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PENGANTAR
Salam damai dalam Kristus,
Kakak-kakak Pendamping Remaja Katolik (Rekat) yang terkasih, kali ini kita
sudah memasuki bulan Mei bulan Maria. Komisi Remaja Katolik kembali
menyediakan bahan Pendalaman Iman Bulan Maria bagi Remaja Katolik dengan
tema Maria Bunda Ekaristi - Remaja Duta Ekaristi. Tema Bulan Maria tersebut
termasuk dalam rangkaian tema Fokus Pastoral tahun 2022 yaitu Bersatu dengan
Yesus dalam Ekaristi. Dan juga berkaitan dengan Program Duta Ekaristi Komisi
Remaja Katolik yang dilaksanakan di tiap paroki sejak Februari 2022.
Berkaitan dengan tema Bersatu dengan Yesus, kita mengetahui bahwa Bunda
Maria adalah orang pertama yang bersatu dengan Yesus. Bunda Maria adalah
teladan bersatu dengan Yesus bagi umat beriman. Sepanjang perjalanan
hidupnya, dimulai ketika ia memberikan dirinya (rahim) hingga peristiwa
Pentakosta merupakan wujud persatuan dengan Yesus. Bunda Maria juga disebut
sebagai Bunda Ekaristi karena peristiwa-peristiwa hidup yang dialami Bunda
Maria pun berhubungan erat dengan Ekaristi. Bunda Maria dapat membimbing kita
ke dalam Sakramen Mahakudus ini, justru karena dia sendiri mempunyai
perhubungan mendalam dengan Ekaristi (bdk. EE 53).
Tiap peristiwa hidup Maria mengandung nilai karakter kristiani yang dapat
dipetik dan dihidupi oleh Remaja Katolik, terlebih dikaitkan dengan tugas dan
karakter sebagai Duta Ekaristi. Maka melalui Bahan Pendalaman Iman Bulan Maria
ini, Remaja Katolik diajak untuk meneladan Bunda Maria: 1) dalam hal Bersatu
dengan Yesus, 2) sebagai Bunda Ekaristi, 3) dalam menghidupi karakter kristiani
sebagai Duta Ekaristi.
Adapun tema pertemuan Bahan Pendalaman Iman Bulan Maria tahun 2022
bagi Remaja Katolik sebagai berikut:
Pertemuan 1) Menyiapkan diri bagi Yesus
Pertemuan 2) Mewartakan Sukacita
Pertemuan 3) Memuji Yesus
Pertemuan 4) Memandang Yesus
Pertemuan 5) Menerima Kurban Yesus
Pertemuan 6) Bersekutu dalam Iman
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Kakak-kakak Pendamping Remaja Katolik yang terkasih,
Bahan Pendalaman Iman Bulan Maria ini dapat dikembangkan sesuai dengan
situasi kondisi pastoral Remaja Katolik di tiap paroki. Enam (6) bahan pertemuan
yang telah disediakan pun dapat disesuaikan dengan jadwal pertemuan Rekat tiap
paroki, entah itu setiap seminggu sekali, atau dua minggu sekali, baik dalam kurun
waktu Mei hingga Juni. Pendamping dapat mengkreasikan lagu, permainan, dan
sebagainya sepanjang mendukung tujuan dan tema pertemuan.
Akhirnya, kami mengajak Kakak-Kakak Pendamping Remaja Katolik untuk terus
bersemangat sepenuh hati mendamping Remaja Katolik di tiap paroki agar
semakin mencintai Ekaristi. Tuhan memberkati!
Tim Penyusun
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CATATAN SUSUNAN BAHAN
Lagu Pembuka
Lagu Pembuka diberikan untuk mencairkan suasana di awal pertemuan. Lagu
dapat dengan diganti dengan judul lain dengan tujuan serupa.
Doa Pembuka
Doa Pembuka dapat didoakan oleh remaja atau pendamping; dapat juga diganti
dengan doa spontan dari remaja.
Pengantar
Pengantar disampaikan oleh pendamping dengan tujuan untuk memberikan
gambara umum isi pertemuan hari itu.
Aktivitas
Aktivitas ditujukan untuk membantu remaja agar lebih memahami pesan
pertemuan yang dikaitkan dengan situasi keseharian remaja. Dapat dikreasi
kembali sesuai situasi remaja di Paroki masing-masing.
Renungan
Renungan yang berisi pesan dalam pertemuan dapat disampaikan oleh
pendamping
Aksi Perutusan
Aksi perutusan merupakan aksi konkrit sederhana yang dapat dilakukan oleh
remaja setelah selesai mengikuti pertemuan. Dapat dilakukan secara pribadi
maupun kelompok.
Doa Penutup
Doa Penutup dapat didoakan oleh remaja, atau diganti dengan doa spontan.
Lagu Penutup
Lagu penutup sebagai lagu penutup pertemuan, sedapat mungkin
disesuaikan dengan tema pertemuan.
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# 1
MENYIAPKAN DIRI
BAGI YESUS

# 1 MENYIAPKAN DIRI BAGI YESUS
Tujuan
Remaja Katolik memahami bahwa Bunda Maria dipilih dan disiapkan Allah
untuk menjadi Ibu Yesus
Remaja Katolik dapat menghayati bahwa dibutuhkan persiapan seluruh diri
ketika merayakan Ekaristi

Lagu Pembuka

Dengarkanlah Maria
Puji Syukur no 632

Dengarkanlah Maria, terima salamku
Dengan pujian syukur serta nyanyianku
Terpilihlah engkau, terpanggillah engkau
Menjadi Bunda Yesus Sang Juruslamatku
Dengan sebulat hati, kau trima tugasmu
Menjadi Bunda Yesus Sang Juruslamatku
Terpujilah engkau, di sluruh dunia
Engkau tetap setia selama hidupmu
https://youtu.be/77lAEdAaoVA
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Doa Pembuka
Ya Tuhan kami bersyukur kepada-Mu karena kami selalu Engkau jaga dan
lindungi. Tuhan sebagaimana Bunda-Mu yang menerima kabar gembira dari
malaikat Gabriel, kami juga mau menerima-Mu dalam pertemuan kami hari ini.
Bukalah hati kami, agar melalui pertemuan ini kami semakin menghayati makna
Ekaristi, dan kami selalu menyiapkan diri kami dalam mengikuti perayaan Ekaristi,
sehingga dengan hati yang pantas kami dapat menyambut-Mu. Tuhan doa-doa ini
kami serahkan kepada-Mu sebab Engkaulah Tuhan kami kini dan sepanjang
segala masa. Amin.

Pengantar
Halo teman-teman remaja, di Bulan Maria ini bersama-sama kita akan
mendalami tema Maria Bunda Ekaristi Remaja Duta Ekaristi. Di pertemuan
pertama ini kita diajak untuk menyadari pentingnya sebuah persiapan misalnya
ketika akan ada acara tertentu, bertemu orang tertentu, bahkan ketika akan ada
ujian. Ada pepatah mengatakan bahwa persiapan adalah 90% keberhasilan.
Bagaimana dengan Bunda Maria ya ketika ia menerima kabar dari malaikat?
Bagaimana persiapannya? Begitu juga bagaimana persiapan kita ketika mau
merayakan Ekaristi? Yuk kita dalami bersama-sama!

Aktivitas
OOTD!
(Outfit of the day)
Ada pepatah yang mengatakan bahwa persiapan adalah 90% dari
keberhasilan. Dan yup itu benar sekali! Tanpa persiapan yang matang maka
biasanya banyak missed di sana-sini. Coba teman-teman lihat atlet pemenang
medali, atau mereka yang berhasil dalam ujian. Tidak perlu jauh-jauh kalau bicara
tentang persiapan. Misalnya mau berangkat ke suatu tempat saja, kita pasti perlu
persiapan, entah baju, kendaraan, peralatan, bahkan wajah kita hehehe. Kali ini,
kakak mau ajak teman-teman untuk membuat persiapan tapi dari segi baju
penampilannya.
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Caranya:
1. Membagi remaja menjadi beberapa kelompok (1 kelompok terdiri dari 4 orang)
2. Tugas kelompok: 1 orang menjadi peraga model, 3 orang yang memasangkan
pakaian.
3. Tiap kelompok mengambil kertas kecil di pendamping yang bertuliskan tema
OOTD (pilihan tema baju, misalnya konser musik, sekolah, misa, nonton film di
bioskop, pesta ultah teman, dll)
4. Tiap kelompok memasang baju dalam durasi 3 menit
5. Kelompok yang berhasil memasang baju dengan cepat, baik dan sesuai tema
adalah yang menang
Catatan:
1. Beberapa hari sebelum permainan/pertemuan, pendamping menyediakan
beberapa jenis pakaian sesuai tema yang dikehendaki
2. Bila pertemuan diadakan secara online, maka remaja bisa diminta mencari
model pakaian melalui internet

Bacaan Kitab Suci
Lukas 1:26-38
Maria Menerima Kabar Gembira
26

Dalam bulan yang keenam Allah 27menyuruh malaikat Gabriel pergi ke sebuah
kota di Galilea bernama Nazaret, kepada seorang perawan yang bertunangan
dengan seorang bernama Yusuf dari keluarga Daud; nama perawan itu Maria.
28
Ketika malaikat itu masuk ke rumah Maria, ia berkata: "Salam, hai engkau yang
dikaruniai, Tuhan menyertai engkau." 29 Maria terkejut mendengar perkataan itu,
30
lalu bertanya di dalam hatinya, apakah arti salam itu.
Kata malaikat itu
kepadanya: "Jangan takut, hai Maria, sebab Engkau beroleh kasih karunia di
31
hadapan Allah Sesungguhnya engkau akan mengandung dan akan melahirkan
32
seorang anak laki-laki dan hendaklah engkau menamai Dia Yesus. Ia akan
menjadi besar dan akan disebut Anak Allah Yang Mahatinggi. Dan Tuhan Allah
akan mengaruniakan kepada-Nya takhta Daud, bapa leluhur-Nya. 33dan Ia akan
menjadi raja atas kaum keturunan Yakub sampai selama-lamanya dan KerajaanNya tidak akan berkesudahan"
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34 Kata

Maria kepada malaikat itu: "Bagaimana hal itu mungkin terjadi, karena aku
belum bersuami?" 35Jawab malaikat itu kepadanya: "Roh Kudus akan turun atasmu
dan kuasa Allah Yang Mahatinggi akan menaungi engkau; sebab itu anak yang
akan kaulahirkan itu akan disebut kudus, Anak Allah. 36 Dan sesungguhnya,
Elisabet, sanakmu itu, ia pun sedang mengandung seorang anak laki-laki pada hari
tuanya dan inilah bulan uang keenam bagi dia, yang disebut mandul itu.37 Sebab
bagi Allah tidak ada yang mustahil. 38Kata Maria: "Sesungguhnya aku ini adalah
hamba Tuhan; jadilah padaku menurut perkataanmu itu." Lalu malaikat itu
meninggalkan dia.

