antara kami yang mengalami semakin beratnya beban hidup,
sedih karena kehilangan orang-orang yang sangat dicintai dan kebingungan
karena kehilangan sumber penghasilan, cemas akan masa depan kami
sendiri.
Bantulah kami semua agar kami tetap memiliki harapan karena iman
Seperti yang bunda miliki:
“Terjadilah padaku menurut kehendakMu.”
Bunda Maria, Bunda kami yang penuh cinta,
hari ini kami berkumpul bersama untuk kembali memperdalam
pengenalan kami pada Yesus, Guru dan Tuhan dalam peristiwa gembira
yang ke tiga:
Yesus dilahirkan di Betlehem.
Baru saja kami mendengarkan Injil Lukas 2: 1-7, yang mengisahkan
kelahiran Yesus.
Menjelang Bunda melahirkan Yesus,
Kaisar Agustus memberikan perintah agar semua orang mendaftarkan diri
di tempat asalnya masing-masing.
Maka bersama bapa Yusuf, Bunda melakukan perjalanan ratusan kilometer
dari Nazaret menuju Betlehem, kota asal bapa Yusuf.
Tentu sangat berat perjalanan Bunda ini.
Ternyata sesampai di Betlehem tidak ada lagi tempat di penginapan,
Padahal sudah tiba waktu Bunda melahirkan Yesus.
Pasti bapa Yusuf dan Bunda kebingungan.
Akhirnya bunda melahirkan Yesus di sebuah tempat yang sangat
sederhana.
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Hanya ada sebuah palungan dan selembar kain lampin.
Bayi Yesus yang baru dilahirkan Bunda dibaringkan di palungan dan
dibungkus dengan kain lampin itu.
Sepi dan sunyi.
Tidak ada orang lain di tempat itu, kecuali bapa Yusuf, Bunda dan Yesus
yang baru dilahirkan.
Bunda Maria, bunda orang beriman,
Beberapa saat kemudian,
Datanglah para gembala mengunjungi Yesus, Bunda dan bapa Yusuf.
Mereka bercerita bahwa mereka menerima berita kelahiran Yesus dari
para malaikat yang menjumpai mereka di padang rumput.
Mendengar cerita para gembala,
Bunda dan bapa Yusuf tidak berkata satu patah kata pun.
Bunda menyimpan dalam hati dan merenungkannya semua yang didengar
dari para gembala.
Kesediaan bunda menyimpan dan merenungkan semua itu dalam hati
menunjukkan dengan jelas kepada kami, betapa dalamnya batin Bunda.
Kami percaya, sebagai orang beriman, Bunda dan bapa Yusuf memiliki
kedalaman batin yang tak terhingga sehingga dapat menyimpan dan
mengolah pengalaman-pengalaman hidup yang dilalui.
Bunda Maria, Bunda yang ada di Sorga,
Tentu Bunda sangat bersukacita melahirkan Yesus yang telah diberitakan
oleh malaikat Gabriel sebelum kelahiranNya.
Meski menempuh perjalanan ratusan kilometer yang sangat melelahkan,
Meski mengalami kehabisan tempat di penginapan
dan melahirkan di tempat yang sangat sederhana, hanya ada palungan dan
kain lampin,
namun semua itu tidak sebanding dengan sukacita yang Bunda miliki.
Para gembala yang sederhana itu mengalami sukacita yang Bunda miliki.
Bunda Maria, Bunda yang setia,
Karena Yesus, perjalanan yang berat dan sulit menjadi jalan suci.
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Karena Yesus, kegelapan malam itu menjadi terang.
Karena Yesus, keheningan malam itu menjadi malam yang syahdu dan
memancarkan sukacita. Karena Yesus, kesederhanaan menjadi sangat
berharga melebihi harta benda apapun.
Karena Yesus, cinta Bunda dan bapa Yusuf menjadi kekuatan ilahi yang
abadi.
Karena Yesus, kelemahan dan ketidakberdayaan manusia menghadirkan
Hyang Ilahi.
