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JENJANG SEKOLAH TK 

 

 

Rabu, 01 September 2021: Hari Biasa, Pekan Biasa XXII 
Bacaan: Kol 1:1-8; Mzm 52:10,11; Luk 4:38-44 

 
4:38 Kemudian Ia meninggalkan rumah ibadat itu dan pergi ke rumah Simon. Adapun ibu 
mertua Simon demam keras dan mereka meminta kepada Yesus supaya menolong dia. 
4:39 Maka Ia berdiri di sisi perempuan itu, lalu menghardik demam itu, dan penyakit itupun 
meninggalkan dia. Perempuan itu segera bangun dan melayani mereka. 4:40 Ketika 
matahari terbenam, semua orang membawa kepada-Nya orang-orang sakitnya, yang 
menderita bermacam-macam penyakit. Iapun meletakkan tangan-Nya atas mereka masing-
masing dan menyembuhkan mereka. 4:41 Dari banyak orang keluar juga setan-setan 
sambil berteriak: "Engkau adalah Anak Allah. "Lalu Ia dengan keras melarang  mereka dan 
tidak memperbolehkan mereka berbicara, karena mereka tahu bahwa Ia adalah Mesias.  
Yesus mengajar di kota-kota lain. 4 :42 Ketika hari siang, Yesus berangkat dan pergi ke suatu 

tempat yang sunyi. Tetapi orang banyak mencari Dia, lalu menemukan-Nya dan berusaha menahan 
Dia supaya jangan meninggalkan mereka. 4 :43 Tetapi Ia berkata kepada mereka: "Juga di kota-
kota lain Aku harus memberitakan Injil Kerajaan Allah sebab untuk itulah Aku diutus." 4 :44 Dan Ia 
memberitakan Injil dalam rumah-rumah ibadat di Yudea. 

 

YESUS SEBAGAI PENYEMBUH 
Ketika matahari terbenam, semua orang membawa kepada-Nya orang-orang sakitnya, 

yang menderita bermacam-macam penyakit. Iapun meletakkan tangan-Nya atas 
mereka masing-masing dan menyembuhkan mereka. (Luk 4:40) 

 
Anak-anak yang terkasih. Hari ini kita memasuki bulan September yang kita 

peringati sebagai Bulan Kitab Suci Nasional. Injil yang kita dengar hari ini berkaitan 
dengan kuasa Yesus yang menyembuhkan orang-orang sakit dan orang yang kerasukan 
setan. Ketika adik-adik sakit pasti akan pergi mengunjungi dokter untuk berobat supaya 
cepat sembuh. Bagaimana caranya dokter bisa menyembuhkan kita? pasti tentunya 
karena kuasa Tuhan Yesus melalui dokter tersebut serta untaian doa dari mama dan 
papa kalian, serta istirahat yang cukup dan minum obat teratur, makanya adik-adik bisa 
sembuh. Wah, Tuhan Yesus hebat bukan? Seperti bacaan injil hari ini, segala penyakit 
disembuhkanNya dan setan juga takut dan taat kepada perintah Tuhan Yesus. Maka dari 
itu, mulai sekarang adik-adik janganlah pernah merasa takut dengan setan karena kita 
memiliki Yesus yang selalu mendampingi kita. Dan datanglah selalu kepada Tuhan 
Yesus saat kita sakit dan membutuhkan pertolonganNya, dengan rajin berdoa memohon 
kesembuhan dariNya. 

 
Refleksi 
Pernahkah aku berdoa meminta kesembuhan pada Tuhan Yesus? 

 
Doa 
Ya Tuhan Yesus, kuatkanlah dan sembuhkanlah aku saat aku jatuh sakit. Sebab, 
Engkaulah pengantara kami, kini dan sepanjang masa. Amin. 
 



Aksi 
Mendoakan orang yang sakit karena covid-19 semoga segera disembuhkan . 

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

Kamis, 02 September 2021: Hari Biasa, Pekan Biasa XXII 
Bacaan: Kol 1:9-14; Mzm 98:2-3ab.3cd-4.5-6; Luk 5:1-11 

 
5:1 Pada suatu kali Yesus berdiri di pantai danau Genesaret, sedang orang banyak 
mengerumuni Dia hendak mendengarkan firman Allah. 5:2 Ia melihat dua perahu di tepi 
pantai. Nelayan-nelayannya telah turun dan sedang membasuh jalanya. 5:3 Ia naik ke 
dalam salah satu perahu itu, yaitu perahu Simon, dan menyuruh dia supaya menolakkan 
perahunya sedikit jauh dari pantai. Lalu Ia duduk dan mengajar orang banyak dari atas 
perahu. 5:4 Setelah selesai berbicara, Ia berkata kepada Simon: "Bertolaklah ke tempat 
yang dalam dan tebarkanlah jalamu untuk menangkap ikan." 5:5 Simon menjawab: 
"Guru, telah sepanjang malam kami bekerja keras dan kami tidak menangkap apa-apa, 
tetapi karena Engkau menyuruhnya, aku akan menebarkan jala juga." 5:6 Dan setelah 
mereka melakukannya, mereka menangkap sejumlah besar ikan, sehingga jala mereka 
mulai koyak. 5:7 Lalu mereka memberi isyarat kepada teman-temannya di perahu yang 
lain supaya mereka datang membantunya. Dan mereka itu datang, lalu mereka bersama-
sama mengisi kedua perahu itu dengan ikan hingga hampir tenggelam. 5:8 Ketika Simon 
Petrus melihat hal itu iapun tersungkur di depan Yesus dan berkata: "Tuhan, pergilah dari 
padaku, karena aku ini seorang berdosa." 5:9 Sebab ia dan semua orang yang bersama-
sama dengan dia takjub oleh karena banyaknya ikan yang mereka tangkap; 5:10 
demikian juga Yakobus dan Yohanes, anak-anak Zebedeus, yang menjadi teman Simon. 
Kata Yesus kepada Simon: "Jangan takut, mulai dari sekarang engkau akan menjala 
manusia."  5:11 Dan sesudah mereka menghela perahu-perahunya ke darat, merekapun 
meninggalkan segala sesuatu, lalu mengikut Yesus. 
 

YESUS SEBAGAI SUMBER KEAJAIBAN 
 

Lalu mereka memberi isyarat kepada teman-temannya di perahu yang lain supaya 
mereka datang membantunya. Dan mereka itu datang, lalu mereka bersama-sama 

mengisi kedua perahu itu dengan ikan hingga hampir tenggelam. (Luk 5:7) 
 

Anak-anak yang terkasih, dalam bacaan injil hari ini, kita bisa melihat keajaiban 
yang Tuhan Yesus lakukan kepada Simon dan kawan – kawannya, dimana Tuhan Yesus 
meminta Simon untuk pergi ke tempat yang dalam untuk menjaring ikan, padahal mereka 
semalaman telah bekerja keras untuk menjala ikan namun tidak ada hasil. Akan tetapi 
berkat kuasa Tuhan Yesus maka mereka mendapatkan hasil ikan yang melimpah ruah, 
sampai-sampai kapalnya hampir mau tenggelam. Anak-anak, kalian juga bisa melihat 
keajaiban Tuhan Yesus loh, ayo apa itu? seperti melihat teman kalian sembuh dari sakit 
karena berkat doa kalian kepada Tuhan Yesus agar teman kalian sembuh. Nah, itu 
adalah salah satu keajaiban dari Yesus melalui doa kalian. Oleh karena itu, disaat kita 
sedang mengalami kesusahan apapun itu, janganlah pernah malu dan sungkan untuk 
meminta pertolongan Tuhan Yesus melalui doa-doa kita, oleh karena itu datanglah 
kepada Yesus dan memohon kepadaNya. Saat kalian mengalami kesusahan maka kita 
berdoa kepada Yesus dan jangan lupa untuk berterimakasih. 

 



Refleksi 
Apakah selama ini aku sudah datang kepada Yesus disaat sedang kesusahan? 
 
Doa 
Ya Tuhan Yesus, dampingilah hidupku selalu agar aku bisa menjadi anak yang baik. 
Sebab, Engkaulah pengantara kami, kini dan sepanjang masa. Amin. 

 
Aksi 
Menjenguk teman yang sakit. 