Renungan

Teman-teman remaja,
Gimana tadi permainan OOTD-nya? Seru-seru ya! Lewat permainan tadi, kita
diingatkan lagi bahwa ada kaidah atau aturan tertentu yang berlaku secara umum
misalnya tentang pakaian yang akan digunakan untuk melakukan kegiatan atau
menghadiri acara tertentu. Contohnya kalau mau pergi ke sekolah ya pakai
pakaian seragam, pergi jalan-jalan ke mall ya pakai baju casual yang nyaman,
atau misalnya ada yang diundang mewakili remaja ikut kegiatan di Istana Negara
tentu memakai pakaian formal yang pantas dan sesuai. Semua pun dipersiapkan
dengan sebaik mungkin, disesuaikan dengan jenis acara dan siapa yang akan
ditemui selama berkegiatan.
Teman-teman remaja yang terkasih,
Untuk soal pakaian saja dipersiapkan sedemikan rupa untuk menyambut
acara tertentu. Terlebih lagi bagi kita umat beriman ketika menyambut kehadiran
Tuhan Yesus. Secara khusus dalam peristiwa hidup Bunda Maria yang kita baca
dalam bacaan Kitab Suci di atas, ketika ia menerima kabar gembira dari Malaikat
Gabriel. Bunda Maria menjawab YA pada panggilan perutusan Tuhan untuk
menjadi ibu bagi Yesus Sang Juruselamat.
Bunda Maria adalah pribadi yang dipilih oleh Allah untuk mengandung
Putera-Nya. Artinya, Bunda Maria disiapkan oleh Allah untuk menjadi ibu bagi
Yesus. Oleh kuasa-Nya, Allah menguduskan rahim Maria, membuatnya terbebas
dari noda dosa (bdk. Dogma Perawan Bunda Maria dikandung tidak bernoda).
Karena Anak yang ia kandung adalah kudus tak bernoda maka
Maria beroleh rahmat dibebaskan dari semua noda dosa. Bunda
Maria melalui rahimnya menjadi tabernakel (tabut perjanjian) yang
di dalamnya terkandung Yesus.
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Saat Bunda Maria mempersembahkan rahim perawannya untuk penjelmaan
Sang Sabda, dalam arti tertentu, Bunda Maria menghidupi iman Ekaristi bahkan
sebelum pendasaran/penetapan Ekaristi. Pada peristiwa Kabar Gembira ini, Bunda
Maria mengandung Putera Allah dalam kenyataan fisik tubuh dan darahnya,
sehingga pada tingkat tertentu, ia mendahului dalam dirinya, yang terjadi dalam
sakramental dalam diri setiap umat beriman, yang menyambut Tubuh dan Darah
Tuhan dalam tanda roti dan anggur. (bdk. EE 55)
Teman-teman remaja,
Begitu pula dalam merayakan Ekaristi, kita juga seharusnya sungguh
mempersiapkan diri selayak mungkin. Karena dalam Ekaristi, kita sungguh
berjumpa dan bersatu dengan Yesus Kristus Sang Juruselamat, seperti yang
dialami oleh Bunda Maria dalam bacaan di atas. Datang ke Ekaristi itu bukan
sekedar datang ke acara yang biasa saja, bertemu dengan orang-orang pada
umumnya. Memang seringkali kita kurang menyadari bahwa untuk merayakan
Ekaristi perlu persiapan terlebih persiapan hati batin kita untuk bertemu dengan
Tuhan.
Apa yang perlu teman-teman lakukan untuk menyiapkan diri merayakan
Ekaristi? Hal sederhana yang dapat dilakukan antara lain:
1. Mulailah dengan memakai pakaian yang pantas dan sesuai
2. Datang minimal 20 menit sebelum Ekaristi dimulai agar ada waktu untuk
hening, berdoa, menyiapkan diri misalnya dengan membaca bacaan Ekaristi
3. Membiasakan pula puasa sebelum misa (Kanon 919 § 1) Yang akan menerima
Ekaristi Mahakudus hendaknya berpantang dari segala macam makanan dan
minuman selama waktu sekurang-kurangnya satu jam sebelum Komuni,
terkecuali air semata-mata dan obat-obatan
4. Bila memungkinkan, datanglah lebih awal untuk menerima Sakramen Tobat.
Perayaan Ekaristi selalu diawali dengan Ritus Pembuka. Ritus Pembuka
bertujuan untuk mempersatukan umat yang berhimpun, mempersiapkan mereka
agar dapat mendengarkan sabda Tuhan dan merayakan Ekaristi dengan sebaikbaiknya (bdk. PUMR). Maka, semakin siapkan dan arahkan dirimu ketika mengikuti
rangkaian Ritus Pembuka ini mulai dari perarakan masuk, salam, tobat, Tuhan
Kasihanilah, Kemuliaan dan doa pembuka.
Teman-teman remaja yang terkasih,
Bunda Maria disiapkan oleh Allah dan menyiapkan diri untuk
menjadi Ibu Yesus Sang Juruselamat. Kita pun meneladan Bunda
Maria dengan belajar mempersiapkan diri terutama setiap kali
hendak merayakan Ekaristi. Tuhan memberkati!
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Aksi

Hari ini, kita sudah bersama-sama mengetahui bahwa ketika merayakan
Ekaristi kita perlu untuk sungguh-sungguh menyiapkan diri, baik itu persiapan
batin maupun persiapan lainnya.
Nah, dalam aksi minggu ini, kakak meminta teman-teman remaja untuk
berkreasi lewat Instagram (IG) yaitu postinglah OOTD (Outfit of the Day)-mu
dengan tema "Pergi Misa di Gereja". Cukup posting 1 OOTD saja loh dan sertakan
caption terbaikmu. Waktu untuk postingnya bisa kapanpun. Asal bukan waktu
sudah di dalam gereja untuk ikut Misa.
By the way, kalau teman-teman mau untuk posting konten lain yang ada
hubungannya dengan persiapan ketika Ekaristi juga sangat dipersilahkan ya!
Misalnya tentang barang apa saja yang dibawa kalau mau Ekaristi, atau doa yang
teman-teman doakan sembari menunggu Ekaristi dimulai, atau juga Do's & Dont's
ketika Ekaristi.
Tiap kali posting, ingatlah untuk tag Instagram Komisi Rekat @komisirekatsby;
lalu gunakan hashtag #dutaekaristi #rekat #keuskupan surabaya #MariaRekat.

Template Feed IG OOTD
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Doa Penutup
Tuhan kami kembali bersyukur kepada-Mu karena dapat mengikuti pertemuan
pada hari ini dengan baik. Semoga sebagaimana teladan Bunda-Mu, kami semakin
dapat mengenal dan mencintai-Mu dengan sepenuh hati kami. Sertailah dan
jagalah kami dan keluarga kami agar supaya selalu dapat bersyukur atas segala
rahmat-Mu. Dan sebagaimana Bunda Maria, kami juga dapat mengatakan “Aku ini
hamba Tuhan terjadilah padaku menurut perkataanmu” sehingga hidup kami
selalu dipenuhi dengan rasa syukur dan penyerahan diri. Ini semua kami serahkan
kepada-Mu sebab Engkaulah Tuhan kami kini dan sepanjang segala masa. Amin.
Salam Maria…………….. (3x).

Lagu Penutup
Maria Bunda Ekaristi
Cipt: Putut Pudyantoro
Kala Yesus bersengsara, bunda-Nya setia mendampingi
Kala Yesus disalibkan, bunda-Nya berada di dekatNya
Kala Yesus bangkit jaya, bunda-Nya pun diangkatnya
Bunda Perawan murni tak bernoda menjadi mulia karena setia
Dan sekarang kala kami mengenang besarnya cinta Tuhan
Dalam rupa roti anggur, Tubuh Darah Yesus Kristus Tuhan
Terkenanglah kami slalu kesetiaanmu ya bunda
O Maria Bunda Ekaristi
Kau Ratu Surga pilihan Tuhan
https://youtu.be/amkO8O_-gew
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Mari kita berpaling pada Bunda Maria
sebagai anak-anaknya, menyerahkan diri
kita ke dalam pelukannya dengan
kepercayaan diri yang sempurna.
St. Fransiskus de Sales

#2
MEWARTAKAN
SUKACITA

#2 MEWARTAKAN SUKACITA
Tujuan
Remaja Katolik memahami bahwa Bunda Maria adalah tabernakel pertama
yang membawa Yesus Sang Kabar Sukacita pada Elisabet
Remaja Katolik dapat menghayati bahwa merayakan Ekaristi berarti menerima
Kabar Sukacita untuk diteruskan pada sesama

Lagu Pembuka
Adalah Sukacita
Adalah *sukacita di hatiku
Di hatiku, di hatiku
Adalah sukacita di hatiku
Dibrikan Tuhanku
* SU-KA-CI-TA
SUSU-KAKA-CICI-TATA
S-U-K-A-C-I-T-A
Aku bersyukur, bersukacita
Kasih Tuhan diam di dalamku
Aku bersyukur, bersukacita
https://youtu.be/wSN3es3d38k

Doa Pembuka

Tuhan kami bersyukur kepada-Mu karena kami Engkau kumpulkan kembali di
sini untuk bersama-sama mengikuti pendalaman iman bulan Maria. Ajarkanlah
kami untuk selalu membawa kabar sukacita kepada setiap orang, sebagaimana
Bunda Maria yang membawa kabar sukacita kepada Elisabet. Ajarkanlah kami
agar semakin menghayati Sabda-Mu dan menjadi pewarta cinta kasih bagi
sesama kami. Sebab Engkaulah Tuhan kami kini dan sepanjang segala masa.
Amin.
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Pengantar
Hai teman-teman remaja yang dikasihi Tuhan, bagaimana kabarnya? Semoga
baik-baik saja ya. Hari ini kita memasuki pertemuan kedua yang mendalami kisah
Maria mengunjungi Elisabet. Maria membawa kabar gembira untuk Elisabet yaitu
Yesus Sang Sabda. Bagaimana dengan teman-teman? Setelah pulang dari
merayakan Ekaristi, apakah menjadi pembawa kabar sukacita? Sudahkah kita jadi
pembawa good news atau kita malah jadi pembawa bad news (hoax atau gosip)?
Mari, kita dalami bersama di pertemuan hari ini.

