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PENGANTAR 
 

Para Kakak Pemandu Pendalaman APP Remaja yang 

terkasih, pada tahun 2020 ini kita memasuki tahun ‘Pertobatan 

Bersama Para Murid Kristus’. Tahun ini didedikasikan bagi 

diseminasi hasil Mupas bagi seluruh umat, khususnya insan 

pelaksana reksa pastoral di seluruh wilayah Keuskupan 

Surabaya.  

Oleh sebab itu, Panitia APP Keuskupan Surabaya 

menetapkan tema pendalaman APP tahun ini dengan mengacu 

pada komitmen pertobatan agar semua bergerak bersama 

menghidupi pilihan strategi pastoral hasil Mupas yakni ‘Dengan 

semangat Ardas, Mendewasakan Paroki berakar Lingkungan 

yang hadir di tengah Masyarakat’. Tema APP tahun ini 

mengacu pada pilihan strategi pastoral tersebut, yakni: 

 

LINGKUNGAN SEBAGAI AKAR PAROKI. 

 

A. Tema-Tema Pertemuan APP bagi Umat di Lingkungan 

Pendalaman APP bagi Umat (Umum) di Lingkungan 

ditekuni dalam 4 kali pertemuan, dengan judul sebagai 

berikut: 

Pertemuan I   : Lingkungan sebagai Cara Hidup Menggereja 

Pertemuan II  : Keluarga sebagai Akar Lingkungan 

Pertemuan III : Penggembalaan Umat Lingkungan 

Pertemuan IV : Persekutuan Lingkungan-Lingkungan 
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B. Tema- Tema Pertemuan APP bagi Remaja  

Bahan pendalaman APP bagi Remaja disusun sebagai 

upaya menerjemahkan tema umum pendalaman APP bagi 

umat sesuai dengan dinamika pastoral remaja.   

Hasil “pemotretan” pengalaman pendalaman APP bagi 

remaja selama ini dapat disimpulkan, bahwa: pertama, 

sebagian besar pelaksanaan pertemuan remaja Katolik 

masih terjadi di tingkat paroki saja. Kedua, dinamika 

pastoral remaja pada umumnya masih terkesan belum 

terintegrasi dengan dinamika Lingkungan, baik secara fisik 

maupun ikatan emosi. Ketiga, materi-materi pendalaman 

iman belum tergarap secara kontekstual sesuai dinamika 

masa remaja yang merupakan: masa transisi dari anak-anak 

ke dewasa, mencari jati diri, mengeksplorasi, belajar 

mandiri, belajar untuk berperan dan bertanggung jawab, 

serta model relasi semakin meluas dan terarah pada level 

teman sebaya.  

APP 2020 mengajak umat, termasuk remaja, agar masuk 

terlibat dalam dinamika Lingkungan. Sehingga pertobatan 

yang dimaksud dalam fokus pastoral tahun 2020 ini, selain 

pertobatan pribadi, juga pertobatan komunal yakni untuk 

menyadari jati diri Lingkungan dan bersama-sama 

menghidupi serta menghidupkan Lingkungan. Maka, 

dengan latar belakang pertobatan pastoral tersebut, kita 

perlu menemukan bentuk pendalaman sesuai dengan 

dinamika pastoral remaja.  
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Kita berharap para Pemandu dapat mewujudnyatakan 

pertobatan pastoral tersebut dengan bahasa yang lebih 

sederhana sehingga para remaja menjadi lebih memahami 

makna Lingkungan sebagai akar paroki, memiliki 5 aspek 

hidup menggereja: peribadatan, persekutuan, pewartaan, 

pelayanan sosial, dan kesaksian hidup.  

Di samping itu, agar para remaja semakin menyadari 

bahwa Lingkungan merupakan akar paroki maka para 

remaja diajak secara bertahap mendalami gagasan-gagasan 

dasar berikut: 

a. Makna pentingnya akar bagi kehidupan tumbuhan,  

b. Hidup ber-Lingkungan sebagai cara hidup 

menggereja,  

c. Mutu persekutuan dalam keluarga-keluarga 

menentukan mutu persekutuan dalam Lingkungan,   

d. Keluarga sebagai akar yang menghidupi dan 

menopang Lingkungan, 

e. Pribadi-pribadi anggota menghidupi dan menopang 

persekutuan keluarga sebagai Gereja rumah tangga 

(Ecclesia Domestica).   

Gagasan-gagasan tersebut diterjemahkan ke dalam 

tema besar “Remaja ber-Lingkungan” yang kemudian 

dijabarkan dalam 5 tema pertemuan APP Remaja berikut ini:  

Pertemuan 1 :  Lingkungan adalah Akar Paroki 

Pertemuan 2 : Lingkungan sebagai Cara Hidup     

   Menggereja 

Pertemuan 3  :  Lingkungan adalah Persekutuan        
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         Keluarga-Keluarga 

Pertemuan 4 :  Keluarga sebagai Akar Lingkungan 

Pertemuan 5 : Keluarga sebagai Persekutuan  

  Pribadi 

Judul pertemuan di atas menunjukkan tema dan 

gagasan yang hendak dicapai dalam tiap pertemuan.  

Penggunaan ilustrasi bisa dilakukan secara kreatif oleh para 

pemandu tanpa mengubah substansi tujuan masing masing 

pertemuan. Dalam pelaksanaannya pun jumlah pertemuan 

dapat diatur secara fleksibel sesuai dengan situasi di 

Lingkungan/ Stasi/ Wilayah Paroki masing-masing. Misalnya 

keadaan tidak memungkinkan untuk melakukan dalam 5 

kali pertemuan, dapat digabung menjadi beberapa 

pertemuan yang memungkinkan atau menjadi bahan proses 

suatu rekoleksi/ retret di masa Prapaskah. Yang penting hal-

hal yang terkait penghimpunan data  pastoral remaja tetap 

terlaksana.  

 

C. Proses Pertemuan  

Setiap pertemuan dilakukan dalam empat tahap: 

TAHAP I: Belajar dari Pengalaman. Peserta diajak 

berdinamika untuk menggali pengalaman atas 

tema pertemuan. Metode yang ditawarkan 

antara lain: mengamati situasi sekitar, 

mengamati gambar, foto atau teks lagu, bermain 

drama (role-play), lalu sharing dalam kelompok 
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kecil untuk membahas pertanyaan reflektif yang 

diajukan oleh pendamping 

TAHAP II: Belajar dari Kitab Suci, Ajaran Gereja atau Seri 

Mupas 2019. Peserta diajak membaca teks 

terkait lalu merenungkannya. Pendamping bisa 

mengajak peserta menemukan nilai-nilai, serta 

menemukan kaitan antara nilai yang ada dalam 

Kitab Suci/ Ajaran Gereja/ Seri Mupas 2019 

dengan pengalaman di tahap I. Kitab Suci/ Ajaran 

Gereja/ Seri Mupas 2019 memberi pesan/ 

jawaban apa atas pengalaman di tahap I. 

TAHAP III: Peneguhan-Penegasan. Pendamping 

memberikan pengajaran tentang apa yang 

dikehendaki Tuhan dan Gereja untuk para 

remaja. 

TAHAP IV: Aksi. Peserta mengungkapkan pengalaman iman 

yang diperoleh melalui pertemuan ini sesuai 

tema terkait. Bentuk ungkapan bisa bermacam-

macam, misalnya membuat doa, puisi, gambar, 

atau melakukan tugas perutusan yang ada di tiap 

pertemuan. 

 

Semoga Pertemuan pendalaman tema APP ini 

mengantar para Remaja kita kepada pertobatan dan 

semangat kebangkitan kesadaran sebagai anggota dari 

Lingkungan sebagai Akar Paroki. 
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MATERI PENGKAYAAN  

 

SEJARAH LINGKUNGAN 

Salah satu kekhasan Gereja Katolik Indonesia, terutama 

di Pulau Jawa adalah adanya sistem lingkungan/ kring /stasi 

dalam pelayanan pastoral parokial-teritorial yang 

memungkinkan semakin banyak kaum beriman awam terlibat 

dalam pengembangan Gereja seperti yang diharapkan oleh 

Konsili Vatikan II (lih. AA 10, AA 24, AG 21). Hal yang menarik, 

cikal-bakal lingkungan ini ternyata sudah ada jauh sebelum 

Konsili Vatikan II, bahkan sebelum Perang Dunia II. Pada masa 

itu para imam Jawa, yakni Rm. Hardjasuwanda SJ dan Rm. 

Sugiyapranata,SJ, merintis sistem kring di paroki-paroki Wedi-

Klaten, Ganjuran, dan Bintaran (lih. JWM Huub Boelaars, OFM 

Cap dalam Indonesianisasi: Dari Gereja Katolik di Indonesia 

Menjadi Gereja Katolik Indonesia, Kanisius, 2005, hlm. 353). 

Bahkan para pamong kring ini berperan sebagai gembala bagi 

umat kringnya, dimana mereka dipercaya untuk memimpin 

ibadat-ibadat, mengajar calon baptis, juga membimbing umat 

yang mengalami kesulitan. 

Dalam perkembangan waktu, sistem “bapak pamong 

kring” ini kemudian berkembang menjadi sistem lingkungan 

yang kemudian juga dimasukkan dalam struktur dewan pastoral 

paroki. Dalam semangat kepemimpinan partisipatoris, “salib 

pelayanan” umat di lingkungan tidak lagi “dibebankan” pada 

pundak ketua lingkungan  saja, tetapi menjadi tanggung jawab 

para pengurus lingkungan. Keterlibatan para pengurus 
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lingkungan sungguh membantu dan melipatgandakan tenaga 

dan perhatian pastoral Pastor Paroki. Dan menarik untuk 

dicermati, “sekolah pelayanan dan kerjasama” para pengurus 

lingkungan ini sekaligus merupakan salah satu wahana dan 

peluang untuk mempersiapkan kader-kader pengurus Dewan 

pastoral paroki. 

 

(Diambil dari tulisan dengan judul “Menyiapkan dan 

Memotivasi Pengurus Lingkungan” oleh Oleh F.X. Didik 

Bagiyowinadi, Pr yang dimuat dalam www.imankatolik.or.id) 
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BAGAN PERTEMUAN APP 2020 BAGI REKAT 
 

 Pertemuan 1 Pertemuan 2 Pertemuan 3 

Tema Lingkungan adalah 
Akar Paroki 

Lingkungan 
sebagai Cara 
Hidup Menggereja 

Lingkungan adalah 
Persekutuan 
Keluarga-Keluarga 

Tujuan Remaja mampu 
memahami bahwa 
Lingkungan adalah 
akar Paroki yang 
memiliki peran 
penting 

Remaja dapat 
mulai mengenal 5 
aspek hidup 
menggereja yang 
dilaksanakan di 
Lingkungan 

Remaja menyadari 
bahwa Lingkungan 
terdiri dari 
keluarga-keluarga 
yang bersekutu. 
Remaja mengikuti 
kegiatan di 
Lingkungan 

Sumber  Seri Mupas 2019 
Buku 2  

Seri Mupas 2019 
Buku 2 
Seri Mupas 2019 
Buku 4 
Kis 2:41-47 

Seri Mupas 2019 
Buku 2 
Luk 1:39-45 

Tahap 1 Pengamatan pada 
pohon dan 
bagiannya 

Pengamatan pada 
berbagai kegiatan 
Lingkungan 

Bermain drama 

Tahap 2 Belajar “Fungsi 
Akar” 

Belajar “Cara 
Hidup Jemaat yang 
Pertama” 

Belajar “Maria dan 
Elisabet” 

Tahap 3 Belajar “Makna 
Analogis 
Lingkungan 
sebagai Akar 
Paroki” dan 
“Paroki sebagai 
Communion of 
Communities” 

Belajar “Hakekat 
Lingkingan” dan 
“Lima Aspek Hidup 
Gereja” 

Belajar 
“Lingkungan 
sebagai Comunio 
Familiarum” 

Tahap 4 Form Jaring 1: 
Rekat Mengenal 
Paroki 

Form Jaring 2: 
Rekat Mengenal 
Lingkungan  

Form Jaring 3: 
Rekat Hadir di 
Lingkungan 
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BAGAN PERTEMUAN APP 2020 BAGI REKAT 
 

 Pertemuan 4 Pertemuan 5 

Tema Keluarga sebagai 
Akar Lingkungan 

Keluarga sebagai 
Persekutuan 
Pribadi 

Tujuan Remaja dapat 
memahami bahwa 
keluarga adalah 
akar dari 
Lingkungan. 
Remaja mau 
mengajak 
keluarganya untuk 
mengikuti 
kegiatan di 
Lingkungan 

Remaja dapat 
memahami bahwa 
posisi dan peran 
pentingnya 
sebagai pribadi 
dalam sebuah 
keluarga. 
 

Sumber  Seri Mupas 2019 
Buku 2  
Seri Mupas 2019 
Buku 4 

Seri Mupas 2019 
Buku 2 
Luk 2:41-52 

Tahap 1 Pengamatan pada 
akar dan 
bagiannya 

Pendalaman teks 
lagu Keluarga 
Cemara 

Tahap 2 Belajar “Keluarga: 
Formasi Pertama 
Lingkungan” 

Belajar “Yesus 
pada umur dua 
belas tahun dalam 
Bait Allah” 

Tahap 3 Belajar “Keluarga 
sebagai Akar 
Lingkungan”  

Belajar “Keluarga 
sebagai Comunio 
Personarum” 

Tahap 4 Form Jaring 4: 
Rekat Bersama 
Keluarga Hadir di 
Lingkungan 

RTL JARING: 
Remaja ke 
Lingkungan  
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PERTEMUAN I 

LINGKUNGAN ADALAH AKAR PAROKI 

 

TUJUAN  

Remaja mampu memahami bahwa Lingkungan adalah 

akar Paroki yang memiliki peran penting. 

 

SUMBER BAHAN 

Seri Mupas 2019 Buku 2 “Kebijakan Pastoral Strategis 

Keuskupan Surabaya tahun 2020-2030” (dapat diunduh di 

https://www.keuskupansurabaya.org/page/arah-dasar-2020-

2030/). 

 

ALOKASI WAKTU ± 90 menit 

 

GAGASAN POKOK/ ALUR PROSES 

Pada pertemuan pertama ini, remaja diajak untuk 

mengetahui, mengenal serta memahami salah satu hasil dari 

Mupas II terkait kebijakan strategis yakni Lingkungan sebagai 

Akar Paroki.  

Pertama, remaja diajak untuk mengamati pohon (juga 

akar) dalam wujud sesungguhnya. Tujuan kegiatan pengamatan 

ini agar remaja mendapat gambaran konkrit mengenai pohon/ 

tanaman serta akar sehingga dapat lebih mudah memahami 

ketika mulai masuk ke analogi Lingkungan sebagai akar paroki.  