==================================================================== 
Jumat, 03 September 2021: Hari Biasa, Pekan Biasa XXII 
PW S. Gregorius Agung, Paus dan Pujangga Gereja 
Bacaan: Kol 1:15-20; Mzm 100:2.3.4.5; Luk 5:33-39 

 
5:33 Orang-orang Farisi itu berkata pula kepada Yesus: "Murid-murid Yohanes sering 
berpuasa dan sembahyang, demikian juga murid-murid orang Farisi, tetapi murid-murid- 
Mu makan dan minum." 5:34 Jawab Yesus kepada mereka: "Dapatkah sahabat mempelai 
laki-laki disuruh berpuasa, sedang mempelai itu bersama mereka? 5:35 Tetapi akan 
datang waktunya, apabila mempelai itu diambil dari mereka, pada waktu itulah mereka 
akan berpuasa." 5:36 Ia mengatakan juga suatu perumpamaan kepada mereka: "Tidak 
seorang pun mengoyakkan secarik kain dari baju yang baru untuk menambalkannya 
pada baju yang tua. Jika demikian, yang baru itu juga akan koyak dan pada yang tua itu 
tidak akan cocok kain penambal yang dikoyakkan dari yang baru itu. 5:37 Demikian juga 
tidak seorang pun mengisikan anggur yang baru ke dalam kantong kulit yang tua, karena 
jika demikian, anggur yang baru itu akan mengoyakkan kantong itu dan anggur itu akan 
terbuang dan kantong itu pun hancur. 5:38 Tetapi anggur yang baru harus disimpan 
dalam kantong yang baru pula. 5:39 Dan tidak seorang pun yang telah minum anggur tua 
ingin minum anggur yang baru, sebab ia akan berkata: Anggur yang tua itu baik." 
Demikianlah Injil Tuhan – Terpujilah Kristus. 

 
SANTO GREGORIUS AGUNG, PAUS DAN PUJANGGA GEREJA 

 
Orang-orang Farisi itu berkata pula kepada Yesus: "Murid-murid Yohanes sering 

berpuasa dan sembahyang, demikian juga murid-murid orang Farisi, tetapi murid-murid- 
Mu makan dan minum." (Luk 5:33) 

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

Pujangga Gereja. Siapakah Santo Gregorius Agung? Santo Gregorius Agung lahir di 
Roma pada tahun 540. Santo Gregorius Agung ini berasal dari keluarga bangsawan yang 
kaya raya. Ayahnya Santo Gregorius bernama Gordianus dan ibunya bernama Silvia. 
Melihat latar belakang keluarganya, Santo Gregorius bisa mengenyam pendidikan  yang 
memadai. Pada usia 33 tahun, Santo Gregorius menjadi prefek kota Roma, suatu 
kedudukan tinggi dan terhormat dalam dunia politik Roma saat itu. Namun, ternyata 
Tuhan menghendaki agar Santo Gregorius berkarya di kebun anggur-Nya. Santo 
Gregorius pun menanggapi panggilan Tuhan ini dengan memulai hidup membiara dan ia 

pun menjual sebagaian hartanya untuk mendirikan biara-biara. Selain itu, Santo 
Gregorius juga membantu orang-orang miskin yang tertindas. Pada tahun 586, ia dipilih 



menjadi abbas di Biara Santo Andreas di Roma. Disanalah ia berjuang membebaskan 
para budak belian yang di jual di pasar-pasar kota Roma. Pada tahun 590, ia diangkat 
menjadi Paus. Santo Gregorius adalah paus pertama yang secara resmi mengumumkan 
dirinya sebagai kepala Gereja Katolik sedunia. Pada tahun 604 Santo Gregorius 
meninggal dunia. Semoga kita bisa meneladani sikap Santo Gregorius dengan mau 
menolong orang lain yang  ada di sekitar kita. 

 
Refleksi 

Pernahkah aku menolong sesama yang tertindas? 
 

Doa 
Ya Tuhan Yesus, tuntunlah aku agar bisa menjadi penolong bagi orang lain yang ada di 
sekitarku. Sebab, Engkaulah pengantara kami, kini dan sepanjang masa. Amin. 

 
Aksi 
Membagikan makanan kepada teman yang tidak bawa bekal makanan. 

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

Sabtu, 04 September 2021: Hari Biasa, Pekan Biasa XXII 
Bacaan:Kol 1:21-23; Mzm 54:3-4.6.8; Luk 6:1-5 

 
6:1 Pada suatu hari Sabat, ketika Yesus berjalan di ladang gandum, murid- murid-Nya 
memetik bulir gandum dan memakannya, sementara mereka menggisarnya dengan 
tangannya. 6:2 Tetapi beberapa orang Farisi berkata: "Mengapa kamu berbuat sesuatu 
yang tidak diperbolehkan pada hari Sabat?" 6:3 Lalu Yesus menjawab mereka: "Tidakkah 
kamu baca apa yang dilakukan oleh Daud, ketika ia dan mereka yang  mengikutinya lapar, 
6:4 bagaimana ia masuk ke dalam Rumah Allah dan mengambil roti sajian, lalu 
memakannya dan memberikannya kepada pengikut-pengikutnya, padahal roti  itu tidak 
boleh dimakan kecuali oleh imam-imam?" 6:5 Kata Yesus lagi kepada mereka: "Anak 
Manusia adalah Tuhan atas hari Sabat." Demikianlah Injil Tuhan – Terpujilah Kristus. 

 
BERSIKAP IKHLAS 

 
Tetapi beberapa orang Farisi berkata: "Mengapa kamu berbuat sesuatu yang tidak 

diperbolehkan pada hari Sabat?" (Luk 6:2) 

Anak-anak yang terkasih, Sikap ikhlas itu lebih dari merasa tidak pamrih, tetapi 
merasakan kasih dalam setiap hal yang kita lakukan atau alami. Ikhlas itu seperti 
mensyukuri apapun yang terjadi, baik itu ‘baik’ ataupun ‘buruk’. 

Sikap dengki adalah sebuah emosi yang timbul dari dalam  diri kita karena menaruh 
rasa marah atau benci sehingga timbul rasa iri kepada orang lain. kita bisa kita kendalikan 
jika kita selalu bersyukur atas apa yang telah Tuhan berikan untuk kita. Selain itu, kita 
juga melakukan segala sesuatu yang dikehendaki Tuhan dengan ikhlas tanpa ada 
pamprih atau timbal balik dari sikap ikhlas yang kita lakukan. Dalam Injil hari  ini, kita 
melihat sikap orang-orang Farisi yang bersikap iri hati dan dengki terhadap murid-murid 
Yesus. Mereka menilai bahwa murid-murid Yesus tidak menghormati hari sabat dengan 
memetik gandum dan memakannya. Yesus pun memberitahu mereka bahwa “Anak 
manusia adalah Tuhan atas hari sabat”, jadi jangan ada rasa curiga dan dengki terhadap 



sesamamu karena semua anak-anak manusia adalah anak-anak Tuhan. Oleh karena 
itu, mulai sekarang kita harus saling menghargai satu sama lainnya dan juga orang lain 
yang ada di sekitar kita. Misalnya kalau diberi  hadiah oleh teman jangan berpikir apakah 
hadiahnya bagus atau jelek namun dengan tulus dan ikhlas menerima hadiah tersebut dan 
mengucapkan terima kasih. Itulah sikap saling menghargai satu sama lainnya sehingga 
tercipta kedamaian dan kasih sayang terhadap sesama. 

 
Refleksi 
Apakah selama ini aku pernah bersikap Ikhlas tanpa pamrih terhadap sesamaku? 

 
Doa 
Tuhan Yesus yang baik, ajarilah aku untuk selalu bersikap ikhlas terhadap sesamaku. 
Sebab, Engkaulah pengantara kami, kini dan sepanjang masa. Amin. 

