
1 
 

KATA PENGANTAR 
 

 
Hari Pangan Sedunia didirikan oleh negara-negara anggota FAO pada 

konferensi umum ke-20 bulan November 1979. Delegas Hongaria Menteri Pertanian 
dan Pangan, Dr. Pal Romany berperan penting pada konferensi tersebut dan 
mengusulkan ide perayaan Hari Pangan Sedunia. Hal ini telah diperhatikan setiap 
tahun di lebih dari 150 negara, meningkatkan kepedulian terhadap masalah 
kemiskinan dan kelaparan. Sejak tahun 1981, Hari Pangan Sedunia mengadopsi 
berbagai tema untuk perayaan tiap tahunnya dengan tujuan menekankan pada 
bagian penting dari dunia pangan yang memerlukan perhatian khusus. 

Ketahanan Pangan (food security) paling sering menjadi tema dalam 
perayaan Hari Pangan Sedunia. Hal ini penting karena ketahanan pangan 
merefleksikan kemampuan rata-rata individu untuk mendapatkan makanan dan 
ketersediannya. Bahkan hal ini dibahas dalam puncak pertemuan dunia mengenai 
ketahanan pangan yang diajukan ole Jaques Diouf adalah Direktur Jenderal FAO 
tahun 1994-2011. Sebab dengan meningkatnya jumlah penduduk dunia saat ini 
yang menurut data PBB, tanggal 21 Juni 2017 jumlah penduduk dunia telah 
mencapai 7,6 milyar akan membuat kebutuhan akan makanan terus meningkat. Jika 
hal ini tidak ditangani dan diantisipasi dengan baik tentu akan membawa guncangan 
dan persoalan yang dapat membawa perpecahan dan konflik. 

Upaya-upaya untuk meningkatkan ketahanan pangan dan perhatian kepada 
orang-orang kecil termasuk para petani terus dilakukan oleh berbagai lembaga 
termasuk Gereja Katolik Keuskupan Agung Jakarta. Option for the poor menjadi 
pegangan Gereja. Dalam perkara pangan, jelas petani adalah pihak yang lemah dan 
miskin dihadapkan pada kebijakan Negara. Pihak berikutnya adalah orang miskin. 
Dengan tema HPS “Mencintai Pangan Lokal: Ayo! Konsumsi Pangan Sehat, 
Segar dan Sejahtera”  diharapkan kita menaikkan lagi pamor bahan-bahan pangan 
yang khas Indonesia tersebut. Maka lewat HPS, kegiatan-kegiatan memperkenalkan 
aneka olahan atau penganan berbahan dasar pangan lokal sangat dianjurkan. 
Kepada generasi muda perlu ditunjukkan bahwa Indonesia kaya tanaman pangan 
yang kandungan gizinya juga tinggi. 

Oleh karena itu, Hari Pangan Sedunia tahun 2019 ini menjadi kesempatan 
bagi umat Katolik khususnya anak-anak dan siswa-siswi di sekolah untuk 
mempertajam kepekaan dan kesadaran dalam hidup berbangsa dan bernegara. 
Sebab cara hidup yang berkelebihan, foya-foya, hedonis dan materialis dapat 
melukai perasaan sesama yang miskin dan tak berdaya. Pengumpulan bantuan 
dalam bentuk dana atau materi perlu didukung oleh sikap yang bijak dalam hal 
pangan. 

Terima kasih kepada para penulis : Bapak Hendro Stanislaus Budiyanto, Ibu 
Ancella Lioktriani Rante, Bapak Markus Masan, Bapak Bambang Putut, Ibu Deslita 
Anzelina Br. Tarigan, Bapak Pankrasius Niksan, Ibu Irene Caronima, Bapak 
Antonius Sinaga, Ibu Katrin Sudaryani, Ibu Yulianti Hadinda, Ibu Florensia Sitinjak 
dan Ibu Ruci Mojoprasthi. Semoga renungan Renungan HPS 2019 dapat berguna 
bagi kita semua. Tuhan Yesus memberkati. 
 
 
Ketua Komisi Komkat KAJ 
  

 
 

RD. Victorius Rudy Hartono 
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RENUNGAN HARI PANGAN SEDUNIA TAHUN 2019 

KOMISI KATEKETIK KEUSKUPAN AGUNG JAKARTA UNTUK 

JENJANG TAMAN KANAK-KANAK (TK) 
 

 

 

Selasa, 01 Oktober 2019: Pesta Santa Teresia dari Kanak-Kanak Yesus, 
Perawan dan Pelindung Misi 
Bacaan: Yes 66:10-14b; Mzm 131:1.2.3;Mat 18:1-5 
 
18:1 Pada waktu itu datanglah murid-murid itu kepada Yesus dan bertanya: 
"Siapakah yang terbesar dalam Kerajaan Sorga?" 18:2 Maka Yesus memanggil 
seorang anak kecil dan menempatkannya di tengah-tengah mereka 18:3 lalu 
berkata: "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya jika kamu tidak bertobat dan 
menjadi seperti anak kecil ini, kamu tidak akan masuk ke dalam Kerajaan Sorga. 
18:4 Sedangkan barangsiapa merendahkan diri dan menjadi seperti anak kecil ini, 
dialah yang terbesar dalam Kerajaan Sorga. 18:5 Dan barangsiapa menyambut 
seorang anak seperti ini dalam nama-Ku, ia menyambut Aku." 
 

SANTA TERESIA DARI KANAK-KANAK YESUS, 
PERAWAN DAN PELINDUNG MISI 

 
Yesus bersabda : “Dan barangsiapa menyambut seorang anak seperti ini  

dalam nama-Ku, ia menyambut Aku." (Mat.18:5) 
 

Anak-anak yang terkasih, pernahkah kamu mendengar namaSanta Teresia 
dari Kanak-Kanak Yesus? Siapakah SantaTeresia dari Kanak-Kanak Yesus 
tersebut? Hari ini secara khusus Gereja Katolik merayakan pesta Santa Teresia dari 
Kanak-Kanak Yesus, Perawan dan Pelindung Misi loh! Santa Teresia ini memiliki 
nama lengkap Maria Francoise Theresa Martin. Ia lahir pada tanggal 2 januari 1873 
di Alencon, Prancis. Iamerupakan putri bungsu dari lima bersaudara. Ayahnya 
bernama Louis Martin dan ibunya bernama Azelie Guerin. Ayahnya pembuat jam 
tangan di kota Alencon sedangkan ibunya telah meninggal dunia. Setelah ibunya 
meninggal dunia, ia dan keluarganya pindah ke Lisieux. Keempat kakak Santa 
Teresia ini memilih untuk menjadi biarawati loh! Nah, Santa Teresia inipun ingin 
seperti keempat kakaknya yakni menjadi biarawati. Keinginannya inipun terwujud 
saat ia berumur 15 tahun. Ia diterima masuk komunitas biarawati yang bernama 
Karmelit di Lisieux. Selama Sembilan tahun ia belajar hidup menjadi biarawati. 
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Dalam kehidupannya ia memilih jalan kesederhanaan sebagai seorang anak kecil, 
sebagaimana yang terkandung dalam ajaran Kitab Suci yakni hidup penuh cinta, 
iman dan menyerahkan diri secara total dengan perasaan gembira. Santa Teresia 
meninggal dunia pada tanggal 30 september 1897 karena sakit paru-paru yang saat 
itu umurnya masih 24 tahun. Semoga belajar dari Santa Teresia dari Kanak-Kanak 
Yesus ini, kita juga bisa meneladani sikap dan tindakan kesederhanaannya di dalam 
kehidupan kita sehari-hari.  
 
Refleksi 
Pernahkah aku bermimpi seperti Santa Teresia? 
 
Doa 
Ya Tuhan Yesus, bimbinglah aku selalu agar tidak sombong melainkan hidup 
sederhana seperti yang diterapkan oleh Santa Teresia dari Kanak-Kanak Yesus. 
Sebab, Engkaulah Tuhan dan pengantara kami, kini dan sepanjang masa. Amin. 
 
Aksi 
Aku berjanji untuk mulai hidup sederhana 
 
================================================================ 
 
 
 
Rabu, 02 Oktober 2019: Hari Biasa, Pekan Biasa XXVI  
PW Para Malaikat Pelindung 
Bacaan: Kel 23:20-23a; Mzm 91:1-2.3-4.5-6.10-11; Mat 18:1-5.10  
 
18:1 Pada waktu itu datanglah murid-murid itu kepada Yesus dan bertanya: 
"Siapakah yang terbesar dalam Kerajaan Sorga?" 18:2 Maka Yesus memanggil 
seorang anak kecil dan menempatkannya di tengah-tengah mereka 18:3 lalu 
berkata: "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya jika kamu tidak bertobat dan 
menjadi seperti anak kecil ini, kamu tidak akan masuk ke dalam Kerajaan Sorga. 
18:4 Sedangkan barangsiapa merendahkan diri dan menjadi seperti anak kecil ini, 
dialah yang terbesar dalam Kerajaan Sorga. 18:5 Dan barangsiapa menyambut 
seorang anak seperti ini dalam nama-Ku, ia menyambut Aku." 18:10 Ingatlah, jangan 
menganggap rendah seorang dari anak-anak kecil ini. Karena Aku berkata 
kepadamu: Ada malaikat mereka di sorga yang selalu memandang wajah Bapa-Ku 
yang di sorga. 
 

PESTA PARA MALAIKAT PELINDUNG  
 

Yesus berkata : “Ingatlah, jangan menganggap rendah seorang dari anak-anak kecil 
ini. Karena Aku berkata kepadamu: Ada malaikat mereka di sorga yang selalu  

memandang wajah Bapa-Ku yang di sorga (Matus 18:10) 
 

Anak-anak yang terkasih, tahukah kamu bahwa hari ini Gereja secara khusus 
merayakan pesta para malaikat pelindung loh! Siapakah malaikat pelindung kita dan 
apa tugasnya? Nah, di dalam kisah Injil hari ini kita mendengar bahwa setiap kita 
memiliki malaikat pelindung. Malaikat pelindung ini bertugas untuk menjaga dan 
membimbing hidup kita serta mempersembahkan doa dan karya-karya kita kepada 
Allah. Oleh karena itu, kita tidak perlu takut, karena ada malaikat yang akan menjaga 
kita. Maka kita pun juga harus menghormati malaikat pelindung kita karena dialah 
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sahabat kita yang ditugaskan Tuhan untuk mendampingi kita di dalam kehidupan 
sehari-hari.  
 
Refleksi 
Pernahkah aku berdoa dan meminta bimbingan dari malaikat pelindungku? 
 
Doa 
Ya bapa yang penuh kasih, tuntunlah aku agar bisa menghormati malaikat 
pelindungku, sebab dia adalah sahabat yang selalu mendampingi hidupku. Demi 
Kristus Tuhan dan pengantara kami. Amin  
 
Aksi 
Aku berjanji untuk selalu menjaga adikku 
 
================================================================ 
 
 
Kamis, 03 Oktober 2019: Hari Biasa, Pekan Biasa XXVI 
Bacaan: Neh 8:1-4a.5-6.7b-12; Mzm 19:8-11; Luk 10:1-12 
 
10:1 Kemudian dari pada itu Tuhan menunjuk tujuh puluh murid yang lain, lalu 
mengutus mereka berdua-dua mendahului-Nya ke setiap kota dan tempat yang 
hendak dikunjungi-Nya. 10:2 Kata-Nya kepada mereka: "Tuaian memang banyak, 
tetapi pekerja sedikit. Karena itu mintalah kepada Tuan yang empunya tuaian, 
supaya Ia mengirimkan pekerja-pekerja untuk tuaian itu. 10:3 Pergilah, 
sesungguhnya Aku mengutus kamu seperti anak domba ke tengah-tengah serigala. 
10:4 Janganlah membawa pundi-pundi atau bekal atau kasut, dan janganlah 
memberi salam kepada siapa pun selama dalam perjalanan. 10:5 Kalau kamu 
memasuki suatu rumah, katakanlah lebih dahulu: Damai sejahtera bagi rumah ini. 
10:6 Dan jikalau di situ ada orang yang layak menerima damai sejahtera, maka 
salammu itu akan tinggal atasnya. Tetapi jika tidak, salammu itu kembali kepadamu. 
10:7 Tinggallah dalam rumah itu, makan dan minumlah apa yang diberikan orang 
kepadamu, sebab seorang pekerja patut mendapat upahnya. Janganlah berpindah-
pindah rumah. 10:8 Dan jikalau kamu masuk ke dalam sebuah kota dan kamu 
diterima di situ, makanlah apa yang dihidangkan kepadamu. 10:9 dan sembuhkanlah 
orang-orang sakit yang ada di situ dan katakanlah kepada mereka: Kerajaan Allah 
sudah dekat padamu. 10:10 Tetapi jikalau kamu masuk ke dalam sebuah kota dan 
kamu tidak diterima di situ, pergilah ke jalan-jalan raya kota itu dan serukanlah: 
10:11 Juga debu kotamu yang melekat pada kaki kami, kami kebaskan di depanmu; 
tetapi ketahuilah ini: Kerajaan Allah sudah dekat. 10:12 Aku berkata kepadamu: 
pada hari itu Sodom akan lebih ringan tanggungannya dari pada kota itu." 
 