Kedua, remaja diajak untuk menyimak bahan Seri 

Mupas yang memaparkan tentang fungsi akar. Remaja 

https://www.keuskupansurabaya.org/page/arah-dasar-2020-2030/
https://www.keuskupansurabaya.org/page/arah-dasar-2020-2030/
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diharapkan sudah mulai menyadari bahwa akar memiliki peran  

penting bagi sebuah pohon.  

Lalu ketiga, remaja diajak untuk menyimak serta 

berdiskusi menemukan point persamaan antara hasil 

pengamatan remaja dengan bahan Seri Mupas yang 

menerangkan tentang Makna Analogis Lingkungan sebagai Akar 

Paroki. Setelah remaja menemukan sendiri dari pengalaman 

mengamati bahwa akar memiliki peran penting bagi pohon, 

maka remaja diharapkan dapat melihat persamaan akar dengan 

Lingkungan. Selanjutnya, remaja bisa menyadari bahwa 

Lingkungan sebagai akar paroki memiliki peran penting.   

Keempat, sebagai bentuk aksi pertobatan pertemuan I 

ini, remaja diajak untuk lebih mengenal Paroki, termasuk 

pastoral remajanya. Remaja diajak untuk melakukan pendataan 

baik mengenai profil Paroki secara sederhana, termasuk sudut 

pandang remaja mengenai pelaksanaan pastoral remaja di 

parokinya. Pendataan diawali dari tingkat Paroki agar remaja 

dapat menemukan profil besarnya terlebih dahulu untuk 

kemudian dapat merunutkan hingga ke tingkat Lingkungan. 

 

PROSES PERTEMUAN 

1. PEMBUKA (± 10 menit) 

a. Pengantar 

Pemandu dapat mengawali dengan memberikan 
ucapan selamat pagi, siang atau malam serta menyapa 
teman-teman remaja secara lebih akrab. Kemudian 
menjelaskan kepada peserta tentang tema, tujuan dan 
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proses yang akan dilalui. Lalu mengajak peserta untuk 
memulai acara dengan lagu dan doa pembuka. 

 
b. Lagu 

Agar suasana menyenangkan, penuh keakraban 
dan persaudaraan hendaknya pertemuan diawali 
dengan lagu. Lagu-lagu yang dipilih hendaknya lagu 
yang penuh semangat, gembira atau sesuai dengan 
tema. Misal lagu di bawah ini:  

 

MARS REKAT KEUSKUPAN SURABAYA 

 Remaja Katolik Keuskupan Surabaya 

Ciptakan persatuan dalam bersahabat 

Menjadi anggota keluarga Allah 

Berani menjadi saksi Kristus 

S’bagai garam dan terang dunia 

Wujudkan cinta kasih Allah di dunia 

Beriman teguh penuh harapan 

Jayalah Rekat Keuskupan Surabaya  

 

c. Doa Pembuka  

Mazmur 1:1-3  
1Berbahagialah orang yang tidak berjalan 

menurut nasihat orang fasik, yang tidak berdiri di jalan 

orang berdosa, dan yang tidak duduk dalam kumpulan 

pencemooh, 2tetapi yang kesukaannya ialah Taurat 

Tuhan, dan yang merenungkan Taurat itu siang dan 

malam. 3Ia seperti pohon, yang ditanam di tepi aliran air, 
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yang menghasilkan buahnya pada musimnya, dan yang 

tidak layu daunnya; Apa saja yang dibuatnya berhasil. 

Bapa, kami para remaja berdoa agar Paroki kami 

menyerupai pohon itu yang menghasilkan buah kasih 

sukacita bagi masyarakat sekitar justru karena memiliki 

Lingkungan sebagai akarnya. Bapa, kuatkanlah niat kami 

para remaja dengan senang hati bersedia bersama-

sama mewujudkan cita-cita ini. Amin. 

 

2. BELAJAR DARI PENGALAMAN (± 20 menit) 

a. Pengalaman konkrit dalam pertemuan 

Pemandu mengajak peserta mendapatkan 
pengalaman konkrit terkait tema pertemuan, dengan 
tahapan berikut ini: 

 
1) Remaja yang dibagi dalam beberapa kelompok, 

mendapat tugas  untuk melihat tanaman atau pohon 

di sekitarnya 

2) Tiap kelompok kemudian menuliskan atau membuat 

gambar, atau juga membuat video pendek mengenai 

tanaman atau pohon tersebut (pemandu 

menyediakan sarana dan prasarana yang 

disesuaikan dengan situasi dan kondisi setempat) 

3) Tiap kelompok diminta untuk mengungkapkan 

pendapat mengenai bagian mana yang paling penting 

dari tanaman atau pohon tersebut, serta 

menyebutkan alasannya  
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b. Sharing pendapat untuk memperdalam pengalaman 

Pemandu mengajak peserta memperdalam 
pengalaman dengan pertanyaan panduan sebagai 
berikut: 

 
1) Tanaman atau pohon apa yang teman-teman pilih? 

Mengapa memilihnya? 

2) Apa saja bagian-bagian dari tanaman atau pohon 

yang sudah teman-teman pilih? 

3) Menurut teman-teman, bagian apa yang paling 

penting dari tanaman atau pohon tersebut? Jelaskan 

alasannya? 

 

3. BELAJAR DARI SERI MUPAS 2019 (± 20 menit) 

Pemandu mengajak peserta untuk belajar dari 
sumber buku Seri Mupas 2019 terkait tema pertemuan 
dengan tahapan:  

 
a. Membaca Seri Mupas 2019 Buku 2 “Kebijakan Pastoral 

Strategis Keuskupan Surabaya Tahun 2020-2030” 

halaman 9  

Fungsi Akar 

Akar kebanyakan menjalar secara ajaib di bawah 

permukaan tanah, tidak menonjol melebihi batang dan 

daun. Bekerja siang dan malam untuk menopang 

kehidupan dan pertumbuhan seluruh pohon. Sekurang-

kurangnya ada 7 fungsi akar: 
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1) Penopang tumbuh tegaknya tanaman agar kuat 

menahan beban cabang dan beratnya daun, akar 

memanjangkan diri agar tanaman atau pohon kuat 

menahan terpaan angin, bahkan badai 

2) Penyerap air dan hara (nutrisi organik dan 

anorganik) dari kesuburan tanah untuk disalurkan ke 

keseluruhan bagian dari tanaman 

3) Penyimpan cadangan makanan dan air demi 

terjaminnya kelangsungan hidup tanaman 

4) Dalam tumbuhan tertentu, di samping permukaan 

daun, akar juga berfungsi fotosintesis yakni 

mengubah energi matahari menjadi energi biokimia 

yang diperlukan tanaman untuk membentuk 

karbohidrat. Hampir semua makhluk hidup di bumi 

ini bergantung pada energi yang dihasilkan oleh 

fotosintesis ini. Pasokan oksigen murni di atmosfer 

bumi datang dari proses fotosintesis ini. 

5) Fungsi respirasi, seperti nafas pada paru-paru 

manusia 

6) Fungsi gerak. Tumbuhan sebenarnya tidak hanya 

tumbuh ke atas dan membesar, namun di bawah 

permukaan tanah juga bergerak ke dalam dan ke 

samping untuk mendapatkan sumber air dan nutrisi 

(hara) dari tanah di sekitarnya 

7) Fungsi reproduksi. Selain dari bunga dan biji, akar 

beberapa tumbuhan juga berfungsi duplikasi dan 



Bahan untuk Remaja | PENDALAMAN IMAN AKSI PUASA 
PEMBANGUNAN 2020 

20 

 

berkembang biak. Dari akar bisa bertunas menjadi 

tumbuhan baru. 

 

b. Memperdalam teks dengan beberapa pertanyaan 

penuntun 

1) Menurut teman-teman, bila berkaitan dengan 

penjelasan dalam Seri Mupas tadi, bagian mana 

dalam konteks Paroki yang dapat dan telah 

menjalani fungsi sebagai akar?  

2) Mengapa teman-teman memilih jawaban tersebut? 

 

4. PENEGASAN (± 20 menit) 

Pemandu mengajak peserta untuk mendapat 
penegasan terkait  tema pertemuan yang diambil dari buku 
Seri Mupas 2019 dengan tahapan sebagai berikut: 

 
Berikut ini, kita bersama-sama akan membaca bahan 

yang menjelaskan Makna Analogis Lingkungan sebagai Akar 

Paroki serta bahan tentang Paroki sebagai Communio 

Communionum. Dari bahan ini, teman-teman dapat 

berdiskusi untuk menemukan beberapa titik persamaan 

berdasar proses sebelumnya.  

 

a. Membaca Seri Mupas 2019 Buku 2 “Kebijakan Pastoral 

Strategis Keuskupan Surabaya Tahun 2020-2030” 

halaman 9 
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Makna Analogis Lingkungan sebagai Akar Paroki 

Dari penjabaran tentang hakikat dan fungsi harafiah 

akar tumbuhan, kini kita bisa merumuskan beberapa 

pengertian analogis Lingkungan sebagai akar paroki, 

antara lain: 

1) Lingkungan adalah penopang tumbuh tegaknya 

paroki 

2) Lingkungan juga menjalankan fungsi penyerapan 

rahmat keselamatan dan nilai-nilai Kerajaan Allah 

dalam situasi sosial, politik, ekonomi dan budaya 

serta suka duka pengalaman hidup sehari-hari 

3) Lingkungan juga menyimpan kekayaan cadangan 

iman kita (depositum fidei) yang dihidupi dan 

diwariskan terus menerus melalui keluarga-

keluarga, bagian dari Lingkungan-Lingkungan kita 

4) Lingkungan juga melakukan fotosintesis yakni 

mengolah segala unsur yang baik yang dipadu oleh 

cahaya kebenaran menjadi unsur-unsur yang 

menghidupkan seluruh bagian tanaman atau pohon 

paroki 

5) Lingkungan juga terus bernafas dengan mengalami 

dinamika roh dan dihidupi rahmat sakramen 

6) Lingkungan juga menampakkan gerak, mengakar, 

meluas, berdampak sehingga paroki pun turut 

tumbuh dan berkembang 

7) Lingkungan pun bereproduksi ketika jumlah 

anggota lingkungan semakin besar, misalnya lebih 
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dari 40 keluarga. Lingkungan akan bertumbuh dan 

berkembang menjadi Lingkungan baru yang pada 

saatnya kelak, bisa pula menjadi stasi, kuasi-paroki 

atau bahkan, paroki baru. 

 

b. Membaca Seri Mupas 2019 Buku 2 “Kebijakan Pastoral 

Strategis Keuskupan Surabaya Tahun 2020-2030” 

Halaman 12 

Paroki sebagai Communio Communionum  

(Communion of Communities) 

Melalui Baptis, setiap warga Katolik disatukan 

dalam Gereja. Maka Gereja merupakan persekutuan 

murid-murid Kristus. Persekutuan murid-murid Kristus 

berada dalam paroki (Kan 515 § 1). Komunikasi paroki 

dibagi dalam komunitas-komunitas yang lebih kecil dan 

konkrit yaitu Lingkungan.  

Paroki bukanlah persekutuan tersendiri di luar 

persekutuan Lingkungan. Seluruh program pastoral 

paroki tidak bisa sebagai kegiatan lain di luar 

penggembalaan warga Lingkungan. Paroki adalah 

kesatuan dari Lingkungan-Lingkungan communion of 

communities.  

Maka Lingkungan sebagai persekutuan umat 

beriman, masing-masing warganya saling memberikan 

semangat hidup, saling menguatkan dan memberikan 

perlindungan serta saling menumbuhkan dan 

mengembangkan iman satu sama lain. Oleh karena 



Bahan untuk Remaja | PENDALAMAN IMAN AKSI PUASA 
PEMBANGUNAN 2020 

23 

 

itulah Lingkungan sebagai komunitas orang beriman 

menghidupi dan menghidupkan warga Lingkungan. 

 

c. Refleksi 

Pemandu mengajak remaja untuk merefleksikan 
proses dan temuan yang diperoleh dalam pertemuan 
APP kali ini, dengan beberapa pertanyaan reflektif 
berikut ini: 

 
1) Apakah teman-teman telah sungguh memahami 

bahwa Lingkungan adalah Akar Paroki? 

2) Bagaimana kesan dan perasaan teman-teman setelah 

mengetahui bahwa Lingkungan adalah Akar Paroki? 

3) Bagaimana sikap teman-teman setelah mengetahui 

bahwa Lingkungan adalah Akar Paroki? 

 

d. Doa Umat 

Marilah kita berdoa: 

1) Semoga Lingkungan kami semakin hidup dan aktif, 

banyak umat dan remaja yang hadir dalam doa, 

dalam perayaan Ekaristi, dalam pelayanan pada 

sesama, agar Paroki kami semakin tumbuh 

berkembang. Kami mohon: ......... 

2) Semoga para remaja dan warga Lingkungan, mampu 

menyerap rahmat keselamatan melalui pergulatan 

suka duka pengalaman hidup sehari-hari sebagai 
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pribadi maupun dalam kebersamaan. Kami mohon: 

....... 

3) Semoga para remaja terbuka untuk menerima 

warisan iman melalui keluarga atau pun Lingkungan 

sehingga makin kuatlah hidup rohani mereka. Kami 

mohon: ......... 

4) Jadikan Lingkungan serta para remaja berani 

bergerak melakukan hal yang baik dan benar agar 

tercipta Lingkungan yang sehat yang akan 

berdampak pada kehidupan paroki. Kami mohon: .... 

 

5. AKSI (± 15 menit) 

a. Sebagai salah satu bentuk aksi pertobatan, maka remaja 

dapat dimotivasi untuk menindaklanjuti pertemuan I ini 

dengan mau belajar mengenal Paroki meski baru sebatas 

taraf informasi mendasar saja. 

b. Remaja dibentuk menjadi beberapa tim yang mendapat 

perutusan untuk mencari data di Paroki.  

c. Pembagian tim atau kelompok remaja disesuaikan 

dengan situasi di Paroki setempat. 

d. Format Data yang dihimpun ada dalam lampiran. Mohon 

juga mengisi via wa melalui link berikut: 

https://forms.gle/1JmUGuiyumdmhqPWA 

e. Pelaksanaan perutusan mencari data tersebut adalah 

selama rentang waktu dari pertemuan I hingga 

pertemuan II  
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f. Remaja diminta untuk meng-upload foto proses ketika 

mencari data, lalu tag foto tersebut ke instagram Komisi 

Rekat Keuskupan Surabaya (@komisirekatsby), dengan 

tagar: #rekatjaring1 

g. Hasil temuan tim dalam mencari data akan 

dipresentasikan di pertemuan II.  

