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Pertemuan 1: BULAN MARIA
TEMA :

AKU INI HAMBA TUHAN
TUJUAN :

Agar anak-anak mengenal dan meneladani Bunda Maria sehingga semakin dekat dengan Yesus

KATA PENGANTAR
Pendamping menyapa dan mengajak anak-anak bernyanyi:
Halo adik-adik, apa kabarnya? Pastinya luar biasa yaa. Kita berjumpa di Bulan Maria untuk berdoa
kepada Bunda Maria dan semakin dekat dengan Tuhan Yesus. Siapa yang tahu Bunda Maria? Yaa
Bunda Maria adalah ibu dari Tuhan Yesus. Hari ini kita mau belajar bersama tentang cerita Bunda
Maria menerima kabar dari malaikat Gabriel. Kita mulai dengan bernyayi bersama lagu “O
Sukacitaku” .
LAGU PEMBUKA
O Sukacitaku
O.... sukacitaku
pam..pam...pam...pam...
Sejak kujumpa Yesusku
O.... sukacitaku
pam...pam...pam...pam...
Ku temukan Juruslamat
Dia mengasihi aku, bahkan mati bagiku
Sukacitaku kini penuh
Pada-Nya ku berharap
Pada Yesus Allah yang hidup
Pada-Nya ku berserah

Yesus sumber kehidupanku
Hu...hu..u...u...u...Ha...a...a...a...
Hu...hu..u...u...u...Ha...a...a...a...
Pam...pam...pam...pam...
DOA PEMBUKA
Adik-adik sekarang mari kita berdoa:
() Tuhan Yesus yang baik, terima kasih untuk perlindungan-Mu hari ini kami berjumpa kembali
untuk belajar bersama di sekolah minggu. Tuhan Yesus hari ini kami mau belajar bersama Bunda
Maria. Berkatilah kami ya Tuhan () Amin
BACAAN INJIL
Lukas 1: 26 – 38
Pemberitahuan tentang kelahiran Yesus
1:26 Dalam bulan yang keenam Allah menyuruh malaikat Gabriel pergi ke sebuah kota di Galilea
bernama Nazaret, 1:27 kepada seorang perawan yang bertunangan dengan seorang bernama
Yusuf dari keluarga Daud; nama perawan itu Maria. 1:28 Ketika malaikat itu masuk ke rumah
Maria, ia berkata: "Salam, hai engkau yang dikaruniai, Tuhan menyertai engkau." 1:29 Maria
terkejut mendengar perkataan itu, lalu bertanya di dalam hatinya, apakah arti salam itu. 1:30 Kata
malaikat itu kepadanya: "Jangan takut, hai Maria, sebab engkau beroleh kasih karunia di hadapan
Allah. 1:31 Sesungguhnya engkau akan mengandung dan akan melahirkan seorang anak laki-laki
dan hendaklah engkau menamai Dia Yesus. 1:32 Ia akan menjadi besar dan akan disebut Anak
Allah Yang Mahatinggi. Dan Tuhan Allah akan mengaruniakan kepada-Nya takhta Daud, bapa
leluhur-Nya, 1:33 dan Ia akan menjadi raja atas kaum keturunan Yakub sampai selama-lamanya
dan Kerajaan-Nya tidak akan berkesudahan. " 1:34 Kata Maria kepada malaikat itu: "Bagaimana
hal itu mungkin terjadi, karena aku belum bersuami?" 1:35 Jawab malaikat itu kepadanya: "Roh
Kudus 2 akan turun atasmu r dan kuasa Allah Yang Mahatinggi akan menaungi engkau; sebab itu
anak yang akan kaulahirkan itu akan disebut kudus, Anak Allah. 1:36 Dan sesungguhnya,
Elisabet, sanakmu itu, iapun sedang mengandung seorang anak laki-laki pada hari tuanya dan
inilah bulan yang keenam bagi dia, yang disebut mandul itu. 1:37 Sebab bagi Allah tidak ada yang

mustahil." 1:38 Kata Maria: "Sesungguhnya aku ini adalah hamba Tuhan; jadilah padaku menurut
perkataanmu itu .” Lalu malaikat itu meninggalkan dia.
CERITA :
(Kisah injil diceritakan menggunakan bahasa sendiri)

Ada seorang wanita bernama Maria, tinggal di kota Nazaret.

Pada suatu hari, malaikat Gabriel datang kepada maria
Malaikat Gabriel berkata maria "Salam, hai Maria, Tuhan menyertaimu”
Malaikat Gabriel datang membawa kabar gembira.
Bahwa maria akan mengandung dari Roh Kudus.

