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PENGANTAR

iii

Salam damai dalam Kristus,
     Kakak-kakak pendamping Remaja Katolik yang terkasih, kali ini kita
masuk dalam Masa Prapaskah 2022. Menurut hasil Mupas II Keuskupan
Surabaya, Fokus Pastoral di tahun 2022 ini adalah Bersatu dengan Yesus,
khususnya dalam Sakramen Ekaristi. 
    Situasi pandemi belakangan ini berdampak pada berbagai aspek
kehidupan termasuk kehidupan iman. Bila bicara dalam konteks sakramen
maka Ekaristi adalah sakramen yang paling dirasakan dampaknya bagi
umat karena berbagai perubahan yang ada. Sebelum pandemi, setidaknya
seminggu sekali umat beriman merayakan Ekaristi. Akan tetapi, saat ini
umat masih jarang merayakan Ekaristi karena dibatasi dengan kuota,
pemberlakuan protokol kesehatan, dan sebagainya. 
     Para Remaja Katolik di Keuskupan Surabaya tentu juga merasakan
dampak pandemi bagi kehidupan imannya. Mereka menjadi jarang
merayakan Ekaristi, hanya mengikuti secara online dengan persiapan dan
penghayatan seadanya, semakin asing baik dalam pengetahuan dan
penghayatan tentang Ekaristi. Oleh karena itu, sebagai pendamping Remaja
Katolik, kita perlu untuk mengajak para Remaja Katolik untuk kembali
merayakan Ekaristi di Gereja. Maka seluruh program dan rangkaian kegiatan
pastoral Remaja Katolik di tingkat keuskupan mengarah pada satu tema
yaitu Remaja Katolik Bersatu dengan Yesus dalam Ekaristi. 
      Tentu ada banyak hal yang bisa dipelajari mengenai Ekaristi, akan tetapi
tidak semuanya disampaikan pada Remaja Katolik dalam satu moment
pendalaman iman Prapaskah ini. Maka kami merancang alur dan topik
mengenai Ekaristi sepanjang tahun 2022 ini agar sesuai dengan daya
tangkap dan gaya bahasa penyampaian bagi Remaja Katolik. Sedapat
mungkin kita mengajak para Remaja Katolik untuk mendalami perihal
Ekaristi dengan cara yang ringan dan menyenangkan. 
     Bahan Pendalaman Iman Masa Prapaskah untuk Remaja Katolik
mengambil tema Bersatu dengan Yesus dalam Ekaristi. Secara bertahap
dalam tiap pertemuan, para Remaja Katolik diajak bersatu dengan Yesus
dalam Ekaristi dengan proses mengetahui, mengenal, berelasi, mencintai
dan bersatu dengan Yesus. 
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     Adapun tema pertemuan Bahan Pendalaman Iman Masa Prapaskah
tahun 2022 bagi Remaja Katolik sebagai berikut:
Pertemuan 1: Ekaristi adalah .....
Pertemuan 2: Menyembah-Mu dalam Ekaristi
Pertemuan 3: Merayakan Ekaristi
Pertemuan 4: Ekaristi adalah Kurban
Pertemuan 5: Bersatu dengan Yesus
       
Kakak-kakak pendamping yang terkasih,
     Bahan Pendalaman Iman Masa Prapaskah ini dapat dikembangkan
sesuai situasi kondisi Remaja Katolik di paroki masing-masing. Pendamping
dapat mengkreasikan lagu, permainan dan sebagainya sepanjang
mendukung tujuan dan tema pertemuan. Bentuk pelaksanaan pendalaman
iman pun dapat dilaksanakan dengan online maupun offline sesuai situasi
paroki masing-masing. 
        Akhirnya, kami mengajak para Pendamping Remaja Katolik di paroki
masing-masing untuk terus bersemangat mendampingi para Remaja
Katolik agar kembali mencintai Ekaristi. Tetap jaga kesehatan. Tuhan
memberkati. 

Tim Penyusun



CATATAN SUSUNAN BAHAN

1. Lagu Pembuka
   Lagu Pembuka diberikan untuk mencairkan suasana di awal pertemuan;  
   dapat diganti dengan lain dengan tujuan serupa.

2. Doa Pembuka
    Doa Pembuka dapat didoakan oleh remaja atau pendamping; atau 
    diganti dengan doa spontan dari remaja.

3.Pengantar
   Pengantar disampaikan oleh pendamping dengan tujuan untuk 
   memberikan gambaran umum isi pertemuan hari itu. 

4. Sumber Ajaran
    Sumber Ajaran bisa berasal dari Kitab Suci atau dokumen ajaran Gereja;  
    dapat dibacakan oleh pendamping sebagai sumber ajaran yang didalami 
    bersama-sama pada hari itu.

5. 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.

6. Renungan
    Renungan yang berisi pesan dalam pertemuan dapat disampaikan oleh  
    pendamping. 

7. Aksi Perutusan
    Aksi Perutusan merupakan aksi konkrit sederhana yang dapat dilakukan 
    remaja setelah selesai mengikuti pertemuan. Dapat dilakukan secara 
    pribadi ataupun kelompok.  

8. Doa Penutup 
    Doa Penutup dapat didoakan oleh remaja, atau diganti dengan doa 
    spontan

9. Lagu Penutup
   Lagu Penutup sebagai lagu penutup pertemuan, sedapat 
   mungkin disesuaikan dengan tema pertemuan.
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EKARISTI ADALAH ....

PERTEMUAN 1



Remaja mengetahui makna Ekaristi sesuai ajaran iman Katolik 
Remaja mengungkapkan makna Ekaristi dengan bahasanya sendiri

Tujuan

Lagu Pembuka
Hanya Dalam Ekaristi

(Cipt: RP. Ignatius Suparno, CM. Arr Musik: Sindy Siswanto)

Sedalam apa sentuhan hati 
Saat merasuk di dalam doa 
Kutahu hanya dalam Ekaristi 
Kutemukan puncak semuanya 

Sebesar mana perbuatanku 
Setelah bakti dan karyaku 
Kutahu hanya dalam Ekaristi 
Kutemukan puncak semuanya 

Di sana Tuhanku dikurbankan 
Di sana Tuhan dibagikan 
Di sana jiwaku bersyukur 
Di sana puncak semuanya 

(https://www.youtube.com/watch?v=sAZ9-x1aHPY)

EKARISTI ADALAH .....
PERTEMUAN 1
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Doa Pembuka
Doa Masa Prapaskah 

(Puji Syukur no 88)
     Allah Bapa yang mahabaik, kami bersyukur kepada-Mu atas Masa
Prapaskah yang Kau anugerahkan kepada kami. Lewat Masa Prapaskah ini
Engkau mengingatkan kami untuk menyadari segala kebaikan-Mu. Selama
Masa Prapaskah ini Engkau melimpahkan rahmat untuk menyegarkan iman
kami. 
      Engkau mengajak kami untuk bertobat, menyesali kekurangan dan
dosa-dosa kami. Engkau mendorong kami untuk melepaskan diri dari
belenggu nafsu yang menyesatkan. Engkau mengajar kami untuk hidup
sederhana, mensyukuri segala anugerah-Mu, dan membantu orang-orang
yang menderita. Selama Masa Prapaskah ini Engkau membimbing para
calon baptis yang akan bersatu dengan kami melalui Sakramen Baptis. Dan
sambil mendampingi mereka, kami pun Kau ajak menyegarkan rahmat
baptisan yang pernah kami terima dari-Mu. 
     Semoga karena rahmat-Mu yang Kau limpahkan selama Masa Prapaskah
ini kami semakin suci, semakin bersatu sebagai umat kesayangan-Mu, dan
berani meneladan Yesus Putera-Mu yang rela menderita sengsara, wafat
dan bangkit untuk menyelamatkan kami. Sebab Dialah Tuhan, pengantara
kami, kini dan sepanjang masa. Amin. 

Pengantar
    Teman-teman remaja, jumpa lagi dengan seri pendalaman iman dari
Komisi Remaja Katolik Keuskupan Surabaya. Tahukah teman-teman semua
bahwa sepanjang tahun 2022 ini kita akan mendalami satu tema besar yaitu
Remaja Katolik Bersatu dengan Yesus dalam Ekaristi. Sebagai tahap awal
bersatu tentu kita perlu belajar mengetahui arti Ekaristi yang sesuai dengan
ajaran iman kita. 
      Nah, di pertemuan perdana ini, kita akan belajar mengenal apa sih
makna Ekaristi? Bisa jadi selama ini kita masih bingung menjawab ketika
ditanya apa itu Ekaristi. Padahal kita sudah ikut merayakan Ekaristi selama
bertahun-tahun. So, ayo kita belajar bersama-sama!