 

6. PENUTUP (± 5 menit) 

Pertemuan ditutup dengan doa dan lagu. Lagu penutup 
bisa memakai lagu berikut atau memilih lagu lain. 

 
a. Doa Penutup  

Kami bersyukur pada-Mu Bapa karena telah 

terbuka mata hati kami. Sekarang kami mengerti Wajah 

Lingkungan adalah Wajah Paroki. Sekarang kami tahu 

betapa pentingnya hidup Lingkungan-ku. Betapa 

vitalnya bagi kehidupan parokiku. Kuat atau lemah itu 

berdampak. Kini kami jadi bangga, jadi bahagia hidup 

dalam Lingkungan-ku. Bapa, terimalah syukur kami, 

bangga kami, bahagia kami. Amin. 

 

b. Lagu penutup 

Jalan Hidup Orang Benar (Mazmur 1:1-3) 

Ciptaan: AylineMario 

Berbahagialah orang yang tidak berjalan 

Menurut nasihat orang fasik 

Yang tidak berdiri di jalan orang berdosa 
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Dan yang tidak duduk dalam kumpulan pencemooh 

Reff: 

Tetapi yang kesukaannya ialah Taurat Tuhan 

Merenungkan Taurat itu siang dan malam 

Seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air 

Menghasilkan buah pada musimnya 

Dan yang tidak layu daunnya  

Dan yang tidak layu daunnya 

Apa saja yang dibuatnya berhasil 
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LAMPIRAN PERTEMUAN I – FORM JARING 1 

 

FORM JARING 1  

REKAT MENGENAL PAROKI 

PAROKI : ............................................ 

KEVIKEPAN : ....................................... 

1. Nama Pastor Kepala  

2. Nama Pastor Rekan 1. ....... 

2. ...... 

3. ....... 

3.  Nama Ketua DPP  

4. Nama Ketua Bidang 

Formatio 

 

5. Nama Ketua Seksi Rekat  

6. Nama Ketua Rekat  

7. Jumlah Wilayah   

8. Jumlah Lingkungan/ Stasi  

9. Jumlah total remaja di 

Paroki 

 

10. Jumlah remaja yang aktif di 

Paroki 

1. Rekat: 

2. Misdinar: 

3. ....... 

11. Pelaksanaan pendampingan Remaja Katolik di paroki 

a. Berapa kali frekuensi 

pertemuan rutin Rekat? 
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b. Apa saja program 

kegiatan yang dilakukan 

Rekat? 

 

c. Bagaimana perhatian 

dan dukungan Romo 

Paroki terhadap Rekat? 

 

d. Bagaimana perhatian 

dan dukungan 

pembina/ pendamping 

Rekat terhadap Rekat? 

 

e. Bagaimana perhatian 

dan dukungan orang tua 

terhadap Rekat? 

 

12 Apa harapan, saran, masukanmu bagi perkembangan 

Rekat di Paroki untuk ke depannya? 

 

Form diisi melalui link: 
https://forms.gle/1JmUGuiyumdmhqPWA 
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PERTEMUAN II 

LINGKUNGAN SEBAGAI CARA HIDUP MENGGEREJA 

 

TUJUAN  

Remaja dapat mulai mengenal 5 aspek hidup 

menggereja yang dilaksanakan di Lingkungan. 

 

SUMBER BAHAN 

• Seri Mupas 2019 Buku 2 “Kebijakan Pastoral Strategis 

Keuskupan Surabaya Tahun 2020-2030” (dapat diunduh di: 

https://www.keuskupansurabaya.org/page/arah-dasar-

2020-2030/) 

• Seri Mupas 2019 Buku 4 “Pedoman Pastoral Pengurus 

Lingkungan Keuskupan Surabaya Tahun 2020-2030” (dapat 

diunduh di: 

https://www.keuskupansurabaya.org/page/arah-dasar-

2020-2030/) 

• Kisah Para Rasul 2:41-47 “Cara Hidup Jemaat yang 

Pertama” 

 

ALOKASI WAKTU ± 90 menit 

 

GAGASAN POKOK/ ALUR PROSES 

Pertemuan II merupakan tindaklanjut pertemuan I 

tentang Lingkungan sebagai akar paroki. Dari proses pertemuan 

I, remaja diharapkan telah mengetahui bahwa Lingkungan 

sebagai Akar Paroki memiliki peran penting dalam Paroki. 

https://www.keuskupansurabaya.org/page/arah-dasar-2020-2030/
https://www.keuskupansurabaya.org/page/arah-dasar-2020-2030/
https://www.keuskupansurabaya.org/page/arah-dasar-2020-2030/
https://www.keuskupansurabaya.org/page/arah-dasar-2020-2030/
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Wajah Lingkungan adalah Wajah Paroki. Kemudian, setelah 

mencoba mengenali wajah Paroki, maka di pertemuan II ini, 

remaja diajak untuk melihat lebih dalam yakni ke Lingkungan itu 

sendiri.  

Tak dapat dipungkiri, bahwa bagi remaja, yang disebut 

dengan Lingkungan itu masih terkesan hanya urusan doa 

Lingkungan, dengan orang yang sudah tua, atau pun sekedar 

urusan minta surat urusan Gereja. Remaja sering merasa bukan 

bagian dari Lingkungan, bukan dunianya. Berangkat dari 

kesadaran tersebut, remaja diharapkan mau mulai tergerak 

untuk mengenali Lingkungannya serta kelak terlibat di 

dalamnya. Mengapa remaja harus mengenali dan terlibat dan 

Lingkungan? Karena remaja adalah bagian dari Lingkungan 

tersebut, disadari atau tidak, kelak merekalah yang akan 

meneruskan dan bertanggung jawab atas perkembangan 

Lingkungan.  

Oleh karena itu, proses pertemuan II ini hendak 

mengajak remaja untuk mengenal Lingkungan sebagai cara 

hidup menggereja dengan 5 aspek hidupnya. Proses pertama, 

remaja diajak untuk mengenali dan mengamati gambar tentang 

berbagai kegiatan di Lingkungan kemudian remaja diajak untuk 

mencari potret remaja di Lingkungan tersebut.  

Kedua, remaja diajak untuk belajar mengenai cara hidup 

jemaat perdana yang juga memiliki 5 aspek seperti yang terjadi 

di Lingkungan. Remaja mengelompokkan berbagai temuan 

kegiatan di Lingkungan dengan yang ada di jemaat perdana. 
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Ketiga, remaja diajak untuk belajar dari Seri Mupas 

mengenai rumusan hakekat Lingkungan serta penjelasan 

mengenai 5 aspek hidup. Dari 3 tahap ini, remaja diharapkan 

sudah bisa menemukan benang merah antara kegiatan nyata di 

Lingkungan dengan cara hidup Jemaat perdana, serta akhirnya 

tentang hakekat Lingkungan dan 5 aspek hidup menggereja.  

Keempat, remaja diajak untuk mengenal Lingkungan 

dengan melanjutkan pendataan Lingkungan secara sederhana. 

Melalui aksi ini, remaja secara tidak langsung melakukan 

kegiatan untuk terjun mengenali Lingkungan yang kemudian 

nantinya diharapkan bisa memunculkan perasaan sebagai 

bagian dari Lingkungan.  

 

PROSES PERTEMUAN 

1. PEMBUKA (± 10 menit) 

a. Pengantar 

Pemandu dapat mengawali dengan memberikan 
ucapan selamat pagi, siang atau malam serta menyapa 
teman-teman remaja secara lebih akrab. Kemudian 
menjelaskan kepada peserta tentang tema, tujuan dan 
proses yang akan dilalui. Lalu mengajak peserta untuk 
memulai acara dengan lagu dan doa pembuka. 

 

b. Lagu 

Agar suasana menyenangkan, penuh keakraban 
dan persaudaraan hendaknya pertemuan diawali 
dengan lagu. Lagu-lagu yang dipilih hendaknya lagu 
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yang penuh semangat, gembira atau sesuai dengan 
tema. Misal lagu di bawah ini:  

 

Mari Kita Kerjasama 

Mari kita kerjasama kerjasama kerjasama 

Mari kita kerjasama, senang di hati 

Kerjamu kerjaku semua buat Tuhan 

Mari kita kerjasama, senang di hati 

 

c. Doa Pembuka 

Tuhan Yesus, kami mau bertanya dan bersyukur 

pada-Mu, mengapa Engkau begitu mencintai kami,  

mengapa Engkau tak lelah mencari, hingga kami tak 

sempat lari karena Engkau selalu menemukan kami. 

Kami bersyukur Engkau menyediakan bagi kami 

lingkungan atau stasi untuk menghidupi iman kami. 

Kami bersyukur, ternyata tak satu pun kegiatan 

yang sia-sia, semua Engkau berkati. Hanya saja kami 

sering malu. Kami mohon ampun pada-Mu karena tak 

jarang kami dengan berat hati hadir di lingkungan atau 

terlibat aktif menghidupkan pelayanan Remaja di 

Lingkungan. Tuhan Yesus ubahlah hati kami dan 

berkatilah niat perbaikan diri kami. Amin. 

 
Sebelum masuk di proses pertemuan II, pemandu 

dapat mengajak peserta untuk sedikit mensharingkan 
secara singkat hasil temuan tim rekat dari tugas di 
pertemuan I. 
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2. BELAJAR DARI PENGALAMAN (± 20 menit) 

a. Pengalaman 

Pemandu mengajak peserta mendapatkan 
pengalaman konkrit terkait tema pertemuan, dengan 
tahapan berikut ini: 

 
1) Remaja dapat dibagi dalam beberapa kelompok 

2) Kemudian mereka mendapat tugas untuk mengamati 

berbagai gambar kegiatan Lingkungan  

3) Beberapa gambar misalnya adalah tentang doa 

Lingkungan, ziarah, bakti sosial, misa Lingkungan, 

rapat, arisan, doa arwah, jalan salib, novena, 

kunjungan ke orang sakit, latihan koor, makan 

bersama, dan sebagainya. (Contoh gambar terlampir, 

dan pemandu bisa menggunakan gambar lain seperti 

yang dimaksud) 

4) Remaja (masih dalam kelompok) diajak untuk 

menceritakan apa yang ditangkap dari gambar, 

dengan pertanyaan penuntun di bawah ini 

 

b. Sharing pendapat untuk memperdalam pengalaman 

Pemandu mengajak peserta memperdalam 
pengalaman dengan pertanyaan penuntun sebagai 
berikut: 

 
1) Menurut teman-teman, gambar yang tadi diamati itu 

tentang apa? 
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2) Kegiatan apa saja yang dilakukan di dalam masing-

masing gambar? 

3) Berdasar kelompok usia, siapa saja yang tampak/ 

hadir di dalam masing-masing gambar? 

4) Adakah remaja atau teman sebayamu yang teman-

teman lihat dalam gambar tersebut? 

5) Kalau no 4) menjawab ADA, menurutmu, apa alasan 

remaja tersebut mengikuti kegiatan tersebut?  

6) Sedangkan kalau no 4) menjawab TIDAK ADA, apa 

alasan remaja tersebut tidak mengikuti kegiatan 

tersebut? 

 

3. BELAJAR DARI KITAB SUCI (± 20 menit) 

Pemandu mengajak peserta untuk belajar dari sumber 
teks Kitab Suci terkait tema pertemuan dengan tahapan: 

 
a. Membaca Kitab Suci dari Kisah Para Rasul 2:41-47  

Cara Hidup Jemaat yang Pertama 

 41Orang-orang yang menerima perkataannya itu 

memberi diri dibaptis dan pada hari itu jumlah mereka 

bertambah kira-kira tiga ribu jiwa. 42Mereka bertekun 

dalam pengajaran rasul-rasul dan dalam persekutuan. 

Dan mereka selalu berkumpul untuk memecahkan roti 

dan berdoa. 43Maka ketakutanlah mereka semua, 

sedang rasul-rasul itu mengadakan banyak mukjizat dan 

tanda. 44Dan semua orang yang telah menjadi percaya 

tetap bersatu, dan segala kepunyaan mereka adalah 
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kepunyaan bersama. 45dan selalu ada dari mereka yang 

menjual harta miliknya, lalu membagi-bagikannya 

kepada semua orang sesuai dengan keperluan masing-

masing. 46Dengan bertekun dan dengan sehati mereka 

berkumpul tiap-tiap hari dalam Bait Allah. Mereka 

memecahkan roti di rumah masing-masing secara 

bergilir dan makan bersama-sama dengan gembira dan 

dengan tulus hati, 47sambil memuji Allah. Dan mereka 

disukai semua orang. Dan tiap-tiap hari Tuhan 

menambah jumlah mereka dengan orang yang 

diselamatkan.  

 

b. Memperdalam teks dengan beberapa pertanyaan 

penuntun 

Pemandu menyediakan kertas/ karton dan alat tulis 

untuk memfasilitasi proses ini. 

 

1) Temukan sebanyak mungkin berbagai kegiatan yang 

dilakukan Jemaat Perdana dalam teks Kitab Suci tadi! 

2) Kelompokkan berbagai kegiatan yang menurutmu 

serupa, baik dari Jemaat Perdana maupun kegiatan di 

Lingkungan!  

3) Menurut teman-teman, apakah Jemaat perdana itu 

sama dengan Lingkungan? Mengapa sama/ tidak 

sama? Uraikan alasannya! 
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Cara hidup menggereja dalam pola pastoral 

Lingkungan tersebut sudah ada di era Para Rasul. Seperti 

dalam Kisah Para Rasul, dapat dilihat bahwa jemaat 

tersebut juga menghidupi 5 aspek hidup menggereja. 

Pewartaan (Kerygma) dalam Kis 2:42a “Mereka bertekun 

dalam pengajaran para rasul-rasul dan dalam 

persekutuan”. Peribadatan (Liturgia) dalam Kis 2:42b 

“Dan mereka selalu berkumpul untuk memecahkan roti 

dan berdoa’”. Pelayanan (Diakonia) dalam Kis 2:45 “Dan 

selalu ada dari mereka yang menjual harta miliknya, lalu 

membagi-bagikannya kepada semua orang sesuai dengan 

keperluan masing-masing”. Persekutuan (Koinonia) 

dalam Kis 2:46 “Dengan bertekun dan dengan sehati 

mereka berkumpul tiap-tiap hari dalam Bait Allah”. Serta 

kesaksian (Martyria) dalam Kis 2:47 “Dan mereka disukai 

semua orang. Dan tiap-tiap hari Tuhan menambah jumlah 

mereka dengan orang yang diselamatkan.” 