PAKAILAH AKU SEBAGAI ALAT-MU TUHAN 
 

Pergilah, sesungguhnya Aku mengutus kamu seperti anak domba 
ke tengah-tengah serigala. (Luk 10:3) 

 
Anak-anak yang terkasih, Injil hari ini mengisahkan tentang Yesus menunjuk 

tujuh puluh murid dan mengutus mereka pergi berdua-dua ke setiap kota dan desa 
yang nanti akan dikunjungi Yesus. Yesus berkata kepada mereka pergilah dan kamu 
tidak perlu membawa pundi dan bekal dalam perjalananmu. Yesus juga berpesan 
bahwa apabila kamu masuk ke sebuah rumah katakanlah damai sejahtera untuk 
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rumah ini. Anak-anak yang terkasih, coba bayangkan apabila kamu adalah salah 
satu dari tujuh puluh murid itu dan Yesus ingin mengutus kamu untuk menjadi 
pewarta kabar baik. Bagaimana perasaanmu? Pasti senang bukan? Para murid itu 
diutus untuk menyampaikan kabar baik bagi semua orang, menyembuhkan yang 
sakit dan meringankan penderitaan mereka yang berbeban berat. Semoga sebagai 
murid Yesus, kita juga siap diutus untuk menyampaikan kabar baik bagi semua 
orang yang kita jumpai dalam kehidupan kita sehari-hari. 
 
Refleksi 
Siapkah aku dipakai oleh Yesus untuk menjadi pewarta kabar baik? 
 
Doa 
Ya Tuhan Yesus, bimbinglah aku agar bisa menjawab bisikan-Mu untuk menjadi 
pewarta kabar baik bagi sesama yang ada di sekitarku. Sebab, Engkaulah Tuhan 
dan pengantara kami, kini dan sepanjang masa. Amin 
 
Aksi 
Aku akanmendoakan teman yang sakit 
 
 
================================================================ 
 
 
Jumat, 04 Oktober 2019: Hari Biasa, Pekan Biasa XXVI  
PW S. Fransiskus dari Asisi.  
Bacaan: Bar 1:15-22; Mzm 79:1-5.8-9; Luk 10:13-16 
 
10:13 "Celakalah engkau Khorazim! Celakalah engkau Betsaida! karena jika di Tirus 
dan di Sidon terjadi mujizat-mujizat yang telah terjadi di tengah-tengah kamu, sudah 
lama mereka bertobat dan berkabung. 10:14 Akan tetapi pada waktu penghakiman, 
tanggungan Tirus dan Sidon akan lebih ringan dari pada tanggunganmu. 10:15 Dan 
engkau Kapernaum, apakah engkau akan dinaikkan sampai ke langit? Tidak, 
engkau akan diturunkan sampai ke dunia orang mati! 10:16 Barangsiapa 
mendengarkan kamu, ia mendengarkan Aku; dan barangsiapa menolak kamu, ia 
menolak Aku; dan barangsiapa menolak Aku, ia menolak Dia yang mengutus Aku." 
 

SANTO FRANSISKUS DARI ASISI 
PENGAKU IMAN 

 
Barangsiapa mendengarkan kamu, ia mendengarkan Aku; dan barangsiapa 
menolak kamu, ia menolak Aku; dan barangsiapa menolak Aku, ia menolak  

Dia yang mengutus Aku." (Lukas 10:16) 
 

Anak-anak yang terkasih, Hari ini Gereja memperingati pesta Santo 
Fransiskus Asisi. Siapakah Santo Fransiskus Asisi? Santo Fransiskus Asisi lahir 
pada tahun 1182 di Asisi. Santo Fransiskus berasal dari keluarga kaya raya. 
Ayahnya bernama Pietro Bernardone dan ibunya bernama Yohana Dona Pica. 
Ayahnya berprofesi sebagai pedagang kain yang kaya raya sedangkan ibunya 
seorang putri bangsawan Picardia, Prancis. Santo Fransiskus mendapatkan kasih 
sayang dan semua kemewahan dari kedua orangtuanya. Hal ini membuat Santo 
Fransiskus hidup berfoya-foya. Pada usia 20 tahun, Santo Fransiskus bersama 
teman-temannya terlibat dalam perang saudara antara Asisi dan Perugia. Dalam 
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pertempuran ini, Santo Fransiskus di tangkap dan dimasukkan dalam penjara. 
Dalam penjara inilah Santo Fransiskus mulai merasakan penderitaan hidupnya.  

Namun, justru dalam penderitaan inilah, Santo Fransiskus belajar untuk 
menjadi orang yang lebih baik dan menjadi berkat bagi orang lain. Seketika bebas 
dari penjara Santo Fransiskus mulai menata hidupnya kembali, ia mulai hidup 
sederhana dan membantu orang lain. Namun, tindakannya ini tidak direstui oleh 
ayahnya. Maka Santo Fransiskus pun meninggalkan rumah dan kemewahan 
orangtuanya dan memilih untuk hidup sendiri. Dengan demikian Santo Fransiskus 
mempunyai banyak kesempatan untuk membantu orang sakit dan menghibur 
mereka yang menderita. Oleh karena cara hidupnya ini, Santo Fransiskus pun di 
kenal sebagai orang yang rendah hati dan sederhana karena ia meninggalkan 
segala kemewahan dan memilih untuk hidup sederhana serta membantu banyak 
orang. Semoga teladan Santo Fransiskus ini dapat kita tiru untuk kehidupan kita 
setiap hari. 
 
 
Refleksi 
Pernahkah aku berbuat baik kepada orang lain yang ada di sekitarku? 
 
Doa 
Ya Tuhan Yesus, bimbinglah aku agar bisa menjadi berkat dan pembawa kabar baik 
bagi orang lain. Sebab Engkaulah Tuhan dan pengantara kami, kini dan sepanjang 
masa. Amin. 
 
Aksi 
Aku berjanji akan menyayangi semua teman-temanku 
 
================================================================ 
 
Sabtu, 05 Oktober 2019: Hari Biasa, Pekan Biasa XXVI 
Bacaan: Bar 4:5-12.27-29; Mzm 69:33-37; Luk 10:17-24 
 
10:17 Kemudian ketujuh puluh murid itu kembali dengan gembira dan berkata: 
"Tuhan, juga setan-setan takluk kepada kami demi nama-Mu." 10:18 Lalu kata 
Yesus kepada mereka: "Aku melihat Iblis jatuh seperti kilat dari langit. 10:19 
Sesungguhnya Aku telah memberikan kuasa kepada kamu untuk menginjak ular dan 
kalajengking dan kuasa untuk menahan kekuatan musuh, sehingga tidak ada yang 
akan membahayakan kamu. 10:20 Namun demikian janganlah bersukacita karena 
roh-roh itu takluk kepadamu, tetapi bersukacitalah karena namamu ada terdaftar di 
sorga." 10:21 Pada waktu itu juga bergembiralah Yesus dalam Roh Kudus dan 
berkata: "Aku bersyukur kepada-Mu, Bapa, Tuhan langit dan bumi, karena 
semuanya itu Engkau sembunyikan bagi orang bijak dan orang pandai, tetapi 
Engkau nyatakan kepada orang kecil. Ya Bapa, itulah yang berkenan kepada-
Mu.10:22 Semua telah diserahkan kepada-Ku oleh Bapa-Ku dan tidak ada seorang 
pun yang tahu siapakah Anak selain Bapa, dan siapakah Bapa selain Anak dan 
orang yang kepadanya Anak itu berkenan menyatakan hal itu." 10:23 Sesudah itu 
berpalinglah Yesus kepada murid-murid-Nya tersendiri dan berkata: "Berbahagialah 
mata yang melihat apa yang kamu lihat. 10:24 Karena Aku berkata kepada kamu: 
Banyak nabi dan raja ingin melihat apa yang kamu lihat, tetapi tidak melihatnya, dan 
ingin mendengar apa yang kamu dengar, tetapi tidak mendengarnya." 
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BERSUKACITALAH 
 

Kata Yesus kepada murid-murid-Nya, namun demikian janganlah bersukacita 
karena roh-roh itu takluk kepadamu, tetapi bersukacitalah karena  

namamu ada terdaftar di sorga. (Luk 10:20) 
 

Anak-anak yang terkasih, pernahkah kamu merasa gembira? Peristiwa apa 
yang membuatmu gembira? Misalnya pada saat merayakan ulang tahun, mendapat 
hadiah yang indah dan lain sebagainya. Ketika kita mendapatkan sesuatu yang kita 
inginkan, kita pasti sangat gembira bukan? Hal itulah yang dirasakan oleh murid-
murid Yesus. Murid-murid Yesus merasa sangat gembira karena banyak yang 
mendengarkan pewartaan mereka dan iblis pun takut kepada mereka. Mereka pun 
membagikan kegembiraan mereka kepada Yesus. Namun, apajawaban Yesus? 
Yesus mengingatkan mereka bahwa bersukacitalah karena namamu terdaftar di 
Surga bukan karena iblis itu takut kepadamu. Sebab, bagi Yesus kegembiraan yang 
paling sempurna adalah ketika perbuatan yang kita lakukan berkenan kepada Allah. 
Semoga belajar dari kisah ini, kita juga bisa melakukan perbuatan yang sesuai 
dengan kehendak Allah dalam kehidupan kita sehari-hari.  

 
Refleksi 
Apakah aku sudah melakukan perbuatan yang sesuai dengan kehendak Yesus? 
 
Doa 
Ya Tuhan Yesus, bimbinglah aku untuk selalu melakukan perbuatan baik yang 
sesuai dengan kehendak-Mu. Sebab, Engkaulah Tuhan dan pengantara kami, kini 
dan sepanjang masa. Amin.  
 
Aksi 
Aku berjanji untuk selalu berbuat baik kepada sesama 
 
================================================================ 
 
 
Minggu, 06 Oktober 2019: Hari Minggu Biasa XXVII  
PF S. Bruno, Imam 
Bacaan: Hab 1:2-3;2:2-4; Mzm 95:1-2.6-7.8-9; 2 Tim 1:6-8.13-14; Luk 17:5-10 
 
17:5 Lalu kata rasul-rasul itu kepada Tuhan: "Tambahkanlah iman kami!" 17:6 
Jawab Tuhan: "Kalau sekiranya kamu mempunyai iman sebesar biji sesawi saja, 
kamu dapat berkata kepada pohon ara ini: Terbantunlah engkau dan tertanamlah di 
dalam laut, dan ia akan taat kepadamu." 17:7 "Siapa di antara kamu yang 
mempunyai seorang hamba yang membajak atau menggembalakan ternak baginya, 
akan berkata kepada hamba itu, setelah ia pulang dari ladang: Mari segera makan! 
17:8 Bukankah sebaliknya ia akan berkata kepada hamba itu: Sediakanlah 
makananku. Ikatlah pinggangmu dan layanilah aku sampai selesai aku makan dan 
minum. Dan sesudah itu engkau boleh makan dan minum. 17:9 Adakah ia berterima 
kasih kepada hamba itu, karena hamba itu telah melakukan apa yang ditugaskan 
kepadanya? 17:10 Demikian jugalah kamu. Apabila kamu telah melakukan segala 
sesuatu yang ditugaskan kepadamu, hendaklah kamu berkata: Kami adalah hamba-
hamba yang tidak berguna; kami hanya melakukan apa yang kami harus lakukan." 
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SANTO BRUNO, PENGAKU IMAN 
 

Demikian jugalah kamu.Apabila kamu telah melakukan segala sesuatu yang 
ditugaskan kepadamu, hendaklah kamu berkata: Kami adalah hamba-hamba yang 
tidak berguna; kami hanya melakukan apa yang kami harus lakukan." (Luk.17:10) 

 
Anak-anak yang terkasih, pernahkah kamu mendengar kisah hidup Santo 

Bruno? Siapakah santo Bruno? Santo Bruno lahir pada tahun 1039 di Koln, Jerman. 
Sejak kecil, ia bercita-cita menjadi seorang imam. Santo Bruno sangat tekun dalam 
belajar dan berdoa. Pada suatu ketika Santo Bruno memutuskan untuk masuk 
seminari di Rheims. Berkat ketekunan yang dimilikinya, ia pun bisa menyelesaikan 
pendidikannya dalam waktu singkat. Kemudian ia ditahbiskan menjadi imam pada 
usianya yang ke 26 tahun. Setelah ditahbiskan, ia ditugaskan di seminari Rheims 
sebagai pengajar gramatika dan teologi. 

Santo Bruno sangat dikenal sebagai orang yang jujur dan pandai dalam 
mengajar serta sering membantu mahasiswanya. Cara hidupnya inipun menarik 
minat para mahasiswa akan kehidupan sebagai imam. Pada usianya yang ke 45 
tahun ia ditunjuk sebagai penasihat Uskup Rheims. Ini merupakan titik awal 
hidupnya yang baru sebagai pertapa. Setelah Uskup Rheims meninggal dunia, ia 
bertikai dengan Manases yang berkedudukan sebagai uskup baru Rheims. Oleh 
karena pertikaian itulah, Santo Bruno dan temannya memilih untuk hidup bertapa. 
Hidup bertapa atinya hidup jauh dari keramaian dan jauh dari orang-orang dicintai. 
Mereka sangat rajin berdoa dan bermeditasi. Mereka memberi nama pertapaan 
mereka „Kartusian‟. Pada tahun 1101 Santo Bruno meninggal dunia. Ia tidak pernah 
secara resmi dinyatakan sebagai „Santo‟ karena aturan biaranya tidak mengizinkan 
semua usaha publisitas. Namun, pada tahun 1514 Paus Leo X memberi izin khusus 
kepada Kartusian untuk merayakan pestanya pada 6 oktober.   
 