Terimakasih Bunda.
Dalam peristiwa gembira yang ketiga ini,
Kami memperoleh pelajaran iman yang baru:
di tempat yang sederhana,
di balik barang-barang yang sederhana,
di dalam keheningan,
bersama mereka yang sederhana,
di dalam cinta yang setia dan berani berkurban,
di dalam kelemahan dan ketidakberdayaan,
kami mengenal Yesus, Guru dan Tuhan.
Bunda Maria, bunda yang penuh rahmat,
Kami percaya, ketika kami berdoa rosario, bunda selalu mendampingi
dan mendoakan kami yang sedang dalam perjalanan menuju surga abadi
bersamamu.
Lindungilah dan jagalah kami, serta jangan biarkan kami terpisah dari
Yesus, Guru dan Tuhan kami.
Dari kami, Anak-anakmu yang masih berjuang di dunia ini.

DOA ROSARIO SUCI PERISTIWA GEMBIRA
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DOA PENUTUP (dapat didoakan bersama)
Bapa, terima kasih karena Engkau telah mengutus Yesus lahir ke dunia
dalam kesederhanaan. Dalam kesederhanaan itulah kami merasakan
Yesus, Guru dan Tuhan sangat dekat dengan hidup kami. Lembutkanlah
hati kami seperti hati bunda Maria sehingga kami dapat mengenal Yesus,
Guru dan Tuhan dalam kesederhanaan hidup mereka yang kecil, lemah dan
tidak berdaya. Lindungilah kami dari segala bentuk kesombongan diri yang
menjauhkan kami satu sama lain. Jangan biarkan kami terpisah dari Yesus,
Guru dan Tuhan kami yang hidup dan meraja bersama Engkau dan Roh
Kudus, sepanjang segala masa, Amin.
BERKAT PENUTUP
P : Semoga Tuhan beserta kita
U : Sekarang dan selama-lamanya
P
: Semoga Allah membimbing, melindungi dan memberkati kita semua.
P+U: Dalam nama Bapa, dan Putera dan Roh Kudus, Amin.
LAGU PENUTUP - Slamat Slamat Datang
(Puji Syukur 460)
S’lamat s’lamat datang, Yesus Tuhanku
Betapa dari jauh kunjunganMu
Dari surga tinggi Dikau datang bagiku,
Walaupun sekarang tak tampak wujudMu
Ya Tuhanku!
Aku bergembira atas datangMu			
Dan aku menyanyikan tembang merdu.
Dikau dilahirkan pada malam yang kudus
Oleh dara murni yang sungguh mulia
Ya Tuhanku!
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“Dan ketika genap waktu pentahiran, menurut hukum
Taurat Musa, mereka membawa Dia ke Yerusalem untuk
menyerahkan-Nya kepada Tuhan.”
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PERTEMUAN IV

GIVE THE BEST

BERIKAN YANG TERBAIK
LAGU PEMBUKAAN (Hai, Pujilah)
Hai Pujilah Segala Bangsa
Maria Bunda Penebus
Tak Ada Makhluk yang Mulia
Sebagai Bunda yang Kudus
Oh Ingatlah
Ya Bundaku
Doakan Kami Anak-Mu (2x)
PENGANTAR
Teman muda yang terkasih, sekarang kita memasuki pendalaman iman
yang ke-4. Tema pertemuan sebelumnya, yaitu Man for Others yang dapat
diartikan menjadi roti bagi sesama. Nah, tema pertemuan ke-4 ini, yaitu
Give the Best, memberikan yang terbaik. Dari pertemuan ini kita diutus
untuk bisa memberikan yang terbaik dalam diri kita menjadi orang muda
Katolik. Kita meneladani Yesus menjadi roti bagi keluarga, sahabat maupun
komunitas kita. Yesus sendiri memberi paling baik, yaitu diriNya sendiri.
sebagai murid Kristus yang muda, kita pun ingin belajar memberikan diri
kita pada sesama. Bunda Maria sendiri mempersembahkan Yesus buah
hatinya yang paling berharga dan dicintai. Yang paling berharga dalam hidup
kita adalah diri kita. Persembahkanlah diri kita sebagai orang muda Katolik
sesuai keadaan kita masing-masing. Nah, mari teman muda kita bersamasama untuk merefleksikan apa yang bisa kita berikan yang terbaik untuk
Gereja maupun masyarakat. Sebelum mulai, akan dibacakan intensi-intensi
yang akan kita doakan dalam rosario suci ini …(silahkan dibacakan intensiintensi atau ujud-ujud yang diminta oleh teman muda).
