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KATA PENGANTAR 
 
 

Komunitas sekolah-sekolah sebagai bagian dari Keluarga Katolik Keuskupan 
Agung Jakarta, kita telah memasuki masa Adven tahun 2019 ini. Semoga kita 
semua menyambutnya dengan sukacita bersama seluruh keluarga dan 
komunitas kita. Kita semua ingin agar masa Adven bermakna bagi seluruh 
keluarga dan komunitas. Kita ingin agar kegembiraan dapat dipersiapkan jauh 
sebelum hari Natal tiba. Kami Komisi Kateketik KAJ mengisi masa Adven ini 
dengan menyusun renungan harian untuk siswa-siswi TK, SD, SMP dan SMA/K 
dan modul Bina Iman Anak (BIA) dan Bina Iman Remaja (BIR).  

 
Tema Adven Kuskupan Agung Jakarta 2018 adalah “Rumahku Inspirasi 
Keadilan,” dengan 4 sub tema. Bagi para guru, karyawan dan siswa-siswi tentu 
saja sekolah menjadi rumah kedua bagi para siswa-siswi. Dengan demikian, 
sekolah menjadi inspirasi keadilan bagi siswa-siswi. Sikap dan tutur kata serta 
seluruh kehidupan para tenaga pendidik (guru) maupun karyawan lainnya dapat 
membentuk persepsi siswa tentang keadilan. Siswa dapat melihat bagaimana 
mereka diperlakukan. Apakah para guru dan karyawan memperlakukan mereka 
dengan adil? Demkian pula sebaliknya para guru dan karyawan dapat melihat 
sikap. tutut kata dan perbuatan siswa-siswi terhadap para guru dan karyawan 
yang ada di sekolah. Dari interaksi dan relasi yang terbangun inilah para siswa 
menimba inspirasi tentang keadilan. 

 
Komisi Kateketik mengucapkan terima kasih kepada penyusun renungan harian 
yang telah meluangkan waktu dan pikiran untuk membuat renungan. Para 
penyusun tersebuat ialah: 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 Adven kita semua semakin semarak dan penuh makna, bersama 
Sabda-Sabda Tuhan yang telah diterjemahkan dalam bentuk renungan menjadi 
sesuatu yang menggerakkan dan memotivasi kita mewujudkan keadilan di 
rumah, sekolah dan masyarakat. 

 
 
 
 

Tuhan Yesus memberkati, 
 
 
 
Rm. V. Rudy Hartono, Pr 
Ketua Komisi Kateketik KAJ 
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RENUNGAN MASA ADVEN 2019 

KOMKAT KEUSKUPAN AGUNG JAKARTA 

JENJANG TAMAN KANAK-KANAK (TK) 
 
 

 
 

 

Minggu, 01 Desember 2019: Hari Minggu Adven I  

Bacaan: Yes 2:1-5; Mzm 122:1-2,4-5,6-7,8-9; Rom 13:11-14a; Mat 24:37-44 

 

24:37 "Sebab sebagaimana halnya pada zaman Nuh, demikian pula halnya kelak 

pada kedatangan Anak Manusia. 24:38 Sebab sebagaimana mereka pada zaman 

sebelum air bah itu makan dan minum, kawin dan mengawinkan, sampai kepada hari 

Nuh masuk ke dalam bahtera, 24:39 dan mereka tidak tahu akan sesuatu, sebelum 

air bah itu datang dan melenyapkan mereka semua, demikian pulalah halnya kelak 

pada kedatangan Anak Manusia. 24:40 Pada waktu itu kalau ada dua orang di 

ladang, yang seorang akan dibawa dan yang lain akan ditinggalkan; 24:41 kalau ada 

dua orang perempuan sedang memutar batu kilangan, yang seorang akan dibawa 

dan yang lain akan ditinggalkan. 24:42 Karena itu berjaga-jagalah, sebab kamu tidak 

tahu pada hari mana Tuhanmu datang. 24:43 Tetapi ketahuilah ini: Jika tuan rumah 
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tahu pada waktu mana pada malam hari pencuri akan datang, sudahlah pasti ia 

berjaga-jaga, dan tidak akan membiarkan rumahnya dibongkar. 24:44 Sebab itu, 

hendaklah kamu juga siap sedia, karena Anak Manusia datang pada saat yang tidak 

kamu duga.” 

 

AKU SIAP MENANTIKAN-MU TUHAN 

 

Kata Yesus: “Sebab itu, hendaklah kamu juga siap sedia, karena Anak Manusia  

datangpada saat yang tidak kamu duga." (Mat 24:44) 

 

 Anak-anak yang terkasih, apa kabar hari ini? Semoga kita semua tetap dalam 

keadaan sehat dan bahagia. Tahukah kamu, hari ini secara khusus kita memasuki 

minggu adven pertama loh!. Wah, apa itu masa adven? Kata adven berasal dari 

bahasa latin yakni adventus yang berarti kedatangan. Jadi masa adven merupakan 

penantian kedatangan Tuhan Yesus Kristus. Nah, Injil hari ini mengisahkan tentang 

sikap yang perlu dimiliki oleh setiap orang yakni selalu bersiap sedia. Hendaklah kita 

bersiap sedia untuk menantikan kehadiran Tuhan Yesus. Sebab, Tuhan Yesus hadir 

ke dunia untuk memenuhi Janji Allah yaitu menyelamatkan kita dari dosa dan 

penderitaan. Semoga dalam masa adven ini kita semakin rajin untuk berbuat baik 

kepada sesama, agar kita semua layak menyambut kedatangan Tuhan.  

 

Refleksi 

Sudah siapkah aku menyambut kedatangan Tuhan? 

 

Doa 

Ya Tuhan Yesus, bimbinglah aku agar selalu siap sedia menantikan kedatangan-Mu 

dan ajarilah aku untuk selalu berbuat baik kepada sesama, sehingga aku layak 

menyambut kehadiran-Mu. Sebab, Engkaulah Tuhan pengantara kami, kini dan 

sepanjang masa. Amin.  

 

Aksi 

Aku berjanji untuk selalu menolong sesama yang membutuhkan. 

================================================================= 

 

Senin, 02 Desember 2019: Hari Biasa, Pekan Adven I 

Bacaan: Yes 2:1-5; Mzm 122:1-4a,4b-7,8-9; Mat 8:5-11  

 

8:5 Ketika Yesus masuk ke Kapernaum, datanglah seorang perwira mendapatkan 

Dia dan memohon kepada-Nya: 8:6 "Tuan, hambaku terbaring di rumah karena sakit 

lumpuh dan ia sangat menderita." 8:7 Yesus berkata kepadanya: "Aku akan datang 

menyembuhkannya." 8:8 Tetapi jawab perwira itu kepada-Nya: "Tuan, aku tidak layak 

menerima Tuan di dalam rumahku, katakan saja sepatah kata, maka hambaku itu 
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akan sembuh. 8:9 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." 8:10 Setelah Yesus mendengar hal itu, 

heranlah Ia dan berkata kepada mereka yang mengikuti-Nya: "Aku berkata 

kepadamu, sesungguhnya iman sebesar ini tidak pernah Aku jumpai pada seorang 

pun di antara orang Israel. 8:11 Aku berkata kepadamu: Banyak orang akan datang 

dari Timur dan Barat dan duduk makan bersama-sama dengan Abraham, Ishak dan 

Yakub di dalam Kerajaan Sorga, 

 

AJARI AKU PERCAYA PADAMU TUHAN 

 

Setelah Yesus mendengar hal itu, heranlah Ia dan berkata kepada mereka yang 

mengikuti-Nya: "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya iman sebesar ini tidak  

pernah Aku jumpai pada seorang pun di antara orang Israel. (Mat 8:10) 

 

Anak-anak yang terkasih, pernahkah kamu mempercayai seseorang? 

Misalnya percaya kepada seorang teman bahwa ia bisa menjaga rahasiamu, ataupun 

percaya kepada orang yang kamu baru kenal? Mengapa kamu percaya 

kepadanya?Apakah kamu pernah mendengar tentang orang ini sebelumnya? Kita 

percaya kepada orang lain, karena mungkin kita sudah mengenalnya atau bahkan 

kita mendengar tentangnya dari orang lain. Injil hari ini melukiskan sikap seorang 

perwira yang percaya sepenuhnya kepada Yesus. Perwira itu percaya bahwa, Yesus 

bisa menyembuhkan hambanya yang sedang sakit lumpuh, walaupun Yesus tidak 

harus datang ke rumahnya. Wah, besar sekali kepercayaan perwira itu kepada Yesus 

bukan? Dan karena melihat kepercayaan Perwira inilah maka, Yesus mengabulkan 

permohonannya. Semoga kita juga mempercayakan segala yang kita inginkan 

kepada Yesus ya, sebab Yesus akan mengabulkan permohonan kita tanpa 

memandang suku, ras, maupun latar belakang kita.   

 

Refleksi 

Pernahkah aku mempercayakan segalanya pada Tuhan? 

 

Doa 

Ya Tuhan Yesus, ajarilah aku untuk percaya akan kebesaran-Mu. Sebab, Engkaulah 

Tuhan pengantara kami, kini dan sepanjang masa. Amin.  

 

Aksi 

Aku berjanji untuk belajar percaya kepada orang terdekatku. 

================================================================= 
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Selasa, 03 Desember 2019: 

Pesta S. Fransiskus Xaverius, Imam dan Pelindung Karya Misi  

Bacaan: 1 Kor 9:16-19.22-23; Mzm 117:1,2; Mrk 16:15-20 

 

16:15 Lalu Ia berkata kepada mereka: "Pergilah ke seluruh dunia, beritakanlah Injil 

kepada segala makhluk. 16:16 Siapa yang percaya dan dibaptis akan diselamatkan, 

tetapi siapa yang tidak percaya akan dihukum. 16:17 Tanda-tanda ini akan menyertai 

orang-orang yang percaya: mereka akan mengusir setan-setan demi nama-Ku, 

mereka akan berbicara dalam bahasa-bahasa yang baru bagi mereka, 16:18 mereka 

akan memegang ular, dan sekalipun mereka minum racun maut, mereka tidak akan 

mendapat celaka; mereka akan meletakkan tangannya atas orang sakit, dan orang 

itu akan sembuh." 16:19 Sesudah Tuhan Yesus berbicara demikian kepada mereka, 

terangkatlah Ia ke sorga, lalu duduk di sebelah kanan Allah. 16:20 Mereka pun 

pergilah memberitakan Injil ke segala penjuru, dan Tuhan turut bekerja dan 

meneguhkan firman itu dengan tanda-tanda yang menyertainya. 

 

PESTA SANTO FRANSISKUS XAVERIUS, IMAM DAN PELINDUNG KARYA MISI 

 

Lalu Yesus berkata kepada mereka: "Pergilah ke seluruh dunia, beritakanlah  

Injil kepada segala makhluk. (Markus 15:15). 

 

 Anak-anak yang terkasih, apakah kamu pernah mendengar kisah tentang 

Santo Fransiskus Xaverius? Siapakah Santo Fransiskus Xaverius? Santo Fransiskus 

Xaverius memiliki nama asli Francesco de Yassu Javier. Ia lahir pada tanggal 7 April 

1506 di Istana Xavier Navarra, bagian utara Spanyol. Ia berasal dari keluarga kaya 

raya. Santo Fransiskus Xaverius menyelesaikan pendidikan dasarnya di Navarra. 

Kemudian ia melanjutkan studinya ke perguruan tinggi di Universitas Paris pada 

usianya yang ke 19/20 tahun. Di Paris, santo Fransiskus Xaverius selalu bergaul 

dengan orang-orang terkemuka. Santo Fransiskus Xaverius memiliki seorang  

sahabat yang bernama Ignasius Loyola. ignasius Loyola ini memiliki pengaruh besar 

dalam hidup Santo Fransiskus Xaverius yang kemudian menjadi misionaris besar 

dalam sejarah Gereja. Pada tanggal 15 agustus 1534 Santo Fransiskus Xaverius 

bersama Ignasius Loyola mengikrarkan kaulnya di Gereja Montmatre. Upacara 

pengikraran kaul ini menandai awal berdirinya Serikat Yesus yang resmi direstui oleh 

Paus Paulus III pada tahun 1540. Santo Fransiskus Xaverius menjalankan karya 

misinya di Roma, India, Portugis, Jepang dan China. Selama berkarya, ia sudah 

membaptis banyak orang. Santo Fransiskus Xaverius meninggal dunia pada tanggal 

3 desember 1552 di Sanchian. Santo Fransiskus Xaverius dinyatakan „Kudus‟ oleh 

Paus Gregorius XV pada tahun 1662 dan diangkat menjadi pelindung utama karya 

misi oleh Paus Pius X.  

 

Refleksi 
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Bisakah aku mengikuti teladan Santo Fransiskus Xaverius? 

 

Doa 

Ya Tuhan Yesus, bimbinglah aku agar selalu siap menjadi alat-Mu untuk 

menyebarkan kebaikan bagi sesamaku. Sebab, Engkaulah Tuhan pengantara kami, 

kini dan sepanjang masa. Amin.  

 

Aksi 

Aku akan menolong teman yang jatuh. 

================================================================= 

 

Rabu, 04 Desember 2019: Hari Biasa, Pekan Adven I.  

PF S. Yohanes dari Damsyik, Imam dan Pujangga Gereja  

Bacaan: Yes 25:6-10a; Mzm 23:1-6; Mat 15:29-37 

 

15:29 Setelah meninggalkan daerah itu, Yesus menyusur pantai danau Galilea dan 

naik ke atas bukit lalu duduk di situ. 15:30 Kemudian orang banyak berbondong-

bondong datang kepada-Nya membawa orang lumpuh, orang timpang, orang buta, 

orang bisu dan banyak lagi yang lain, lalu meletakkan mereka pada kaki Yesus dan 

Ia menyembuhkan mereka semuanya. 15:31 Maka takjublah orang banyak itu melihat 

orang bisu berkata-kata, orang timpang sembuh, orang lumpuh berjalan, orang buta 

melihat, dan mereka memuliakan Allah Israel. 15:32 Lalu Yesus memanggil murid-

murid-Nya dan berkata: "Hati-Ku tergerak oleh belas kasihan kepada orang banyak 

itu. Sudah tiga hari mereka mengikuti Aku dan mereka tidak mempunyai makanan. 

Aku tidak mau menyuruh mereka pulang dengan lapar, nanti mereka pingsan di 

jalan." 15:33 Kata murid-murid-Nya kepada-Nya: "Bagaimana di tempat sunyi ini kita 

mendapat roti untuk mengenyangkan orang banyak yang begitu besar jumlahnya?" 

15:34 Kata Yesus kepada mereka: "Berapa roti ada padamu?" "Tujuh," jawab 

mereka, "dan ada lagi beberapa ikan kecil." 15:35 Lalu Yesus menyuruh orang 

banyak itu duduk di tanah. 15:36 Sesudah itu Ia mengambil ketujuh roti dan ikan-ikan 

itu, mengucap syukur, memecah-mecahkannya dan memberikannya kepada murid-

murid-Nya, lalu murid-murid-Nya memberikannya pula kepada orang banyak. 15:37 

Dan mereka semuanya makan sampai kenyang. Kemudian orang mengumpulkan 

potongan-potongan roti yang sisa, tujuh bakul penuh. 