Refleksi 
Apakah aku pernah bermimpi menjadi pelayan Tuhan? 
 
Doa 
Ya Tuhan Yesus bimbinglah aku agar selalu berterima kasih atas setiap kebaikan 
yang Engkau limpahkan bagiku. Sebab, engkaulah Tuhan dan pengantara kami, kini 
dan sepanjang masa. Amin 
 
Aksi 
Aku akan selalu belajar berterima kasih 
 
================================================================ 
 
Senin, 07 Oktober 2019: Hari Biasa, Pekan Biasa XXVII 
PW SP Maria, Ratu Rosario  
Bacaan: Yun 1:1-17;2:10; Mzm Yun 2:2.3.4.5.8; Luk 10:25-37 
 
10:25 Pada suatu kali berdirilah seorang ahli Taurat untuk mencobai Yesus, 
katanya: "Guru, apa yang harus kuperbuat untuk memperoleh hidup yang kekal?" 
10:26 Jawab Yesus kepadanya: "Apa yang tertulis dalam hukum Taurat? Apa yang 
kaubaca di sana?" 10:27 Jawab orang itu: "Kasihilah Tuhan, Allahmu, dengan 
segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap kekuatanmu dan 
dengan segenap akal budimu, dan kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu 
sendiri." 10:28 Kata Yesus kepadanya: "Jawabmu itu benar; perbuatlah demikian, 
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maka engkau akan hidup." 10:29 Tetapi untuk membenarkan dirinya orang itu 
berkata kepada Yesus: "Dan siapakah sesamaku manusia?" 10:30 Jawab Yesus: 
"Adalah seorang yang turun dari Yerusalem ke Yerikho; ia jatuh ke tangan 
penyamun-penyamun yang bukan saja merampoknya habis-habisan, tetapi yang 
juga memukulnya dan yang sesudah itu pergi meninggalkannya setengah mati. 
10:31 Kebetulan ada seorang imam turun melalui jalan itu; ia melihat orang itu, tetapi 
ia melewatinya dari seberang jalan. 10:32 Demikian juga seorang Lewi datang ke 
tempat itu; ketika ia melihat orang itu, ia melewatinya dari seberang jalan. 10:33 Lalu 
datang seorang Samaria, yang sedang dalam perjalanan, ke tempat itu; dan ketika 
ia melihat orang itu, tergeraklah hatinya oleh belas kasihan. 10:34 Ia pergi 
kepadanya lalu membalut luka-lukanya, sesudah ia menyiraminya dengan minyak 
dan anggur. Kemudian ia menaikkan orang itu ke atas keledai tunggangannya 
sendiri lalu membawanya ke tempat penginapan dan merawatnya. 10:35 Keesokan 
harinya ia menyerahkan dua dinar kepada pemilik penginapan itu, katanya: 
Rawatlah dia dan jika kaubelanjakan lebih dari ini, aku akan menggantinya, waktu 
aku kembali. 10:36 Siapakah di antara ketiga orang ini, menurut pendapatmu, 
adalah sesama manusia dari orang yang jatuh ke tangan penyamun itu?" 10:37 
Jawab orang itu: "Orang yang telah menunjukkan belas kasihan kepadanya." Kata 
Yesus kepadanya: "Pergilah, dan perbuatlah demikian!" 
 

PERINGATAN WAJIB SANTA PERAWAN MARIA, RATU ROSARIO 
 

Jawab orang itu: "Orang yang telah menunjukkan belas kasihan kepadanya." Kata 
Yesus kepadanya: "Pergilah, dan perbuatlah demikian!" (Lukas 10:37) 

 
Anak-anak yang terkasih, hari ini adalah peringatan wajib Santa Perawan 

Maria, Ratu Rosario. Siapakah yang sudah bisa berdoa Bapa Kami dan Salam 
Maria? Pasti semua sudah hafal dengan kedua doa ini bukan? Setiap kali kita 
berdoa Rosaria biasanya kita selalu berdoa Bapa Kami, Salam Maria, Syahadat 
Para Rasul dan Kemuliaan. Siapakah yang pernah berdoa Rosario? Kapankah kita 
biasanya berdoa Rosario? Biasanya kita berdoa Rosario pada bulan Mei dan 
Oktober. Biasanya kita berdoa Rosario bersama keluarga ataupun bersama anggota 
lingkungan di Gereja tempat tinggal kita. Doa Rosario merupakan bentuk devosi 
atau penghormatan kepada Bunda Maria. Selain doa Rosario ini didoakan secara 
berkelompok, doa Rosario juga bisa dilakukan secara pribadi. Semoga dengan 
memahami hal ini, kita bisa melakukan devosi kepada Bunda Maria dengan 
mengikuti doa Rosario secara berturut-turut di bulan Mei dan Oktober, sehingga 
kehidupan kita pun selalu mendapatkan kedamaian.  
 
Refleksi 
Seberapa seringkah aku berdoa kepada Bunda Maria? 
 
Doa 
Ya Tuhan Yesus, tuntunlah aku agar tidak pernah takut untuk datang kepada-Mu, 
melalui Bunda Maria. Sebab, Engkaulah Tuhan dan pengantara kami, kini dan 
sepanjang masa. Amin  
 
Aksi 
Aku akan berdoa satu kali salam maria setiap hari  
 
================================================================ 
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Selasa, 08 Oktober 2019: Hari Biasa, Pekan Biasa XXVII 
Bacaan: Yun 3:1-10; Mzm 130:1-4ab.7-8;Luk 10:38-42 
 
10:38 Ketika Yesus dan murid-murid-Nya dalam perjalanan, tibalah Ia di sebuah 
kampung. Seorang perempuan yang bernama Marta menerima Dia di rumahnya. 
10:39 Perempuan itu mempunyai seorang saudara yang bernama Maria. Maria ini 
duduk dekat kaki Tuhan dan terus mendengarkan perkataan-Nya, 10:40 sedang 
Marta sibuk sekali melayani. Ia mendekati Yesus dan berkata: "Tuhan, tidakkah 
Engkau peduli, bahwa saudaraku membiarkan aku melayani seorang diri? Suruhlah 
dia membantu aku." 10:41 Tetapi Tuhan menjawabnya: "Marta, Marta, engkau kuatir 
dan menyusahkan diri dengan banyak perkara, 10:42 tetapi hanya satu saja yang 
perlu: Maria telah memilih bagian yang terbaik, yang tidak akan diambil dari 
padanya." 

 
JADILAH PRIBADI YANG MURAH HATI 

 
Sedang Marta sibuk sekali melayani. Ia mendekati Yesus dan berkata: "Tuhan, 

tidakkah Engkau peduli, bahwa saudaraku membiarkan aku melayani seorang diri?  
Suruhlah dia membantu aku."  (Luk. 10:40) 

 
Anak-anak yang terkasih, apakah kamu pernah merasa iri hati dengan 

saudaramu? Misalnya, saudaramu dibelikan baju yang mahal sedangkan kamu tidak 
atau saudaramu mendapat hadiah istimewa sedangkan kamu tidak. Bagaimana 
perasaanmu? Pasti kesal dan kecewa bukan? Injil hari ini mengisahkan tentang 
sikap Marta yang kesal dengan Maria saudaranya. Marta sangat sibuk 
mempersiapkan segalanya untuk melayani Yesus tetapi Maria saudaranya tidak 
membantunya dan hanya mendengarkan pewartaan Yesus. Marta pun sangat kesal 
dan memberitahu Yesus supaya menyuruh Maria untuk membantunya. Tetapi, 
Yesus mengatakan kepada Marta bahwa perbuatan Maria sudah benar, karena ia 
duduk dan mendegarkan Yesus. Oleh karena itu, semoga kita bisa belajar dari Maria 
untuk selalu mendengar dan menjalankan perintah Yesus dan menghindari sikap 
seperti Marta yang iri hati di dalam hidup kita setiap hari.  
 
Refleksi 
Seberapa seringkah aku bersikap iri hati terhadap saudaraku?  
 
Doa 
Ya Tuhan Yesus, bimbinglah aku selalu agar bisa menghindari sikap iri hati terhadap 
saudara dan orang-orang yang ada di sekitarku. Sebab, Engkaulah Tuhan dan 
pengantara kami, kini dan sepanjang masa. Amin.  
 
Aksi 
Aku berjanji untuk mengurangi sikap iri hati terhadap sesama 
 
================================================================ 
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Rabu, 09 Oktober 2019: Hari Biasa, Pekan Biasa XXVII 
PF S. Yohanes Leonardus, Imam 
PF S. Dionisius, Uskup dkk. Martir  
Bacaan: Yun 4:1-11; Mzm 86:3-6.9-10; Luk 11:1-4 
 
11:1 Pada suatu kali Yesus sedang berdoa di salah satu tempat. Ketika Ia berhenti 
berdoa, berkatalah seorang dari murid-murid-Nya kepada-Nya: "Tuhan, ajarlah kami 
berdoa, sama seperti yang diajarkan Yohanes kepada murid-muridnya." 11:2 Jawab 
Yesus kepada mereka: "Apabila kamu berdoa, katakanlah: Bapa, dikuduskanlah 
nama-Mu; datanglah Kerajaan-Mu. 11:3 Berikanlah kami setiap hari makanan kami 
yang secukupnya 11:4 dan ampunilah kami akan dosa kami, sebab kami pun 
mengampuni setiap orang yang bersalah kepada kami; dan janganlah membawa 
kami ke dalam pencobaan." 
 

SANTO YOHANES LEONARDUS, PENGAKU IMAN 
 

Jawab Yesus kepada mereka: "Apabila kamu berdoa, katakanlah: Bapa, 
dikuduskanlah nama-Mu; datanglah Kerajaan-Mu. (Lukas 11:2) 

 
Anak-anak yang terkasih, pernahkah kamu mendengar kisah tentang Santo 

Yohanes Leonardus? Siapakah Santo Leonardus? Santo Leonardus dikenal sebagai 
seseorang yang sudah menentukan imamat sebagai pilihan hidupnya sejak kecil. 
Namun, sayangnya cita-citanya ini tidak bisa terwujud karena kedua orangtuanya 
tidak mampu membiayai sekolahnya. Ketika ayahnya meninggal, ia memutuskan 
untuk masuk seminari meskipun biaya studi tetap menjadi masalah baginya, saat itu 
usianya menginjak 26 tahun. Untuk memenuhi kebutuhan biaya studinya ia bekerja 
sebagai asisten dokter di Lucca, Italia. Ketekunannya dalam belajar membuatnya 
bisa menyelesaikan studi dalam waktu singkat dan ia ditahbiskan menjadi imam. Ia 
menjadi anggota komunitas religius yang didirikan oleh Beato Yohanes Colombini. Ia 
bertugas sebagai pastor yang melayani umat di rumah sakit dan penjara. Pada 
tanggal 9 oktober 1069, ia meninggal dunia dalam usianya yang menginjak 68 
tahun. Kemudian ia dinyatakan sebagai „Santo‟ oleh Paus Pius XI pada tahun 1938. 
Semoga, belajar dari pengalaman hidup Santo Leonardus ini, kita semakin 
mensyukuri apa yang kita miliki saat ini. 

 
Refleksi 
Sudahkah aku bersyukur kepada Tuhan untuk semua yang kumiliki saat ini? 
 
Doa 
Ya Tuhan Yesus, bimbinglah aku agar bisa mensyukuri semua kebaikan yang 
Engkau berikan kepadaku. Sebab, Engkaulah Tuhan dan pengantara kami, kini dan 
sepanjang masa. Amin. 
 
Aksi 
Aku akan meminjamkan mainan kepada teman 

 
================================================================ 
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Kamis, 10 Oktober 2019: Hari Biasa, Pekan Biasa XXVII 
Bacaan: Mal 3:13-4:2a; Mzm 1:1-6; Luk 11:5-13 
 
11:5 Lalu kata-Nya kepada mereka: "Jika seorang di antara kamu pada tengah 
malam pergi ke rumah seorang sahabatnya dan berkata kepadanya: Saudara, 
pinjamkanlah kepadaku tiga roti, 11:6 sebab seorang sahabatku yang sedang 
berada dalam perjalanan singgah ke rumahku dan aku tidak mempunyai apa-apa 
untuk dihidangkan kepadanya; 11:7 masakan ia yang di dalam rumah itu akan 
menjawab: Jangan mengganggu aku, pintu sudah tertutup dan aku serta anak-
anakku sudah tidur; aku tidak dapat bangun dan memberikannya kepada saudara. 
11:8 Aku berkata kepadamu: Sekalipun ia tidak mau bangun dan memberikannya 
kepadanya karena orang itu adalah sahabatnya, namun karena sikapnya yang tidak 
malu itu, ia akan bangun juga dan memberikan kepadanya apa yang diperlukannya. 
11:9 Oleh karena itu Aku berkata kepadamu: Mintalah, maka akan diberikan 
kepadamu; carilah, maka kamu akan mendapat; ketoklah, maka pintu akan 
dibukakan bagimu. 11:10 Karena setiap orang yang meminta, menerima dan setiap 
orang yang mencari, mendapat dan setiap orang yang mengetok, baginya pintu 
dibukakan. 11:11 Bapa manakah di antara kamu, jika anaknya minta ikan dari 
padanya, akan memberikan ular kepada anaknya itu ganti ikan? 11:12 Atau, jika ia 
minta telur, akan memberikan kepadanya kalajengking? 11:13 Jadi jika kamu yang 
jahat tahu memberi pemberian yang baik kepada anak-anakmu, apalagi Bapamu 
yang di sorga! Ia akan memberikan Roh Kudus kepada mereka yang meminta 
kepada-Nya." 
 