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DOA PEMBUKAAN (dapat didoakan bersama atau oleh pemandu atau salah
satu peserta)
Bapa Mahakasih, kami bersyukur atas berkat yang telah Engkau berikan
kepada kami. Kami juga bersyukur atas kasih karunia-Mu yang boleh kami
terima dari Bunda Maria. Kini kami berkumpul bersama untuk melakukan
pendalaman iman agar kami dapat menghidupi nilai-nilai setiap butir-butir
rosario. Utuslah Roh Kudus-Mu agar kami dapat memberikan yang terbaik
dari dalam diri kami untuk Gereja dan masyarakat. Semoga kami menjadi
orang muda Katolik yang dewasa dalam iman, guyub, penuh pelayanan dan
misioner. Berkenanlah mendengarkan permohonan yang kami haturkan ini
...(hening sejenak... - dipersilakan masing-masing menyampaikan intensi
pribadi dalam hati). Bersama bapa Yusuf, Bunda Maria, kami haturkan doa
ini kepadaMu. Demi Kristus Tuhan dan Pengantara kami. Amin.
BACAAN INJIL – LUKAS 2:22-40
P: Semoga Tuhan beserta kita,
		
U: Sekarang dan selama-lamanya
P: Inilah Injil Yesus Kristus menurut Lukas
U: Dimuliakanlah Tuhan
22
Dan ketika genap waktu pentahiran, menurut hukum Taurat Musa,
mereka membawa Dia ke Yerusalem untuk menyerahkan-Nya kepada
Tuhan,
23
seperti ada tertulis dalam hukum Tuhan: “Semua anak laki-laki sulung
harus dikuduskan bagi Allah”,
24
dan untuk mempersembahkan korban menurut apa yang difirmankan
dalam hukum Tuhan, yaitu sepasang burung tekukur atau dua ekor anak
burung merpati.
25
Adalah di Yerusalem seorang bernama Simeon. Ia seorang yang benar
dan saleh yang menantikan penghiburan bagi Israel. Roh Kudus ada di
atasnya,
26
dan kepadanya telah dinyatakan oleh Roh Kudus, bahwa ia tidak akan
mati sebelum ia melihat Mesias, yaitu Dia yang diurapi Tuhan.
27
Ia datang ke Bait Allah oleh Roh Kudus. Ketika Yesus, Anak itu, dibawa
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masuk oleh orang tua-Nya untuk melakukan kepada-Nya apa yang
ditentukan hukum Taurat,
28
ia menyambut Anak itu dan menatang-Nya sambil memuji Allah, katanya:
29
“Sekarang, Tuhan, biarkanlah hamba-Mu ini pergi dalam damai sejahtera,
sesuai dengan firman-Mu,
30
sebab mataku telah melihat keselamatan yang dari pada-Mu,
31
yang telah Engkau sediakan di hadapan segala bangsa,
32
yaitu terang yang menjadi pernyataan bagi bangsa-bangsa lain dan
menjadi kemuliaan bagi umat-Mu, Israel.”
33
Dan bapa serta ibu-Nya amat heran akan segala apa yang dikatakan
tentang Dia.
34
Lalu Simeon memberkati mereka dan berkata kepada Maria, ibu Anak
itu: “Sesungguhnya Anak ini ditentukan untuk menjatuhkan atau
membangkitkan banyak orang di Israel dan untuk menjadi suatu tanda
yang menimbulkan perbantahan
35
-dan suatu pedang akan menembus jiwamu sendiri-, supaya menjadi
nyata pikiran hati banyak orang.”