 
Aksi 
Memberikan selamat kepada teman yang berprestasi dengan tulus 

==================================================================== 
Minggu, 05 September 2021: Hari Pekan Biasa XXIII 
Bacaan:Yes 35:4-7a; Mzm 146:7.8-9.9b-10; Yak 2:1-5: Mrk 
7:31-37 

 
7:31 Kemudian Yesus meninggalkan pula daerah Tirus dan dengan melalui Sidon pergi 
ke danau Galilea, di tengah-tengah daerah Dekapolis. 7:32 Di situ orang membawa 
kepada-Nya seorang yang tuli dan yang gagap  dan memohon kepada-Nya, supaya Ia 
meletakkan tangan-Nya  atas orang itu. 7:33 Dan sesudah Yesus memisahkan dia dari 
orang banyak, sehingga mereka sendirian, Ia memasukkan jari-Nya ke telinga orang itu, 
lalu Ia meludah  dan meraba lidah orang itu. 7:34 Kemudian sambil menengadah ke langit   
Yesus menarik nafas  dan berkata kepadanya: "Efata!", artinya: Terbukalah! 7:35 Maka 
terbukalah telinga orang itu dan seketika itu terlepas pulalah pengikat lidahnya, lalu ia 
berkata-kata dengan baik. 7:36 Yesus berpesan kepada orang-orang yang ada di situ 
supaya jangan menceriterakannya kepada siapapun juga. Tetapi makin dilarang-Nya 
mereka, makin luas mereka memberitakannya. 7:37 Mereka takjub dan tercengang dan 
berkata: "Ia menjadikan segala-galanya baik, yang tuli dijadikan-Nya mendengar, yang 
bisu dijadikan-Nya berkata-kata." 
 

KEBAIKAN SELALU UTAMA 
 

Mereka takjub dan tercengang dan berkata: "Ia menjadikan segala-galanya baik, yang 
tuli dijadikan-Nya mendengar, yang bisu dijadikan-Nya berkata-kata." (Mrk 7:37) 

 
Anak-anak yang terkasih, pernahkah kamu membantu temanmu yang sedang 

membutuhkan? Atau sebaliknya saat kamu kesusahan temanmu hadir untuk 
membantumu. Bagaimana perasaanmu? Tentu kita semua pernah membantu dan 

dibantu oleh orang lain bukan? Ketika orang terdekat kita mengalami kesulitan kita pasti 
tergerak untuk membantunya. Misalnya ada teman kamu yang sedang kebingungan 
karena pensil kesayangannya hilang sedangkan kita memiliki pensil lebih. Kita pasti 
tergerak untuk memberikan pensil kita kepadanya. Namun, terkadang sikap saling 



membantu kita pasti akan menjadi omongan di lingkungan sekitar kita. Dan hal itu 
sangatlah wajar karena kebaikan kita membuat orang lain senang. Seperti yang dialami 
oleh Yesus dalam kisah injil hari ini. Yesus dipuji dan dieluk-elukan oleh orang banyak  
karena perbuatan yang dilakukan oleh-Nya dengan membuat orang tuli menjadi 
mendengar dan orang bisa bisu bisa berkata-kata. Padahal, Yesus sudah melarang 
mereka untuk tidak memberitahukan kepada siapapun. Yesus ingin berpesan kepada     kita 
bahwa melakukan hal-hal yang baik bagi orang lain asalkan berkenan di hati Allah karena 
itulah yang disukai oleh Allah.  Marilah mulai sekarang kita selalu berbuat baik bagi orang 
lain dan saling membantu dalam kehidupan kita sehari-hari. 

 
Refleksi 
Apakah kebaikan yang sudah kulakukan untuk temanku? 

 
Doa 
Tuhan Yesus yang baik, dampingilah aku untuk selalu peka dan tergerak untuk 
membantu orang lain di sekitarku. Sebab, Engkaulah pengantara kami, kini dan 
sepanjang masa. Amin. 

 
Aksi 
Meminjamkan pensil untuk teman. 

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

Senin, 06 September 2021: Hari Biasa, Pekan Biasa XXIII          
Bacaan: Kol 1:24-2:3; Mzm 62:6-7.9; Luk 6:6-11; Luk 6:6-11 

 
6:6 Pada suatu hari Sabat lain, Yesus masuk ke rumah ibadat, lalu mengajar. Di situ ada 
seorang yang mati tangan kanannya. 6:7 Ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi 
mengamat-amati Yesus, kalau-kalau Ia menyembuhkan orang pada hari Sabat, supaya 
mereka dapat alasan untuk mempersalahkan Dia. 6:8 Tetapi Ia mengetahui pikiran 
mereka, lalu berkata kepada orang yang mati tangannya itu: "Bangunlah dan berdirilah 
di tengah!" Maka bangunlah orang itu dan berdiri. 6:9 Lalu Yesus berkata kepada mereka: 
"Aku bertanya kepada kamu: Manakah yang diperbolehkan pada hari Sabat, berbuat baik 
atau berbuat jahat, menyelamatkan nyawa orang atau membinasakannya?" 6:10 
Sesudah itu Ia memandang keliling kepada mereka semua, lalu berkata kepada orang 
sakit itu: "Ulurkanlah tanganmu!" Orang itu berbuat demikian dan sembuhlah tangannya. 
6:11 Maka meluaplah amarah mereka, lalu mereka berunding, apakah yang akan mereka 
lakukan terhadap Yesus. Demikianlah Injil Tuhan – Terpujilah Kristus 
 

YESUS MENGETAHUI PIKIRAN MANUSIA 
 

Tetapi Yesus mengetahui pikiran mereka, lalu berkata kepada 
orang yang mati tangannya itu: "Bangunlah dan berdirilah di tengah!" 

Maka bangunlah orang itu dan berdiri. (Luk 6:8) 



7  

Anak-anak yang terkasih. Apakah kamu pernah perpikir untuk memiliki sesuatu? 
Misalnya kamu menginginkan baju baru, tas baru dan mainan baru dari mama dan papa? 
Tahukah kamu bahwa apapun yang kita pikirkan semuanya diketahui oleh Tuhan Yesus. 
Tuhan Yesus tahu loh apa yang ada dalam pikiran kita dan apa yang kita butuhkan. Dan 
Tuhan Yesus selalu ada untuk kita. Seperti yang dilakukan Tuhan Yesus dalam kisah Injil 
hari ini. Tuhan Yesus  menyembuhkan seseorang yang mati tangan kanannya pada hari 
sabat. Dalam tradisi Yahudi tidak diperbolehkan menyembuhkan orang sakit pada hari 
sabat. Namun, Tuhan Yesus  tetap melakukannya karena Ia mengetahui bahwa apa yang 
dilakukan-Nya benar. Selain    itu, Yesus juga tentu memahami keinginan yang ada didalam 
pikiran orang yang sakit itu. seseorang yang sakit itu, pasti memiliki kerinduan untuk 
sembuh. Kita juga harus berdoa dan berharap semoga kita pun selalu mempunyai 
keberanian untuk melakukan kebaikan bagi sesama kita seperti yang dilakukan oleh 
Tuhan Yesus. 

 
Refleksi 

Pernahkah aku pernah melakukan kebaikan bagi kakak, adik dan teman-temanku? 
 

Doa 
Tuhan Yesus yang baik, bimbinglah aku untuk bisa menjadi orang yang baik bagi 
saudara-saudaraku. Sebab, Engkaulah pengantara kami, kini dan sepanjang masa. 
Amin. 

 
Aksi 
Meminta maaf kepada teman yang sudah kita sakiti. 

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

Selasa, 07 September 2021: Hari Biasa Pekan XXIII 
Bacaan: Kol 2:6-15; Mzm 145:1-2.8-9,10-11; Luk 6:12-19 

 
6:12 Pada waktu itu pergilah Yesus ke bukit untuk berdoa dan semalam-malaman Ia 
berdoa kepada Allah. 6:13 Ketika hari siang, Ia memanggil murid-murid-Nya kepada-Nya, 
lalu memilih dari antara mereka dua belas orang, yang disebut-Nya rasul: 6:14 Simon 
yang juga diberi-Nya nama Petrus, dan Andreas saudara Simon, Yakobus dan Yohanes, 
Filipus dan Bartolomeus, 6:15 Matius dan Tomas, Yakobus anak Alfeus, dan Simon yang 
disebut orang Zelot, 6:16 Yudas anak Yakobus, dan Yudas Iskariot yang kemudian 
menjadi pengkhianat. 
6:17 Lalu Ia turun dengan mereka dan berhenti pada suatu tempat yang datar: di situ 
berkumpul sejumlah besar dari murid-murid-Nya dan banyak orang lain yang datang dari 
seluruh Yudea dan dari Yerusalem dan dari daerah pantai Tirus dan Sidon. 6:18 Mereka 
datang untuk mendengarkan Dia dan untuk disembuhkan dari penyakit mereka; juga 
mereka yang dirasuk oleh roh-roh jahat beroleh kesembuhan. 6:19 Dan semua orang 
banyak itu berusaha menjamah Dia, karena ada kuasa yang keluar dari pada-Nya dan 
semua orang itu disembuhkan-Nya. Demikianlah Injil Tuhan – Terpujilah Kristus. 