Maria akan melahirkan anak laki-laki yang dinamakan Yesus.
Yesus akan menjadi besar dan disebut anak Allah yang maha Tinggi.

Yesus akan disebut anak Allah yang Kudus.

Maria percaya dengan kabar gembira yang disampaikan oleh Malaikat Gabriel.
Maria menjawab : "Sesungguhnya aku ini adalah hamba Tuhan; jadilah padaku menurut
perkataanmu itu”
Pertanyaan pendalaman:
Kelas kecil:
1. Siapa yang menerima kabar gembira dari malaikat Gabriel? (Maria)
2. Siapakah nama Malaikat yang memberi kabar kepada Maria? (Malaikat Gabriel)
3. Apa yang dikatakannya malaikat kepada Maria ? (Salam, hai Maria Tuhan menyertaimu.")
4. Siapakah nama anak yang dikandung Bunda Maria? ( Yesus )
Kelas Besar:
5. Tuhan Yesus akan disebut sebagai ? (Anak Allah yang Mahatinggi, Anak Allah yang Kudus)
6. Apa jawaban Maria kepada malaikat Gabriel? ( "Sesungguhnya aku ini adalah hamba Tuhan;
jadilah padaku menurut perkataanmu itu."
PENYAMPAIAN UNTUK ANAK
1. Bunda Maria dipilih Tuhan untuk melahirkan Yesus.
2. Hati Bunda Maria percaya kepada Tuhan.
3. Kita bisa belajar dari Bunda Maria untuk percaya Tuhan Yesus dengan berdoa Rosario.

AYAT HAFALAN
Adik-adik setelah mendengarkan sabda Tuhan, kita mau ucapkan bersama-sama ayat dari injil
Lukas.
Lukas 1: 38a
“Sesungguhnya aku ini adalah hamba Tuhan; jadilah padaku menurut perkataanmu itu."

AKTIVITAS


Pilihan 1
Mewarnai gambar Bunda Maria dan Malaikatnya, kemudian gunting sayapnya dan tempel di
bagian punggung malaikat. Hanya bagian tengah sayap yang ditempel supaya sayap bisa
digerak-gerakkan dan beri tali untuk digantung.



Pilihan 2
Mewarnai gambar Bunda Maria, kemudian potong garis yang putus-putus untuk diselipkan
gambar hati yang sudah diisi niat atau doa kepada Bunda Maria. Berilah sandaran di belakang
gambar Bunda Maria seperti pigura.

PERUTUSAN
Nah sekarang ada tugas buat adik-adik di rumah, ayo ajak mama dan papa untuk berdoa Salam
Maria sebelum tidur malam.

LAGU PENUTUP
Salam Maria
Salam Maria, penuh rahmat Tuhan sertamu
Terpujilah engkau diantara wanita dan terpujilah buah tubuhmu Yesus
Santa Maria Bunda Allah doakanlah kami yang berdosa ini sekarang dan waktu kami mati
Amin

DOA PENUTUP
Pendamping mengajak anak-anak untuk berdoa:
() Tuhan Yesus yang baik, terima kasih atas pendampinganmu kami sudah belajar bersama di
sekolah minggu. Semoga kami bisa mencontoh Bunda Maria untuk taat kepada Tuhan. ()
Amin.

LAMPIRAN
ALAT PERAGA CERITA INJIL (untuk pendamping)

CONTOH HASIL JADI ALAT PERAGA CERITA INJIL (untuk pendamping)

LAMPIRAN
PILIHAN 1 (untuk anak)

PILIHAN 2 (untuk anak)

Figure 2 HASIL JADI PILIHAN 2

Figure 1 HASIL JADI PILIHAN 1

CONTOH HASIL JADI

Pertemuan 2: BULAN MARIA
TEMA :

AKU IKUT YESUS
TUJUAN :

Agar anak-anak mau ikut Yesus dan senang menjadi orang Katolik

KATA PENGANTAR
Pendamping bisa menyampaikan sendiri dengan bahasa masong-masing, di penganta hal pokok
yang disampaikan adalah : membertahu kalau bulan ini adalah Bulan Maria. Bunda Maria adalah
ibu Yesus dan juga ibu kita semua. Bunda Maria adalah seorang yang taat kepada Allah dengan
terus menemani dan merawat Yesus.
LAGU PEMBUKA
SUKA CITA BERELORA
Suka Cita Bergelora Dalam Hati Ini
Sukacita Bergelora Dalam Jiwa Ini
Ku Memuji Tuhan
Ku Menyembah Tuhan
Bersyukur Padanya Bagi Allah Yang Hidup
Karena Anugerahnya
Karena Perbuatannya
Gelora Sukacita Oh Oh
Gelora Suka Cita Oh Oh
Dihadapannya

KASIH YESUS
Kasih Yesus Indah oh Indah
Kasih Yesus Indah-indah oh indah
Lebih indah dari pelangi
Lebih indah dari bunga di taman
Oh Yesusku

DOA PEMBUKA
Ya Yesus yang Baik, hari ini kami ingin belajar dari Ibu-Mu Bunda Maria, semoga melalui Bunda
Maria kami bisa ikut setia seperti Bunda Maria yang terus Bersama-Mu, terimakasih Yesus. Amin.