Penting untuk dipahami pula bahwa dalam satu 

kegiatan yang dilakukan oleh Lingkungan, tidak hanya 

semata mengandung 1 aspek hidup Gereja. Seringkali 

dalam satu kegiatan mengandung 2-3 aspek hidup Gereja. 

Misal dalam kegiatan Misa Lingkungan itu selain 

mengandung aspek liturgia juga ada aspek persekutuan, 

pewartaan, dan sebagainya.  
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4. PENEGASAN (± 20 menit) 

Pemandu mengajak peserta untuk mendapat 
penegasan dari buku Seri Mupas 2019 terkait tema 
pertemuan, dengan tahapan: 

 
a. Membaca Seri Mupas 2019 Buku 4 “Pedoman Pastoral 

Pengurus Lingkungan Keuskupan Surabaya Tahun 2020-

2030” 

halaman 10 

Bab II Pasal 1 Hakekat Lingkungan 

Lingkungan adalah cara hidup menggereja 

murid-murid Kristus dalam persekutuan teritorial 

berakar keluarga dengan jumlah tertentu, hidupnya 

berdekatan, memiliki pengurusnya sendiri, dan 

menghayati imannya secara mendalam melalui 5 (lima) 

aspek hidup menggereja: pewartaan, persekutuan, 

peribatan, kesaksian dan pelayanan masyarakat. 

Persekutuan murid Kristus ini menjadi bagian dari reksa 

pastoral paroki. 

 

halaman 28 

Penjelasan Pedoman Pastoral Pengurus Lingkungan 

Pasal 1 

Gereja memiliki 5 (lima) aspek hidup yaitu: 

1) Pewartaan (Kerygma), yaitu iman yang diwartakan 

dalam bentuk pengajaran dan penyampaian 

(penerusan) warta keselamatan kepada semua 
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orang. Aspek ini meliputi: pelajaran agama kepada 

para calon baptis, calon penerima komuni pertama, 

calon penerima sakramen krisma, calon temanten, 

pengajaran iman berjenjang: anak, remaja, orang 

muda, keluarga dan lansia, pendalaman iman, 

pendalaman kitab suci, rekoleksi, berbagai bentuk 

pembinaan, retret, dll 

2) Peribadatan (Liturgia), yaitu iman yang dirayakan 

dalam liturgi. Liturgi dapat dibedakan menjadi dua: 1) 

liturgi sakramental: baptis, krisma, Ekaristi, 

pengakuan dosa, perminyakan (orang sakit), 

pernikahan dan imamat; 2) liturgi non sakramental: 

ibadat sabda mingguan, penerimaan komuni lansia 

dan orang sakit, ibadat sabda dengan ujub khusus, 

misalnya ulang tahun kelahiran, ulang tahun 

perkawinan, peringatan arwah, syukuran, sunatan, 

pemberkatan rumah tanpa Ekaristi, mohon berkat 

atas tanaman, syukur atas panenan, pitonan, 

midodareni, perayaan sabda hari nasional, tirakatan, 

rosario, jalan salib, dll. 

3) Persekutuan (koinonia), yakni iman yang 

menyatukan sebagai saudara satu sama lain, yaitu 

pertemuan-pertemuan, kunjungan orang sakit, 

kunjungan warga, penerimaan warga baru, 

membantu warga Lingkungan dengan uang sekolah, 

makanan, kesehatan, dll. 
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4) Kesaksian hidup (martyria), yakni iman yang 

memancar keluar sehingga orang lain (yang belum 

mengenal dan menerima Kristus) mengalami 

keyakinan dan kebenaran iman, yaitu penghayatan 

perkawinan yang monogami dan tak terceraikan, 

menyuarakan dan memperjuangkan kejujuran dan 

keadilan, cara bicara yang menghargai orang lain dan 

dapat dipercaya, bersaudara dengan siapa pun tanpa 

diskriminasi, dll. 

5) Pelayanan masyarakat (diakonia), yakni iman yang 

dihayati dalam pengabdian kepada masyarakat 

antara lain menjadi pengurus RT/RW dan organisasi 

masyarakat, melayat yang bukan Katolik, membantu 

siapa pun yang bukan Katolik (uang sekolah, 

makanan, kesehatan), kebersihan lingkungan hidup, 

kerja bakti, memberi pinjaman dan pemberian modal 

usaha, dll. Dalam pelayanan ini warga Lingkungan 

mengutamakan pelayanan bagi mereka yang lemah, 

miskin, sakit, menderita, lansia dan difabel. 

 

Pemandu dapat juga mengajak peserta memperdalam 
materi penegasan dengan metode drama yakni remaja 
dibagi menjadi 5 kelompok lalu memperagakan kegiatan 
berdasar 5 aspek hidup Gereja tersebut.  

 
b. Refleksi 

Pemandu mengajak remaja untuk merefleksikan 
proses dan temuan yang diperoleh dalam pertemuan 
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APP kali ini, dengan beberapa pertanyaan reflektif 
berikut ini: 

 
1) Apakah teman-teman telah sungguh memahami 

bahwa Lingkungan adalah Cara Hidup Menggereja? 

2) Bagaimana kesan dan perasaan teman-teman setelah 

mengetahui bahwa Lingkungan adalah Cara Hidup 

Menggereja? 

3) Bagaimana sikap teman-teman setelah mengetahui 

bahwa di dalam Lingkungan memiliki 5 aspek hidup 

menggereja? 

 

5. AKSI (± 15 menit) 

a. Sebagai salah satu bentuk aksi pertobatan, maka remaja 

dapat diarahkan untuk menindaklanjuti pertemuan II ini 

dengan belajar mengenal Lingkungan 

b. Remaja dibentuk menjadi beberapa tim yang mendapat 

perutusan untuk mencari data di level Lingkungan 

c. Tim juga akan dibekali Surat Perutusan dari Ketua Komisi 

Rekat Keuskupan Surabaya yakni RD. Didik (terlampir) 

d. Pembagian tim atau kelompok remaja disesuaikan 

dengan situasi di Paroki setempat. 

e. Data yang dihimpun dalam format terlampir. Mohon juga 

mengisi via wa melalui link berikut: 

https://forms.gle/XrxgiCXrKcpmH2LB9 
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f. Pelaksanaan perutusan mencari data tersebut adalah 

selama rentang waktu dari pertemuan II hingga 

pertemuan III  

g. Remaja diingatkan untuk meng-upload foto kegiatan 

proses mencari data, lalu tag foto tersebut ke instagram 

Komisi Rekat Keuskupan Surabaya (@komisirekatsby), 

dengan tagar: #rekatjaring2 

h. Hasil temuan tim dalam mencari data akan 

dipresentasikan di pertemuan III.  

 

6. PENUTUP  (± 5 menit) 

Pertemuan ditutup dengan doa dan lagu. Lagu penutup 
bisa memakai lagu berikut atau memilih lagu lain. 

 
a. Doa Penutup  

Tuhan Yesus betapa kami tidak bersyukur pada-

Mu. Doa kami seadanya, sederhana bahkan itu-itu saja, 

seringkali kurang konsentrasi karena perhatian kami 

terbagi. Kegiatan kami jauh lebih sederhana, pertemuan 

sesekali, latihan koor bila senang di hati, kerja bakti, 

mengunjungi, rekoleksi seringkali asal hadir. Mohon 

ampun karena semuanya, sering kurang kami hargai. 

Tetapi kami percaya dengan kesadaran hari ini, Engkau 

sendiri yang akan membakar semangat melalui Roh-Mu 

hingga kami siap melakukan JARING (Remaja ke 

Lingkungan). Tuhan Yesus berkati niat kami. Amin 
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b. Lagu penutup 

Kerja buat Tuhan 

 Kerja Buat Tuhan selalu manise  

Biar pikul salib selalu manise 

Ayo kerja buat Tuhan sungguh senang-senange 

Dipanggil Tuhan selalu manise 

Serahkan diri ke Ladang Tuhan Saudara 

Serta Tuhan selalu manise 
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LAMPIRAN PERTEMUAN II 

FORM JARING 2  

REKAT MENGENAL LINGKUNGAN 

PAROKI/ KEVIKEPAN : ............................................ 

WILAYAH/ STASI : ....................................... 

1. Nama Lingkungan  

2. Nama Ketua 

Lingkungan 

 

3. Kegiatan di Lingkungan yang mengandung aspek: 

a. Persekutuan  

b. Peribadatan  

c. Pewartaan  

d. Kesaksian hidup  

e. Pelayanan 

masyarakat 

 

4. Jumlah total remaja 

di Lingkungan kita 

Jumlah:  ..... 

Rentang usia: .... s.d....... 

Tingkat pendidikan: ... 

5. Remaja yang aktif di Lingkungan 

a. Jumlah remaja 

aktif 

 

b. Alasan aktif  

c. Alasan tidak aktif   

6. Pendampingan Rekat di Lingkungan 

a. Adakah 

pendampingan 
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Rekat di 

Lingkungan? 

b. Apa saja kegiatan 

pendampingan Rekat 

selama ini? 

 

7. Apa harapanmu terhadap Lingkungan terkait 

pendampingan Rekat ke depannya? 

 

Form diisi melalui link:  

https://forms.gle/XrxgiCXrKcpmH2LB9 
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LAMPIRAN PERTEMUAN II 

GAMBAR KEGIATAN DI LINGKUNGAN 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sumber foto: dokumentasi pribadi Lingkungan St. Agustinus – Paroki 

St. Stefanus Surabaya 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sumber foto: http://www.servatius-

kampungsawah.org/read/2017/09/23/130120/Pengobatan.Gratis.D

alam.Rangka.HUT.Ke-.121.Gereja.Katolik.Kampung.Sawah 

 

http://www.servatius-kampungsawah.org/read/2017/09/23/130120/Pengobatan.Gratis.Dalam.Rangka.HUT.Ke-.121.Gereja.Katolik.Kampung.Sawah
http://www.servatius-kampungsawah.org/read/2017/09/23/130120/Pengobatan.Gratis.Dalam.Rangka.HUT.Ke-.121.Gereja.Katolik.Kampung.Sawah
http://www.servatius-kampungsawah.org/read/2017/09/23/130120/Pengobatan.Gratis.Dalam.Rangka.HUT.Ke-.121.Gereja.Katolik.Kampung.Sawah
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LAMPIRAN PERTEMUAN II 

GAMBAR KEGIATAN DI LINGKUNGAN 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sumber foto: dokumentasi pribadi Lingkungan St. Agustinus – Paroki 

St. Stefanus Surabaya 

Sumber foto: dokumentasi pribadi Lingkungan St. Agustinus – Paroki 

St. Stefanus Surabaya 
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LAMPIRAN PERTEMUAN II 

GAMBAR KEGIATAN DI LINGKUNGAN 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sumber foto: dokumentasi pribadi Lingkungan St. Agustinus – Paroki 

St. Stefanus Surabaya 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sumber foto: https://www.santoalbertus.org/2018/11/latihan-koor-
bia-bir-wilayah-st-aloysius.html 

 

https://www.santoalbertus.org/2018/11/latihan-koor-bia-bir-wilayah-st-aloysius.html
https://www.santoalbertus.org/2018/11/latihan-koor-bia-bir-wilayah-st-aloysius.html
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LAMPIRAN PERTEMUAN II 

GAMBAR KEGIATAN DI LINGKUNGAN 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sumber foto: http://www.hkytegal.org/2019/07/kerja-bakti-
menjelang-tahbisan-imam.html 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sumber foto: http://stpetrussambiroto.or.id/berita/detail/misa-
lingkungan-mengapa-penting-memahami-kitab-suci 

 

 

http://www.hkytegal.org/2019/07/kerja-bakti-menjelang-tahbisan-imam.html
http://www.hkytegal.org/2019/07/kerja-bakti-menjelang-tahbisan-imam.html
http://stpetrussambiroto.or.id/berita/detail/misa-lingkungan-mengapa-penting-memahami-kitab-suci
http://stpetrussambiroto.or.id/berita/detail/misa-lingkungan-mengapa-penting-memahami-kitab-suci
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LAMPIRAN PERTEMUAN II 

GAMBAR KEGIATAN DI LINGKUNGAN 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

Sumber foto: https://stpetrus-solo.org/warta/rekoleksi-sehari-
lingkungan-st-stevanus-wilayah-bumi-laweyan/ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sumber foto: http://www.sesawi.net/berkat-program-bedah-
rumah-ny-karso-miharjo-70-dapat-rumah-layak/ 

 

https://stpetrus-solo.org/warta/rekoleksi-sehari-lingkungan-st-stevanus-wilayah-bumi-laweyan/
https://stpetrus-solo.org/warta/rekoleksi-sehari-lingkungan-st-stevanus-wilayah-bumi-laweyan/
http://www.sesawi.net/berkat-program-bedah-rumah-ny-karso-miharjo-70-dapat-rumah-layak/
http://www.sesawi.net/berkat-program-bedah-rumah-ny-karso-miharjo-70-dapat-rumah-layak/
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LAMPIRAN PERTEMUAN II 

Surat Perutusan dari Romo Ketua Komisi Remaja 

 

Para Remaja Katolik yang terkasih, 

Setelah kalian mengikuti pertemuan pertama APP 2020 kita 

menyadari betapa pentingnya kehidupan Umat di Lingkungan 

bagi pertumbuhan iman Umat Katolik. Kita para Remaja adalah 

juga anggota warga Lingkungan kita masing masing.  

Lingkungan adalah AKAR PENOPANG KEHIDUPAN PAROKI, 

seperti akar tumbuhan sebagai penopang hidupnya pohon. 

 

Banyak kali, aku dengar, orang dewasa mengkritik bahwa 

REMAJA sekarang sulit diajak aktif. Ada pula yang membanding-

bandingkan kita dengan dinamika kelompok remaja di tempat 

lain; atau bahkan teman kita di antara para remaja sendiri 

merasa kecewa karena remaja di lingkungan kita kurang aktif. 

Menurutku, komen seperti itu tidak perlu membuat kita 

tersinggung. Kita gak perlu terlalu sensi atau baper. Terimalah 

semua kritik itu sebagai tantangan bagi kita untuk mencari 

SOLUSI TERBAIK. Kita semua menginginkan hidup menggereja 

dan pertumbuhan iman para remaja di Lingkungan semakin 

subur, kuat dan mendalam. Awal untuk menemukan solusi 

adalah dengan MENGENALI SITUASI dan HARAPAN para remaja 

di lingkungan-lingkungan se-Paroki kita. Untuk itulah 

dipertemuan ke dua APP 2020 ini, kita bangkit bergerak 

mengumpulkan informasi riil keadaan teman teman sesama 

remaja di Lingkungan kita sendiri. 
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Ayoo, dengan penuh semangat dan cinta, kita mengisi form 

yang disediakan di pertemuan ke dua ini. Sambil mengisi form 

tersebut kita dapat mengenali: faktor apa saja yang menjadikan 

remaja menjadi aktif terlibat, apa saja yang menyebabkan 

remaja males terlibat aktif dan mengenali apa yang diharapkan/ 

dirindukan teman teman kita. 