 

SANTO YOHANES DARI DAMSYIK, IMAM DAN PUJANGGA GEREJA 

 

Maka takjublah orang banyak itu melihat orang bisu berkata-kata, orang timpang 

sembuh, orang lumpuh berjalan, orang buta melihat, dan mereka  

memuliakan Allah Israel. (Matius 15:31) 
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Anak-anak yang terkasih, tahukah kamu siapa itu Santo Yohanes dari 

Damsyik?Santo Yohanes dari Damsyik lahir pada tahun 650 di kota Damsyik. Pada 

saat itu, Damsyik berada di bawah kekuasaan kaum Sarasin. Sejak kecil Santo 

Yohanes dari Damsyik ini dididik oleh rahib  Yunani. Ayah dari Santo Yohanesdari 

Damsyik ini bernama Sargun bin Mansur (seorang Arab Kristen). Ayahnya adalah 

seorang Menteri Keuangan pada Khalif Abdel Malek di Damsyik. Namun, ketika 

ayahnya meninggal dunia, Santo Yohaneslah yang menggantikan posisi ayahnya 

sebagai Menteri Keuangan. Kemudian, seiring berjalannya waktu, ia meletakkan 

jabatan itu dan menjadi rahib di Biara Mar Saba, dekat Yerusalem. Di Biara itulah 

Santo Yohanesdari Damsyik menulis buku-buku tentang pembelaan iman, khususnya 

yang berhubungan dengan penghormatan terhadap arca-arca para orang kudus. 

Selain itu, bersama dengan seorang rahib lainnya Santo Yohanesdari Damsyik juga 

menciptakan banyak syair dan madah pujian. Namun, karyanya ini mendapat 

cemooh dari rahib yang sudah tua, tetapi ia tidak menyerah dan tetap 

mempertahankan karyanya. Pada tahun 749 Santo Yohanes dari Damsyik meninggal 

dunia dan ia dihormati sebagai Pujangga Gereja dan Bapa Gereja Yunani yang 

terakhir.  

 

Refleksi 

Apakah selama ini aku sudah berani melangkah ke jalan yang benar? 

 

Doa 

Ya Tuhan Yesus, dampingilah akubila aku dicemooh oleh orang lain. Semoga aku 

bisa seperti Santo Yohanes dari Damsyik yang tidak pernah berputus asa dalam 

menghadapi masalah hidupku. Sebab, Engkaulah Tuhan pengantara kami, kini dan 

sepanjang masa. Amin.  

 

Aksi 

Aku berjanji untuk melakukan kebaikan kepada sesama di sekitarku.  

================================================================= 

 

Kamis, 05 Desember 2019: Hari Biasa, Pekan Adven I 

Bacaan: Yes 26:1-6; Mzm 118:1,8-9,19-21.25-27a; Mat 7:21.24-27 

 

7:21 Bukan setiap orang yang berseru kepada-Ku: Tuhan, Tuhan! akan masuk ke 

dalam Kerajaan Sorga, melainkan dia yang melakukan kehendak Bapa-Ku yang di 

sorga. 7:24 "Setiap orang yang mendengar perkataan-Ku ini dan melakukannya, ia 

sama dengan orang yang bijaksana, yang mendirikan rumahnya di atas batu. 7:25 

Kemudian turunlah hujan dan datanglah banjir, lalu angin melanda rumah itu, tetapi 

rumah itu tidak rubuh sebab didirikan di atas batu. 7:26 Tetapi setiap orang yang 

mendengar perkataan-Ku ini dan tidak melakukannya, ia sama dengan orang yang 

bodoh, yang mendirikan rumahnya di atas pasir. 7:27 Kemudian turunlah hujan dan 
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datanglah banjir, lalu angin melanda rumah itu, sehingga rubuhlah rumah itu dan 

hebatlah kerusakannya." 

 

BELAJAR BERSIKAP BIJAKSANA 

 

"Setiap orang yang mendengar perkataan-Ku ini dan melakukannya, ia sama dengan 

orang yang bijaksana, yang mendirikan rumahnya di atas batu. (Mat 7:24) 

 

 Anak-anak yang terkasih, Injil hari ini mengisahkan tentang sebuah sikap yang 

perlu kita miliki yakni sikap bijaksana. Apa itu sikap bijaksana? Kata bijaksana 

biasanya terkait dengan sikap dan perilaku seseorang. Seseorang yang bijaksana 

selalu memakai akal budinya dalam menyelesaikan persoalan hidupnya. Selain itu 

orang yang bijaksana juga memiliki sikap yang teliti, berpikir panjang, cermat, jujur 

dan bisa membedakan mana yang benar dan salah. Injil hari ini mengisahkan tentang 

orang yang bijaksana menurut pandangan Yesus. Menurut Yesus orang yang 

bijaksana selalu mendirikan rumahnya diatas batu sehingga apabila banjir dan angin 

datang, rumahnya tidak akan roboh. Perumpamaan Yesus ini ingin mengingatkan kita 

agar bisa berpikir bijaksana dalam segala hal. Misalnya kita lebih memilih melakukan 

hal-hal yang baik yakni memilih mengerjakan tugas daripada jalan-jalan ke mall, lebih 

memilih ke Gereja daripada main game, belajar jujur jika melakukan kesalahan dll. 

Semoga pesan Yesus ini dapat kita wujudkan dalam keseharian kita. 

 

Refleksi 

Apakah selama ini aku sudah berani menunjukkan sikap jujur? 

 

Doa 

Ya Tuhan Yesus, tuntunlah aku agar selalu bersikap jujur dan bijaksana dalam 

kehidupanku sehari-hari. Sebab, Engkaulah Tuhan pengantara kami, kini dan 

sepanjang masa. Amin.  

 

Aksi 

Aku berjanji untuk lebih memilih mengerjakan PR daripada main game. 

================================================================= 

 

Jumat, 06 Desember 2019: Hari Biasa, Pekan Adven I 

PF S. Nikolaus, Uskup  

Bacaan: Yes 29:17-24; Mzm 27:1.4.13-14; Mat 9:27-31 

 

9:27 Ketika Yesus meneruskan perjalanan-Nya dari sana, dua orang buta mengikuti-

Nya sambil berseru-seru dan berkata: "Kasihanilah kami, hai Anak Daud." 9:28 

Setelah Yesus masuk ke dalam sebuah rumah, datanglah kedua orang buta itu 

kepada-Nya dan Yesus berkata kepada mereka: "Percayakah kamu, bahwa Aku 
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dapat melakukannya?" Mereka menjawab: "Ya Tuhan, kami percaya." 9:29 Lalu 

Yesus menjamah mata mereka sambil berkata: "Jadilah kepadamu menurut 

imanmu." 9:30 Maka meleklah mata mereka. Dan Yesus pun dengan tegas berpesan 

kepada mereka, kata-Nya: "Jagalah supaya jangan seorang pun mengetahui hal ini." 

9:31 Tetapi mereka keluar dan memasyhurkan Dia ke seluruh daerah itu. 

 

SANTO NIKOLAS DARI MYRA, USKUP DAN PENGAKU IMAN 

 

Mereka menjawab: "Ya Tuhan, kami percaya." (Matius 9:29) 

 

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

Nikolas. Santo Nikolas lahir di Parara, Asia kecil. Ia terlahir dalam sebuah keluarga 

yang kaya raya. Sejak masa muda, ia sangat menyukai hidup bertapa dan melayani 

umat. Ia kemudian menjadi seorang imam yang sangat disukai oleh umat. Santo 

Nikolas juga memanfaatkan harta warisan dari orangtuanya untuk menolong orang-

orang miskin. Santo Nikolas pernah berziarah ke Tanah Suci. Dan sekembalinya dari 

Tanah Suci, Santo Nikolas dipilih menjadi Uskup kota Myra dan berkedudukan di 

Lycia, asia kecil. Berkat kebaikannya, Santo Nikolas banyak di kenal oleh 

masyarakat. Di kalangan Gereja timur, ia dikenal sebagai pelindung para pelaut 

sedangan di Gereja Barat, ia dikenal sebagai pelindung anak-anak. Selain itu, Santo 

Nikolas juga dikenal sebagai Uskup yang menyayangi anak-anak. Oleh karena itu 

muncullah sebuah tradisi yang popular sampai saat ini yakni tradisi pembagian 

hadiah untuk anak-anak pada waktu pesta Natal oleh orangtua mereka melalui 

„Sinterklas‟. Santo Nikolas meninggal dunia di Myra dan dimakamkan di Katedral kota 

itu.  

 

Refleksi 

Sudahkah aku melakukan perbuatan baik bagi sesamaku hari ini? 

 

Doa 

Ya Tuhan Yesus, geraklah hatiku untuk selalu peka dan peduli untuk menolong 

sesama di sekitarku.  Sebab, Engkaulah Tuhan pengantara kami, kini dan sepanjang 

masa. Amin.  

 

Aksi 

Aku akan membantu mama membersikan rumah.   

================================================================= 
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Sabtu, 07 Desember 2019: Hari Biasa, Pekan Adven I 

PW S. Ambrosius, Uskup dan Pujangga Gereja  

Bacaan: Yes 30:19-21.23-26; Mzm 147:1-6; Mat 9:35-10:1.6-8 

 

9:35 Demikianlah Yesus berkeliling ke semua kota dan desa; Ia mengajar dalam 

rumah-rumah ibadat dan memberitakan Injil Kerajaan Sorga serta melenyapkan 

segala penyakit dan kelemahan. 9:36 Melihat orang banyak itu, tergeraklah hati 

Yesus oleh belas kasihan kepada mereka, karena mereka lelah dan terlantar seperti 

domba yang tidak bergembala. 9:37 Maka kata-Nya kepada murid-murid-Nya: 

"Tuaian memang banyak, tetapi pekerja sedikit. 9:38 Karena itu mintalah kepada tuan 

yang empunya tuaian, supaya Ia mengirimkan pekerja-pekerja untuk tuaian itu.  10:1 

Yesus memanggil kedua belas murid-Nya dan memberi kuasa kepada mereka untuk 

mengusir roh-roh jahat dan untuk melenyapkan segala penyakit dan segala 

kelemahan. 10:6 melainkan pergilah kepada domba-domba yang hilang dari umat 

Israel. 10:7 Pergilah dan beritakanlah: Kerajaan Sorga sudah dekat. 10:8 

Sembuhkanlah orang sakit; bangkitkanlah orang mati; tahirkanlah orang kusta; 

usirlah setan-setan. Kamu telah memperolehnya dengan cuma-cuma, karena itu 

berikanlah pula dengan cuma-cuma. 

 

SANTO AMBROSIUS, USKUP DAN PUJANGGA GEREJA 

 

Demikianlah Yesus berkeliling ke semua kota dan desa; Ia mengajar dalam rumah-

rumah ibadat dan memberitakan Injil Kerajaan Sorga serta melenyapkan  

segala penyakit dan kelemahan (Matius 9:35) 

 

 Anak-anak yang terkasih, coba, siapa yang pernah mendengar kisah Santo 

Ambrosius? Siapakah Santo Ambrosius itu? Santo Ambrosius, lahir pada tahun 334 

di Trier, Jerman. Santo Ambrosiusberasal dari keluarga Kristen dan terpandang. 

Ayahnya menjabat sebagai Gubernur Gaul, dengan wilayah kekuasaan meliputi 

Prancis, Inggris, Belgia, Jerman dan Afrika. Santo Ambrosius mendapat pendidikan 

yang baik dalam bahasa Latin, Yunani dan ilmu hukum. Santo Ambrosius terkenal 

sebagai ahli hukum yang disegani. Hal ini membuat Kaisar Valentinianus tertarik 

kepadanya sehingga memilihnya menjadi Gubernur Liguria dan Aemilia yang 

berkedudukan di Milano, Italia Utara. Ketika Uskup kota Milan yakni Auxentius 

meninggal dunia, terjadilah pertikaian antara kelompok Kristen dan kelompok 

Arianisme, mereka memperebutkan siapa yang menjadi pemimpin mereka. Saat 

mereka berkumpul untuk menentukan Uskup yang baru, Santo Ambrosius hadir 

disana sebagai seorang Gubernur. Namun, saat Santo Ambrosius menyampaikan 

pidatonya, tiba-tiba seorang anak kecil berteriak dan memanggil Santo Ambrosius 

sebagai Uskup, sehingga Santo Ambrosius dipilih menjadi Uskup Milano. Tetapi, 

Santo Ambrosius awalnya enggan untuk menerimanya. Mengapa? Karena ia belum 

dibaptis. Namun, atas desakan umat, iapun akhirnya menerima jabatan itu. Enam 
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hari berturu-turut Santo Ambrosius menerima semua sakramen yang harus diterima 

oleh seorang Uskup. Santo Ambrosius akhirnya mengabdikan seluruh hidupnya 

menjadi uskup yang melayani umatnya. Santo Ambrosius meninggal dunia pada 

tahun 397 dan digelari Pujangga Gereja.  

 

Refleksi 

Bisakah aku meneladani sikap Santo Ambrosius yang mau melayani semua orang? 

 

Doa 

Ya Tuhan Yesus, bantulah aku agar selalu tergerak untuk melayani sesama yang ada 

disekitarku.  Sebab, Engkaulah Tuhan pengantara kami, kini dan sepanjang masa. 

Amin.  

 

Aksi 

Aku mau membantu teman membuat hasil karya di sekolah.   

================================================================= 

 

Minggu, 08 Desember 2019: Minggu Adven II  

Bacaan: Yes 11:1-10; Mzm 72:1-2.7-8,12-13.17; Rom 15:4-9; Mat 3:1-12 

 

3:1 Pada waktu itu tampillah Yohanes Pembaptis di padang gurun Yudea dan 

memberitakan: 3:2 "Bertobatlah, sebab Kerajaan Sorga sudah dekat!" 3:3 

Sesungguhnya dialah yang dimaksudkan nabi Yesaya ketika ia berkata: "Ada suara 

orang yang berseru-seru di padang gurun: Persiapkanlah jalan untuk Tuhan, 

luruskanlah jalan bagi-Nya." 3:4 Yohanes memakai jubah bulu unta dan ikat pinggang 

kulit, dan makanannya belalang dan madu hutan. 3:5 Maka datanglah kepadanya 

penduduk dari Yerusalem, dari seluruh Yudea dan dari seluruh daerah sekitar 

Yordan. 3:6 Lalu sambil mengaku dosanya mereka dibaptis oleh Yohanes di sungai 

Yordan. 3:7 Tetapi waktu ia melihat banyak orang Farisi dan orang Saduki datang 

untuk dibaptis, berkatalah ia kepada mereka: "Hai kamu keturunan ular beludak. 

Siapakah yang mengatakan kepada kamu, bahwa kamu dapat melarikan diri dari 

murka yang akan datang? 3:8 Jadi hasilkanlah buah yang sesuai dengan pertobatan. 

