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KATA PENGANTAR 
 
 
 

Tema Bulan Kitab Suci Nasional 2019 khususnya untuk Keuskupan Agung 
Jakarta adalah : “Belajar Berhikmat Dari Tokoh Kitab Suci.” Tema ini tentu saja 
merupakan penjabaran dari sila Pancasila, yakni Sila Keempat, „Kerakyatan Yang 
Dipimpin Oleh Hikmat/Kebijaksanaan Dalam Permusyawaratan Perwakilan‟ yang 
menjadi pusat refleksi dan gerakan umat di Keuskupan Agung Jakarta pada tahun 2019 
ini. Dengan mengangkat tema “Belajar Berhikmat Dari Tokoh Kitab Suci,” umat Katolik 
di Keuskupan Agung Jakarta diajak untuk memahami, mendalami dan menghayati 
sabda Allah sesuai dengan teladang tokoh-tokoh besar dan inspiratif dari Kitab Suci 
khususnya Raja Salomo, Rasul Petrus, Nabi Yoel dan Bileam. 

Menjadi pribadi yang berhikmat seperti tokoh-tokoh dalam Kitab Suci tentu 
sebuah proses yang panjang. Tidak ada orang yang memperoleh hikmat secara secara 
instan, cepat, dalam waktu yang sekejab. Semuanya harus dilalui dengan tahapan-
tahapan, hari demi hari, minggu demi minggu, bulan demi bulan dan tahun demi tahun. 

Komisi Kateketik Keuskupan Agung Jakarta berusaha untuk membantu kita 
semua, para guru, siswa-siswi dan semua komunitas pendidikan yang ada di wilayah 
Keuskupan Agung Jakarta dari tingkat Taman Kanak-Kanak sampai tingkat Sekolah 
Menengah Atas/Kejuruan melalui renungan-renungan harian. Tujuannya adalah agar 
kita semua belajar terus-menerus untuk menjadi pribadi yang berhikmat. Dengan 
demikian akan lahir, Salomo-Salomo baru, Petrus-Petrus yang baru, Yoel-Yoel yang 
baru dan Bileam-Bileam yang baru. Sebab semakin banyak orang-orang yang 
berhikmat, maka akan semakin banyak tindakan atau aktivitas yang berhikmat. Aktivitas 
atau tindakan yang berhikmat tidak saja bermanfaat untuk diri sendiri tetapi juga untuk 
orang lain di sekitar kita bahkan bisa berdampak global. 

Kami juga tidak lupa mengucapkan terima kasih kepada para penulis renungan: 
St. Hendro Budiyanto, Ancella Lioktriani Rante, Markus Masan Bali, Bambang Putut, 
Deslita Br. Tarigan, Pankrasius Niksan, Irene Caronima, Antonius Sinaga, Katrin 
Sudaryani, Yulianti Hadinda dan Florensia Sitinjak. Semoga BKSN 2019 ini kita semua 
semakin bergairah dan penuh sukacita, bersama Sabda-Sabda Tuhan yang telah 
diterjemahkan dalam bentuk renungan harian menjadi sesuatu yang menggerakkan dan 
memotivasi kita menuju terbentuknya pribadi-pribadi yang berhikmat seperti Raja 
Salomo, rasul Petrus, Nabi Yoel dan Bileam. 
 
 
 
 
 
Tuhan Yesus memberkati, 
Rm. V. Rudy Hartono, Pr 
Ketua Komisi Kateketik KAJ 
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Minggu, 01 September 2019: Hari Minggu Biasa XXII 
Bacaan: Sir 3:17-18.20.28-29; Mzm 68:4-5ac.6-7ab.10-11; Ibr 12:18-19.22-24a;  
Luk 14:1.7-14 
 
14:1 Pada suatu hari Sabat Yesus datang ke rumah salah seorang pemimpin dari 
orang-orang Farisi untuk makan di situ. Semua yang hadir mengamat-amati Dia dengan 
saksama. 14:7 Karena Yesus melihat, bahwa tamu-tamu berusaha menduduki tempat-
tempat kehormatan, Ia mengatakan perumpamaan ini kepada mereka: 14:8 "Kalau 
seorang mengundang engkau ke pesta perkawinan, janganlah duduk di tempat 
kehormatan, sebab mungkin orang itu telah mengundang seorang yang lebih terhormat 
dari padamu, 14:9 supaya orang itu, yang mengundang engkau dan dia, jangan datang 
dan berkata kepadamu: Berilah tempat ini kepada orang itu. Lalu engkau dengan malu 
harus pergi duduk di tempat yang paling rendah. 14:10 Tetapi, apabila engkau 
diundang, pergilah duduk di tempat yang paling rendah. Mungkin tuan rumah akan 
datang dan berkata kepadamu: Sahabat, silakan duduk di depan. Dan dengan demikian 
engkau akan menerima hormat di depan mata semua tamu yang lain. 14:11 Sebab 
barangsiapa meninggikan diri, ia akan direndahkan dan barangsiapa merendahkan diri, 
ia akan ditinggikan." 14:12 Dan Yesus berkata juga kepada orang yang mengundang 
Dia: "Apabila engkau mengadakan perjamuan siang atau perjamuan malam, janganlah 
engkau mengundang sahabat-sahabatmu atau saudara-saudaramu atau kaum 
keluargamu atau tetangga-tetanggamu yang kaya, karena mereka akan membalasnya 
dengan mengundang engkau pula dan dengan demikian engkau mendapat balasnya. 
14:13 Tetapi apabila engkau mengadakan perjamuan, undanglah orang-orang miskin, 
orang-orang cacat, orang-orang lumpuh dan orang-orang buta. 14:14 Dan engkau akan 
berbahagia, karena mereka tidak mempunyai apa-apa untuk membalasnya kepadamu. 
Sebab engkau akan mendapat balasnya pada hari kebangkitan orang-orang benar." 

 
PRIBADI YANG RENDAH HATI  

 
“Sebab barangsiapa meninggikan diri, ia akan direndahkan dan barangsiapa 

merendahkan diri, ia akan ditinggikan." (Luk 14:11) 
 

Anak-anak yang terkasih,hari ini kita mendengarkan Firman Tuhan dari Injil 
Lukas yang menekankan tentang sikap rendah hati. Apakah itu sikap rendah hati? 
Sikap rendah hati itu berarti tidak sombong, murah hati, tidak egois dan bisa menyadari 
kemampuan yang dimilikinya. Tuhan Yesus mengingatkan kita bahwa, apabila kita 
diundang oleh seseorang ke pesta bawalah diri kita sebagai orang yang rendah hati. 
Sebab, orang yang rendah hati akan selalu dihargai orang. oleh karena itu, marilah kita 
mengikuti pesan Yesus ini dengan bersikap rendah hati di dalam kehidupan sehari-hari.  



 
Refleksi 
Sudahkah aku bersikap rendah hati? 
 
Doa 
Ya Tuhan Yesus, bimbinglah dan tuntunlah aku agar bisa menjadi pribadi yang rendah 
hati. Sebab, Engkaulah pengantara kami, kini dan sepanjang masa. Amin.   
 
Aksi 
Aku mau menunjukan sikap rendah hati terhadap papa mama dan sesama. 
 
 
 
 
 
Senin, 02 September 2019: Hari Biasa, Pekan Biasa XXII 
Bacaan: 1Tes 4:13-17a; Mzm 96:1.3-5.11-13; Luk 4:16-30 

 
4:16 Ia datang ke Nazaret tempat Ia dibesarkan, dan menurut kebiasaan-Nya pada hari 
Sabat Ia masuk ke rumah ibadat, lalu berdiri hendak membaca dari Alkitab. 4:17 
Kepada-Nya diberikan kitab nabi Yesaya dan setelah dibuka-Nya, Ia menemukan nas, 
di mana ada tertulis: 4:18 "Roh Tuhan ada pada-Ku, oleh sebab Ia telah mengurapi 
Aku, untuk menyampaikan kabar baik kepada orang-orang miskin; dan Ia telah 
mengutus Aku 4:19 untuk memberitakan pembebasan kepada orang-orang tawanan, 
dan penglihatan bagi orang-orang buta, untuk membebaskan orang-orang yang 
tertindas, untuk memberitakan tahun rahmat Tuhan telah datang." 4:20 Kemudian Ia 
menutup kitab itu, memberikannya kembali kepada pejabat, lalu duduk; dan mata 
semua orang dalam rumah ibadat itu tertuju kepada-Nya. 4:21 Lalu Ia memulai 
mengajar mereka, kata-Nya: "Pada hari ini genaplah nas ini sewaktu kamu 
mendengarnya." 4:22 Dan semua orang itu membenarkan Dia dan mereka heran akan 
kata-kata yang indah yang diucapkan-Nya, lalu kata mereka: "Bukankah Ia ini anak 
Yusuf?" 4:23 Maka berkatalah Ia kepada mereka: "Tentu kamu akan mengatakan 
pepatah ini kepada-Ku: Hai tabib, sembuhkanlah diri-Mu sendiri. Perbuatlah di sini juga, 
di tempat asal-Mu ini, segala yang kami dengar yang telah terjadi di Kapernaum!" 4:24 
Dan kata-Nya lagi: "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya tidak ada nabi yang dihargai 
di tempat asalnya. 4:25 Dan Aku berkata kepadamu, dan kata-Ku ini benar: Pada 
zaman Elia terdapat banyak perempuan janda di Israel ketika langit tertutup selama tiga 
tahun dan enam bulan dan ketika bahaya kelaparan yang hebat menimpa seluruh 
negeri. 4:26 Tetapi Elia diutus bukan kepada salah seorang dari mereka, melainkan 
kepada seorang perempuan janda di Sarfat, di tanah Sidon. 4:27 Dan pada zaman nabi 
Elisa banyak orang kusta di Israel dan tidak ada seorang pun dari mereka yang 
ditahirkan, selain dari pada Naaman, orang Siria itu." 4:28 Mendengar itu sangat 
marahlah semua orang yang di rumah ibadat itu. 4:29 Mereka bangun, lalu menghalau 
Yesus ke luar kota dan membawa Dia ke tebing gunung, tempat kota itu terletak, untuk 
melemparkan Dia dari tebing itu. 4:30 Tetapi Ia berjalan lewat dari tengah-tengah 
mereka, lalu pergi. 



 
BERANI MENYAMPAIKAN KABAR BAIK 

 
 "Roh Tuhan ada pada-Ku, oleh sebab Ia telah mengurapi Aku, untuk menyampaikan 

kabar baik kepada orang-orang miskin; dan Ia telah mengutus Aku” (Luk 4:18) 
 

Anak-anak yang terkasih, pernahkah kamu menyampaikan kabar baik kepada 
orang lain? Misalnya kamu memberitahu papa dan mama bahwa kamu mendapat nilai  
bintang lima dari gurumu karena kamu mewarnai dengan bagus. Bagaimana 
perasaanmu? Tentu kamu merasa senang bukan? Nah, pada hari ini, kita mendengar 
kisah tentang Yesus yang pulang ke kampung tempat ia dibesarkan. Sesampainya 
disana Yesus pergi ke tempat ibadat. Kemudian ditempat ibadat,Ia diberi kesempatan 
untuk membaca Alkitab di depan umat yang hadir. Saat itu, Yesus membaca kisah dari 
Kitab Nabi Yesaya yang menceritakan tentang diri-Nya dan tujuan-Nya hadir ke dunia. 
Apa tujuan Yesus kedunia? Tujuannya ialah untuk menyampaikan kabar baik kepada 
semua orang yakni Yesus menyembuhkan orang sakit dan lain-lain. Oleh karena itu, 
marilah kita mengikuti teladan Yesus untuk berani menyampaikan kabar baik kepada 
orang yang ada di sekitar kita dengan cara membuat papa dan mama bangga, 
menolong orang yang kesusahan, mau berbagi makanan dengan teman. 

 
Refleksi 
Apakah selama ini aku sudah berani menyampaikan kabar baik kepada sesama? 
 
Doa 
Ya Tuhan Yesus, bimbinglah aku selalu agar berani menyampaikan kabar baik kepada 
sesama. Sebab, Engkaulah pengantara kami, kini dan sepanjang masa. Amin. 
  
Aksi 
Aku mau berbagi makanan dengan teman 
 
 
 
 
 
Selasa, 03 September 2019: Hari Biasa, Pekan Biasa XXII 
PW S. Gregorius Agung, Paus dan Pujangga Gereja  
Bacaan: 1Tes 5:1-6.9-11; Mzm 27:1.4.13-14; Luk 4:31-37 
 
4:31 Kemudian Yesus pergi ke Kapernaum, sebuah kota di Galilea, lalu mengajar di situ 
pada hari-hari Sabat. 4:32 Mereka takjub mendengar pengajaran-Nya, sebab 
perkataan-Nya penuh kuasa. 4:33 Di dalam rumah ibadat itu ada seorang yang 
kerasukan setan dan ia berteriak dengan suara keras: 4:34 "Hai Engkau, Yesus orang 
Nazaret, apa urusan-Mu dengan kami? Engkau datang hendak membinasakan kami? 
Aku tahu siapa Engkau: Yang Kudus dari Allah." 4:35 Tetapi Yesus menghardiknya, 
kata-Nya: "Diam, keluarlah dari padanya!" Dan setan itu pun menghempaskan orang itu 
ke tengah-tengah orang banyak, lalu keluar dari padanya dan sama sekali tidak 



menyakitinya. 4:36 Dan semua orang takjub, lalu berkata seorang kepada yang lain, 
katanya: "Alangkah hebatnya perkataan ini! Sebab dengan penuh wibawa dan kuasa Ia 
memberi perintah kepada roh-roh jahat dan mereka pun keluar." 4:37 Dan tersebarlah 
berita tentang Dia ke mana-mana di daerah itu. 
 