 

Isian form tersebut akan sangat berguna untuk memetakan 

situasi riil, problem, harapan dan kebutuhan remaja di 

Lingkungan dan paroki kita. Jikalau data isian ini dikerjakan 

secara terbuka dan jujur, maka hasilnya akan menjadi  titik tolak 

yang bagus untuk menyusun program pendampingan remaja 

yang tepat sasaran. 

 

Ajaklah teman-teman untuk ikut mengenali dan mencari solusi 

atas masalah pendampingan remaja. Ini adalah tindakan luhur 

dan pasti membuat Tuhan senang dan bangga pada kalian.  

 

Selamat mengikuti setiap pertemuan pendalaman APP dengan 

penuh semangat. Tuhan memberkati kalian. Dua jempol dan 

berkat Tuhan untuk kalian dari aku.  

 

Mo Dik  

(RD. Agustinus Tri Budi Utomo) 
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PERTEMUAN III 

LINGKUNGAN SEBAGAI PERSEKUTUAN KELUARGA 

 

TUJUAN 

• Remaja menyadari bahwa Lingkungan terdiri dari keluarga-

keluarga yang bersekutu 

• Remaja mengikuti kegiatan keluarganya di Lingkungan 

 

SUMBER BAHAN  

• Seri Mupas 2019 Buku 2 “Kebijakan Pastoral Strategis 

Keuskupan Surabaya Tahun 2020-2030” (dapat diunduh di: 

https://www.keuskupansurabaya.org/page/arah-dasar-

2020-2030/) 

• Kitab Suci dari Lukas 1:39-45 “Maria dan Elisabet” 

 

ALOKASI WAKTU ± 90 Menit 

 

GAGASAN POKOK/ ALUR PROSES 

Pertemuan III ini membahas mengenai keluarga-

keluarga sebagai anggota dari Lingkungan. Secara konkrit, 

Lingkungan terdiri dari keluarga-keluarga yang bersekutu 

karena masing masing mencintai Tuhan dan Gereja. Keluarga-

(ku) dan keluarga yang lainnya digabung menjadi satu yakni 

keluarga Tuhan.  

Lingkungan merupakan persekutuan keluarga, maka 

segala macam jenis keluarga ada di dalam Lingkungan tersebut. 

Dalam satu Lingkungan ada keluarga yang harmonis, ada yang 

https://www.keuskupansurabaya.org/page/arah-dasar-2020-2030/
https://www.keuskupansurabaya.org/page/arah-dasar-2020-2030/
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mengalami permasalahan, ada perbedaan dari segi ekonomi, 

ada yang hanya lansia, keluarga muda, dan sebagainya. 

Berbagai macam kondisi keluarga tersebut merupakan hal yang 

senantiasa diterima dan disyukuri sebagai anugerah dari Allah. 

Keluarga-keluarga tersebut juga saling mewarnai dengan 

memberikan pengaruh dan dinamika tersendiri bagi 

Lingkungan.  

Maka, dalam pertemuan III ini, remaja diajak untuk 

melihat adanya unsur persekutuan keluarga yang bermacam-

macam dalam sebuah Lingkungan. Kemudian, remaja diajak 

untuk menemukan kembali 5 aspek hidup menggereja yang 

tampak dalam dinamika keluarga-keluarga dalam sebuah 

Lingkungan serta dalam bacaan Kitab Suci.  

Tahap pertama pertemuan adalah remaja diajak untuk 

bermain drama yang mengangkat situasi di sebuah Lingkungan. 

Pengalaman bermain drama ini menjadi titik tolak untuk 

menggali pemahaman mengenai adanya berbagai macam 

situasi keluarga dalam Lingkungan, yang mungkin selama ini 

belum terlalu disadari oleh remaja.  

Kedua, remaja diajak untuk mendalami bacaan Kitab 

Suci mengenai kunjungan Maria kepada Elisabet. Dalam bacaan 

tersebut, remaja diarahkan untuk bisa menemukan beberapa 

persamaan terkait konteks persekutuan keluarga dalam sebuah 

komunitas ataupun Lingkungan. Ketiga, remaja diajak untuk 

membaca Seri Mupas yang berisi penegasan mengenai 

Lingkungan sebagai Persekutuan Keluarga. 
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Kemudian keempat, sebagai bentuk aksi pertobatan, 

remaja diajak untuk mau mengikuti salah satu kegiatan di 

Lingkungan. Lalu remaja memberikan laporan secara singkat 

sesuai format dan meng-upload foto kegiatan tersebut.   

 

PROSES PERTEMUAN 

1. PEMBUKA (± 10 menit) 

a. Pengantar 

Pemandu dapat mengawali dengan memberikan 
ucapan selamat pagi, siang atau malam serta menyapa 
teman-teman remaja secara lebih akrab. Kemudian 
menjelaskan kepada peserta tentang tema, tujuan dan 
proses yang akan dilalui. Lalu mengajak peserta untuk 
memulai acara dengan lagu dan doa pembuka. 

 
b. Lagu 

Agar suasana menyenangkan, penuh keakraban 
dan persaudaraan hendaknya pertemuan diawali 
dengan lagu. Lagu-lagu yang dipilih hendaknya lagu 
yang penuh semangat, gembira atau sesuai dengan 
tema. Misal lagu di bawah ini: 

 

Nyender Ning Sisine Sopo 

Nyender ning sisine sopo, nyender ning Gusti Yesus 

Nyender ning sisine sopo, nyender ning Gusti Yesus 

Nyender nyender nyender nyender 

Nyender ning Gusti Yesus 

Nyender nyender nyender nyender 
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 Nyender ning Gusti Yesus 

 

c. Doa Pembuka 

Tuhan Yesus Engkau bersabda, “Kamu bukan 

orang asing melainkan sewarga dari orang kudus, 

anggota keluarga Allah dibangun di atas dasar para rasul 

dengan Kristus sebagai batu penjuru. Dalam Dia kamu 

dibangun menjadi tempat kediaman Allah.” 

Tuhan Yesus lihatlah hati kami yang penuh 

syukur, kami bersujud, kami memuliakan nama-Mu. 

Keluarga kami yang sederhana bersama keluarga lain 

dalam Lingkungan ini yang beraneka maunya serta 

tingkah lakunya, Engkau posisikan sedemikian tingginya, 

Engkau masukkan dalam keluarga para kudus. 

Bentuklah keluarga kami sedemikian rupa sehingga 

pantas menjadi keluarga Allah. Amin 

 
Sebelum masuk di proses pertemuan III, 

pemandu dapat mengajak peserta untuk sedikit 
mensharingkan secara singkat hasil temuan tim rekat 
dari tugas di pertemuan II.  

 

2. BELAJAR DARI PENGALAMAN (± 20 menit) 

Pemandu mengajak peserta mendapatkan pengalaman 
konkrit terkait tema pertemuan, dengan tahapan berikut 
ini: 
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a. Pengalaman: bermain drama 

1) Remaja diajak untuk bermain drama, yang 

mengambil situasi cerita dari sebuah Lingkungan 

2) Pembagian Peran 

No Peran/ Tokoh Jumlah 

1 Narator 1 remaja 

2 Keluarga Ketua Lingkungan 

Pak Yosep 1 remaja 

Bu Yosep 1 remaja 

Agnes 1 remaja 

3 Keluarga Mbah Lukas 

Pak Lukas 1 remaja 

Yunus 1 remaja 

4 Keluarga Pak Bartolomeus 

Pak Bartolomeus 1 remaja 

Bu Bartolomeus 1 remaja 

5 Umat Remaja yang lain 

3) Remaja mendapat tugas untuk memerankan tokoh-

tokoh tesebut, dengan ide dasar cerita atau alur 

naskah yang sudah tersedia. Sedangkan untuk dialog 

per tokoh dapat dikembangkan masing-masing 

4) Ide dasar cerita untuk bermain peran, berikut ini: 

LINGKUNGAN SANTO PETRUS 

Beberapa hari ini, Mbah Lukas sedang terbaring 

sakit di rumahnya. Mbah Lukas memanggil cucu-nya 

yang berusia SMP yakni Yunus agar mengantarnya ke 
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rumah sakit. Akan tetapi, Yunus kesulitan untuk 

membopong mbah Lukas, selain itu Yunus juga 

bingung apa yang harus ia siapkan. 

Lalu Yunus, menemui Bu Bartolomeus, tetangga 

di sebelah rumahnya. Yunus tahu bahwa Bu 

Bartolomeus itu termasuk warga satu Lingkungan di 

Paroki. Yunus lalu menceritakan kesulitannya 

menolong mbah Lukas untuk dibawa ke rumah sakit. 

Bu Bartolomeus pun berunding dengan 

suaminya yakni Pak Bartolomeus untuk menolong 

mbah Lukas. Lalu mereka, menghantar mbah Lukas 

langsung ke rumah sakit supaya segera mendapat 

pertolongan. 

Setelah itu, Pak Bartolomeus berpikir untuk 

menghubungi Pak Yosep Ketua Lingkungan karena ia 

sendiri tahu kondisi ekonomi mbah Lukas yang 

kurang mampu. Sembari menunggu Pak 

Bartolomeus, Pak Yosep pun bertanya pada Agnes 

tentang mbah Lukas dan Yunus cucunya. Agnes pun 

ingat bahwa Yunus itu teman SD nya dan sudah lama 

orang tua Yunus meninggal dunia.  

Akhirnya mereka berdua, mendatangi rumah Pak 

Yosep Ketua Lingkungan. Pak Bartolomeus pun 

menceritakan kondisi mbah Lukas pada Ketua 

Lingkungan. Lalu malam harinya, Pak Yosep mengajak 

rapat beberapa pengurus untuk menindaklanjuti 

berita tentang mbah Lukas.  
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Lalu, hasil rapat diumumkan pada warga 

Lingkungan yakni untuk bersama-sama membantu 

mbah Lukas. Pak Yosep dan beberapa warga, dua hari 

kemudian, mengunjungi mbah Lukas di rumah sakit. 

Di sana mereka, berdoa, menghibur, memberi 

semangat dan donasi. Bahkan ada jadwal berjaga 

bergiliran menjaga mbah Lukas selama di rumah 

sakit, sampai mbah pulang. 

 

b. Sharing pendapat untuk memperdalam pengalaman 

Pemandu mengajak peserta memperdalam 
pengalaman dengan pertanyaan panduan sebagai 
berikut: 

 
1) Menurut teman-teman, ada berapa jumlah keluarga 

dalam drama tadi? 

2) Ceritakan secara singkat situasi kondisi masing-

masing keluarga? 

3) Bagaimana hubungan yang terjadi antara keluarga 

yang satu dengan yang lain? 

 

3. BELAJAR DARI KITAB SUCI (± 20 menit) 

Pemandu mengajak peserta untuk belajar dari sumber 
teks Kitab Suci terkait tema pertemuan dengan tahapan: 
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a. Membaca Kitab Suci dari Lukas 1 :39-45  

Maria dan Elisabet 
39Beberapa waktu kemudian berangkatlah Maria 

dan langsung berjalan ke pegunungan menuju sebuah 

kota di Yehuda. 40Di situ ia masuk ke rumah Zakharia dan 

memberi salam kepada Elisabet. 41Dan ketika Elisabet 

mendengar salam Maria, melonjaklah anak yang di dalam 

rahimnya dan Elisabet pun penuh dengan Roh Kudus. 
42Lalu berseru dengan suara nyaring: “Diberkatilah 

engkau di antara semua perempuan dan diberkatilah 

buah rahimmu. 43Siapakah aku ini sampai ibu Tuhanku 

datang mengunjungi aku? 44Sebab sesungguhnya, ketika 

salammu sampai kepada telingaku, anak yang di dalam 

rahimku melonjak kegirangan. 45Dan berbahagialah ia, 

yang telah percaya, sebab apa yang dikatakan kepadanya 

dari Tuhan, akan terlaksana.” 

 

b. Memperdalam teks dengan beberapa pertanyaan 

penuntun 

1) Menurut teman-teman, apa alasan atau tujuan Maria 

mengunjungi Elisabet?  

2) Adakah persamaan peristiwa ataupun pesan antara 

cerita drama dengan kisah dalam bacaan Kitab Suci 

tadi?  

3) Apa saja persamaan tersebut? 
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Bacaan Kitab Suci ini mengisahkan tentang 

kunjungan Maria ke tempat tinggal Elisabet. Dalam arti 

tertentu, terjadi pertemuan antara dua keluarga dalam 

bacaan ini.  

Ada unsur kunjungan dari Maria ke Elisabet. 

Kunjungan untuk saling berjumpa, melihat kondisi satu 

sama lain secara nyata. Proses kunjungan tersebut juga 

bukan hal yang mudah terlebih bagi seorang wanita yang 

sedang mengandung. Dalam hal ini, Maria melakukan 

pengurbanan dengan berjalan menuju tempat tinggal 

Elisabet.  

Kedua, Maria mengunjungi Elisabet dengan tujuan 

ingin berbagi kabar kebahagiaan serta menyaksikan 

sendiri kabar bahagia dari Elisabet. Elisabet yang 

mendapat kunjungan tersebut pun begitu bahagia 

menerima kedatangan Maria (ibu Tuhanku).  

 

4. PENEGASAN (± 20 menit) 

Pemandu mengajak peserta untuk mendapat 
penegasan dari buku Seri Mupas 2019 terkait tema 
pertemuan, dengan tahapan: 

 
a. Membaca Seri Mupas 2019 Buku 2 “Kebijakan Pastoral 

Strategis  Keuskupan Surabaya Tahun 2020-2030” 

halaman 11-12 
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Lingkungan sebagai Comunio Familiarum 

Posisi penting keluarga memiliki tempat utama 

dalam cara hidup menggereja. Lingkungan sebagai 

persekutuan (comunio) pada dasarnya sebagai 

‘keluarga’ yang lebih besar yang di dalamnya terdapat 

keluarga-keluarga. Lingkungan merupakan persekutuan 

keluarga-keluarga (comunio familiarum). 

Keluarga dalam ajaran magisterium juga disebut 

sebagai ‘Gereja Rumah Tangga’ (Eclesia Domestica). 