 
 

YESUS MEMANGGIL KEDUA BELAS RASUL 
Ia memanggil murid-murid-Nya kepada-Nya, lalu memilih dari 



8  

antara mereka dua belas orang. (Luk 6:13) 
 

Anak-anak yang terkasih. Bacaan injil hari ini menceritakan Yesus yang 
memanggil kedua belas murid-Nya. Kedua belas murid Yesus ialah Simon atau Petrus; 
Andreas saudara Simon; Yakobus dan Yohanes; Filipus dan Bartolomeus; Matius dan 
Tomas; Yakobus anak Alfeus; Simon yang disebut orang Zelot; Yudas anak Yakobus dan 
Yudas Iskariot yang kemudian menjadi pengkhianat Tuhan. Setiap murid Tuhan Yesus 
mempunyai peran penting dalam mewartakan kabar gembira ke seluruh dunia, tentunya 
jalan mereka penuh dengan penderitaan bahkan sampai menjelang kematiaan mereka. 
Nah..anak-anak apakah ada yang menggunakan nama para Rasul-rasul Tuhan sebagai 
santo pelindung kalian? saat kita dibabtis maka orangtua kita memberikan nama orang 
suci sebagai pelindung kita. Dengan memberikan nama orang suci, orangtua kita 
berharap agar kita meneladani sikap dan perbuatan baik mereka. Semoga kita berani 
untuk melakukan perbuatan baik bagi sesama kita seperti yang dilakukan oleh murid 
Tuhan Yesus. 

 
Refleksi 
Terima kasih untuk nama Santo dan Santa pelindungku karena telah menjadi berkat 
bagiku. 

 
Doa 
Tuhan Yesus, ajarilah aku untuk selalu melakukan perbuatan baik seperti kedua belas 
murid-Mu. Sebab, Engkaulah pengantara kami, kini dan sepanjang masa. Amin. 

 
Aksi 
Menolong orang lain. 

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

Rabu, 08 September 2021: Pesta Kelahiran S.P. Maria 
Bacaan: Rm 8:28-30; Mzm13:6ab.6cd; Mat 1:1-16.18-23 

 
1:1 Inilah silsilah Yesus Kristus, anak Daud, anak Abraham. 1:2 Abraham 
memperanakkan Ishak, Ishak memperanakkan Yakub, Yakub memperanakkan Yehuda 
dan saudara-saudaranya, 1:3 Yehuda memperanakkan Peres dan Zerah dari Tamar, 
Peres memperanakkan Hezron, Hezron memperanakkan Ram, 1:4 Ram 
memperanakkan Aminadab, Aminadab memperanakkan Nahason, Nahason 
memperanakkan Salmon, 1:5 Salmon memperanakkan Boas dari Rahab, Boas 
memperanakkan Obed dari Rut, Obed memperanakkan Isai, 1:6 Isai memperanakkan 
raja Daud. Daud memperanakkan Salomo dari isteri Uria, 1:7 Salomo memperanakkan 
Rehabeam, Rehabeam memperanakkan Abia, Abia memperanakkan Asa, 1:8 Asa 
memperanakkan Yosafat, Yosafat memperanakkan Yoram, Yoram memperanakkan 
Uzia, 1:9 Uzia memperanakkan Yotam, Yotam memperanakkan Ahas, Ahas 
memperanakkan Hizkia, 1:10 Hizkia memperanakkan Manasye, Manasye 
memperanakkan Amon, Amon memperanakkan Yosia, 1:11 Yosia memperanakkan 
Yekhonya dan saudara-saudaranya pada waktu pembuangan ke Babel. 1:12 Sesudah 
pembuangan ke Babel, Yekhonya memperanakkan Sealtiel, Sealtiel memperanakkan 
Zerubabel, 1:13 Zerubabel memperanakkan Abihud, Abihud memperanakkan Elyakim, 
Elyakim memperanakkan Azor, 1:14 Azor memperanakkan Zadok, Zadok 
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memperanakkan Akhim, Akhim memperanakkan Eliud, 1:15 Eliud memperanakkan 
Eleazar, Eleazar memperanakkan Matan, Matan memperanakkan Yakub, 1:16 Yakub 
memperanakkan Yusuf suami Maria, yang melahirkan Yesus yang disebut Kristus. 1:18 
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. 1:19 Karena Yusuf suaminya, seorang yang tulus hati dan tidak mau 
mencemarkan nama isterinya di muka umum, ia bermaksud menceraikannya dengan 
diam-diam. 1:20 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. 1:21 Ia akan melahirkan anak laki-laki dan engkau akan menamakan Dia 
Yesus, karena Dialah yang akan menyelamatkan umat-Nya dari dosa mereka." 1:22 Hal 
itu terjadi supaya genaplah yang difirmankan Tuhan oleh nabi: 1:23 “Sesungguhnya, 
anak dara itu akan mengandung dan melahirkan seorang anak laki-laki, dan mereka akan 
menamai Dia Imanuel”- yang berarti: Allah menyertai kita. Demikianlah Injil Tuhan – 
Terpujilah Kristus. 

 
PESTA KELAHIRAN SANTA PERAWAN MARIA 

 
Ia akan melahirkan anak laki-laki dan engkau akan menamakan Dia Yesus, karena 

Dialah yang akan menyelamatkan umat-Nya dari dosa mereka." (Mat 1:21) 
 

Anak-anak yang terkasih. Hari ini kita merayakan pesta Kelahiran Santa Perawan 
Maria. Siapakah Santa perawan Maria itu dan apakah perannya? Santa Perawan Maria 
adalah ibu Yesus. Santa Perawan Maria merupakan putri keturunan Abraham. Santa 
Perawan Maria memiliki peran penting dalam karya keselamatan Allah. Dialah yang 
dipilih oleh Allah untuk mengandung dan melahirkan Tuhan Yesus.  

Pesta kelahiran Santa Perawan Maria ini menjadi penting di dalam Gereja karena 
melalui kelahiran Bunda Maria-lah sejarah keselamatan itu dimulai. Dengan 
kelahirannya, Santa Perawan Maria mempersiapkan hadirnya Yesus, Sang Juru Selamat 
dikandung, dilahirkan dan dibesarkan. Santa Perawan Maria dilahirkan dari pasangan 
suami-istri Santo Yoakim dan Santa Anne. Dalam keluarga inilah, ia dididik dan 
dibesarkan sebagai orang yang beriman hingga tumbuh menjadi seorang wanita dewasa 
dan kemudian diambil oleh Yosef sebagai istrinya. Bersama dengan Santu Yosef, mereka 
membesarkan Tuhan Yesus dengan penuh cinta dan menjadikan keluarga mereka 
sebagai Keluarga Kudus Nazareth. 

Santa Perawan Maria juga  dikenal sebagai seseorang yang rendah hati. Maka 
Gereja secara khusus memperingati  pesta Santa Perawan Maria untuk menghormati 
perannya dalam karya keselamatan. Kisah injil hari ini juga melukiskan sisilah tentang 
kehadiran Yesus Kristus ke dunia, melalui Santa Perawan Maria memiliki tujuan yang 
mulia yakni menyelamatkan manusia dari dosa. Semoga teladan Santa Perawan Maria 
ini bisa kita terapkan dalam kehidupan sehari- hari. 

 
Refleksi 
Apakah aku pernah bersikap rendah hati terhadap sesamaku? 

 
Doa 
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Ya Tuhan Yesus, dampingilah aku untuk selalu bersikap rendah hati seperti Ibu Santa 
Perawan Maria. Sebab, Engkaulah pengantara kami, kini dan sepanjang masa. Amin. 