BACAAN INJIL
Lukas 2:41-52

Yesus pada umur dua belas tahun dalam Bait Allah
2:41 Tiap-tiap tahun orang tua Yesus pergi ke Yerusalem pada hari raya Paskah. 2:42 Ketika
Yesus telah berumur dua belas tahun pergilah mereka ke Yerusalem seperti yang lazim pada hari
raya itu. 2:43 Sehabis hari-hari perayaan itu, ketika mereka berjalan pulang, tinggallah Yesus di
Yerusalem tanpa diketahui orang tua-Nya. 2:44 Karena 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. 2:45 Karena mereka tidak menemukan Dia,
kembalilah mereka ke Yerusalem sambil terus mencari Dia. 2:46 Sesudah tiga hari mereka
menemukan Dia dalam Bait Allah; Ia sedang duduk di tengah-tengah alim ulama, sambil
mendengarkan mereka dan mengajukan pertanyaan-pertanyaan kepada mereka. 2:47 Dan semua
orang yang mendengar Dia sangat heran akan kecerdasan-Nya dan segala jawab yang diberikanNya. 2:48 Dan ketika orang tua-Nya melihat Dia, tercenganglah mereka, lalu kata ibuNya kepada-Nya: "Nak, mengapakah Engkau berbuat demikian terhadap kami? Bapa-Mu dan aku
dengan cemas mencari Engkau." 2:49 Jawab-Nya kepada mereka: "Mengapa kamu mencari Aku?
Tidakkah kamu tahu, bahwa Aku harus berada di dalam rumah Bapa-Ku?" 2:50 Tetapi mereka
tidak mengerti apa yang dikatakan-Nya kepada mereka. 2:51 Lalu Ia pulang bersama-sama mereka
ke Nazaret; dan Ia tetap hidup dalam asuhan mereka. Dan ibu-Nya menyimpan semua perkara itu
di dalam hatinya. 2:52 Dan Yesus makin bertambah besar dan bertambah hikmat-Nya dan besarNya, dan makin dikasihi oleh Allah dan manusia.

Inti peristiwa:


Maria menerima kabar dari malaikat Gabriel dan Maria mengalami kebingungan dalam
memberikan jawaban.



Maria terbuka dengan tawaran dari Allah dan menerima meskipun belum memiliki gambaran
yang jelas.



Maria percaya kepada rencana Allah.

Pertanyaan pendalaman:
1. Siapa yang menerima kabar gembira dari malaikat? (Bunda Maria)
2. Apa yang dikatakannya malaikat kepada Bunda Maria? (Salam, hai engkau yang dikaruniai,
Tuhan menyertai engkau)
3. Siapakah anak yang dikandung Buda Maria ? (Yesus)

PENGAYAAN (untuk di baca Pendamping)
Bulan Mei itu adalah bulan Maria, banyak umat Katolik yang berdevosi untuk memberi
penghormatan dan berdoa melalui perantaraan Bunda Maria. Bunda Maria dipilih Allah untuk
melahirkan Yesus. Pada saat menerima kabar dari malaikat Gabriel, hatinya mengalami