Karena pemenuhan panca tugas Gereja terjadi juga 

dalam setiap keluarga kristiani. Keluarga bukan hanya 

dalam arti biologis (hubungan darah dalam ikatan-

perkawinan) tetapi juga dalam arti eklesiologis yakni 

himpunan pribadi-pribadi dalam semangat 

kekeluargaan, sebagai keluarga Umat Allah. 

Lingkungan juga dapat kita sebut sebagai 

Komunitas Dasar Gerejawi (Basic Ecclesial Community) 

karena Lingkungan ini adalah sel dasar (di atas/ sesudah 

keluarga) di mana gen hidup Gereja secara lengkap 

tercermin dan terwujud secara konkrit.  

 

b. Refleksi 

Pemandu mengajak remaja untuk merefleksikan 
proses dan temuan yang diperoleh dalam pertemuan 
APP kali ini, dengan beberapa pertanyaan reflektif 
berikut ini: 
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1) Apakah teman-teman telah sungguh memahami 

bahwa Lingkungan merupakan keluarga-keluarga 

yang bersekutu? 

2) Bagaimana kesan dan perasaan teman-teman setelah 

mengetahui bahwa Lingkungan adalah Persekutuan 

Keluarga? 

3) Bagaimana sikap teman-teman setelah mengetahui 

bahwa di Lingkungan adalah Persekutuan Keluarga? 

 

Dari penjelasan yang terdapat dalam Seri Mupas 

tersebut, kita dapat mengetahui bahwa Lingkungan 

merupakan persekutuan yang terdiri dari berbagai macam 

keluarga. Lingkungan menjadi komunitas antar keluarga 

yang terhubung bukan hanya karena faktor biologis tapi juga 

dalam arti gereja (eklesiologis). Lingkungan menjadi 

himpunan pribadi-pribadi dalam semangat sebagai satu 

keluarga umat Allah.  

Dalam bacaan Kitab Suci, maupun dalam teks drama 

di awal, kita dapat melihat kuatnya unsur kekeluargaan 

dalam Lingkungan tersebut. Berbagai bentuk ungkapan 

saling mengasihi, saling peduli, saling menolong adalah 

bentuk relasi komunikasi kasih dalam sebuah keluarga. 

Ungkapan tersebut diungkapkan keluar bukan hanya dalam 

keluarganya sendiri, tapi juga dibawa dalam keluarga besar 

yakni Lingkungan. Kemudian juga, kesadaran menerima apa 

adanya serta mensyukuri semua keluarga sebagai suatu 

rahmat anugrah pemberian Tuhan.  
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5. AKSI (± 10 menit) 

a. Sebagai salah satu bentuk aksi pertobatan, maka remaja 

dapat diarahkan untuk menindaklanjuti pertemuan III ini 

dengan mengikuti salah satu kegiatan di Lingkungan 

b. Remaja, baik pribadi atau dapat juga dibentuk menjadi 

beberapa tim mendapat perutusan untuk mengikuti 

salah satu kegiatan di Lingkungan (selanjutnya dapat 

mengisi form terkait perutusan). Link tsb: 

https://forms.gle/sUa6iEzW2T6KvRAb6 

c. Pembagian tim atau kelompok remaja disesuaikan 

dengan situasi di Paroki setempat. 

d. Pelaksanaan perutusan mencari data tersebut adalah 

selama rentang waktu dari pertemuan III hingga 

pertemuan IV  

e. Remaja diingatkan untuk meng-upload foto ketika 

mengikuti kegiatan tersebut, lalu tag foto tersebut ke 

instagram Komisi Rekat Keuskupan Surabaya 

(@komisirekatsby), dengan tagar: #rekatjaring3 

f. Hasil proses tim ketika mengikuti kegiatan di Lingkungan 

dapat disharingkan di pertemuan IV.  

 

6. PENUTUP  

Pertemuan ditutup dengan doa dan lagu. Lagu penutup 
bisa memakai lagu berikut atau memilih lagu lain. 
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a. Doa Penutup  

Bunda Maria dan Elizabet mewakili dua keluarga 

yang mampu bersekutu walau beda usia, saling 

berjauhan tempat tinggal, masing-masing mengemban 

tugas yang berbeda, namun kemuliaan Allah membuat 

mereka bersatu dalam pujian, dalam pelayanan, dalam 

berkorban satu sama lain, tanpa memperhitungkan 

kesulitan diri. Tuhan Yesus, jadikan keluarga-keluarga di 

Lingkungan kami mampu saling menerima apa-adanya 

dalam segala perbedaan dalam memuliakan nama-Mu 

sebagai keluarga Allah. Amin. 

 

b. Lagu penutup 

Salam Maria 

Salam Maria rahmat Tuhan sertamu 

Bunda Yesus Kristus doakanlah kami 

Salam Maria engkau Bunda Gereja 

Lindungilah kami doakan putramu 

Salam Maria Ratu Surga dan Bumi 

Terpujilah engkau di sepanjang masa 
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LAMPIRAN PERTEMUAN III 

FORM JARING 3 

REKAT HADIR DI LINGKUNGAN 

PAROKI: ............................................ 

LINGKUNGAN : ....................................... 

1. Jenis Kegiatan  

2. Hari/ tgl  

3.  Tempat pelaksanaan  

4. Jumlah total orang yang 

hadir 

 

5. Jumlah keluarga yang hadir  

6. Jumlah remaja yang hadir  

7. Kesanmu tentang kegiatan 

  

 

 

 

 

 

 

Form diisi melalui link:  
https://forms.gle/sUa6iEzW2T6KvRAb6 
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PERTEMUAN IV 

KELUARGA SEBAGAI AKAR LINGKUNGAN 

 

TUJUAN 

• Remaja dapat memahami bahwa keluarga adalah akar dari 

Lingkungan 

• Remaja mau mengajak keluarganya untuk mengikuti 

kegiatan di Lingkungan 

 

SUMBER BAHAN 

• Seri Mupas 2019 Buku 2 “Kebijakan Pastoral Strategis 

Keuskupan Surabaya Tahun 2020-2030” (dapat diunduh di: 

https://www.keuskupansurabaya.org/page/arah-dasar-

2020-2030/) 

• Seri Mupas 2019 Buku 4 “Pedoman Pastoral Pengurus 

Lingkungan Keuskupan Surabaya Tahun 2020-2030” (dapat 

diunduh: 

https://www.keuskupansurabaya.org/page/arah-dasar-

2020-2030/) 

 

ALOKASI WAKTU ± 90 menit 

 

GAGASAN POKOK/ ALUR PROSES 

Pertemuan IV merupakan kelanjutan dari pertemuan III 

yang membahas hubungan antara Lingkungan dengan keluarga. 

Bila di pertemuan III, remaja diajak untuk belajar mengenai 

Lingkungan sebagai persekutuan dari berbagai keluarga. Maka 

https://www.keuskupansurabaya.org/page/arah-dasar-2020-2030/
https://www.keuskupansurabaya.org/page/arah-dasar-2020-2030/
https://www.keuskupansurabaya.org/page/arah-dasar-2020-2030/
https://www.keuskupansurabaya.org/page/arah-dasar-2020-2030/
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di pertemuan IV ini, remaja diajak untuk belajar memahami dari 

sudut keluarga yang ternyata menjadi akar Lingkungan. Secara 

sederhana, bisa disampaikan bahwa keluarga memiliki peran 

sebagai pemberi nutrisi yang menghidupkan Lingkungan. Ada 

banyak nilai-nilai yang ditanam dalam keluarga yang pada 

akhirnya memberikan pengaruh pada Lingkungan. Entah 

pengaruh tersebut terwakilkan oleh pribadi ataupun satu 

keluarga yang hadir dan terlibat dalam Lingkungan.   

Untuk mencapai tujuan tersebut, maka disusun 

beberapa tahap dalam pertemuan IV ini. Pertama, remaja 

diajak untuk menggali pengalaman dari kegiatan mengamati 

akar yang berukuran kecil dan akar yang berukuran besar. 

Pengamatan itu bertujuan untuk membantu remaja melihat 

hubungan antara akar kecil dengan akar besar yang nantinya 

dijadikan analogi untuk keluarga dan Lingkungan.  

Kedua, remaja diajak menemukan hal-hal terkait 

keluarga yang ada dalam Seri Mupas. Hasil temuan tersebut 

kemudian disandingkan dengan ciri akar kecil yang didapat dari 

tahap pertama. Ketiga, remaja mendalami Seri Mupas yang 

mempertegas mengenai tema Keluarga sebagai Akar 

Lingkungan.  

Keempat, sebagai bentuk aksi dari remaja yakni 

mengikuti kegiatan Lingkungan bersama keluarga, atau bahkan 

mau melakukan inisiatif mengajak keluarga untuk ikut kegiatan 

di Lingkungan dan membagikan kegiatan tersebut di media 

sosial.  
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PROSES PERTEMUAN 

1. PEMBUKA (± 10 menit) 

a. Pengantar 

Pemandu dapat mengawali dengan memberikan 
ucapan selamat pagi, siang atau malam serta menyapa 
teman-teman remaja secara lebih akrab. Kemudian 
menjelaskan kepada peserta tentang tema, tujuan dan 
proses yang akan dilalui. Lalu mengajak peserta untuk 
memulai acara dengan lagu dan doa pembuka. 

 
b. Lagu 

Agar suasana menyenangkan, penuh keakraban 
dan persaudaraan hendaknya pertemuan diawali 
dengan lagu. Lagu-lagu yang dipilih hendaknya lagu 
yang penuh semangat, gembira atau sesuai dengan 
tema. Misal lagu di bawah ini: 

 
Akar (nada lagu Potong Bebek) 

Akar dalam tanah 

Pohonnya berdiri 

Rantingnya bercabang 

Tumbuh daun lebat 

Ada bunganya, Ada buahnya 

Tertiup angin pohonnya bergoyang              2 x 

 

c. Doa Pembuka 

Tuhan Yesus, Engkau telah mengajarkan kepada 

kami bahwa Lingkungan sama dengan akar paroki. Kini 
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Engkau mau semakin mengajar lebih dalam lagi bahwa 

keluarga sama dengan akar Lingkungan. Jika kami 

memahami keberadaan akar itu tidak tampak di 

permukaan bumi, apalagi keluarga yang sejajar dengan 

akar serabut, sungguh kecil dan lembut. Tetapi Engkau 

bersabda bahwa Gereja dibentuk pertama-tama oleh 

keluarga.  

Tuhan Yesus hal ini tidak mudah kami mengerti, 

maka curahkan kuasa Roh-Mu agar kami kaum muda 

mampu memahami rahasia kebesaran-Mu dalam 

keluarga kami. Amin.  

 
Sebelum masuk di proses pertemuan IV, 

Pemandu dapat mengajak peserta untuk sedikit 
mensharingkan secara singkat hasil temuan tim rekat 
dari tugas di pertemuan III.  

 

2. BELAJAR DARI PENGALAMAN (± 20 menit) 

Pemandu mengajak peserta mendapatkan pengalaman 
konkrit terkait tema pertemuan, dengan tahapan berikut 
ini: 

 
a. Pengalaman 

1) Remaja dalam kelompok diajak untuk mengamati akar 

besar yang lengkap dengan akar kecilnya (peraga: 

video, gambar, foto, akar asli), disediakan beberapa 

macam jenis tanaman/ pohon.  
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2) Pemandu dapat mengupayakan peraga akar antara lain 

dari akar pohon yang hidup, akar ginseng dalam botol, 

video tentang akar, gambar tentang akar besar dan akar 

kecil 

3) Remaja diajak untuk menginventaris hal-hal terkait akar 

kecil yang meliputi: ciri khas, hal positif dan negatif dari 

akar kecil 

 

b. Sharing pendapat untuk memperdalam pengalaman 

Pemandu mengajak peserta memperdalam 
pengalaman dengan pertanyaan panduan sebagai 
berikut: 
 

1) Menurut teman-teman, apa perbedaan antara akar 

besar dengan akar kecil?  

2) Apa saja ciri khas akar kecil tersebut? 

3) Apa manfaat akar kecil tersebut bagi pohon secara 

keseluruhan? Jelaskan pula alurnya! 

 

Secara umum, akar kecil memiliki ciri khas sebagai 

berikut: 

a) Ada di dalam tanah 

b) Maka, tidak tampak dari luar 

c) Berukuran kecil dan lembut 

d) Menjadi bagian yang pertama kali tumbuh muncul dari 

suatu tanaman/ pohon 



Bahan untuk Remaja | PENDALAMAN IMAN AKSI PUASA 
PEMBANGUNAN 2020 

71 

 

e) Menjadi bagian yang pertama kali tumbuh muncul dari 

suatu tanaman/ pohon 

f) Jarang dicari orang, dibanding bunga, buah, dll  

g) Mudah luka/ mudah putus 

h) Justru jadi kekuatan pohon 

i) Inti dari apa yang terlihat yakni kekuatan pohon yang 

megah 

j) Bisa menembus tanah 

k) Menjadi bagian yang kotor karena bersentuhan 

langsung dengan tanah untuk mencari nutrisi 

l) Bila akar tidak bekerja, maka pohon mati (sama seperti 

keluarga bila macet, maka lainnya macet) 

m) Dst, bisa ditambahkan sesuai hasil temuan peserta 

remaja 

  

3. BELAJAR DARI SERI MUPAS  (± 20 menit) 

Pemandu mengajak peserta untuk belajar dari 
sumber Seri Mupas 2019 terkait tema pertemuan dengan 
tahapan: 

 
a. Membaca Seri Mupas 2019 Buku 4 “Pedoman Pastoral 

Pengurus Lingkungan Keuskupan Surabaya Tahun 2020-

2030” 

Halaman 7-8 

Keluarga: Formasi Pertama Lingkungan 

Keluarga Gereja dibentuk pertama-tama oleh 

keluarga. Keluarga merupakan komunitas pertama yang 
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dibentuk oleh murid-murid Kristus melalui perjumpaan 

pria dan wanita yang saling mengungkapkan kasih 

dalam iman dalam kesatuan dengan Sang Guru melalui 

Sakramen Perkawinan. Inilah mengapa keluarga disebut 

eclesia domestica (gereja kecil). Sebagai eclesia 

domestica tersebut, keluarga mengambil peran dalam 

kehidupan gereja, yaitu membentuk komunitas pribadi, 

melayani kehidupan, berpartisipasi dalam kehidupan 

masyarakat, dan berbagi dalam kehidupan dan 

melaksanakan misi Gereja (bdk. FC. 17). 

Peran serta dalam kehidupan Gereja menuntut 

pendampingan yang baik bagi keluarga. Keluarga 

merupakan formasi pertama Lingkungan yang perlu 

mendapatkan perhatian khusus. Keluarga merupakan 

“lingkup berbagai generasi bertemu dan saling 

membantu untuk meraih kebijaksanaan yang lebih 

penuh, dan untuk memperpadukan hak-hak pribadi-

pribadi dengan tuntutan hidup sosial lainnya, 

merupakan dasar bagi masyarakat” (GS 52).  