SANTO GREGORIUS AGUNG,  
PAUS DAN PUJANGGA GEREJA  

 
Anak-anak yang terkasih,hari ini kita merayakan pesta Santo Gregorius, Paus 

dan Pujangga Gereja. Siapakah Santo Gregorius Agung? Santo Gregorius Agung lahir 
di Roma pada tahun 540. Santo Gregorius Agung ini berasal dari keluarga bangsawan 
yang kaya raya. Ayahnya bernama Gordianus dan ibunya bernama Silvia. Berdasarkan 
latar belakang keluarganya, Santo Gregorius bisa mengenyang pendidikan yang 
memadai. Pada usia 33 tahun, Santo Gregorius menjadi prefek kota Roma, suatu 
kedudukan tinggi dan terhormat dalam dunia politik Roma saat itu. Namun, ternyata 
Tuhan menghendaki agar Santo Gregorius berkarya di kebun anggur-Nya. Santo 
Gregorius pun menanggapi panggilan Tuhan ini dengan memulai hidup membiara dan 
ia pun menjual sebagaian hartanya untuk mendirikan biara-biara. Selain itu, Santo 
Gregorius juga membantu orang-orang miskin yang tertindas. Pada tahun 586, ia dipilih 
menjadi abbas di Biara Santo Andreas di Roma. Disanalah ia berjuang membebaskan 
para budak belian yang di jual di pasar-pasar kota Roma. Pada tahun 590, ia diangkat 
menjadi Paus.Santo Gregorius adalah Paus pertama yang secara resmi 
mengumumkan dirinya sebagai kepala Gereja Katolik sedunia. Pada tahun 604 Santo 
Gregorius meninggal dunia. Semoga belajar dari kehidupan Santo Gregorius ini, kita 
pun bisa menjadi penolong bagi  orang lain yang ada di sekitar kita. 

 
Refleksi 
Pernahkah aku menolong sesama yang sedang kesusahan? 
 
Doa 
Ya Tuhan Yesus, bimbinglah saya agar bisa menjadi penolong bagi orang lain yang ada 
di sekitarku. Sebab, Engkaulah pengantara kami, kini dan sepanjang masa. Amin.  
  
Aksi 
Mau memberi makan kepada saudara yang berkekurangan. 
 
 
 
 
Rabu, 04 September 2019: Hari Biasa, Pekan Biasa XXII 
Bacaan: Kol 1:1-8; Mzm 52:10.11; Luk 4:38-44 
 
4:38 Kemudian Ia meninggalkan rumah ibadat itu dan pergi ke rumah Simon. Adapun 
ibu mertua Simon demam keras dan mereka meminta kepada Yesus supaya menolong 
dia. 4:39 Maka Ia berdiri di sisi perempuan itu, lalu menghardik demam itu, dan penyakit 
itu pun meninggalkan dia. Perempuan itu segera bangun dan melayani mereka. 4:40 



Ketika matahari terbenam, semua orang membawa kepada-Nya orang-orang sakitnya, 
yang menderita bermacam-macam penyakit. Ia pun meletakkan tangan-Nya atas 
mereka masing-masing dan menyembuhkan mereka. 4:41 Dari banyak orang keluar 
juga setan-setan sambil berteriak: "Engkau adalah Anak Allah." Lalu Ia dengan keras 
melarang mereka dan tidak memperbolehkan mereka berbicara, karena mereka tahu 
bahwa Ia adalah Mesias. 4:42 Ketika hari siang, Yesus berangkat dan pergi ke suatu 
tempat yang sunyi. Tetapi orang banyak mencari Dia, lalu menemukan-Nya dan 
berusaha menahan Dia supaya jangan meninggalkan mereka. 4:43 Tetapi Ia berkata 
kepada mereka: "Juga di kota-kota lain Aku harus memberitakan Injil Kerajaan Allah 
sebab untuk itulah Aku diutus." 4:44 Dan Ia memberitakan Injil dalam rumah-rumah 
ibadat di Yudea. 
  

YESUS MAHA PENYEMBUH 
 

“Maka Ia berdiri di sisi perempuan itu, lalu menghardik demam itu, dan penyakit itu pun 
meninggalkan dia. Perempuan itu segera bangun dan melayani mereka.” (Luk 4:39) 

 
Anak-anak yang terkasih, Pernahkah kamu merasa sakit? Bagaimana 

perasaanmu? Pasti kamu merasa sedih bukan? Ketika kita sakit, kita tidak bisa berbuat 
apa apa. Misalnya, tidak bisa bermain, tidak bisa ke sekolah dan tidak bisa melakukan 
aktivitas yang lain. Injil hari ini juga mengisahkan tentang ibu mertua Simon yang 
sedang sakit dan disembuhkan oleh Yesus. Saat Yesus singgah di rumah ibu mertua 
Simon, Ia melihat ibu mertua Simon sedang sakit dan Simonpun meminta Yesus agar  
menyembuhkan ibu mertuanya. Yesus pun menyembuhkan ibu mertua Simon sehingga 
dia bisa melayani mereka. Maka dari itu, belajar dari kisah Injil hari ini, marilah kita 
semua datang dan berdoa kepada Yesus, apabila kita sedang sakit. Sebab, Yesus 
adalah maha penyembuh dari segala penyakit. 

 
Refleksi 
Apakah selama ini ketika sakit aku datang kepada Yesus? 
 
Doa 
Ya Bapa yang penuh kasih ajarilah aku untuk selalu mengandalkan Tuhan saat saya 
sedang sakit. Demi Kristus Tuhan dan penganatara kami. Amin.   
 
Aksi 
Aku mau berdoa kepada Yesus setiap hari 
 
 
 
 
Kamis, 05 September 2019: Hari Biasa, Pekan Biasa XXII 
Bacaan: Kol 1:9-14; Mzm 98:2-3ab.3cd-4.5-6; Luk 5:1-11 
 
5:1 Pada suatu kali Yesus berdiri di pantai danau Genesaret, sedang orang banyak 
mengerumuni Dia hendak mendengarkan firman Allah. 5:2 Ia melihat dua perahu di tepi 



pantai. Nelayan-nelayannya telah turun dan sedang membasuh jalanya. 5:3 Ia naik ke 
dalam salah satu perahu itu, yaitu perahu Simon, dan menyuruh dia supaya 
menolakkan perahunya sedikit jauh dari pantai. Lalu Ia duduk dan mengajar orang 
banyak dari atas perahu. 5:4 Setelah selesai berbicara, Ia berkata kepada Simon: 
"Bertolaklah ke tempat yang dalam dan tebarkanlah jalamu untuk menangkap ikan." 5:5 
Simon menjawab: "Guru, telah sepanjang malam kami bekerja keras dan kami tidak 
menangkap apa-apa, tetapi karena Engkau menyuruhnya, aku akan menebarkan jala 
juga." 5:6 Dan setelah mereka melakukannya, mereka menangkap sejumlah besar ikan, 
sehingga jala mereka mulai koyak. 5:7 Lalu mereka memberi isyarat kepada teman-
temannya di perahu yang lain supaya mereka datang membantunya. Dan mereka itu 
datang, lalu mereka bersama-sama mengisi kedua perahu itu dengan ikan hingga 
hampir tenggelam. 5:8 Ketika Simon Petrus melihat hal itu ia pun tersungkur di depan 
Yesus dan berkata: "Tuhan, pergilah dari padaku, karena aku ini seorang berdosa." 5:9 
Sebab ia dan semua orang yang bersama-sama dengan dia takjub oleh karena 
banyaknya ikan yang mereka tangkap; 5:10 demikian juga Yakobus dan Yohanes, 
anak-anak Zebedeus, yang menjadi teman Simon. Kata Yesus kepada Simon: "Jangan 
takut, mulai dari sekarang engkau akan menjala manusia." 5:11 Dan sesudah mereka 
menghela perahu-perahunya ke darat, mereka pun meninggalkan segala sesuatu, lalu 
mengikut Yesus. 
 

AKU MAU IKUT YESUS  
 

“Dan sesudah mereka menghela perahu-perahunya ke darat, mereka pun 
meninggalkan segala sesuatu, lalu mengikut Yesus.” (Luk 5:11) 

 
Anak-anak yang terkasih, siapa yang mau ikut Yesus? tentu kita semua mau 

mengikuti Yesus bukan? Mengapa? Karena Yesus selalu mengajarkan hal-hal yang 
baik. Injil hari ini, mengisahkan tentang kehidupan nelayan. Simon Petrus adalah 
seorang murid Yesus yang bekerja sebagai nelayan. Apakah pekerjaan nelayan? 
Nelayan bekerja sebagai penangkap ikan. Pada saat itu,Simon Petrus sedang berada 
di tepi pantai sedang membersihkan jalanya tetapi, ia dan teman-temannya tidak 
mendapat ikan. Kemudian, Yesus naik keatas perahu Simon Petrus dan memintanya 
untuk membawa perahunya ke tengah laut. Simon Petrus pun mengikuti perintah 
Yesus, mereka pun mendapat ikan yang banyak. Melihat hal itu, Simon Petrus merasa 
terkejut dan merasa bahwa dirinya tidak layak berhadapan dengan Yesus. Namun, 
karena sikap kerendahan hatinya Yesuspun memintanya untuk menjadi murid-Nya. 
Simon Petrus pun mengikuti Yesus. Semoga kitapun bisa seperti Simon Petrus yang 
mau menjadi murid Yesus untuk mewartakan Injil kepada semua orang.  

 
Refleksi 
Apakah aku juga mau mengikuti Yesus seperti Simon Petrus? 
 
Doa 
Ya bapa, bimbinglah aku agar bisa mengikuti teladan-Mu untuk mewartakan Injil 
kepada semua orang. Demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Amin. 
  



Aksi 
Aku mau menjadi penolong bagi teman-temanku. 
 
 
 
 
 
Jumat, 06 September 2019: Hari Biasa, Pekan Biasa XXII 
Bacaan: Kol 1:15-20; Mzm 100:2-5; Luk 5:33-39 
 
5:33 Orang-orang Farisi itu berkata pula kepada Yesus: "Murid-murid Yohanes sering 
berpuasa dan sembahyang, demikian juga murid-murid orang Farisi, tetapi murid-murid-
Mu makan dan minum." 5:34 Jawab Yesus kepada mereka: "Dapatkah sahabat 
mempelai laki-laki disuruh berpuasa, sedang mempelai itu bersama mereka? 5:35 
Tetapi akan datang waktunya, apabila mempelai itu diambil dari mereka, pada waktu 
itulah mereka akan berpuasa." 5:36 Ia mengatakan juga suatu perumpamaan kepada 
mereka: "Tidak seorang pun mengoyakkan secarik kain dari baju yang baru untuk 
menambalkannya pada baju yang tua. Jika demikian, yang baru itu juga akan koyak 
dan pada yang tua itu tidak akan cocok kain penambal yang dikoyakkan dari yang baru 
itu. 5:37 Demikian juga tidak seorang pun mengisikan anggur yang baru ke dalam 
kantong kulit yang tua, karena jika demikian, anggur yang baru itu akan mengoyakkan 
kantong itu dan anggur itu akan terbuang dan kantong itu pun hancur. 5:38 Tetapi 
anggur yang baru harus disimpan dalam kantong yang baru pula. 5:39 Dan tidak 
seorang pun yang telah minum anggur tua ingin minum anggur yang baru, sebab ia 
akan berkata: Anggur yang tua itu baik." 
  

PUASA SEBAGAI AWAL YANG BARU 
 

“Jawab Yesus kepada mereka: "Dapatkah sahabat mempelai laki-laki  
disuruh berpuasa, sedang mempelai itu bersama mereka?” (Luk 5:34) 

 
Anak-anak yang terkasih, kisah Injil hari ini melukiskan tentang cara berpuasa. 

Apa itu puasa? Puasa artinya tanda pertobatan, tanda penyangkalan diri. Puasa selalu 
berkaitan dengan doa. Dengan berpuasa kita memulai awal yang baru. Yesus dalam 
Injil hari ini, ingin mengingatkan kita bahwa apabila kita berpuasa hendaklah kita 
lakukan dengan niat yang tulus dari hati bukan sekedar mengikuti aturan semata-mata. 
Semoga belajar dari kisah injil hari ini, marilah kita menjalankan pesan Yesus untuk 
mendasari puasa kita dengan niat dari hati yang tulus, bukan karena disuruh sama 
papa dan mama atau hanya sekedar mengikuti jejak orang lain.  

 
Refleksi 
Apakah aku sudah berpuasa karena niatku sendiri? 
 
Doa 
Ya Bapa, ketuklah hatiku agar terdorong untuk menjalankan puasa yang sesuai dengan 
kehendek-Mu. Sebab Engkaulah pengantara kami, kini dan sepanjang masa. Amin.  