36
Lagipula di situ ada Hana, seorang nabi perempuan, anak Fanuel dari
suku Asyer. Ia sudah sangat lanjut umurnya. Sesudah kawin ia hidup
tujuh tahun lamanya bersama suaminya,
37
dan sekarang ia janda dan berumur delapan puluh empat tahun. Ia tidak
pernah meninggalkan Bait Allah dan siang malam beribadah dengan
berpuasa dan berdoa.
38
Dan pada ketika itu juga datanglah ia ke situ dan mengucap syukur
kepada Allah dan berbicara tentang Anak itu kepada semua orang yang
menantikan kelepasan untuk Yerusalem.
39
Dan setelah selesai semua yang harus dilakukan menurut hukum Tuhan,
kembalilah mereka ke kota kediamannya, yaitu kota Nazaret di Galilea.
40
Anak itu bertambah besar dan menjadi kuat, penuh hikmat, dan kasih
karunia Allah ada pada-Nya.
P: Demikianlah Injil Tuhan			
U: Terpujilah Kristus
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HENING MERENUNGKAN SABDA ALLAH
(Pendamping memberikan waktu 2-3 menit untuk merenungkan Sabda
Tuhan.)
MEMBACAKAN SURAT YANG KE EMPAT (dibacakan bersama)
Hai, Bunda Maria!
Bunda Maria, Bunda rahmat ilahi,
Sebagai persekutuan murid-murid Yesus, puteramu
Kami kembali berkumpul untuk membuka hati mendengarkan Sabda Allah
dan mempersembahkan untaian doa rosario suci.
Puteramu sendiri yang menyatukan kami dalam kesatuan ilahi yang tak
terpisahkan.
Dalam persekutuan Gereja, puteramu inilah kami menjadi rahmat satu
sama lain, saling menguatkan, dan disucikan oleh Sabda.
Maka ketika kami mendoakan Salam Maria butir demi butir,
Kami merasakan hubungan kami satu sama lain dalam doa bersama Bunda.
Bunda Maria, bunda kami yang termulia,
Hari ini perjalanan pengenalan kami pada Mengenal Yesus dalam Peristiwa
Gembira sampai pada peristiwa ke empat: Give the Best.
Kami telah mendengarkan Injil Lukas 2: 22-40,
Yang membawa kami pada peristiwa Yesus dipersembahkan dalam Bait
Allah.
Yesus dipersembahkan dalam Bait Allah ketika genap waktu pentahiran.
Pentahiran adalah upacara pemulihan ibu setelah melahirkan,
Karena taat pada hukum Taurat, maka Bunda menjalani upacara pentahiran
pada hari ke 40 setelah melahirkan Yesus.
Yesus adalah anak laki-laki sulung.
Menurut hukum Taurat, anak laki-laki sulung harus dipersembahkan kepada
Tuhan.
Maka pada saat yang sama, juga diadakan upacara penyerahan Yesus
kepada Tuhan.
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Bunda Maria, bunda kami yang tersuci,
Bersama bapa Yusuf, Bunda membawaNya menjadi yang terbaik untuk
dikuduskan bagi Allah. Bunda dan bapa Yusuf adalah orang beriman yang
rendah hati. Kami jadi ingat saat kami dikuduskan bagi Allah saat kami
menerima sakramen Baptis.
Bunda Maria, Bunda kami yang menyinarkan cinta Allah,
Bantulah kami selalu agar menjadi orang muda Katolik yang selalu setia
dan taat kepada puteramu. Berikanlah kami hati yang selalu murni seperti
hatimu kepada Yesus, agar kami mampu untuk memberikan yang terbaik
untuk Gereja dan masyarakat. Sertailah kami selalu agar kami mampu
memberikan aksi nyata di tengah-tengah masyarakat seturut dengan cinta
Allah. Serta tuntunlah kami menjadi orang muda Katolik yang tumbuh
menjadi kuat, penuh hikmat dan dilimpahi kasih karunia Allah.
