
 

KATA PENGANTAR 
 

Hai adik-adik BIA, BIR dan anak-anak sekolah- sekolah se-
Keuskupan Agung Jakarta. Kiranya kalian semua bersama orang 
tua dan kakak-adek dalam keadaan sehat, baik dan damai 
sejahtera dalam Tuhan. Romo Carolus Putranto TH Pr dari 
Komisi Kateketik Keuskupan Agung Jakarta ingin menyapa di 
masa Bulan Kitab Suci (BKSN) tahun ini.  

Yesus Sahabat Perjalanan Kita merupakan tema 
BKSN yang akan kita renungkan dan implementasikan dalam 

kehidupan sehari-hari. Ada 4 subtema yang akan kita dalami dalam bulan KITAB SUCI  untuk BIA 
dan BIR yaitu: Sahabat bagi mereka yang putus asa, Sahabat bagi mereka yang kehilangan, 
Sahabat bagi mereka yang menderita dan Sahabat bagi mereka yang bertobat. 4 subtema itu kita 
diajak untuk merefleksikan hidup beriman kita; dalam situasi pandemik dengan terang iman 
melalui tindakan nyata mulai dari rumah, dan di manapun kita berada.   

 
Dalam memaknai Bulan Kitab Suci ini, Komisi Kateketik KAJ menyediakan renungan-renungan 

harian sekolah untuk kalian semua mulai dari jenjang TK, SD, SMP dan SMA/K , Bahan-bahan ini bisa 
menjadi salah satu sarana kalian untuk menyiapkan diri dan budi untuk mengisi bulan BULAN KITAB 
SUCI. 

 
Sungguh sebuah karya Roh Kudus untuk Gereja KAJ, di mana tahun ini menjadi tahun refleksi bagi 
seluruh umat KAJ yang mendorong seluruh umat KAJ untuk bertindak secara nyata bagi sesama 
yang membutuhkan, secara khsusus di sekitar rumah kita 
 

 Romo Carolus Putranto Pr  ingin mengucapkan terima kasih kepada para penyusun yang 
pastinya telah meluangkan waktu dan pikiran untuk membuat bahan-bahan ini.  Dan mengucapkan 
terima kasih kepada tim korektor atas karya yang telah dibuat di Komisi Kateketik KAJ. 

 
Semoga bahan renungan ini dapat menumbuhkan iman kalian dalam mengisi Bulan Kitab Suci, 

selain  juga dengan kegiatan yang lainnya. Dengan demikian kalian pun dapat menimba hal-hal yang 
baik untuk menjadi pribadi-pribadi yang semakin mengasihi, terlibat dan akhirnya menjadi berkat 
untuk sesama di sekitar hidup kita sehari-hari. Salam sehat dan damai sejahtera senantiasa 
 
 
Tuhan Yesus memberkati,  
Rm. Carolus Putranto Tri Hidayat Pr 
Ketua Komisi Kateketik KAJ  
 

 