Aktivitas
Cari Bacaan Hari Ini
Cara:
1. Pendamping menyediakan potongan kertas yang bertuliskan berbagai judul
Kitab Suci (Perjanjian Lama, Perjanjian Baru, Deuterokanonika)
2. Pendamping menyediakan kertas karton besar sejumlah kelompok untuk
tempat menempel/meletakkan sesuai bacaan
3. Pendamping membagi remaja menjadi beberapa kelompok (isi 3-4 orang)
4. Tiap kelompok bertugas mengelompokkan berbagai judul isi kitab suci, sesuai
dengan yang mana (biasanya) masuk bacaan 1, bacaan 2, Injil
Kejadian

Roma

Matius

Yohanes

Imamat

Tobit

Raja-Raja

Kisah Para Rasul

Tesalonika

Ibrani

Timotius

Filipi

Wahyu

Ulangan

Markus

Kolose

1-2 Samuel

Keluaran

Yunus

1-3 Yohanes

Lukas

Ayub

Korintus

Galatia

dan lainnya
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BACAAN I

cari!

Bacaan II
Bacaan Injil

Bacaan Kitab Suci

39 Beberapa

Lukas 1:39-45
Maria dan Elisabet

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
42
Kudus lalu berseru dengan suara nyaring: Diberkatilah engkau di antara semua
perempuan dan diberkatilah buah rahimmu. 43Siapakah aku ini sampai ibu Tuhanku
44

datang mengunjungi aku? Sebab sesungguhnya, ketika salammu sampai kepada
45
telingaku, anak yang di dalam rahimku melonjak kegirangan Dan berbahagialah
ia, yang telah percaya, sebab apa yang dikatakan kepadanya dari Tuhan, akan
terlaksana.

Renungan
Teman-teman remaja yang terkasih
Dalam bacaan hari ini kita mendengarkan kisah ketika Bunda Maria
mengunjungi Elisabet saudaranya. Saat mengunjungi Elisabet, Bunda Maria
sedang mengandung Yesus. Bunda Maria adalah tabernakel yang pertama dalam
sejarah, yang di dalamnya terkandung Yesus. Ketika Elisabet mendengar salam
Maria, melonjaklah anak yang di dalam rahimnya dan Elisabet pun penuh dengan
Roh Kudus. Elisabet menyembah-Nya dan mengakui-Nya sebagai Tuhan (lih. Luk
1:41-43).
Paus Yohanes Paulus II dalam EE 55 mengatakan: Bunda Maria juga telah
memulai, dalam misteri penjelmaan, iman Ekaristi Gereja. Ketika Bunda Maria
dalam kunjungannya ke Elisabet, dalam rahimnya mengandung Sabda yang telah
menjadi daging, dalam arti tertentu, ia menjadi tabernakel perdana dalam sejarah.
Di sana Putra Allah, yang masih belum terlihat oleh mata manusia, membiarkan
diri-Nya disembah oleh Elisabet, memancarkan terang-Nya lewat mata dan suara
Maria.
Bunda Maria menjadi pembawa Kabar Sukacita Sejati karena ia membawa
(mengandung) Yesus Sang Sukacita sejati. Dan Elisabet pun menyambut Kabar
Sukacita tersebut. Bunda Maria mewartakan apa yang ada di dalam dirinya.
Salam yang diucapkan Bunda Maria juga menjadi pernyataan
salam dari Tuhan Yesus yang ada di rahim Bunda Maria. Salam dari
Tuhan Yesus itulah yang menyebabkan Elisabet dan Yohanes
Pembaptis yang ada di kandungannya bersukacita (Martasudjita,
2021).
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Teman-teman remaja,
Bila kita mau menjadi pembawa kabar sukacita, kita sendiri mesti memiliki
kabar sukacita itu. Atau dengan kata lain, kita hanya bisa memberikan apa yang
memang kita miliki. Darimanakah kita mendapat kabar sukacita itu? Sebagai umat
beriman Katolik, kabar sukacita yakni sabda Tuhan itu sendiri terutama kita
peroleh ketika merayakan Ekaristi. Dalam Ekaristi, kita mendengarkan sabda
Tuhan untuk kemudian menerima dan bersatu dengan Sang Sabda itu sendiri.
Selain itu tentunya, kita tetap dapat mendengarkan sabda Tuhan dengan
membaca Kitab Suci setiap hari, membaca atau mendengarkan renungan harian,
mengikuti ibadat sabda, dan sebagainya.
Dalam permainan sederhana yang kita lakukan tadi, teman-teman diajak untuk
kembali mengingat tentang bacaan kitab suci selama Liturgi Sabda dalam
perayaan Ekaristi. Mana saja bacaan kitab suci yang biasanya masuk dalam
bacaan pertama, bacaan kedua dan bacaan Injil dalam perayaan Ekaristi. Setelah
secara sederhana mengenal pengelompokkan bacaan, tahap berikutnya, temanteman remaja dapat mulai mencari apa sih pesan bacaan Injil dalam Ekaristi
minggu itu. Makin sering kita mendengar sabda Tuhan dan merenungkannya,
semakin lama kita pun bisa semakin mengenal apa kehendak Tuhan. Kita pun bisa
menjadi pembawa kabar sukacita karena kita mengenal pesan sabda Tuhan.
Dalam hidupmu sehari-hari, teman-teman bisa menjadi pembawa kabar
sukacita lewat hal sederhana. Contohnya menggunakan kata-kata yang baik,
benar dan sopan ketika berbicara dengan orang tua, guru, dan siapapun; tidak
melakukan perundungan baik itu dunia nyata maupun media sosial, tidak ikutikutan menyebar berita miring (hoax, gosip, dll), sedapat mungkin memberi
apresiasi atau pujian sewajarnya pada teman-temanmu, dan sebagainya.
Kita sudah menjadi pewarta kabar sukacita sejati, bila setiap orang yang kita
jumpau, dapat merasakan sukacita juga dalam hatinya, bukan sebaliknya. Seperti
ketika Elisabet berjumpa dengan Bunda Maria, ia merasakan sukacita tersebut.
Nah, siapkah teman-teman remaja menjadi pembawa kabar sukacita?

Aksi Perutusan
Hari ini kita sudah belajar bersama Bunda Maria untuk menjadi pewarta kabar
sukacita, dengan terlebih dahulu memiliki kabar sukacita itu dalam diri.
Nah, sepulang dari merayakan Ekaristi, teman-teman diajak
untuk men-sharing-kan satu ayat emas favoritmu pada orang tua,
atau teman, atau juga bisa lewat media sosial seperti Instagram
(IG) pribadimu.
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Ingat untuk tag Instagram Komisi Rekat @komisirekatsby. Lalu gunakan
hashtag #dutaekaristi #rekat #keuskupansurabaya #MariaRekat.
Berikutnya, teman-teman diajak untuk menyampaikan kalimat berisi apresiasi
atau pujian sepanjang minggu ini. Satu kalimat satu hari secara langsung untuk
tiap orang yang berbeda.

Doa Penutup
Doa kepada Bunda Yesus dari Hati Suci Yesus
Ingatlah, O Bunda dari Hati kudus, yang mempunyai pengaruh tak terhingga
atas Putra-Mu Yesus Kristus, dengan penuh harapan kami mohon perlindunganmu.
O ibu dari Yesus, sumber abadi suci, yang dapat kau alirkan kepada umat yang
berisi kekayaan cinta kasih, kebijaksanaan, terang dan keluhuran, kami mohon
kami tidak ditolak, karena engkau ibu kami. O ibu yang manis dari Hati Suci Yesus,
kabulkanlah permohonan kami. Amin. Salam Maria ... 3x

Lagu Penutup
Maria dan Elisabeth
Lirik & Lagu: Hardi Sastra Atmaja
Maria pergi ke rumah Zakharia
Melawati Elisabeth saudaranya
Saat dia datang Elisabeth berseru
Diberkatilah kau di antara wanita
Reff:
Siapakah aku hingga ibu Tuhanku datang
Mau kunjungi diriku yang hina ini
Saat dia datang Elisabeth berseru
Diberkatilah kau di antara wanita
Sungguh bahagia, Maria dalam hati
Mengalami apa yang telah terjadi
Seorang bayi yang masih dalam rahim
Melonjak girang saat dia melawati, Reff
https://youtu.be/4yrCo0tNVbM
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“Jika engkau merasa sedih di sepanjang
harimu – berserulah kepada Bunda Maria
– cukup daraskan doa sederhana ini:
“Maria, Bunda Yesus, sudilah menjadi
bunda bagi saya sekarang ini’. Saya harus
mengakui – doa ini tidak pernah
membiarkan saya.” ~
St Teresa Calcuta

#3
MEMUJI
YESUS

# 3 MEMUJI YESUS
Tujuan
Remaja Katolik dapat mengenal isi Kidung Maria (Magnificat)
Remaja Katolik dapat menghayati bahwa pujian syukur Maria dalam Kidung
Maria memiliki makna Ekaristis
Remaja Katolik mewujudkan sikap bersyukur dalam hidup sehari-hari

Lagu Pembuka
Syukur pada Tuhan
Cipt: Marta Runi
Syukur pada-Mu oh Tuhan
karena rahmat dan kasih-Mu
yang slalu menyertaiku
sepanjang hidupku
Dalam suka maupun duka
bahagia ataupun derita
hatiku tetap bermadah
syukur pada Tuhan
Puji syukur Tuhan tak terhingga
kuhatur pada-Mu setiap hari
seluruh hidupku akan menjadi
pernyataan syukur pada Tuhan
Meskipun hidupku penuh cobaan
ku tetap percaya pada kasih-Nya
seluruh hidupku akan menjadi
pernyataan syukur pada Tuhan
https://youtu.be/Q0FXM4ixHaI
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Doa Pembuka
Tuhan Yesus, kami bersyukur kepada-Mu, karena Engkau selalu menyayangi dan
mengasihi kami dan keluarga kami. Tuhan, kami ingin selalu memuji-Mu,
sebagaimana Bunda Maria yang mengidungkan Pujian Maria sebagai tanda
syukur kepada-Mu. Tuhan kami juga mau bersyukur selalu dan memuji-Mu, maka
melalui Perayaan Ekaristi yang kami rayakan, kami juga ingin selalu dapat
berperan aktif sebagai ungkapan pujian kami kepada-Mu. Ini doa kami yang kami
serahkan kepada-Mu ya Tuhan, sebab Engkaulah Tuhan dan Juruselamat kami
yang hidup dan berkuasa, kini dan sepanjang segala masa. Amin.