Pastor Paroki melalui Ketua Lingkungan 

hendaknya memberikan perhatian istimewa kepada 

keluarga-keluarga di Lingkungan paroki. Amat 

pentinglah, umat Lingkungan memberikan perhatian 

pada saat-saat keluarga mengalami persoalan, kesulitan 

ekonomi, berduka, dll. Oleh sebab itu, pendampingan 

keluarga sebagai akar dari Lingkungan sangat penting 

diperhatikan. 
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Sebagai eclesia domestica, keluarga Kristiani 

dipanggil dan diutus untuk terus menerus 

menghadirkan, meresapi dan mewariskan dalam 

keluarga nilai-nilai Injil serta meresapkannya dalam 

kehidupan sehari-hari di tengah masyarakat. Melalui 

perjumpaan dengan aneka dinamika dalam 

masyarakatnya, penghayatan iman murid Kristus 

dibangun, dimurnikan dan didewasakan. Suka duka 

serta pengharapan masyarakat juga menjadi suka-duka 

dan pengharapan murid Kristus. Setiap pribadi dan 

keluarga kristiani diutus menjadi garam dan terang bagi 

masyarakatnya. Warga Lingkungan, dan terutama 

keluarga dipanggil untuk menghadirkan Gereja, sebagai 

persekutuan murid-murid Kristus yang dewasa dalam 

iman, guyub, penuh pelayanan, dan misioner, di tengah 

lingkungan masyarakat tempat di mana mereka tinggal. 

Akhirnya, kehidupan persekutuan murid-murid 

Kristus yang terbentuk dalam Lingkungan selalu menjadi 

tempat pertama hidup berkomunitas sebagaimana 

jemaat perdana yang berkumpul dan berdoa, 

mendengarkan Sabda serta merayakan Ekaristi (bdk. Kis 

2:42). Sebagai akar dari paroki, Lingkungan merupakan 

tempat pembinaan (formatio) murid Kristus yang 

diawali dari keluarga, sebagai sel dasar atau akar dari 

Lingkungan, membentuk dan menyokong kehidupan 

murid-murid Kristus di paroki. 
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Oleh sebab itu, pastor paroki bersama dengan 

pengurus Lingkungan bekerja sama agar reksa pastoral 

dan penggembalaan murid-murid Kristus di komunitas 

kecil terdampingi dengan baik dan mewujudkan 

“Persekutuan Murid-Murid Kristus yang dewasa dalam 

iman, guyub, penuh pelayanan dan misioner” 

 

b. Memperdalam teks dengan beberapa pertanyaan 

penuntun 

Pemandu menyediakan kertas/ karton dan alat tulis 

untuk memfasilitasi proses ini. 

1) Carilah kata kunci tentang keluarga dari teks di atas!  

2) Coba bandingkan kata kunci keluarga tersebut dengan 

ciri akar serabut yang tadi teman-teman temukan 

dalam kelompok! 

 

Contoh format jawaban: 

Persamaan antara akar kecil dan keluarga (sesuai teks Seri 

Mupas) 

No Akar Kecil Kata kunci keluarga 

1. Kecil Gereja kecil 

2. Pertama tumbuh Komunitas pertama 

3.  Dst .......  
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4. PENEGASAN (± 20 menit) 

Pemandu mengajak peserta untuk mendapat 
penegasan dari buku Seri Mupas 2019 terkait tema 
pertemuan, dengan tahapan: 

 
a. Membaca Seri Mupas 2019 Buku 2 “Kebijakan Pastoral 

Strategis Keuskupan Surabaya Tahun 2020-2030” 

Halaman 11 

Keluarga sebagai Akar Lingkungan 

Yang dimaksud dengan kata ‘Lingkungan’ di sini 

adalah istilah kegerejaan yang terkait dengan umat 

beriman yang menjadi bagian dari wilayah teritorial 

Paroki. Jadi bukan dimaksudkan dengan ‘lingkungan 

hidup’ dalam pengertian ekologi. Lingkungan dalam 

sejarahnya pernah dinamai dengan istilah ‘kring’. 

Dalam Pedoman Pastoral Pengurus Lingkungan 

dijelaskan bahwa “Lingkungan adalah cara hidup 

menggereja murid-murid Kristus dalam persekutuan 

teritorial berakar keluarga dengan jumlah tertentu, 

hidupnya berdekatan, memiliki pengurusnya sendiri, 

dan menghayati imannya secara mendalam melalui lima 

aspek hidup menggereja: pewartaan, persekutuan, 

peribadatan, kesaksian, dan pelayanan masyarakat. 

Persekutuan para murid Kristus ini menjadi bagian dari 

reksa pastoral paroki (PPPL pasal 1). 

Seluruh pemaknaan akan simbolisme ‘akar’ di 

atas, dapat kita sejajarkan dengan makna keluarga 
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sebagai akar penopang dan pemberi kehidupan 

komunitas di atasnya. Panggilan Gereja dalam pastoral 

Lingkungan tidak boleh mengabaikan kedudukan 

strategis pengudusan keluarga. Seluruh pastoral akan 

menjadi pohon ara dengan daun lebat namun dikutuk 

oleh Tuhan karena tidak berbuah bagi ‘kesejahteraan 

keluarga’. 

 

b. Refleksi 

Pemandu mengajak remaja untuk merefleksikan 
proses dan temuan yang diperoleh dalam pertemuan 
APP kali ini, dengan beberapa pertanyaan reflektif 
berikut ini: 

 
1) Apakah teman-teman telah sungguh memahami 

bahwa Keluarga adalah Akar Lingkungan? 

2) Apa yang telah dan hendak dilakukan keluarga 

teman-teman sebagai akar Lingkungan? 

 

Keluarga merupakan Akar Lingkungan. Artinya 

bahwa berkembangnya suatu Lingkungan dipengaruhi 

oleh keluarga-keluarga yang ada di dalamnya. Keluarga 

yang menjadi tempat tumbuh kembangnya pribadi, 

menjadi semacam akar kecil yang berjuang 

berkembang, dan pada akhirnya memberi pengaruh 

pada Lingkungan atau akar besar tempat ia tumbuh 

tersambung. Kenyataan yang terjadi bahwa ada 
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berbagai macam kondisi keluarga yang akan selalu 

menjadi bagian penting dari pohon Paroki bahkan 

keluarga itu menjadi akar dari Lingkungan. 

 

5. AKSI (± 15 menit) 

a. Sebagai salah satu bentuk aksi pertobatan, maka 

remaja dapat diarahkan untuk menindaklanjuti 

pertemuan IV ini dengan mengikuti salah satu kegiatan 

di Lingkungan bersama keluarga (selanjutnya mengisi 

form dalam lampiran). Link tsb: 

https://forms.gle/1y2PJ7whUiDugNZi9 

b. Pelaksanaan perutusan tersebut adalah selama 

rentang waktu dari pertemuan IV hingga pertemuan V  

c. Remaja diingatkan untuk meng-upload foto ketika 

mengikuti kegiatan tersebut, lalu tag foto tersebut ke 

instagram Komisi Rekat Keuskupan Surabaya 

(@komisirekatsby), dengan tagar: #rekatjaring4 

d. Hasil proses tim ketika mengikuti kegiatan di 

Lingkungan dapat disharingkan di pertemuan V.  

 

6. PENUTUP (± 5 menit) 

Pertemuan ditutup dengan doa dan lagu. Lagu penutup 
bisa memakai lagu berikut atau memilih lagu lain. 
 
a. Doa Penutup  

Tuhan Yesus kami bersyukur atas keajaiban keluarga 

Kristiani walau anggotanya jauh dari sempurna .... 
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Walaupun sejajar dengan serabut yang tak tampak .... 

Yang mudah patah ..... 

Yang mudah luka ..... 

Yang kecil lembut .... 

Yang kotor karena lumpur ..... 

Namun yang mampu menembus padas ... 

Yang memberi nutrisi .... 

Yang terus bekerja ..... 

Yang memberi kekuatan ..... 

Yang menopang seluruh pohon ..... 

Yang terus memberi ..... 

Berkati keluarga kami agar tidak rusak atau busuk 

karena jika keluarga sehat maka seluruh kehidupan 

Paroki menjadi subur dan berbuah lebat. Kemuliaan ..... 

Amin. 

 

b. Lagu penutup 

Ku cinta Keluarga Tuhan 

Ku cinta keluarga Tuhan 

Terjalin mesra sekali 

Semua saling mengasihi  

Betapa senang 

Ku menjadi keluarganya Tuhan 
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LAMPIRAN PERTEMUAN IV 

FORM JARING 4 

REKAT BERSAMA KELUARGA HADIR DI LINGKUNGAN 

PAROKI: ............................................ 

LINGKUNGAN : ....................................... 

1. Jenis Kegiatan  

2. Hari/ tgl  

3.  Tempat pelaksanaan  

4. Jumlah total orang yang 

hadir 

 

5. Anggota keluargaku yang 

hadir 

 

6. Kesanmu tentang kegiatan 

  

 

 

 

 

 

Form diisi melalui link:  

https://forms.gle/1y2PJ7whUiDugNZi9 
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LAMPIRAN PERTEMUAN IV 

GAMBAR AKAR BESAR DAN AKAR KECIL 
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LAMPIRAN PERTEMUAN IV 

GAMBAR AKAR BESAR DAN AKAR KECIL 
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PERTEMUAN V 

KELUARGA SEBAGAI PERSEKUTUAN PRIBADI 

 

TUJUAN 

Remaja dapat memahami bahwa posisi dan peran pentingnya 

sebagai pribadi dalam sebuah keluarga. 

 

SUMBER BAHAN 

• Seri Mupas 2019 Buku 2 hal 10-11 “Keluarga sebagai 

Persekutuan Pribadi” (dapat diunduh di: 

https://www.keuskupansurabaya.org/page/arah-dasar-

2020-2030/) 

• Kitab Suci dari Lukas 2:41-52 “Yesus pada umur 12 tahun 

dalam Bait Allah” 

 

ALOKASI WAKTU ± 90 menit 

 

GAGASAN POKOK/ ALUR PROSES 

Pertemuan V ini hendak mengajak remaja sampai pada 

penyadaran dan pemahaman bahwa ia lahir dan dibentuk dari 

sebuah keluarga. Remaja, yang masuk di masa tumbuh 

kembang dengan segala ciri khasnya, pada akhirnya tetap 

menyadari bahwa tidak bisa lepas dari keluarga. Remaja berasal 

dari keluarga, hidup di dalam keluarga, bagian tidak terpisahkan 

dari keluarga, meski ia mulai belajar mandiri akan tetapi remaja 

masih bergantung penuh pada keluarga. Oleh karena itu, 

remaja perlu memahami perannya dalam keluarga. 

https://www.keuskupansurabaya.org/page/arah-dasar-2020-2030/
https://www.keuskupansurabaya.org/page/arah-dasar-2020-2030/
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Selanjutnya, remaja juga diajak untuk menemukan profil 

keluarga yang ia harapkan lalu berupaya pula mewujudkan 

profil tersebut sesuai porsinya sebaagai remaja dalam keluarga.  

Maka, proses pertemuan V ini terdiri dari beberapa 

tahap berikut ini. Pertama, remaja diajak untuk menyimak atau 

mendengarkan teks lagu Keluarga Cemara sebagai salah satu 

profil keluarga yang cukup terkenal. Profil tersebut menjadi 

sumber remaja menggali pengalaman terkait keluarga. Kedua, 

remaja diajak untuk mendalami teks Kitab Suci mengenai 

Keluarga Kudus yang sedang mengalami sebuah peristiwa 

ketika Yesus beranjak remaja. Lewat teks Kitab Suci ini, remaja 

digali  agar mampu menemukan point persamaan maupun 

perbedaan antara keluarganya dengan Keluarga Kudus.  

Ketiga, remaja diajak untuk menyimak penegasan yang 

ada dalam buku Seri Mupas mengenai Keluarga sebagai 

Persekutuan Pribadi. Dan keempat, remaja diajak untuk 

melakukan aksi berupa menyusun rencana tindak lanjut terkait 

Lingkungan, baik sebagai pribadi atau pun bersama kelompok 

Rekat.  

 

PROSES PERTEMUAN 

1. PEMBUKA (± 10 menit) 

a. Pengantar 

Pemandu dapat mengawali dengan memberikan 
ucapan selamat pagi, siang atau malam serta menyapa 
teman-teman remaja secara lebih akrab. Kemudian 
menjelaskan kepada peserta tentang tema, tujuan dan 
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proses yang akan dilalui. Lalu mengajak peserta untuk 
memulai acara dengan lagu dan doa pembuka. 

 
b. Lagu 

Agar suasana menyenangkan, penuh keakraban 
dan persaudaraan hendaknya pertemuan diawali 
dengan lagu. Lagu-lagu yang dipilih hendaknya lagu 
yang penuh semangat, gembira atau sesuai dengan 
tema. Misal lagu di bawah ini:  

 
Kudaki-daki 

Kudaki-daki daki-daki gunung yang tinggi 

Ku turun-turun turun-turun lembah yang curam 

Ku melintasi padang rumput luas membentang 

Yesus besertaku 

Ku terbang-terbang terbang-terbang luas 

angkasa 

Ku selam-selam selam-selam dalam samudra 

Ku dayung-dayung dayung-dayung perahu di 

sungai 

Yesus besertaku 

Di kanan Kau ada, di kiri Kau ada 

Di atas dan di bawah Kau ada 

Di suka Kau ada, di duka pun Kau ada  

Karena Engkau Yesusku 
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c. Doa Pembuka 

Dengarlah hai kamu yang takut akan Allah, aku 

hendak menceritakan apa yang dilakukan-Nya 

terhadapku. Kepada-Nya aku telah berseru dengan 

mulutku, kini dengan lidahku menyanyikan pujian. 

Terpujilah Allah yang tidak menolak doaku dan tidak 

menjauhkan kasih setia-Nya dari padaku. Ia telah 

meletakkan aku dalam sebuah keluarga. Ia sendiri yang 

telah membangunnya bersama ayah bunda, 

menyucikan kami dengan rahmat Sakramen-Nya, walau 

kami masing-masing sebagai anggota jauh dari 

sempurna. Dalam keluarga aku belajar berdoa, bekerja, 

mencinta. Allah, untuk semua itu kami bersyukur. 

Sekarang hatiku memuliakan-Mu Tuhan, untuk selama-

lamanya. Amin. 