  
Aksi 
Aku mau berpuasa sekali dalam seminggu  
 
 
 
 
Sabtu, 07 September 2019: Hari Biasa, Pekan Biasa XXII 
Bacaan: Kol 1:21-23; Mzm 54:3-4.6.8; Luk 6:1-5 
 
6:1 Pada suatu hari Sabat, ketika Yesus berjalan di ladang gandum, murid-murid-Nya 
memetik bulir gandum dan memakannya, sementara mereka menggisarnya dengan 
tangannya. 6:2 Tetapi beberapa orang Farisi berkata: "Mengapa kamu berbuat sesuatu 
yang tidak diperbolehkan pada hari Sabat?" 6:3 Lalu Yesus menjawab mereka: 
"Tidakkah kamu baca apa yang dilakukan oleh Daud, ketika ia dan mereka yang 
mengikutinya lapar, 6:4 bagaimana ia masuk ke dalam Rumah Allah dan mengambil roti 
sajian, lalu memakannya dan memberikannya kepada pengikut-pengikutnya, padahal 
roti itu tidak boleh dimakan kecuali oleh imam-imam?" 6:5 Kata Yesus lagi kepada 
mereka: "Anak Manusia adalah Tuhan atas hari Sabat." 
 

AKU BERANI BERBUAT BAIK 
 

“Kata Yesus lagi kepada mereka: "Anak Manusia adalah 
Tuhan atas hari Sabat."(Luk 6:5) 

 
Anak-anak yang terkasih, pernahkah papa dan mamamu membuat peraturan 

untukmu? Misalnya jam 6 pagi bangun dan siap-siap ke sekolah, pulang sekolah 
mengerjakan PR, jam 4 sore mandi, dan sebagainya. Apakah kamu merasa terbebani 
dengan hal seperti itu? Injil hari ini, mengisahkan tentang orang-orang Farisi yang 
sangat taat dengan peraturan peribadatan. Maka, ketika mereka melihat murid-murid 
Yesus melanggar aturan hari sabat, mereka pun memberikan kritik kepada Yesus. 
Yesus juga seorang yang taat akan aturan yang ada, namun Yesus berani melakukan 
apa yang benar. Yesus selalu mengutamakan perbuatan kasih di dalam setiap karya-
Nya. Semoga kitapun bisa meneladani sikap Yesus dengan selalu berani berbuat 
kebaikan dalam kehidupan kita sehari-hari.  

 
Refleksi 
Sudah beranikah aku melakukan kebaikan? 
 
Doa 
Ya Bapa, bimbinglah aku agar selalu menjadi pribadi yang berani melakukan kebaikan 
terhadap orang lain. Demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Amin. 
  
Aksi 
Aku mau memberikan sedikit uang jajan untuk pengemis  
 



 
 
Minggu, 08 September 2019: Hari Minggu Biasa XXIII 
Bacaan: Keb 9:13-18; Mzm 90:3-4.5-6.12-13.14.17; Flm 1:9b-10.12-17; Luk 14:25-33 
 
14:25 Pada suatu kali banyak orang berduyun-duyun mengikuti Yesus dalam 
perjalanan-Nya. Sambil berpaling Ia berkata kepada mereka: 14:26 "Jikalau seorang 
datang kepada-Ku dan ia tidak membenci bapanya, ibunya, isterinya, anak-anaknya, 
saudara-saudaranya laki-laki atau perempuan, bahkan nyawanya sendiri, ia tidak dapat 
menjadi murid-Ku. 14:27 Barangsiapa tidak memikul salibnya dan mengikut Aku, ia 
tidak dapat menjadi murid-Ku. 14:28 Sebab siapakah di antara kamu yang kalau mau 
mendirikan sebuah menara tidak duduk dahulu membuat anggaran biayanya, kalau-
kalau cukup uangnya untuk menyelesaikan pekerjaan itu? 14:29 Supaya jikalau ia 
sudah meletakkan dasarnya dan tidak dapat menyelesaikannya, jangan-jangan semua 
orang yang melihatnya, mengejek dia, 14:30 sambil berkata: Orang itu mulai 
mendirikan, tetapi ia tidak sanggup menyelesaikannya. 14:31 Atau, raja manakah yang 
kalau mau pergi berperang melawan raja lain tidak duduk dahulu untuk 
mempertimbangkan, apakah dengan sepuluh ribu orang ia sanggup menghadapi lawan 
yang mendatanginya dengan dua puluh ribu orang? 14:32 Jikalau tidak, ia akan 
mengirim utusan selama musuh itu masih jauh untuk menanyakan syarat-syarat 
perdamaian. 14:33 Demikian pulalah tiap-tiap orang di antara kamu, yang tidak 
melepaskan dirinya dari segala miliknya, tidak dapat menjadi murid-Ku.  
 
 

JADILAH AKU SEBAGAI ALAT-MU 
 

“Barangsiapa tidak memikul salibnya dan mengikut Aku, ia tidak 
 dapat menjadi murid-Ku.” (Luk 14:27) 

 
Anak-anak yang terkasih, kisah Injil hari ini, menceritakan tentang suka duka 

menjadi murid Yesus. Menjadi murid Yesus bukanlah suatu hal yang mudah. Mengapa? 
Karena, apabila kita mengikuti Yesus kita harus rela kehilangan sesuatu yang kita 
sayangi. Misalnya, kalau kita mau menjadi pastor atau suster, kita harus rela hidup jauh 
dari mama dan papa. Yesus dalam Injil hari ini, mengingatkan kita, bahwa saat kita mau 
menjadi murid-Nya, kita harus bisa menerima segala kenyataan yang ada. Semoga 
pesan Yesus ini menjadi kekuatan bagi kita untuk tetap berani menjadi murid Yesus 
dengan menjadi berkat bagi orang lain yang ada di sekitar kita.  

 
Refleksi 
Bisakah aku menjadi murid Yesus?  
 
Doa 
Ya Tuhan Yesus, ajarilah aku untuk selalu berani menjadi murid-Mu dan pakailah aku 
untuk mewartakan kebaikan bagi sesamaku. Demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. 
Amin.  
  



Aksi 
Aku akan meminjamkan mainan untuk teman  
 
 
 
 
Senin, 09 September 2019: Hari Biasa, Pekan Biasa XXIII 
PF S. Petrus Klaver, Imam 
Bacaan: Kol 1:24-2:3; Mzm 62:6-7.9; Luk 6:6-11 
 
6:6 Pada suatu hari Sabat lain, Yesus masuk ke rumah ibadat, lalu mengajar. Di situ 
ada seorang yang mati tangan kanannya. 6:7 Ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi 
mengamat-amati Yesus, kalau-kalau Ia menyembuhkan orang pada hari Sabat, supaya 
mereka dapat alasan untuk mempersalahkan Dia. 6:8 Tetapi Ia mengetahui pikiran 
mereka, lalu berkata kepada orang yang mati tangannya itu: "Bangunlah dan berdirilah 
di tengah!" Maka bangunlah orang itu dan berdiri. 6:9 Lalu Yesus berkata kepada 
mereka: "Aku bertanya kepada kamu: Manakah yang diperbolehkan pada hari Sabat, 
berbuat baik atau berbuat jahat, menyelamatkan nyawa orang atau 
membinasakannya?" 6:10 Sesudah itu Ia memandang keliling kepada mereka semua, 
lalu berkata kepada orang sakit itu: "Ulurkanlah tanganmu!" Orang itu berbuat demikian 
dan sembuhlah tangannya. 6:11 Maka meluaplah amarah mereka, lalu mereka 
berunding, apakah yang akan mereka lakukan terhadap Yesus. 
 

SANTO PETRUS KLAVER, PENGAKU IMAN 
 

Anak-anak yang terkasih, pernahkah kamu mendengar kisah tentang Santo 
Petrus Klaver? Siapakah Santo Petrus Klaver? Santo Petrus Klaver adalah seorang 
imam Yesuit dari spanyol. Santo Petrus Klaver ini lahir di Verdu, Katalonia pada tahun 
1581. Santo Petrus Klaver pernah belajar di Universitas Barcelona. Disini ia berkenalan 
dengan Imam-Iman Serikat Yesus dan mulai tertarik dengan cara hidup mereka. Maka 
setelah menyelesaikan studinya di Barcelona, ia memutuskan untuk masuk novisiat 
Serikat Yesus di Tarragona pada tahun 1601. Santo Petrus Klaver, memiliki seorang 
sahabat yakni bruder Alphonsus Rodriques yang merupakan penjaga pintu kolese. 
Bruder inilah yang membimbingnya untuk mengenal cara hidup penyangkalan dan 
penyerahan diri semata-mata kepada Tuhan. Santo Petrus Klaver ditahbiskan menjadi 
Imam pada tahun 1616 di kota Kartagena. Saat mengucapkan kaul kekal ia 
menambahkan suatu janji untuk bekerja semata-mata bagi orang Negro. Ia pun 
mewartakan Injil kepada mereka tentang kasih Kristus. Dalam 40 tahun karyanya, ia 
berhasil mempermandikan 300.000 orang, tidak hanya orang negro, tetapi juga para 
pelaut, pedagang dan pemimpin kota itu. Pada tanggal 8 september 1654, Santo Petrus 
Klaver meninggal dunia karena sakit keras. Oleh karena itu, belajar dari hidup Santo 
Petrus Klaver ini, semoga kita juga bisa menjadi berani untuk berkarya dan 
menyampakan kabar baik bagi semua orang terutama orang terdekat kita yakni 
keluarga.  

 
 



Refleksi 
Apakah aku sudah berani menyampaikan kabar baik bagi orang lain? 
 
 
Doa 
Ya Tuhan Yesus, bimbinglah aku agar berani menyampaikan kabar baik bagi orang 
yang kujumpai. Sebab, Engkaulah pengantar kami, kini dan sepanjang masa. Amin.  
 
Aksi 
Aku akan menolong teman yang sakit 
 
 
 
Selasa, 10 September 2019: Hari Biasa, Pekan Biasa XXIII 
Bacaan: Kol 2:6-15; Mzm 145:1-2.8-11; Luk 6:12-19 
 
6:12 Pada waktu itu pergilah Yesus ke bukit untuk berdoa dan semalam-malaman Ia 
berdoa kepada Allah. 6:13 Ketika hari siang, Ia memanggil murid-murid-Nya kepada-
Nya, lalu memilih dari antara mereka dua belas orang, yang disebut-Nya rasul: 6:14 
Simon yang juga diberi-Nya nama Petrus, dan Andreas saudara Simon, Yakobus dan 
Yohanes, Filipus dan Bartolomeus, 6:15 Matius dan Tomas, Yakobus anak Alfeus, dan 
Simon yang disebut orang Zelot, 6:16 Yudas anak Yakobus, dan Yudas Iskariot yang 
kemudian menjadi pengkhianat. 6:17 Lalu Ia turun dengan mereka dan berhenti pada 
suatu tempat yang datar: di situ berkumpul sejumlah besar dari murid-murid-Nya dan 
banyak orang lain yang datang dari seluruh Yudea dan dari Yerusalem dan dari daerah 
pantai Tirus dan Sidon. 6:18 Mereka datang untuk mendengarkan Dia dan untuk 
disembuhkan dari penyakit mereka; juga mereka yang dirasuk oleh roh-roh jahat 
beroleh kesembuhan. 6:19 Dan semua orang banyak itu berusaha menjamah Dia, 
karena ada kuasa yang keluar dari pada-Nya dan semua orang itu disembuhkan-Nya. 
 
 

DUA BELAS RASUL YESUS  
 

“Ketika hari siang, Ia memanggil murid-murid-Nya kepada-Nya, lalu memilih dari  
antara mereka dua belas orang, yang disebut-Nya rasul.” (Luk 6:13) 

 
Anak-anak yang terkasih, berapakah jumlah rasul Yesus? Rasul Yesus 

berjumlah 12 orang. Siapa nama 12 rasul Yesus? kedua belas rasul Yesus bernama, 
Simon Petrus, Andreas, Yakobus, Yohanes, Filipus, Tomas, Yakobus anak Alfeus, 
Tadeus, Simon orang zelot, Matius, Bartolomeus dan Yudas Iskariot. Yesus memilih 
mereka untuk membantunya menjadi pewarta Injil kepada segala bangsa. Semoga kita 
pun bisa menjadi rasul-rasul Yesus untuk menyampaikan kabar baik Injil kepada papa 
mama, keluarga dan orang-orang yang kita jumpai di dalam kehidupan kita sehari-hari.  

 
Refleksi 
Pantaskah aku menjadi rasul Yesus? 



 
Doa 
Ya Tuhan Yesus ajarilah dan bimbinglah aku agar bisa menjadi rasul-Mu di tengah 
kelurgaku dan sesama. sebab, Engkaulah pengantara kami, kini dan sepanjang masa. 
Amin.  
  
Aksi 
Aku ingin menjadi rasul bagi keluargaku. 
 