 
Aksi 
Rajin berdoa Salam Maria setiap hari. 
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Kamis, 09 September 2021: Hari Biasa Pekan XXIII  
Bacaan: Kol 3:12-17; Mzm 150:1-2.3-4,5-6; Luk 6:27-38 

 
6:27 "Tetapi kepada kamu, yang mendengarkan Aku, Aku berkata: Kasihilah musuhmu, 
berbuatlah baik kepada orang yang membenci kamu; 6:28 mintalah berkat bagi orang 
yang mengutuk kamu; berdoalah bagi orang yang mencaci kamu. 6:29 Barangsiapa 
menampar pipimu yang satu, berikanlah juga kepadanya pipimu yang lain, dan 
barangsiapa yang mengambil jubahmu, biarkan juga ia mengambil bajumu. 6:30 Berilah 
kepada setiap orang yang meminta kepadamu; dan janganlah meminta kembali kepada 
orang yang mengambil kepunyaanmu. 6:31 Dan sebagaimana kamu kehendaki supaya 
orang perbuat kepadamu, perbuatlah juga demikian kepada mereka. 6:32 Dan jikalau 
kamu mengasihi orang yang mengasihi kamu, apakah jasamu? Karena orang- orang 
berdosa pun mengasihi juga orang-orang yang mengasihi mereka. 6:33 Sebab jikalau 
kamu berbuat baik kepada orang yang berbuat baik kepada kamu, apakah jasamu? 
Orang-orang berdosa pun berbuat demikian. 6:34 Dan jikalau kamu meminjamkan 
sesuatu kepada orang, karena kamu berharap akan menerima sesuatu dari padanya, 
apakah jasamu? Orang-orang berdosa pun meminjamkan kepada orang- orang berdosa, 
supaya mereka menerima kembali sama banyak. 6:35 Tetapi kamu, kasihilah musuhmu 
dan berbuatlah baik kepada mereka dan pinjamkan dengan tidak mengharapkan 
balasan, maka upahmu akan besar dan kamu akan menjadi anak-anak Allah Yang 
Mahatinggi, sebab Ia baik terhadap orang-orang yang tidak tahu berterima kasih dan 
terhadap orang-orang jahat. 6:36 Hendaklah kamu murah hati, sama seperti Bapamu 
adalah murah hati." 6:37 "Janganlah kamu menghakimi, maka kamu pun tidak akan 
dihakimi. Dan janganlah kamu menghukum, maka kamu pun tidak akan dihukum; 
ampunilah dan kamu akan diampuni. 6:38 Berilah dan kamu akan diberi: suatu takaran 
yang baik, yang dipadatkan, yang digoncang dan yang tumpah ke luar akan dicurahkan 
ke dalam ribaanmu. Sebab ukuran yang kamu pakai untuk mengukur, akan diukurkan 
kepadamu." Demikianlah Injil Tuhan – Terpujilah Kristus. 

 
JADILAH PRIBADI YANG MURAH HATI 

 
“Hendaklah kamu murah hati, sama seperti Bapamu adalah murah hati." (Luk 6:36) 

 
Anak-anak yang terkasih. Bacaan injil lukas hari ini mengajarkan kita untuk 

bersikap murah hati seperti Allah Bapa yang murah hati. Tahukah kamu apa itu sikap 
murah hati? Apakah sikap murah hati itu penting untuk hidup kita sehari-hari? Sikap 
murah hati adalah sebuah sikap dari keinginan yang tulus untuk berbuat baik kepada 
orang lain. Misalnya menolong orang tanpa mengharapkan imbalan, mendoakan teman 
yang sakit, berbagi makanan kepada orang lain yang membutuhkan dan masih banyak 
sikap murah hati lainnya. Sikap murah hati ini sangat penting untuk kita miliki dalam 
kehidupan sehari-hari karena dengan demikian kita bisa memberikan kebahagian bagi 
orang lain dan lingkungan sekitar kita. Sikap murah hati ini juga dimiliki oleh Allah. Allah 
sangat bermurah hati terhadap makhluk ciptaanNya. Allah memberikan kita bumi yang 
indah; air yang berlimpah; udara yang kita hirup dan memberikan segala yang kita 
butuhkan. Semoga sikap murah hati yang dilakukan oleh Allah Bapa di Surga dapat kita 
teladani untuk orang lain yang ada di sekitar kita. 
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Refleksi 
Apakah aku sudah berani bersikap murah hati bagi orang lain? 

 
Doa 
Ya Tuhan Yesus, bimbinglah aku agar berani bersikap murah hati bagi orang yang 
kujumpai setiap hari. Sebab, Engkaulah pengantar kami, kini dan sepanjang masa. Amin. 

 
Aksi 
Aku akan berbagi dengan temanku. 

 
 

Jumat,10 September 2021: Hari Biasa Pekan XXIII 
Bacaan:1 Tim 1:1-2.12-14; Mzm 16:1,2a,5,7-8,11; Luk 6:39-42 

 
6:39 Yesus mengatakan pula suatu perumpamaan kepada mereka: "Dapatkah orang 
buta menuntun orang buta? Bukankah keduanya akan jatuh ke dalam lobang? 6:40 
Seorang murid tidak lebih dari pada gurunya, tetapi barangsiapa yang telah tamat 
pelajarannya akan sama dengan gurunya. 6:41 Mengapakah engkau melihat selumbar 
di dalam mata saudaramu, sedangkan balok di dalam matamu sendiri tidak engkau 
ketahui? 6:42 Bagaimanakah engkau dapat berkata kepada saudaramu: Saudara, biarlah 
aku mengeluarkan selumbar yang ada di dalam matamu, padahal balok yang di dalam 
matamu tidak engkau lihat? Hai orang munafik, keluarkanlah dahulu balok dari matamu, 
maka engkau akan melihat dengan jelas untuk mengeluarkan selumbar itu dari mata 
saudaramu." Demikianlah Injil Tuhan – Terpujilah Kristus. 

 
TULUS HATI 

 

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

(Lukas 6: 39) 
 

Anak-anak yang terkasih, hari ini kita telah mendengarkan bacaan Injil Lukas 
mengenai perumpamaan orang munafik. Di awal bacaan, Tuhan Yesus memberikan 
kepada kita perumpamaan bagaimana orang munafik dengan angkuhnya merasa 
menjadi yang lebih baik dari pada orang lain. Dengan perumpamaan itu diharapkan 
supaya setiap orang mengerti apa yang diwartakan/disampaikan oleh Tuhan Yesus. 
Makna pesan yang ingin diwartakan oleh Tuhan Yesus melalui bacaan Injil hari ini ialah 
menjauhlah dari sikap sombong; sikap angkuh dan munafik, sehingga kita mampu 
mendengarkan suara Tuhan dalam hati kita. Jadilah kita menjadi orang yang tulus hati 
dengan memberikan perkataan yang baik dan benar kepada sesama. Semoga kita 
semua anak-anak Tuhan dijauhkan dari sikap sombong yang merendahkan orang lain 
dan menjadi orang yang tulus hati. 

 
Refleksi 

Aku mau belajar mendengar suara Tuhan didalam hatiku. 
 

Doa 
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Tuhan Yesus yang baik, dampingi kami untuk mendengarkan suara-Mu dan 
melaksanakannya. Sebab, Engkaulah pengantara kami, kini dan sepanjang masa. Amin. 

 
Aksi 
Aku berjanji untuk tidak menjadi anak yang berani mengatakan yang benar dihadapan 
sesama. 

 

 

Sabtu, 11 September 2021: Hari Biasa Pekan XXIII 
Bacaan: 1 Tim. 1: 15-17; Mzm 113: 1-2, 3-4,5a,6-7; Lukas 6: 43-49 

 
6:43 "Karena tidak ada pohon yang baik yang menghasilkan buah yang tidak baik, dan 
juga tidak ada pohon yang tidak baik yang menghasilkan buah yang baik. 6:44 Sebab 
setiap pohon dikenal pada buahnya. Karena dari semak duri orang tidak memetik buah 
ara dan dari duri-duri tidak memetik buah anggur. 6:45 Orang yang baik mengeluarkan 
barang yang baik dari perbendaharaan hatinya yang baik dan orang yang jahat 
mengeluarkan barang yang jahat dari perbendaharaannya yang jahat. Karena yang 
diucapkan mulutnya, meluap dari hatinya." Demikianlah Injil Tuhan – Terpujilah Kristus. 