3:9 Dan janganlah mengira, bahwa kamu dapat berkata dalam hatimu: Abraham 

adalah bapa kami! Karena aku berkata kepadamu: Allah dapat menjadikan anak-

anak bagi Abraham dari batu-batu ini! 3:10 Kapak sudah tersedia pada akar pohon 

dan setiap pohon yang tidak menghasilkan buah yang baik, pasti ditebang dan 

dibuang ke dalam api. 3:11 Aku membaptis kamu dengan air sebagai tanda 

pertobatan, tetapi Ia yang datang kemudian dari padaku lebih berkuasa dari padaku 

dan aku tidak layak melepaskan kasut-Nya. Ia akan membaptiskan kamu dengan 

Roh Kudus dan dengan api. 3:12 Alat penampi sudah ditangan-Nya. Ia akan 

membersihkan tempat pengirikan-Nya dan mengumpulkan gandum-Nya ke dalam 

lumbung, tetapi debu jerami itu akan dibakar-Nya dalam api yang tidak terpadamkan." 
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BERTOBATLAH! 

 

"Bertobatlah, sebab Kerajaan Sorga sudah dekat!" (Mat 3:2) 

 

Anak-anak yang terkasih, Injil hari ini mengisahkan tentang Yohanes 

pembaptis. Yohanes pembaptis memiliki peran penting loh dalam kehidupan Yesus. 

Apakah peran Yohanes dalam kehidupan Yesus? Yohanes adalah seseorang yang 

membaptis Yesus di Sungai Yordan. Kisah injil hari ini melukiskan sikap Yohanes 

yang berteriak di padang Gurun agar semua orang bertobat, sebab kerajaan Allah 

sudah dekat. Kerajaan Allah yang dimaksud ialah kehadiran Yesus ke dunia. 

Yohanes pembaptis meminta semua orang bertobat. Bertobat berarti mau merubah 

sikap dan perilaku yakni meninggalkan perilaku buruk yang lama dan memulai 

kehidupan yang baru. Hal ini disampaikan oleh Yohanes pembaptis agar setiap orang 

layak menyambut kehadiran Tuhan Yesus. Oleh karena itu, semoga kita juga 

menanggapi seruan Yohanes pembaptis ini untuk mulai bertobat, meninggalkan cara 

hidup kita yang buruk dan memulai kehidupan yang baru. Semoga kita bisa menjadi 

berkat bagi orang lain dengan menghargai orang lain, membantu orang yang 

membutuhkan dan terus berbuat kasih kepada semua orang.  

 

Refleksi 

Apakah aku sudah pantas menyambut kedatangan Tuhan? 

 

Doa 

Ya Tuhan Yesus, bimbinglahaku agar bisa meninggalkan perilaku yang buruk dan 

lebih banyak melakukan perbuatan baik kepada sesama.Sebab, Engkaulah Tuhan 

pengantara kami, kini dan sepanjang masa. Amin.  

 

Aksi 

Mau meminjamkan pesil kepada teman.   

================================================================= 

 

Senin, 09 Desember 2019: HR S.P. Maria Dikandung Tanpa Noda  

Bacaan: Kej 3:9-15.20; Mzm 98:1.2-3ab.3c-4; Luk 1:26-38 

 

1:26 Dalam bulan yang keenam Allah menyuruh malaikat Gabriel pergi ke sebuah 

kota di Galilea bernama Nazaret, 1:27 kepada seorang perawan yang bertunangan 

dengan seorang bernama Yusuf dari keluarga Daud; nama perawan itu Maria. 1:28 

Ketika malaikat itu masuk ke rumah Maria, ia berkata: "Salam, hai engkau yang 

dikaruniai, Tuhan menyertai engkau." 1:29 Maria terkejut mendengar perkataan itu, 

lalu bertanya di dalam hatinya, apakah arti salam itu. 1:30 Kata malaikat itu 

kepadanya: "Jangan takut, hai Maria, sebab engkau beroleh kasih karunia di 



13 
 

hadapan Allah. 1:31 Sesungguhnya engkau akan mengandung dan akan melahirkan 

seorang anak laki-laki dan hendaklah engkau menamai Dia Yesus. 1:32 Ia akan 

menjadi besar dan akan disebut Anak Allah Yang Mahatinggi. Dan Tuhan Allah akan 

mengaruniakan kepada-Nya takhta Daud, bapa leluhur-Nya, 1:33 dan Ia akan 

menjadi raja atas kaum keturunan Yakub sampai selama-lamanya dan Kerajaan-Nya 

tidak akan berkesudahan." 1:34 Kata Maria kepada malaikat itu: "Bagaimana hal itu 

mungkin terjadi, karena aku belum bersuami?" 1:35 Jawab malaikat itu kepadanya: 

"Roh Kudus akan turun atasmu dan kuasa Allah Yang Mahatinggi akan menaungi 

engkau; sebab itu anak yang akan kaulahirkan itu akan disebut kudus, Anak Allah. 

1:36 Dan sesungguhnya, Elisabet, sanakmu itu, ia pun sedang mengandung seorang 

anak laki-laki pada hari tuanya dan inilah bulan yang keenam bagi dia, yang disebut 

mandul itu. 1:37 Sebab bagi Allah tidak ada yang mustahil." 1:38 Kata Maria: 

"Sesungguhnya aku ini adalah hamba Tuhan; jadilah padaku menurut perkataanmu 

itu." Lalu malaikat itu meninggalkan dia. 

 

HARI RAYA SANTA PERAWAN MARIA DIKANDUNG TANPA NODA 

 

Kata Maria: "Sesungguhnya aku ini adalah hamba Tuhan; jadilah padaku menurut 

perkataanmu itu." Lalu malaikat itu meninggalkan dia (Lukas 1:38) 

 

 Anak-anak yang terkasih, Tahukah kamu, hari ini kita merayakan Hari Raya 

Santa Perawan Maria lho. Coba, siapa yang sudah pernah mendengar kisah tentang 

Santa Perawan Maria? Siapakah Santa Perawan Maria? Santa Perawan Maria 

adalah ibu Yesus, suaminya bernama Yusuf/Yoseph. Santa Perawan Maria ini 

berasal dari Nazaret, Galilea. Santa Perawan Maria dikenal sebagai bunda perawan 

dikandung tanpa noda dosa. Mengapa? Karena sejak ia masih kecil, ia sudah dipilih 

oleh Allah untuk menjadi ibu dari Putera-Nya Yesus. Santa Perawan Maria 

mengandung dari Roh Kudus sebelum ia menikah dengan tunangannya yang 

bernama Yusuf/Yoseph. Santa Perawan Maria dibebaskan Allah dari segala dosa. 

Sehingga ia disebut Bunda yang suci, perawan tak bernoda. Semoga di hari raya 

Santa Perawan Maria ini, kita semakin meneladani sikap Bunda Maria untuk selalu 

berbuat kebaikan, rajin berdoa, selalu berkata jujur dan berani membela kebenaran di 

dalam kehidupan kita sehari-hari.  

 

Refleksi 

Seberapa seringkah aku berbuat dosa? 

 

Doa 

Ya Tuhan Yesus. bimbinglah aku agar bisa meneladani Bunda-Mu untuk menjadi 

orang yang suci terhindar dari segala perbuatan dosa.Sebab, Engkaulah Tuhan 

pengantara kami, kini dan sepanjang masa. Amin.  
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Aksi 

Aku berjanji untuk selalu rajin berdoa sebelum tidur dan sesudah bangun tidur. 

================================================================= 

 

Selasa, 10 Desember 2019: Hari Biasa, Pekan Adven II 

Bacaan: Yes 40:1-11; Mzm 96:1-3.10ac.11-13; Mat 18:12-14 

 

18:12 "Bagaimana pendapatmu? Jika seorang mempunyai seratus ekor domba, dan 

seekor di antaranya sesat, tidakkah ia akan meninggalkan yang sembilan puluh 

sembilan ekor di pegunungan dan pergi mencari yang sesat itu? 18:13 Dan Aku 

berkata kepadamu: Sesungguhnya jika ia berhasil menemukannya, lebih besar 

kegembiraannya atas yang seekor itu dari pada atas yang kesembilan puluh 

sembilan ekor yang tidak sesat. 18:14 Demikian juga Bapamu yang di sorga tidak 

menghendaki supaya seorang pun dari anak-anak ini hilang." 

 

ALLAH YANG MENGASIHI 

 

Demikian juga Bapamu yang di sorga tidak menghendaki supaya 

seorang pun dari anak-anak ini hilang." (Mat. 18:14) 

 

Anak-anak yang terkasih, pernahkah kamu keluar rumah tanpa ijin? 

Bagaimana perasaanmu? Pasti gelisah bukan? Apabila kita keluar rumah tanpa 

memberitahu orangtua, pasti kita merasa tidak tenang. Pastinya juga orangtua kita 

pasti merasa cemas, maka mereka akan mencari kita sampai mereka 

menemukannya. Saat kita bertemu dengan mereka, mereka sangat bahagia. Kisah 

injil hari ini juga mengisahkan tentang seseorang yang memiliki seratus ekor domba. 

Namun satu ekor hilang. Pemiliknya berusaha mencarinya dan saat ia 

menemukannya ia sangat bahagia. Allah juga maha pengasih, ia tidak pernah ingin 

bahwa anaknya hilang. Ia akan berusaha melindungi kita anak-anaknya melalui 

orang-orang yang ada sekitar kita yakni, mama papa, kakak, nenek, kakek, teman 

dan yang lainnya. Semoga kita juga bisa menunjukkan kasih sayang kita kepada 

mama papa dan semua orang yang kita jumpai dalam hidup sehari-hari.  

 

Refleksi 

Pernahkah aku membuat papa mama gelisah? 

 

Doa 

Ya Tuhan Yesus, tuntunlah aku agar bisa menjadi anak yang patuh pada orangtua 

dan janganlah biarkan aku terpisah dari pada-Mu. Sebab, Engkaulah Tuhan 

pengantara kami, kini dan sepanjang masa. Amin.  
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Aksi 

Aku mau membantu mama membuang sampah.   

================================================================= 

 

 

Rabu, 11 Desember 2019: Hari Biasa, Pekan Adven II 

PF S. Damasus I. Paus  

Bacaan: Yes 40:25-31; Mzm 103:1-4.8-10; Mat 11:28-30 

 

11:28 Marilah kepada-Ku, semua yang letih lesu dan berbeban berat, Aku akan 

memberi kelegaan kepadamu. 11:29 Pikullah kuk yang Kupasang dan belajarlah 

pada-Ku, karena Aku lemah lembut dan rendah hati dan jiwamu akan mendapat 

ketenangan. 11:30 Sebab kuk yang Kupasang itu enak dan beban-Ku pun ringan." 

 

SANTO DAMASUS PERTAMA, PAUS DAN PENGAKU IMAN 

 

Marilah kepada-Ku, semua yang letih lesu dan berbeban berat, Aku  

akan memberi kelegaan kepadamu (Matius 11:28) 

 

Anak-anak yang terkasih, apakah kamu pernah mendengar kisah tentang 

Santo Damasus? Siapakah Santo Damasus? Santo Damasus dikenal sebagai orang 

yang pandai dan suci. Santo Damasus dipilih menjadi Paus pada tanggal 1 oktober 

366, menggantikan Paus Liberius. Ketika Santo Damasus terpilih menjadi Paus, ia 

benar-benar menghayati janji Yesus sebelum Yesus kembali kepada Bapa-Nya. 

Dimana Yesus berjanji “Aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman” 

(Mat 28:20) pada saat Santo Damasus menjadi Paus banyak persoalan yang harus 

diselesaikannya, sebab kala itu, berkembang pesat aliran Arianisme yang berhasil 

mempengaruhi sejumlah besar Uskup, Imam dan umat Kristen. Santo Damasus 

memiliki seorang sekretaris yang nama Santo Hieronimus, ia pun meminta Santo 

Hieronimus untuk menerjemahkan Alkitab ke dalam bahasa Latin. Santo Damasus 

juga sangat gigih membela primat Paus dalam masalah-masalah Gerejawi. Santo 

Damasus juga berani menentang pengikut aliran Arianisme. Santo Damasus 

meninggal dunia pada tahun 384, dan atas permintaaanya sendiri, Santo Damasus 

dimakamkan bersama ibu dan saudarinya di sebuah Gereja kecil di Via Ardeantina.  

 

Refleksi 

Apakah selama ini saya sudah berani membela kebenaran? 

 

Doa 

Ya Tuhan Yesus. dampingilah aku agar berani membela kebenaran. Semoga aku 

bisa meneladani sikap Santo Damasus yang berani membela dan mempertahankan 
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kebenaran.Sebab, Engkaulah Tuhan pengantara kami, kini dan sepanjang masa. 

Amin.  

 

Aksi 

Aku berjanji untuk berani berkata jujur bila melakukan kesalahan.   

================================================================= 

 

Kamis, 12 Desember2019 

Hari Biasa Pekan II Adven 

Bacaan: Yes. 41: 13-20; Mzm 145:1.9.10-11.12-13ab, Bacaan Injil: Mat. 11: 11-15. 

 

11 Aku berkata kepadamu: Sesungguhnya di antara mereka yang dilahirkan oleh 

perempuan tidak pernah tampil seorang yang lebih besar dari pada Yohanes 

Pembaptis, namun yang terkecil dalam Kerajaan Sorga lebih besar dari padanya. 12 

Sejak tampilnya Yohanes Pembaptis hingga sekarang, Kerajaan Sorga diserong dan 

orang yang menyerongnya mencoba menguasainya. 13 Sebab semua nabi dan kitab 

Taurat bernubuat hingga tampilnya Yohanes 14 dan--jika kamu mau menerimanya--

ialah Elia yang akan datang itu. 15 Siapa bertelinga, hendaklah ia mendengar! 

 

YOHANES PEMBAPTIS 

 

Aku berkata kepadamu: Sesungguhnya di antara mereka yang dilahirkan oleh 

perempuan tidak pernah tampil seorang yang lebih besar dari pada 

Yohanes Pembaptis, namun yang terkecil dalam Kerajaan  

Sorga lebih besar dari padanya (Mat.11: 11). 

 

Anak-anak yang terkasih, dalam Tuhan Yesus Kristus.Adakah diantara kalian 

ada yang bernama Yohanes? Kalau ada, adakah yang tahu arti nama Yohanes dan 

apa pekerjaannya? Yohanes Berasal dari nama Yunani  Ioannes, yang berarti "Allah 

Maha Baik". Pekerjaan Yohanes Pembaptis ialah mewartakan Kerajaan Allah. 

Dalam bacaan Injil hari ini, kita mendengarkan pewartaan tentang kehadiran 

Yohanes Pembaptis sebagai pembuka jalan untuk datangnya Tuhan Yesus. Masa 

kecil Yohanes tidak banyak diceritakan, kecuali ketika masih dalam kandungan ia 

melonjak kegirangan sewaktu Bunda Maria berkunjung ke rumah ibunya. Setelah 

dewasa, Yohanes muncul sebagai seorang pengkotbah di tepi sungai Yordan dengan 

pesan supaya kita bertobat. 