 
 
 
Rabu, 11 September 2019 
Hari Biasa (H) 
Bacaan: Kol 3: 1-11; Mzm 145: 2-3.10-11.12-13ab 
Bacaan Injil: Luk. 6: 20-26 
 

UCAPAN BAHAGIA DAN PERINGATAN 
 (Luk. 6: 20-26) 

 
Lalu Yesus memandang murid-murid-Nya dan berkata: "Berbahagialah, hai kamu yang 
miskin  , karena kamulah yang empunya Kerajaan Allah.Berbahagialah, hai kamu yang 
sekarang ini lapar, karena kamu akan dipuaskan. Berbahagialah, hai kamu yang 
sekarang ini menangis, karena kamu akan tertawa. Berbahagialah kamu, jika karena 
Anak Manusiaorang membenci kamu, dan jika mereka mengucilkan kamu, dan mencela 
kamu serta menolak namamu sebagai sesuatu yang jahat. Bersukacitalah pada waktu 
itu dan bergembiralah,sebab sesungguhnya, upahmu besar di sorga; karena secara 
demikian juga nenek moyang mereka telah memperlakukan para nabi.  Tetapi celakalah 
kamu, hai kamu yang kaya, karena dalam kekayaanmu kamu telah memperoleh 
penghiburanmu.Celakalah kamu, yang sekarang ini kenyang, karena kamu akan 
lapar. Celakalah kamu, yang sekarang ini tertawa, karena kamu akan berdukacita dan 
menangis.Celakalah kamu, jika semua orang memuji kamu; karena secara demikian 
juga nenek moyang mereka telah memperlakukan nabi-nabi palsu." 

 
Lalu Yesus memandang murid-murid-Nya dan berkata: "Berbahagialah, hai kamu yang 

miskin  , karena kamulah yang empunya Kerajaan Allah(Luk. 6: 20) 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 



MENGALAH BUKAN BERARTI KALAH 
 

Hai, Apa Kabar anak-anak? Saya mau tanya nih siapa yang disini suka marah-
marah? Nah, Saya ada cerita nih. Ada 2 anak kecil yang sangat lucu saat bermain 
mereka berebutan mainan mobil. Namanya Bimbim dan Bombom. Bimbim saat itu 
sedang asik bermain mobilannya, lalu tiba-tiba Bombom datang merebut mainan 
Bimbim. Akhirnya Bimbim merebut kembali. Seketika Bombom langsung menangis, 
karena Bimbim kasihan melihat Bombom menangis, akhirnya Bimbim mengalah 
dengan memberikan mobilan miliknya ke Bombom sambil berkata “nih untuk kamu 
bim,jangan menangis lagi ya” 

Kita harus belajar mengasihi seperti yang pernah Tuhan ajarkan dalam Injil : 
“Tetapi, kepada kamu, yang mendengarkan aku, Aku berkata : Kasihilah musuhMu, 
berbuatlah baik kepada orang yang membenci kamu” (Lukas 6:27) 

Anak-anak harus menjadi anak yang baik ya seperti bimbim yang suka memberi, 
karena Tuhan suka kepada anak yang baik hati seperti Bimbim yang selalu mengasihi 
saudaranya. 
 
Refleksi: 

1. Adik-Adik, Siapa yang mau seperti Bimbim? 
2. Siapa yang sudah  mengasihi teman disekolah, dirumah atau dimana pun kalian 

berada? 
 
Marilah Berdoa: 
Tuhan Yesus yang baik, terimakasih karena engkau sudah menyertai kami sepanjang 
hari, ajarkan kami untuk menjadi anak yang baik dan mampu berbuat baik kepada 
sesama.Amin 
 
Aksi: 
Berikanlah sebuah bantuan kepada sesama yang membutuhkan pertolongan dan 
perhatian kita! 

 
 
 

Kamis, 12 September 2019 
Hari Biasa (H) 
Bacaan: Kol 3: 12-17; Mzm 150: 1-2.3-4.5-6 
Bacaan Injil: Luk. 6: 27-38 
 

KASIHILAH MUSUHMU 
(Luk. 6: 27-38) 

 
 "Tetapi kepada kamu, yang mendengarkan Aku, Aku berkata: Kasihilah musuhmu, 
berbuatlah baik kepada orang yang membenci kamu; mintalah berkat bagi orang yang 
mengutuk kamu; berdoalah bagi orang yang mencaci kamu.  Barangsiapa menampar 
pipimu yang satu, berikanlah juga kepadanya pipimu yang lain, dan barangsiapa yang 
mengambil jubahmu, biarkan juga ia mengambil bajumu .  Berilah kepada setiap orang 



yang meminta kepadamu; dan janganlah meminta kembali kepada orang yang 
mengambil kepunyaanmu. Dan sebagaimana kamu kehendaki supaya orang perbuat 
kepadamu, perbuatlah juga demikian kepada mereka. Dan jikalau kamu mengasihi 
orang yang mengasihi kamu, apakah jasamu? Karena orang-orang berdosapun 
mengasihi juga orang-orang yang mengasihi mereka. Sebab jikalau kamu berbuat baik 
kepada orang yang berbuat baik kepada kamu, apakah jasamu?Orang-orang 
berdosapun berbuat demikian. Dan jikalau kamu meminjamkan sesuatu kepada orang, 
karena kamu berharap akan menerima sesuatu dari padanya, apakah jasamu? Orang-
orang berdosapun meminjamkan kepada orang-orang berdosa, supaya mereka 
menerima kembali sama banyak. Tetapi kamu, kasihilah musuhmu dan berbuatlah baik 
kepada mereka  dan pinjamkan dengan tidak mengharapkan balasan, maka upahmu 
akan besar dan kamu akan menjadi anak-anak i  Allah Yang Mahatinggi, sebab Ia baik 
terhadap orang-orang yang tidak tahu berterima kasih dan terhadap orang-orang 
jahat. Hendaklah kamu murah hati, sama seperti Bapamu l  adalah murah 
hati."“Janganlah kamu menghakimi , maka kamupun tidak akan dihakimi.Dan janganlah 
kamu menghukum, maka kamupun tidak akan dihukum; ampunilah dan kamu akan 
diampuni. Berilah  dan kamu akan diberi: suatu takaran yang baik, yang dipadatkan, 
yang digoncang dan yang tumpah ke luar akan dicurahkan ke dalam ribaanmu. Sebab 
ukuran yang kamu pakai untuk mengukur, akan diukurkan kepadamu." 
 

"Tetapi kepada kamu, yang mendengarkan Aku, Aku berkata: Kasihilah musuhmu, 
berbuatlah baik kepada orang yang membenci kamu; mintalah berkat bagi orang yang 

mengutuk kamu; berdoalah bagi orang yang mencaci kamu (Luk 6: 27) 
 

 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
SUKACITAKU UNTUK SEKELILING 

 
Hallo adik-adik, tau ngga sih hanya dengan hal kecil saja kita dapat membuat 

orang disekitar kita bahagia. Waktu kakak kecil dahulu, kakak merasa bahagia sekali 
saat kakak menolong seseorang, lalu seseorang itu mengucapkan “terimakasih, kamu 
anak yang baik sekali” 

http://alkitab.sabda.org/passage.php?passage=lukas%206:27-38
http://alkitab.sabda.org/passage.php?passage=lukas%206:27-38


Adik-adik bacaan kita hari ini diambil dalam injil:"Tetapi kepada kamu, yang 
mendengarkan Aku, Aku berkata: Kasihilah musuhmu, berbuatlah baik kepada orang 
yang membenci kamu; mintalah berkat bagi orang yang mengutuk kamu; berdoalah 
bagi orang yang mencaci kamu (Luk 6:27) 

Nah, adik-adik mau kan membuat orang disekitar adik-adik bahagia?Marilah kita 
belajar dari hal kecil, seperti setiap kali adik-adik diberi sesuatu oleh seseorang, jangan 
pernah lupa untuk mengucapkan terimakasih ya. 
 
Refleksi: 

 Maukah aku membuat orang disekitar aku bahagia? 

 Sudahkah kamu membuat orang disekitar kamu bahagia? 
 
Marilah berdoa: 
Ya, Tuhan Terimakasih sudah mengajarkan aku cara untuk membuat orang disekitar 
aku bahagia, mampukan aku untuk terus belajar membuat orang disekitarku bahagia. 
Amin 
 
Aksi: 
Lakukanlah satu perbuatan baik kepada orang lain yang tidak kalian kenal! 

 
 
 
 

Jumat, 13 September 2019 
Pw S. Yohanes Krisostomus, Usk PujG (P) 
Bacaan: 1Tim 1: 1-2.12-14; Mzm 16: 1.2a.5.7-8.11 
Bacaan Injil: Luk. 6: 39-42 
 
Yesus mengatakan pula suatu perumpamaan kepada mereka: "Dapatkah orang buta 
menuntun orang buta? Bukankah keduanya akan jatuh ke dalam lobang?  Seorang 
murid tidak lebih dari pada gurunya,tetapi barangsiapa yang telah tamat pelajarannya 
akan sama dengan gurunya. Mengapakah engkau melihat selumbar di dalam mata 
saudaramu, sedangkan balok di dalam matamu sendiri tidak engkau 
ketahui?Bagaimanakah engkau dapat berkata kepada saudaramu: Saudara, biarlah 
aku mengeluarkan selumbar yang ada di dalam matamu, padahal balok yang di dalam 
matamu tidak engkau lihat? Hai orang munafik, keluarkanlah dahulu balok dari matamu, 
maka engkau akan melihat dengan jelas untuk mengeluarkan selumbar itu dari mata 
saudaramu." 

 
 

Yesus mengatakan pula suatu perumpamaan kepada mereka: "Dapatkah orang buta 
menuntun orang buta?Bukankah keduanya akan jatuh ke dalam lobang?   

(Luk. 6: 39) 
 



 
 
 
 
 
 
 
 

. 
 
 
 
 
 
 
 

AKU MALU TIDAK BERBAGI 
 

Shalom adik-adik, suatu hari yang cerah ada seorang kakek tua yang sedang 
bersedih karena kelaparan dan tidak memiliki uang untuk membeli makanan. Selain itu, 
matanya tidak bisa melihat karena buta.Lalu datanglah seorang anak yang bernama 
cici, ia melihat kakek tua itu dengan rasa kasihan dan sedih. Akhirnya hati cici tergerak 
untuk memberikan makanan yang ia miliki untuk kakek tua yang buta itu. 

Ibu bacakan kutipan dari Injil (Luk 6:39), Yesus mengatakan pula suatu 
perumpamaan kepada mereka: "Dapatkah orang buta menuntun orang buta?Bukankah 
keduanya akan jatuh ke dalam lobang?   

Nah.Anak-anak melalui bacaan Injil hari ini yang kita dengar, kita harus bersikap 
seperti cici yang mau membantu dan melayani orang disekitar kita yang lemah, kecil, 
miskin dan sakit karena matanya tidak bisa melihat.Kita memberi dengan apa yang kita 
miliki, jangan pernah takut untuk kekurangan.Kita bersyukur karena diberi kemampuan 
dan hidup yang cukup supaya kita mampu membantu, menuntun orang-orang yang 
lemah, kecil, menderita dan tersingkirkan karena kekurangannya (buta, tuli, cacat) 
dsbnya.Tuhan pasti memberikan kemampuan kepada kita agar kita mampu membawa 
teman, orang-orang di sekitar kita mengalami kebahagiaan dan kegembiraan. 
 
Refleksi: 

 Adik-adik pernah tidak memberi orang lain tetapi yang adik-adik miliki hanya 
tinggal sedikit atau pernah menuntun orang atau sesama yang buta, tuli, cacat 
/kekurangan fisik?  

 Maukah aku melakukan hal seperti yang dilakukan cici? 
 
Marilah berdoa: 
Tuhan Yesus yang baik, bantulah kami untuk selalu memberi orang di sekeliling kami 
dengan setulus hati.Hanya dalam namaMu kami berdoa dan mengucap syukur. Amin 
 
Aksi: 



Kumpulkanlah barang atau benda di rumah yang sudah tidak terpakai tetapi masih 
layak untuk diberikan kepada sesama yang membutuhkan bantuan kita. 

 
 
 
 

Sabtu, 14 September 2019 
Pesta Salib Suci (M) 
Bacaan: Bil 21: 4-9 atau Flp. 2: 6-11; Mzm 78: 1-2.34-35.36-37.38 
Bacaan Injil: Yoh. 3: 13-17 
 

Tidak ada seorangpun yang telah naik ke sorga,  selain dari pada Dia yang telah 
turun dari sorga,  yaitu Anak Manusia.  Dan sama seperti Musa meninggikan ular di 
padang gurun,  demikian juga Anak Manusia harus ditinggikan,  supaya setiap orang 
yang percaya kepada-Nya beroleh hidup  yang kekal.  Karena begitu besar kasih  Allah 
akan dunia ini  , sehingga Ia telah mengaruniakan  Anak-Nya  yang tunggal, supaya 
setiap orang yang percaya  kepada-Nya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang 
kekal.  Sebab Allah mengutus Anak-Nya ke dalam dunia bukan untuk menghakimi 
dunia, melainkan untuk menyelamatkannya oleh Dia.  

 
Karena begitu besar kasih  Allah akan dunia ini, sehingga Ia telah 

mengaruniakan  Anak-Nya  yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya  kepada-
Nya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. (Yoh. 3: 16) 

 
KASIH ITU BAIK 

 
Kita berjumpa lagi anak-anak kristus.Suatu hari saat disekolah, ada anak yang 

mengambil bekal makanan milik temannya, saat bekalnya diambil anak itu hanya 
terdiam dan tidak menangis. Lalu ibu gurunya  mendekati dan bertanya: “Kenapa kamu 
tidak menangis? jawab anak itu “Tidak apa apa Ibu”. “Kata kakak sekolah minggu, aku 
harus mengasihi teman, walaupun ia jahat pada kita”. 