Aktivitas
   Sebagai pembuka, kakak mengajukan pertanyaan sederhana. Teman-
teman pernah mendengar Carlo Acutis kan? Pasti sudah banyak yang tahu
ya. Carlo Acutis ini dikenal sebagai seorang remaja yang menjalani 
hidup kudus sepanjang hayatnya.
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    Dia melakukan kegiatan seperti remaja pada umumnya, hanya saja
ditambah dengan semangat dan sikap untuk terus mewartakan kasih
Tuhan terlebih lewat media internet. 
       Ada satu quotes yang terkenal dari Carlo Acutis tentang Ekaristi, apakah
teman-teman ada yang tahu? Carlo Acutis pernah mengatakan bahwa
“Ekaristi adalah jalan tolku ke surga”. 
    Wow! Pasti dia memiliki alasan tersendiri mengapa sampai menyebut
bahwa Ekaristi adalah jalan tol menuju surga. Dan tentu, Carlo Acutis
merenungkan dengan sungguh makna Ekaristi bagi dirinya sehingga
muncul quotes tersebut. 
       Nah sekarang, kakak sediakan berbagai gambar yang bisa teman-teman
pilih untuk sedikit banyak mewakili makna Ekaristi bagi teman-teman
semua. Siapa tahu teman-teman akhirnya bisa memiliki quotes sendiri
tentang Ekaristi seperti Carlo Acutis. 
       Silahkan teman-teman pilih salah satu gambar yang menurut Anda
mewakili makna Ekaristi bagi Anda secara pribadi! Kemudian tulis dan
ceritakan alasan mengapa Anda memilih gambar tersebut!
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Sumber Ajaran
     Setelah teman-teman mengungkapkan pendapat pribadimu mengenai
makna Ekaristi. Saat ini kita akan menyimak makna Ekaristi menurut ajaran
iman Katolik. Sumber belajar kali ini diambil dari Buku Katekismus Gereja
Katolik (KGK). 
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  Katekismus Gereja Katolik (KGK) 1324 
Ekaristi adalah sumber dan puncak seluruh hidup kristiani (LG 11).
"Sakramen-sakramen lainnya, begitu pula semua pelayanan gerejani serta
karya kerasulan, berhubungan erat dengan Ekaristi suci dan terarahkan
kepadanya. Sebab dalam Ekaristi suci tercakuplah seluruh kekayaan rohani
Gereja, yakni Kristus sendiri, Paska kita. (PO 5).      

 
Katekismus Gereja Katolik (KGK) 1408 

Dalam perayaan Ekaristi selalu termasuk: pewartaan sabda Allah, ucapan
syukur kepada Allah Bapa untuk segala kebaikan-Nya terutama, bahwa Ia
menyerahkan Putera-Nya: perubahan roti dan anggur dan keikutsertaan
dalam perjamuan liturgi oleh penerimaan Tubuh dan Darah Tuhan. Unsur-
unsur ini membentuk satu perayaan ibadat yang integral.

 
Katekismus Gereja Katolik (KGK)  1409 

Ekaristi adalah upacara peringatan akan Paska Kristus, artinya karya
penyelamatan yang telah dilaksanakan oleh kehidupan, kematian dan
kebangkitan Kristus. Karya ini dihadirkan dalam kegiatan liturgi. 

Renungan
        Teman-teman remaja yang terkasih,
      Di awal pertemuan tadi, teman-teman semua menemukan satu gambar
serta satu kata yang mewakili pemahamanmu mengenai Ekaristi. Ternyata
ada banyak variasi pemahaman tentang Ekaristi. Misalnya ada yang
menyebut bahwa Ekaristi seperti minuman yang menyegarkan, makanan
yang membuat sehat, perjalanan panjang, tempat untuk rekreasi melepas
penat, sebuah rumah, dan sebagainya. Carlo Acutis sendiri pun menyebut
bahwa Ekaristi adalah jalan ke tol ke surga. 
        Nah, sekarang kita akan belajar apa arti kata Ekaristi itu sendiri menurut
ajaran iman Katolik. Ekaristi adalah sakramen yang paling sering kita terima
sebagai umat Katolik. Paling tidak seminggu sekali kita menerimanya.
Bandingkan dengan sakramen lainnya. Tapi sayangnya, pemahaman dan
penghayatan kita tentang Ekaristi juga bisa dikatakan cukup kurang.    
     Kali ini kakak akan menyampaikan beberapa hal pokok saja supaya
teman-teman bisa tahu dan paham dulu secara sederhana. Hal pokok
tentang Ekaristi yang perlu teman-teman tahu adalah asal kata Ekaristi,
makna Ekaristi, nama atau sebutan lain dari Ekaristi serta materia dan forma
Ekaristi. Jadi kalau semisal nanti ada yang bertanya tentang Ekaristi pada
teman-teman, maka bisa langsung PD saja menjawabnya. 
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Pilih satu gambar yang mewakili makna Ekaristi bagimu 
Buat satu quotes tentang makna Ekaristi dan jadikan sebagai caption
Instagram. “Bagiku, Ekaristi adalah ......” . 

       Kata Ekaristi itu sendiri berasal dari bahasa Yunani "Eucharistein" yang
berarti ucapan terima kasih pada Allah. Secara sederhana, Ekaristi berarti
sakramen dan Kurban yang di dalamnya Yesus Kristus Penebus kita yaitu
Tubuh, Darah, Jiwa dan Ke-Allahan-Nya, terkandung, dipersembahkan dan
diterima dalam rupa roti dan anggur.    
     Teman-teman remaja mungkin juga pernah mendengar nama atau
sebutan lain dari Ekaristi. Ada yang menyebut Misa Kudus, Komuni, Ekaristi,
Perjamuan Tuhan, dan sebagainya. Iya itu semua benar adanya teman-
teman. Dalam buku Katekismus Gereja Katolik bahkan dikatakan bahwa
nama atau sebutan lain itu untuk menggambarkan berbagai makna yang
ada di dalamnya, antara lain Ekaristi, Komuni, Perjamuan Tuhan,
Pemecahan Roti, Liturgi Kudus, Misa Kudus, Kenangan akan sengsara, wafat
dan kebangkitan Tuhan. (bdk KGK 1328-1332). 
    Sebelumnya sudah disebutkan bahwa Ekaristi adalah sakramen. Tiap
sakramen itu selalu punya 2 hal yaitu materi dan forma. Materi dari
Sakramen Ekaristi adalah roti dan anggur. Forma dari Sakramen Ekaristi ini
terjadi ketika konsekrasi (dalam Doa Syukur Agung) yaitu ketika imam yang
bertindak dalam nama Kristus mengucapkan "Inilah Tubuh-Ku ...." terhadap
roti sehingga substansi roti seluruhnya berubah menjadi Tubuh Kristus, dan
mengucapkan "Inilah Darah-Ku ..." terhadap anggur sehingga substansi
anggur seluruhnya berubah menjadi Darah Kristus. Hal ini dimungkinkan
karena kuasa Allah. 
       Teman-teman remaja, dari uraian singkat tadi, semoga bisa menambah
dan memperdalam pengetahuan iman Anda semua terutama tentang
Ekaristi. Pengetahuan iman ini penting sekali bagi kita sebagai umat Katolik
karena Ekaristi adalah sumber dan puncak hidup iman kita. Seperti yang
dapat kita teladani dari Carlo Acutis yang percaya bahwa Ekaristi adalah
jalan tol menuju surga. Remaja Katolik? Ya Ekaristi! 

Aksi Perutusan
Membuat Feed Instagram
"Bagiku, Ekaristi adalah .... "

       Di akhir pertemuan 1 ini, kakak mengajak teman-teman untuk membuat
feed/video untuk di-posting di instagram (IG) pribadimu. Langkah-
langkahnya adalah

1.
2.
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   3. Posting feed dan caption tersebut di Instagram pribadimu
   4. Cantumkan hashtag #dutaekaristi #ekaristi #rekat #komisirekat 
      #keuskupansurabaya #prapaskahrekat1

Doa Penutup
    Allah Bapa yang Mahakasih, kami bersyukur kepada-Mu atas masa
Prapaskah yang Kau anugerahkan kepada kami. Melalui masa Prapaskah ini,  
Engkau menghendaki agar kami dapat semakin mengenal Yesus Putera-Mu
yang telah memberikan Diri-Nya kepada kami dan taat kepada-Mu sampai
mengurbankan Diri demi keselamatan kami. 
     Bapa kami mohon berkat-Mu, semoga kami dapat semakin menghayati
pemberian diri Kristus dengan membuka diri dalam semangat pertobatan
dengan menyesali dosa-dosa kami dan setia dalam merayakan Perayaan
Ekaristi di gereja, sehingga kami dapat semakin mempersatukan diri kami
dengan Kristus melalui Tubuh-Nya yang kami sambut dalam komuni kudus. 
   Ajarkanlah kami untuk menghasilkan buah-buah Ekaristi yakni iman,
harapan dan kasih di dalam kehidupan kami dengan memberikan perhatian
kepada keluarga, sahabat, teman dan juga semua orang yang
membutuhkan, agar kami dapat menjadi berkat-Mu bagi sesama kami. 
     Semua doa-doa ini kami sampaikan kepada-Mu dengan pengantaraan
Tuhan kami Yesus Kristus yang hidup dan berkuasa bersama Engkau dalam
persatuan dengan Roh Kudus Allah sepanjang segala masa. Amin. 
Bapa kami ....
Salam Maria ....
Kemuliaan ....