Pengantar
Teman-teman remaja, minggu lalu kita diajak untuk menjadi pembawa kabar
baik kepada siapapun. Di pertemuan hari ini, kita diajak untuk bersyukur melalui
sebuah Kidung Pujian dari Bunda Maria. Teman-teman remaja yang masih
mengeluh mulu, mau diajak untuk jadi "anti sambat community" di pertemuan hari
ini. So, langsung kita dalami bersama yuk ...

Aktivitas
Nyanyian Pujian Maria
Bunda Maria terkenal sebagai pribadi yang tidak terlalu banyak bicara. Ia lebih
banyak menyimpan semua perkara dalam hati untuk dipersembahkan pada Tuhan.
Tapi ada satu momen Bunda Maria berkata cukup panjang lebar, bahkan bukan
sekedar berkata, ia menyampaikan kidung pujian. Wow! Luar biasa ya temanteman Bunda Maria ini. Sekalinya bicara panjang lebar, isinya adalah syukur
pujian. Bandingkan dengan kita, entah bicara sedikit atau banyak, jarang banget
yang isinya adalah syukur pujian. Hahahaha
Nah, kali ini, kita akan bermain mengenal isi dari Kidung Maria. Tanpa
membuka Kitab Suci, atau cari di google dulu nih, cobalah susun potongan kalimat
Kidung Maria ini jadi satu susunan yang utuh dan benar yaa. Ayat yang disusun
ada di lampiran berikut ini ya ....
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Kidung Maria
4

1
5

2

6

3

sesungguhnya, mulai
dari sekarang sekarang
akan menyebut aku
berbahagia karena Yang
Mahakuasa telah
melakukan perbuatanperbuatan besar
kepadaku dan nama-Nya
adalah kudus
Ia menolong Israel,
hamba-Nya, karena Ia
mengingat rahmat-Nya,
seperti yang dijanjikanNya kepada nenek
moyang kita, kepada
Abraham dan
keturunannya untuk
selama-lamanya

Jiwaku memuliakan
Tuhan, dan hatiku
bergembira karena
Allah, Juruselamatku
sebab Ia telah
memperhatikan
kerendahan hambaNya

Ia melimpahkan segala
yang baik kepada
orang yang lapar, dan
menyuruh orang yang
kaya pergi dengan
tangan hampa

Ia menurunkan
orang-orang yang
berkuasa dari
takhtanya dan
meninggikan orangorang yang rendah

Dan rahmat-Nya turun
temurun atas orang
yang takut akan Dia.
Ia memperlihatkan
kuasa-Nya dengan
perbuatan tangan-Nya
dan mencerai beraikan
orang-orang yang
congkak hatinya

Bacaan Kitab Suci
Lukas 1:46-56
Nyanyian Pujian Maria
46

Lalu kata Maria: "Jiwaku memuliakan Tuhan, 47 dan hatiku bergembira karena

Allah, Juruselamatku, 48sebab Ia telah memperhatikan kerendahan hamba-Nya.
Sesungguhnya, mulai dari sekarang segala keturunan akan menyebut aku
berbahagia, 49 karena Yang Mahakuasa telah melakukan perbuatan-perbuatan
besar kepadaku dan nama-Nya adalah kudus. 50 Dan rahmat-Nya turun-temurun
51
atas orang yang takut akan Dia. Ia memperlihatkan kuasa-Nya dengan perbuatan
tangan-Nya dan menceraiberaikan orang-orang yang congkak hatinya 52 Ia
menurunkan orang-orang yang berkuasa dari takhtanya dan meninggikan orangorang yan rendah 53Ia melimpahkan segala yang baik kepada orang yang lapar,
dan menyuruh orang yang kaya pergi dengan tangan hampa 54Ia menolong Israel,
hamba-Nya, karena Ia mengingat rahmat-Nya, 55 seperti yang dijanjikan-Nya
kepada nenek moyang kita, kepada Abraham dan keturunannya untuk selamalamanya." 56Dan Maria tinggal kira-kira tiga bulan lamanya bersama dengan
Elisabet, lalu pulang kembali ke rumahnya.

Renungan
Teman-teman remaja yang terkasih,
Di awal pertemuan tadi kita sudah mencoba menyusun Nyanyian Pujian Maria
dari Lukas 1:46-55. Sebetulnya, apa Nyanyian Pujian Maria ini? Ketika Maria
berseru, “Jiwaku memuliakan Tuhan dan hatiku bergembira karena Allah
Juruselamatku,” pada saat itu ia telah mengandung Yesus dalam rahimnya. Dan
Maria sedang mengunjungi Elisabet. Dalam moment perjumpaan itulah, Maria
melambungkan Nyanyian Pujian.
Nyanyian Pujian Maria ini juga dikenal dengan istilah lain yakni Kidung Pujian
Maria atau Magnificat. Kidung Pujian Maria ini intinya berisi pujian dan syukur
Maria kepada Tuhan. Pujian syukur karena Allah berkenan padanya, pujian syukur
atas rancangan keselamatan Allah pada umat-Nya, pujian syukur atas belas kasih
Allah bagi hamba-Nya yang setia menanti. Sasaran pujian dan syukur Maria
akhirnya bukanlah pada kemuliaan dirinya sebagai perempuan yang terpilih dan
terberkati, tetapi hanya kepada Allah saja yang telah melaksanakan
janji-Nya sejak Perjanjian Lama melalui kedatangan Yesus Kristus
yang kini sedang dikandung oleh Maria (Martasudjita, 2021).
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Teman-teman remaja yang terkasih,
Sikap Maria yang memuji dan memuliakan Allah ini adalah sikap yang Ekaristis.
Apa maksudnya? Ekaristi itu sendiri juga memiliki arti syukur dan pujian pada
Allah. Jadi Magnificat (Nyanyian Pujian Maria), seperti Ekaristi, adalah pujian dan
syukur pada Allah. Oleh karena itulah, tadi dikatakan bahwa sikap Maria yang
memuji dan memuliakan Allah adalah sikap yang Ekaristis.
Ekaristi pertama-tama merupakan ucapan syukur. Syukur dan terima kasih
pada Allah untuk segala kebaikan-Nya, untuk segala sesuatu yang Allah
laksanakan dalam penciptaan, penebusan dan pengudusan. (bdk. KGK 1360).
Maka, tiap kali kita merayakan Ekaristi berarti juga datang pada Allah untuk
memuji dan bersyukur atas hidup.
Nah, pertanyaan buat kita semua nih, selama ini sudahkah kita datang
merayakan Ekaristi dengan sikap hati penuh syukur? Tentu kita perlu terus
meneladan Bunda Maria yang memiliki sikap hati penuh syukur meskipun
perjalanan hidup yang ia lalui tidaklah selalu mulus dan mudah. Bersyukur bukan
hanya karena ..... (baca: titik titik), tapi tetap bersyukur meskipun .... (baca: titik
titik). Ya bisa dikatakan Bunda Maria menganut sikap anti mengeluh dan sambat.
Jadi, mulai sekarang, ketika datang merayakan Ekaristi, bawalah juga daftar
ungkapan syukurmu pada Tuhan, bukan hanya membawa daftar permohonan saja
ya. Lalu teman-teman juga dapat mulai ikut bernyanyi dengan sepenuh hati
memuji Tuhan ketika Ekaristi. So, bersyukurlah senantiasa!

Aksi Perutusan
Merayakan Ekaristi berarti datang untuk bersyukur pada Allah. Maka, setelah
pertemuan ini, tulislah 10 hal yang teman-teman syukur dalam Jurnal Syukur
(Gratitude Journal)! (contoh terlampir)
Kemudian, bawalah Jurnal Syukur itu setiap kali Anda merayakan Ekaristi,
sebagai doa syukurmu. Cobalah merayakan Ekaristi dengan membawa hati yang
penuh syukur, bukan cuma bawa daftar permintaan saja.

Doa Penutup
Kidung Maria
Puji Syukur no 18
Aku mengagungkan Tuhan, *
hatiku bersukaria karena Allah, penyelamatku.
Sebab Ia memperhatikan daku, *
hamba-Nya yang hina ini.
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Mulai sekarang aku disebut yang bahagia, *
oleh sekalian bangsa.
Sebab perbuatan besar dikerjakan bagiku oleh Yang Mahakuasa, *
kuduslah nama-Nya.
Kasih sayang-Nya turun-temurun *
kepada orang yang takwa.
Perkasalah perbuatan tangan-Nya *
dicerai-beraikan-Nya orang yang angkuh hatinya.
Orang yang berkuasa diturunkan-Nya dari takhta *
yang hina dina diangkat-Nya
Orang lapar dikenyangkan-Nya dengan kebaikan *
orang kaya diusirnya pergi dengan tangan kosong.
Menurut janji-Nya kepada leluhur kita *
Allah telah menolong Israel, hamba-Nya.
Demi kasih sayang-Nya kepada Abraham serta keturunannya *
untuk selama-lamanya.
Kemuliaan ....