Injil hari ini mengajarkan kita untuk mengasihi. Dalam Injil Yoh 3:16 dikatakan: 
“Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia telah mengaruniakan 
Anak-Nya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepada-Nya tidak binasa, 
melainkan beroleh hidup yang kekal.”) 

Kalian pernah mendengar sebuah lagu yangberjudul K-A-S-I-H?lagunya seperti 
ini: K....A....S....I....H... 2x. Kasih-kasih-kasih 2xKasih....Kasih itu sabar, Tidak suka 
marah-marah, Sayang kepada teman, seperti kasih YESUS.  

Dalam lagu ini dinyatakan bahwa kita harus mengasihi teman, seperti  Yesus 
mengasihi kita terlebih dulu. 
 
Refleksi: 
1.Apa yang akan kamu lakukan jika bekal makananmu diambil oleh orang lain ? 
2.Apakah kamu bisa bersikap mengasihi seperti anak dalam cerita tersebut? 
 
 



Marilah berdoa: 
 Ya Tuhan, karena Kasih-Mu, Engkau mengampuni orang-orang yang 
berdosa.Berikanlah kemampuan agar kami dapat hidup dalam kasih seperti Engkau 
sendiri yang mampu mengasihi, mengampuni dan memberkati orang-orang yang 
menyakiti-Mu. Amin 
 
 
Aksi: 
Berikanlah benda kesayanganmu untuk sesama yang kekurangan? 

NO AKSI CENTRANG 

1 Membantu makanan bergizi 
dan sehat 

 

2 Memberikan mainan 
kesayangannya untuk orang 
yang tidak mampu 

 

3 Mengumpulkan pakaian/baju 
bersih sehingga pantas untuk 
digunakannya 

 

 
 
 

Minggu, 15 September 2019 
Hari Minggu Biasa XXIV 
Bacaan: Kel 32: 7-11, Kel 13-14; Mzm 51:3-4, 12-13. 17.19; 1 Tim 1: 12-17;  
Bacaan Injil: Luk. 15: 1-32 (15: 1-10) 
 
Para pemungut cukai dan orang-orang berdosa biasanya datang kepada Yesus untuk 
mendengarkan Dia. Maka bersungut-sungutlah orang-orang Farisi dan ahli-ahli Taurat, 
katanya: "Ia menerima orang-orang berdosa dan makan bersama-sama dengan 
mereka. " Lalu Ia mengatakan perumpamaan u  ini kepada mereka:  “Siapakah di antara 
kamu yang mempunyai seratus ekor domba, dan jikalau ia kehilangan seekor di 
antaranya, tidak meninggalkan yang sembilan puluh sembilan ekor di padang gurun 
dan pergi mencari yang sesat itu sampai ia menemukannya?  Dan kalau ia telah 
menemukannya, ia meletakkannya di atas bahunya dengan gembira, dan setibanya di 
rumah ia memanggil sahabat-sahabat dan tetangga-tetangganya serta berkata kepada 
mereka: Bersukacitalah bersama-sama dengan aku, sebab dombaku  yang hilang itu 
telah kutemukan. Aku berkata kepadamu: Demikian juga akan ada sukacita di 
sorga  karena satu orang berdosa yang bertobat, lebih dari pada sukacita karena 
sembilan puluh sembilan orang benar yang tidak memerlukan pertobatan. " 
 
Perumpamaan tentang dirham yang hilang 
"Atau perempuan manakah yang mempunyai sepuluh dirham, dan jika ia kehilangan 
satu di antaranya, tidak menyalakan pelita dan menyapu rumah serta mencarinya 
dengan cermat sampai ia menemukannya ? Dan kalau ia telah menemukannya, ia 
memanggil sahabat-sahabat dan tetangga-tetangganya serta berkata: Bersukacitalah 
bersama-sama dengan aku, sebab dirhamku y  yang hilang itu telah kutemukan. Aku 

http://alkitab.sabda.org/passage.php?passage=luk%2015:%201-32
http://alkitab.sabda.org/passage.php?passage=luk%2015:%201-32


berkata kepadamu: Demikian juga akan ada sukacita pada malaikat-malaikat Allah 
karena satu orang berdosa yang bertobat." 
 
Perumpamaan tentang anak yang hilang 
Yesus berkata lagi: "Ada seorang mempunyai dua anak laki-laki. Kata yang bungsu 
kepada ayahnya: Bapa, berikanlah kepadaku bagian harta milik kita yang menjadi 
hakku.  Lalu ayahnya membagi-bagikan harta kekayaan itu di antara mereka. Beberapa 
hari kemudian anak bungsu itu menjual seluruh bagiannya itu lalu pergi ke negeri yang 
jauh. Di sana ia memboroskan harta miliknya itu dengan hidup berfoya-foya.  Setelah 
dihabiskannya semuanya, timbullah bencana kelaparan di dalam negeri itu dan iapun 
mulai melarat.  Lalu ia pergi dan bekerja pada seorang majikan di negeri itu. Orang itu 
menyuruhnya ke ladang untuk menjaga babinya.  Lalu ia ingin mengisi perutnya dengan 
ampas yang menjadi makanan babi itu, tetapi tidak seorangpun yang memberikannya 
kepadanya.  Lalu ia menyadari keadaannya. katanya: Betapa banyaknya orang upahan 
bapaku yang berlimpah-limpah makanannya, tetapi aku di sini mati kelaparan. Aku akan 
bangkit dan pergi kepada bapaku dan berkata kepadanya: Bapa, aku telah 
berdosa terhadap sorga dan terhadap bapa,  aku tidak layak lagi disebutkan anak bapa; 
jadikanlah aku sebagai salah seorang upahan bapa.  Maka bangkitlah ia dan pergi 
kepada bapanya. Ketika ia masih jauh.ayahnya telah melihatnya, lalu tergeraklah 
hatinya oleh belas kasihan . Ayahnya itu berlari mendapatkan dia lalu merangkul dan 
mencium dia.  Kata anak itu kepadanya: Bapa, aku telah berdosa terhadap sorga dan 
terhadap bapa, aku tidak layak lagi disebutkan anak bapa. Tetapi ayah itu berkata 
kepada hamba-hambanya: Lekaslah bawa ke mari jubah  yang terbaik, pakaikanlah itu 
kepadanya dan kenakanlah cincin pada jarinyadan sepatu pada kakinya.  Dan ambillah 
anak lembu tambun itu, sembelihlah dia dan marilah kita makan dan 
bersukacita.  Sebab anakku ini telah mati dan menjadi hidup kembali,   ia telah 
hilang   dan didapat kembali. Maka mulailah mereka bersukaria. Tetapi anaknya yang 
sulung berada di ladang dan ketika ia pulang dan dekat ke rumah, ia mendengar bunyi 
seruling dan nyanyian tari-tarian.  Lalu ia memanggil salah seorang hamba dan 
bertanya kepadanya apa arti semuanya itu. Jawab hamba itu: Adikmu telah kembali 
dan ayahmu telah menyembelih anak lembu tambun, karena ia mendapatnya kembali 
dengan sehat.  Maka marahlah  anak sulung itu dan ia tidak mau masuk. Lalu ayahnya 
keluar dan berbicara dengan dia.  Tetapi ia menjawab ayahnya, katanya: Telah 
bertahun-tahun aku melayani bapa dan belum pernah aku melanggar perintah bapa, 
tetapi kepadaku belum pernah bapa memberikan seekor anak kambing untuk 
bersukacita dengan sahabat-sahabatku. Tetapi baru saja datang anak bapa yang telah 
memboroskan harta kekayaan   bapa bersama-sama dengan pelacur-pelacur,   maka 
bapa menyembelih anak lembu tambun itu untuk dia.  Kata ayahnya kepadanya: 
Anakku, engkau selalu bersama-sama dengan aku, dan segala kepunyaanku adalah 
kepunyaanmu. Kita patut bersukacita dan bergembira karena adikmu telah mati dan 
menjadi hidup kembali, ia telah hilang dan didapat kembali. " 
 

"Siapakah di antara kamu yang mempunyai seratus ekor domba, dan jikalau ia 
kehilangan seekor di antaranya, tidak meninggalkan yang sembilan puluh  

sembilan ekor di padang gurun dan pergi mencari yang sesat  
itu sampai ia menemukannya? (Luk. 15: 4) 



 
AKU MAU PEDULI SEPERTI PAPA MAMA KU 

 
Siapa di sini yang senang bermain? Saat anak-anak sedang bermain papa 

mama kalian akan mencari. Terkadang anak-anak bermain suka lupa waktu dan suka 
tidak ijin terlebih dahulu, sehingga membuat papa mama menjadi takut dan sedih. 
Sehingga papa mama akan mencari kalian sampai ketemu. 
Bacaan injil hari inipun mengisahkan tentang sifat Allah yang peduli terhadap anak-
anaknya, seperti yang diungkapkan dalam injil : "Siapakah di antara kamu yang 
mempunyai seratus ekor domba, dan jikalau ia kehilangan seekor di antaranya, tidak 
meninggalkan yang sembilan puluh sembilan ekor di padang gurun dan pergi mencari 
yang sesat itu sampai ia menemukannya? 

Begitulah juga dengan kalian.Contoh kecilnya kalian harus menjaga sesuatu 
yang kamu miliki dengan baik, dan jika ingin bermain seharusnya kalian meminta ijin 
terlebih dahulu kepada papa mama sehingga tidak membuat mereka takut dan sedih. 
 
Refleksi: 
1. seringkah kalian meminta ijin kepada papa mama ketika hendak bermain? 
2.sudahkah kalian menjaga barang kesayangan kalian agar tidak hilang? 
3. jika ada temanmu yang kehilangan barangnya, maukah kamu membantu untuk 
mencarikan? 
 
Marilah berdoa: 
Tuhan Yesus ajarilah kami untuk menjadi anak-anak yang peduli terhadap sesama. 
Amin. 
 
Aksi: 
Melakukan gerakan kebersihan kelas. 
 
 
 
 
Senin, 16 September 2019 
Pw S. Kornelius, Paus dan S. Siprianus, Usk Mrt (M) 
Bacaan:; 1 Tim 2: 1-8; Mzm 28: 2.7.8-9; Luk 7: 1-10; atau dr RUybs.  
Bacaan Injil: Luk. 7: 1-10 
 

Yesus menyembuhkan hamba seorang perwira di Kapernaum 
 Setelah Yesus selesai berbicara  di depan orang banyak, masuklah Ia ke 
Kapernaum.  Di situ ada seorang perwira yang mempunyai seorang hamba, yang 
sangat dihargainya.Hamba itu sedang sakit keras dan hampir mati.  Ketika perwira itu 
mendengar tentang Yesus, ia menyuruh beberapa orang tua-tua Yahudi kepada-Nya 
untuk meminta, supaya Ia datang dan menyembuhkan hambanya.  Mereka datang 
kepada Yesus dan dengan sangat mereka meminta pertolongan-Nya, katanya: "Ia layak 
Engkau tolong,  sebab ia mengasihi bangsa kita dan dialah yang menanggung 
pembangunan rumah ibadat kami."  Lalu Yesus pergi bersama-sama dengan mereka. 



Ketika Ia tidak jauh lagi dari rumah perwira itu, perwira itu menyuruh sahabat-
sahabatnya untuk mengatakan kepada-Nya: "Tuan, janganlah bersusah-susah, sebab 
aku tidak layak menerima Tuan di dalam rumahku;  sebab itu aku juga menganggap 
diriku tidak layak untuk datang kepada-Mu. Tetapi katakan saja sepatah kata, maka 
hambaku itu akan sembuh. Sebab aku sendiri seorang bawahan, dan di bawahku ada 
pula prajurit. Jika aku berkata kepada salah seorang prajurit itu: Pergi!, maka ia pergi, 
dan kepada seorang lagi: Datang!, maka ia datang, ataupun kepada hambaku: 
Kerjakanlah ini!, maka ia mengerjakannya." Setelah Yesus mendengar perkataan itu, Ia 
heran akan dia, dan sambil berpaling kepada orang banyak yang mengikuti Dia, Ia 
berkata: "Aku berkata kepadamu, iman sebesar ini 1  tidak pernah Aku jumpai, sekalipun 
di antara orang Israel!" Dan setelah orang-orang yang disuruh itu kembali ke rumah, 
didapatinyalah hamba itu telah sehat kembali. 
 

 Setelah Yesus mendengar perkataan itu, Ia heran akan dia, dan sambil 
berpaling kepada orang banyak yang mengikuti Dia, Ia berkata: "Aku berkata 

kepadamu, iman sebesar ini 1  tidak pernah Aku jumpai, sekalipun di antara orang 
Israel!"  Dan setelah orang-orang yang disuruh itu kembali ke rumah, didapatinyalah 

hamba itu telah sehat kembali (Luk 7: 9-10) 
 

SEMUA AKAN INDAH PADA WAKTUNYA 
 

Hallo.Apa kabar? Mana coba Ibu mau lihat senyum manisnya kalian.Ibu akan 
bercerita: Waktu itu Ibu pernah nonton film. Ceritanya seperti ini,ada anak rajin sekali 
sekolahnya, namun suatu hari ia divonis oleh dokter mengidap penyakit yang tidak ada 
obatnya. Keluarga sangat sedih sekali mendengar berita itu.Dengan penuh keyakinan 
keluarga itu memohon anugrah kesembuhan kepada Tuhan.Tiba waktunya, dengan 
penuh perjuangan dan iman, anak itu mendapat karunia kesembuhan dari Tuhan. 