Lagu Penutup
Aku Rindu akan Tuhan

(Puji Syukur no 423)

Aku rindu akan Tuhan dalam Sakramen terkudus
Aku rindu menerima Yesus Allah Manusia
Yesus, Yesus datanglah

Yesus tinggal di hatiku, aku amat bahagia
Yesus sungguh sahabatku dalam suka dalam duka
Yesus Kau sahabatku
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Salam Tubuh yang mulia, Salam Darah yang berharga
Kau menghapus dosa dunia dalam wafat-Mu di salib
Puji syukur bagi-Mu

(https://www.youtube.com/watch?v=ZpMNxYRCMh0)
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Ekaristi adalah jalan
tolku menuju ke surga

 
Beato Carlo Acutis
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MENYEMBAH-MU 
DALAM EKARISTI

PERTEMUAN 2



Remaja menghayati bahwa Ekaristi adalah bentuk penyembahan
tertinggi pada Tuhan 
Remaja menghayati bahwa Tuhan yang menetapkan Ekaristi 

Tujuan

Lagu Pembuka
Kurindu Ekaristi-Mu

(Cipt: RP M. Irwan Yulius CM)

Yesus, Engkau hadir dalam Sakramen Mahakudus
Kukasihi lebih dari segalanya
Kini kurindukan dengan seluruh jiwa

Yesus hadirlah dalam jiwaku 
Curahkan rahmat kuasa-Mu
Ku ingin peluk dan satukan diriku
Jangan ijinkan kuterpisah dari-Mu

Kurindu Tuhan
Menyambut kehadiran-Mu dalam Ekaristi
Kurindu Tuhan
Menyambut Tubuh dan Darah-Mu dalam Kurban Ekaristi

(https://www.youtube.com/watch?v=29Qt30iI-v0)

     
 

MENYEMBAH-MU DALAM EKARISTI

PERTEMUAN  2
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Doa Pembuka
Ya Yesus, Sungguh Allah Sungguh Manusia 

Kami menyembah Dikau, ya Yesus
sungguh Allah sungguh manusia
yang hadir di sini dalam Ekaristi Kudus.
Kami bersujud di hadapan-Mu,
dengan rendah hati dan dalam satu roh dengan
semua umat beriman di bumi dan semua orang kudus di surga.

Dengan rasa syukur yang mendalam
akan segala berkat-Mu, aku mencintai-Mu,
Yesus-Ku, dengan seluruh hatiku,
sebab Engkaulah yang paling sempurna dan 
paling pantas untuk dicintai.

Berikanlah kami rahmat agar kami tidak lagi menghina-Mu,
dan semoga aku, setelah disegarkan 
oleh kehadiran Ekaristis-Mu di bumi,
Engkau anggap layak untuk bersama dengan Maria
menikmati kehadiran-Mu yang kekal dan mulia di surga. 
Amin. 

Pengantar
      Salam jumpa teman-teman! Minggu lalu, kita sudah belajar mengetahui
makna Ekaristi menurut ajaran iman Katolik. Selain itu, Anda semua juga
diminta untuk mengungkapkan makna Ekaristi menurutmu pribadi seperti
quotes Carlo Acutis. 
      Teman-teman, kita tahu betapa pentingnya Ekaristi bagi kita yang
beriman Katolik. Ekaristi adalah sumber dan puncak hidup kristiani.
Meskipun terkadang kita merasa bosan dan bingung ketika mengikuti
Ekaristi. 
       Nah, minggu ini, kita akan mengenal lebih dalam tentang Ekaristi. Siapa
yang menetapkan Ekaristi? Apakah Ekaristi adalah cara penyembahan yang
memang dikehendaki oleh Tuhan? Mengapa kita menyembah Tuhan
melalui Ekaristi? Dan pertanyaan lainnya. Selamat berproses!
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Pendamping membagikan Lembar Isian "Seberapa besar upayaku?" ke
tiap remaja
Remaja mengisi sesuai pertanyaan yang ada dengan diberi waktu sekitar
10 menit

Sumber Ajaran 
Lukas 22:14-20 

“Penetapan Perjamuan Malam” 
 

22:14 Ketika tiba saatnya, Yesus duduk makan bersama-sama dengan rasul-
rasulnya.

22:15 Kata-Nya kepada mereka: “Aku sangat rindu makan Paskah ini
bersama-sama dengan kamu, sebelum Aku menderita.

22:16 Sebab Aku berkata kepadamu: Aku tidak akan memakannya lagi
sampai ia beroleh kegenapannya dalam Kerajaan Allah.”

22:17 Kemudian Ia mengambil sebuah cawan, mengucap syukur, lalu
berkata: “Ambillah ini dan bagikanlah di antara kamu

22:18 Sebab Aku berkata kepada kamu: mulai dari sekarang ini Aku tidak
akan minum lagi hasil pokok anggur sampai Kerajaan Allah telah datang”

22:19 Lalu Ia mengambil roti, mengucap syukur, memecah-mecahkannya
dan memberikannya kepada mereka, kata-Nya: “Inilah tubuh-Ku yang
diserahkan bagi kamu; perbuatlah ini menjadi peringatan akan Aku.”

22:20 Demikian juga dibuat-Nya dengan cawan sesudah makan; Ia berkata:
“Cawan ini adalah perjanjian baru oleh darah-Ku, yang ditumpahkan bagi
kamu. 

Aktivitas
"Seberapa Besar Upayaku?"

     Kali ini kakak mengajak teman-teman untuk menilai diri sendiri,
mencoba menggali ke dalam dirimu masing-masing, mengingat kembali
pengalaman ketika Anda semua merayakan Ekaristi. Caranya dengan
mengisi Lembar Isian dan dilanjutkan dengan diskusi dalam kelompok. 

1.

2.

14



SEBESAR APA UPAYAKU?

Instruksi Umum:

Luangkan waktu beberapa menit untuk menjawab pertanyaan-
pertanyaan ini dengan tenang. Pada skala 1-10 (1 terendah, 10
tertinggi), seberapa besar usaha yang teman-teman lakukan saat
mengikuti Misa?

Mengucapkan semua doa dan tanggapan
1    2     3     4     5     6     7    8     9     10

Ikut bernyanyi
1      2    3     4     5     6     7     8     9     10

Memperhatikan bacaan dan homili
1     2     3     4     5     6      7      8      9    10

Menerima Ekaristi dengan hormat dan menyadari bahwa kita
benar-benar menerima Yesus Tuhan kita saat memakan roti dan
anggur

1     2     3     4     5     6     7     8     9     10

Menerima misi pada akhir Misa, kita diutus untuk "Pergilah untuk
mengasihi dan melayani Tuhan"

1     2     3     4     5     6     7     8     9     10
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Pendamping membagi remaja menjadi kelompok kecil berisi 3-4 remaja
Kelompok menjawab pertanyaan di bawah ini: 

Dari 5 area di atas, area mana yang teman-teman berikan nilai tertinggi?
Bagaimana teman-teman bisa membantu seseorang yang kesulitan di
area tersebut? 
Dari 5 area di atas, area mana yang teman-teman berikan nilai terendah?
Bagaimana teman-teman bisa meningkatkan partisipasi di area
tersebut?
Apa perasaan yang umumnya dirasakan teman-teman ketika mengikuti
Ekaristi? Mengapa?
Mengapa teman-teman tetap mengikuti Ekaristi meskipun terkadang
merasa bosan dan tidak mendapat apa-apa?

Diskusi kelompok
1.
2.

Pertanyaan
1.

2.

3.

4.

Renungan
Teman-teman remaja terkasih,
    Dari aktivitas sederhana tadi, ternyata kita mendapat gambaran yang
sangat beragam mengenai situasi ketika seseorang merayakan Ekaristi. Ada
yang sudah berupaya untuk merayakan Ekaristi dengan sungguh tapi ada
juga yang masih setengah-setengah. Perasaan yang muncul juga tidak
kalah beragam. Ada yang bilang biasa saja, bosan, senang, terharu, terpaksa
dan sebagainya. Akan tetapi, meski seringkali kurang bisa fokus, merasa
bosan, dan kurang paham apa yang terjadi dalam Ekaristi, teman-teman
tetap berupaya rajin hadir di Ekaristi.   
    Teman-teman, pilihanmu sudah tepat yaitu tetap hadir merayakan
Ekaristi. Karena Ekaristi adalah bentuk penyembahan tertinggi kepada Allah.
Dalam Ekaristi, kita menyembah Allah, bukan menyembah diri kita sendiri.
Maka fokus utama hati dan seluruh diri kita adalah pada Allah, bukan pada
keinginan, pendapat atau selera kita saja. Oleh karena itu, Ekaristi memiliki
tata cara dan aturan sendiri yang tidak bisa sesuka hati diubah oleh
siapapun. 
    Allah sendirilah yang menetapkan Ekaristi. Kita dapat melihatnya dalam
bacaan Kitab Suci di atas yakni dari Lukas 22:14-20. Pada malam sebelum
Tuhan Yesus menderita di salib, Ia menetapkan Ekaristi dengan
mengatakan "Inilah Tubuh-Ku yang diserahkan bagi kamu, perbuatlah ini
menjadi peringatan akan Daku".  
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Tulis dulu alasanmu mengapa merayakan Ekaristi. Misal: Aku mau setia,
bisa ketemu teman, karena Tuhan yang minta, dll
Buat video reelsmu, bisa pribadi atau bersama teman-teman
 Posting video reelsmu di instagram pribadimu
Cantumkan hashtag #dutaekaristi #ekaristi #rekat #komisirekat
#keuskupansurabaya #prapaskahrekat2

      Dan "Cawan ini adalah perjanjian baru oleh Darah-Ku, yang ditumpahkan
bagi kamu." Artinya, inilah cara yang dikehendaki oleh Tuhan untuk kita
menyembah-Nya yaitu melalui Ekaristi.       
      Nah, teman-teman remaja, Ekaristi ternyata begitu luhur dan agung.
Ekaristi adalah sumber dan puncak dalam hidup iman Katolik. Allah sendiri
yang menetapkan Ekaristi demi keselamatan kita. Oleh karena itu, kita patut
sungguh bersyukur pada Allah atas undangan-Nya dalam Ekaristi tersebut.
Dan mulai hari ini terus memohon rahmat dari Tuhan agar sungguh dapat
mengarahkan hati dan seluruh diri kita untuk menyembah-Nya dalam
Ekaristi.   