Lagu Penutup
Jiwaku Memuji Tuhan
Puji Syukur no 675
Jiwaku memuji Tuhan, hatiku pun bergemar
Allah Juruslamatku, lihat kerendahanku
Karena sesungguhnya ku disebut Yang Bahagia
Terpujilah kuasa-Nya karya tangan-Nya
Puji Tuhan Mahamulia Mahakuasa dan benar
Kasih setia-Nya kekal dan kuduslah nama-Nya
Cinta serta kasih-Nya sampai selama-lamanya
Adil bagi yang taat pada janji-Nya
https://youtu.be/OKyAMtYKvwY
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JURNAL SYUKUR DUTA EKARISTI

Hal yang aku syukuri:
1. ...........................................................
2. ...........................................................
3. ...........................................................
4. ...........................................................
5. ...........................................................
6. ...........................................................
7. ...........................................................
8. ...........................................................
9. ...........................................................
10. ...........................................................

Jangan pernah takut untuk mengasihi
Perawan Yang Terberkati secara berlebihan.
Anda tidak pernah bisa mencintainya lebih
dari yang Yesus lakukan.
St Maximilian Kolbe

#4
MEMANDANG
YESUS

# 4 MEMANDANG YESUS
Tujuan
Remaja Katolik menghayati bahwa Komuni Suci yang diterima dalam Ekaristi
adalah Kurban Kristus yang dianugrahkan bagi keselamatan manusia
Remaja Katolik mewujudkan sikap hormat setiap kali memandang Komuni Suci
dalam Ekaristi (konsekrasi)

Lagu Pembuka
Lagu Doa Komuni Spiritual
Yesusku aku percaya
Engkau sungguh hadir
Dalam Sakramen Mahakudus
Aku mencintai-Mu lebih dari segalanya
Dan aku merindukan kehadiran-Mu dalam jiwaku
Karena sekarang aku tak dapat
Menyambut-Mu dalam Sakramen Ekaristi
Datanglah sekurang-kurangnya
Secara rohani ke dalam hatiku
Karena Engkau hadir di sini aku memeluk-Mu
Dan mempersatukan diriku sepenuhnya kepada-Mu
Jangan biarkan aku terpisah dari pada-Mu
https://youtu.be/z0wbnqxeczc
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Doa Pembuka
Tuhan Allah kami, kembali kami bersyukur kepada-Mu, karena kami dapat
merayakan Ekaristi di gereja. Sebagaimana Bunda Maria dan Bapa Yusuf serta
para gembala di padang Betlehem ya Tuhan yang bersukacita dan menyembahMu, semoga kami dapat semakin mencintai-Mu dan menyadari kasih-Mu yang
begitu besar, melalui saat-saat konsekrasi, di mana kami boleh menyembah-Mu
yang hadir dalam Ekaristi Kudus. Sebab Engkaulah yang hidup dan berkuasa kini
dan sepanjang segala masa. Amin.

Pengantar

Halo teman-teman remaja yang terkasih, hari ini kita memasuki pertemuan
keempat di bulan Maria ini. Hari ini kita akan melihat Bunda Maria yang menerima
rahmat yang paling berharga yaitu Yesus sendiri. Bagaimana dengan temanteman remaja, jika dapat hadiah yang berharga. Pasti sangat bersukacita,
bersyukur dan lain sebagainya. Ekaristi merupakan pemberian rahmat yang
sungguh amat berharga untuk kita semua. Mari kita dalami bersama pertemuan
hari ini agar kita boleh memberi perhatian saat merayakan Ekaristi.

Aktivitas

Tantangan untuk Hening

Teman-teman remaja,
Pernahkah kalian mengamati batu karang di pantai? Kita akan kesulitan
melihat batu karang di dasar pantai ketika airnya keruh. Air menjadi keruh karena
banyak aktivitas yang terjadi, entah itu orang yang lewat berlalu lalang, gulungan
ombak, dan sebagainya. Batu karang yang indah baru dapat terlihat jelas ketika
airnya jernih. Air menjadi jernih karena ia tenang, tidak banyak aktivitas yang
dialami. Tenang, hening, jernih.
Seringkali kita pun tidak dapat "melihat" dengan hati yang sungguh jernih,
ketika memandang Hosti Suci Tubuh Kristus dalam Ekaristi. Pikiran kita penuh dan
keruh karena disibukkan apapun yang terlintas. Tanpa disadari, kita melewatkan
begitu saja perjumpaan yang paling berharga bagi hidup kita.
Teman-teman remaja, agak berbeda dari biasanya, kali ini, kakak
mau mengajak kita semua untuk tenang dan hening selama
beberapa menit ke depan. Tentu bukan hal yang mudah karena
selama ini bisa dikatakan kita tidak pernah semenitpun jauh dari
keramaian, entah di dunia nyata maupun dunia maya.
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Maka sekarang kita mau belajar untuk hening, mengarahkan diri pada Tuhan.
Cara:
1. Pendamping menyiapkan remaja untuk mengambil posisi duduk yang tepat
untuk sikap hening (misal: badan tegak, jangan bungkuk, tidak rebahan, kaki
bisa disilangkan, telapak tangan diletakkan di pangkuan, dst)
2. Untuk membantu membangun suasana hening, maka pendamping dapat
menyiapkan lagu instrumen, gambar Yesus atau Sakramen Mahakudus
3. Durasi waktu untuk hening sekitar 5-7 menit, akan diputarkan instrumen (link
lagu instrumen: https://youtu.be/-MOl_xdyvL8)
4. Remaja berupaya untuk fokus memandang gambar Yesus atau Sakramen
Mahakudus.
5. Bila dirasa pikiran melantur atau melamun, maka sedapat mungkin diajak
untuk kembali fokus. Setelah hening selesai, remaja dapat diberi pertanyaan
tentang apa yang dirasakan, apa pikiran yang terlintas, apa tantangan yang
terbesar untuk hening
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Bacaan Kitab Suci
Lukas 2:1-7
Kelahiran Yesus
1

Pada waktu itu Kaisar Agustus mengeluarkan suatu perintah, menyuruh
mendaftarkan semua orang di seluruh dunia. 2 Inilah pendaftaran yang pertama kali
diadakan sewaktu Kireneus menjadi wali negeri di Siria. 3 Maka pergilah semua
orang mendaftarkan diri, masing-masing di kotanya sendiri.4 Demikian juga Yusuf
pergi dari kota Nazaret di Galilea ke Yudea, ke kota Daud yang bernama Betlehem,
- karena ia berasal dari keluarga dan keturunan Daud - 5supaya didaftarkan
6
bersama-sama dengan Maria, tunangannya, yang sedang mengandung. Ketika
mereka di situ tibalah waktunya bagi Maria untuk bersalin, 7dan ia melahirkan
seorang anak laki-laki, anaknya yang sulung, lalu dibungkusnya dengan lampin
dan dibaringkannya di dalam palungan, karena tidak ada tempat bagi mereka di
rumah penginapan.

Renungan
Teman-teman remaja yang terkasih,
Pernah ngga sih, teman-teman mengalami momen begitu bahagia dan terkejut
sampai tidak bisa berkata-kata selama beberapa detik? Mungkin momen seperti
ketika menerima hadiah yang amat diinginkan, atau bertemu dengan artis idola,
atau akhirnya bisa sampai di tempat liburan impian. Begitu terkejutnya hingga kita
hanya terdiam dan menatapnya karena tidak ingin peristiwa itu berlalu dengan
cepat. Kita ingin berada di momen peristiwa itu cukup lama karena merasa
bahagia boleh menerima dan mengalami sesuatu yang amat berharga.
Nah, tadi di awal pertemuan, kakak mengajak teman-teman untuk belajar
hening sembari menatap gambar Tubuh dan Darah Yesus (Hosti Suci). Bisa jadi
muncul berbagai perasaan dan pikiran mulai dari yang biasa saja, kosong,
melamun, atau merasa terharu, tergugah, senang, bahagia, dan sebagainya.
Sedikit flashback nih, ketika merayakan Ekaristi, bagaimana perasaan temanteman saat memandang Hosti Suci dalam konsekrasi? Apakah kalian tetap merasa
biasa saja, atau seperti apa? Iya memang kita akui bahwa seringkali hanya sambil
lalu sekedarnya saja saat Doa Syukur Agung (konsekrasi) dalam Ekaristi. Seolaholah saat konsekrasi itu hal adalah yang biasa saja.
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Teman-teman remaja yang terkasih,
Dalam bacaan Injil tadi, kita diajak untuk melihat kembali peristiwa kelahiran
Yesus. Bunda Maria dan Bapa Yusuf sebagai orang tua Yesus untuk pertama
kalinya boleh memandang, menggendong, memeluk dengan bayi Yesus Sang
Juruselamat. Orang tua kalian pasti bisa memahami dan merasakan kebahagiaan
yang dialami oleh Bunda Maria dan Bapa Yusuf itu. Pada saat itu, yang mereka
pandang bukanlah bayi biasa tapi Yesus Juruselamat kita. Yang mereka pandang
adalah Pribadi yang paling berharga bagi umat manusia.
Karena Yesus yang diletakkan Bunda Maria dan Bapa Yusuf di atas palungan
adalah Yesus Kristus yang ditahktakan di atas altar sebagai makanan umat
kristiani yang menjadi domba-domba-Nya. Memandang Yesus di palungan sama
dengan memandang Kristus yang hadir di atas altar yakni dalam Ekaristi Kudus
(Martasudjita, 2021)
Maka tatapan Bunda Maria saat memandang Yesus Kristus yang baru lahir dan
rangkulan kasihnya yang memeluk Yesus harusnya menginspirasi kita setiap kali
kita merayakan Ekaristi. Saat konsekrasi adalah ketika imam mendoakan Kisah
Institusi yaitu kisah pengenangan perjamuan Paskah, peristiwa Tuhan Yesus
menetapkan Ekaristi, dalam rangkaian Doa Syukur Agung. Saat konsekrasi, roti
dan anggur diubah oleh Allah menjadi Tubuh dan Darah Kristus.
Maka, tiap kali kita merayakan Ekaristi khususnya ketika momen konsekrasi,
kita memandang Hosti Suci itu dengan sikap hormat dan syukur. Karena dalam
Ekaristi, kita menerima rahmat, pemberian, hadiah, anugrah yang paling berharga
bagi diri kita yaitu Yesus. Tentu kita tidak akan asal saja, sekedarnya, sekenanya
atau bahkan sembarangan. Hanya dalam beberapa waktu saja, kita diminta untuk
mengarahkan seluruh diri memandang Tubuh dan Darah Kristus Juruselamat
dalam rupa Hosti Suci dengan hormat dan penuh syukur. Dalam sekian waktu itu,
kita bertemu dan bersatu dengan Yesus Juruselamat. Apakah kita masih
'keberatan' untuk mempersembahan 1-2 jam waktu kita bagi Tuhan di antara
waktu 7 hari dalam seminggu?
Oleh karena itu, apa yang bisa kita lakukan? Tentu saja, mulailah dengan
sepenuh hati, hormat dan juga berpartisipasi aktif ketika merayakan Ekaristi. Dan
ketika mulai masuk Liturgi Ekaristi, Imam mendoakan Doa Syukur Agung dan
mengucapkan doa konsekrasi, maka sungguh-sungguh arahkan pandangan dan
dirimu pada Hosti Suci itu. Gunakan waktu dalam Ekaristi itu untuk berjumpa dan
bersatu dengan Yesus. Tuhan memberkati!
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Aksi Perutusan
Untuk Remaja: mulai saat ini, teman-teman remaja mulai untuk fokus
mengarahkan pandangan dan seluruh diri ketika Ekaristi (konsekrasi).
Untuk kakak pendamping: mengirimkan surat Yesus pada remaja Katolik
masing-masing pribadi, bisa dalam bentuk hardcopy atau softcopy, dalam
rentang waktu hingga pertemuan berikutnya. (file surat terlampir). Tujuan surat
Yesus ini dikirim pada tiap remaja adalah agar mereka dapat merasakan
sapaan Tuhan Yesus secara pribadi sehingga nantinya dapat lebih menyiapkan
diri ketika merayakan Ekaristi.