 
POHON YANG BAIK 

 
"Karena tidak ada pohon yang baik yang menghasilkan buah yang tidak baik, dan juga 
tidak ada pohon yang tidak baik yang menghasilkan buah yang baik.” (Lukas 6: 43) 
 

Anak-anak yang terkasih. Sudah pernah melihat pohon pisang yang sedang 
berbuah dan matang dipohon, pasti kalian senang rasanya dan ingin memetik buahnya. 
Hari ini di awal bacaan Injil Lukas yang kita dengar, berbicara tentang dua pohon yakni 
pohon yang baik dan pohon yang tidak baik. Pesan yang ingin diwartakan oleh Tuhan 
Yesus melalui bacaan Injil hari ini ialah diri kita menjadi pohon yang baik yang akan 
menghasilkan buah yang baik juga. Perbuatan yang baik akan memberikan hidup kita 
menjadi lebih damai dan indah. 

  
Refleksi 
Apakah aku mau menjadi pohon yang baik? 

 
Doa 
Tuhan Yesus dampingi kami untuk menjadi pohon yang baik sehingga menghasilkan 
buah yang baik. Amin. 

 
Aksi 
Mengucapkan kata-kata yang baik kepada teman! 

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

Minggu, 12 September 2021: Hari Minggu Biasa XXIV 
Bacaan: Yes. 50: 5-9a; Mzm 116: 1-2.3-4.5-6.8-9; Yak. 2:1-8; Mrk. 8: 27-35 
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8:27 Kemudian Yesus beserta murid-murid-Nya berangkat ke kampung-kampung di 
sekitar Kaisarea Filipi. Di tengah jalan Ia bertanya kepada murid-murid-Nya, kata-Nya: 
"Kata orang, siapakah Aku ini?" 8:28 Jawab mereka: "Ada yang mengatakan: Yohanes 
Pembaptis, ada juga yang mengatakan: Elia, ada pula yang mengatakan: seorang dari 
para nabi." 8:29 Ia bertanya kepada mereka: "Tetapi apa katamu, siapakah Aku ini?" 
Maka jawab Petrus: "Engkau adalah Mesias!" 8:30 Lalu Yesus melarang mereka dengan 
keras supaya jangan memberitahukan kepada siapapun tentang Dia.  
8:31 Kemudian mulailah Yesus mengajarkan kepada mereka, bahwa Anak Manusia  
harus menanggung banyak penderitaan dan ditolak oleh tua-tua, imam-imam kepala dan 
ahli-ahli Taurat, lalu dibunuh dan bangkit sesudah tiga hari. 8:32 Hal ini dikatakan-Nya 
dengan terus terang. Tetapi Petrus menarik Yesus ke samping dan menegor Dia. 8:33 
Maka berpalinglah Yesus dan sambil memandang murid-murid-Nya Ia memarahi Petrus, 
kata-Nya: "Enyahlah Iblis, sebab engkau bukan memikirkan apa yang dipikirkan Allah, 
melainkan apa yang dipikirkan manusia." 8:34 Lalu Yesus memanggil orang banyak dan 
murid-murid-Nya dan berkata kepada mereka: "Setiap orang yang mau mengikut Aku, ia 
harus menyangkal dirinya, memikul salibnya dan mengikut Aku. 8:35 Karena siapa yang 
mau menyelamatkan nyawanya, ia akan kehilangan nyawanya; tetapi barangsiapa 
kehilangan nyawanya karena Aku dan karena Injil, ia akan menyelamatkannya. 
Demikianlah Injil Tuhan – Terpujilah Kristus. 

 
“PERCAYA KEPADA ALLAH” 

 
Ia bertanya kepada mereka: "Tetapi apa katamu, siapakah Aku ini?" Maka jawab 

Petrus: "Engkau adalah Mesias!" (Mrk 8:29) 
 

Anak-anak yang terkasih. Apakah kalian pernah melihat patung Hati Kudus Yesus? 
Apa yang kalian rasakan saat melihatnya, pastinya kalian senang bercampur sukacita 
yang mendalam atas pengorbanan Yesus dalam menyelamatkan kita umat-Nya. Kita 
pasti bangga menjadi seorang katolik dan kita juga bangga menjadi anak-anak Tuhan. 
Hari ini di awal bacaan Injil Markus yang didengar berbicara tentang siapakah Tuhan 
Yesus ini? Yesus adalah Mesias yang diutus Allah Bapa untuk melakukan karya 
penyelamatan dengan mengorbankan diri-Nya di kayu Salib. Dan kita diminta untuk 
percaya kepada Allah. Seperti pesan Tuhan Yesus melalui bacaan Injil hari ini ialah yakin 
dan percayalah bahwa Yesus anak manusia telah datang untuk menghapus dosa-dosa 
umat manusia. 

 
Refleksi 
Aku percaya bahwa Tuhan Yesus adalah Mesias. 

 
Doa 
Tuhan Yesus, terima kasih karena Engkau telah rela berkorban menyelamatkan kami 
dari belenggu dosa. Amin. 

 
Aksi 
Mengucapkan syukur sebagai wujud terima kasih atas karya penyelamatan Tuhan. 
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Senin, 13 September 2021: PW. S. Yohanes Krisostomus 
Bacaan: 1 Tim. 2: 1-8; Mzm 28: 2,7,8-9; Luk 7: 1-10 

 
7:1 Setelah Yesus selesai berbicara di depan orang banyak, masuklah Ia ke Kapernaum. 
7:2 Di situ ada seorang perwira yang mempunyai seorang hamba, yang sangat 
dihargainya. Hamba itu sedang sakit keras dan hampir mati. 7:3 Ketika perwira itu 
mendengar tentang Yesus, ia menyuruh beberapa orang tua-tua Yahudi kepada-Nya 
untuk meminta, supaya Ia datang dan menyembuhkan hambanya. 7:4 Mereka datang 
kepada Yesus dan dengan sangat mereka meminta pertolongan-Nya, katanya: "Ia layak 
Engkau tolong, 7:5 sebab ia mengasihi bangsa kita dan dialah yang menanggung 
pembangunan rumah ibadat kami." 7:6 Lalu Yesus pergi bersama-sama dengan mereka. 
Ketika Ia tidak jauh lagi dari rumah perwira itu, perwira itu menyuruh sahabat-sahabatnya 
untuk mengatakan kepada-Nya: "Tuan, janganlah bersusah-susah, sebab aku tidak layak 
menerima Tuan di dalam rumahku; 7:7 sebab itu aku juga menganggap diriku tidak layak 
untuk datang kepada-Mu. Tetapi katakan saja sepatah kata, maka hambaku itu akan 
sembuh. 7:8 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." 7:9 Setelah Yesus mendengar perkataan itu, Ia heran akan dia, dan 
sambil berpaling kepada orang banyak yang mengikuti Dia, Ia berkata: "Aku berkata 
kepadamu, iman sebesar ini tidak pernah Aku jumpai, sekalipun di antara orang Israel!" 
7:10 Dan setelah orang-orang yang disuruh itu kembali ke rumah, didapatinyalah hamba 
itu telah sehat kembali. Demikianlah Injil Tuhan – Terpujilah Kristus. 

 
MEMILIKI IMAN YANG BESAR 

 
Dan setelah orang-orang yang disuruh itu kembali ke rumah, didapatinyalah hamba itu 

telah sehat kembali. (Luk 7: 10) 
 

Anak-anak yang terkasih. Apakah ada diantara kalian yang bercita-cita ingin 
menjadi Pastor atau suster biarawati? Yup...menjadi seorang pastor dan suster biarawati 
tidaklah mudah, banyak halangan rintangan dan penderitaan yang harus kalian alami 
namun hasil yang akan kalian capai nantinya jika telah menjadi seorang pastor atau 
biarawati adalah sebuah kebanggaan karena melayani Tuhan Yesus dan umat Allah 
dengan penuh sukacita karena cinta kasih Tuhan.  

Iman yang besar berarti melakukan yang bisa dilakukan untuk membantu sesama 
yang kecil dan membutuhkan pertolongan. Iman yang besar berarti melakukan semuanya 
itu dengan tulus ikhlas dan tanpa paksaan 

 Nah..anak-anak mulailah dari hal kecil yang bisa kita lakukan untuk bisa melayani 
orang lain dengan tulus hati dan sukacita sehingga Tuhan Yesus sayang sama kita . kita  
memberikan sikap yang baik terhadap sesamamu dan harus dilakukan terus menerus, 
bukan hanya satu atau dua kali.  memiliki Iman yang kuat dapat melayani sesama 
dimanapun berada dan hidup kita akan senang dan bahagia. 