AKU BERHARAP PADAMU YESUS 
 

Oleh karena itu Aku berkata kepadamu: Mintalah, maka akan diberikan  
kepadamu; carilah, maka kamu akan mendapat; ketoklah, maka 

pintu akan dibukakan bagimu. (Luk. 11:9) 
 

Anak-anak yang terkasih, pernahkah kamu berharap kepada Yesus? 
Misalnya kamu mengharapkan kabahagian, nilai yang bagus, diberi kesehatan, umur 
panjang dan sebagainya. Injil hari ini, mengisahkan tentang pesan Yesus yang 
mengingatkan kita supaya kita selalu berharap kepada-Nya. Yesus berpesan 
mintalah dan berharaplah apapun dari padaku karena aku akan mengabulkannya. 
Oleh karena itu, semoga pesan Yesus ini menguatkan kita untuk selalu 
mengandalkan Yesus di dalam setiap kesulitan hidup kita sehari-hari.  
 
Refleksi 
Sudahkah selama ini aku berharap hanya kepada Yesus? 
 
Doa 
Ya Tuhan Yesus ajarilah aku supaya selalu mengandalkan Engkau di setiap 
kesulitan hidupku. Sebab, Engkaulah Tuhan dan pengantara kami, kini dan 
sepanjang masa. Amin  
 
Aksi 
Aku berjanji untuk selalu berharap kepada Yesus 
 
================================================================ 
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Jumat, 11 Oktober 2019: Hari Biasa, Pekan Biasa XXVII 
Bacaan: Yl 1:13-15;2:1-2; Mzm 9:2-3.6.16.8-9; Luk 11:15-26 
 
11:15 Tetapi ada di antara mereka yang berkata: "Ia mengusir setan dengan kuasa 
Beelzebul, penghulu setan." 11:16 Ada pula yang meminta suatu tanda dari sorga 
kepada-Nya, untuk mencobai Dia. 11:17 Tetapi Yesus mengetahui pikiran mereka 
lalu berkata: "Setiap kerajaan yang terpecah-pecah pasti binasa, dan setiap rumah 
tangga yang terpecah-pecah, pasti runtuh. 11:18 Jikalau Iblis itu juga terbagi-bagi 
dan melawan dirinya sendiri, bagaimanakah kerajaannya dapat bertahan? Sebab 
kamu berkata, bahwa Aku mengusir setan dengan kuasa Beelzebul. 11:19 Jadi jika 
Aku mengusir setan dengan kuasa Beelzebul, dengan kuasa apakah pengikut-
pengikutmu mengusirnya? Sebab itu merekalah yang akan menjadi hakimmu. 11:20 
Tetapi jika Aku mengusir setan dengan kuasa Allah, maka sesungguhnya Kerajaan 
Allah sudah datang kepadamu. 11:21 Apabila seorang yang kuat dan yang lengkap 
bersenjata menjaga rumahnya sendiri, maka amanlah segala miliknya. 11:22 Tetapi 
jika seorang yang lebih kuat dari padanya menyerang dan mengalahkannya, maka 
orang itu akan merampas perlengkapan senjata, yang diandalkannya, dan akan 
membagi-bagikan rampasannya. 11:23 Siapa tidak bersama Aku, ia melawan Aku 
dan siapa tidak mengumpulkan bersama Aku, ia mencerai-beraikan." 11:24 "Apabila 
roh jahat keluar dari manusia, ia pun mengembara ke tempat-tempat yang tandus 
mencari perhentian, dan karena ia tidak mendapatnya, ia berkata: Aku akan kembali 
ke rumah yang telah kutinggalkan itu. 11:25 Maka pergilah ia dan mendapati rumah 
itu bersih tersapu dan rapi teratur. 11:26 Lalu ia keluar dan mengajak tujuh roh lain 
yang lebih jahat dari padanya, dan mereka masuk dan berdiam di situ. Maka 
akhirnya keadaan orang itu lebih buruk dari pada keadaannya semula." 
 

JANGANLAH MENGHAKIMI 
 

Tetapi Yesus mengetahui pikiran mereka lalu berkata: "Setiap kerajaan 
yang terpecah-pecah pasti binasa, dan setiap rumah tangga  

yang terpecah-pecah, pasti runtuh.(Luk 11:17) 
 

Anak-anak yang terkasih, Injil hari ini mengisahkan tentang Yesus dituduh 
melakukan perbuatan yang tidak dikehendaki Allah. Orang-orang menuduh Yesus 
bahwa Yesus mengusir setan dengan kuasa Beelzebul, penghulu setan. Orang-
orang menghakimi Yesus tanpa mencari tahu kebenarannya. Namun, Yesus 
mengetahui segala yang dipikirkan oleh manusia. Maka dengan bijaksana Yesus 
menjawab tuduhan mereka dengan menegaskan bahwa Ia mengusir setan dengan 
kuasa Allah. Sebab, bagi Yesus kuasa Allah jauh lebih besar dari apapun juga. 
Semoga dengan pesan Yesus ini, kita juga tidak gampang terpengaruh untuk 
menghakimi orang lain di dalam hidup kita sehari-hari.  

 
Refleksi 
Apakah aku pernah menghakimi orang lain? 
 
Doa 
Ya Tuhan Yesus ajarilah aku supaya selalu bersikap bijaksana dan tidak gampang 
untuk menghakimi orang lain. Sebab, Engkaulah Tuhan dan pengantara kami, kini 
dan sepanjang masa. Amin  
 
Aksi 
Aku berjanji untuk tidak menghakimi orang lain  
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================================================================ 
 
 
Sabtu, 12 Oktober 2019 
Bacaan Injil: Luk. 11: 27-28 
 

SIAPA YANG BERBAHAGIA 
(Luk. 11: 27-28) 

 
Ketika Yesus masih berbicara, berserulah seorang perempuan dari antara orang 
banyak dan berkata kepada-Nya: "Berbahagialah ibu yang telah mengandung 
Engkau dan susu yang  telah menyusui Engkau. " Tetapi Ia berkata: "Yang 
berbahagia ialah mereka yang mendengarkan firman Allahdan yang memeliharanya. 
 

BERSAMA TUHAN TIDAK ADA YANG TIDAK MUNGKIN 
 

Tetapi Yesus berkata: "Yang berbahagia ialah mereka yang mendengarkan firman 
Allahdan yang memeliharanya.” (Lukas 11 : 28) " 

 
Selamat pagi anak-anak  sekalian, senang berjumpa kembali dengan anak-

anak yang cantik-cantik dan ganteng-ganteng. Nah anak-anak  pada suatu hari ada 
seorang petani miskin. Setiap malam bapak petani dengan anak dan istrinya duduk 
di meja makan untuk membacakan firman Tuhan, berdoa dan istrinya memimpin 
lagu untuk mengucapkan syukur kepada Tuhan atas berkat  makanan yang telah 
Tuhan berikan kepada  mereka. Pada saat- saat inilah Si Bapak Petani ini berkata : 
Janganlah Khawatir, Allah tidak akan membiarkan kita kelaparan. Keesokan harinya, 
saat bangun tidur  keluarga bapak petani menemukan 1 karung beras dibelakang 
rumah. Tidak ada seorang pun yang tahu berasal  dari mana benda itu. Mungkin 
beras itu adalah jawaban dari doa petani yang percaya bahwa Tuhan akanada 
bersama-Nya. Anak-anak janganlah khwatir akan hari esok. Taatilah firman 
Tuhan.Tuhan tidak akan membiarkan anak-Nya berjalan sendiri. 

 
Refleksi: 

1. Anak-anak, Siapa yang suka membaca alkitab? 
2. Siapa yang dirumahnya suka berdoa bersama mama papa? 

 
Marilah Berdoa: 
Tuhan Yesus yang baik, tolonglah kami agar kami mampu hidup taat seperti firman 
Tuhan yang Kau ajarkan. Sebab Engkaulah Tuhan dan pengantara kami. Amin 
 
Aksi: 
Ajak keluarga dirumah untuk renungan malam bersama. 
 
================================================================ 
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Minggu, 13 Oktober 2019 
HARI MINGGU BIASA XXVIII 
Bacaan Injil: Luk. 17: 11-19 
 

KESEPULUH ORANG KUSTA 
(Luk. 17: 11-19) 

 
Dalam perjalanan-Nya ke YerusalemYesus menyusur perbatasan Samaria dan 
Galilea.Ketika Ia memasuki suatu desa datanglah sepuluh orang kustamenemui Dia. 
Mereka tinggal berdiri agak jauhdan berteriak: "Yesus, Guru,  kasihanilah kami!" Lalu 
Ia memandang mereka dan berkata: "Pergilah, perlihatkanlah dirimu kepada imam-
imam. " Dan sementara mereka di tengah jalan mereka menjadi tahir. Seorang dari 
mereka, ketika melihat bahwa ia telah sembuh, kembali sambil memuliakan Allah  
dengan suara nyaring, lalu tersungkur di depan kaki Yesus dan mengucap syukur 
kepada-Nya . Orang itu adalah seorang Samaria.Lalu Yesus berkata: "Bukankah 
kesepuluh orang tadi semuanya telah menjadi tahir? Di manakah yang sembilan 
orang itu? Tidak adakah di antara mereka yang kembali untuk memuliakan Allah 
selain dari pada orang asing ini?" Lalu Ia berkata kepada orang itu: "Berdirilah dan 
pergilah, imanmu telah menyelamatkan engkau." 

 
TUHAN KU DAHSYAT 

 
Lalu Yesus memandang mereka dan berkata: "Pergilah, perlihatkanlah dirimu 

kepada imam-imam. " Dan sementara mereka di tengah jalan  
mereka menjadi tahir. (Luk 17: 14) 

 
Hallo anak-anak sahabat kristus. Suatu hari ada seorang ibu  yang menderita sakit 
gula. Semakin hari penyakit itu semakin parah, sehingga membuatluka  di kakinya.  
Luka di kakinya  itu semakin melebar dan membusuk sehingga rasa nyeri yang di 
derita ibu itu semakin parah dan membuat dokter memberikan keputusan untuk 
amputasi. Ibu itu yang mendengar keputuan dokter langsung menangis dan berdoa 
meminta pertolongan Tuhan dengan rasa percaya yang begitu tinggi kalau Tuhan 
akan menyembuhkan. Lalu ketika 2 hari sebelum dilakukan amputasi,tiba-tiba luka di 
kaki ibu itu sembuh . 
 
Refleksi: 

 Siapa yang percaya dengan Tuhan Yesus? 

 Sudahkah kamu membuat orang disekitar kamu percaya kepada Tuhan? 
 
Marilah berdoa: 
Ya, Tuhan Allah yang maha baik dan maha penyayang, berikan aku rasa berserah 
dan percaya kepadaMu saja. Amin. 
 
Aksi: 
Mewarnai gambar orang yang kakinya sedang sakit. 
 
================================================================ 
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Senin, 14 Oktober 2019 
PEKAN BIASA XXVIII – Hari Biasa (H) 
Bacaan Injil: LUK. 11 : 29-32 
 

TANDA YUNUS 
(LUK. 11 : 29-32) 

 
Ketika orang banyak mengerumuni-Nya, berkatalah Yesus: "Angkatan ini adalah 
angkatan yang jahat. Mereka menghendaki suatu tanda,  tetapi kepada mereka tidak 
akan diberikan tanda selain tanda nabi Yunus.Sebab seperti Yunus menjadi tanda 
untuk orang-orang Niniwe, demikian pulalah Anak Manusia akan menjadi tanda 
untuk angkatan ini.Pada waktu penghakiman, ratu dari Selatan itu akan bangkit 
bersama orang dari angkatan ini dan ia akan menghukum mereka. Sebab ratu ini 
datang dari ujung bumi untuk mendengarkan hikmat  Salomo, dan sesungguhnya 
yang ada di sini lebih dari pada Salomo!Pada waktu penghakiman, orang-orang 
Niniwe akan bangkit bersama angkatan ini dan mereka akan menghukumnya. 
Sebab orang-orang Niniwe itu bertobat waktu mereka mendengarkan pemberitaan 
Yunus,  dan sesungguhnya yang ada di sini lebih dari pada Yunus!" 