Kabar baik ini diambil dalam injil (Luk 7 : 1-10) dikutip dalam (Luk 7 : 9) yang 
berbunyi demikian:(“setelah Yesus mendengarkan perkataan itu, ia heran akan dia, dan 
sambil berpaling kepada orang banyak yang mengikuti Dia, Ia berkata :”Aku berkata 
kepadamu, iman sebesar ini tidak pernah aku jumpai, sekalipun di antara orang Israel!”) 

Dalam cerita ini kita diajarkan untuk selalu rendah hati, tidak perlu sombong. 
Kebaikan kita tidak perlu kita umbar-umbar ke orang,karena orang akan tau kebaikan 
kita dengan sendirinya dan selalu mengandalkan Tuhan. 
 
Refleksi : 
Siapa yang punya mainan baru sering dipamerin? Tapi giliran temennya mau pinjam 
tidak dibolehin? 
 
Marilah berdoa: 
Tuhan Yesus sadarkan kami agar dalam hidup ini sanggup untuk memperbaiki sikap-
sikap kami.Bantulah kami dengan roh kudusmu agar kami selalu rendah hati.Terima 
kasih Tuhan Yesus.Amin. 
 
Aksi : 
Mewarnai gambar Yesus menyembuhkan orang sakit. 

http://alkitab.sabda.org/passage.php?passage=luk%207:%201-10#n1
http://alkitab.sabda.org/passage.php?passage=luk%207:%201-10#n1


Selasa, 17 September 2019 
Hari Biasa (H) 
Bacaan:; BcE 1 Tim 3:1-13; Mzm 101:1-2ab.2cd-3ab.5.6; 
Bacaan Injil: Luk. 7: 11-17 
 

Yesus membangkitkan anak muda di Nain 
Kemudian Yesus pergi ke suatu kota yang bernama Nain. Murid-murid-Nya pergi 
bersama-sama dengan Dia, dan juga orang banyak menyertai-Nya berbondong-
bondong.  Setelah Ia dekat pintu gerbang kota, ada orang mati diusung ke luar, anak 
laki-laki, anak tunggal ibunya yang sudah janda, dan banyak orang dari kota itu 
menyertai janda itu.  Dan ketika Tuhan  melihat janda itu, tergeraklah hati-Nya oleh 
belas kasihan , lalu Ia berkata kepadanya: "Jangan menangis!"  Sambil menghampiri 
usungan itu Ia menyentuhnya, dan sedang para pengusung berhenti, Ia berkata: "Hai 
anak muda, Aku berkata kepadamu, bangkitlah!" Maka bangunlah orang itu dan duduk 
dan mulai berkata-kata, dan Yesus menyerahkannya kepada ibunya. Semua orang itu 
ketakutan   dan mereka memuliakan Allah,   sambil berkata: "Seorang nabi  besar telah 
muncul di tengah-tengah kita," dan "Allah telah melawat umat-Nya." Maka tersiarlah 
kabar tentang Yesus di seluruh Yudea dan di seluruh daerahsekitarnya. 
 
 

TIDAK ADA USAHA YANG SIA-SIA 
 

Jagoan Kristus. Didekat rumah Nisa,ada anak bernama ciko yang sering  
bermain sepeda roda 2, lalu datanglah Putra dengan membawa sepeda-nya untuk 
minta tolong ajarkan cara bermain sepeda roda 2. Namun ciko tidak mau mengajarkan, 
ia malah mengejeknya. Akhirnya Putra berusaha terus-menerus dengan sendirinya, dan 
akhirnya Putra malah lebih jago bermain sepedanya dibandingkan Ciko. 

Kabar gembira ini sama seperti kehidupan Tuhan dalam bacaan injil : “seorang 
murid tidak lebih dari pada gurunya, tetapi barangsiapa yang telah tamat pelajarannya 
akan sama dengan gurunya.”) 

Mulai hari ini, yuk kita belajar untuk saling membantu dan menghargai seseorang 
yang dibawah kita. Karena kita tidak akan tau sampai kapan seseorang itu akan  
dibawah kita, jika suatu saat nanti seseorang itu diatas kita apa yang akan kita lakukan. 
 
Refleksi : 
1. Mengapa kita harus menghargai orang? 
2. bagaimana cara kamu untuk menghargai seseorang? 
 
Marilah berdoa : 
Allah Bapa ku yang terkasih, tak henti aku berterimakasih karena kebaikanmu.Ajarkan 
aku agar mau menghargai dan membantu sesamaku.Amin. 
 
Aksi : 
Berpasangan menyusun puzzle 

 
 



 
 
Rabu, 18 September 2019 
Hari Biasa (H) 
Bacaan: BcE 1 Tim 3:14-16; Mzm 111:1-2.3-4.5-6. 
Bacaan Injil: Luk. 7: 31-35 
 

Yesus dan Yohanes Pembaptis 
 
Kata Yesus: "Dengan apakah akan Kuumpamakan orang-orang dari angkatan ini dan 
dengan apakah mereka itu sama?Mereka itu seumpama anak-anak yang duduk di 
pasar dan yang saling menyerukan: Kami meniup seruling bagimu, tetapi kamu tidak 
menari, kami menyanyikan kidung duka, tetapi kamu tidak menangis Karena Yohanes 
Pembaptis datang, ia tidak makan roti dan tidak minum anggur ,   dan kamu berkata: Ia 
kerasukan setan. Kemudian Anak Manusia datang, Ia makan dan minum, dan kamu 
berkata: Lihatlah, Ia seorang pelahap dan peminum , sahabat pemungut cukai dan 
orang berdosa.  Tetapi hikmat dibenarkan oleh semua orang yang menerimanya." 

 
JANGAN MENANGIS 

 
Semangat pagi anak-anak yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Dalam sekolah 

taman kanak-kanak  ada peraturan yang menyatakan penghantar anak sekolah hanya 
sampai gerbang sekolah,tidak boleh sampai dalam kelas. Namun setiap pagi nya ada 
anak yang selalu menangis karena orang tua nya hanya boleh menghantarkan anak 
sampai depan gerbang saja,setelah itu guru sekolahnya yang menemani nya. Namun 
lama kelamaan akhirnya anak itu terbiasa dan tidak menangis lagi, karena dia baru tau 
kalau guru-guru dan teman-teman sekolahnya sangat baik dengannya. 

Yuk kita baca sama-sama bacaan injil ini: (Luk 7 : 13 “Dan ketika Tuhan melihat 
janda itu, tergeraklah hati-Nya oleh belas kasihan, lalu ia berkata kepadanya :”jangan 
menangis!”) 

Adik-adik jangan sering menangis lagi ya, karena Tuhan Yesus ikutan sedih jika 
adik-adik menangis. Adik-adik tidak ingin kan jika Tuhan Yesus ikutan bersedih. 
 
Refleksi: 
Apa yang kamu lakukan jika temanmu menangis dalam kelas? 
 
Marilah berdoa: 
Ya Tuhan kami sekarang sadar ternyata menangis tidak menyelesaikan masalah 
kami.Kuatkanlah kami agar bangkit dari kelemahan kami.Jauhilah sikap cenggeng 
dirumah, disekolah, dan dimanapun saat kami berada.Amin. 
 
Aksi: 
Tuliskan pesan untuk orang yang paling kamu sayangi. 

 
 
 



 
 

Rabu, 19 September 2019 
HariBiasa (H) 
Bacaan: 1 Tim 4: 12-16; Mzm 111: 7-8. 9.10; 
Bacaan Injil: Luk. 7:36-50 
 

YESUS DIURAPI OLEH PEREMPUAN BERDOSA 
(LUK. 7:36-50) 

 
Seorang farisi mengundang Yesus untuk makan di rumahnya.Yesus datang ke rumah 
orang farisi itu, lalu duduk makan. Di kota itu ada seorang perempuan yang terkenal 
sebagai seorang berdosa. Ketika perempuan itu mendengar, bahwa Yesus sedang 
makan di rumah orang farisi itu, datanglah ia membawa sebuah buli-buli pualam berisi 
minyak wangi. Sambil menangis ia pergi berdiri di belakang Yesus dekat kaki-Nya, lalu 
membasahi kaki-Nya itu dengan air matanya dan menyekanya dengan rambutnya, 
kemudian ia mencium kaki-Nya dan meminyakinya dengan minyak wangi itu. Ketika 
orang farisi yang mengundang Yesus melihat hal itu, ia berkata dalam hatinya : “jika ia 
ini nabi, tentu ia tahu, siapakah dan orang apakah perempuan yang menjamah-Nya ini; 
tentu ia tahu, bahwa perempuan itu adalah seorang berdosa.” Lalu Yesus berkata 
kepadanya: “Simon, ada yang hendak kukatakan kepadamu.” Sahut Simon: 
“Katakanlah, Guru.””Ada dua orang yang berhutang kepada seorang pelepas uang. 
Yang seorang berhutang lima ratus dinar, yang lain lima puluh. Karena mereka tidak 
sanggup membayar, maka ia menghapuskan hutang kedua orang itu. Siapakah di 
antara mereka yang akan terlebih mengasihi dia?” Jawab Simon: “Aku kira dia yang 
paling banyak dihapuskan hutangnya.” Kata Yesus kepadanya: “Betul pendapatmu itu.” 
Dan sambil berpaling kepada perempuan itu, ia berkata kepada Simon: “Engkau lihat 
perempuan ini? Aku masuk ke rumahmu, namun engkau tidak memberikan Aku air 
untuk membasuh kaki-ku, tetapi dia membasahi kaki-ku dengan air mata dan 
menyekanya dengan rambutnya. Engkau tidak mencium Aku, tetapi sejak Aku masuk ia 
tiada henti-hentinya mencium kaki-ku. Engkau tidak meminyaki kepala-Ku dengan 
minyak, tetapi dia meminyaki kaki-ku dengan minyak wangi. Sebab itu Aku berkata 
kepadamu: Dosanya yang banyak itu telah diampuni, sebab ia telah banyak berbuat 
kasih. Tetapi orang yang sedikit diampuni, sedikit juga ia berbuat kasih.” Lalu ia berkata 
kepada perempuan itu: “Dosamu telah diampuni.” Dan mereka, yang duduk makan 
bersama Dia, berpikir dalam hati mereka : “Siapakah ia ini, Sehingga ia dapat 
mengampuni dosa?” Tetapi Yesus berkata kepada perempuan itu: “Imanmu telah 
menyelamatkan engkau, pergilah dengan selamat!”  
 

AKU ANAK TUHAN YANG RAJIN 
 

Anak-anak dalam kehidupan di dunia ini kita memiliki banyak sekali perbedaan, 
contohnya perbedaan ada anak yang rajin dan anak yang pemalas. Nah misalnya jika 
anak-anak yang rajin diberikan PR pasti ia akan mengerjakannya dan dan 
mengumpulkannya tepat waktu, kalau anak-anak yang pemalas pasti dia tidak akan 



mengerjakannya dan mengumpulkannya tidak tepat waktu, jika gurunya marahi baru ia 
berusaha mengerjakannya dengan segala cara agar cepat selesai.  
Nah dalam bacaan hari ini sama seperti sikap perempuan yang berdosa, tetapi dia 
terus berusaha untuk menyenangkan hati Yesus agar dosa-Nya dihapuskan. Sama 
seperti bacaan pada injil : “Di kota itu ada seorang perempuan yang terkenal sebagai 
seorang berdosa. Ketika perempuan itu mendengar, bahwa Yesus sedang makan di 
rumah orang farisi itu, datanglah ia membawa sebuah buli-buli pualam berisi minyak 
wangi. Sambil menangis ia pergi berdiri di belakang Yesus dekat kaki-Nya, lalu 
membasahi kaki-Nya itu dengan air matanya dan menyekanya dengan rambutnya, 
kemudian ia mencium kaki-Nya dan meminyakinya dengan minyak wangi itu.” (Luk. 
7:37-38) 
Anak-anak yang dikasihi Tuhan jangan tunggu dimarahi bapak/ibu guru dulu baru kalian 
mengerjakan PRnya, Ibu percaya anak-anak Tuhan pasti pada pinter-pinter dan rajin-
rajin. 
 
 
Refleksi: 
Siapa disini selalu mengerjakan PR? 
 
Marilah berdoa : 
Tuhan Yesus yang baik, bantulah kami agar kami bisa menjadi anak-anak yang baik 
dan rajin.Agar kami bisa mencerminkan sebagai anak-Mu.Amin. 
 
Aksi: 
Buatlah tindakan yang menunjukkan sikap mengampuni kesalahan orang lain! 