Di masa Adven ini anak-anak diajak untuk bertobat. Bertobat artinya tidak 

berbuat dosa atau kesalahan. 

 

Refleksi:  

Apakah kita sudah bertobat dan menjadi anak-anak yang baik, setia dan patuh? 
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Doa:   

Tuhan Yesus, terima kasih karena dapat belajar dari sikap dan hidup Yohanes 

Pembaptis yang berani mewartakan Kerajaan Allah dan mengajak orang lain 

bertobat. Sebab Engkaulah Tuhan dan pengatara kami. Amin 

 

Aksi:  

Buatlah sebuah kata-kata semangat atau motto dari perkataan Yohanes Pembaptis! 

================================================================= 

 

Jumat, 13 Desember 2019 

Pw. S. Lusia, Prw Mrt (M) 

Bacaan: Yes. 48: 17-19; Mzm 1: 1-2.3.4.6 Bacaan Injil: Mat. 11: 16-19 

 

16 Dengan apakah akan Kuumpamakan angkatan ini? Mereka itu seumpama anak-

anak yang duduk di pasar dan berseru kepada teman-temannya: 17 Kami meniup 

seruling bagimu, tetapi kamu tidak menari, kami menyanyikan kidung duka, tetapi 

kamu tidak berkabung.18 Karena Yohanes datang, ia tidak makan,  dan tidak minum,  

dan mereka berkata: Ia kerasukan setan. 19 Kemudian Anak Manusia datang, Ia 

makan dan minum, dan mereka berkata: Lihatlah, Ia seorang pelahap dan peminum , 

sahabat pemungut cukai dan orang berdosa.Tetapi hikmat Allah dibenarkan oleh 

perbuatannya." 

 

SANTA LUSIA 

 

Kemudian Anak Manusia datang, Ia makan dan minum, dan mereka berkata: 

Lihatlah, Ia seorang pelahap dan peminum, sahabat pemungut cukai dan orang 

berdosa. 

Tetapi hikmat Allah dibenarkan oleh perbuatannya"(Matius 11: 19). 

 

Anak-anak yang terkasih, dalam Tuhan Yesus Kristus.Hari ini Gereja 

memperingati pesta Santa Luisa.Adakah di antara kalian yang bernama Lusia?Mari 

mengenal sedikit riwayat Lusia. 

Lusia lahir di Sirakusa, di pulau Sisilia, Italia pada abad ke-4.Orangtuanya 

adalah bangsawan Italia yang beragama Kristen. Ayahnya meninggal dunia ketika ia 

masih kecil, sehingga perkembangan dirinya sebagian besar ada dalam 

tanggungjawab ibunya Eutychia. Semenjak usia remaja, Lusia sudah berikrar untuk 

hidup suci murni. Ia berjanji tidak menikah. Namun ketika sudah besar, ibunya 

mendesak dia agar maumenikah dengan seorang pemuda kafir. Hal ini ditolaknya 

dengan tegas. Pada suatu ketika ibunya jatuh sakit. Lusia mengusulkan agar ibunya 

berziarah ke makam Santa Agatha di Kathania untuk memohon kesembuhan. 

Usulannya ditanggapi baik oleh ibunya. Segera mereka ke Kathania. Apa yang 

dikatakan Lusia ternyata benar-benar dialami ibunya. Doa permohonan mereka 
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dikabulkan: sang ibu sembuh. Bahkan Santa Agatha sendiri menampakkan 

dirikepada mereka berdua. Sebagai tanda syukur, Lusia diizinkan ibunya tetap teguh 

dan setia pada kaul kemurnian hidup yang sudah diikrarkannya kepada Kristus. 

 

Refleksi:  

Apakah kita sudah meneladi Santa Lusia yang selalu teguh, setia dan percaya pada 

Tuhan? 

 

Doa:   

Tuhan Yesus, ajarilah kami seperti Santa Lusia percaya dan setia pada iman kepada 

Tuhan Yesus. Amin 

 

Aksi:  

Buatlah sebuah gambar santa Lusia dan diberi warna yang indah! 

 

================================================================= 

 

 

Sabtu, 14 Desember 2019 

Pw S. Yohanes dr Salib, Im PujG (P) 

Bac. : Sir 48: 1-4.9-11; Mzm 80: 2ac.3b.15-16.18-19, Bac. Injil: Mat. 17: 9a.10-13 

 

10 Lalu murid-murid-Nya bertanya kepada-Nya: "Kalau demikian mengapa ahli-ahli 

Taurat berkata bahwa Elia harus datang dahulu?" 11 Jawab Yesus: "Memang Elia 

akan datang dan memulihkan segala sesuatu  12 dan Aku berkata kepadamu: Elia 

sudah datang,  tetapi orang tidak mengenal dia, dan memperlakukannya menurut 

kehendak  mereka. Demikian juga Anak Manusia akan menderita  oleh mereka." 

17:13 Pada waktu itu mengertilah murid-murid Yesus bahwa Ia berbicara tentang 

Yohanes Pembaptis.  

 

SANTO YOHANES DARI SALIB 

 

Dan Aku berkata kepadamu: Elia sudah datang,tetapi orang tidak mengenal dia, dan 

memperlakukannya menurut kehendak  mereka. Demikian juga Anak  

Manusia akan menderita  oleh mereka." (Mat. 17: 12) 

 

Anak-anak yang terkasih, dalam Tuhan Yesus Kristus. Hari ini Gereja 

memperingati Santo Yohanes dari Salib, seorang Imam dan pujangga Gereja. Pasti 

diantara kalian ingin mengenal Santo Yohanes dari Salib! Mari mengenal sedikit 

riwayatnya. 

Yohanes dari Salib lahir di Spanyol pada tahun 1542 dari keluarga miskin. Ia 

menjadi pelayan di rumah sakit Medina. Yohanes belajar di Universitas Salamanca, 
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Spanyol dan ia sangat pandai. Ia bersahabat baik dengan Santa Theresia Avila.Ia 

mengalami pengalaman pahit di dalam sel biaranya, tetapi ia justru mendapat 

pengalaman rohani yang mengagumkan. Ia mengalami banyak peristiwa mistik 

seperti: mampu menggubah kidung-kidung rohani, ia sering mengalami ekstase dan 

semakin memahami secara sungguh mendalam ajaran-ajaran iman Kristen. Semua 

pengalaman rohani itu ditulisnya menjadi sebuah buku rohani. Isi buku-bukunya 

sangat mendalam dan sangat bermanfaat bagi kehidupan membiara. Ia menulis: 

"Salib menuntun kepada kebangkitan dan penyangkalan diri." Santo Yohanes dari 

Salib selalu bergembira karena persatuannya yang erat dengan Tuhan. Ia wafat pada 

tahun 1591 dan dinyatakan sebagai Pujangga Gereja.  

 

Refleksi:  

Apakah kita sudah meneladani Santo Yohanes dari Salib yang selalu bergembira 

meski mengalami pengalaman yang pahit dan sedih 

 

Doa:   

Tuhan Yesus, terima kasih karena mendapat contoh hidup dari Santo Yohanes dari 

Salib. Amin 

 

Aksi:  

Buatlah cerita singkat dan doa tentang santo Yohanes dari Salib! 

================================================================= 

 

Minggu, 15 Desember 2019 

Hari Minggu Adven III 

Bacaan: Yes. 35: 1-6a.10; Mzm 146: 7.8-9a.9bc-10, Bacaan Injil: Mat. 11: 2-11. 

 

2 Di dalam penjara  Yohanes  mendengar tentang pekerjaan Kristus, 3 lalu menyuruh 

murid-muridnya bertanya kepada-Nya: "Engkaukah yang akan datang itu atau 

haruskah kami menantikan orang lain?" 4 Yesus menjawab mereka: "Pergilah dan 

katakanlah kepada Yohanes apa yang kamu dengar dan kamu lihat: 5 orang buta 

melihat, orang lumpuh berjalan, orang kusta menjadi tahir, orang tuli mendengar, 

orang mati dibangkitkan dan kepada orang miskin  diberitakan kabar baik. 6 Dan 

berbahagialah orang yang tidak menjadi kecewa dan menolak Aku." 7 Setelah murid-

murid Yohanes  pergi, mulailah Yesus berbicara kepada orang banyak itu tentang 

Yohanes: "Untuk apakah kamu pergi ke padang gurun?  Melihat buluh yang 

digoyangkan angin kian ke mari? 8 Atau untuk apakah kamu pergi? Melihat orang 

yang berpakaian halus? Orang yang berpakaian halus itu tempatnya di istana raja. 9 

Jadi untuk apakah kamu pergi? Melihat nabi?  Benar, dan Aku berkata kepadamu, 

bahkan lebih dari pada nabi. 10 Karena tentang dia ada tertulis: Lihatlah, Aku 

menyuruh utusan-Ku mendahului Engkau,  ia akan mempersiapkan jalan-Mu di 

hadapan-Mu. 11 Aku berkata kepadamu: Sesungguhnya di antara mereka yang 
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dilahirkan oleh perempuan tidak pernah tampil seorang yang lebih besar  dari pada 

Yohanes Pembaptis, namun yang terkecil dalam Kerajaan Sorga lebih besar dari 

padanya. 

 

PERCAYA KEPADA TUHAN YESUS 

 

Yesus menjawab mereka: "Pergilah dan katakanlah kepada Yohanes apa yang kamu 

dengar dan kamu lihat: orang buta melihat, orang lumpuh berjalan, orang kusta 

menjadi tahir, orang tuli mendengar, orang mati dibangkitkan dan 

kepada orang miskin  diberitakan kabar baik.  (Mat. 11: 4-5) 

 

Anak-anak yang terkasih, dalam Tuhan Yesus Kristus. Hari ini kita mendengar 

pewartaan Yohanes tentang Tuhan Yesus.Yohanes Pembaptis menyerukan 

pertobatan karena Kerajaan Allah sudah dekat yaitu dengan datangnya Tuhan Yesus 

ke dunia. Alkisah ada seorang anak bertanya pada mamanya: Ma, siapakah Yesus 

itu? Lalu mamanya berkata, Tuhan Yesus adalah Anak Allah Yang tunggal yang 

diutus ke dunia untuk menyelamatkan dunia dan umat manusia dari belenggu dosa. 

Lalu anak itu berkata lagi: Ma, aku sayang dan cinta pada Tuhan Yesus. Mama itu 

pun memeluk anaknya dan berkata: mama juga sayang dan cinta kepada Tuhan 

Yesus. 

Dari cerita tersebut, kita semua mendapat pesan bahwa Tuhan Yesus lebih 

dulu mencintai kita dengan hadir ke dunia agar dekat dan mengenal kehidupan 

kita.Tuhan Yesus hadir untuk membuat orang buta melihat, orang lumpuh berjalan, 

orang kusta menjadi tahir, orang tuli mendengar, bahkan orang mati dibangkitkan dan 

orang miskin diberitakan kabar baik.Bersyukurlah kepada Allah karena Tuhan Yesus 

hadir di dalam hati kita masig-masing. 

 

Refleksi:  

Sudahkah aku selalu bersyukur atas kehadiran Tuhan Yesus di dalam hati dan 

dimanapun saja kita berada? 

 

Doa:   

Tuhan Yesus, terima kasih karena Engkau hadir di dalam hati kami. Amin 

 

Aksi:  

Carilah sebuah lagu dan nyanyikanlah lagu tentang Yesus hadir untuk 

menyelamatkan kita! 

================================================================= 

 

Senin, 16 Desember 2019 

Hari Biasa Pekan III Adven 

Bac. : Bil. 24: 2-7.15-17a; Mzm 25: 4bc-5ab.6-7bc.8-9, Bac. Injil: Mat. 21: 23-27 
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KUASA TUHAN YESUS 

 

Lalu Yesus masuk ke Bait Allah, dan ketika Ia mengajar di situ, datanglah imam-

imam kepala serta tua-tua bangsa Yahudi kepada-Nya, dan bertanya: "Dengan 

kuasa  manakah Engkau melakukan hal-hal itu? Dan siapakah 

yang memberikan kuasa itu kepadaMu?" (Mat. 21: 23) 

 

Anak-anak yang terkasih, siapa yang kalian kenal dari pemimpin negara? Di 

Indonesia dipimpin oleh Bapak presiden Joko Widodo. Menjadi pemimpin berarti 

mempunyai kuasa untuk menjalankan tugas dan tanggungjawab. 

Dalam bacaan Injil hari ini kita mendengar dan melihat bahwa imam-imam 

kepala serta tua-tua bangsa Yahudi bertanya kepada Yesus: "Dengan 

kuasa  manakah Engkau melakukan hal-hal itu? Dan siapakah yang memberikan 

kuasa itu kepadaMu?" Yesus tidak mau menjawab karena mereka semua tidak 

percaya kepadaNya. 

Kita jangan mau seperti mereka karena mereka kurang percaya dan selalu 

membenarkan dirinya sendiri. Kesombongan mereka menutup apa saja yang baik 

dari Tuhan. Tuhan Yesus datang ke dunia untuk membawa kebaikan 

Allah.Bersyukurlah kepada Allah karena kita dengan rendah hati dan setia menerima 

Tuhan Yesus. 

 

Refleksi:  

Sudahkah aku sungguh-sungguh percaya kepada Yesus? 

 

Doa:   

Tuhan Yesus, terima kasih karena Engkau merajai dan memimpin hidup kami. Amin 

 

Aksi:  

Tuliskan kuasa-kuasa yang dilakukan  oleh Tuhan Yesus untuk keselamatan 

manusia! 

================================================================= 

 

Selasa, 17 Desember 2019 

Hari Biasa khusus Adven 

Bacaan: Kej 49: 2-8-10; Mzm 72: 1-2.3-4ab.7-8.17, Bacaan Injil: Mat. 1: 1-17. 

 

23 Lalu Yesus masuk ke Bait Allah, dan ketika Ia mengajar di situ, datanglah imam-

imam kepala serta tua-tua bangsa Yahudi kepada-Nya, dan bertanya: "Dengan kuasa  

manakah Engkau melakukan hal-hal itu? Dan siapakah yang memberikan kuasa itu 

kepada-Mu?" 24 Jawab Yesus kepada mereka: "Aku juga akan mengajukan satu 

pertanyaan kepadamu dan jikalau kamu memberi jawabnya kepada-Ku, Aku akan 
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mengatakan juga kepadamu dengan kuasa manakah Aku melakukan hal-hal itu. 25 

Dari manakah baptisan Yohanes? Dari sorga atau dari manusia?" Mereka 

memperbincangkannya di antara mereka, dan berkata: "Jikalau kita katakan: Dari 

sorga, Ia akan berkata kepada kita: Kalau begitu, mengapakah kamu tidak percaya 

kepadanya? 26 Tetapi jikalau kita katakan: Dari manusia, kita takut kepada orang 

banyak, sebab semua orang menganggap Yohanes ini nabi." 27 Lalu mereka 

menjawab Yesus: "Kami tidak tahu." Dan Yesuspun berkata kepada mereka: "Jika 

demikian, Aku juga tidak mengatakan kepadamu dengan kuasa manakah Aku 

melakukan hal-hal itu." 