 
AKU MAU PERCAYA KEPADA-NYA 

 
“Sebab seperti Yunus menjadi tanda untuk orang-orang Ninive, demikian pulala 

Anak Manusia akan menjadi tanda untuk angkatan ini.” (Luk. 11:30) 
 

Hallo anak-anak. Kebanyakan dari manusia terlahir dengan lima indra yang 
semuanya berfungsi dengan baik. Karenanya, kita dapat berlari, kita dapat mencium 
bau, dan kita dapat melakukan aktifitas sebagaimana mestinya. Kita dapat 
menggunakan kelima panca indra kita sebagaimana mestinya. Tetapi  ada di antara 
kita,  saudara-saudara kita yang tidak seberuntung kita. Ada saudara-saudara kita 
yang tidak dapat melihat indahnya pelangi, ada saudara-saudara kita yang tidak 
dapat mendengar indahnya alunan musik dan ada juga saudara-saudara kita yang 
tidak pernah berkata kalau dia sedang sedih atau senang. Tetapi, ada sesuatu yang 
seringkali tidak kita punyai tapi mereka punya. Yaitu kepercayaan. Mereka percaya 
kalau pelangi itu indah walau tidak melihat. Mereka percaya kalau musik itu merdu 
walaupun tidak mendengar dan mereka pernah merasa sedih dan senang walau 
mereka tak mampu mengucapkannya. Kita yang terlahir dengan lima indra yang 
sempurna ini seringkali tidak percaya. Kita seringkali tidak percaya kalau kita tidak 
melihat bukti, kita tidak percaya jika kita tidak mendengar, dan kita tidak percaya 
kalau tidak terucap. Jika seperti itu, kita termasuk orang-orang yang dikecam oleh 
Yesus karena kita kurang percaya kepada-Nya. Saya bacakan kutipan dari Injil (Luk. 
11:30): “Sebab seperti Yunus menjadi tanda untuk orang-orang Niniwe, demikian 
pulala Anak Manusia akan menjadi tanda untuk angkatan ini.”  
 
Refleksi: 

 Siapa yang anggota tubuhnya lengkap? 

 sudahkan tingkah laku kita mencerminkan ajaran Yesus? 
 
Marilah berdoa: 
Tuhan Yesus yang baik, bantulah kami untuk selalu mampu mengucap syukur atas 
apa yang terjadi kepada hidup kami. Bukalah mata hati kami terlebih bagi kami yang 
kurang percaya dan ingin selalu menuntut bukti ini. Sebab Engkaulah Tuhan dan 
pengantara kami. Amin. 
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Aksi: 
Melakukan kegiatan yang melatih 5 panca indra. 
 
================================================================ 
 
 
Selasa, 15 Oktober 2019 
Pw. S. Teresia dr Avilla, Prw Pujg (P) 
Bacaan Injil: LUK. 11 : 37-41 
 

YESUS MENGECAM ORANG-ORANG FARISI DAN AHLI-AHLI TAURAT 
( Luk 11 : 37-41 ) 

 
Ketika Yesus selesai mengajar, seorang Farisi mengundang Dia untuk makan di 
rumahnya. Maka masuklah Ia ke rumah itu, lalu duduk makan.Orang Farisi itu 
melihat hal itu dan ia heran, karena Yesus tidak mencuci tangan-Nya sebelum 
makan.Tetapi Tuhan  berkata kepadanya: "Kamu orang-orang Farisi, kamu 
membersihkan bagian luar dari cawan dan pinggan, tetapi bagian dalammu penuh 
rampasan dan kejahatan.Hai orang-orang bodoh,  bukankah Dia yang menjadikan 
bagian luar, Dia juga yang menjadikan bagian dalam? Akan tetapi, berikanlah isinya 
sebagai sedekah  dan sesungguhnya semuanya akan menjadi bersih bagimu. 
 

KASIH ITU BAIK 
 

“Tetapi Tuhan  berkata kepadanya: "Kamu orang-orang Farisi, kamu membersihkan 
bagian luar dari cawan dan pinggan, tetapi bagian dalammu penuh  

rampasan dan kejahatan.” (Luk. 11 : 39) 
 

Anak-anakku tersayang. Dalam sebuah gereja ada orang dewasa bernama Noki. 
Noki anak yang sangat rajin sekali berdoa. Di gereja ia terkenal anak yang rajin 
dalam beribadah dan anak yang baik kepada sesamanya. Namun di sekolahnya dia 
terkenal sebagai anak yang sangat nakal sekali, ia suka mencuri uang temannya, 
memukuli temannya, berkata kasar dan berperilaku tidak sopan kepada orang 
tuanya. Maka banyak orang yang berfikir kalau ibadahnya Noki hanya untuk 
menutupi kejahatan yang ia lakukan diluar gereja. 
 
Refleksi: 

 Apakah perbuatan Noki adalah perbuatan yang baik? 

 Perbuatan Noki yang seperti apa yang patut kita tiru? 
 
Marilah berdoa: 
Ya Tuhan, karena Kasih-Mu,ajarkan kami untuk mampu selalu mengikuti ajaran-Mu 
yang baik. Sebab Engkaulah Tuhan dan pengantara kami.Amin 
 
Aksi : 
Belajar jadi anak yang baik. 
 
================================================================ 
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Rabu, 16 Oktober 2019 
Hari Biasa (H) 
Bacaan Injil: Luk. 11:42-46 
 

YESUSMENGECAM ORANG-ORANG FARISI DAN AHLI-AHLI TAURAT 
( Luk 11 : 42-46 ) 

 
Tetapi celakalah kamu , hai orang-orang Farisi, sebab kamu membayar 

persepuluhan  dari selasih, inggu dan segala jenis sayuran, tetapi kamu 
mengabaikan keadilan dan kasih Allah.  Yang satu harus dilakukan dan yang lain 
jangan diabaikan.Celakalah kamu, hai orang-orang Farisi, sebab kamu suka duduk 
di tempat terdepan di rumah ibadat dan suka menerima penghormatan di 
pasar.Celakalah kamu, sebab kamu sama seperti kuburyang tidak memakai tanda; 
orang-orang yang berjalan di atasnya, tidak mengetahuinya." Seorang dari antara 
ahli-ahli Taurat itu  menjawab dan berkata kepada-Nya: "Guru, dengan berkata 
demikian, Engkau menghina kami juga." Tetapi Ia menjawab: "Celakalah kamu juga, 
hai ahli-ahli Taurat, sebab kamu meletakkan beban-beban yang tak terpikul pada 
orang, tetapi kamu sendiri tidak menyentuh beban itu  dengan satu jaripun. 

 
AKU INGIN MENGINGATKAN SEKITARKU 

 
“Celakalah kamu, hai orang-orang Farisi, sebab kamu suka duduk di tempat 

terdepan di rumah ibadat dan suka menerima penghormatan di pasar.” (Luk 11: 43) 
 

Pada suatu hari ada seorang guru  yang sebelumnya ditandai oleh muridnya 
sebagai seorang “pemarah”. Ditandai  seperti itu mungkin karena nada bicaranya 
keras dan ekspresi  wajahnya cepat berubah ketika ada persoalan. Pada suatu hari, 
ia terpancing emosi sehingga benar-benar memarahi salah satu muridnya. Namun 
ada salah satu murid yang berani  untuk menegur ibu guru itu. Anak itu berani 
berkata: “ bu guru, kan ibu yang selalu mengajari kita untuk bersabar. Tunjukkan 
perbuatan ibu sama seperti yang ibu katakana, “bersikaplah sabar bu!” Ibu guru itu 
diam, merasa malu karena mendengar perkataan dari salah satu muridnya. Ia 
berusaha mengolah emosinya dengan baik dan sekarang menjadi seorang guru 
yang sangat bersabar. Memang, setiap perkataan yang keluar dari mulut itu 
haruslah seimbang  dengan perbuatan nyata. Tak perlu ada sikap berpura-pura 
dalam hidup bersama. 
 
Refleksi: 

 Beranikah aku mengingatkan saat orang itu bersalah? 

 Maukah aku menjadi contoh yang bagi sesama ku? 
 
Marilah berdoa: 
Tuhan Yesus, bantulah kami. Semoga kami dapat berusaha menyingkirkan sikap 
emosional agar kami mampu bersabar dan singkirkan sikap pura-pura di dalam diri 
kami. Sebab Engkaulah Tuhan dan pengantara kami.Amin 
 
Aksi: 
Belajar menyapa orang disekitar. 
 
================================================================ 
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Kamis, 17 Oktober 2019 
Pw. S. Ignasius dr Antiokhia, Usk Mrt (M) 
Bacaan Injil: Luk. 11: 47-54 
 

YESUSMENGECAM ORANG-ORANG FARISI DAN AHLI-AHLI TAURAT 
( Luk 11 : 47-54 ) 

 
 Celakalah kamu, sebab kamu membangun makam nabi-nabi, tetapi nenek 

moyangmu telah membunuh mereka.Dengan demikian kamu mengaku, bahwa 
kamu membenarkan perbuatan-perbuatan nenek moyangmu, sebab mereka telah 
membunuh nabi-nabi itu dan kamu membangun makamnya.Sebab itu hikmat Allah 
berkata: Aku akan mengutus kepada mereka nabi-nabi dan rasul-rasul dan separuh 
dari antara nabi-nabi dan rasul-rasul itu akan mereka bunuh dan mereka 
aniaya,supaya dari angkatan ini dituntut darah semua nabi yang telah tertumpah 
sejak dunia dijadikan,mulai dari darah Habel sampai kepada darah Zakhariayang 
telah dibunuh di antara mezbah dan Rumah Allah. Bahkan, Aku berkata kepadamu: 
Semuanya itu akan dituntut dari angkatan ini.Celakalah kamu, hai ahli-ahli Taurat, 
sebab kamu telah mengambil kunci pengetahuan; kamu sendiri tidak masuk ke 
dalam dan orang yang berusaha untuk masuk  ke dalam kamu halang-halangi." Dan 
setelah Yesus berangkat dari tempat itu, ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi 
terus-menerus mengintai dan membanjiri-Nya dengan rupa-rupa soal. Untuk itu 
mereka berusaha memancing-Nya, supaya mereka dapat menangkap-Nya 
berdasarkan sesuatu yang diucapkan-Nya. 

 
JANGAN SEPERTI ORANG-ORANG FARISI 

 
Untuk itu mereka berusaha memancing Yesus, supaya mereka dapat menangkap 

Yesus berdasarkan sesuatu yang diucapkan-Nya. (Luk 11: 54) 
 

Apa rasanya bila kita berbuat yang tidak baik? Rasanya pasti tidak enak. Kita 
tidak merasa tenang dan teman teman mulai menjauh dari kita. Itulah yang terjadi 
juga dalam diri orang-orang Farisi dan ahli taurat yang selalu tidak suka dengan 
kehadiran dan perbuatan baik yang dilakukan oleh Tuhan Yesus.  

Tuhan Yesus tetap sabar dan terus melakukan pekerjaan dari Allah Bapa 
untuk membawa umat manusia mendapatkan keselamatan dan kebaikan Allah. 
Tuhan Yesus tetap berbuat baik meskipun banyak orang-orang Farisi menentang 
dan menolak-Nya.  

Marilah anak-anak selalu membagikan kebaikan dan selalu mengucapkan 
terima kasih kepada orang yang berbuat baik dan suka menolong sesama. 
 
Refleksi : 

 Beranikah aku untuk selalu untuk berbuat baik? 
 
Marilah berdoa: 
Tuhan Yesus berilah aku kemampuan baru untuk selalu berbuat baik.Sebab 
Engkaulah Tuhan dan pengantara kami.Amin. 
 
Aksi : 
Bantulah sesama disekitar yang membutuhkan pertolongan kita 
 
================================================================ 
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Jumat, 18 Oktober 2019 
Pesta S. Lukas, Peninj (M) 
Bacaan Injil: Luk. 10: 1-9 
 

YESUS MENGUTUS TUJUH PULUH MURID 
(Luk. 10: 1-9) 

 
Kemudian dari pada itu Tuhanmenunjuk tujuh puluh murid yang lain, lalu mengutus 
mereka berdua-duamendahului-Nya ke setiap kota dan tempat yang hendak 
dikunjungi-Nya.Kata-Nya kepada mereka: "Tuaian memang banyak , tetapi pekerja 
sedikit. Karena itu mintalah kepada Tuan yang empunya tuaian, supaya Ia 
mengirimkan pekerja-pekerja untuk tuaian itu.Pergilah, sesungguhnya Aku 
mengutus kamu seperti anak domba ke tengah-tengah serigala.Janganlah 
membawa pundi-pundi atau bekal atau kasut, dan janganlah memberi salam kepada 
siapapun selama dalam perjalanan.Kalau kamu memasuki suatu rumah, katakanlah 
lebih dahulu: Damai sejahtera bagi rumah ini.Dan jikalau di situ ada orang yang 
layak menerima damai sejahtera, maka salammu itu akan tinggal atasnya. Tetapi 
jika tidak, salammu itu kembali kepadamu.Tinggallah dalam rumah itu, makan dan 
minumlah apa yang diberikan orang kepadamu, sebab seorang pekerja patut 
mendapat upahnya.  Janganlah berpindah-pindah rumah.Dan jikalau kamu masuk ke 
dalam sebuah kota dan kamu diterima di situ, makanlah apa yang dihidangkan 
kepadamu,dan sembuhkanlah orang-orang sakit yang ada di situ dan katakanlah 
kepada mereka: Kerajaan Allahsudah dekat padamu. 
 