pergulatan dalam memberikan keputusan. Bunda Maria sangat terkejut dan bertanya di dalam
hatinya apa arti salam yang disampaikan oleh malaikat. Malaikat memberikan jawaban atas
kegelisahan Maria dengan berkata “Jangan takut, hai Maria, sebab engkau beroleh kasih karunia
di hadapan Allah. Sesungguhnya engkau akan mengandung dan akan melahirkan seorang anak
laki-laki dan hendaknya engkau namai Dia Yesus”. Dengan demikian Hati Maria terbuka
dengan tawaran dari Allah dan menerima konsekuensi dengan mengatakan “Aku ini hamba
Tuhan terjadilah padaku menurut perkataanMu itu”.
Bunda Maria bersedia menerima tawaran dari Allah untuk menerima Yesus dalam hidupnya.
Meskipun Maria belum memiliki gambaran yang jelas, bagaimana menjalani apa yang terjadi
kedepannya namun Maria percaya dan taat kepada rencana Allah dengan sikap dan jawaban “ya”
yang total, utuh. Keputusan Maria adalah keputusan masa depan seluruh hidupnya, kesediaan
dipakai Allah dengan mengatakan “terjadilah padaku menurut perkataanmu”.
Sebagai murid, kita bersama Bunda Maria diajak untuk memutuskan iman akan Yesus Kristus,
terlebih kita diajak lebih berani menjawabi panggilan. Mengenal Yesus berarti mengikuti dan
menjadi murid Yesus. Bunda Maria adalah orang pertama yang mengenal Yesus yaitu dengan
mengandung anak Allah yaitu Yesus, yang terlebih dahulu mengikuti Yesus sekaligus sebagai Ibu
Yesus dengan setia. Marilah kita sebagai murid Yesus kita juga belajar dari Bunda Maria
tentang ketaatan dan setia mengenal Yesus sebagai Guru dan Tuhan.
PENYAMPAIAN UNTUK ANAK
1. Bunda Maria adalah Bunda Yesus. Bunda Maria dipilih Allah karena dia taat dan setia. Dirumah
kita biasanya ada patung Maria. Patung itu agar kita ingat untuk menjadi seperti Bunda Maria
yang taat dan setia.
2. Bunda Maria taat pada Allah. Bunda Maria tidak menolak ketika diberi tugas menjadi Ibu Yesus.
Meskipun akan berat, Bunda Maria percaya kalau Allah sendiri yang akan menemaninya.
3. Belajar dari Bunda Maria. Sebagai anak-anak manis, kita bisa belajar dari Bunda Maria. Kita
juga bisa memohon bantuan Bunda Maria. Caranya agar kita bisa dekat dengan Bunda Maria
adalah dengan berdoa Salam Maria.

AYAT HAFALAN
Lukas 1: 38a
“Sesungguhnya aku ini adalah hamba Tuhan; jadilah padaku menurut perkataanmu itu.”
AKTIVITAS
Mewarnai gambar Bunda Maria dan malaikat
Catatan : bisa dengan menempel warna (dengan kertas lipat) pada gambar
PERUTUSAN
Aku selalu berdoa Salam Maria
LAGU PENUTUP
AVE MARIA
Di Lourdes di gua sunyi terpencil
Tampaklah Maria perawan murni
Reff: Ave ave ave Maria, Ave ave ave Maria
Gadis bersahaja dipilih Tuhan
Berhadapan muka dengan Ibunda
Perawan Maria molek bestari
Bermandi cahaya kemilau indah
Wajahnya yang manis bersunting senyum
Pakaiannya putih berikat biru

DOA PENUTUP
(+) Salam Maria Penuh Rahmat Tuhan Sertamu terpujilah engkau diantara wanita dan terpujilah
Buah Tubuhmu Yesus, santa Maria Bunda Allah doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan
waktu kami mati. Amin.(+)

Lampiran Cerita
Sumber : https://www.parokimbk.or.id/warta-minggu/renungan/21-12-2014-aku-ini-hambatuhan-jadilah-padaku-menurut-perkataanmu-itu/

Lampiran Aktivitas
sumber:

http://hope-komkepbanjarmasin.blogspot.com/2009/12/sub-tema-ii-tuhan-baik-

dalam-panggilan.html

PERTEMUAN 3 : BULAN MARIA
TEMA :

PERBUATLAH APA YANG DIKATAKAN YESUS!


TUJUAN :

Agar anak-anak meneladan sikap Bunda Maria yang peduli pada kebutuhan sesama dan percaya
bahwa Bunda Maria adalah pengantara kita pada Yesus.



Agar anak patuh dan taat pada perintah Tuhan

KATA PENGANTAR
Pendamping menyapa dan mengajak anak-anak bernyanyi:
Halo adik-adik, bagaimana kabar kalian? Pasti luar biasa yaa… Adik-adik, tidak terasa kita sudah
memasuki minggu ketiga bulan Maria. Di pertemuan ketiga ini, kita mau belajar untuk peduli
seperti Bunda Maria dan mau percaya kepada Yesus. Nah sebagai pembuka, kakak akan mengajak
adik-adik semua untuk memuji Tuhan. Mari kita bersama-sama menyanyikan “Yesus yang
Termanis”
LAGU PEMBUKA
JALAN SERTA YESUS
Jalan serta Yesus
Jalan serta-Nya setiap hari
Jalan serta Yesus, serta Yesus selamanya
Jalan dalam suka, jalan dalam duka
Jalan serta-Nya setiap hari
Jalan serta Yesus
Serta Yesus selamanya