 

SILSILAH TUHAN YESUS 

 

Jadi seluruhnya ada: empat belas keturunan dari Abraham sampai Daud, empat 

belas keturunan dari Daud sampai pembuangan ke Babel, dan empat belas 

keturunan dari pembuangan ke Babel sampai Kristus.(Mat. 1: 17) 

 

Anak-anak yang terkasih, setiap dari kita pasti memiliki keluarga besar. 

Susunan seluruh anggota keluarga besar itu namanya silsilah. Dengan adanya 

silsilah kita merasa senang dan bangga karena anggota keluarga kita banyak dan 

berbeda-beda. Itu semua karena berkat kebaikan dan anugerah dari Tuhan. Bahkan 

kalau kita libur Natal atau libur yang lain kita berkunjung ke rumah kakek dan nenek 

kita dan disitulah kita bisa berjumpa semua saudara saudari kita. 

Dalam bacaan Injil hari ini kita mendengar dan melihat silsilah dari Tuhan 

Yesus. Asal usul Tuhan Yesus dapat kita dengar karena Allah menghendaki setiap 

orang mengenal kehidupan Tuhan Yesus bersama kedua orangtuanya yakni Bunda 

Maria dan Santo Yusuf. Roh Kudus ada dalam diri Tuhan Yesus dan kedua 

orangtuanya. 

Tuhan Yesus sangat menyanyangi dan mencintai keluargaNya. Ia mengikuti 

adat istiadat kedua orangtuanya. Kalau Tuhan Yesus seperti itu, kita pun juga selalu 

menghargai dan menyayangi semua saudara saudarai kita. Alangkah bahagianya 

bila kita saling menyanyangi di antara saudara. 

 

Refleksi:  

Sudahkah aku tahu silsilah dalam keluargaku? 

 

Doa:   

Tuhan Yesus, terima kasih karena Engkau memberikan kami satu keluarga besar 

yang selalu percaya dan taat kepadaMu. Amin 

 

Aksi:  

Tuliskan kuasa-kuasa yang dilakukan  oleh Tuhan Yesus untuk keselamatan 

manusia! 
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================================================================= 

 

Rabu, 18 Desember 2019 

Hari Biasa khusus Adven 

Bacaan: Yer23: 5-8; Mzm 72: 2.12-13.18-19, Bacaan Injil: Mat. 1: 18-24. 

 

18 Kelahiran Yesus Kristus adalah seperti berikut: Pada waktu Maria, ibu-Nya, 

bertunangan dengan Yusuf, ternyata ia mengandung dari Roh Kudus, sebelum 

mereka hidup sebagai suami isteri. 19 Karena Yusuf suaminya, seorang yang tulus 

hati dan tidak mau mencemarkan nama isterinya di muka umum, ia bermaksud 

menceraikannya  dengan diam-diam. 20 Tetapi ketika ia mempertimbangkan maksud 

itu, malaikat Tuhan nampak kepadanya dalam mimpi dan berkata: "Yusuf, anak 

Daud, janganlah engkau takut mengambil Maria sebagai isterimu, sebab anak yang 

di dalam kandungannya adalah dari Roh Kudus. 21 Ia akan melahirkan anak laki-laki 

dan engkau akan menamakan Dia Yesus, karena Dialah yang akan menyelamatkan 

umat-Nya dari dosa mereka." 22 Hal itu terjadi supaya genaplah yang difirmankan 

Tuhan oleh nabi: 23 "Sesungguhnya, anak dara itu akan mengandung dan 

melahirkan seorang anak laki-laki , dan mereka akan menamakan Dia Imanuel" yang 

berarti: Allah menyertai kita. 24 Sesudah bangun dari tidurnya, Yusuf berbuat seperti 

yang diperintahkan malaikat  Tuhan itu kepadanya. Ia mengambil Maria sebagai 

isterinya. 

 

IMMANUEL TELAH LAHIR 

 

"Sesungguhnya, anak dara itu akan mengandung dan melahirkan seorang anak 

laki-laki , dan mereka akan menamakan Dia Imanuel “, yang berarti: 

Allah menyertai kita.(Matius 1: 23) 

 

Anak-anak yang terkasih, apakah yang kalian rasakan kalau mendapat adik 

baru? Kita seluruh anggota keluarga pasti merasakan kebahagiaan.Banyak hadiah 

diberikan untuknya sebagai tanda kegembiraan dan syukur kepada Tuhan karena 

memberikan keselamatan dan kehidupan. 

Dalam bacaan Injil hari ini kita mendengar dan melihat penampakan malaikat 

Allah kepada Santo Yusuf. Allah sendiri yang memberikan rahmat Roh Kudus kepada 

Bunda Maria untuk mengandung dan melahirkan Yesus di dunia. Pada saat Yesus 

lahir, Dia akan diberi nama “Immanuel”  artinya Allah beserta kita. 

Tuhan Yesus hadir bersama dengan kita untuk membawa kebaikan dan 

rencana Allah untuk kebahagiaan dan keselamatan seluruh umat manusia. Immanuel 

dapat kita rasakan bila kita percaya, setia dan beriman kepada Yesus Kristus Putra 

Allah yang Tunggal. 

 

 



24 
 

Refleksi:  

Sudahkah aku merasakan Immanuel dalam rumahku? 

 

Doa:   

Tuhan Yesus, terima kasih karena Engkau hadir dan selalu bersama kami. Amin 

 

Aksi:  

Ceritakan kembali kisah kelahiran Tuhan Yesus di dunia! 

================================================================= 

 

Kamis, 19 Desember 2019 

Hari Biasa khusus Adven 

Bacaan: Hak13: 2-7.24-25a; Mzm 71: 3-4a.5-6ab.16-17, Bacaan Injil: Luk. 1: 5-25 

 

5 Pada zaman Herodes, raja Yudea, adalah seorang imam yang bernama Zakharia 

dari rombongan Abia. Isterinya juga berasal dari keturunan Harun, namanya Elisabet. 

6 Keduanya adalah benar di hadapan Allah dan hidup menurut segala perintah dan 

ketetapan Tuhan dengan tidak bercacat. 7 Tetapi mereka tidak mempunyai anak, 

sebab Elisabet mandul dan keduanya telah lanjut umurnya. 8 Pada suatu kali, waktu 

tiba giliran rombongannya, Zakharia melakukan tugas keimaman di hadapan Tuhan.  

9 Sebab ketika diundi, sebagaimana lazimnya, untuk menentukan imam yang 

bertugas, dialah yang ditunjuk untuk masuk ke dalam Bait Suci dan membakar 

ukupan  di situ. 10 Sementara itu seluruh umat berkumpul di luar dan sembahyang. 

Waktu itu adalah waktu pembakaran ukupan. 1:11 Maka tampaklah kepada Zakharia 

seorang malaikat Tuhan berdiri di sebelah kanan mezbah pembakaran ukupan. 12 

Melihat hal itu ia terkejut dan menjadi takut.  13 Tetapi malaikat itu berkata 

kepadanya: "Jangan takut,  hai Zakharia, sebab doamu telah dikabulkan dan 

Elisabet, isterimu, akan melahirkan seorang anak laki-laki bagimu dan haruslah 

engkau menamai dia Yohanes.  14 Engkau akan bersukacita dan bergembira, 

bahkan banyak orang akan bersukacita atas kelahirannya itu.  15 Sebab ia akan 

besar di hadapan Tuhan dan ia tidak akan minum anggur atau minuman keras  dan ia 

akan penuh dengan Roh Kudus  mulai dari rahim  ibunya; 16 ia akan membuat 

banyak orang Israel berbalik kepada Tuhan, Allah mereka, 17 dan ia akan berjalan 

mendahului Tuhan  dalam roh dan kuasa Elia  untuk membuat hati bapa-bapa 

berbalik kepada anak-anaknya  dan hati orang-orang durhaka kepada pikiran orang-

orang benar dan dengan demikian menyiapkan bagi Tuhan  suatu umat yang layak 

bagi-Nya." 18 Lalu kata Zakharia kepada malaikat itu: "Bagaimanakah aku tahu, 

bahwa hal ini akan terjadi?  Sebab aku sudah tua dan isteriku sudah lanjut umurnya. " 

19 Jawab malaikat itu kepadanya: "Akulah Gabriel  yang melayani Allah dan aku 

telah diutus untuk berbicara dengan engkau dan untuk menyampaikan kabar baik ini 

kepadamu. 20 Sesungguhnya engkau akan menjadi bisu dan tidak dapat berkata-

kata  sampai kepada hari, di mana semuanya ini terjadi, karena engkau tidak percaya 



25 
 

akan perkataanku yang akan nyata kebenarannya pada waktunya." 21 Sementara itu 

orang banyak menanti-nantikan Zakharia. Mereka menjadi heran, bahwa ia begitu 

lama berada dalam Bait Suci. 22 Ketika ia keluar, ia tidak dapat berkata-kata kepada 

mereka dan mengertilah mereka, bahwa ia telah melihat suatu penglihatan di dalam 

Bait Suci. Lalu ia memberi isyarat  kepada mereka, sebab ia tetap bisu. 23 Ketika 

selesai jangka waktu tugas jabatannya, ia pulang ke rumah. 24 Beberapa lama 

kemudian Elisabet, isterinya, mengandung dan selama lima bulan ia tidak 

menampakkan diri, katanya: 1:25 "Inilah suatu perbuatan Tuhan bagiku, dan 

sekarang Ia berkenan menghapuskan aibku di depan orang." 

 

YOHANES PEMBAPTIS LAHIR 

 

Jawab malaikat itu kepadanya: "Akulah Gabriel yang melayani Allah dan aku telah 

diutus untuk berbicara dengan engkau dan untuk menyampaikan 

 kabar baik ini kepadamu." (Lukas 1: 19) 

 

Anak-anak yang terkasih, apakah kalian pernah dijanjikan oleh mama papa 

untuk diajak jalan jalan, diberikan hadiah dan lain sebagainya. Apa yang kalian 

rasakan kalau janji itu ditepati? Pasti rasanya gembira sekali, tetapi kalau janji itu 

tidak terjadi maka kita bisa sedih dan kecewa. Begitu juga dengan kalian kalau sudah 

buat janji juga ditepati. 

Dalam bacaan Injil hari ini kita menyaksikan malaikat Gabriel membawa janji 

Allah dengan mengabarkan bahwa Zakharia dan Elizabeth yang sudah lanjut usia 

akan mendapatkan anak, yang sudah lama sekali mereka harapkan. Malaikat Gabriel 

pekerjaannya melayani Allah dan menyampaikan berita atau kabar dari Allah. 

Zakharia kurang percaya dan akhirnya bisu sampai anaknya lahir. 

Allah selalu mengirimkan kepada kita malaikat pelindung untuk membawa 

kedamaian dan keselamatan dalam hidup kita setiap saat. Sikap percaya, taat dan 

setia yang kita perlukan agar kita merasakan janji Allah dalam hidup kita. 

 

Refleksi:  

Sudahkah aku selalu menepati janji? 

 

Doa:   

Tuhan Yesus, terima kasih karena Engkau selalu menepati janji untuk kebaikan hidup 

kami. Amin 

 

Aksi:  

Buatlah dua janji untuk kebahagiaan mama dan papa! 

================================================================= 
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Jumat, 20 Desember 2019 

Hari Biasa khusus Adven 

Bacaan: Yes 7: 10-14; Mzm 24: 1-2.3-4ab.5-6, Bacaan Injil: Luk. 1: 26-38 

 

26 Dalam bulan yang keenam Allah menyuruh malaikat Gabriel  pergi ke sebuah kota 

di Galilea bernama Nazaret,  27 kepada seorang perawan yang bertunangan dengan 

seorang bernama Yusuf dari keluarga Daud; nama perawan itu Maria. 28 Ketika 

malaikat itu masuk ke rumah Maria, ia berkata: "Salam, hai engkau yang dikaruniai , 

Tuhan menyertai engkau." 29 Maria terkejut mendengar perkataan itu, lalu bertanya 

di dalam hatinya, apakah arti salam itu. 30 Kata malaikat itu kepadanya: "Jangan 

takut,  hai Maria, sebab engkau beroleh kasih karunia di hadapan Allah. 31 

Sesungguhnya engkau akan mengandung dan akan melahirkan seorang anak laki-

laki dan hendaklah engkau menamai Dia Yesus.  32 Ia akan menjadi besar dan akan 

disebut Anak Allah Yang Mahatinggi.  Dan Tuhan Allah akan mengaruniakan kepada-

Nya takhta Daud,  bapa leluhur-Nya, 33 dan Ia akan menjadi raja atas kaum 

keturunan Yakub sampai selama-lamanya dan Kerajaan-Nya  tidak akan 

berkesudahan." 1:34 Kata Maria kepada malaikat itu: "Bagaimana hal itu mungkin 

terjadi, karena aku belum bersuami?" 35 Jawab malaikat itu kepadanya: "Roh Kudus  

akan turun atasmu  dan kuasa Allah Yang Mahatinggi  akan menaungi engkau; sebab 

itu anak yang akan kaulahirkan itu akan disebut kudus,  Anak Allah.  36 Dan 

sesungguhnya, Elisabet, sanakmu itu, iapun sedang mengandung seorang anak laki-

laki  pada hari tuanya dan inilah bulan yang keenam bagi dia, yang disebut mandul 

itu. 37 Sebab bagi Allah  tidak ada yang mustahil." 38 Kata Maria: "Sesungguhnya 

aku ini adalah hamba Tuhan; jadilah padaku menurut perkataanmu itu ." Lalu 

malaikat itu meninggalkan dia. 

 

BERITA KELAHIRAN YESUS 

 

Jawab malaikat itu kepadanya: "Roh Kudus  akan turun atasmu dan kuasa Allah Yang 

Mahatinggi  akan menaungi engkau; sebab itu anak yang akan kaulahirkan 

itu akan disebut kudus, Anak Allah. (Lukas 1:35) 

 

Anak-anak yang terkasih, ketika kalian masih bayi dan di dalam perut mama, 

papa dan mama sangat menjagamu dan mengharapkan kelahiranmu dengan penuh 

khawatir, tetapi juga bahagia. Ketika harinya tiba, engkau pun lahir dengan selamat 

dan sehat. Wajah mama dan papa pun lega dan pastinya sangat gembira dan terharu 

karena Tuhan melindungi proses kelahiran ini. Engkau pun diberi nama oleh kedua 

orangtua. Tawa dan tangismu selalu muncul dalam keseharian mama dan papa di 

rumah. 

Dalam bacaan Injil hari ini kita menyaksikan malaikat Gabriel membawa berita 

dari surga untuk Bunda Maria yang akan melahirkan Sang Juru selamat dunia yaitu 

Tuhan Yesus Kristus. Roh Kudus menyertai Bunda Maria dan bayi itu adalah Anak 
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Allah yang tunggal dan Kudus adanya. Bunda Maria percaya dan taat akan pekerjaan 

Allah kepadanya. 