 
 

 
Jumat, 20 September 2019 
Pw S. Andreas Kim Taegon, Im, S. Paulus Chong Hasang, dkk Mrt (M) 
Bacaan:; BcE 1 Tim 6:2c-12; Mzm 49:6-7.8-10.17-18.19-20; 
Bacaan Injil: Luk. 8: 1-3 
 

Perempuan-perempuan yang melayani Yesus 
Tidak lama sesudah itu Yesus berjalan berkeliling dari kota ke kota dan dari desa ke 
desa memberitakan Injil Kerajaan Allah.  Kedua belas murid-Nya bersama-sama 
dengan Dia,  dan juga beberapa orang perempuan yang telah disembuhkan dari roh-
roh jahat atau berbagai penyakit, yaitu Maria yang disebut Magdalena,  yang telah 
dibebaskan dari tujuh roh jahat,  Yohana isteri Khuza bendahara Herodes,  Susana dan 
banyak perempuan lain. Perempuan-perempuan ini melayani rombongan itu dengan 
kekayaanmereka. 

 
AKU MALU TIDAK BERBAGI 

 
Shalom anak-anak. Suatu hari yang cerah ada seorang kakek tua yang sedang 

bersedih karena kelaparan dan tidak memiliki uang untuk membeli makanan. Lalu 



datang seorang anak yang bernama cici, ia melihat kakek tua itu dengan rasa kasihan 
dan sedih. Akhirnya hati cici tergerak untuk memberikan makanan yang ia miliki untuk 
kakek tua itu. 

Demikian juga dalam bacaan injil hari ini berkisah tentang bagaimana Maria 
Magdalena, Yohana, dan Susana tergerak untuk membantu pekerjaan Tuhan. seperti 
yang tertulis dalam: (Luk 8 : 3 “Yohana isteri Khuza bendahara Herodes, Susana dan 
banyak perempuan lain. Perempuan – perempuan ini melayani rombongan itu dengan 
kekayaan mereka.”) 

Nah, anak-anak kita harus bersikap seperti cici yang melayani orang disekitar 
kita dengan apa yang kita miliki, jangan pernah takut untuk kekurangan. Karena Tuhan 
akan memberikan lebih dari apa yang telah kita berikan terhadap sesama. 
 
Refleksi : 
1. Maukah kamu melakukan hal seperti yang dilakukan Cici, Maria Magdalena, Yohana, 
dan Susana? 
 
Marilah berdoa : 
Tuhan Yesus yang baik, bantulah kami untuk selalu memberi orang di sekeliling kami 
dengan setulus hati.Hanya dalam namaMu kami berdoa dan mengucap syukur.Amin. 
 
Aksi : 
Ajaklah orangtuamu untuk melayani sesama disekitar tempat tinggalmu. 
 
 
 

  
Jumat/ 21 September 2019 – Minggu/ 30 September 2019 

 

 
SABTU/ 21 SEPTEMBER 2019 
Pesta St. Matius, Rasul dan Penulis Injil 
Injil: Mat 9:9-13 
 
9 Setelah Yesus pergi dari situ, Ia melihat seorang yang bernama Matius duduk di 
rumah cukai, lalu Ia berkata kepadanya: "Ikutlah Aku." Maka berdirilah Matius lalu 
mengikut Dia. 10 Kemudian ketika Yesus makan di rumah Matius, datanglah banyak 
pemungut cukai dan orang berdosa dan makan bersama-sama dengan Dia dan murid-
murid-Nya. 11 Pada waktu orang Farisi melihat hal itu, berkatalah mereka kepada 
murid-murid Yesus: "Mengapa gurumu makan bersama-sama dengan pemungut cukai 
dan orang berdosa?" 12 Yesus mendengarnya dan berkata: "Bukan orang sehat yang 
memerlukan tabib, tetapi orang sakit. 13 Jadi pergilah dan pelajarilah arti firman ini: 
Yang Kukehendaki ialah belas kasihan dan bukan persembahan, karena Aku datang 
bukan untuk memanggil orang benar, melainkan orang berdosa." 
 

 
 



TEMAN GADO-GADO 
 

Anak-anak yang baik, apakah kamu tahu makanan yang disebut gado-gado? Di 
dalamnya tercampur berbagai rebusan sayur yang disiram bumbu kacang yang manis 
dan gurih. Sayuran tersebut terdiri dari banyak jenis yang berbeda-beda. Sama seperti 
saat kita berteman, kita memiliki banyak teman yang berbeda-beda. Ada yang berkulit 
putih, kulit coklat, mata hitam, mata coklat, rambut lurus, rambut keriting, ada yang 
sudah lancar berbicara, dan ada yang belum bisa berbicara. Semua adalah teman kita. 

Dalam Injil hari ini, Tuhan Yesus bertamu ke rumah Matius. Pemungut cukai 
yang tidak disukai orang banyak dan dianggap berbeda. Tetapi, Tuhan Yesus tidak 
pernah membedakan orang-orang. Tuhan Yesus berteman dengan semua orang. 
Teman yang gado-gado.  
 
REFLEKSI 
Apakah kamu memilih-milih dalam berteman ?  
 
DOA 
Ya Yesus yang baik, terima kasih karena aku memiliki banyak teman yang berbeda-
beda. Jadikanlah aku teman yang baik untuk orang lain sepertiMu. Amin. 
 
AKSI 
Ayo bermain dengan semua teman. 
 

 
 
 
 
MINGGU/ 22 SEPTEMBER 2019 
Hari Mingu Biasa XXV  
Injil: Luk 16:1-13 (Atau 16:10-13) 
 
10 "Barangsiapa setia dalam perkara-perkara kecil, ia setia juga dalam perkara-perkara 
besar. Dan barangsiapa tidak benar dalam perkara-perkara kecil, ia tidak benar juga 
dalam perkara-perkara besar. 11 Jadi, jikalau kamu tidak setia dalam hal Mamon yang 
tidak jujur, siapakah yang akan mempercayakan kepadamu harta yang sesungguhnya? 
12 Dan jikalau kamu tidak setia dalam harta orang lain, siapakah yang akan 
menyerahkan hartamu sendiri kepadamu? 13 Seorang hamba tidak dapat mengabdi 
kepada dua tuan. Karena jika demikian ia akan membenci yang seorang dan mengasihi 
yang lain, atau ia akan setia kepada yang seorang dan tidak mengindahkan yang lain. 
Kamu tidak dapat mengabdi kepada Allah dan kepada Mamon." 
 
 

ANAK-ANAK TERANG 
 

Anak-anak yang pintar, di sekolah kita selalu diajarkan untuk tertib pada aturan. 
Membuang sampah pada tempatnya, mengembalikan barang yang diambil pada 



tempatnya, datang sekolah tepat waktu, serta mengikuti jadwal kegiatan kelas seperti 
yang diarahkan Guru. Sikap yang taat dab patuh tersebut adalah sikap setia.  

Sikap setia juga yang harus kita punya sebagai anak-anak Yesus! Dengan 
patuh/ taat/ setia mengikuti ajaran Yesus maka kita akan menjadi anak-anak terang 
yang terlindungi dari godaan Iblis. Jadilah anak-anak terang yang patuh pada guru dan 
orang tua, melaksanakan aturan yang diberikan, dan bermain tanpa membedakan 
teman. 
 
REFLEKSI 
Apakah aku sudah menaati peraturan di sekolah dan di rumah ? 
 
DOA  
Tuhan Yesus yang baik, jadikanlah aku yang setia. Di sekolah, di rumah dan 
dimanapun aku berada. Sehingga terangMu selalu menjagaku dari godaan yang jahat. 
Amin. 
 
AKSI 
Ayo rapihkan kelas sebelum pulang. 
 

 
 
 
 
SENIN/ 23 SEPTEMBER 2019 
Hari Biasa, Pekan Biasa XXV 
PW S. Padre Pio dari Pietrelcina, Imam 
Injil: Luk 8:16-18 
 
16 "Tidak ada orang yang menyalakan pelita lalu menutupinya dengan tempayan atau 
menempatkannya di bawah tempat tidur, tetapi ia menempatkannya di atas kaki dian, 
supaya semua orang yang masuk ke dalam rumah dapat melihat cahayanya. 17 Sebab 
tidak ada sesuatu yang tersembunyi yang tidak akan dinyatakan, dan tidak ada sesuatu 
yang rahasia yang tidak akan diketahui dan diumumkan. 18 Karena itu, perhatikanlah 
cara kamu mendengar. Karena siapa yang mempunyai, kepadanya akan diberi, tetapi 
siapa yang tidak mempunyai, dari padanya akan diambil, juga apa yang ia anggap ada 
padanya." 
 

ALLAHKU MAHA TAU 
 

Anak-anak yang jujur, Allah kita adalah Allah Yang Maha Tahu?  Allah 
mengetahui semua hal, sekalipun dirahasiakan atau disembunyikan. Allah juga tahu 
apa yang kita pikirkan dan rasakan. Allah juga tahu setiap perbuatan kita, kepada 
siapapun.  

Di Sila ke-5, berbunyi “Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia”. Rakyat 
Indonesia termasuk kita, yang bisa sekolah maupun anak-anak yang tidak bisa sekolah 



karena lemah, cacat, miskin dan tersingkir. Ayo kita peduli pada anak-anak yang tidak 
bisa sekolah.  
 
REFLEKSI 
Apakah kamu sudah peduli pada anak-anak yang lemah, miskin, cacat dan tersingkir? 
 
DOA  
Allah yang Maha Tahu, ajarkanlah aku untuk peduli pada mereka yang lemah, miskin, 
cacat dan tersingkir. Amin. 
 
AKSI 
Ayo kumpulkan Aksi Sosial. 
 

 
 
 
 
SELASA/ 24 SEPTEMBER 2019 
Hari Biasa, Pekan Biasa XXV 
Injil: Luk 8:19-21 
 
19 Ibu dan saudara-saudara Yesus datang kepada-Nya, tetapi mereka tidak dapat 
mencapai Dia karena orang banyak. 20 Orang memberitahukan kepada-Nya: "Ibu-Mu 
dan saudara-saudara-Mu ada di luar dan ingin bertemu dengan Engkau." 21 Tetapi Ia 
menjawab mereka: "Ibu-Ku dan saudara-saudara-Ku ialah mereka, yang 
mendengarkan firman Allah dan melakukannya." 
 

BEKERJA SAMA 
 

Anak-anak yang cerdas, apakah kamu pernah menonton film Avengers? Dalam 
film tersebut, berkumpul pada Superhero yang bekerjasama untuk menyelamatkan 
dunia dari Tanos yang jahat. Perbuatan bekerjasama tersebut terjadi karena kita 
memiliki tujuan yang sama.  

Yesus berkata “IbuKu dan SaudaraKu adalah mereka yang mendengarkan 
sabda Allah dan melaksanakannya”. Melaksanakan sabda Allah menjadikan kita 
selamat, itulah tujuan kita. Mari bekerjasama melaksanakan sabda Allah. 
 
REFLEKSI 
Apakah aku sudah melaksanakan sabda Allah setiap hari? 
 
DOA  
Ya Yesus Juru Selamat aku dan dunia, ajarilah aku untuk selalu setia mendengarkan 
dan melaksanakan sabda Allah di manapun aku berada. Amin. 
 
 
 



AKSI 
Ayo laksanakan sabda Allah, dengan berbuat baik setiap hari. 
 

 
 
 
 
RABU/ 25 SEPTEMBER 2019 
Hari Biasa, Pekan Biasa XXV 
Injil: Luk 9:1-6 
 
1 Maka Yesus memanggil kedua belas murid-Nya, lalu memberikan tenaga dan kuasa 
kepada mereka untuk menguasai setan-setan dan untuk menyembuhkan penyakit-
penyakit. 2 Dan Ia mengutus mereka untuk memberitakan Kerajaan Allah dan untuk 
menyembuhkan orang, 3 kata-Nya kepada mereka: "Jangan membawa apa-apa dalam 
perjalanan, jangan membawa tongkat atau bekal, roti atau uang, atau dua helai baju. 4 
Dan apabila kamu sudah diterima dalam suatu rumah, tinggallah di situ sampai kamu 
berangkat dari situ. 5 Dan kalau ada orang yang tidak mau menerima kamu, keluarlah 
dari kota mereka dan kebaskanlah debunya dari kakimu sebagai peringatan terhadap 
mereka." 6 Lalu pergilah mereka dan mereka mengelilingi segala desa sambil 
memberitakan Injil dan menyembuhkan orang sakit di segala tempat. 
 
 

AKU MURID YANG PERCAYA 
 

Anak-anak yang berani, tahukah kamu kedua belas murid Tuhan Yesus juga 
adalah orang-orang berani. Mereka diutus Tuhan Yesus untuk pergi ke seluruh penjuru 
dunia. Mereka tidak membawa banyak barang, melainkan hanya tenaga dan kuasa dari 
Tuhan Yesus. Tetapi mereka mampu mengusir setan, menyembuhkan penyakit dan 
mengajarkan tentang Kerajaan Allah. Sungguh hebat bukan ! 

Semua kehebatan tersebut terjadi karena para murid percaya kepada Tuhan 
Yesus dengan sepenuh hati. Mereka juga setia pada ajaran Tuhan Yesus, sehingga 
selalu selamat. Naahh...kita juga bisa menjadi hebat seperti para murid, jika kita 
percaya pada Tuhan Yesus! 
 
REFLEKSI 
Apakah aku sudah percaya pada Tuhan Yesus dan tidak takut gelap? 
 