DOA PEMBUKA
Adik-adik sekarang mari kita berdoa:
() Tuhan Yesus yang baik, terima kasih untuk perlindungan-Mu, sehingga kami dapat berjumpa
kembali untuk belajar bersama di sekolah minggu. Tuhan Yesus hari ini kami mau belajar untuk
peduli dan selalu percaya kepada Yesus seperti Bunda Maria. Ajari kami agar senantiasa membuka
hati kami untuk belajar bersama Bunda Maria. Terima kasih Tuhan, kami mau serahkan
pembelajaran hari ini hanya di dalam penyertaan-MU. Berkatilah kami ya Tuhan () Amin

BACAAN INJIL
Yohanes 2 : 1-11
Perkawinan di Kana
2:1 Pada hari ketiga ada perkawinan di Kana yang di Galilea, dan ibu Yesus ada di
situ; 2:2 Yesus dan murid-murid-Nya diundang juga ke perkawinan itu. 2:3 Ketika mereka
kekurangan anggur , ibu Yesus berkata kepada-Nya: "Mereka kehabisan anggur ." 2:4 Kata Yesus
kepadanya: "Mau apakah engkau dari pada-Ku, ibu? Saat-Ku belum tiba." 2:5 Tetapi ibu Yesus
berkata kepada pelayan-pelayan: "Apa yang dikatakan kepadamu, buatlah itu!" 2:6 Di situ ada
enam tempayan yang disediakan untuk pembasuhan menurut adat orang Yahudi, masing-masing
isinya dua tiga buyung. 2:7 Yesus berkata kepada pelayan-pelayan itu: "Isilah tempayantempayan itu penuh dengan air." Dan merekapun mengisinya sampai penuh. 2:8 Lalu kata Yesus
kepada mereka: "Sekarang cedoklah dan bawalah kepada pemimpin pesta." Lalu merekapun
membawanya. 2:9 Setelah pemimpin pesta itu mengecap air, yang telah menjadi anggur itu--dan
ia tidak tahu dari mana datangnya, tetapi pelayan-pelayan, yang mencedok air itu, mengetahuinya-ia memanggil mempelai laki-laki, 2:10 dan berkata kepadanya: "Setiap orang menghidangkan
anggur yang baik dahulu dan sesudah orang puas minum , barulah yang kurang baik; akan tetapi
engkau menyimpan anggur yang baik sampai sekarang." 2:11 Hal itu dibuat Yesus di Kana yang
di Galilea, sebagai yang pertama dari tanda-tanda-Nya dan dengan itu Ia telah menyatakan
kemuliaan-Nya, dan murid-murid-Nya percaya kepada-Nya.

CERITA KITAB SUCI DAN PENDALAMAN :
PERCAKAPAN DODIK DAN MAMA
MAMA

: Demikian Firman Tuhan

DODIK

: Terpujilah Kristus
Mama… Bacaan Injilnya menarik sekali ya

MAMA

: Betul Dodik…Mama setuju dengan kamu…di bacaan itu terlihat bagaiman
Bunda Maria begitu peduli kepada sesama dan tidak hanya itu saja
loh….Bunda Maria juga percaya penuh kepada Tuhan Yesus.
Eh..Dodik, coba mama tanya .. kamu masih ingat dengan isi bacaan tadi atau
tidak?

DODIK

: Boleh ma…. Dodik mendengarkan kok…

MAMA

: Kalau begitu … Di kota mana pesta perkawinan tersebut diadakan ?

DODIK

: Gampang Ma… di kota Kana…iya kan

MAMA

: Betul… Pertanyaan kedua … Siapa saja tamu yang disebut hadir di dalam
pestab itu ?

DODIK

: Emmm… Ibu Maria, Yesus dan para murid Yesus

MAMA

: Wah betul lagi… Pertanyaan ketiga … Kesulitan apa yang dilihat Ibu Maria
dalam pesta itu ?

DODIK

: Kalau tidak salah .. tuan rumah kehabisan anggur ya ma

MAMA

: Iya betul Dodik…kemudian apa yang dilakukan Ibu Maria ?

DODIK

: Meminta Yesus untuk membuat mukjizat. Tapi ma…Tuhan Yesus kok
menjawab “Mau apakah engkau daripada-Ku, Ibu?

Saat Ku belum tiba”
MAMA

: Iya betul Dodik, karena memang belum saatnya bagi Yesus untuk membuat
Mukjizat. Tetapi setelah itu apa yang dilakukan Ibu Maria ?

DODIK

: Ibu Maria malah menyuruh pelayan-pelayan unuk melakukan apa yang
dikatakan Tuhan Yesus

MAMA

: Kemudian ?

DODIK

: Setelah melakukan semua perkataan Tuhan Yesus, Mukjizat terjadi ya
Ma…air biasa diubah Tuhan menjadi anggur yang sangat lezat.