Aksi Perutusan
Instagram (IG) Reels 

"Alasan merayakan Ekaristi check .... "
 

1.

2.
3.
4.

Doa Penutup
   Allah Bapa yang Mahakasih, kami bersyukur kepada-Mu ataas masa
Prapaskah yang Kau anugerahkan kepada kami. Melalui masa Prapaskah ini,
Engkau menghendaki agar kami dapat semakin mengenal Yesus Putera-Mu
yang telah memberikan Diri-Nya kepada kami dan taat kepada-Mu sampai
mengurbankan Diri demi keselamatan kami. 
    Bapa kami mohon berkat-Mu, semoga kami dapat semakin menghayati
pemberian diri Kristus dengan membuka diri dalam semangat pertobatan
dengan menyesali dosa-dosa kami dan setia dalam merayakan Perayaan
Ekaristi di gereja, sehingga kami dapat semakin mempersatukan diri kami
dengan Kristus melalui Tubuh-Nya yang kami sambut dalam komuni kudus. 
   Ajarkanlah kami untuk menghasilkan buah-buah Ekaristi yakni iman,
harapan dan kasih di dalam kehidupan kami dengan memberikan perhatian
kepada keluarga, sahabat, teman dan juga semua orang yang
membutuhkan, agar kami dapat menjadi berkat-Mu bagi sesama kami. 
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     Semua doa-doa ini kami sampaikan kepada-Mu dengan pengantaraan
Tuhan kami Yesus Kristus yang hidup dan berkuasa bersama Engkau dalam
persatuan dengan Roh Kudus Allah sepanjang segala masa. Amin. 
Bapa kami ....
Salam Maria ....
Kemuliaan ....

Lagu Penutup
Tuhan Memanggil Nama-Ku

Cipt: P. Yustin Genohon Tukan, SVD

Di dalam Ekaristi yang suci
Tuhan memberi diri-Nya bagi kita umat-Nya
Bahagialah hatiku disegarkan oleh-Nya
Yesus Tuhanku yang setia

Reff:
Tuhan menyapa hidupku, Tuhan memanggil namaku
Dijamahnya jiwaku dengan kasih-Nya
Hatiku bersorak riang karna kebaikan cinta-Nya
Membahana sepanjang musim, indah dan tiada bertepi

Bagai air yang jernih dan sejuk
Mengalir tiada henti menuju tujuannya
Begitu cinta-Mu Tuhan menyejukkan hidupku
O Yesus syukur bagi-Mu

Di saat aku dirundung duka
Kuingat kasih-Mu Tuhan slalu mendampingiku
Jadikanlah aku Tunan saksi cinta kasih-Mu
Bagi sesama manusia
(https://youtu.be/rGsN7ZepbDw)
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Hidupmu harus ditenun di
sekeliling Ekaristi. Arahkan
matamu pada-Nya. Dialah
cahaya. Carilah Dia dengan

kerinduan.
 

St Teresa dari Kalkuta
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MERAYAKAN
EKARISTI

PERTEMUAN 3



Remaja mengetahui bahwa dibutuhkan partisipasi sadar, penuh dan aktif ketika
merayakan Ekaristi 
Remaja mewujudkan partisipasi sadar, penuh dan aktif tersebut dalam tindakan
nyata

Tujuan

Lagu Pembuka
Betapa Indahnya

Cipt: A. Susilo Wijoyo, PR

Saat jiwa dahaga dan lapar, Engkau puaskan kami
Dengan santapan rohani, Tubuh dan Darah nan suci
Saat jiwa mengering dan hampa, Engkau segarkan kami
Dengan santapan surgawi, Tubuh dan Darah nan suci

Betapa indahnya Perjamuan Kudus
Betapa indahnya saat kami menyambut-Mu
Betapa indahnya kehadiran-Mu
yang bertahta kuatkan iman kami

(https://www.youtube.com/watch?v=RZO32itsF5Q)

Doa Pembuka
Doa Sebelum Misa

(St. Thomas Aquinas)

    Allah yang kekal dan kuasa, lihatlah aku datang kepada Sakramen Putra
Tunggal-Mu, Tuhan kami Yesus Kristus. Aku datang, layaknya seorang pesakitan
kepada dokter kehidupan, layaknya seorang yang cemar kepada 
sumber kerahiman,

MERAYAKAN EKARISTI

PERTEMUAN  3
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sebagai seorang yang buta kepada cahaya terang abadi, 
sebagai seorang yang miskin dan membutuhkan kepada Tuhan pencipta langit
dan bumi.

Tuhan, dalam kemurahan hati-Mu yang besar, 
sudilah kiranya menyembuhkan penyakitku, 
menahirkan kecemaranku, mencelikkan kebutaanku, 
memperkayaku dari kemiskinan dan menyelubungi aku dari ketelanjangan.
Agar layaklah aku menerima Roti Para Malaikat, 
Raja dari segala raja, Tuhan dari segala tuan, 
dengan hormat dan kerendahan hati, dengan kemurnian hati dan iman,
dengan pertobatan dan cinta kasih, 
dan dengan tujuan demi membawaku kepada keselamatan. 
Semoga aku layak menerima Sakramen Tubuh dan Darah Tuhan,
dan juga realitas dan daya kuasanya.

Allah yang Maharahim, 
Semoga aku layak menerima Tubuh Putra Tunggal-Mu,
Tuhan kami Yesus Kristus, yang lahir dari rahim Santa Perawan Maria
sehingga aku layak dimasukkan dalam Tubuh mistik-Nya,
dan terhitung di antara orang-orang kepunyaan-Nya.

Bapa yang Mahapengasih, dalam perziarahan duniawiku ini,
aku sekarang menerima Putera-Mu terkasih dalam selubung sebuah sakramen.
Semoga kelak suatu hari dalam kemuliaan aku dapat melihat
dari muka ke muka Putera-Mu yang hidup dan berkuasa
bersama dengan Engkau selama-lamanya. Amin.

Pengantar
    Teman-teman remaja, puji Tuhan kita sampai di pertemuan yang ke-3. Minggu
lalu, kita jadi tahu bahwa Tuhanlah yang menetapkan Ekaristi. Dalam Ekaristi, kita
menyembah Tuhan. Nah, kali ini, kita akan cari tahu bagaimana menyembah Tuhan
dalam Ekaristi? Sikap apa yang perlu kita miliki ketika merayakan Ekaristi? Mari kita
ikuti bersama-sama. 

Sumber Ajaran
      Teman-teman remaja, kali ini kita akan belajar dari salah satu Dokumen Konsili
Vatikan II yaitu Sacrosantum Concilium dan PUMR (Pedoman Umum Misale
Romawi) mengenai bagaimana sikap kita dalam merayakan Ekaristi. Silahkan
dibaca bersama-sama terlebih dahulu, baru kemudian direnungkan dalam hati. 
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Pendamping membagi peserta menjadi beberapa kelompok. Diupayakan agar
tiap kelompok memiliki jumlah anggota kelompok yang sama.
Tiap kelompok  berbaris, membentuk satu barisan memanjang ke belakang
Tiap kelompok berlomba menjawab pertanyaan dengan cara anggota paling
depan menjawab pertanyaan dengan bena
Setelah selesai menjawab, entah benar atau salah, anggota paling depan
tersebut langsung tukar posisi ke bagian paling belakang
Begitu seterusnya, bergantian anggota yang paling depan menjawab
pertanyaan selanjutnya, hingga pertanyaan habis. 
Kelompok yang menang adalah yang menjawab sejumlah pertanyaan dengan
benar dan cepat. Catatan: anggota yang menjawab dengan benar 

Sacrosantum Concilium (Konsili Suci)
Dokumen Konsili Vatikan II

 
48 Maka dari itu Gereja dengan susah payah berusaha, jangan sampai umat
beriman menghadiri misteri iman itu sebagai orang luar atau penonton yang bisu,
melainkan supaya melalui upacara dan doa-doa memahami misteri itu dengan
baik, dan ikut serta penuh khidmat dan aktif. Hendaknya mereka rela diajar oleh
sabda Allah, disegarkan oleh santapan Tubuh Tuhan, bersyukur kepada Allah.
Hendaknya sambil mempersembahkan Hosti yang tak ternoda bukan saja melalui
tangan imam, melainkan juga bersama-sama dengannya, mereka belajar
mempersembahkan diri, dan dari hari ke hari - berkat perantaraan Kristus - makin
penuh dipersatukan dengan Allah dan antar mereka sendiri, sehingga akhirnya
Allah menjadi segalanya dalam semua. 