Bunda Maria, Bunda kami yang beriman,
Dari peristiwa gembira yang keempat ini kami belajar bersama Bunda,
bahwa mengenal Yesus berarti rendah hati taat melaksanakan kewajibankewajiban suci untuk beribadat kepada Allah.
Dan dengan penuh iman mempersembahkan diri untuk mengikuti jalan
Allah.
Mempersembahkan diri kepada Allah melalui penerimaan sakramen baptis,
berarti mempersembahkan masa depan kami kepada kehendak Allah.
Bunda Maria, Bunda kami yang beriman,
Terimakasih atas semua teladan iman yang Bunda berikan kepada kami.
Doakanlah kami agar kami terus berkembang dalam ketaatan iman yang
rendah hati sebagai orang muda Katolik yang menjadi masa depan Gereja
putramu.
Dari kami,
Anak-anakmu yang masih berjuang di dunia ini.

Pendalaman Iman Bulan Rosario untuk OMK Keuskupan Surabaya 2021

27

DOA ROSARIO SUCI PERISTIWA GEMBIRA
DOA PENUTUP (dapat didoakan bersama)
Bapa Mahakasih, kami bersyukur atas teladan Yesus yang telah Engkau
sampaikan kepada kami melalui pendalaman iman ini. Utuslah Roh
KudusMu untuk memberi kekuatan kerendahan hati dalam diri kami.
Teguhkanlah hati kami agar dapat mengikuti jalan-Mu sebagai orang muda
Katolik yang rendah hati disetiap keadaan. Bunda Maria, dampingilah kami
untuk menjadi orang muda Katolik yang selalu mengikuti jalan putramu.
Jika kami mulai hilang arah, tuntunlah kami kembali ke rumah putramu
yang terkasih. Demi Kristus Tuhan dan Pengantara kami. Amin.
BERKAT
P : Semoga Tuhan beserta kita
U : Sekarang dan selama-lamanya
P
: Semoga Allah membimbing, melindungi dan memberkati kita semua.
P+U: Dalam nama Bapa, dan Putera dan Roh Kudus, Amin.
LAGU PENUTUP (Ndherek Dewi Maria)
Ndherek Dewi Maria temtu ‘geng kang manah.
Boten yen kuwatosa Ibu njangkung tansah.
Kanjeng Ratu ing swarga amba sumarah samya.
Sang Dewi, Sang Dewi, mangestonana. (2x)
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“Jawab-Nya kepada mereka: “Mengapa kamu mencari
Aku? Tidakkah kamu tahu, bahwa Aku harus berada
di dalam rumah d Bapa-Ku?”
Pendalaman Iman Bulan Rosario
Luk untuk
2:49OMK Keuskupan Surabaya 2021
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PERTEMUAN V

COME HOME!

DATANG KE RUMAH BAPA
Lagu Pembuka ( PS 630 Ratu Rosari)
Ratu Rosari, Ratu terkudus
Bunda melahirkan Tuhanku Yesus
Dimuka tahtamu anakmu berseru :
Doakan kami, Maria
Doakan kami, Maria
PENGANTAR
Teman-teman yang terkasih, tak terasa kita sudah memasuki pertemuan
terakhir dari rangkaian doa Rosario suci ini. Dalam satu bulan ini kita diajak
untuk mengenal Yesus, Guru dan Tuhan melalui misteri rosario peristiwa
gembira. Proses yang terjadi dalam peristiwa gembira ini juga mengingatkan
pada kita betapa besar penyertaan Allah akan hidup kita, mulai dari kita
dikandung hingga saat ini. Dimana dalam penyertaan Allah ini kita juga tak luput
dari permasalah yang kita hadapi. Pada pertemuan terakhir ini tema yang kita
renungkan adalah Come Home yaitu datang ke rumah Bapa. Teman muda diajak
untuk merenungkan kembali tindakan apa yang harus kita lakukan ketika kita
menghadapi persoalan dalam hidup yang membuat kita tak jarang kehilangan
arah. Cara kita menghadapi suatu permasalahan ini dapat kita pelajari dari
pribadi Bunda Maria, yang dapat kita dengar dari bacaan Injil. Sebelum kita
mendengarkan bacaan Injil, marilah kita satukan hati untuk berdoa. (silakan
dibacakan intensi-intensi atau ujud-ujud yang diminta oleh teman muda).