MAMA

: Iya betul Dodik…coba sekarang mama tanya sekali lagi ke Dodik..kira-kira
dari cerita tersebut ..apa yang bisa kita teladani?

DODIK

: Ibu Maria baik banget ya Ma…. dia tidak mau si tuan rumah malu karena
kehabisan anggur.

MAMA

: Wah luar biasa kamu Dodik .. Nah sekarang mama akan menjelaskan sedikit
ya..supaya Dodik menjadi lebih paham. Dari peristiwa Yesus mengubah air
menjadi anggur dalam pesta perkawinan di Kana. Adalah mukjizat yang
pertama yang dilakukan Yesus. Dalam cerita ini ada 3 tokoh yang menjadi
teladan dalam hidup kita yaitu :
1. Ibu Maria yang peduli pada kesulitan orang lain, berusaha membantu
agar kecemasan, kekhawatiran orang lain mendapat jalan keluar. Ibu Maria
yakin, percaya sepenuhnya Yesus juga mempunyai keprihatinan yang
sama dan akan menolongnya. Ibu Maria tidak mengatur Yesus, atau
menyuruh Yesus melakukan mukjizat tetapi hanya memberitahu ada yang
perlu ditolong, mengenai cara penyelesaiannya diserahkan pada kuasa dan
cara Tuhan.
2. Para Pelayan, patuh dan taat pada apa yang dikatakan Ibu Maria dan apa
yang diperintahkan Yesus. Tidak mengerti, tidak paham tetapi percaya,
tetap taat pada perintah Tuhan, maka mukjizat terlaksana.
3. Tuhan Yesus berkenan mengadakan mukjizat di Kana, dan ini mukjizat
yang pertama. Yesus mengadakan mukjizat bukan untuk memegahkan diri,
mencari popularitas tetapi semata-mata agar nama Tuhan dipermuliakan.

DODIK

: Wah…ternyata begitu ya Ma.. Mulai sekarang Dodik mau berubah Ma…kalau
melihat teman yang kesusahan Dodik akan bantu tidak hanya merasa kasihan
saja.

MAMA

: Betul Dodik…melalui perbuatan baik yang kamu lakukan, nama Tuhan akan
dipemuliakan. Tetap menjadi berkat buat sesama ya

DODIK

: Siap Ma

PENYAMPAIAN UNTUK ANAK
1. Meneladan sikap Ibu Maria yang peduli akan kesulitan orang lain.
2. Percaya dan yakin sepenuhnya pada campur tangan Tuhan.
3. Belajar patuh dan taat pada kehendak Tuhan.
4. Bunda Maria Penghantar doa-doa kita kepada Tuhan Yesus.

AYAT HAFALAN
Adik-adik setelah mendengarkan sabda Tuhan, kita mau ucapkan bersama-sama ayat dari injil
Yohanes .
Yohanes 2 : 5

”Apa yang dikatakan kepadamu, buatlah itu.”
AKTIVITAS
Membuat craft tempayan dengan isi air dan anggur
Bahan :
-

2 karton bulat dan alat mewarnai (lihat lampiran)

Cara Membuat :
-

Karton 1  Tempel pola gambar tempayan/guci kemudian buat potongan pada tepi bulatan
sesuai garis putus-putus, tulis seperti contoh.

-

Karton 2  Tempel pola gambar tulisan air dan anggur lalu gunting sesuai pola dan
warnailah bagian anggur dengan warna ungu, air dengan warna biru.

-

Karton 1 dan 2 di tumpuk dan beri lubang pada tengah lingkaran, posisi tengah (tanda
bulatan hitam). Posisi Karton 1 di atas.

-

Sematkan paper Fastener atau kancing cepret, sedotan dengan ujung dibelah.

PERUTUSAN
Nah..tugas buat adik-adik di rumah adalah :
Berdoa 3 x Salam Maria untuk (nama) supaya (permohonanmu)
LAGU PENUTUP
Salam Maria (MB 542)
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 seapnjang masa
DOA PENUTUP
Pendamping mengajak anak-anak untuk berdoa:
() Tuhan Yesus yang baik, terima kasih atas penyertaanmu dalam sekolah minggu hari ini,
kami sudah belajar bersama Bunda Maria untuk lebih mengenal Yesus sebagai guru dan Tuhan.
Semoga melalui sekolah minggu hari ini kami dapat meneladani Bunda Maria untuk selalu
peduli pada sesama serta taat kepada Tuhan. Kemuliaan … () Amin.