 
Refleksi 
Apakah aku mau mengampuni terus menerus? 
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Doa 
Tuhan Yesus bantulah kami untuk mudah mengampuni. Amin. 

 
Aksi 
Buatlah cerita singkat mengampuni yang kalian pernah lakukan! 

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

Selasa, 14 September 
2021;  Pesta Salib Suci. 
Bacaan: Bil. 21: 4-9; Mzm 78: 1-2.34-35.36-37.38; Flp 2: 6-11; Yoh. 3: 13-17 

 
Yohanes 3:13 Tidak ada seorangpun yang telah naik ke sorga, selain dari pada Dia yang 
telah turun dari sorga, yaitu Anak Manusia. 3:14 Dan sama seperti Musa meninggikan 
ular di padang gurun, demikian juga Anak Manusia harus ditinggikan, 3:15 supaya setiap 
orang yang percaya kepada-Nya beroleh hidup yang kekal. 3:16 Karena begitu besar 
kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia telah mengaruniakan Anak-Nya yang tunggal, 
supaya setiap orang yang percaya kepada-Nya tidak binasa, melainkan beroleh hidup 
yang kekal. 3:17 Sebab Allah mengutus Anak-Nya ke dalam dunia bukan untuk 
menghakimi dunia, melainkan untuk menyelamatkannya oleh Dia.  
Demikianlah Injil Tuhan – Terpujilah Kristus. 

 
MENJADI ANAK ALLAH 

Sebab Allah mengutus Anak-Nya ke dalam dunia bukan untuk menghakimi dunia, 
melainkan untuk menyelamatkannya oleh Dia. (Yohanes 3: 17) 

 
Anak-anak yang terkasih. Hari ini gereja merayakan Pesta Salib Suci. Salib adalah 

tanda cinta dan pengorbanan Tuhan Yesus untuk   keselamatan umat manusia agar 
beroleh hidup yang kekal. Allah begitu sayang dengan anakNya, sehingga Allah 
memberikan Yesus PutraNYa yang tunggal untuk kita , supaya kita diselamatkan. Allah 
membuat kita bebas, merdeka, dan bahagia, bahkan Allah memelihara kita, mendidik kita 
karena kita telah menjadi anak Allah. 

Anak anak karena kita telah menjadi anak Allah, maka kita harus rajin datang 
kepada Allah dengan berdoa, membaca Kitab Suci dan ikut merayakan perayaan Ekaristi 
ya, agar Allah Bapa kita selalu dekat dihati kita. 

 
Refleksi 
Terima kasih Tuhan atas cinta kasih-Mu kepadaku. 

 
Doa 
Tuhan Yesus, aku sangat bersyukur dan berterima kasih kepada-Mu karena Engkau 
sangat mengasihi kami dengan mengorbanan nyawa-Mu di kayu salib. Amin 

 
Aksi 
Melakukan doa, membaca kitab suci setiap hari dan mengikuti perayaan Ekaristi setiap 
minggu. 
=================================================================== 
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Rabu, 15 September 2020 
Pesta SP Maria Berdukacita 
Bacaan: Ibr. 5: 7-9; Mzm 31: 2-3a, 3b-4, 5-6, 15-16,20; Yoh 19:25-27; Luk. 2: 33-35 

 
2:33 Dan bapa serta ibu-Nya amat heran akan segala apa yang dikatakan tentang Dia. 
2:34 Lalu Simeon memberkati mereka dan berkata kepada Maria, ibu Anak itu: 
"Sesungguhnya Anak ini ditentukan untuk menjatuhkan atau membangkitkan banyak 
orang di Israel dan untuk menjadi suatu tanda yang menimbulkan perbantahan 2:35 dan 
suatu pedang akan menembus jiwamu sendiri supaya menjadi nyata pikiran hati banyak 
orang.".  
Demikianlah Injil Tuhan – Terpujilah Kristus. 

 
BERDOA BERSAMA BUNDA MARIA 

dan suatu pedang akan menembus jiwamu sendiri supaya menjadi nyata pikiran hati 
banyak orang.". (Luk 2: 35) 

 
Anak-anak yang terkasih. Hari ini Gereja memperingati Pesta SP. Maria 

Berdukacita. Bunda Maria dipilih oleh Allah untuk menjadi Bunda Tuhan Yesus. Peristiwa 
ini adalah peristiwa iman karena merupakan rencana dan kehendak Allah. Kenapa disebut 
peristiwa “Maria Berdukacita”, itu karena Bunda Maria harus melewati begitu banyak 
penderitaan, tantangan dan kesulitan selama menjadi Ibu Yesus, karena ketaatan dan 
kesetiaannya kepada Allah Bapa, akhirnya Bunda Maria bisa menghadapi semua 
kesengsaraannya.  

Nah anak-anak , Bunda Maria adalah ibu kita juga maka kita sebagai anaknya juga 
mau taat kepada Allah Bapa, dan kita dapat berdoa bersama Bunda Maria ibu kita, 
sehingga bila ada kesulitan dan tantangan dalam hidup kita, Bunda Maria pun mau 
berdoa bersama kita supaya hidup kita menjadi tenang dan dan bahagia.  

Pesan iman melalui bacaan Injil hari ini ialah kesetiaan dan ketaatan Bunda Maria 
kepada Allah menghasilkan buah keselamatan.  

 
Refleksi 

Disaat aku kesulitan, aku akan berdoa bersama Bunda Maria. 
 

Doa 
Salam Maria penuh rahmat Tuhan sertamu dan terpujilah buah tubuhmu Yesus, Santa 
Maria Bunda Allah doakanlah kami yang berdosa ini sekarang dan waktu kami mati. Amin 

 
Aksi 
Aku akan berdoa 3 kali salam Maria setiap hari! 

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

Kamis, 16 September 202 
Pesta S. Kornelius, Paus dan S. Siprianus, Usk Mrt 
Bacaan: 1Tim. 4: 12-16; Mzm. 111: 7-8, 9, 10; Luk. 7: 36-50 

 

7:36 Seorang Farisi mengundang Yesus untuk datang makan di rumahnya. Yesus datang 
ke rumah orang Farisi itu, lalu duduk makan. 7:37 Di kota itu ada seorang perempuan 
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yang terkenal sebagai seorang berdosa. Ketika perempuan itu mendengar, bahwa Yesus 
sedang makan di rumah orang Farisi itu, datanglah ia membawa sebuah buli-buli pualam 
berisi minyak wangi. 7:38 Sambil menangis ia pergi berdiri di belakang Yesus dekat kaki-
Nya, lalu membasahi kaki-Nya itu dengan air matanya dan menyekanya dengan 
rambutnya, kemudian ia mencium kaki-Nya dan meminyakinya dengan minyak wangi itu. 
7:39 Ketika orang Farisi yang mengundang Yesus melihat hal itu, ia berkata dalam 
hatinya: "Jika Ia ini nabi, tentu Ia tahu, siapakah dan orang apakah perempuan yang 
menjamah-Nya ini; tentu Ia tahu, bahwa perempuan itu adalah seorang berdosa." 7:40 
Lalu Yesus berkata kepadanya: "Simon, ada yang hendak Kukatakan kepadamu." Sahut 
Simon: "Katakanlah, Guru." 7:41 "Ada dua orang yang berhutang kepada seorang 
pelepas uang. Yang seorang berhutang lima ratus dinar, yang lain lima puluh. 7:42 
Karena mereka tidak sanggup membayar, maka ia menghapuskan hutang kedua orang 
itu. Siapakah di antara mereka yang akan terlebih mengasihi dia?" 7:43 Jawab Simon: 
"Aku kira dia yang paling banyak dihapuskan hutangnya." Kata Yesus kepadanya: "Betul 
pendapatmu itu." 7:44 Dan sambil berpaling kepada perempuan itu, Ia berkata kepada 
Simon: "Engkau lihat perempuan ini? Aku masuk ke rumahmu, namun engkau tidak 
memberikan Aku air untuk membasuh kaki-Ku, tetapi dia membasahi kaki-Ku dengan air 
mata dan menyekanya dengan rambutnya. 7:45 Engkau tidak mencium Aku, tetapi sejak 
Aku masuk ia tiada henti-hentinya mencium kaki-Ku. 7:46 Engkau tidak meminyaki 
kepala-Ku dengan minyak, tetapi dia meminyaki kaki-Ku dengan minyak wangi. 7:47 
Sebab itu Aku berkata kepadamu: Dosanya yang banyak itu telah diampuni, sebab ia 
telah banyak berbuat kasih. Tetapi orang yang sedikit diampuni, sedikit juga ia berbuat 
kasih." 7:48 Lalu Ia berkata kepada perempuan itu: "Dosamu telah diampuni." 7:49 Dan 
mereka, yang duduk makan bersama Dia, berpikir dalam hati mereka: "Siapakah Ia ini, 
sehingga Ia dapat mengampuni dosa?" 7:50 Tetapi Yesus berkata kepada perempuan 
itu: "Imanmu telah menyelamatkan engkau, pergilah dengan selamat!" 
Demikianlah Injil Tuhan – Terpujilah Kristus. 