AKU SEORANG PEMENANG 
 

Pergilah, sesungguhnya Aku mengutus kamu seperti anak domba ke  
tengah-tengah serigala.”  (Luk. 10 : 3 )” 

 
Suatu hari ada sekumpulan anak-anak nakal yang senang sekali berantem, karena 
mereka merasa menguasai tempat tersebut. Lalu datang Damon, anak baik yang 
ingin berteman untuk menyadarkan mereka. Namun sekumpulan anak nakal itu 
nampak tidak senang dengan kehadiran Damon. Damon tetap berusaha untuk sabar 
agar bisa berteman dengan sekumpulan anak nakal tersebut. Akhirnya sekumpulan 
anak nakal tersebut berfikir dan berbincang hingga akhirnya memperbolehkan 
Damon berteman dengan sekumpulan anak nakal tersebut. Setiap hari Damon 
memberitahukan mereka bahwa berantem itu bukanlah hal yang baik dan berantem 
itu sangat tidak disukai Tuhan. Lalu setiap harinya sekumpulan anak nakal itu 
mimikirkan hingga akhirnya tersadar. 
 
Refleksi : 

 Maukah aku menyadarkan kebaikan kepada sekelilingku? 
 
Marilah berdoa : 
Allah Bapa yang maha kuasa, kuatkanlah iman aku terlebih dahulu agar aku mampu 
menyadarkan iman kebaikan sekeliligku.Amin. 
 
Aksi : 
Tarik garis gambar anak baik dari start ke finish sekumpulan anak. 
 
================================================================ 
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Sabtu, 19 Oktober 2019 
Hari Biasa (H) 
Bacaan Injil: Luk. 12: 8-12 
 

PENGAJARAN KHUSUS BAGI MURID-MURID 
 (Luk. 12: 8-12) 

 
Aku berkata kepadamu: Setiap orang yang mengakui Aku di depan manusia , 

Anak Manusia juga akan mengakui dia di depan malaikat-malaikat Allah.Tetapi 
barangsiapa menyangkal Akudi depan manusia, ia akan disangkaldi depan malaikat-
malaikat Allah.Setiap orang yang mengatakan sesuatu melawan Anak Manusia,ia 
akan diampuni; tetapi barangsiapa menghujat Roh Kudus , ia tidak akan 
diampuni.Apabila orang menghadapkan kamu kepada majelis-majelis atau kepada 
pemerintah-pemerintah dan penguasa-penguasa, janganlah kamu kuatir bagaimana 
dan apa yang harus kamu katakanuntuk membela dirimu.Sebab pada saat itu juga 
Roh Kudus akan mengajar kamu apa yang harus kamu katakan." 

 
UNGKAPAN KASIH 

 
Seperti tertulis di “Aku berkata kepadamu: Setiap orang yang mengakui Aku di 

depan manusia , Anak Manusia juga akan mengakui dia di depan  
malaikat-malaikat Allah.” (Luk. 12 : 8) 

 
Pada suatu ketika, Cila dan Kley ingin pergi sekolah minggu bersama. Setiap pagi 
mereka selalu membantu kakak sekolah minggu untuk mempersiapkan kantong- 
kantong persembahan. Dengan rasa semangat mereka melakukannya. Dengan hati 
tulus mereka membantu kakak – kakak sekolah minggu. Setiap minggu mereka rutin 
membantunya. Dari hal kecil seperti ini kita belajar akan kasih setia Tuhan. Memiliki 
anak – anak yang baik dan suka menolong. Ketaatan meraka  adalah menabur kasih 
dari hal kecil yang terkadang kita tidak sengaja sadari.   
 Mereka adalah anak yang baik suka menolong teman, suka memberi, dan 
lain –lainnya. Hidup mereka  diwarnai oleh rasa percaya bahwa mereka adalah 
bagian dari Tuhan Yesus Kristus.   
 
Refleksi: 

 Siapakah Tuhan Yesus? 

 Untuk apa kita berbuat baik? 
 
Marilah berdoa: 
Terimakasih ya Tuhan untuk senantiasa hadir dalam kehidupan kami. Kami 
membutuhkanmu dalam segala keadaan kehidupan kami hari demi hari. Amin. 
 
Aksi: 
Aku ingin berperilaku baik. 
 
================================================================ 
 
 
 
 



22 
 

Minggu, 20 Oktober 2019 
HARI MINGGU BIASA XXIX (H) 
Bacaan Injil: Luk. 18 : 1-8 
 

PERUMPAMAAN TENTANG HAKIM YANG BENAR  
(LUK. 18: 1-8) 

 
Yesus mengatakan suatu perumpamaan kepada mereka untuk menegaskan, 

bahwa mereka harus selalu berdoadengan tidak jemu-jemu.Kata-Nya: "Dalam 
sebuah kota ada seorang hakim yang tidak takut akan Allah dan tidak menghormati 
seorangpun.Dan di kota itu ada seorang janda yang selalu datang kepada hakim itu 
dan berkata: Belalah hakkuterhadap lawanku.Beberapa waktu lamanya hakim itu 
menolak. Tetapi kemudian ia berkata dalam hatinya: Walaupun aku tidak takut akan 
Allah dan tidak menghormati seorangpun,namun karena janda ini menyusahkan aku, 
baiklah aku membenarkan dia, supaya jangan terus saja ia datang  dan akhirnya 
menyerang aku." Kata Tuhan: "Camkanlah apa yang dikatakan hakim yang lalim 
itu!Tidakkah Allah akan membenarkan orang-orang pilihan-Nya yang siang malam 
berserukepada-Nya? Dan adakah Ia mengulur-ulur waktu sebelum menolong 
mereka?Aku berkata kepadamu: Ia akan segera membenarkan mereka. Akan tetapi, 
jika Anak Manusiaitu datang,adakah Ia mendapati iman di bumi ?" 

 
KEKUATAN DOA 

 
“Yesus mengatakan suatu perumpamaan kepada mereka untuk menegaskan, 

bahwa mereka harus selalu berdoadengan tidak jemu-jemu.” (Luk. 18:1) 
 

Ada cerita tentang anak yang tidak percaya dengan doa. Anak itu berfikir kalau 
berdoa tidak berpengaruh apa-apa. Maka anak itu menjadi malas dan tidak pernah 
berdoa. Namun suatu hari anak itu mendengar cerita temannya bahwa kuasa doa itu 
benar terjadi di hidupnya. Keesokannya saat dijalan anak itu berdoa untuk tidak 
macet, karena ia sedang buru-buru karena sudah terlambat ke sekolah. Lalu bener 
terjadi, sepanjang perjalanan anak itu kesekolah tidak macet sama sekali. Setelah 
sampai disekolah anak itu duduk dan merenungkan bahwa doanya telah dikabulkan. 
Anak-anak, pada saat anak-anak berdoa namun tidak dikabulkan, itu tandanya 
Tuhan punya rencana yang lebih indah. Jangan pernah anak-anak marah atau 
malas untuk berdoa. Karena Tuhan Yesus selalu tahu hal yang terbaik buat kita. 
 
Refleksi: 

 Mengapa aku berdoa? 

 Dimana aku harus berdoa? 

 Apa saja yang aku doakan? 
 
Marilah berdoa : 
Tuhan Yesus yang baik,Terimakasih selalu mendengarkan doa kami, tolonglah kami 
agar ingat untuk selalu percaya kepada-Mu saja. Sebab Engkaulah Tuhan dan 
pengantara kami.Amin. 
 
Aksi: 
Menuliskan di kertas doa-doa yang ingin di sampaikan. 
 
================================================================ 
 



23 
 

 
Senin, 21 Oktober 2019 
HARI BIASA (H) 
Bacaan Injil: LUK. 12 : 13-21 
 

ORANG KAYA YANG BODOH 
(LUK. 12 : 13-21) 

 
Seorang dari orang banyak itu berkata kepada Yesus: "Guru, katakanlah 

kepada saudaraku supaya ia berbagi warisan dengan aku." Tetapi Yesus berkata 
kepadanya: "Saudara, siapakah yang telah mengangkat Aku menjadi hakim atau 
pengantara atas kamu?" Kata-Nya lagi kepada mereka: "Berjaga-jagalah dan 
waspadalah terhadap segala ketamakan, sebab walaupun seorang berlimpah-
limpah hartanya, hidupnya tidaklah tergantung dari pada kekayaannya itu. " 
Kemudian Ia mengatakan kepada mereka suatu perumpamaan, kata-Nya: "Ada 
seorang kaya, tanahnya berlimpah-limpah hasilnya.Ia bertanya dalam hatinya: 
Apakah yang harus aku perbuat, sebab aku tidak mempunyai tempat di mana aku 
dapat menyimpan hasil tanahku.Lalu katanya: Inilah yang akan aku perbuat; aku 
akan merombak lumbung-lumbungku dan aku akan mendirikan yang lebih besar dan 
aku akan menyimpan di dalamnya segala gandum dan barang-barangku.Sesudah 
itu aku akan berkata kepada jiwaku: Jiwaku, ada padamu banyak barang, tertimbun 
untuk bertahun-tahun lamanya; beristirahatlah, makanlah, minumlah dan bersenang-
senanglah!Tetapi firman Allah kepadanya: Hai engkau orang bodoh,  pada malam ini 
juga jiwamu akan diambil dari padamu,dan apa yang telah kausediakan, untuk 
siapakah itu nanti?Demikianlah jadinya dengan orang yang mengumpulkan harta 
bagi dirinya sendiri, jikalau ia tidak kaya di hadapan Allah." 

 
AKU SENANG MEMBERI 

 
“Demikianlah jadinya dengan orang yang mengumpulkan harta bagi dirinya 

sendiri, jikalau ia tidak kaya di hadapan Allah."(Luk 12 : 21) 
 

Pada suatu ketika ada makan bersama di gereja saat. Anak-anak sekolah minggu 
disuruh membawa makanan dan minuman dari rumah. Ada yang membawa roti, 
biskuit, dan berbagai makanan kecil lainnya.Semua makanan itu akan dikumpulkan 
dan akan dimakan bersama-sama setelah mereka mendengarkan firman Tuhan. 
Mereka saling berbagi makanan satu dengan yang lain. Mereka tampak sangat 
bersukacita. 

Sepertiyang  tertulis di dalam injil(Luk 12 : 21) : “Demikianlah jadinya dengan 
orang yang mengumpulkan harta bagi dirinya sendiri, jikalau ia tidak kaya di 
hadapan Allah." Jadi kita sebagai anak Tuhan yang baik harus kaya dalam 
perbuatan ya anak – anak. Karena ketika kita berbuat baik terhadap sesama, 
kitaakan dipandang baik jugaoleh Tuhan Yesus.  
 
Refleksi : 

 Maukah aku berbagi? 

 Sudahkah aku bersikap rendah hati? 
 
Marilah berdoa : 
Tuhan Yesus yang baik, bantulah kami untuk selalu membantu orang di sekeliling 
kami dengan setulus hati.Hanya dalam namaMu kami berdoa dan mengucap 
syukur.Sebab Engkaulah Tuhan dan pengantara kami.Amin. 
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Aksi : 
Aku mau menolong teman yang kesusahan. 

 
 

 
 
SELASA/ 22 OKTOBER 2019 
Hari Biasa, Pekan Biasa XXIX 
Injil: Luk 12:35-38 
 
"Hendaklah pinggangmu tetap berikat   dan pelitamu tetap menyala.Dan hendaklah 
kamu sama seperti orang-orang yang menanti-nantikan tuannya  yang pulang dari 
perkawinan, supaya jika ia datang dan mengetok pintu, segera dibuka pintu 
baginya.Berbahagialah hamba-hamba yang didapati tuannya berjaga-jaga ketika ia 
datang.Aku berkata kepadamu: Sesungguhnya ia akan mengikat pinggangnya dan 
mempersilakan mereka duduk makan, dan ia akan datang melayani mereka. Dan 
apabila ia datang pada tengah malam atau pada dinihari dan mendapati mereka 
berlaku demikian, maka berbahagialah mereka . 
 

WASPADA 
 

“Berbahagialah hamba-hamba yang didapati tuannya berjaga-jaga ketika ia datang” 
 

Anak-anak yang baik, apakah kamu ingat untuk melihat ke kiri dan kana saat 
akan menyebrang? Itu adalah sikap berjaga-jaga/ berhati-hati/ waspada. Dalam Injil 
hari ini, para hamba diminta untuk tetap berjaga-jaga. Dengan demikian, para 
hamba akan siap untuk menjalankan tugasnya kapanpun. Saat tugas-tugas dapat 
diselesaikan dengan baik maka semua orang akan turut senang tanpa ada yang 
terganggu. 

Dengan waspada kita akan terhindar dari bahaya dan masalah. Oleh karena 
itu kita harus selalu waspada setiap saat. Caranya adalah dengan selalu menjaga 
diri dan ingat untuk berbuat hal-hal yang benar dan baik. Ingatlah juga bahwa Allah 
Bapa selalu melihat dan menyertai kita.  