LAMPIRAN - ALAT PERAGA CERITA INJIL (untuk pendamping)

AKTIVITAS

PERTEMUAN 4 : BULAN MARIA

- TEMA Bunda Maria Ibuku
- TUJUAN 

Agar anak-anak setia menjadi murid Yesus seperti Bunda Maria


Agar anak-anak mengasihi Bunda Maria sebagai ibunya

KATA PENGANTAR
Hallo adik-adik semua. adik-adik, kita sudah memasuki bulan mei. Dalam ajaran agama katolik,
memasuki bulan mei berarti kita memasuki bulan Maria. Ayo...siapa yang tahu bunda Maria? Siapa
Bunda Maria?
Ya, betul Bunda Maria adalah ibu atau Mama Tuhan Yesus.
Hari ini kita akan akan mendangarkan cerita bagaimana Tuhan Yesus mencintai mamanya. Bunda
Maria pun sangat menyayangi anaknya seperti mama kita di rumah. Apakah kita juga sudah sangat
mencintai Mama kita seperti Tuhan Yesus? Apakah kita mau mencintai Bunda Maria seperti kita
mencintai mama kita?
Untuk memulai ibadah kita hari ini, kita benyanyi dulu ya...

LAGU PEMBUKA
O.... sukacitaku
pam..pam...pam...pam...
Sejak kujumpa Yesusku
O.... sukacitaku
pam...pam...pam...pam...
Ku temukan Juruslamat
Dia mengasihi aku, bahkan mati bagiku
Sukacitaku kini penuh
Pada-Nya ku berharap
Pada Yesus Allah yang hidup

Pada-Nya ku berserah
Yesus sumber kehidupanku
Hu...hu..u...u...u...Ha...a...a...a...
Hu...hu..u...u...u...Ha...a...a...a...
Pam...pam...pam...pam...

DOA PEMBUKA
Mari kita berdoa
Dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus
(lipat tangan dan tutup mata)
Tuhan Yesus hari ini kami berkumpul disini untuk berdoa bersama Bunda Maria. Berilah kami hati
yang selalu mencintai. Kami anak-anakMu sangat mencintai Tuhan Yesus dan Bunda Maria. Bukti
cinta itu kami nyatakan dengan mencintai Papa, mama, kakak, adik, dan teman-teman semuanya. Doa
ini kami sampaikan melalui perantaraan Tuhan kami Yesus Kristus. Amin (Buat tanda salib)

BACAAN INJIL

Yesus disalibkan
(19-16b) Mereka menerima Yesus. 19:17 Sambil memikul salib-Nya Ia pergi ke luar ke tempat
yang bernama Tempat Tengkorak, dalam bahasa Ibrani: Golgota. 19:18 Dan di situ Ia
disalibkan mereka 3 dan bersama-sama dengan Dia disalibkan juga dua orang lain, sebelahmenyebelah, Yesus di tengah-tengah. 19:19 Dan Pilatus menyuruh memasang juga tulisan di
atas kayu salib itu, bunyinya: "Yesus, orang Nazaret, Raja orang Yahudi. " 19:20 Banyak
orang Yahudi yang membaca tulisan itu, sebab tempat di mana Yesus disalibkan letaknya
dekat kota dan kata-kata itu tertulis dalam bahasa Ibrani, bahasa Latin dan bahasa
Yunani. 19:21 Maka kata imam-imam kepala orang Yahudi kepada Pilatus: "Jangan engkau
menulis: Raja orang Yahudi, tetapi bahwa Ia mengatakan: Aku adalah Raja orang
Yahudi. " 19:22 Jawab Pilatus: "Apa yang kutulis, tetap tertulis." 19:23 Sesudah prajuritprajurit itu menyalibkan Yesus, mereka mengambil pakaian-Nya lalu membaginya menjadi
empat bagian untuk tiap-tiap prajurit satu bagian--dan jubah-Nya juga mereka ambil. Jubah
itu tidak berjahit, dari atas ke bawah hanya satu tenunan saja. 19:24 Karena itu mereka
berkata seorang kepada yang lain: "Janganlah kita membaginya menjadi beberapa potong,
tetapi baiklah kita membuang undi untuk menentukan siapa yang mendapatnya."
Demikianlah hendaknya supaya genaplah yang ada tertulis dalam Kitab Suci: "Mereka
membagi-bagi pakaian-Ku di antara mereka dan mereka membuang undi atas jubah-Ku. " Hal
itu telah dilakukan prajurit-prajurit itu. 19:25 Dan dekat salib Yesus berdiri ibu-Nya dan
saudara ibu-Nya, Maria, isteri Klopas dan Maria Magdalena. 19:26 Ketika Yesus melihat ibuNya dan murid yang dikasihi-Nya n di sampingnya, berkatalah Ia kepada ibu-Nya: "Ibu,
inilah, anakmu!" 19:27 Kemudian kata-Nya kepada murid-murid-Nya: "Inilah ibumu!" Dan
sejak saat itu murid itu menerima dia di dalam rumahnya.