PUMR (PEDOMAN UMUM MISALE ROMAWI)

91 Perayaan Ekaristi adalah tindakan Kristus dan Gereja sebagai “sakramen
kesatuan, ” yakni umat kudus yang berhimpun dan diatur di bawah para uskup.
Oleh karena itu, perayaan Ekaristi berkaitan dengan seluruh Tubuh Gereja,
mengungkapkan dan mempengaruhinya. Setiap orang yang turut merayakan
Ekaristi mempunyai hak dan kewajiban untuk berpartisipasi secara aktif, masing-
masing menurut cara yang sesuai dengan kedudukan dan tugasnya. Dengan cara
ini, umat kristen, ”bangsa terpilih, imamat rajawi, bangsa yang kudus, umat milik
Allah sendiri”, mengungkapkan keterpaduan dan tatanan hirarkisnya. Jadi semua
orang entah pelayan tertahbis, entah umat beriman lainnya, hendaknya melakukan
tugas yang menjadi bagiannya, tidak lebih dan tidak kurang.

 
Aktivitas

Permainan "Responses Trivia Relay"

Cara bermain:
1.

2.
3.

4.

5.

6.

      bisa diberi kertas/pita sebagai penanda poin penilaian
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No Pertanyaan Tanggapan

1

Setelah nyanyian Perarakan
masuk, Imam membuat tanda

salib dan berkata, "Semoga
rahmat Tuhan kita Yesus

Kristus, cinta kasih Allah, dan
persekutuan Roh kudus

bersamamu." Umat menjawab
…?

Dan bersama rohmu

2

Lengkapilah kalimat ini : Saya
mengaku kepada Allah yang

Mahakuasa dan kepada
saudara sekalian …"

bahwa saya telah berdosa
dengan pikiran dan perkataan,

dengan perbuatan dan kelalaian.
Saya berdosa, saya berdosa, saya
sungguh berdosa. Oleh sebab itu,

saya mohon kepada Santa
Perawan Maria, kepada para

malaikat dan orang kudus dan
kepada Saudara sekalian supaya

mendoakan saya pada Allah,
Tuhan kita.

3

"Inilah Injil Suci menurut
Matius." Setelah itu apa yang

dikatakan oleh Umat, dan
tanda apa yang dibuat?

Dimuliakanlah Tuhan. Lalu
menandai dahi, mulut dan dada

dengan tanda salib.

4

Kalau dalam bacaan pertama
dan kedua, setelah dikatakan
"Demikianlah Sabda Tuhan."

Apa jawaban umat?

Syukur kepada Allah

5

Dalam bacaan Injil, setelah
dikatakan "Demikianlah

Sabda Tuhan", maka umat
menjawab …

Terpujilah Kristus
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No Pertanyaan Tanggapan

6
Alleluya dinyanyikan setelah
Bacaan ke-1 atau Bacaan ke-

2?
Bacaan ke-2

7

"Terpujilah Engkau, Tuhan,
Allah semesta alam, sebab
dari kemurahanMu kami
menerima roti, yang kami
persembahkan kepadaMu,

hasil bumi dan usaha manusia
yang bagi kami akan menjadi

roti kehidupan." Dan umat
menanggapi..?

Terpujilah Allah selama-
lamanya.

8

"Berdoalah, Saudara-saudari,
supaya persembahanku dan
persembahanmu berkenan

pada Allah, Bapa yang
Mahakuasa."

Semoga persembahan ini
diterima demi kemuliaan Tuhan

dan keselamatan kita serta
seluruh umat Allah yang kudus.

9 Tuhan bersama rohmu Dan bersama rohmu

10
Marilah mengarahkan hati

kepada Tuhan.
Sudah kami arahkan

11
Marilah bersyukur kepada

Tuhan Allah kita.
Sudah layak dan sepantasnya.

12
Lengkapilah kalimat ini:
"Kudus, kudus, kuduslah

Tuhan.."

Allah segala kuasa. Surga dan
bumi penuh kemuliaanMu.
Terpujilah Engkau di Surga.

Diberkatilah yang datang dalam
nama Tuhan. Terpujilah Engkau

di surga
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No Pertanyaan Tanggapan

13
Marilah mewartakan misteri

iman kita.

Setiap kali kami makan roti ini
dan minum dari piala ini,

wafatMu Tuhan, kami
wartakan hingga Engkau

datang.

14
Lengkapilah kalimat ini: "Anak

Domba Allah.."

yang menghapus dosa dunia,
kasihanilah kami. Anak Domba

Allah, yang menghapus dosa
dunia, kasihanilah kami. Anak

Domba Allah, yang
menghapus dosa dunia,

berilah kami damai.

15

"Lihatlah Anak Domba Allah,
lihatlah Dia yang menghapus

dosa dunia. Berbahagialah
Saudara-saudari yang

diundang ke Perjamuan Anak
Domba." Umat menjawab ….

Tuhan, saya tidak pantas Engkau
datang pada saya, tetapi

bersabdalah saja, maka saya akan
sembuh.

16

Semoga Allah yang
Mahakuasa memberkati

Saudara sekalian, Bapa dan
Putra dan Roh Kudus. Kalimat

ini diucapkan di ritus
pembuka, ritus komuni atau

ritus penutup?

Di ritus penutup

17
"Saudara-saudari, pergilah,
misa sudah selesai." Umat

menjawab…
Syukur kepada Allah.

18
Saat berkat penutup, umat

duduk atau berdiri?
Berdiri
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No Pertanyaan Tanggapan

19
Saat Injil dibacakan, posisi
umat harus berlutut atau

berdiri?
Berdiri

20
Saat menyanyikan Mazmur

Tanggapan, umat duduk atau
berdiri?

Duduk

21
Saat mengucapkan Syahadat,

umat berlutut atau berdiri? berdiri

22
Saat Homili, umat duduk atau

berlutut?
duduk

23
Doa Bapa Kami didoakan

dengan berlutut atau berdiri?
berdiri

24
Apa nama proses di mana roti
dan anggur berubah menjadi

tubuh dan darah Kristus?
Transubstansiasi

25
Di mana Romo

mempersiapkan diri untuk
Misa?

Sakristi

26
Di mana sisa hosti yang telah

dikonsekrasi disimpan, setelah
komuni?

Tabernakel

27

Apa yang kita lakukan
sebelum duduk di barisan

bangku atau setiap kali
melewati tabernakel?

Berlutut (genuflect)
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Renungan
Teman-teman remaja, 
     Seru banget ya permainan Trivia tadi. Kita jadi tahu nih, siapa nih yang
beneran fokus ketika merayakan Ekaristi. Hehehe. Iya teman-teman,
merayakan Ekaristi itu tidak bisa hanya sekedar datang saja. Seperti yang
pernah dikatakan di pertemuan 1, Ekaristi adalah sakramen yang paling
sering kita terima, tapi juga yang paling kurang kita pahami, sering kita
lewati begitu saja, seperti hal biasa, rutinitas yang tidak dimaknai.     
 Padahal dalam pertemuan 1 dan 2, kita sudah belajar bahwa Ekaristi adalah
sumber dan puncak hidup iman kristiani. Tentu sebagai umat beriman
Katolik, teman-teman perlu betul makna Ekaristi dan sungguh menghayati
ketika merayakan Ekaristi. 
      Merayakan Ekaristi memang tidak bisa sekedar hadir fisik saja, lalu
bersikap pasif, sibuk dengan pikiran sendiri, main gadget, hanya ikut bagian
tertentu saja misal hanya ketika bacaan dan menerima komuni lalu pulang.
Berdasar dokumen Sacrosantum Concilium (SC) yang kita baca tadi,
dikatakan bahwa kita tidak boleh menjadi seperti penonton atau orang luar
ketika merayakan Ekaristi. Karena Ekaristi bukanlah tontonan, pertunjukan
satu arah, seolah Tuhan Yesus sedang bermain drama dan kita melihatnya
saja. 
         Teman-teman remaja,        
        Perayaan Ekaristi adalah tindakan Kristus dan Gereja sebagai sakramen
kesatuan. Artinya, kita yang sudah dibaptis menjadi satu kesatuan anggota
umat Allah, mengambil bagian dalam kurban Kristus dalam Ekaristi, dengan
turut mempersembahkan kurban seluruh hidup kita yaitu doa, pujian,
kegiatan atau karya yang kita lakukan. Salah satu wujud mengambil bagian
adalah dengan berpartisipasi secara penuh, sadar dan aktif selama Ekaristi. 
     Partisipasi penuh artinya secara utuh dan lengkap merayakan Ekaristi
dari awal hingga akhir. Maka, sebaiknya dianjurkan untuk datang minimal
30 menit sebelum Ekaristi agar bisa mempersiapkan diri, melatih untuk
hening, tidak kemrungsung, dan tidak terlambat. Partisipasi sadar artinya
melibatkan seluruh diri tubuh dan jiwa dalam merayakan Ekaristi dengan
sungguh menghayati makna tata perayaan. Maka, usahakan untuk hening
dan fokus selama Ekaristi, hindari melamun. Kalau pun sempat melamun,
belajar melatih pikiran untuk segera kembali. Seringkali kita kita melamun
karena tidak paham makna Ekaristi. So, coba untuk cari tahu sebanyak
mungkin makna simbol, tata gerak dalam Ekaristi karena Ekaristi itu sangat
kaya akan makna. 
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Setiap remaja, entah pribadi atau dalam kelompok, membuat feed IG
yang berisikan foto tata gerak liturgi. 
Tiap remaja/kelompok memilih 1 paket tata gerak yaitu ritus pembuka,
liturgi sabda, liturgi Ekaristi, ritus penutup
Beri juga makna singkat di tiap tata gerak
Posting feed tata gerak itu melalui instagram pribadimu
Cantumkan hashtag #dutaekaristi #ekaristi #rekat #komisirekat
#keuskupansurabaya #prapaskahrekat3