DOA 
Tuhan Yesus yang super hebat, ajarilah aku untu berani seperti Engkau. Aku mau 
selalu mengingat dan memanggil Engkau dimanapun aku berada, sekalipun aku 
sedang takut. Amin. 
 
AKSI  
Ayo berdoa dan matikan lampu sebelum tidur. 
 



KAMIS/ 26 SEPTEMBER 2019 
Hari Biasa, Pekan Biasa XXV 
PF S. Kosmas dan Damianus Martir 
Injil: Luk 9:7-9 
 
7 Herodes, raja wilayah, mendengar segala yang terjadi itu dan ia pun merasa cemas, 
sebab ada orang yang mengatakan, bahwa Yohanes telah bangkit dari antara orang 
mati. 8 Ada lagi yang mengatakan, bahwa Elia telah muncul kembali, dan ada pula 
yang mengatakan, bahwa seorang dari nabi-nabi dahulu telah bangkit. 9 Tetapi 
Herodes berkata: "Yohanes telah kupenggal kepalanya. Siapa gerangan Dia ini, yang 
kabarnya melakukan hal-hal demikian?" Lalu ia berusaha supaya dapat bertemu 
dengan Yesus. 
 

SAHABAT SETIA 
 

Anak-anak yang pintar, apakah kamu tahu? Ketika Raja Herodes menjadi raja di 
Galilea, ia pernah memotong kepala Yohanes Pembaptis sahabat Tuhan Yesus. 
Yohanes Pembaptis adalah sahabat yang selalu membantu, melindungi dan membela 
Tuhan Yesus. Yohanes Pembaptis adalah sahabat yang berani dan setia.  
 Kita sekalian juga adalah sahabat-sahabat Tuhan Yesus. Oleh karena itu kita 
harus berani dan tetap setia pada ajaran Tuhan Yesus dimanapun kita berada. Seperti 
berani menyebut agama kita jika ditanya orang yang berbeda agama, berani membuat 
tanda salib dan doa bersama setiap sebelum makan dimanapun itu.  
 
REFLEKSI 
Sudahkah kamu selalu berdoa setiap sebelum makan di luar rumah? 
 
DOA 
Tuhan Yesus ini aku sahabatMu. Aku mau menjadi seperti Yohanes Pembaptis, 
sahabatMu yang berani dan setia. Sekalipun banyak orang yang berbeda keyakinan 
denganku, tetapi aku mau selalu berani dan setia pada ajaranMu. Amin.  
 
AKSI 
Pimpinlah doa sebelum makan bersama di luar rumah. 
 

 
 
 
JUMAT/ 27 SEPTEMBER 2019 
PW S. Vinsensius de Paulo, Imam 
Hari Biasa, Pekan Biasa XXV 
Injil: Luk 9:19-22 
 
19 Jawab mereka: "Yohanes Pembaptis, ada juga yang mengatakan: Elia, ada pula 
yang mengatakan, bahwa seorang dari nabi-nabi dahulu telah bangkit." 20 Yesus 
bertanya kepada mereka: "Menurut kamu, siapakah Aku ini?" Jawab Petrus: "Mesias 



dari Allah." 21 Lalu Yesus melarang mereka dengan keras, supaya mereka jangan 
memberitahukan hal itu kepada siapa pun. 22 Dan Yesus berkata: "Anak Manusia 
harus menanggung banyak penderitaan dan ditolak oleh tua-tua, imam-imam kepala 
dan ahli-ahli Taurat, lalu dibunuh dan dibangkitkan pada hari ketiga." 
 

YESUS ANAK ALLAH 
 
 Anak-anak terkasih, coba sebutkan apa saja panggilan para murid untuk Tuhan 
Yesus? Ya benar, murid-murid menyebut Tuhan Yesus sebagai guru; rabi; nabi; Elia; 
dan Kristus dari Allah. Semuanya itu benar, Yesus juag menyebut diriNya sebagai Anak 
Allah. Oleh karena itu, Ia akan menanggung penderitaan dan dibunuh, tetapi bangkit 
dan menang pada hari ketiga. 
 Anak-anak terkasih, pernahkah kamu mengalami rasa sakit dan mengeluh? Kita 
pernah sakit perut, sariawan, memar dan sakit lainnya yang hanya sedikit dan tidak 
sebanding dengan sakit Tuhan Yesus. Tetapi kita mudah mengeluh dan marah atau 
bahkan menangis. Sikap tersebut adalah salah, karena sakit yang kita alami adalah 
hasil perbuatan kita sendiri. Sementara Tuhan Yesus mengalami sakit dan menderita 
karena dosa manusia. Mintalah bantuan Tuhan Yesus saat sakit dan jauhi hal-hal yang 
dapat membuatmu sakit. 
 
REFLEKSI 
Apakah kamu pernah berdoa dan bercerita pada Tuhan Yesus saat sakit? 
 
DOA 
Yesus penolongku dan seluruh dunia, ajarilah aku untk bersyukur karena Engkau telah 
menyelamatkanku. Aku mau menyangi tubuhku seperti Engkau menyayangi aku. Amin.   
 
AKSI 
Ayo makan buah setiap hari. 
 

 
 
 
 
SABTU/ 28 SEPTEMBER 2019 
PF S. Wenseslaus, Martir dan Laurensius Ruiz dkk Martir 
Hari Biasa, Pekan Biasa XXV 
Injil: Luk 9:43b-45 
 
43b Ketika semua orang itu masih heran karena segala yang diperbuat-Nya itu, Yesus 
berkata kepada murid-murid-Nya: 44 "Dengarlah dan camkanlah segala perkataan-Ku 
ini: Anak Manusia akan diserahkan ke dalam tangan manusia." 45 Mereka tidak 
mengerti perkataan itu, sebab artinya tersembunyi bagi mereka, sehingga mereka tidak 
dapat memahaminya. Dan mereka tidak berani menanyakan arti perkataan itu kepada-
Nya. 
 



MARTIR LAURENSIUS RUIZ 
 

Anak-anak yang baik, hari ini Gereja Katolik memperingati Martir Laurensius 
Ruiz dari Filipina. Laurensius disebut martir karena Ia mati membela imannya pada 
Tuhan. Laurensius sangat mencintai agama dan Tuhan, bahkan rela menyerahkan 
nyawanya untuk Tuhan. Ia pernah berkata  

 
“Saya adalah seorang Katolik dan sepenuh hati menerima 

kematian untuk Tuhan. Jika aku punya seribu nyawa, semuanya akan 
kuberikan kepada-Nya”. 

 
Cinta Laurensius untuk Tuhan telah tertanam sejak kecil, karena ia rajin ke 

gereja dan menjadi misdinar.  
Anak-anak yang baik, kita juga diajak untuk mencintai Tuhan sejak kecil. Rajinlah 

ke gereja dan ikuti Bina Iman Anak di gerejamu. Pasti menyenangkan ! 
 
 
REFLEKSI 
Apakah aku sudah rajin ke gereja setiap minggu? 
 
DOA 
Tuhan Yesus yang penuh cinta, ajarilah aku untuk lebih mencintaMu seperti Martir 
Laurensisu Ruiz. Berikanlah aku Roh semangat untuk selalu ke gereja setiap minggu. 
Amin. 
 
AKSI 
Ayo ikut Bina Iman Anak setiap minggu. 
 

 
 
MINGGU/ 29 SEPTEMBER 2019 
Hari MInggu Biasa XXVI 
Injil: Luk 16:19-31 
 
19 "Ada seorang kaya yang selalu berpakaian jubah ungu dan kain halus, dan setiap 
hari ia bersukaria dalam kemewahan. 20 Dan ada seorang pengemis bernama Lazarus, 
badannya penuh dengan borok, berbaring dekat pintu rumah orang kaya itu, 21 dan 
ingin menghilangkan laparnya dengan apa yang jatuh dari meja orang kaya itu. 
Malahan anjing-anjing datang dan menjilat boroknya. 22 Kemudian matilah orang 
miskin itu, lalu dibawa oleh malaikat-malaikat ke pangkuan Abraham. 23 Orang kaya itu 
juga mati, lalu dikubur. Dan sementara ia menderita sengsara di alam maut ia 
memandang ke atas, dan dari jauh dilihatnya Abraham, dan Lazarus duduk di 
pangkuannya. 24 Lalu ia berseru, katanya: Bapa Abraham, kasihanilah aku. Suruhlah 
Lazarus, supaya ia mencelupkan ujung jarinya ke dalam air dan menyejukkan lidahku, 
sebab aku sangat kesakitan dalam nyala api ini. 25 Tetapi Abraham berkata: Anak, 
ingatlah, bahwa engkau telah menerima segala yang baik sewaktu hidupmu, 



sedangkan Lazarus segala yang buruk. Sekarang ia mendapat hiburan dan engkau 
sangat menderita. 26 Selain dari pada itu di antara kami dan engkau terbentang jurang 
yang tak terseberangi, supaya mereka yang mau pergi dari sini kepadamu ataupun 
mereka yang mau datang dari situ kepada kami tidak dapat menyeberang. 27 Kata 
orang itu: Kalau demikian, aku minta kepadamu, bapa, supaya engkau menyuruh dia ke 
rumah ayahku, 28 sebab masih ada lima orang saudaraku, supaya ia memperingati 
mereka dengan sungguh-sungguh, agar mereka jangan masuk kelak ke dalam tempat 
penderitaan ini. 29 Tetapi kata Abraham: Ada pada mereka kesaksian Musa dan para 
nabi; baiklah mereka mendengarkan kesaksian itu. 30 Jawab orang itu: Tidak, Bapa 
Abraham, tetapi jika ada seorang yang datang dari antara orang mati kepada mereka, 
mereka akan bertobat. 31 Kata Abraham kepadanya: Jika mereka tidak mendengarkan 
kesaksian Musa dan para nabi, mereka tidak juga akan mau diyakinkan, sekalipun oleh 
seorang yang bangkit dari antara orang mati." 
 

AKU PEDULI SESAMA 
 

Anak-anak tercinta, dalam Injil tadi kita mendengar cerita Lazarus yang masuk 
surga dan seorang kaya yang masuk neraka. Orang kaya tersebut memiliki pakaian 
yang bagus dan selalu bersenang-senang setiap harinya. Sewaktu hidup, orang kaya 
tersebut tidak peduli pada Lazarus yang sakit dan sedang kelaparan di depan 
rumahnya. Orang kaya tersebut adalah contoh orang egois yang tidak peduli kepada 
sesama yang lemah, miskin, cacat dan menderita.  

Anak-anak yang baik, Tuhan Allah kita Maha Tahu. Ia menghitung setiap 
perbuatan yang kita lakukan baik yang buruk maupun yang baik. Tuhan Allah juga hadir 
dalam diri orang-orang yang lemah, miskin, cacat dan menderita. Oleh karena Tuhan 
Allah mau agar kita tidak egois melainkan peduli kepada mereka. 
 
REFLEKSI 
Apakah aku pernah menolong orang yang lemah, miskin, cacat dan menderita? 
 
DOA 
Tuhan Allah di sekitarku banyak orang yang lemah, miskin, cacat dan menderita. 
Ajarilah aku agar tidak menjadi orang yang egois, melainkan mau peduli akan 
penderitaan sesama. Amin. 
 
AKSI 
Ayo menjenguk orang sakit. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 



SENIN/ 30 SEPTEMBER 2019 
Hari Biasa, Pekan Biasa XXVI 
PW S. Hieronimus, Imam dan Pujangga Gereja 
Injil: Luk 9:46-50 
 
46 Maka timbullah pertengkaran di antara murid-murid Yesus tentang siapakah yang 
terbesar di antara mereka. 47 Tetapi Yesus mengetahui pikiran mereka. Karena itu Ia 
mengambil seorang anak kecil dan menempatkannya di samping-Nya, 48 dan berkata 
kepada mereka: "Barangsiapa menyambut anak ini dalam nama-Ku, ia menyambut 
Aku; dan barangsiapa menyambut Aku, ia menyambut Dia, yang mengutus Aku. 
Karena yang terkecil di antara kamu sekalian, dialah yang terbesar." 49 Yohanes 
berkata: "Guru, kami lihat seorang mengusir setan demi nama-Mu, lalu kami cegah 
orang itu, karena ia bukan pengikut kita." 50 Yesus berkata kepadanya: "Jangan kamu 
cegah, sebab barangsiapa tidak melawan kamu, ia ada di pihak kamu."  
 

LASKAR KRISTUS 
 

Anak-anak yang baik, Tuhan Yesus sangat mengasihi anak-anak. Di bacaan Injil 
tadi, kita mendengar bahwa Tuhan Yesus mengambil seorang anak kecil dan 
menempatkannya disampingNya. Tuhan Yesus menjadikan anak kecil sebagai  contoh 
yang baik. Karena anak-anak itu selalu jujur dalam berkata, tampil apa adanya, dan 
penuh sukacita. Jadilah anak-anak yang dicintai Tuhan Yesus. 
 
REFLEKSI 
Apakah kamu selalu berkata jujur? 
 
DOA  
Tuhan Yesus yang penuh cinta, aku mau menjadi anak yang selalu Engkau cintai. Aku 
mau menjadi anak yang jujur dalam perkataan, selalu tampil apa adanya dan penuh 
sukacita karena Engkau selalu besertaku. Amin. 
 
AKSI 
Ayo senyum saat menyapa. 
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