CERITA

Yesus dibawa ke gunung Golgota untuk disalibkan

Para prajurit mengambil pakaian Yesus dan membuang undi untuk
menentukan siapa yang akan mendapatkannya

Dekat salib Yesus berdiri ibu-Nya, Maria, istri Kleopas dan Maria
Magdalena

Yesus berkata pada ibuNya, “Ibu, inilah anakmu!” dan berkata pada
murid yang dikasihiNya, “Inilah ibumu!”

Dan sejak saat itu murid itu menerima Ibu Maria dalam rumahnya

Inti Peristiwa


Yesus memikul salib-Nya sampai di Golgota



Prajurit mengambil pakaian Yesus untuk dibagi, dan mengambil jubah Yesus untuk diundi



Di dekat salib Yesus, berdiri ibu-Nya, saudara ibu-Nya, Maria, isteri Klopas dan Maria Magdalena



Yesus melihat ibu-Nya dan murid yang dikasihi-Nya, lalu Yesus berkata pada ibu-Nya: ibu, inilah
anakmu



Kemudian, Yesus berkata pada murid-murid-Nya: inilah ibumu



Sejak saat itu, murid itu menerima Maria di dalam rumahnya

Pertanyaan Pendalaman
1. Kemana kah Yesus memikul salib? (Ke Golgota)
2. Apa yang dialami Yesus di Golgota? (Yesus disalibkan, lalu pakaian dan jubah-Nya diambil para
prajurit)
3. Siapakah yang berdiri di dekat salib Yesus? (ibu-Nya, saudara ibu-Nya, Maria, istri Kleopas dan
Maria Magdalena)
4. Apa yang dikatakan Yesus pada ibu-Nya? (Ibu, inilah anakmu)
5. Apa yang dikatakan Yesus pada murid-Nya? (inilah ibumu)

PENGAYAAN

Setia menjadi murid Yesus, seperti Ibu Maria
Yesus sayang murid-muridnya.
Anak-anak juga murid Yesus.

Mengasihi Ibu Maria seperti ibu kita sendiri

Berdoa membuat tanda salib dan melipat tangan.
Berdoa Salam Maria.

Pergi ke gereja di hari minggu bertemu Yesus

PENYAMPAIAN UNTUK ANAK
1. Anak-anak adalah murid Yesus.
2. Berdoa kepada Yesus dengan membuat tanda salib dan melipat tangan.
3. Tuhan Yesus sayang terhadap murid-murid termasuk anak-anak.
4. Berdoa Salam Maria

AYAT HAFALAN
Yohanes 19:27b

“Kemudian kata-Nya kepada murid-murid-Nya: “Inilah ibumu!””

AKTIVITAS
Menyusun puzzle gambar Maria kemudian mewarnainya
1.

Pendamping menyiapkan puzzle Maria sejumlah anak, dengan memotong sesuai garis

2.

Pendamping menyediakan satu kertas putih sebagai alas untuk menempel puzzle tersebut

Untuk yang sudah bisa membaca dan menulis
 Membuat doa bagi keluarga/teman2 yang sedang sakit, ditulis di kertas template Bunda Maria.

- PERUTUSAN –
Setia mendoakan doa Salam Maria

LAGU PENUTUP
AVE MARIA
Di Lourdes di gua sunyi terpencil
Tampaklah Maria perawan murni
Reff: Ave ave ave Maria, Ave ave ave Maria
Gadis bersahaja dipilih Tuhan
Berhadapan muka dengan Ibunda
Perawan Maria molek bestari
Bermandi cahaya kemilau indah

Wajahnya yang manis bersunting senyum
Pakaiannya putih berikat biru
DOA PENUTUP
Mari kita berdoa: Tuhan Yesus, kami sudah mendengarkan firmanMu. Kami sadar bahwa kami harus
mencintai Engkau dan Bunda Maria dengan sepenuh hati. Mulai sekarang kami akan rajin berdoa
bersama Bunda Maria. Terima kasih juga Tuhan Yesus atas mama yang telah melahirkan kami dan
Papa yang sudah menjaga serta Papa yang sudah memenuhi kebutuhan kami. Semoga kami bisa
menjadi kebanggaan Mama dan papa. Doa ini kami sampaikan dengan perantaraan Tuhan Yesus
Kristus. Amin

LAMPIRAN ALAT PERAGA

LAMPIRAN AKTIVITAS