     Kemudian, partisipasi aktif artinya ikut berkontribusi dalam Ekaristi,
ketika waktunya bernyanyi ya bernyanyilah sepenuh hati, waktunya
menjawab doa ya jawablah, waktunya melakukan tata gerak tertentu seperti
berlutut, berdiri, membungkuk, ya lakukanlah. 
      Kerahkanlah seluruh dirimu dengan sungguh-sungguh. Serta ingat
untuk selalu memohon rahmat Tuhan agar kita merayakan Ekaristi dengan
sadar, penuh dan aktif. 

Aksi Perutusan
Feed Instagram (IG)

Tata Gerak Liturgi Perayaan Ekaristi

1.

2.

3.
4.
5.

Doa Penutup 
   Allah Bapa yang Mahakasih, kami bersyukur kepada-Mu ataas masa
Prapaskah yang Kau anugerahkan kepada kami. Melalui masa Prapaskah ini,
Engkau menghendaki agar kami dapat semakin mengenal Yesus Putera-Mu
yang telah memberikan Diri-Nya kepada kami dan taat kepada-Mu sampai
mengurbankan Diri demi keselamatan kami. 
    Bapa kami mohon berkat-Mu, semoga kami dapat semakin menghayati
pemberian diri Kristus dengan membuka diri dalam semangat pertobatan
dengan menyesali dosa-dosa kami dan setia dalam merayakan Perayaan
Ekaristi di gereja, sehingga kami dapat semakin mempersatukan diri kami
dengan Kristus melalui Tubuh-Nya yang kami sambut dalam komuni kudus. 
    Ajarkanlah kami untuk menghasilkan buah-buah Ekaristi yakni iman,
harapan dan kasih di dalam kehidupan kami dengan memberikan perhatian
kepada keluarga, sahabat, teman dan juga semua orang yang
membutuhkan, agar kami dapat menjadi berkat-Mu bagi sesama kami. 
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     Semua doa-doa ini kami sampaikan kepada-Mu dengan pengantaraan
Tuhan kami Yesus Kristus yang hidup dan berkuasa bersama Engkau dalam
persatuan dengan Roh Kudus Allah sepanjang segala masa. Amin. 
Bapa kami ....
Salam Maria ....
Kemuliaan ....

Lagu Penutup
Hadir-Mu dalam Ekaristi

Syair, Lagu, Aransemen: Fr. Thery Cholma Bancin

Syukurku di hadirat-Mu
Kau hadir dalam Ekaristi 
s'bagai bukti cinta-Mu 
yang menaungi umat-Mu

Kau hadir dalam rupa hosti 
menjadi santapan rohani 
s'bagai bukti cinta-Mu 
bagi jiwa yang tersesat

T'rima dan makanlah
Inilah Tubuh-Ku yang kuserahkan bagimu
T'rima dan minumlah piala darah-Ku
kenangkan perjamuan-Ku
Kuterima cinta-Mu dalam Ekaristi

(https://www.youtube.com/watch?v=HTYeF4YqUZQ)
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Engkau berkata, "Misanya lama".
maka aku menjawab, "Karena

cintamu terlalu singkat"
 

St Josemaria Escriva  
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EKARISTI = KURBAN

PERTEMUAN 4



Remaja mengetahui bahwa Ekaristi adalah Kurban bukti cinta Kristus
pada umat-Nya
Remaja meneladan nilai Kurban Kristus dalam hidup sehari-hari

Tujuan

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 daripada-Mu. 

(https://www.youtube.com/watch?v=HDC9kuBNp_0)

Doa Pembuka
Sapaan kepada Tuhan Yesus Kristus

(St. Anselmus)
Salam, Tubuh Kristus!
Yang dilahirkan dari Perawan Suci
daging yang hidup, seluruhnya Allah
sejatinya manusia

EKARISTI = KURBAN

PERTEMUAN 4
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Salam, keselamatan yang benar, kekuatan
kehidupan, penebusan dunia
semoga tangan kanan-Mu membebaskan kami
dari segala kejahatan

Salam, Darah Kristus! Minuman tersuci dari surga
sungai keselamatan yang membasuh dosa-dosa kami
Salam, darah yang mengalir dari luka lambung Kristus
sungai keselamatan yang tergantung di salib, salam!

Pengantar
    Teman-teman remaja yang terkasih, minggu lalu kita diajak untuk
berpartisipasi dalam perayaan Ekaristi. Ada 3 kata kunci partisipasi yaitu
sadar, penuh dan aktif. 
       Pertemuan hari ini, kita mau melihat betapa cintanya Yesus pada kita,
manusia. Yesus yang dikurbankan dan mengurbankan diri dalam Ekaristi
yang kita rayakan setiap Minggu. Mari kita bersama dalami pertemuan hari
ini.

Sumber Ajaran
Katekismus Gereja Katolik (KGK) 1410

 
Kristus sendiri, Imam Agung abadi Perjanjian Baru, mempersembahkan
kurban Ekaristi melalui pelayanan imam. Demikian juga Kristus sendirilah
menjadi bahan persembahan dalam kurban Ekaristi. Ia sendiri sungguh
hadir dalam rupa roti dan anggur. 

Yohanes 6:48-51
Roti Hidup

6:48 Akulah roti hidup

6:49 Nenek moyangmu telah makan manna di padang gurun dan mereka
telah mati.

6:50 Inilah roti yang turun dari sorga: Barangsiapa makan dari padanya, ia
tidak akan mati.
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6:51 Akulah roti hidup yang telah turun dari sorga. Jikalau seorang makan
dari roti ini, ia akan hidup selama-lamanya, dan roti yang Kuberikan 
itu ialah daging-Ku, yang akan Kuberikan untuk hidup dunia. 

Aktivitas
Menonton Film Pendek tentang “Santo Tarsisius”

(https://youtu.be/OMQjvR_uDHo)