Allah selalu mengirimkan kepada kita Roh Kudus. Sikap percaya, taat dan 

setia yang kita perlukan agar kita merasakan kuasa dan kebaikan Allah dalam hidup 

kita. 

 

Refleksi:  

Sudahkah aku selalu mendengarkan pesan pesan mama papa? 

 

Doa:   

Tuhan Yesus, terima kasih karena Engkau hadir dalam hidup kami. Amin 

 

Aksi:  

Buatlah dua kebaikan untuk mama dan papa di rumah! 

================================================================= 

 

 

Sabtu, 21 Desember 2019 

Hari Biasa khusus Adven 

Bacaan: Kid 2: 8-14; Mzm 33: 2-3.11-12.20-21, Bacaan Injil: Luk. 1: 39-45. 

 

39 Beberapa waktu kemudian berangkatlah Maria dan langsung berjalan ke 

pegunungan menuju sebuah kota di Yehuda.  40 Di situ ia masuk ke rumah Zakharia 

dan memberi salam kepada Elisabet. 41 Dan ketika Elisabet mendengar salam 

Maria, melonjaklah anak yang di dalam rahimnya dan Elisabetpun penuh dengan Roh 

Kudus,  42 lalu berseru dengan suara nyaring: "Diberkatilah engkau di antara semua 

perempuan  dan diberkatilah buah rahimmu. 43 Siapakah aku ini sampai ibu Tuhanku 

datang mengunjungi aku? 44 Sebab sesungguhnya, ketika salammu sampai kepada 

telingaku, anak yang di dalam rahimku melonjak kegirangan. 45 Dan berbahagialah 

ia, yang telah percaya, sebab apa yang dikatakan kepadanya dari Tuhan, akan 

terlaksana." 

 

MARIA DAN ELIZABETH 

 

Dan berbahagialah ia, yang telah percaya, sebab apa yang dikatakan 

kepadanya dari Tuhan, akan terlaksana."  (Luk. 1: 45) 

 

Anak-anak yang terkasih, coba kalian tanya sama mama dulu ketika mau 

melahirkanmu mama ditemanin oleh siapa saja? Yang pasti mama kalian ditemanin 

oleh anggota keluarga seperti papa, oma, opa, om, tante atau anggota keluarga yang 

lain. Dengan kehadiran anggota keluarga, mama kita pasti lebih tenang dan damai. 

Doa terus diucapkan agar semua mendapat kesehatan dari Tuhan. 
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Dalam bacaan Injil hari ini kita pun mendengar Bunda Maria dalam keadaan 

mengandung bayi Tuhan Yesus mengunjungi saudaranya Elizabeth yang juga 

mengandung nabi Yohanes Pembaptis. Mereka saling berdoa dan saling 

memperhatikan sehingga merasa kuat dan rahmat Roh Kudus menyertai mereka 

berdua. 

Allah selalu memberikan perlindungan kepada kita. Sikap yang paling utama 

ialah sikap percaya kepada Tuhan sehingga Tuhan yang akan bertindak untuk 

kebaikan dan kebahagiaan kita. 

 

Refleksi:  

Sudahkah aku selalu percaya kepada mama, papa, kakak dan adik? 

 

Doa:   

Tuhan Yesus, terima kasih karena Engkau mengutus Bunda Maria dan Ibu Elizabeth. 

Amin. 

 

Aksi:  

Buatlah doa untuk papa, mama, kakak dan adik! 

 

================================================================= 

 

MINGGU/ 22 DESEMBER 2019 

Hari Minggu Adven IV 

Bacaan: Yes. 7:10-14; Mzm. 24:1-2,3-4ab,5-6; Rm. 1:1-7; Mat. 1:18-24 

 

"Kelahiran Yesus Kristus adalah seperti berikut: Pada waktu Maria, ibu-Nya, 

bertunangan dengan Yusuf, ternyata ia mengandung dari Roh Kudus,  sebelum 

mereka hidup sebagai suami isteri. Karena Yusuf suaminya, seorang yang tulus hati 

dan tidak mau mencemarkan nama isterinya di muka umum, ia bermaksud 

menceraikannya   dengan diam-diam.  Tetapi ketika ia mempertimbangkan maksud 

itu, malaikat   Tuhan nampak kepadanya dalam mimpi  dan berkata: "Yusuf, anak 

Daud, janganlah engkau takut mengambil Maria sebagai isterimu, sebab anak yang 

di dalam kandungannya adalah dari Roh Kudus.  Ia akan melahirkan anak laki-laki 

dan engkau akan menamakan Dia Yesus ,   karena Dialah yang akan menyelamatkan 

umat-Nya dari dosa   mereka."  Hal itu terjadi supaya genaplah   yang difirmankan 

Tuhan oleh nabi:  "Sesungguhnya, anak dara itu akan mengandung dan melahirkan 

seorang anak laki-laki  , dan mereka akan menamakan Dia Imanuel  " --yang berarti: 

Allah menyertai kita.  Sesudah bangun dari tidurnya, Yusuf berbuat seperti yang 

diperintahkan malaikat  Tuhan itu kepadanya. Ia mengambil Maria sebagai isterinya” 

 

 

 

http://www.imankatolik.or.id/alkitabq.php?q=Yes7:10-14;
http://www.imankatolik.or.id/alkitabq.php?q=Mzm24:1-2;Mzm24:3-4;Mzm24:5-6;
http://www.imankatolik.or.id/alkitabq.php?q=Rm1:1-7;
http://www.imankatolik.or.id/alkitabq.php?q=Mat1:18-24;
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ALLAH MENYERTAI KITA 

 

“Sesungguhnya, anak dara itu akan mengandung dan melahirkan seorang anak laki-

laki , dan mereka akan menamakan Dia Imanuel  " yang berarti: Allah menyertai kita.” 

 

Anak-anak yang baik, Bapak dan Ibu Guru yang dikasihi Allah. 

Coba ingat nama lengkapmu! Setiap kita memiliki nama pemberian orang tua. Setiap 

nama tersebut memiliki arti yang istimewa. Orang tua kita berharap agar kita dapat 

hidup dengan baik dan bermanfaat seperti arti nama yang kita  punya.  

Demikian juga Tuhan Yesus yang sudah disiapkan Allah dengan nama yang 

istimewa. Tuhan Yesus disebut juga Imanuel. Yang berarti Allah menyertai kita. 

Tuhan Yesus disebut juga Kristus, yang berarti Yang Diurapi. Dengan percaya pada 

Tuhan Yesus, maka kita akan selamat karena Allah selalu menyertai kita. 

 

REFLEKSI 

Apakah kamu tahu nama lengkapmu dan artinya?  

 

DOA 

Allah Bapa, bantulah kami untuk hidup baik seperti nama kami. Ingatkanlah kami 

agar selalu rajin berdoa pada Tuhan Yesus, Juru Selamat kami kini dan sepanjang 

masa. Amin. 

 

AKSI 

Ayo minta papa dan mama ceritakan arti namamu. 

================================================================= 

 

 

SENIN/ 23 DESEMBER 2019 

Hari Biasa Khusus Adven, PF S. Yohanes dari Kety, Imam  

Bacaan: Mal. 3:1-4; 4:5-6; Mzm. 25:4bc-5ab,8-9,10,14; Luk. 1:57-66 

 

“Kemudian genaplah bulannya bagi Elisabet untuk bersalin dan iapun melahirkan 

seorang anak laki-laki.  Ketika tetangga-tetangganya serta sanak saudaranya 

mendengar, bahwa Tuhan telah menunjukkan rahmat-Nya yang begitu besar 

kepadanya, bersukacitalah mereka bersama-sama dengan dia.  Maka datanglah 

mereka pada hari yang kedelapan untuk menyunatkan   anak itu dan mereka hendak 

menamai dia Zakharia menurut nama bapanya,  tetapi ibunya berkata: "Jangan, ia 

harus dinamai Yohanes. "  Kata mereka kepadanya: "Tidak ada di antara sanak 

saudaramu yang bernama demikian."  Lalu mereka memberi isyarat   kepada 

bapanya untuk bertanya nama apa yang hendak diberikannya kepada anaknya 

itu.  Ia meminta batu tulis, lalu menuliskan kata-kata ini: "Namanya adalah Yohanes. " 

Dan merekapun heran semuanya.  Dan seketika itu juga terbukalah mulutnya dan 

http://www.imankatolik.or.id/alkitabq.php?q=Mal3:1-4;Mal4:5-6;
http://www.imankatolik.or.id/alkitabq.php?q=Mzm25:4-5;Mzm25:8-9;Mzm25:10;Mzm25:14;
http://www.imankatolik.or.id/alkitabq.php?q=Luk1:57-66;
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terlepaslah lidahnya, lalu ia berkata-kata dan memuji Allah.  Maka ketakutanlah 

semua orang yang tinggal di sekitarnya, dan segala peristiwa itu menjadi buah tutur 

di seluruh pegunungan Yudea.  Dan semua orang, yang mendengarnya, 

merenungkannya dan berkata: "Menjadi apakah anak ini nanti?" Sebab tangan Tuhan 

menyertai dia." 

 

SANTO YOHANES DARI KETY 

 

“Kemudian genaplah bulannya bagi Elisabet untuk bersalin dan iapun  

melahirkan seorang anak laki-laki (Lukas 1:57). 

 

Para Guru dan Anak-anak yang pintar, hari ini Gereja Katolik memperingati 

Santo Yohanes yang lahir di Kety Polandia. Santo Yohanes adalah seorang Romo 

yang sekaligus dosen atau guru. Ia tidak hanya mengajar para murid, tetapi juga 

dekat dengan semua umat. Santo Yohanes juga peduli kepada pengemis dan orang 

miskin lainnya. Ia membagikan barang-barang miliknya untuk orang miskin. Santo 

Yohanes mau berbagi. 

Kita semua adalah orang-orang yang sudah banyak menerima kebaikan Allah. 

Melalui para 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 seperti Santo Yohanes, kita juga harus selalu mau untuk berbagi. 

 

REFLEKSI 

Apa yang bagi hari ini? 

 

DOA  

Allah Bapa, terima kasih untuk semua kebaikan yang aku terima daripadaMu. 

Bukalah hati kami agar selalu mau berbagi dan peduli kepada orang yang miskin dan 

kekurangan. Amin. 

 

AKSI 

Ayo berbagi mainan dengan teman. 

================================================================= 

 

SELASA/ 24 DESEMBER 2019 

Hari Biasa Khusus Adven, PF S. Antonius Maria Claret, Uskup 

Bacaan: Pagi: 2Sam. 7:1-5,8b-12,16; Mzm. 89:2-3,4-5,27,29; Luk. 1:67-79. Sore 

:Yes.62:1-5;Mzm.89:4-5,16-17,27,29; Kis.13:16-17,22-25; Mat.1:1-25 (Mat. 1:18-

25) 

 

 "Dan Zakharia, ayahnya, penuh dengan Roh Kudus  ,   lalu 

bernubuat,   katanya:  "Terpujilah Tuhan, Allah Israel,   sebab Ia melawat umat-Nya 

http://www.imankatolik.or.id/alkitabq.php?q=2Sam7:1-5;2Sam7:8-12;2Sam7:16;
http://www.imankatolik.or.id/alkitabq.php?q=Mzm89:2-3;Mzm89:4-5;Mzm89:27;Mzm89:29;
http://www.imankatolik.or.id/alkitabq.php?q=Luk1:67-79;
http://www.imankatolik.or.id/alkitabq.php?q=Yes62:1-5;
http://www.imankatolik.or.id/alkitabq.php?q=Mzm89:4-5;Mzm89:16-17;Mzm89:27;Mzm89:29;
http://www.imankatolik.or.id/alkitabq.php?q=Kis13:16-17;Kis13:22-25;
http://www.imankatolik.or.id/alkitabq.php?q=Mat1:1-25;
http://www.imankatolik.or.id/alkitabq.php?q=Mat1:18-25;
http://www.imankatolik.or.id/alkitabq.php?q=Mat1:18-25;
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dan membawa kelepasan baginya,  Ia menumbuhkan sebuah tanduk   keselamatan 

bagi kita di dalam keturunan Daud,   hamba-Nya itu,  --seperti yang telah difirmankan-

Nya sejak purbakala oleh mulut nabi-nabi-Nya   yang kudus--  untuk melepaskan kita 

dari musuh-musuh kita dan dari tangan semua orang yang membenci kita,  untuk 

menunjukkan rahmat-Nya kepada nenek moyang   kita dan mengingat akan 

perjanjian-Nya  yang kudus,  yaitu sumpah yang diucapkan-Nya kepada 

Abraham,  bapa leluhur kita, bahwa Ia mengaruniai kita,  supaya kita, terlepas dari 

tangan musuh, dapat beribadah kepada-Nya  tanpa takut,  dalam kekudusan dan 

kebenaran  di hadapan-Nya seumur hidup kita.  Dan engkau, hai anakku, akan 

disebut nabi Allah Yang Mahatinggi; karena engkau akan berjalan mendahului Tuhan 

untuk mempersiapkan jalan bagi-Nya,  untuk memberikan kepada umat-Nya 

pengertian akan keselamatan yang berdasarkan pengampunan dosa-

dosa  mereka,  oleh rahmat dan belas kasihan dari Allah kita, dengan mana Ia akan 

melawat kita, Surya pagi   dari tempat yang tinggi,  untuk menyinari mereka yang 

diam dalam kegelapan dan dalam naungan maut   untuk mengarahkan kaki kita 

kepada jalan damai sejahtera. " 

 

SANTO ANTONIUS MARIA CLARET 

 

“Dan engkau, hai anakku, akan disebut nabi Allah Yang Mahatinggi; karena engkau 

akan berjalan mendahului Tuhan untuk mempersiapkan jalan bagi-Nya”(Luk.1:76). 

 

Anak-anak yang baik, siapa yang suka membaca buku? Jika kamu suka 

membaca buku, kamu  seperti Santo Antonius Maria Claret yang dirayakan Gereja 

Katolik hari ini. Ia adalah seorang Romo dari Spanyol. Santo Antonius Maria Claret 

adalah orang yang percaya dengan kekuatan buku. Lewat buku, kita bisa berbagi 

pengetahuan yang menjadikan kita pintar dan berani. Kita bisa menjadi apapun yang 

kita ingin dan meraih cita-cita.  

Demikian juga dengan Kitab Suci. Dengan membaca Kitab Suci kita dapat 

menemukan banyak kebaikan dan kekuatan Tuhan. Rajin membaca Kitab Suci 

membuat kita berani dan tumbuh menjadi anak-anak terang.  

 

REFLEKSI 

Apakah aku rajin membaca Kitab Suci? 

 

DOA  

Allah yang Maha Pintar, jadikanlah kami tekun belajar dan pintar seperti Santo 

Antonius Maria Claret. Kami ingin tumbuh menjadi anak-anak terang yang dikasihi 

olehMu. Amin 

 

AKSI 

Ayo baca kisah Kelahiran Tuhan Yesus di Injil Yohanes. 
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================================================================= 

 

RABU/ 25 DESEMBER 2019 
HARI RAYA NATAL 
Bacaan: Fajar : Yes. 62:11-12; Mzm. 97:1,6,11-12; Tit. 3:4-7; Luk. 2:15-20. Siang 
: Yes. 52:7-10; Mzm. 98:1,2-3ab,3cd-4,5-6; Ibr. 1:1-6; Yoh. 1:1-18 (Yoh. 1:1-5,9-14). 
 