DOA PEMBUKAAN (dapat didoakan bersama atau oleh pemandu atau salah
satu peserta)
Allah Bapa yang Mahasuci, kami bersyukur atas penyertaan yang Engkau
berikan dalam hidup kami selama ini. Kami bersyukur terlebih karena
rahmat kehidupan yang Engkau berikan kepada kami dan keluarga kami.
Kami juga memohon ampunan-Mu karena dalam hidup kami, terkadang
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kami melupakan Engkau sang empunya kehidupan. Semoga dengan ibadat
rosario yang bertemakan “Come Home” ini kami mempunyai keberanian
untuk memperbaharui hidup kami dan kembali kepada Bait Allah yang
kudus yaitu Yesus Kristus. Berkenanlah mendengarkan permohonan
yang kami haturkan ini …(hening sejenak… - dipersilakan masing-masing
menyampaikan intensi pribadi dalam hati). Doa yang jauh dari sempurna
ini kami satukan dengan perantaraan Bunda Maria. Semoga berkat doa ibu
Maria kami pun dapat hidup suci murni. Demi Yesus Kristus putraMu, Tuhan
dan pengantara kami yang bersatu dengan Dikau dan Roh Kudus hidup dan
berkuasa kini dan sepanjang masa. Amin.
BACAAN DARI INJIL LUKAS 2:41-51
P: Semoga Tuhan beserta kita			
U: Sekarang dan selama-lamanya
P: Inilah Injil Yesus Kristus menurut Lukas
U: Dimuliakanlah Tuhan
41
Dan ketika Elisabet mendengar salam Maria, melonjaklah anak yang di
dalam rahimnya dan Elisabet pun penuh dengan Roh Kudus,
42
lalu berseru dengan suara nyaring: “Diberkatilah engkau di antara semua
perempuan dan diberkatilah buah rahimmu.
43
Siapakah aku ini sampai ibu Tuhanku datang mengunjungi aku?
44
Sebab sesungguhnya, ketika salammu sampai kepada telingaku, anak
yang di dalam rahimku melonjak kegirangan.
45
Dan berbahagialah ia, yang telah percaya, sebab apa yang dikatakan
kepadanya dari Tuhan, akan terlaksana.”
46
Lalu kata Maria:”Jiwaku memuliakan Tuhan,
47
dan hatiku bergembira karena Allah, Juruselamatku,
48
sebab Ia telah memperhatikan kerendahan hamba-Nya. Sesungguhnya,
mulai dari sekarang segala keturunan akan menyebut aku berbahagia,
49
karena Yang Mahakuasa telah melakukan perbuatan-perbuatan besar
kepadaku dan nama-Nya adalah kudus.
50
Dan rahmat-Nya turun-temurun atas orang yang takut akan Dia.
51
Ia memperlihatkan kuasa-Nya dengan perbuatan tangan-Nya dan
mencerai-beraikan orang-orang yang congkak hatinya;
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P: Demikianlah Injil Tuhan		
U: Terpujilah Kristus
HENING MERENUNGKAN SABDA ALLAH
(Pendamping memberikan waktu 2-3 menit untuk merenungkan Sabda
Tuhan.)
MEMBACAKAN SURAT KELIMA (dibacakan bersama)
Hai, Bunda Maria!
Bunda Maria yang kami kasihi..