Sinopsis cerita: (alternatif tayangan video)
Santo Tarsisius

 
        Tarsisius adalah seorang pelayan altar (akolit) yang hidup di abad ketiga,
pada zaman pemerintahan Kaisar Valerianus. Ia tinggal di Roma, Italia.
Ketika berumur sepuluh tahun, ia bersama ibunya biasa mengikuti Misa
pagi. 
     Masa itu masa penganiayaan bagi umat Kristiani; karena itu Misa pagi
dilakukan di tempat yang tersembunyi. Setelah memastikan sekelilingnya
aman, Tarsisius mengetuk sebuah dinding batu. Itu adalah pintu masuk
menuju sebuah makam bawah tanah yang dijadikan kapel. Tempat ini
sering disebut katakombe. Mereka berjalan merangkak masuk, dan di sana
ditemukan begitu banyak umat Kristiani yang sedang berdoa.
    Tak lama kemudian, muncul seorang imam. Mereka bersama-sama
merayakan Perjamuan Tuhan. Tarsisius merasa amat bahagia bila menerima
Tubuh Kristus. Setiap kali mendengar imam berkata: “Makanlah dan
minumlah, inilah Tubuh-Ku, inilah Darah-Ku”, Tarsisius merasa damai.
       Namun hari itu, setelah Misa selesai, pastor yang memimpin Misa (Tradisi
lain menyebutkan : Paus yang memimpin Misa) melihat sekeliling. Ia
berseru, “Kita sama seperti saudara-saudara kita yang rela mati demi iman
akan Tuhan yang bangkit. Saat ini mereka sedang dalam penjara. Besok,
mereka akan dilemparkan ke tengah singa lapar. 
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      Mereka hanya berharap agar sebelum mati di mulut singa-singa lapar itu,
mereka menerima santapan kekal, Tubuh Tuhan yang Mahakudus. Siapakah
yang rela ke penjara mengantar roti kudus ini?"     
       Mendengar pertanyaan itu, umat saling memandang ketakutan. “Pastor,
Anda tak boleh pergi. Pastor pasti ditangkap,” kata salah seorang umat. Dari
umat yang hadir ada seorang serdadu Roma yang baru saja bertobat.
Mantan serdadu ini menawarkan diri untuk melakukan tugas itu. Namun,
umat juga keberatan karena mantan serdadu ini pun sedang dicari-cari. 
    Tarsisius merasa mampu melaksanakan tugas mulia itu. Tanpa bersuara,
ia menengadah ke arah ibunya. Ibunya mengerti maksud Tarsisius dan
menganggukkan kepala. Tarsisius berdiri dan berkata, “Pastor, biarkan aku
ke sana membawa Tubuh Kristus untuk saudara-saudara kita.” Pastor
menggeleng, “Engkau masih terlalu kecil. Kalau serdadu Romawi
menangkapmu, apa yang akan kau perbuat?”
    Tarsisius berusaha meyakinkan pastor. “Percayalah, Pastor. Saya akan
berhati-hati dan menjaga Ekaristi Mahakudus ini supaya tiba dengan
selamat.” Melihat keberanian Tarsisius, imam lalu membungkus Sakramen
Mahakudus dan memberikannya kepada Tarsisius.
       Perjalanan melewati daerah serdadu Romawi aman. Namun, justru saat
melewati sebuah lapangan tempat teman-teman Tarsisius sedang bermain,
halangan muncul. Teman-temannya mengajaknya bermain. Tarsisius
menolak. Teman-temannya heran. Mereka mengerumuni Tarsisius. Ketika
mereka melihat Tarsisius memegang sesuatu di tangan, mereka menarik
tangan Tarsisius, dan berusaha melihat apa yang ada di dalamnya. Tarsisius
tidak melepaskan tangannya. Bahkan, ia semakin kuat mempertahankan
apa yang sedang dipegangnya. Akhirnya, Tarsisius jatuh.
     Satu di antara anak-anak itu kesal, karena tidak berhasil melepaskan
tangan Tarsisius. Katanya, “Ayo kita buktikan siapa yang paling kuat!” Ia
mengambil batu dan melemparkannya ke arah Tarsisius. Tarsisius
bergeming namun tangannya tetap tak terbuka. Kini, ia semakin kuat
memeluk Sakramen Mahakudus di dadanya. Anak-anak itu semakin marah
dan brutal. Mereka merajam Tarsisius dengan batu berkali-kali.
      Beberapa menit kemudian, Tarsisius sudah tak sadarkan diri. Tiba-tiba
terdengar suara, “Berhenti! Mengapa kalian menganiaya dia?” Anak-anak itu
lari terbirit-birit. Ternyata, suara itu berasal dari serdadu Romawi yang
bertobat, yang sebelumnya telah menawarkan diri untuk membawa
Sakramen Mahakudus. Mantan serdadu ini mengikuti Tarsisius dari jauh. Ia
lari ke arah Tarsisius, memeluknya dengan perasaan sedih. 
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   Ia menggendong Tarsisius yang sudah tak sadarkan diri. “Tarsisius,
Tarsisius,” panggilnya dengan suara halus. Tarsisius membuka matanya yang
memar dan berkata pelan, “Tubuh Kristus masih di tanganku.” Setelah
mengatakan itu, Tarsisius menutup matanya. Tarsisius meninggal dalam
perjalanan pulang menuju katakombe. Jasadnya dimakamkan di
katakombe Santo Kalisitus, Roma.
(Sumber: https://infokatolik.id/santo-tarsisius.html)

Renungan
        Teman-teman remaja yang terkasih,
      Allah cinta pada umat-Nya dengan mengutus Yesus, Putera-Nya yang
terkasih. Seluruh hidup Yesus adalah bentuk cinta-Nya pada kita, manusia.
Cinta yang teramat besar, saat Ia sendiri dikurbankan dan mengurbankan
diri-Nya untuk menebus dosa-dosa kita. "Tidak ada kasih yang lebih besar
dari pada kasih seorang yang memberikan nyawanya untuk sahabat-
sahabatnya" (Yoh 15:13). Cinta itu selalu memberi dan cinta yang sejati adalah
pemberian diri. Yesus Kristus adalah Cinta Sejati.
       Allah yang menghadirkan Yesus sebagai wujud cinta-Nya dalam Ekaristi.
Sakramen Ekaristi merupakan kurban terbaik yang Yesus berikan untuk kita,
manusia. Tidak ada yang lain. Yesus memberikan Diri-Nya dalam Ekaristi.
Setiap Minggu atau bahkan setiap hari Yesus kita terima dalam diri kita. Ia
memberikan Tubuh dan Darah-Nya dan tinggal, menjadi satu dengan kita.
Yesus sendiri adalah Roti Hidup, yang melalui pengurbanan-Nya memberi
kehidupan kekal bagi manusia.
       Santo Tarsisius merasakan cinta Yesus padanya dalam Ekaristi. Betapa
damainya Santo Tarsisius saat menerima cinta Yesus dalam Komuni Kudus.
Santo Tarsisius menanggapi dengan iman cinta Yesus padanya. Ia bersedia
dan memberikan dirinya untuk mengantar hosti kudus pada mereka yang
berada di penjara. Namun, di tengah perjalanan ia mendapat halangan
berjumpa dengan teman-temannya. Ia menderita kesakitan karena ia
berusaha mempertahankan hosti kudus yang dibawanya dari rebutan
teman-temannya.
        Teman-teman remaja yang terkasih,
        Ekaristi adalah puncak cinta Allah yang sejati melalui Yesus dalam karya
penyelamatan dan menjadi sumber hidup kita membagikan cinta pada
sesama. Yesus Kristus memberikan cinta-Nya yang begitu besar pada kita. 
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     Bagaimana kita menanggapinya sekarang? Ya, memberikan diri untuk-
Nya melalui sesama, entah itu keluarga, saudara, sahabat maupun teman.
Kita yang telah menerima diajak membagikan cinta-Nya. Kepada-Nya, kita
bisa memberi waktu untuk merayakan Ekaristi, berjumpa dan menerima
cinta-Nya. Kepada sesama, kita bisa memberi bantuan tenaga, waktu, diri
kita untuk kebaikan bersama.
     Dalam keluarga kita bisa memberikan diri dengan berbagai cara, misal
rajin membantu membersihkan rumah, merapikan dan membersihkan
barang dan kamarmu, dan lainnya. Di sekolah kita bisa membantu teman
untuk belajar bersama tentang hal yang belum dipahami. 
      Di Lingkungan Paroki, kita bisa membantu menemani adik-adik BIAK
dalam sekolah minggu, membantu umat lansia yang kesulitan mengikuti
misa lewat tayangan, mau membantu dalam tugas ibadat atau Misa di
Lingkungan, dan lainnya. Masih banyak hal lain untuk membagikan cinta
Yesus pada orang di sekitar kita. Mari kita belajar memberi diri sebagai
ungkapan cinta kita pada Allah dan sesama. 

Aksi Perutusan
    Sebagai salah satu wujud pemberian diri, aku terlibat menjadi petugas
dalam Ekaristi di Lingkungan, Paroki ataupun Sekolah. Misalkan menjadi
petugas koor, lektor, misdinar, tata tertib, dokumentasi - foto video, dll. 

Doa Penutup 
   Allah Bapa yang Mahakasih, kami bersyukur kepada-Mu atas masa
Prapaskah yang Kau anugerahkan kepada kami. Melalui masa Prapaskah ini,
Engkau menghendaki agar kami dapat semakin mengenal Yesus Putera-Mu
yang telah memberikan Diri-Nya kepada kami dan taat kepada-Mu sampai
mengurbankan Diri demi keselamatan kami. 
     Bapa kami mohon berkat-Mu, semoga kami dapat semakin menghayati
pemberian diri Kristus dengan membuka diri dalam semangat pertobatan
dengan menyesali dosa-dosa kami dan setia dalam merayakan Perayaan
Ekaristi di gereja, sehingga kami dapat semakin mempersatukan diri kami
dengan Kristus melalui Tubuh-Nya yang kami sambut dalam komuni kudus. 
     Ajarkanlah kami untuk menghasilkan buah-buah Ekaristi yakni iman,
harapan dan kasih di dalam kehidupan kami dengan memberikan perhatian
kepada keluarga, sahabat, teman dan juga semua orang yang
membutuhkan, agar kami dapat menjadi berkat-Mu bagi sesama kami. 
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     Semua doa-doa ini kami sampaikan kepada-Mu dengan pengantaraan
Tuhan kami Yesus Kristus yang hidup dan berkuasa bersama Engkau dalam
persatuan dengan Roh Kudus Allah sepanjang segala masa. Amin. 
Bapa kami ....
Salam Maria ....
Kemuliaan ....

Lagu Penutup
Ekaristi Sakramen Mahakudus

Ekaristi Sakramen Mahakudus
Tubuh Tuhan dalam rupa roti
O santapan rejeki umat Allah
Yang berziarah menuju surga

Bala malaekat serta para kudus
Menghaturkan bakti penuh hormat

Yesus kunjungi kami tiap hari
Menghidangkan Tubuh dan Darah-Nya
Yesus kunjungi kami tiap hari
Menghidangkan Tubuh dan Darah-Nya

(https://www.youtube.com/watch?v=Ia105DmMFKo)
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Tidak ada yang lebih agung
selain Ekaristi. Bila Allah

memiliki yang lain yang lebih
berharga (dari Ekaristi), maka Ia

akan memberikan-Nya pada
kita.