Hati-hati gunakan tanganmu (kakimu/ mulutmu/ matamu/dst) 
Allah Bapa di surga melihat ke bawah 
Hati-hati gunakan tanganmu. 

 
Refleksi 
Apakah kamu sudah waspada dalam menggunakan mulut, tangan dan kakimu ? 
 
Doa 
Allah Bapa, ajarilah kami untuk selalu menjadi anak-anak yang waspada. Tahu dan 
hanya memilih sikap yang baik dan benar, sesuai dengan kehendakMu. Amin. 
 
Aksi 
Ayo perhatikan saat menyeberang jalan. 
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RABU/ 23 OKTOBER 2019 
Hari Biasa, Pekan Biasa XXIX 
PF S. Yohanes dari Capestrano, Imam  
Injil: Luk 12:39-48 
 
Tetapi ketahuilah ini: Jika tuan rumah tahu pukul berapa pencuri   akan datang, ia 
tidak akan membiarkan rumahnya dibongkar.  Hendaklah kamu juga siap 
sedia,  karena Anak Manusia datang pada saat yang tidak kamu sangkakan ."  Kata 
Petrus: "Tuhan, kamikah yang Engkau maksudkan dengan perumpamaan itu atau 
juga semua orang?"  Jawab Tuhan:   "Jadi, siapakah pengurus rumah yang setia dan 
bijaksana yang akan diangkat oleh tuannya menjadi kepala atas semua hambanya 
untuk memberikan makanan kepada mereka pada waktunya?  Berbahagialah 
hamba, yang didapati tuannya melakukan tugasnya itu, ketika tuannya itu 
datang.  Aku berkata kepadamu: Sesungguhnya tuannya itu akan mengangkat dia 
menjadi pengawas segala miliknya.  Akan tetapi, jikalau hamba itu jahat dan berkata 
di dalam hatinya: Tuanku tidak datang-datang  , lalu ia mulai memukul hamba-hamba 
laki-laki dan hamba-hamba perempuan, dan makan minum dan mabuk,  maka tuan 
hamba itu akan datang pada hari yang tidak disangkakannya, dan pada saat yang 
tidak diketahuinya,   dan akan membunuh dia dan membuat dia senasib dengan 
orang-orang yang tidak setia.  Adapun hamba yang tahu akan kehendak tuannya, 
tetapi yang tidak mengadakan persiapan atau tidak melakukan apa yang 
dikehendaki tuannya, ia akan menerima banyak pukulan.    Tetapi barangsiapa tidak 
tahu akan kehendak tuannya dan melakukan apa yang harus mendatangkan 
pukulan, ia akan menerima sedikit pukulan.  Setiap orang yang kepadanya banyak 
diberi, dari padanya akan banyak dituntut, dan kepada siapa yang banyak 
dipercayakan, dari padanya akan lebih banyak lagi dituntut." 
 

AKU BISA 
 

Anak-anak yang pintar, kita masuk sekolah setiap hari. Di sekolah, kita belajar 
banyak hal yang seru dan bermain bersama teman dengan gembira. Dengan 
sekolah, kita menjadi lebih tahu dan lebih pintar dari hari ke hari. Dengan demikian 
kita menjadi semakin bisa melakukan apapun.  

Tuhan Yesus pernah mengajarkan demikian: 
“Setiap orang yang kepadanya banyak diberi, dari padanya akan 
banyak dituntut, dan kepada siapa yang banyak dipercayakan, 
dari padanya akan lebih banyak lagi dituntut.” 

Kita semua adalah orang-orang yang sudah banyak menerima kebaikan 
Allah. Melalui ibu guru yang baik, teman-teman yang seru, orang tua yang 
penyayang, pelajaran di sekolah, serta tangan dan kaki yang sehat untuk dapat 
terus belajar. Maka kita harus semakin rajin sekolah. Bisa ? 
 
REFLEKSI 
Apakah aku bisa menaati perkataan Ibu Guru ? 
 
DOA  
Allah Bapa, terima kasih untuk semua kebaikan yang aku terima daripadaMu. Aku 
ingin selalu rajin sekolah agar bisa semakin pintar dan semakin baik seperti Tuhan 
Yesus Kristus Juru Selamat dunia. Amin. 
 
AKSI 
Ayo pungut sampah sampai bersih. 
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KAMIS/ 24 OKTOBER 2019 
Hari Biasa, Pekan Biasa XXIX 
PF S. Antonius Maria Claret, Uskup 
Injil: Luk 12:49-53 
 
 "Aku datang untuk melemparkan api ke bumi dan betapakah Aku harapkan, api itu 
telah menyala!  Aku harus menerima baptisan,  dan betapakah susahnya hati-Ku, 
sebelum hal itu berlangsung!    Kamu menyangka, bahwa Aku datang untuk 
membawa damai di atas bumi? Bukan, kata-Ku kepadamu, bukan damai, melainkan 
pertentangan .  Karena mulai dari sekarang akan ada pertentangan antara lima 
orang di dalam satu rumah, tiga melawan dua dan dua melawan tiga.  Mereka akan 
saling bertentangan, ayah melawan anaknya laki-laki dan anak laki-laki melawan 
ayahnya, ibu melawan anaknya perempuan, dan anak perempuan melawan ibunya, 
ibu mertua melawan menantunya perempuan dan menantu perempuan melawan ibu 
mertuanya. " 
 

KEBAIKAN DAN KEJAHATAN 
 

Anak-anak yang baik, pernahkah kamu membandingakan mainan atau 
kuemu?. Ada mainan yang lebih besar dan yang lebih kecil, ada makanan yang lebih 
banyak dan lebih sedikit. Ada badan yang lebih tinggi dan lebih pendek, ada saudara 
yang lebih tua dan lebih muda. Dan ingat juga, ada kebaikan dan ada kejahatan. 

Keduanya adalah hal yang bertentangan atau berlawanan. Kebaikan 
bersumber dari Tuhan, sementara kejahatan bersumber dari Iblis. Mana yang kamu 
inginkan, kejahatan atau kebaikan?  
 
REFLEKSI 
Apakah aku sudah melakukan kebaikan setiap waktu dimanapun aku berada? 
 
DOA  
Allah yang Maha Tahu, bantulah aku mengatasi semua kejahatan. Aku mau menjadi 
anakMu yang selalu hidup dalam kebaikanMu. Amin. 
 
AKSI 
Ayo jadi anak baik, yang mau menolong orang lain. 
 

 
 
JUMAT/ 25 OKTOBER 2019 
Hari Biasa, Pekan Biasa XXIX 
Injil: Luk 12:54-59 
 
Yesus berkata pula kepada orang banyak: "Apabila kamu melihat awan naik di 
sebelah barat, segera kamu berkata: Akan datang hujan, dan hal itu memang 
terjadi.   Dan apabila kamu melihat angin selatan bertiup, kamu berkata: Hari akan 
panas terik, dan hal itu memang terjadi.  Hai orang-orang munafik, rupa bumi dan 
langit kamu tahu menilainya, mengapakah kamu tidak dapat menilai zaman 
ini?    Dan mengapakah engkau juga tidak memutuskan sendiri apa yang 
benar?  Sebab, jikalau engkau dengan lawanmu pergi menghadap pemerintah, 
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berusahalah berdamai dengan dia selama di tengah jalan, supaya jangan engkau 
diseretnya kepada hakim dan hakim menyerahkan engkau kepada pembantunya 
dan pembantu itu melemparkan engkau ke dalam penjara.    Aku berkata kepadamu: 
Engkau tidak akan keluar dari sana, sebelum engkau membayar hutangmu sampai 
lunas. " 
  

PENGAMAT CILIK YANG BIJAKSANA 
 

Anak-anak yang cerdas, apakah kamu pernah mengamati langit yang akan 
hujan? Langit tersebut akan berwarna abu-abu yang disebut mendung. Tak lama 
kemudian air turun dari langit, yang disebut hujan. Ketika tahu hari akan hujan, kita 
harus bersiap-siap dengan membawa payung atau mantel. Nahhh...sekarang jadilah 
pengamat untuk teman-temanmu. Adakah temanmu yang tidak masuk? Adakah 
temanmu yang sedang ingusan? 

Anak-anak yang cerdas, tubuh kita adalah pemberian dari Allah. Amatilah 
selalu apa yang baik dan tidak baik untuk tubuh kita. Selalulah pilih hal yang baik 
untuk tubuh kita. Agar kamu tidak batuk dan pilek lagi, jauhilah es dan ciki. Agar 
kamu tetap bugar menjelang musim hujan ini, selalu minum air putih dan sayur buah 
setiap hari. Ayo jadilah pengamat cilik yang bijaksana! 
 
REFLEKSI 
Apakah aku sudah memberikan hal-hal baik untuk tubuhku? 
 
DOA  
Ya Allah Yang Maha Pemberi, terima kasih atas tubuh ini yang Kau berikan 
kepadaku. Ajarilah aku untuk selalu menjaga tubuhku dengan menjadi anakMu yang 
bijaksana. Amin. 
 
AKSI 
Ayo minum air putih setiap hari 6 gelas. 
 

 
 
SABTU/ 26 OKTOBER 2019 
Hari Biasa, Pekan Biasa XXIX 
Injil: Luk 13:1-9 
 
Pada waktu itu datanglah kepada Yesus beberapa orang membawa kabar tentang 
orang-orang Galilea, yang darahnya dicampurkan Pilatus   dengan darah korban 
yang mereka persembahkan.  Yesus menjawab mereka: "Sangkamu orang-orang 
Galilea ini lebih besar dosanya dari pada dosa semua orang Galilea yang lain, 
karena mereka mengalami nasib itu?  Tidak! kata-Ku kepadamu. Tetapi jikalau kamu 
tidak bertobat, kamu semua akan binasa atas cara demikian.  Atau sangkamu 
kedelapan belas orang, yang mati ditimpa menara dekat Siloam,  lebih besar 
kesalahannya dari pada kesalahan semua orang lain yang diam di Yerusalem?  
Tidak! kata-Ku kepadamu. Tetapi jikalau kamu tidak bertobat,   kamu semua akan 
binasa atas cara demikian." Lalu Yesus mengatakan perumpamaan ini: "Seorang 
mempunyai pohon ara yang tumbuh di kebun anggurnya, dan ia datang untuk 
mencari buah pada pohon itu, tetapi ia tidak menemukannya.    Lalu ia berkata 
kepada pengurus kebun anggur itu: Sudah tiga tahun aku datang mencari buah 
pada pohon ara ini dan aku tidak menemukannya. Tebanglah   pohon ini! Untuk apa 
ia hidup di tanah ini dengan percuma!  Jawab orang itu: Tuan, biarkanlah dia tumbuh 
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tahun ini lagi, aku akan mencangkul tanah sekelilingnya dan memberi pupuk 
kepadanya,  mungkin tahun depan ia berbuah; jika tidak, tebanglah dia!" 
 

HIDUP ADALAH KESEMPATAN 
 

Anak-anak yang baik, apakah kamu pernah melihat pohon buah? Pohon yang 
berbuah lebat pasti akan sangat menarik. Di bacaan tadi, pohon ara tidak berbuah 
lebat, sehingga dia diberi waktu satu tahun lagi agar dapat bertumbuh subur. Jika 
tidak, ia akan ditebang.  

Waktu satu tahun tersebut diberikan agar pohon arah dapat berubah dan 
memperbaiki dirinya, menjadi berbuah lebat. Pohon ara harus bertobat.  

Anak-anak, Tuhan kita selalu murah hati! Sehingga kita selalu diberi 
kesempatan untuk dapat bangun setiap hari. Tuhan ingin kita menjadi anak-anak 
yang semakin baik dari hari ke hari. Jadilah anak  yang baik setiap hari, karena 
hidup adalah kesempatan ! 

 
Hidup ini adalah kesempatan 

Hidup ini untuk melayani Tuhan 
Jangan sia-sia kan waktu yang Tuhan beri 

Hidup ini hanya sementara 
 

Sekuntum bunga di pagi hari 
Mekar indah harum di padang yang hijau 

Demikian Tuhan mendandani rumput 
Gugur bunga bila panas terik 

 
Oh Tuhan pakailah hidupku 

Selagi aku masih kuat 
Suatu saat aku tak berdaya 
Hidup ini sudah jadi berkat 

 
REFLEKSI 
Apakah aku sudah menjadi anak baik setiap hari? Apakah aku berdoa setiap bangun 
pagi? 
 
DOA 
Tuhan Yesus terima kasih karena aku boleh bangun setiap pagi. Bantulah aku untuk 
menjadi anak yang baik setiap hari. Terima kasih Tuhan Yesusu. Amin. 
 
AKSI  
Ayo berdoa setiap bangun dan sebelum tidur. 
 