Gak terasa ya kami anak-anakmu sudah mengirimkan empat surat. Ini
adalah surat kami yang kelima, surat terakhir kami. Rasanya seperti surat
perpisahan. Tetapi kami tidak bermaksud berpisah dengan Bunda. Sebab
setiap kami berdoa rosario, Bunda pasti selalu hadir. Memang Bunda
sudah mulia di Surga. Kami masih di dunia, berjuang hingga akhir. Dalam
perjuangan kami bisa saja mengalami hilang harapan, hilang arah, kurang
iman dan kehilangan Yesus.
Bunda yang taat,
Kami melihat Bunda begitu setia dan taat mengikuti kegiatan keagamaan.
Itu terbukti Bunda dan bapa Yusuf pergi ke Yerusalem tiap-tiap tahun.
Bunda selalu pergi dan hadir merayakan Paskah. Kali ini, kepergian Bunda
dan bapa Yusuf ke Yerusalem sedikit istimewa. Yesuslah yang membuat itu
istimewa. Yesus sudah menjadi remaja, berangkat berkelompok bersama
temannya, sudah mulai berani melepasnya. Sungguh indah melihat keluarga
Kudus Bunda yang beribadah bersama-sama. Alangkah indahnya bila kami
pun seperti itu. Kami merayakan Ekaristi bersama orangtua, doa rosario
bersama, dan banyak lagi lainnya.
Bunda yang selalu mencari dan menemani Yesus,
Kami merasakan kegelisahanmu ketika kehilangan Yesus. Sebagai ibu
pasti sangat khawatir bila anaknya hilang. Hati yang gelisah diperparah
penderitaan fisik. Bunda letih mencari Yesus di tengah panas terik
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menyengat, perjalanan jauh. Itu pasti melelahkan. Dengan jujur, Bunda
mengatakan “Nak, mengapa Engkau berbuat demikian terhadap kami?
Bapa-Mu dan aku dengan cemas mencari Engkau.” Namun cinta Bunda
kepada Yesus tak pernah pudar. Tetapi sejauh kami tahu bahwa Bunda
bukan hanya Bunda Yesus. Secara jelas Yesus sudah menyerahkan kami
menjadi putera-puterimu ketika di kaki salib. Alangkah bangganya kami.
Bila kami tersesat dan hilang, Bunda mencari kami kendati itu melelahkan
Bunda karena kami keras hati dan egois.
Bunda Maria, Bunda yang menyimpan perkara dalam hati.
Engkau selalu bersama Yesus puteramu, namun masih banyak hal yang
tidak Bunda mengerti tentang Yesus. Masih banyak yang misteri, tetapi
engkau selalu bertanya dan mencari jawaban meskipun itu dalam sebuah
permenungan. Setiap jawaban dan peristiwa bersama Yesus selalu Bunda
simpan. Bunda selalu merenungkan siapa Yesus puteramu itu. Bunda
sedikit memberikan jawaban meskipun mengejutkan. Ia berkata kepada
Bunda: “Mengapa kamu mencari Aku? Tidakkah kamu tahu, bahwa Aku
harus berada di dalam rumah Bapa-Ku?” Ini sungguh mengejutkan bagi
Bunda. Mungkin itu juga pertanyaan bagi kami, mengapa kami mencari
Yesus. Apakah kami mencari Yesus karena ego kami atau memang ingin
mengikuti-Nya.
Bunda Maria, Bunda Gereja,
Peristiwa Bunda menemukan Yesus di Bait Allah membantu kami belajar
mengenal Yesus, Guru dan Tuhan kami. Ia bukan anak manusia biasa. Ia
adalah Anak Bapa. Dia Anak Allah. Yesus adalah inti dari Bait Suci. Bait
Suci itu adalah hati kami. Bantulah kami belajar seperti Bunda. Ketika kami
penuh kekhawatiran, gelisah, kehilangan harapan, semoga kami kembali ke
suara hati kami. Disanalah Yesus puteramu hadir. Disanalah kami kembali ke
jalan kebenaran dan hidup. Bunda bantulah kami rajin mengunjungi Yesus
di dalam hati kami sebagai orang muda. Betapa kami bahagia mengenal
Yesus yang hadir bukan dalam bangunan indah dan megah, tetapi dalam
hati yang terbuka. Betapa sukacita hati kami bila kami menemukan Dia.