“Pada mulanya adalah Firman ; Firman itu bersama-sama dengan Allah  dan Firman 

itu adalah Allah. Ia pada mulanya  bersama-sama dengan Allah  .  Segala sesuatu 

dijadikan oleh Dia dan tanpa Dia tidak ada suatupun yang telah jadi dari segala yang 

telah dijadikan.   Dalam Dia ada hidup f  dan hidup itu adalah 

terang   manusia  .  Terang itu bercahaya di dalam kegelapan  dan kegelapan itu tidak 

menguasainya.   Datanglah seorang yang diutus Allah, namanya Yohanes;  ia datang 

sebagai saksi untuk memberi kesaksian  tentang terang itu, supaya oleh dia semua 

orang menjadi percaya.   Ia bukan terang itu, tetapi ia harus memberi kesaksian 

tentang terang itu.  Terang   yang sesungguhnya, yang menerangi setiap 

orang  ,  sedang datang ke dalam dunia.  Ia telah ada di dalam dunia dan dunia 

dijadikan oleh-Nya,   tetapi dunia tidak mengenal-Nya .  Ia datang kepada milik 

kepunyaan-Nya, tetapi orang-orang kepunyaan-Nya itu tidak menerima-Nya.    Tetapi 

semua orang yang menerima-Nya diberi-Nya kuasa supaya menjadi anak-anak 

Allah , yaitu mereka yang percaya  dalam nama-Nya;    orang-orang yang 

diperanakkan bukan dari darah atau dari daging, bukan pula secara jasmani oleh 

keinginan seorang laki-laki , melainkan dari Allah.  Firman itu telah menjadi 

manusia ,   dan diam di antara kita, dan kita telah melihat kemuliaan-Nya,   yaitu 

kemuliaan yang diberikan kepada-Nya sebagai Anak Tunggal Bapa, penuh kasih 

karunia   dan kebenaran.    Yohanes memberi kesaksian  tentang Dia dan berseru, 

katanya: "Inilah Dia, yang kumaksudkan ketika aku berkata: Kemudian dari padaku 

akan datang Dia yang telah mendahului aku, sebab Dia telah ada sebelum 

aku.  "  Karena dari kepenuhan-Nya   kita semua telah menerima kasih karunia demi 

kasih karunia;    sebab hukum Taurat diberikan oleh Musa,  tetapi kasih karunia dan 

kebenaran   datang oleh Yesus Kristus.  Tidak seorangpun yang pernah melihat 

Allah;   tetapi Anak Tunggal  Allah, yang ada di pangkuan Bapa, Dialah yang 

menyatakan-Nya." 

 

HARI RAYA NATAL  

“Dalam Dia ada hidup dan hidup itu adalah terang manusia. Terang itu bercahaya di 

dalam kegelapan dan kegelapan itu tidak menguasainya. Terang yang 

sesungguhnya, yang menerangi setiap orang, sedang datang ke dalam dunia” 

(Yoh.1:4-5.9) 

 

Jingle bells, jingle bells, jingle all the way….Anak-anak yang baik, pernahkah 

kamu mendengar lagu itu? Jingle bells berarti suara lonceng yang dibunyikan penuh 

http://www.imankatolik.or.id/alkitabq.php?q=Yes62:11-12;
http://www.imankatolik.or.id/alkitabq.php?q=Mzm97:1;Mzm97:6;Mzm97:11-12;
http://www.imankatolik.or.id/alkitabq.php?q=Tit3:4-7;
http://www.imankatolik.or.id/alkitabq.php?q=Luk2:15-20;
http://www.imankatolik.or.id/alkitabq.php?q=Yes52:7-10;
http://www.imankatolik.or.id/alkitabq.php?q=Mzm98:1;Mzm98:2-3;Mzm98:3-4;Mzm98:5-6;
http://www.imankatolik.or.id/alkitabq.php?q=Ibr1:1-6;
http://www.imankatolik.or.id/alkitabq.php?q=Yoh1:1-18;
http://www.imankatolik.or.id/alkitabq.php?q=Yoh1:1-5;Yoh1:9-14;
https://alkitab.sabda.org/passage.php?passage=John+1:1-18&tab=text
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semangat dan ceria menandakan terjadinya hal istimewa. Ya betul, hal istimewa itu 

adalah NATAL ! Di hari Natal seluruh dunia bersukacita. Memasang pohon dengan 

lampu yang sangat terang, menghias gereja dan rumah, berkumpul bersama 

keluarga, dan saling berbagi satu sama lain. 

Natal berarti kelahiran Tuhan Yesus yang ditunggu seluruh dunia. Dengan 

lahir ke dunia, berarti Tuhan Yesus telah menyelamatkan manusia. Kita semua boleh 

disebut Anak Allah dan masuk Kerajaan Allah jika kita mengikuti Tuhan Yesus. 

Bagaimana caranya? Sangat mudah, dengan menjadi anak baik yang selalu 

menolong, bicara jujur, dan mau berbagi. SELAMAT NATAL. 

 

REFLEKSI 

Apakah aku sudah berbuat baik hari ini? Apa saja? 

 

DOA  

Tuhan Yesus yang baik, terima kasih karena hari ini kami boleh merayakan 

kelahiranMu. Kami sangat bahagia karena Engkau datang ke dunia dan 

menyelamatkan seluruh manusia. Terima kasih Tuhan Yesus Sang Juru Selamat 

kami, kini dan sepanjang masa. Amin. 

 

AKSI 

Ayo memberi salam damai untuk kira dan kananmu. 

================================================================= 

 

KAMIS/ 26 DESEMBER 2019 

Hari kedua dalam Oktaf Natal 

Pesta St. Stefanus Martir 

Bacaan: Kis. 6:8-10; 7:54-59; Mzm. 31:3cd-4,6,8ab,16bc,17; Mat. 10:17-22. 

 

 “Tetapi waspadalah terhadap semua orang; karena ada yang akan menyerahkan 

kamu kepada majelis agama  dan mereka akan menyesah kamu di rumah 

ibadatnya. Dan karena Aku, kamu akan digiring ke muka penguasa-penguasa dan 

raja-raja   sebagai suatu kesaksian bagi mereka dan bagi orang-orang yang tidak 

mengenal Allah.  Apabila mereka menyerahkan kamu, janganlah kamu kuatir akan 

bagaimana dan akan apa yang harus kamu katakan, karena semuanya itu akan 

dikaruniakan kepadamu pada saat itu juga.  Karena bukan kamu yang berkata-kata, 

melainkan Roh Bapamu; Dia yang akan berkata-kata di dalam kamu.  Orang akan 

menyerahkan saudaranya untuk dibunuh, demikian juga seorang ayah akan anaknya. 

Dan anak-anak akan memberontak terhadap orang tuanya   dan akan 

membunuh   mereka.  Dan kamu akan dibenci semua orang oleh karena nama-

Ku;   tetapi orang yang bertahan sampai pada kesudahannya akan selamat" 

 

 

http://www.imankatolik.or.id/alkitabq.php?q=Kis6:8-10;Kis7:54-59;
http://www.imankatolik.or.id/alkitabq.php?q=Mzm31:3-4;Mzm31:6;Mzm31:8;Mzm31:16;Mzm31:17;
http://www.imankatolik.or.id/alkitabq.php?q=Mat10:17-22;
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HIDUP ADALAH KESEMPATAN 

 

“Tetapi orang yang bertahan sampai pada kesudahannya akan selamat.” 

 

Anak-anak, Bapak dan Ibu Guru yang terkasih, baru saja kemarin kita 

merayakan Hari Natal. Bagaimana rasanya merayakan Natal gereja dan keluarga? 

Pasti menyenangkan dan membahagiakan, semua orang tertawa dan berbagi satu 

sama lain.  

Tapi sebagai Anak-anak Allah, kita tidak hanya akan mengalami hal yangbaik 

saja. Kadang-kadang kita mengalami hal yang buruk, yang membuat kita menjadi 

takut dan sedih. Seperti bertemu orang cacat yang kesusahan, melihat jambret, 

mengalami sakit, dan bertengkar dengan orang lain.  

Dalam bacaan hari ini, Tuhan Yesus yang lahir kedunia berpesan untuk tetap 

bertahan sampai akhir agar selamat. Maksud Tuhan Yesus adalah agar kita selalu 

mengingat dan menyebut nama Tuhan dalam keadaan apapun. Ceritakanlah semua 

yang kita alami dan minta bantuan pada Tuhan Yesus. Ia adalah Sahabat yang Setia! 

 

REFLEKSI 

Apa ceritamu pada tuhan Yesus hari ini? 

 

DOA 

Tuhan Yesus terima kasih karena kami boleh mengalami rasa senang, sedih, takut, 

lega dan bahagia. Terima kaish karena Engkau tidak pernah meninggalkan kami 

dalam setiap waktu, walaupun kami sering lupa berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus. 

Amin. 

 

AKSI  

Ayo berdoa setiap bangun dan sebelum tidur. 

================================================================= 

 

JUMAT/ 27 DESEMBER 2019 

Pesta St. Yohanes, Rasul, Pengarang Injil 

Hari Ketiga dalam Oktaf Natal 

Bacaan: 1Yoh. 1:1-4; Mzm. 97:1-2,5-6,11-12; Yoh. 20:2-8 

 

“Ia berlari-lari mendapatkan Simon Petrus dan murid yang lain yang dikasihi  Yesus, 

dan berkata kepada mereka: "Tuhan telah diambil orang dari kuburnya dan kami tidak 

tahu di mana Ia diletakkan. "  Maka berangkatlah Petrus dan murid yang lain itu ke 

kubur.    Keduanya berlari bersama-sama, tetapi murid yang lain itu berlari lebih cepat 

dari pada Petrus sehingga lebih dahulu sampai di kubur.  Ia menjenguk ke dalam, 

dan melihat   kain kapan  terletak di tanah; akan tetapi ia tidak masuk ke dalam.  Maka 

datanglah Simon Petrus juga menyusul dia dan masuk ke dalam kubur itu. Ia melihat 

http://www.imankatolik.or.id/alkitabq.php?q=1Yoh1:1-4;
http://www.imankatolik.or.id/alkitabq.php?q=Mzm97:1-2;Mzm97:5-6;Mzm97:11-12;
http://www.imankatolik.or.id/alkitabq.php?q=Yoh20:2-8;
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kain kapan terletak di tanah,  sedang kain peluh yang tadinya ada di kepala  Yesus 

tidak terletak dekat kain kapan itu, tetapi agak di samping di tempat yang lain dan 

sudah tergulung.  Maka masuklah juga murid yang lain, yang lebih dahulu sampai di 

kubur itu dan ia melihatnya dan percaya." 

 

BERANI DAN SETIA 

 

“Ia menjenguk ke dalam, dan melihat kain kapan terletak di tanah; akan tetapi ia tidak 

masuk ke dalam. Maka datanglah Simon Petrus juga menyusul dia danmasuk  

ke dalam kubur itu. Ia melihat kain kapan terletak di tanah.”(Yoh.20:5-6) 

 

Anak-anak dan Bapak Ibu Guru, hari ini gereja Katolik merayakan Santo 

Yohanes rasul dan Penginjil. Ia adalah murid Tuhan Yesus, anak Zebedeus, yang 

berasal dari sebuah desa tepi pantai. ia bekerja sebagai nelayan dengan sangat 

tekun. Ia memiliki hati yangberani dan setia mengikuti Yesus kemana saja. bahkan 

setelah Tuhan Yesus wafat di kayu salib, Yohanes tetap menemani Bunda Maria di 

bawah salib Tuhan Yesus. Santo Yohanes selalu mengajarkan untuk saling 

mengasihi seperti ajaran Tuhan Yesus. Oleh karena itu Santo Yohanes diangkat 

menjadi Maha Uskup dan hidup dengan umur panjang. 

 Anak-anak jika kita selalu dekat dengan Tuhan Yesus maka kita tidak akan 

pernah takut. Kita akan hidup berani seperti Santo Yohanes. Percayalah, Tuhan 

Yesus akan selalu hadir bersama kita jika kita selalu setia denganNya. Caranya 

dengan berdoa setiap hari, membaca Kitab Suci, mau berbagi dan menolong orang 

lain.  

 

REFLEKSI 

Apakah kamu setia pada Tuhan Yesus hari ini? 

 

DOA 

Tuhan Yesus ampunilah aku jika pernah melupakan Engkau, dengan cara 

berbohong, marah-marah, dan malas berdoa. Hadirlah selalu di hatiku Tuhan, supaya 

aku menjadi anak-Mu yang berani dan setia. Amin.  

 

AKSI 

Ayo matikan lampu sebelum tidur. 

================================================================= 
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SABTU/ 28 DESEMBER 2019 

Pesta Kanak-kanak Suci 

Hari Keempat dalam Oktaf Natal 

Bacaan: 1Yoh. 1:5-2:2; Mzm. 124:2-3,4-5,7b-8; Mat. 2:13-18 

 

“Setelah orang-orang majus itu berangkat, nampaklah malaikat j  Tuhan kepada Yusuf 

dalam mimpi dan berkata: "Bangunlah, ambillah Anak itu serta ibu-Nya, larilah ke 

Mesir   dan tinggallah di sana sampai Aku berfirman kepadamu, karena Herodes akan 

mencari Anak itu untuk membunuh Dia. "  Maka Yusufpun bangunlah, diambilnya 

Anak itu serta ibu-Nya malam itu juga, lalu menyingkir ke Mesir,  dan tinggal di sana 

hingga Herodes mati. Hal itu terjadi supaya genaplah yang difirmankan Tuhan oleh 

nabi: "Dari Mesir Kupanggil Anak-Ku”. Ketika Herodes tahu, bahwa ia telah 

diperdayakan oleh orang-orang majus itu, ia sangat marah. Lalu ia menyuruh 

membunuh semua anak   di Betlehem dan sekitarnya, yaitu anak-anak yang berumur 

dua tahun ke bawah, sesuai dengan waktu yang dapat diketahuinya dari orang-orang 

majus itu.  Dengan demikian genaplah   firman yang disampaikan oleh nabi 

Yeremia:  "Terdengarlah suara di Rama, tangis dan ratap yang amat sedih; 

Rahel  menangisi anak-anaknya dan ia tidak mau dihibur, sebab mereka tidak ada 

lagi.” 

 

MALAIKAT ALLAH 

 

"Bangunlah, ambillah Anak itu serta ibu-Nya, larilah ke Mesir dan tinggallah di sana 

sampai Aku berfirman kepadamu, karena Herodes akan mencari 

Anak itu untuk membunuh Dia" (Matius 2:14). 

 

 Pada bacaan hari ini, Yusuf mendapat pesan dari Malaikat Allah sehingga ia 

bisa selamat. Malaikat Allah juga hadir waktu Maria akan mengandung bayi Yesus. 