 
MINGGU/ 27 OKTOBER 2019 
Hari Minggu Biasa XXX 
Injil: Luk 18:9-14 
 
Dan kepada beberapa orang yang menganggap dirinya benar   dan memandang 
rendah semua orang lain,   Yesus mengatakan perumpamaan ini:  "Ada dua orang 
pergi ke Bait Allah untuk berdoa;   yang seorang adalah Farisi dan yang lain 
pemungut cukai.  Orang Farisi itu berdiri   dan berdoa dalam hatinya begini: Ya Allah, 
aku mengucap syukur kepada-Mu, karena aku tidak sama seperti semua orang lain, 
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bukan perampok, bukan orang lalim, bukan pezinah dan bukan juga seperti 
pemungut cukai ini;  aku berpuasa   dua kali seminggu, aku memberikan 
sepersepuluh   dari segala penghasilanku.  Tetapi pemungut cukai itu berdiri jauh-
jauh, bahkan ia tidak berani menengadah ke langit, melainkan ia memukul diri   dan 
berkata: Ya Allah, kasihanilah aku orang berdosa ini.    Aku berkata kepadamu: 
Orang ini pulang ke rumahnya sebagai orang yang dibenarkan Allah dan orang lain 
itu tidak. Sebab barangsiapa meninggikan diri, ia akan direndahkan dan barangsiapa 
merendahkan diri, ia akan ditinggikan.  " 
 

ANAK TUHAN RENDAH HATI 
 
Anak-anak yang pintar, Tuhan Yesus berkata:“barangsiapa meninggikan diri, ia akan 

direndahkan dan barangsiapa merendahkan diri, ia akan ditinggikan” 
 

 Meninggikan diri artinya sikap yang sombong. Merasa diri sendiri yang paling 
baik dan hebat dibanding orang lain, itulah sikap yang sombong. Seperti: mengobrol 
saat ibu guru mengajar, tidak mau berbagi dengan teman, memilih-milih teman saat 
bermain, dan tidak mau mencoba belajar.  

Sikap-sikap tersebut membuat kita jatuh dalam dosa, sehingga dekat dengan 
iblis dan jauh dari Tuhan. Anak-anak, ingatlah untuk selalu dekat dengan Tuhan. 
Dengan cara tidak sombong, selalu mau membantu orang lain dan berbagi. 
 
REFLEKSI 
Apakah kamu pernah bersikap sombong? 
 
DOA 
Tuhan Yesus ampunilah aku jika pernah berbuat sombong. Lindungilah aku dari 
kesombongan dan godaan iblis, agar aku selalu menjadi anakMu yang rendah hati.  
Amin.  
 
AKSI 
Ceritakan pelajaranmu di sekolah kepada orang tua di rumah. 
 

 
 
SENIN/ 28 OKTOBER 2019 
Pesta S. Simon dan Yudas, Rasul 
Injil: Luk 6:12-19 
 
Pada waktu itu pergilah Yesus ke bukit untuk berdoa dan semalam-malaman Ia 
berdoa  kepada Allah.    Ketika hari siang, Ia memanggil murid-murid-Nya kepada-
Nya, lalu memilih dari antara mereka dua belas orang, yang disebut-Nya 
rasul:Simon yang juga diberi-Nya nama Petrus, dan Andreas saudara Simon, 
Yakobus dan Yohanes, Filipus dan Bartolomeus,  Matius   dan Tomas, Yakobus 
anak Alfeus, dan Simon yang disebut orang Zelot,  Yudas anak Yakobus, dan Yudas 
Iskariot yang kemudian menjadi pengkhianat.   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.    Mereka datang untuk 
mendengarkan Dia dan untuk disembuhkan dari penyakit mereka; juga mereka yang 
dirasuk oleh roh-roh jahat beroleh kesembuhan.  Dan semua orang banyak itu 
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berusaha menjamah Dia,   karena ada kuasa yang keluar dari pada-Nya dan semua 
orang   itu disembuhkan-Nya. 
 

MURID-MURID TUHAN YESUS 
 
 Anak-anak terkasih, Tuhan Yesus memiliki 12 orang murid yang disebut rasul. 
Murid-murid tersebut adalah orang yang dekat dengan Tuhan Yesus dan selalu 
menjalankan ajaranNya. Coba sebutkan nama murid-murid Tuhan Yesus!  
 

Simon Petrus, Andreas, Yakobus, Yohanes, Filipus, Bartolomeus, Matius, Tomas, 
Yakobus anak anak Alfeus, Simon orang Zelot, Yudas anak Yakobus dan Yudas 

Iskariot. 
 

 Ayo kita juga menjadi murid-murid Tuhan Yesus. Dengan selalu menjalankan 
perintah Tuhan Yesus. Berbuat kasih! 
 
REFLEKSI 
Apakah kamu tahu apa saja contoh sikap kasih? 
 
DOA 
Ya Yesus, Guru dan Juru Selamat dunia...terima kasih karena Engkau selalu 
mengasihi kami. Ajarilah kami agar dapat selalu berbuat kasih seperti Mu. Amin.   
 
AKSI 
Mintalah mama dan papa memberikanmu 2 contoh sikap kasih. Ceritakan pada 
teman di sekolah. 
 

 
 
SELASA/ 29 OKTOBER 2019 
Hari Biasa, Pekan XXX 
Injil: Luk 13:18-21 
 
Maka kata Yesus: "Seumpama   apakah hal Kerajaan Allah   dan dengan apakah Aku 
akan mengumpamakannya?  Ia seumpama biji sesawi , yang diambil dan ditaburkan 
orang di kebunnya; biji itu tumbuh dan menjadi pohon   dan burung-burung di udara 
bersarang pada cabang-cabangnya. "  Dan Ia berkata lagi: "Dengan apakah Aku 
akan mengumpamakan Kerajaan Allah?  Ia seumpama ragi   yang diambil seorang 
perempuan dan diadukkan ke dalam tepung terigu tiga sukat sampai khamir 
seluruhnya.  " 
 

BIJI SESAWI 
 

Anak-anak yang baik, apakah kamu pernah memperhatikan biji cabai?  Biji 
cabai sangat kecil, tapi ada yang lebih kecil daripada itu. Namanya biji sesawi. Biji 
sesawi sangat teramat kecil, tetapi ia dapat tumbuh menjadi pohon yang besar dan 
burung-burung dapat bersarang di cabangnya.  

Anak-anak yang baik, iman kita seumpama biji sesawi. Iman artinya percaya 
kepada Tuhan. Asalkan kita percaya kepada Tuhan, kita dapat bertumbuh menjadi 
orang yang besar dan hebat. Orang yang bisa mencapai cita-cita dan berguna bagi 
orang lain. Ayo tumbuhkan biji sesawi kita dengan rajin berdoa dan membaca Kitab 
Suci setiap hari.  
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Baca kitab suci  
Doa tiap hari..3x 

Baca kitab suci, doa tiap hari 
Kalau mau tumbuh 

 
Kalau mau tumbuh..2x 

Gloria haleluya 
Baca kitab suci, doa tiap hari 

Kalau mau tumbuh 
 
REFLEKSI 
Apakah aku sudah berdoa setiap hari? 
 
DOA 
Tuhan Yesus yang penuh cinta, bantulah aku untuk bertumbuh di dalam Engkau. 
Aku mau menjadi anakMu yang hebat dan selalu mau menolong orang lain  Amin. 
 
AKSI 
Ayo baca Kitab Suci setiap hari bersama orang tua. 
 

 
 
RABU/ 30 OKTOBER 2019 
Hari Biasa, Pekan Biasa XXX 
Injil: Luk 13:22-30 
 
Kemudian Yesus berjalan keliling dari kota ke kota dan dari desa ke desa sambil 
mengajar dan meneruskan perjalanan-Nya ke Yerusalem.    Dan ada seorang yang 
berkata kepada-Nya: "Tuhan, sedikit sajakah orang yang diselamatkan?"  Jawab 
Yesus kepada orang-orang di situ: "Berjuanglah untuk masuk melalui pintu   yang 
sesak itu  ! Sebab Aku berkata kepadamu: Banyak orang akan berusaha untuk 
masuk, tetapi tidak akan dapat.  Jika tuan rumah telah bangkit dan telah menutup 
pintu, kamu akan berdiri di luar dan mengetok-ngetok pintu sambil berkata: Tuan, 
bukakanlah kami pintu! dan Ia akan menjawab dan berkata kepadamu: Aku tidak 
tahu dari mana kamu datang.    Maka kamu akan berkata: Kami telah makan dan 
minum di hadapan-Mu dan Engkau telah mengajar di jalan-jalan kota kami.  Tetapi 
Ia akan berkata kepadamu: Aku tidak tahu dari mana kamu datang, enyahlah dari 
hadapan-Ku, hai kamu sekalian yang melakukan kejahatan!    Di sanalah akan 
terdapat ratap dan kertak gigi,   apabila kamu akan melihat Abraham dan Ishak dan 
Yakub dan semua nabi di dalam Kerajaan Allah, tetapi kamu sendiri dicampakkan ke 
luar.  Dan orang akan datang dari Timur dan Barat  dan dari Utara dan Selatan dan 
mereka akan duduk makan di dalam Kerajaan Allah.  Dan sesungguhnya ada orang 
yang terakhir yang akan menjadi orang yang terdahulu dan ada orang yang 
terdahulu   yang akan menjadi orang yang terakhir.  " 
 
 

AKU PEDULI SESAMA 
 

Anak-anak tercinta, ikuti Ibu Guru! Cobalah buat lingkaran dengan jari jempol 
dan jari telunjuk tangan kiri, masukkan kelima jari tangan kananmu, apakah bisa? 
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Tidak! Sekarang Ibu Guru akan membuat lingkaran dengan tangan kiri dan kanan, 
coba masukkan kelima jari tangan kananmu, apakah bisa? Bisa! 

Anak-anak tercinta, lingkaran yang sempit itu seperti pintu yang sesak. Tidak 
mudah untuk dilewati. Tetapi Tuhan Yesus berkata "Berjuanglah untuk masuk 
melalui pintu   yang sesak itu  !” Tuhan Yesus ingin agar kita menjadi anak-anakNya 
yang penuh semangat dan mau berjuang. Bagaimana cara kita berjuang? Sangat 
mudah, dengan rajin sekolah dan menahan godaan dari ciki dan es. Ayo makan 
pangan (makanan) yang sehat!  
 
REFLEKSI 
Apakah aku sudah makan sayur dan buah setiap hari? 
 
DOA 
Tuhan Yesus, aku mau menjadi anakMu yang penuh semangat dan mau berjuang 
setiap hari. Ajarilah aku  untuk berjuang mulai dari diriku sendiri. Aku mau makan 
buah dan sayur setiap hari.  Amin. 
 
AKSI 
Ayo makan buah dan sayur setiap hari. 
 

 
 
KAMIS/ 31 OKTOBER 2019 
Hari Biasa, Pekan Biasa XXX 
Injil: Luk 13:31-35 
 
 Pada waktu itu datanglah beberapa orang Farisi dan berkata kepada Yesus: 
"Pergilah, tinggalkanlah tempat ini, karena Herodes   hendak membunuh 
Engkau."  Jawab Yesus kepada mereka: "Pergilah dan katakanlah kepada si 
serigala itu: Aku mengusir setan dan menyembuhkan orang, pada hari ini dan besok, 
dan pada hari yang ketiga Aku akan selesai.   Tetapi hari ini dan besok dan lusa Aku 
harus meneruskan perjalanan-Ku, sebab tidaklah semestinya seorang nabi   dibunuh 
kalau tidak di Yerusalem.  Yerusalem, Yerusalem, engkau yang membunuh nabi-
nabi dan melempari dengan batu orang-orang yang diutus kepadamu! Berkali-kali 
Aku rindu mengumpulkan anak-anakmu, sama seperti induk ayam mengumpulkan 
anak-anaknya di bawah sayapnya,   tetapi kamu tidak mau.  Sesungguhnya 
rumahmu ini akan ditinggalkan dan menjadi sunyi.   Tetapi Aku berkata kepadamu: 
Kamu tidak akan melihat Aku lagi hingga pada saat kamu berkata: Diberkatilah Dia 
yang datang dalam nama Tuhan!  " 
 

LASKAR KRISTUS 
 

Anak-anak yang baik, Yerusalem adalah tempat kelahiran Tuhan Yesus. 
Tetapi orang-orang di Yerusalem dan Raja Herodes ingin membunuh Tuhan Yesus. 
Mereka semua membenci Tuhan Yesus, tetapi Tuhan Yesus tidak membenci 
apalagi melawan mereka. Karena Tuhan Yesus mengajarkan cinta kasih. 

Anak-anak yang baik, kita dalah anak-anak Tuhan Yesus yangs elalu 
mengikuti ajaranNya. Oleh karena itu kita juga harus saling mengasihi dan tidak 
pernah membeci orang lain.  
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Ayo kita nyanyikan bersama, “Yesus cinta semua anak” 
Yesus cinta semua anak 

Semua anak di dunia 
Putih, kuning dan hitam 
Semua dicinta Tuhan 

Yesus cinta semua anak di dunia 
 
 
REFLEKSI 
Apakah kamu pernah marah seseorang? 
 
DOA  
Tuhan Yesus yang penuh cinta, aku kadang mudah marah kepada seseorang. 
Bantulah aku menjauhi rasa marah kepada seseorang, agar aku menjadi anakMu 
yang penuh cinta kasih. Amin. 
 
AKSI 
Ayo senyum saat menyapa orang lain. 
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