Doa Penutup
Doa kepada Santa Maria Bunda Sakramen Mahakudus
O, Perawan Maria, Bunda Sakramen Mahakudus, kemuliaan orang-orang
kristiani, sukacita seluruh Gereja, dan harapan seluruh dunia, doakanlah kami.
Kobarkanlah dalam diri semua orang beriman devosi yang hidup kepada Ekaristi
Mahakudus, sehingga mereka semua menjadi pantas untuk menerima komuni suci
setiap hari. Doakanlah kami ya Santa Perawan Tak Bernoda, Bunda Sakramen
Mahakudus agar Kerajaan Ekaristi Yesus Kristus tinggal di antara kita. Amin.
Salam Maria ... 3x.

Lagu Penutup
Berlutut di Palungan-Mu
Puji Syukur no 459
Berlutut di palungan-Mu ya Yesus Sumber Hidup
Ku bawa persembahanku yang memang milik-Mu
Hatiku roh dan jiwaku seluruh isi hidupku
Pada-Mu berkenanlah
Dahulu dari lahirku, Kau Yesus, sudah lahir
Dan ku terpilih oleh-Mu meski belum ku jadi
Kau sudah mengasihiku dan Kau relakan diri-Mu
Supaya ku miliki
https://youtu.be/MtNLkXtoMjg
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Surat dari Yesus
Dear ___________

Sahabat,
Apa kabar? Aku perlu mengirimkan sepucuk surat untuk menyatakan padamu betapa
Aku memperhatikan kamu.

Kemarin Aku melihat kamu berbincang-bincang dengan teman-temanmu. Sepanjang
hari Aku menunggu berharap engkau mau bercakap-cakap dengan-Ku juga.

Aku

memberimu

senja

untuk

menutup

harimu

dan

angin

sepoi-sepoi

untuk

menyejukanmu dan Aku menunggumu. Kau tak pernah datang. Ini menyakitkan Aku,
tetapi Aku tetap mengasihimu sebab Aku sahabatmu.

Tadi malam Aku melihat kamu tidur dan Aku ingin menyentuh keningmu maka Aku
mencurahkan cahaya bulan ke wajahmu. Aku kembali menunggu, ingin meluncur ke
bawah supaya kita bisa berbincang-bincang. Aku punya banyak sekali hadiah untukmu.

Pagi

ini

kamu

bangun

dan

terburu-buru

berkegiatan.

Air

mata-Ku

bercucuran.

Seandainya saja kamu mau mendengarkan Aku. Aku cinta padamu! Aku berusaha
menyatakannya

melalui

langit

biru

dan

rumput

hijau

yang

membisu.

Aku

membisikkannya lewat dedaunan dan menghembuskannya lewat warna-warni bunga,
menyatakan

padamu

lewat

aliran

sungai

pegunungan,

menjadikan

burung-burung

gemar bernyanyi. Aku menyelimutimu dengan kehangatan sinar mentari dan memberi
wangi udara dengan wewangian alam. Kasihku padamu lebih dalam daripada samudra
dan lebih besar daripada kebutuhan yang paling besar dalam hatimu.

Mintalah pada-Ku! Berbicaralah pada-Ku! Jangan lupakan aku. Banyak sekali yang
harus Ku bicarakan denganmu.
Aku tak ingin mengganggumu lebih lama. Ini tergantung keputusanmu. Aku telah
memilih kamu dan aku akan menunggu.

Aku mengasihimu.
Sahabatmu

Yesus

Cintai Bunda kita. Dan ia akan memperoleh
rahmat yang berlimpah-limpah untuk
membantumu mengalahkan pergumulanmu
sehari-hari
St Josemaria Escriva

#5
MENERIMA
KURBAN
YESUS

# 5 MENERIMA KURBAN YESUS
Tujuan
Remaja Katolik memahami bahwa Bunda Maria ambil bagian dalam Kurban
Salib Yesus
Remaja Katolik dapat menghayati bahwa kita pun sungguh bersatu dengan
Kurban Yesus dalam Ekaristi dengan menerima Komuni Suci

Lagu Pembuka

Lihat Bunda Yang Berduka
Puji Syukur no 639

Lihat bunda yang berduka
Di depan salib Sang Putra
Air mata bergenang
O betapa jiwa ibu
Tersedu menanggung pilu
Bagai ditembus pedang
Bunda Putra Tunggal Allah
Disebut Yang Berbahagia
Kini sangat bersedih
Hatinya dirundung duka
Karna Putra yang termulia
Bersengsara di salib
O siapa tidak pilu
Menyaksikan Bunda Kristus
Kini sangat bersedih
Dan siapa tak tergugah
Menyelami duka Bunda
Karna siksa Anaknya
https://youtu.be/rKAIOImtuY8
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Doa Pembuka
Tuhan Allah kami, kami bersyukur, karena berkat Pengurbanan dan
Kebangkitan-Mu, kami Kau angkat menjadi anak-anak-Mu lewat Sakraman Baptis.
Oleh karena itu Tuhan, sebagaimana Bunda Maria yang selalu setia kepada-Mu,
kami juga mohon untuk diberikan rahmat kesetiaan dan ketekunan untuk berdoa,
membaca Sabda-Mu, bersekutu dengan teman-teman kami di pendampingan
Remaja Katolik dan juga merayakan perayaan Ekaristi. Ajarkanlah kepada kami
agar kami juga mampu untuk menjadi pembawa damai bagi sesama kami,
sebagaimana Bunda Maria yang juga selalu menjadi pembawa keteduhan bagi
Gereja-Mu. Ini doa kami ya Tuhan, semoga Engkau berkenan mengabulkannya,
sebab Engkaulah yang hidup dan meraja sepanjang segala masa. Amin.

Pengantar
Teman-teman remaja yang terkasih, Bunda Maria menerima Yesus, Puteranya
yang menjadi Kurban Penebusan Dosa. Demikian pula kita yang setiap hari Minggu
merayakan Ekaristi dan menerima Komuni Kudus. Sama seperti Bunda Maria, kita
bersatu dengan Yesus dalam Ekaristi. Yesus menjadi Kurban yang mengungkapkan
cinta-Nya kepada umat manusia. Yuk, kita dalami bersama di pertemuan hari ini.
Mari kita siapkan diri dan hati kita.

Aktivitas
Jumeokbap
Nasi Kepal Korea ala ala
Bahan:
nasi secukupnya
rumput laut bungkusan
saori saos tiram
bubuk bawang putih
wortel (potong dadu kecil lalu tumis)
sosis (potong dadu kecil tumis)
telor (orak-arik)
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Alat yang dibutuhkan:
1. sarung tangan plastik
2. wadah makanan
3. gunting
Persiapan:
1. Untuk mempersingkat waktu memasak ketika pendalaman iman, maka para
pendamping menyiapkan bahan yang sudah jadi. Para remaja nantinya tinggal
mencampur dan membuat nasi kepal.
2. Pendamping menyiapkan sesuai jumlah remaja yaitu: wortel yang sudah
dipotong dan ditumis, sosis yang sudah dipotong dan ditumis, orak arik telur,
bubuk bawang putih (lihat link youtube: https://youtu.be/nduG3IeIk0A)
3. Remaja menyiapkan dari rumah: 1 bungkus rumput laut kering, nasi sesuai
porsi makannya, wadah makanan, gunting
4. Pendamping bisa menyediakan alternatif masakan lain atau aktifitas lainnya,
sesuai tema dan tujuan
Cara membuat (untuk remaja) ketika dalam pertemuan:
1. Pakai sarung tangan plastik di kedua tanganmu
2. Siapkan wadah makan (piring atau tempat makan)
3. Siapkan nasi di wadah makan
4. Gunting kecil rumput laut
5. Ambil: wortel, sosis, telor secukupk\nya
6. Campur nasi, wortel, sosis, telor dan rumput laut hingga merata
7. Buat kepalan bulat nasi tersebut
8. Nasi kepal siap dimakan
Makna:
Kita akan selalu berusaha memberikan yang terbaik bagi orang yang kita
kasihi. Entah itu berupa kata-kata, pakaian, makanan, waktu dan sebagainya,
semua dari yang terbaik karena tujuannya baik. Dalam tiap pemberian pasti ada
cinta, dalam cinta pasti ada kurban. Tuhan Yesus pun juga memberikan yang
terbaik yaitu Dirinya sebagai Kurban Keselamatan bagi kita yang dikasihi-Nya.