 
St Yohanes Maria Vianney  
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BERSATU 
DENGAN YESUS

PERTEMUAN 5



Remaja mengetahui buah komuni (Ekaristi)
Remaja mewujudkan buah komuni dalam hidup sehari-hari

Tujuan

Lagu Pembuka
Ekaristi

(cipt: Putut Pudyantoro)
Mari memuji Karya Ilahi
Ekaristi Sakramen yang Suci
Mari bersyukur kepada Tuhan
Atas kasih yang seagung ini.

Peziarahan umat beriman
Merindukan perjamuan Tuhan
Dipersatukan kita semua
Dalam kurban cinta maha mulia

Dengan menyambut, Tubuh dan Darah-Nya
Hadirlah Kristus, menguatkan jiwa
Di dalam kebenaran sabda-Nya
Iman kita diteguhkan
Kita diutus, membawa damai
Mewartakan kabar sukacita
Berbagi cinta pada sesama
Slamanya 

(https://youtu.be/a_7GpQHeUWs)

 

BERSATU DENGAN YESUS

PERTEMUAN 5
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Memperdalam persatuan kita dengan Kristus
Memperbaharui rahmat baptisan yang sudah diterima
Memisahkan kita dari dosa
Mempersatukan dengan Gereja
Mewajibkan kita terhadap kaum miskin

Doa Pembuka
Jiwa Kristus

Jiwa Kristus, kuduskanlah aku
Tubuh Kristus, selamatkanlah aku
Darah Kristus, sucikanlah aku
Air lambung Kristus, basuhlah aku
Sengsara Kristus, kuatkanlah aku

Yesus yang murah hati, luluskanlah doaku
Dalam luka-luka-Mu, sembunyikanlah aku
Jangan aku dipisahkan dari pada-Mu, Tuhan
Terhadap seteru yang curang, lindungilah aku
Di waktu ajal, terimalah aku, 
supaya bersama para kudus aku memuji Engkau
untuk selama-lamanya. Amin.

Pengantar
   Teman-teman remaja, akhirnya perjalanan pertemuan kita sampai di
bagian akhir yaitu Bersatu dengan Yesus dalam Ekaristi. Merayakan Ekaristi
ternyata tidak berhenti sampai di perayaannya saja, tapi berlanjut dalam
hidup sehari-hari. Karena dalam Ekaristi kita memperoleh perutusan dan
buah. Apa saja yang dimaksud dengan buah komuni itu? Lalu, bagaimana
melakukannya dalam hidup sehari-hari? Ayo kita dalami bersama-sama.

Sumber Ajaran
Katekismus Gereja Katolik (KGK)

Ringkasan dari KGK 1391-1398

Buah-buah komuni sebagai berikut:
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Remaja mendapat 1 lembar kertas kerja dengan pola piala 
Remaja dipersilahkan untuk membuat kerajinan tangan piala sesuai
contoh yang ada
Setelah itu, sediakan sejumlah kertas ukuran lingkaran kecil, lalu tulis di
setiap kertas tersebut yaitu buah komuni yang diperoleh seusai
merayakan Ekaristi

Aktivitas
Craft "Buah Ekaristi"

Hasil jadi:
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Memperdalam persatuan kita dengan Yesus Kristus

Memperbaharui rahmat baptisan yang sudah diterima

Memisahkan kita dari dosa

Mempersatukan dengan Gereja

Mewajibkan kita terhadap kaum miskin

Renungan
          Teman-teman remaja yang terkasih,
        Ekaristi memberikan rahmat dan buah-buah dari pengurbanan Yesus.
Perbuatan-perbuatan baik yang kita bagikan ke sesama setiap hari adalah
buah dari Ekaristi. Kita telah mendengar ada lima buah Ekaristi, yakni:

Buah Ekaristi yang pertama dan utama adalah bersatu dengan Yesus
sendiri. Yesus sendiri yang berkata "Barangsiapa makan tubuh-Ku dan
minum darah-Ku tinggal dalam Aku dan Aku dalam dia" (Yoh 6:57).

Komuni kudus yang kita terima menjaga, meningkatkan, dan
memperbaharui kehidupan rohani yang kita terima saat baptisan.

Sakramen Ekaristi berkaitan dengan pertobatan dalam Sakramen Tobat.
Sebab sebelum menyambut Ekaristi, kita memeriksa diri terlebih dahulu
agar jangan sampai kita berdosa terhadap Tubuh dan Darah Tuhan. Ekaristi,
wujud cinta Allah pada manusia melemahkan kecencerungan kita untuk
berbuat dosa pula dan menguatkan kita untuk menolak godaan dosa.

Kesatuan dengan Yesus juga mengalirkan kesatuan dengan sesama umat
beriman, yakni Gereja. Dalam perayaan Ekaristi ini kita diingatkan untuk
mendoakan persatuan umat Kristen di mana pun. Dengan begitu, kita
semakin menyadari Ekaristi sebagai sakramen kesatuan cinta kasih.

Kristus menaruh perhatiannya kepada kaum miskin dan kekurangan. Kita
yang menerima-Nya dalam Ekaristi juga wajib ambil bagian untuk hadir dan
menolong mereka. Sebagaimana anggota tubuh yang lebih kuat
menopang/melindungi anggota tubuh yang lemah.
       Teman-teman remaja yang terkasih,
   Buah-buah Ekaristi yang kita peroleh sejatinya mengajak kita untuk
semakin serupa dengan Yesus sendiri. Melalui Ekaristi, kita bersatu dengan
Yesus dan dipersatukan dengan seluruh anggota Gereja, baik di dunia dan
di api penyucian. Oleh karena itu, kita didorong untuk berdoa, berbagi dan
menjadi berkat sukacita bagi orang-orang di sekitar kita. Jadi, bersatu
dengan Yesus berarti kita menjadi manusia yang Ekaristis. Mulai dari paham
tentang Ekaristi, memahami alasan merayakan Ekaristi, berpartisipasi dalam
Ekaristi, menyadari cinta Allah dalam Ekaristi, hingga akhirnya siap menjadi
berkat bagi orang lain.
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Aksi Perutusan
     Pilihlah salah satu buah Ekaristi yang dapat teman-teman lakukan dalam
minggu ini. Misal: buah "Mewajibkan kita terhadap kaum miskin" ini
diwujudkan dengan menyisihkan uang saku untuk membantu mereka yang
membutuhkan. 
     Buat cerita singkat tentang kegiatan tersebut dan jadikan persembahan
bagi Tuhan Yesus ketika merayakan Hari Raya Paskah nanti. 

Doa Penutup
    Allah Bapa yang Mahakasih, kami bersyukur kepada-Mu atas masa
Prapaskah yang Kau anugerahkan kepada kami. Melalui masa Prapaskah ini,
Engkau menghendaki agar kami dapat semakin mengenal Yesus Putera-Mu
yang telah memberikan Diri-Nya kepada kami dan taat kepada-Mu sampai
mengurbankan Diri demi keselamatan kami. 
     Bapa kami mohon berkat-Mu, semoga kami dapat semakin menghayati
pemberian diri Kristus dengan membuka diri dalam semangat pertobatan
dengan menyesali dosa-dosa kami dan setia dalam merayakan Perayaan
Ekaristi di gereja, sehingga kami dapat semakin mempersatukan diri kami
dengan Kristus melalui Tubuh-Nya yang kami sambut dalam komuni kudus. 
    Ajarkanlah kami untuk menghasilkan buah-buah Ekaristi yakni iman,
harapan dan kasih di dalam kehidupan kami dengan memberikan perhatian
kepada keluarga, sahabat, teman dan juga semua orang yang
membutuhkan, agar kami dapat menjadi berkat-Mu bagi sesama kami. 
   Semua doa-doa ini kami sampaikan kepada-Mu dengan pengantaraan
Tuhan kami Yesus Kristus yang hidup dan berkuasa bersama Engkau dalam
persatuan dengan Roh Kudus Allah sepanjang segala masa. Amin. 
Bapa kami ....
Salam Maria ....
Kemuliaan .... 

Lagu Penutup
Aku Bersyukur pada-Mu

 
Kubersyukur pada-Mu ya Tuhan berkat Ekaristi-Mu
Yang menjadi santapan jiwa dan memuaskan dahaga
Kubersyukur pada-Mu ya Tuhan berkat Ekaristi-Mu
Yang jadi kekuatan iman wartakan cinta Tuhan

Kasih-Mu agung selalu menghantar aku pada-Mu
Memahami kehendak-Mu untuk membawa damai-Mu
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Kasih-Mu agung selalu cahaya lubuk hatiku
Dalam setiap langkahku melaksanakan firman-Mu

(https://www.youtube.com/watch?v=Ob38qNS_O-s)
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Efek sesungguhnya dari Ekaristi
adalah perubahan dari manusia

menjadi Allah
 

St Thomas Aquinas
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