 

Sebelum masuk di proses pertemuan V, 

Pemandu dapat mengajak peserta untuk sedikit 

mensharingkan secara singkat hasil temuan tim rekat 

dari tugas di pertemuan IV.  

 

2. BELAJAR DARI PENGALAMAN (± 20 menit) 

Pemandu mengajak peserta mendapatkan 
pengalaman konkrit terkait tema pertemuan, dengan 
tahapan berikut ini: 
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a. Pengalaman 

1) Remaja diajak mendengarkan lagu tentang keluarga 

misalnya lagu Keluarga Cemara (oleh Bunga Citra 

Lestari) 

Keluarga Cemara  

Harta yang paling berharga adalah keluarga 

Istana yang paling indah adalah keluarga 

Puisi yang paling bermakna adalah keluarga 

Mutiara tiada tara adalah keluarga 

Selamat pagi Emak, selamat pagi Abah 

Mentari hari ini berseri indah 

Terima kasih Emak, terima kasih Abah 

Untuk tampil perkasa bagi kami 

Putra putri yang siap berbakti 

 

b. Sharing pendapat untuk memperdalam pengalaman 

Pemandu mengajak peserta memperdalam 
pengalaman dengan pertanyaan panduan sebagai 
berikut: 

 
1) Apa kesanmu terhadap teks lagu tersebut? 

2) Apa ciri keluarga dari teks lagu tersebut? 

3) Menurutmu, bagaimana keluarga tersebut bisa 

terbentuk? 
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3. BELAJAR DARI KITAB SUCI (± 20 menit) 

Pemandu mengajak peserta untuk belajar dari 
sumber Kitab Suci terkait tema pertemuan dengan tahapan: 

 
a. Membaca teks Kitab Suci dari Lukas 2:41-52 

Yesus pada umur dua belas tahun dalam Bait Allah 
41Tiap-tiap tahun orang tua Yesus pergi ke Yerusalem 

pada hari raya Paskah. 42Ketika Yesus telah berumur dua 

belas tahun pergilah mereka ke Yerusalem seperti yang 

lazim pada hari raya itu. 43Sehabis hari-hari perayaan itu, 

ketika mereka berjalan pulang, tinggallah Yesus di 

Yerusalem tanpa diketahui orang tua-Nya. 44Karena 

mereka menyangka bahwa Ia ada di antara orang-orang 

seperjalanan mereka, berjalanlah mereka sehari 

perjalanan jauhnya, lalu mencari Dia di antara kaum 

keluarga dan kenalan mereka. 45Karena mereka tidak 

menemukan Dia, kembalilah mereka ke Yerusalem 

sambil terus mencari Dia. 46Sesudah tiga hari mereka 

menemukan Dia dalam Bait Allah; Ia sedang duduk di 

tengah-tengah ulama, sambil mendengarkan mereka 

dan mengajukan pertanyaan-pertanyaan kepada 

mereka. 47Dan semua orang yang mendengar Dia sangat 

heran akan kecerdasan-Nya dan segala jawab yang 

diberikan-Nya. 48Dan ketika orang tua-Nya melihat Dia, 

tercenganglah mereka, lalu kata ibu-Nya kepada-Nya: 

“Nak, mengapakah Engkau berbuat demikian terhadap 

kami? BapaMu dan aku dengan cemas mencari Engkau.” 
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49Jawab-Nya kepada mereka: “Mengapa kamu mencari 

Aku? Tidakkah kamu tahu, bahwa Aku harus berada di 

dalam rumah Bapa-Ku?” 50Tetapi mereka tidak mengerti 

apa yang dikatakan-nya kepada mereka. 51Lalu Ia pulang 

bersama-sama mereka ke Nazaret; dan Ia tetap hidup 

dalam asuhan mereka. Dan ibu-Nya menyimpan semua 

perkara itu di dalam hatinya. 52Dan Yesus makin 

bertambah besar dan bertambah hikmat-Nya dan besar-

Nya, dan makin dikasihi oleh Allah dan manusia.  

 

b. Memperdalam teks dengan beberapa pertanyaan 

penuntun 

1) Coba gambarkan tentang pribadi dan situasi yang 

dialami Yesus, Maria, Yosef dalam Kitab Suci tersebut 

2) Tuliskan sifat Yesus yang menarik buatmu dari bacaan 

Kitab Suci tersebut 

3) Adakah sifat atau perbuatan Yesus dalam bacaan tadi 

yang mirip dengan sifat atau perbuatan remaja atau 

teman-teman sendiri? 

4) Adakah ciri-ciri remaja yang juga kamu temukan 

dalam diri Yesus di bacaan kitab suci tadi? 

5) Dalam bacaan tadi, Bunda Maria cemas ketika Yesus 

hilang. Menurut teman-teman, apa yang menjadi 

kekhawatiran orang tua teman-teman terhadap 

remaja saat ini? 

6) Menurut teman-teman, apa yang menjadi harapan 

orang tua teman-teman terhadap remaja saat ini? 



Bahan untuk Remaja | PENDALAMAN IMAN AKSI PUASA 
PEMBANGUNAN 2020 

89 

 

7) Dan, apa yang teman-teman remaja khawatirkan 

terhadap orang tua saat ini?   

 

4. PENEGASAN (± 20 menit) 

Pemandu mengajak peserta untuk mendapat 
penegasan dari buku Seri Mupas 2019 terkait tema 
pertemuan, dengan tahapan: 

 

a. Membaca Seri Mupas 2019 Buku 2 “Kebijakan Pastoral 

Strategis Keuskupan Surabaya Tahun 2020-2030” 

Halaman 10-11 

Keluarga sebagai Comunio Personarum 

(Persekutuan Pribadi-Pribadi) 

Paus Yohanes Paulus II dalam Surat bagi para 

keluarga Gratissimam Sane (nomor 7), mengatakan 

bahwa keluarga adalah komunitas fundamental 

masyarakat, komunitas pribadi-pribadi yang cara 

keberadaannya dan hidup bersamannya sebagai 

persekutuan (comunio personarum). Keluarga adalah 

ruang terpenting bagi pengakuan dan pengembangan 

martabat pribadi manusia untuk mencapai 

kepenuhannya.  

Tujuan ilahi kepenuhan martabat pribadi 

dibentuk dan dibina dalam keluarga sebagai komunitas 

kasih yang hidup. Keluarga merupakan rahim alih 

generasi bagi kelestarian spesies umat manusia, 

lembaga sosial yang tak bisa dan tak boleh diganti. 
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Keluarga adalah ruang kudus kehidupan, pembentuk 

dan penentu masyarakat. Pada lapis yang paling 

mendasar, pastoral paroki tiada lain tindakan Gereja 

dalam menjaga, melindungi dan mengembangkan 

martabat suci panggilan keluarga di tengah masyarakat. 

Keluarga adalah struktur komuniter pertama dan paling 

mendasar bagi penyelamatan ekologi manusiawi.  

 

b. Refleksi 

Pemandu mengajak remaja untuk merefleksikan 
proses dan temuan yang diperoleh dalam pertemuan 
APP kali ini, dengan beberapa pertanyaan reflektif 
berikut ini: 

 
1) Apakah selama ini saya sudah taat dan hormat pada 

orang tua? 

2) Apakah saya sudah berusaha melakukan tugasku 

dengan baik sebagai remaja baik di rumah maupun di 

sekolah? 

3) Apakah saya sudah berusaha untuk menjaga nama 

baik keluarga? 

4) Apakah saya sudah berusaha untuk belajar mandiri 

agar dapat semakin membantu orang tua? 

 

Gambaran dalam Injil tadi merupakan contoh 

konkrit dari Keluarga sebagai persekutuan pribadi. 

Pribadi bapak oleh Yosef. Pribadi Ibu oleh Maria, dan 
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pribadi remaja oleh Yesus. Persekutuan pribadi-pribadi 

tersebut dikenal sebagai keluarga Kudus. 

Tiap pribadi memiliki tugas dan tanggung 

jawabnya masing-masing. Sebagai seorang ayah, Yosef 

memiliki tanggung jawab, taat dan beriman. Sebagai 

seorang ibu, Maria memiliki kasih, kelembutan. Dan 

sebagai seorang remaja, Yesus pun taat, beriman, 

mengikuti kegiatan kerohanian bersama orang tuanya. 

Yesus sebagai remaja, juga digambarkan memiliki 

kemauan sendiri, akan tetapi pada akhirnya Yesus taat 

yakni pulang juga. 

Keluarga yang ideal adalah seperti keluarga 

kudus tadi. Keluarga yang ideal dapat terbentuk bila tiap 

pribadi di dalamnya dapat menjalankan fungsi perannya 

dengan sepenuh hati.  

Akan tetapi, seringkali kita jatuh pada penilaian 

bahwa keluarga yang ideal adalah keluarga yang serba 

berkecukupan, tidak ada masalah, bisa pergi ke mana 

saja, dsb.  

Akan tetapi dalam bacaan Injil dapat 

digambarkan bahwa yang terlebih utama atau menjadi 

dasar dari keluarga adalah keluarga yang senantiasa 

mengarahkan mendekatkan diri pada Allah baik sebagai 

pribadi maupun bersama. 

Sebagai remaja, yang merupakan bagian pribadi 

dalam keluarga, ada banyak hal yang bisa teman-teman 

lakukan untuk mewujudkan keluarga ideal tersebut.  
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5. AKSI (± 15 menit) 

a. Aksi pertama terkait Keluarga masing-masing adalah 

remaja diajak untuk mengusulkan/ merencanakan 

kegiatan bersama keluarga masing-masing, misal: 

nonton, main, ke gereja, doa bersama, dll 

b. Sebelum menjelaskan aksi kedua, pemandu mengajak 

remaja untuk menemukan benang merah pertemuan I-

IV 

c. Aksi kedua yang merupakan salah satu bentuk aksi 

pertobatan bersama, maka remaja dapat diarahkan 

untuk menindaklanjuti pertemuan V ini dengan 

membuat Rencana Tindak Lanjut Gerakan Remaja 

Katolik ke Lingkungan (JARING: Remaja ke Lingkungan). 

d. Pelaksanaan perutusan tersebut adalah selama rentang 

waktu dari satu tahun, hingga APP berikutnya  

e. Remaja diingatkan untuk meng-upload foto ketika 

mengikuti kegiatan tersebut, lalu tag foto tersebut ke 

instagram Komisi Rekat Keuskupan Surabaya 

(@komisirekatsby), dengan tagar: #rekatjaring5 

 

6. PENUTUP  

Pertemuan ditutup dengan doa dan lagu. Lagu penutup 
bisa memakai lagu berikut atau memilih lagu lain. 
a. Doa Penutup  

Doa Remaja untuk Orang Tua (Madah Bakti no 17A) 

Ya Tuhan, aku sungguh bersyukur pada-Mu atas 

segala karunia yang telah Engkau berikan padaku.  
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Tuhan yang Maharahim, aku juga berterima 

kasih karena Engkau telah memberikan kepadaku orang 

tua yang baik dengan segala kemampuan dan 

ketulusannya rela membesarkan dan mendidik aku 

sebagai anak. Berilah mereka kekuatan dan kesehatan 

yang cukup sehingga mereka masih Engkau 

perkenankan menyaksikan dan merasakan segala hasil 

jerih payahku sebagai balas budi yang belum tentu 

sebanding dengan segala jerih payah dan pengorbanan 

mereka.  

Tolonglah ya Tuhan, agar orang tuaku sanggup 

mengerti, bahwa sebagai anak muda aku memerlukan 

kebebasan untuk memilih teman, bergaul dan 

berkumpul. Buatlah mereka percaya dan mempunyai 

pandangan positif. Karena Engkau memberikan 

kepercayaan kepada mereka untuk mencintaiku. Tuhan 

mampukanlah aku untuk selalu menjaga kepercayaan 

yang telah mereka berikan kepadaku. Tuhan, sudilah 

selalu mendampingi anak-anakMu ini. Amin.  

 

b. Lagu penutup  

Doa untuk Keluarga 

Oh Tuhan 

Mohon pimpin seluruh keluarga kami 

Papa mama, adik kakak 

Agar kami tetap bersatu 

Saling cinta, menyayangi 
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Membagi kasih sukacita 

Murah hati, lemah lembut 

Memuliakan Tuhanku 
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LAMPIRAN PERTEMUAN V 

Format : 

RENCANA TINDAK LANJUT 

GERAKAN DARI REKAT UNTUK LINGKUNGAN 

 

Rancanglah aksi konkrit yang bisa dilakukan Rekat bagi 

Lingkungan di Paroki masing-masing. 

 

Ketentuan: 

1. Sasaran Lingkungan ditentukan sendiri, misal Lingkungan 

yang dituju, berapa jumlah Lingkungan, dst 

2. Pelaksana: tiap pribadi rekat, atau sebagai kelompok 

3. Waktu pelaksanaan: ditentukan sendiri, misal tiap bulan, 

tiap 2 bulan sekali ke Lingkungan, dst 

 

Inspirasi aksi: 

1. Membantu mengajar sekolah minggu di wilayah/ 

Lingkungan 

2. Mengajak keluarga untuk ikut kegiatan Lingkungan minimal 

1 kali sebulan 

3. Mengajak teman-teman Rekat untuk hadir di kegiatan doa 

Lingkungan, minimal 1 kali sebulan, secara bergiliran 

4. Mengunjungi lansia yang membutuhkan, di Lingkungan 

secara bergiliran 

5. Membantu mengajar anak di Lingkungan untuk mata 

pelajaran tertentu (tutor sebaya) 

6. Menggalang dana untuk APP 
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7. Dan sebagainya, terlebih diarahkan pada kegiatan bagi 

orang yang lemah, kecil, miskin, tersingkirkan, tua, difabel 

 

 

 

CONTOH FORMAT RTL JARING 

 

No Kegiatan Waktu  Tempat Sasaran Pelaksana 

1 Kunjungan 
Lansia 

Minggu 
ke 4 

bulan 
genap 

Rumah 
Warga 
Lansia 

Umat 
lansia 

4 remaja 

2. Dsb     
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LEMBAR EVALUASI  

BAHAN APP 2020 UNTUK REMAJA KATOLIK 

 

1. Apakah bahan ini sesuai untuk Rekat? 

2. Apa kemudahan yang Anda alami ketika mendampingi 

Rekat dengan menggunakan bahan APP ini? 

3. Apa kesulitan yang Anda alami ketika mendampingi Rekat 

dengan menggunakan bahan APP ini? 

4. Apa saran dan kritik yang dapat Anda berikan terkait bahan 

APP ini untuk pengembangan bahan selanjutnya? 

 

Saran dan masukan, silahkan menghubungi Komisi Rekat di 

nomer berikut: ................ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