40

Bacaan Kitab Suci
Yohanes 19:16b-27
Yesus disalibkan
16b

Mereka menerima Yesus.17 Sambil memikul salib-Nya Ia pergi ke luar ke tempat

yang bernama Tempat Tengkorak, dalam bahasa Ibrani: Golgota.18 Dan di situ Ia
disalibkan mereka dan bersama-sama dengan Dia disalibkan juga dua orang lain,
sebelah-menyebelah, Yesus di tengah-tengah.19Dan Pilatus menyuruh memasang
juga tulisan di atas kayu salib itu, bunyinya: "Yesus, orang Nazaret, Raja orang
Yahudi." 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. 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." 22 Jawab Pilatus: "Apa yang
kutulis, tetap tertulis." 23 Sesudah prajurit-prajurit 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. 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. 25 Dan dekat salib Yesus
berdiri ibu-Nya dan saudara ibu-Nya, Maria, isteri Klopas dan Maria Magdalena.
26
Ketika Yesus melihat ibu-Nya dan murid yang dikasihi-Nya di sampingnya,
berkatalah Ia kepada ibu-Nya: "Ibu, inilah, anakmu!" 27 Kemudian kata-Nya kepada
murid-murid-Nya: "Inilah ibumu!" Dan sejak saat itu murid itu menerima dia di
dalam rumahnya.

Renungan
Teman-teman remaja yang terkasih,
Pemberian terbaik itu selayaknya diberikan kepada siapa sih? Apakah cukup
ke diri sendiri? Atau ke orang yang baik pada kita saja? Atau malah juga kepada
orang yang tidak kita kenal atau yang membenci kita?
Ya, jawabnya pemberian terbaik itu selayaknya diberikan kepada
semua orang, tanpa pilih-pilih. Yesus, Sahabat kita pun demikian
memberikan yang terbaik bagi kita, umat-Nya. Yesus memberikan
Diri-Nya bagi kita sebagai Kurban yang kita rayakan dalam Ekaristi.
41

Dalam bacaan tadi kita mengetahui bahwa Bunda Maria hadir dalam peristiwa
salib. Ia ada di dekat salib Yesus. Kita juga mengetahui bahwa sepanjang
hidupnya, Bunda Maria selalu ada di sisi Yesus. Mulai dari ketika Bunda Maria
mengandung Yesus dan melahirkan Yesus. Kemudian mengungsi ke Mesir agar
selamat dari Herodes. Lalu saat Bunda Maria menyunatkan Yesus, sesuai adat
orang Yahudi, ia berjumpa dengan Simeon. Waktu itu, Simeon bernubuat bahwa
sebuah pedang akan menembus jiwa Bunda Maria. Nubuat yang berarti persiapan
bagi Bunda Maria untuk peristiwa yang terjadi di Kalvari. Dari saat itu, hari-hari
Bunda Maria menjadi komuni rohani bagi dirinya. Bunda Maria menghidupi dimensi
Kurban Ekaristi yang puncaknya terjadi ketika peristiwa salib Yesus.
Artinya seluruh hidup Bunda Maria adalah pengurbanan yang puncaknya
terjadi saat Yesus disalibkan. Di situlah ia menanggung penderitaan yang dahsyat
bersama dengan Putra-Nya yang tunggal. Dengan hati keibuannya ia
menggabungkan diri dengan kurban-Nya, dan penuh kasih menyetujui
persembahan kurban yang dilahirkannya (LG 58).
Teman-teman remaja yang terkasih,
Kita pun ikut bersatu dengan Yesus dalam Ekaristi. Yesus yang merupakan
Kurban Tubuh dan Darah yang kita sambut dan terima dalam Komuni Kudus. Inilah
wujud pemberian terbaik yakni Yesus yang memberikan Diri-Nya sebagai Kurban
Penebusan bagi kita, umat yang dikasihi-Nya. Ekaristi yang kita rayakan adalah
perayaan Kurban Keselamatan. Sebab, Yesus yang menjadi Kurban bagi
keselamatan umat yang dikasihi-Nya.
Oleh karena itu, kita yang menyambut, menerima, dan hendak bersatu denganNya perlu persiapan diri dan hati yang baik. Kita wajib untuk memberikan seluruh
hidup, perhatian, dan fokus pada Ekaristi yang sedang dirayakan. Kita juga
merayakan Ekaristi dengan penuh iman. Dengan demikian, kita senantiasa dapat
semakin menghayati Ekaristi, Kurban Tubuh dan Darah Yesus, Kurban
keselamatan yang diberikan kepada kita.
Teman-teman remaja,
Setelah mengetahui betapa besarnya makna Kurban Kristus dalam Ekaristi,
kita sebagai murid-murid Yesus juga berjuang mewujudkan sikap hidup kurban itu
dalam keseharian. Kurban itu selalu didasarkan pada kasih untuk tujuan yang
benar dan seringkali memang sesuatu yang bertentangan dengan kesenangan diri.
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Dengan kata lain, kita diminta salah satunya belajar untuk memberi diri nih.
Misalnya setelah belajar seharian kalian tetap membantu mengajari adik
mengerjakan PR padahal sebetulnya ingin bersantai main games, atau kalian rela
menyisihkan beberapa rupiah dari tabunganmu untuk donasi mereka yang terkena
musibah padahal sebetulnya bisa dipakai beli sepatu atau baju impian, dan
sebagainya. Ayo terus wujudkan sikap berkurban dalam hidup sehari-hari!

Aksi Perutusan
Kali ini, teman-teman remaja, diminta untuk melakukan satu tindakan pemberian
diri (kurban) bisa pada keluarga, atau temanmu, atau orang yang sangat
membutuhkan.

Doa Penutup
Doa untuk Orang Tua
Puji Syukur no 161
Ya Allah, Bapa yang penuh kasih sayang, kami bersyukur kepada-Mu atas
orang tua kami. Lewat mereka Engkau telah menciptakan kami. Melalui kasih
sayang mereka, Engkau menyayangi kami. Mereka mendidik, mendampingi dan
menuntun kami. Mereka membesarkan kami dan menjadi sahabat kami.
Berkatilah mereka senantiasa. Berilah mereka kesabaran. Terangilah akal budi
mereka supaya mereka selalu bertindak bijaksana. Berilah mereka kesehatan agar
tetap mampu menjalankan tugas mereka sebagai pembina keluarga. Berilah rejeki
secukupnya untuk kami semua dan hindarkanlah orang tua kami dari marabahaya.
Sempurnakanlah kasih mereka satu sama lain, sehingga mereka dapat menjaga
kelestarian perkawinan, dan tetap setia pada janji perkawinan mereka.
Semoga mereka dapat menjalankan tugas dengan baik bagi Gereja, masyarakat
dan keluarga. Buatlah keluarga kami menjadi Gereja kecil yang selalu mengasihiMu dan mengasihi Yesus, Putra-Mu.
Kami mohon pula berkat-Mu untuk semua orang tua, yang dengan rela dan
penuh tanggung jawab telah menjalankan tugas selaku orang tua atas anak-anak
mereka. Semoga pengorbanan mereka tidak sia-sia. Bila mereka menghadapi
kesulitan dan tantangan, sudilah Engkau menunjukkan jalan keluar yang diperlukan. Jangan biarkan mereka merana karena kegetiran hidup ini.
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Kami berdoa pula bagi para orang tua yang sering dilupakan oleh anak-anak
mereka. Sudilah Engkau menghibur dan menguatkan hati mereka. Teristimewa
kami berdoa bagi para orang tua yang merasa gagal dalam membangun keluarga
dan mendidik anak-anak. Semoga kepedihan ini tidak membuat mereka putus asa,
tetapi semakin menyadarkan mereka untuk senantiasa bersandar pada-Mu.
Bapa, semua permohonan ini kami unjukkan kepada-Mu demi Yesus Kristus
Putra-Mu, yang menjadi teladan kami dalam menghormati dan mengasihi orang
tua. Dialah pengantara kami untuk selama-lamanya. Amin.

Lagu Penutup
Satukan dengan Kurban Kristus
Madah Bhakti 670
Reff:
Kami bawa kurban, kami bawa kurban, kami bawa kurban
Satukan dengan kurban Yesus Tuhan, kurban Yesus Tuhan
Solo:
1. Keladi dan sayur, keladi dan sayur, keladi dan sayur
2. Kacang dan sagu, kacang dan sagu, kacang dan sagu
3. Tari dan lagu, tari dan lagu, tari dan lagu
4. Sukaduka hidup, sukaduka hidup, sukaduka hidup
https://youtu.be/FiKf7pzeqJg
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Carilah perlindungan pada Bunda Maria
karena dia adalah kota perlindungan
St Antonius Padua

#6
BERSEKUTU
DALAM IMAN

# 6 BERSEKUTU DALAM IMAN
Tujuan
Remaja Katolik memahami bahwa Bunda Maria mewujudkan hidup yang
Ekaristi dalam persekutuan bersama para rasul
Remaja Katolik dapat menghayati bahwa merayakan Ekaristi berarti juga
menjadi bagian dari persekutuan yang sejati

Lagu Pembuka
Hari Ini Kurasa Bahagia
Hari ini kurasa bahagia
Berkumpul bersama saudara seiman
Tuhan Yesus tlah satukan kita
Tanpa memandang di antara kita
Bergandengan tangan dalam kasih
Dalam satu hati
Berjalan dalam terang kasih Tuhan
Kau saudaraku kau sahabatku
Tiada yang dapat memisahkan kita
Oooo
Kau saudaraku kau sahabatku
Tiada yang dapat memisahkan kita
https://youtu.be/jcIsFeydQo8
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Doa Pembuka
Tuhan Allah kami, kembali kami bersyukur kepada-Mu, karena dapat berjumpa
dengan teman-teman dan kakak pendamping dalam kegiatan pendalaman Iman
Maria Remaja Katolik di paroki/stasi kami masing-masing. Seperti Bunda Maria
yang juga selalu mendampingi Gereja-Mu, kiranya kami selalu meneladan Bunda
Maria untuk selalu setia dalam mengikuti setiap kegiatan pendampingan Remaja
di paroki/stasi kami masing-masing. Kami juga ingin selalu setia untuk merayakan
Ekaristi dan menjadi duta Ekaristi di paroki/stasi kami masing-masing sehingga
semakin banyak orang yang rindu untuk bersekutu dan merayakan Ekaristi di
gereja. Semua doa-doa ini kami serahkan kepada-Mu, sebab Engkaulah Tuhan
kami kini dan sepanjang segala masa. Amin.