Anak-anak, Bapak dan Ibu Guru yang baik. Malaikat adalah utusan Tuhan Allah 

untuk menolong manusia. Malaikat bertugas menjaga manusia agar tetap selamat 

dari bahaya. Kita juga boleh meminta pada Tuhan Allah agar MalaikatNya selalu 

menjaga kita.  

 Gereja sangat menghormati para Malaikat Allah. Bahkan setiap hari kita diajak 

untuk berdoa Malaikat Tuhan pada pukul 06.00 di pagi hari, 12.00 di siang hari, dan 

18.00 di sore hari. Sebagai anak-anak Allah kita juga harus menghormati Malaikat 

Allah. 

 

REFLEKSI 

Apakah kamu pernah berdoa Malaikat Tuhan? 

 

 

 

http://www.imankatolik.or.id/alkitabq.php?q=1Yoh1:5-99;1Yoh2:1-2;
http://www.imankatolik.or.id/alkitabq.php?q=Mzm124:2-3;Mzm124:4-5;Mzm124:7-8;
http://www.imankatolik.or.id/alkitabq.php?q=Mat2:13-18;
https://alkitab.sabda.org/passage.php?passage=Mat%202:13-18&tab=text
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DOA 

Allah Bapa yang Maha Baik, terima kasih Engkau mengirim MalaikatMu untuk 

menjaga kami. Bantulah kami untuk selalu dekat para malaikat dengan cara hidup 

baik dan benar sesuai kehendak-Mu. Dengan pengantaraan Kritus, Tuhan dan Juru 

Selamat kami kini dan sepanjang masa. Amin.   

 

AKSI 

Ajaklah seluruh keluarga berdoa Malaikat Tuhan bersama-sama. 

================================================================= 

 

 

MINGGU/ 29 DESEMBER 2019 

Pesta Keluarga Kudus 

Bacaan: Sir. 3:2-6,12-14; Mzm. 128:1-2,3,4-5; Kol. 3:12-21; Mat. 2:13-15,19-23 

 

“Setelah orang-orang majus itu berangkat, nampaklah malaikat   Tuhan kepada Yusuf 

dalam mimpi  dan berkata: "Bangunlah, ambillah Anak itu serta ibu-Nya, larilah ke 

Mesir  dan tinggallah di sana sampai Aku berfirman kepadamu, karena Herodes akan 

mencari Anak itu untuk membunuh Dia.  "  Maka Yusufpun bangunlah, diambilnya 

Anak itu serta ibu-Nya malam itu juga, lalu menyingkir ke Mesir,  dan tinggal di sana 

hingga Herodes mati. Hal itu terjadi supaya genaplah yang difirmankan Tuhan oleh 

nabi: "Dari Mesir Kupanggil Anak-Ku. Setelah Herodes mati, nampaklah 

malaikat   Tuhan kepada Yusuf dalam mimpi  di Mesir, katanya:  "Bangunlah, ambillah 

Anak itu serta ibu-Nya dan berangkatlah ke tanah Israel, karena mereka yang hendak 

membunuh Anak itu, sudah mati.  " Lalu Yusufpun bangunlah, diambilnya Anak itu 

serta ibu-Nya dan pergi ke tanah Israel.  Tetapi setelah didengarnya, bahwa 

Arkhelaus menjadi raja di Yudea menggantikan Herodes, ayahnya, ia takut ke sana. 

Karena dinasihati dalam mimpi ,   pergilah Yusuf ke daerah Galilea. Setibanya di sana 

iapun tinggal di sebuah kota yang bernama Nazaret.   Hal itu terjadi supaya 

genaplah  firman yang disampaikan oleh nabi-nabi, bahwa Ia akan disebut: Orang 

Nazaret. " 

 

KELUARGA KUDUS 

 

"Bangunlah, ambillah Anak itu serta ibu-Nya, larilah ke Mesir  dan tinggallah di sana 

sampai Aku berfirman kepadamu, karena Herodes akan mencari  

Anak itu untuk membunuh Dia.  " 

 

Anak-anak yang baik, Bapak dan Ibu Guru. 

Hari ini Gereja memperingati Pesta Keluarga Kudus: Yesus, Maria dan Yusuf. 

Mereka disebut juga Keluarga Kudus Nazareth. Santo Yusuf, ayah Tuhan Yesus, 

adalah orang yang berani. Santo Yusuf dengan berani membawa pergi Bunda Maria 

http://www.imankatolik.or.id/alkitabq.php?q=Sir3:2-6;Sir3:12-14;
http://www.imankatolik.or.id/alkitabq.php?q=Mzm128:1-2;Mzm128:3;Mzm128:4-5;
http://www.imankatolik.or.id/alkitabq.php?q=Kol3:12-21;
http://www.imankatolik.or.id/alkitabq.php?q=Mat2:13-15;Mat2:19-23;
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dan Tuhan Yesus bergegas ke Mesir, sekalipun pada malam hari. Sesudah itu, Santo 

Yusuf selalu menjaga Bunda Maria dan Tuhan Yesus, sampai akhirnya menemukan 

tempat yang baru. Yaitu  di daerah Galilea di sebuah kota bernama Nazareth. 

Demikianlah mereka disebut Keluarga Kudus Nazareth. 

Lihatlah, Santo Yusuf sangat berani bukan? karena memiliki hati yang baik, 

Santo Yusuf selalu ditolong oleh Malaikat Allah. Santo Yusuf selalu menjalankan 

tugasnya. Itulah yang disebut bertanggung jawab. Jika kita menyelesaikan tugas kita, 

seperti PR dan membantu orang tua, maka kita juga telah menajdi anak yang 

bertanggung jawab.  

 

REFLEKSI 

Apakah aku sudah bertanggung jawab hari ini? 

 

DOA 

Tuhan Yesus yang penuh cinta, kami sering malas dalam belajar, tidak mau 

membantu orang lain karena terlalu asyik bermain HP. Ampunilah kami Tuhan Yesus, 

dan jadikanlah kami semakin bertanggung jawab seperti Santo Yusuf.  Amin. 

 

AKSI 

Ayo bantu mama merapihkan meja makan. 

================================================================= 

 

SENIN/ 30 DESEMBER 2019 

Hari Keenam Dalam Oktaf Natal 

Bacaan: 1Yoh. 2:12-17; Mzm. 96:7-8a,8b-9,10; Luk. 2:36-40 

 

“Lagipula di situ ada Hana, seorang nabi perempuan,   anak Fanuel dari suku Asyer. 

Ia sudah sangat lanjut umurnya. Sesudah kawin ia hidup tujuh tahun lamanya 

bersama suaminya,  dan sekarang ia janda dan berumur delapan puluh empat 

tahun.  Ia tidak pernah meninggalkan Bait Allah dan siang malam beribadah dengan 

berpuasa dan berdoa.  Dan pada ketika itu juga datanglah ia ke situ dan mengucap 

syukur kepada Allah dan berbicara tentang Anak itu kepada semua orang yang 

menantikan kelepasan untuk Yerusalem.    Dan setelah selesai semua yang harus 

dilakukan menurut hukum Tuhan, kembalilah mereka ke kota kediamannya, yaitu 

kota Nazaret di Galilea.  Anak itu bertambah besar  dan menjadi kuat, penuh hikmat, 

dan kasih karunia Allah ada pada-Nya." 

 

AKU PEDULI SESAMA 

Dan pada ketika itu juga datanglah Hana ke situ dan mengucap syukur kepada Allah 

dan berbicara tentang Anak itu kepada semua orang yang menantikan  

kelepasan untuk Yerusalem.”(Luk. 2:38). 

 

http://www.imankatolik.or.id/alkitabq.php?q=1Yoh2:12-17;
http://www.imankatolik.or.id/alkitabq.php?q=Mzm96:7-8;Mzm96:8-9;Mzm96:10;
http://www.imankatolik.or.id/alkitabq.php?q=Luk2:36-40;
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Anak-anak tercinta, Bapak dan Ibu Guru…hari ini kita memasuki hari keenam 

masa Natal. Suasana Natal terlihat dimana-mana. Natal membawa sukacita bagi 

semua orang.  

Bacaan hari ini menceritakan tentang Hana, seorang nenek yang sebatang 

kara dan setia datang ke Bait Allah atau gereja. Hana datang ke Bait Allah untuk 

berdoa, berpuasa dan mengucap syukur kepada Allah. Tuhan Allah berkenan kepada 

Hana, karena Hana menghormati Bait Allah atau gereja. 

Anak-anak, setiap kita memasuki gereja, Allah mengharapkan kita untuk dapat 

bersikap hormat seperti Hana. Dengan cara duduk tenang, menghadap ke Altar, 

mendengarkan Pastur, mengikuti doa, ikut bernyanyi, dan memberi salam damai. 

Dengan demikian, Allah sungguh hadir bersama kita. 

 

REFLEKSI 

Apakah aku sudah bersikap hormat di dalam gereja? 

 

DOA 

Allah Bapa yang Maha Tahu, kami sering tidak hormat di dalam gereja. Padahal 

Engkau tahu dna melihat kami yang sering ngobrol sendiri, main HP bahkan makan 

minum di dlaam gereja. Ampunilah kami Bapa, dan bantulah kami untuk senantiasa 

bersikap hormat kepadaMu dimanapun kami berada. Dengan pengantaraan Kristus, 

tuhan dna Juru Selamat kami, kini dan sepanjang masa. Amin. 

 

AKSI 

Ayo simpan HP dan perhatikan Pastur di dalam gereja. 

================================================================= 

 

SELASA/ 31 DESEMBER 2019 

Hari Ketujuh Dalam Oktaf Natal. PF S. Silvester I, Paus 

Bacaan: 1Yoh. 2:18-21; Mzm. 96:1-2,11-12,13; Yoh. 1:1-18 

 

“Pada mulanya adalah Firman ; Firman itu bersama-sama dengan Allah  dan Firman 

itu adalah Allah. Ia pada mulanya  bersama-sama dengan Allah  .  Segala sesuatu 

dijadikan oleh Dia dan tanpa Dia tidak ada suatupun yang telah jadi dari segala yang 

telah dijadikan.   Dalam Dia ada hidup  dan hidup itu adalah 

terang   manusia  .  Terang itu bercahaya di dalam kegelapan  dan kegelapan itu tidak 

menguasainya.   Datanglah seorang yang diutus Allah, namanya Yohanes;  ia datang 

sebagai saksi untuk memberi kesaksian  tentang terang itu, supaya oleh dia semua 

orang menjadi percaya.   Ia bukan terang itu, tetapi ia harus memberi kesaksian 

tentang terang itu.  Terang   yang sesungguhnya, yang menerangi setiap 

orang  ,  sedang datang ke dalam dunia.  Ia telah ada di dalam dunia dan dunia 

dijadikan oleh-Nya,   tetapi dunia tidak mengenal-Nya .  Ia datang kepada milik 

kepunyaan-Nya, tetapi orang-orang kepunyaan-Nya itu tidak menerima-Nya.    Tetapi 

http://www.imankatolik.or.id/alkitabq.php?q=1Yoh2:18-21;
http://www.imankatolik.or.id/alkitabq.php?q=Mzm96:1-2;Mzm96:11-12;Mzm96:13;
http://www.imankatolik.or.id/alkitabq.php?q=Yoh1:1-18;
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semua orang yang menerima-Nya diberi-Nya kuasa supaya menjadi anak-anak 

Allah , yaitu mereka yang percaya  dalam nama-Nya;    orang-orang yang 

diperanakkan bukan dari darah atau dari daging, bukan pula secara jasmani oleh 

keinginan seorang laki-laki , melainkan dari Allah.  Firman itu telah menjadi 

manusia ,   dan diam di antara kita, dan kita telah melihat kemuliaan-Nya,   yaitu 

kemuliaan yang diberikan kepada-Nya sebagai Anak Tunggal Bapa, penuh kasih 

karunia   dan kebenaran.    Yohanes memberi kesaksian  tentang Dia dan berseru, 

katanya: "Inilah Dia, yang kumaksudkan ketika aku berkata: Kemudian dari padaku 

akan datang Dia yang telah mendahului aku, sebab Dia telah ada sebelum 

aku.  "  Karena dari kepenuhan-Nya   kita semua telah menerima kasih karunia demi 

kasih karunia;    sebab hukum Taurat diberikan oleh Musa,  tetapi kasih karunia dan 

kebenaran   datang oleh Yesus Kristus.  Tidak seorangpun yang pernah melihat 

Allah;   tetapi Anak Tunggal  Allah, yang ada di pangkuan Bapa, Dialah yang 

menyatakan-Nya." 

 

YOHANES PEMBAPTIS 

 

“Datanglah seorang yang diutus Allah, namanya Yohanes;  ia datang sebagai saksi 

untuk memberi kesaksian  tentang terang itu, supaya oleh dia  

semua orang menjadi percaya.” 

 

Anak-anak yang baik, makanan apa yang paling kamu sukai? Burger, sosis, 

nugget, nasi goreng? Itu semua adalah makanan enak yang sudah  dimasak sampai 

matang. Dahulu kala, ada seorang bernama Santo Yohanes yang dikenal sebagai 

pembaptis. Ia hidup dengan makan belalang dan madu hutan. Ia mengenakan 

pakaian dari bulu unta dan tanpa alas kaki. Santo Yohanes Pembaptis hidup sangat 

sederhana utnuk bersiap-siap menyambut kedatangan Juru Selamat dunia yaitu 

Yesus Kristus.  

Nah anak-anak. kedatang Yesus sungguh hal yang istimewa. Sehingga Santo 

Yohanes Pembaptis mempersiapkan diri begitu banyak. Untuk menyambut hal besar, 

tentu kita perlu bersiap-siap diri. Sama seperti esok hari, adalah hari di tahun yang 

baru. Mala mini adalah hari terakhri kita di tahun 2019, dan besok kita memulai tahun 

yang baru yaitu 2020.  

Mari anak-anak, dan Bapak Ibu Guru yang dikasihi Allah, kita tutup tahun ini 

dan menyiapkan tahun yang baru seperti Yohanes Pembaptis menyambt Yesus. 

Yaitu dengan hati yang bersungguh-sungguh. Caranya dengan berdoa kepada Tuhan 

Yesus dengan sungguh-sungguh, mohon ampun atas segala salah dan berterima 

kasih untuk berkatNya yang akan kita terima di tahun yang baru. Tuhan Yesus pasti 

memberkati. 

 

REFLEKSI 

Apakah kamu memiliki banyak salah di tahun 2019 ini? 
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DOA  

Tuhan Yesus yang penuh cinta, kami anak-anakMu sangat berterima kaish karena 

boleh melewati tahun 2019 ini. Kami sering kali berbuat slaah, ampunilah kami ya 

Tuhan Yesus. Berkatilah kami agar boleh menerima segala kebaikanMu di tahun 

2020 yang baru nanti. Terima kaish Tuhan Yesus. Amin. 

 

AKSI 

Ayo minta maaf kepada seluruh keluarga. 

 

 

 

 

***********RENUNGAN ADVEN 2019 KOMKAT KAJ UNTUK TK********** 

 

 

 

 

 