Bunda, terima kasih untuk semuanya. Terima kasih untuk teladan mengenal
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Yesus, Guru dan Tuhan. Kami mohon kepada Bunda untuk tidak lelah
menggenggam tangan kami ke Bait Suci mencari Yesus, mengenal Dia,
mencintai dan mengikuti-Nya.
Salam kasih, harapan dan iman dari kami anak-anakmu yang masih
berkelana di dunia ini.
DOA ROSARIO PERISTIWA GEMBIRA
DOA PENUTUP (dapat didoakan bersama)
Bapa yang Maha Pengasih, syukur kepada-Mu karena melalui Bunda Maria
kami dapat meneladani pentingnya mendekatkan diri dan mendengarkan
kehendak-Mu dalam hidup kami. Semoga kami dapat lebih bijaksana dalam
menanggapi panggilan-Mu. Biarlah semua kehidupan ini kami serahkan ke
dalam tangan-Mu. Demi Kristus, Tuhan kami. Amin.
BERKAT PENUTUP
P : Semoga Tuhan beserta kita
U : Sekarang dan selama-lamanya
P
: Semoga Allah membimbing, melindungi dan memberkati kita semua.
P+U: Dalam nama Bapa, dan Putera dan Roh Kudus, Amin.
LAGU PENUTUP (PS 638 Hai, Pujilah)
Hai, Pujilah, segala bangsa
Maria Bunda penebus
Tak ada makhluk yang mulia
Sebagai Bunda yang Kudus
O, ingatlah
Ya Bundaku
Doakan kami anakmu
O, ingatlah
Ya Bundaku
Doakan kami anakmu
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Tujuan:
Orang muda Katolik merefleksikan kembali awal mula perjalanan iman mereka bersama
Yesus
Sumber Kitab Suci:
Markus 1:16-20 “Yesus memanggil murid-murid yang pertama”
Langkah Pelaksanaan
1. Pembuka
Lagu/Games pembuka
Doa pembuka
Tuhan Yesus, kami bersyukur atas rahmat perjumpaan bersama temanteman muda di kesempatan kali ini. Kami mohon bimbinglah kami agar dapat
berdinamika dan belajar bersama-sama mengenai panggilan-Mu di pertemuan
ini. Ajarlah kami juga untuk menanggapi panggilan-Mu dengan hati yang terbuka
seperti rasul Simon Petrus. Demi Kristus, Tuhan dan Juruselamat kami. Amin.
2.

Ilustrasi Cerita
Peter adalah OMK dari pinggiran Surabaya, yaitu Madura. Peter keturunan
timur tengah. Ibunya dari Jawa Timur, bapaknya dari Jawa Tengah. Meskipun
tidak berasal dari keluarga Katolik dan belum dibaptis tapi Peter sudah mencicipi
pendidikan Katolik sejak di SDK. Dia sudah hafal doa-doa dasar Katolik sebelum
dibaptis karena setiap Minggu diajak ke gereja oleh ibu.
Semasa SMP, Peter mempunyai teman yang banyak karena ia pandai bergaul.
Ada enam orang yang menjadi sahabatnya di gereja. Hanya Peter yang belum
dibaptis di antara enam orang temannya itu.
“Ikut misdinar dulu aja, baru nanti katekumen,” kata Gama, teman Peter,
suatu hari. Waktu itu tujuh anak SMP itu sedang berkumpul rujakan di rumah
Tedy yang ibunya jualan rujak. Jadi istilah yang tepat sebenarnya bukan rujakan,
tapi beli rujak.
“Boleh tha sama romonya?” Peter bertanya balik sambil mencomot irisan
bengkoang.
“Aku tanyakan ke romo dulu ya, semoga bisa” sahut Frans sambil gelendotan
manja di bahu Gama. Frans sudah ikut misdinar sejak setahun yang lalu.
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