Pengantar

Teman-teman remaja yang dikasihi Tuhan, di pertemuan hari ini, kita melihat
Bunda Maria yang hadir dan tinggal dalam persekutuan dengan para Rasul. Bunda
Maria berdoa dan merayakan Ekaristi bersama dalam persekutuan itu. Bagaimana
dengan teman-teman? Teman-teman remaja hari ini diundang untuk hadir dan
tinggal dalam persekutuan. Persekutuan yang sehat dan dapat membuat temanteman remaja bertumbuh dan berkembang dalam hal baik. Mari kita dalami
bersama pertemuan hari ini dengan hati dan sikap yang baik ya.

Aktivitas

Mengenal Persekutuan Sejati

Cara:
1. Pendamping membagi remaja menjadi 4 kelompok sesuai dengan jumlah
gambar yang disediakan. Ada gambar: konser, upacara, balapan MotoGP, dan
Ekaristi
2. Pendamping membagi 1 gambar untuk 1 kelompok dan memberikan
pertanyaan untuk didiskusikan (lembar kerja terlampir)
3. Kelompok melakukan diskusi selama 5 menit, kemudian men-sharing-kan hasil
diskusinya
Pertanyaan diskusi kelompok:
Siapa saja yang hadir?
Siapa yang memimpin kegiatan tersebut?
Apa tujuan diadakannya kegiatan tersebut?
Apa yang mereka lakukan?
Apa yang mereka bicarakan/dengarkan/makan?
Apa dampak yang diperoleh setelah mengikuti kegiatan tersebut?
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Bacaan Kitab Suci
Kisah Para Rasul 1:12-14
Rasul-Rasul Menanti-nanti
12

Maka kembalilah rasul-rasul itu ke Yerusalem dari bukit yang disebut Bukit

Zaitun, yang hanya seperjalanan Sabat jauhnya dari Yerusalem. 13Setelah mereka
tiba di kota, naiklah mereka ke ruang atas, tempat mereka menumpang. Mereka itu
ialah Petrus dan Yohanes, Yakobus dan Andreas, Filipus dan Tomas, Bartolomeus
dan Matius, Yakobus bin Alfeus, dan Simon orang Zelot dan Yudas bin Yakobus.
14
Mereka semua bertekun dengan sehati dalam doa bersama-sama, dengan
beberapa perempuan serta Maria, ibu Yesus, dan dengan saudara-saudara Yesus.

Renungan
Teman-teman remaja yang dikasihi Tuhan,
Bersama kita telah melihat berbagai kelompok yang berbeda-beda dari
keempat gambar. Teman-teman mungkin berada dalam salah satu kelompok
tersebut. Banyak hal yang boleh dirasakan saat berada dalam tiap kelompok
tersebut. Meski demikian, ada satu kelompok yang boleh kita hadiri dan tinggal
selamanya yakni persekutuan umat beriman dalam Ekaristi (gambar 4).
Bunda Maria dalam bacaan yang telah kita simak bersama, ia hadir dan
tinggal bersama para rasul. Seturut pesan Yesus Puteranya ketika di salib, Bunda
Maria diserahkan kepada para murid dan para murid menerima Bunda Maria.
Bunda Maria dan para rasul senantiasa berdoa bersama. Mereka bersama-sama
menantikan Roh Penolong yang telah dijanjikan Yesus.
Dalam Kisah Para Rasul 2:42, selain berdoa, Bunda Maria menyertai para
rasul saat mengadakan mukjizat dan tanda, membaptis banyak orang serta
memecahkan roti. Mengapa demikian? Ya, jelas. Seperti seorang ibu yang
mendampingi anak-anaknya, terlebih Bunda Maria pada kita Gerejanya. Bunda
Maria setia berada dekat dengan Yesus, dan ia lakukan juga bersama para murid.
Kehadiran Bunda Maria di tengah para murid yang sedang berkumpul dan
berdoa di ruang atas menyatakan dengan jelas ketakterpisahan Bunda Maria dan
Gereja. Para murid sangat menghormati Bunda Maria karena mereka
semua tahu bahwa Bunda Maria adalah Bunda Tuhan Yesus Kristus
(Martasudjita, 2021).
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Teman-teman remaja yang terkasih,
Bunda Maria menjadi bagian dalam persekutuan bersama para rasul.
Bagaimana dengan kita? Sudahkah menjadi bagian dalam persekutuan yang
sejati? Jawabnya tentu sudah! Sejak kita dibaptis, kita masuk dalam persekutuan
umat Allah. Dan setiap kali kita merayakan Ekaristi, kita semakin dikuatkan dalam
persekutuan sejati itu. Kita dipersatukan karena iman pada Tuhan Yesus dan juga
dipersatukan dengan Gereja umat Allah. Setiap kali menerima Kurban Tubuh dan
Darah Kristus, yakni Komuni Kudus dalam Ekaristi, kita dipersatukan dalam Gereja.
Maka, teman-teman remaja yuk datang ke gereja, merayakan Ekaristi dan
menerima dan menyambut-Nya.
Bunda Maria telah memberikan teladan bagi kita, anak-anaknya. Betapa
kesetiaannya untuk menghidupi persekutuan dengan penuh iman. Ia hadir dan
tinggal, dalam dan bersama persekutuan para rasul. Ya, Bunda Maria
mendampingi para rasul bahkan Gereja sampai saat ini.
Bagaimana kalau sudah rajin merayakan Ekaristi? Bertumbuhlah menjadi
teladan bagi teman-teman remaja yang lain dan ajak teman-teman remajamu
yang belum bergabung dalam persekutuan Ekaristi. Dengan kata lain, ajak
temanmu untuk juga hadir dan tinggal dalam persekutuan, menghidupi dan
menghayati Ekaristi. Hidup sehari-hari kita mestinya merupakan perwujudan kasih
Allah yang telah kita rayakan dalam Ekaristi.

Aksi Perutusan
Teman-teman remaja diminta untuk rajin merayakan Ekaristi dan juga
mengikuti pertemuan Rekat di Paroki/Wilayah/Lingkungan. Untuk membantu
teman-teman, maka disediakan Lembar Check untuk Aksi ini. (terlampir)

Doa Penutup

Penyerahan kepada Maria
Puji Syukur no 216

Santa Maria, Bunda Allah, kami bersyukur karena Allah telah membebaskan
engkau dari noda dosa sejak engkau dikandung. Ia berkenan memperhatikan
kerendahanmu dan mengangkat engkau menjadi ibu Sang Juruselamat. Kami
bersyukur pula karena engkau telah menjadi teladan orang beriman. Dalam
menanggapi panggilan Allah, engkau menyerahkan diri segenap hati dengan
berkata, "Aku ini hamba Tuhan, jadilah padaku menurut perkataanmu."
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Ya Bunda, kami para putramu, sangat mencintai engkau dan ingin mengikuti
teladanmu. Mohonkanlah kami rahmat Allah, agar kami selalu berusaha
melakukan kehendak Allah.
Bunda yang penuh kasih sayang, kami serahkan kepadamu segenap keluarga
kami. Sudilah engkau selalu melindungi kami sekeluarga. Semoga kami semua
menjadi anak-anak yang patuh kepadamu dan saling mengasihi dengan tulus hati.
Kami serahkan kepadamu segenap warga masyarakat kami bersama para
pemimpinnya. Sudilah engkau melindungi mereka dalam setiap usaha membangun
bangsa dan negara.
Ya Ratu Pencinta Damai, bantulah agar segala bangsa bersatu padu, hidup
rukun dan damai. Bukalah jalan iman bagi mereka yang belum mengenal Putramu
Yesus. Doakanlah mereka yang dianiaya karena iman dan kebenaran. Semoga
mereka tabah, dan tetap setia kepada Yesus, Putramu.
Ya Bunda Maria penolong yang sejati, hantarlah semua permohonan kami ini
ke hadapan Putramu, Sang Maharaja Kerajaan Damai, tempat setiap doa
permohonan dikabulkan, setiap beban hati diringankan dan segala kelemahan
dikuatkan. Dialah Tuhan kami kini dan sepanjang masa. Amin.

Lagu Penutup
Alangkah Bahagianya
Puji Syukur no 619
Alangkah bahagianya, hidup rukun dan damai
Di dalam persaudaraan, bagai minyak yg harum
Alangkah bahagianya, hidup rukun dan damai
Ibarat embun yg segar, pada pagi yg cerah
Laksana anggur yg lezat, kan pemuas dahaga
Alangkah bahagianya, hidup rukun dan damai
https://youtu.be/FnypuzW-i_4
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EKARISTI
Bacaan KS

Bacaan KS

Bacaan KS

Bacaan KS

Bacaan KS

Pesan Homili:

Pesan Homili:

Pesan Homili:

Pesan Homili:

Pesan Homili:

Ketika pelaut dipandu ke pelabuhan oleh
sinar bintang, demikian pula orang-orang
Kristen dibimbing ke surga oleh Maria.
St Thomas Aquinas
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Maria adalah orang kudus di antara para kudus, yang paling
terberkati. Ia mengajar kita menuju kekudusan dan menyertai
kita. Ia tidak mau bila kita jatuh lalu tetap tinggal di tanah
dan kadang-kadang ia menggendong kita tanpa menghakimi
kita. Percakapan kita dengannya menghibur kita, membebaskan
dan menguduskan kita. Maria, bunda kita, tidak membutuhkan
banyak kata. Ia tidak membutuhkan kita untuk berusaha
menceritakan apa yang terjadi. Cukuplah selalu dan senantiasa
membisikkan: "Salam Maria" (GE 176)
Paus Fransiskus