 
S. KORNELIUS DAN S. SIPRIANUS 

Dan mereka, yang duduk makan bersama Dia, berpikir dalam hati mereka: "Siapakah Ia 
ini, sehingga Ia dapat mengampuni dosa?" Tetapi Yesus berkata kepada perempuan 

itu: "Imanmu telah menyelamatkan engkau, pergilah dengan selamat!" 
(Luk 7: 49-50) 

 
Anak-anak yang terkasih. Hari ini Gereja memperingati Pesta S. Kornelius adalah 

seorang Paus tahun 251 dan S. Siprianus adalah seorang Uskup tahun 249 di Kartago. 
Dua orang kudus ini sangat taat imannya kepada Tuhan Yesus dan Gereja-Nya sehingga 
mengalami penganiayaan, penderitaan, tantangan dan kesulitan sampai akhir hayatnya 
dan menjadi martir. Anak-anak, disaat ada teman kalian yang sering usil dan jahil 
terhadap kalian, ingatlah jangan pernah membalas perbuatan mereka tapi doakanlah 
mereka agar mereka segera sadar dan bertobat. Dengan begitu perbuatan baik kalian 
meneladani sikap kedua tokoh orang kudus ini yang memegang teguh kesetiaan dan 
ketaatan iman kepada Kristus Tuhan, dan perbuatan baik kalian akan membawa kepada 
kehidupan yang kekal. 

 
Refleksi 
Sudahkah aku setia dan taat untuk tekun berdoa dan berbuat kebaikan kepada sesama? 
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Doa 
Allah Bapa di Surga terima kasih karena Engkau memberikan kepada kami Santo 
Kornelius dan Santo Siprianus agar kami selalu beriman kepada Putra-Mu Tuhan kami 
Yesus Kristus. Amin 

 
Aksi 
Aku berjanji tidak akan melakukan perbuatan jahil dan usil kepada temanku! 

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

Jumat, 17 September 2021: Hari Biasa, Pekan Biasa XXIV 
Bacaan: 1Tim. 6: 2c-12; Mzm. 49: 6-7,8-9,17-18, 20; Luk. 8: 1-3 

 
8:1 Tidak lama sesudah itu Yesus berjalan berkeliling dari kota ke kota dan dari desa ke 
desa memberitakan Injil Kerajaan Allah. Kedua belas murid-Nya bersama-sama dengan 
Dia, 8:2 dan juga beberapa orang perempuan yang telah disembuhkan dari roh-roh jahat 
atau berbagai penyakit, yaitu Maria yang disebut Magdalena, yang telah dibebaskan dari 
tujuh roh jahat, 8:3 Yohana isteri Khuza bendahara Herodes, Susana dan banyak 
perempuan lain. Perempuan-perempuan ini melayani rombongan itu dengan kekayaan 
mereka. Demikianlah Injil Tuhan – Terpujilah Kristus. 

 
TAAT KEPADA ALLAH 

Tidak lama sesudah itu Yesus berjalan berkeliling dari kota ke kota dan dari desa ke 
desa memberitakan Injil Kerajaan Allah. Kedua belas murid-Nya bersama-sama dengan 

Dia (Luk 8: 1) 

 
Anak-anak yang terkasih, apakah kalian rindu bermain bersama teman-teman; 

seperti bersepeda bersama; bermain bola bersama dan belajar bersama? pastinya kalian 
rindu bukan...namun karena pandemic covid 19 mewajibkan kita untuk tidak berkumpul. 
Apa yang harus kita lakukan supaya pandemi covid-19 segera berakhir? yup... kalian 
wajib menerapkan protokol kesehatan yang telah dibuat oleh pemerintah Indonesia dan 
kita wajib mentaati peraturan tersebut  dengan menjaga jarak; mencuci tangan; memakai 
masker dan menghindari kerumunan(4M), gunanya untuk mencegah terpapar atau 
terhindar dari bahaya virus covid-19. Dengan mewujudkan hidup sehat maka pandemi 
covid-19 segera berakhir. Seperti bacaan injil hari ini, Tuhan Yesus telah menyembuhkan 
berbagai penyakit dan mengusir roh-roh jahat, maka marilah kita bersama-sama berdoa 
kepada Tuhan Yesus memohon kuasaNya untuk membebaskan kita semua dari bahaya 
virus corona amiin. 

 
Refleksi 
Apakah aku sudah menerapkan hidup sehat? 

 
Doa 
Allah Bapa di Surga terima kasih karena Engkau telah menyembuhkan banyak orang 
sakit akibat virus covid-19. Sebab Engkalah pengantara kami, kini dan sepanjang masa. 
Amin 
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Aksi 
Berikan contoh memakai masker jika keluar rumah! 
================================================================== 
 
Sabtu, 18 September 2021: Hari Biasa, Pekan Biasa XXIV 
Bacaan: 1Tim. 6: 13-16; Mzm. 100: 2,3,4,5; Luk. 8: 4-15 

 
8:4 Ketika orang banyak berbondong-bondong datang, yaitu orang-orang yang dari kota 
ke kota menggabungkan diri pada Yesus, berkatalah Ia dalam suatu perumpamaan: 8:5 
"Adalah seorang penabur keluar untuk menaburkan benihnya. Pada waktu ia menabur, 
sebagian benih itu jatuh di pinggir jalan, lalu diinjak orang dan burung- burung di udara 
memakannya sampai habis. 8:6 Sebagian jatuh di tanah yang berbatu- batu, dan setelah 
tumbuh ia menjadi kering karena tidak mendapat air. 8:7 Sebagian lagi jatuh di tengah 
semak duri, dan semak itu tumbuh bersama-sama dan menghimpitnya sampai mati. 8:8 
Dan sebagian jatuh di tanah yang baik, dan setelah tumbuh berbuah seratus kali lipat." 
Setelah berkata demikian Yesus berseru: "Siapa mempunyai telinga untuk mendengar, 
hendaklah ia mendengar!" 8:9 Murid-murid-Nya bertanya kepada-Nya,apa maksud 
perumpamaan itu. 8:10 Lalu Ia menjawab: "Kepadamu diberi karunia untuk mengetahui 
rahasia Kerajaan Allah, tetapi kepada orang-orang lain hal itu diberitakan dalam 
perumpamaan, supaya sekalipun memandang, mereka tidak melihat dan sekalipun 
mendengar, mereka tidak mengerti. 8:11 Inilah arti perumpamaan itu: Benih itu ialah 
firman Allah. 8:12 Yang jatuh di pinggir jalan itu ialah orang yang telah mendengarnya; 
kemudian datanglah Iblis lalu mengambil firman itu dari dalam hati mereka, supaya 
mereka jangan percaya dan diselamatkan. 8:13 Yang jatuh di tanah yang berbatu-batu 
itu ialah orang, yang setelah mendengar firman itu, menerimanya dengan gembira, tetapi 
mereka itu tidak berakar, mereka percaya sebentar saja dan dalam masa pencobaan 
mereka murtad 8:14 Yang jatuh dalam semak duri ialah orang yang telah mendengar 
firman itu, dan dalam pertumbuhan selanjutnya mereka terhimpit oleh kekuatiran dan 
kekayaan dan kenikmatan hidup, sehingga mereka tidak menghasilkan buah yang 
matang. 8:15 Yang jatuh di tanah yang baik itu ialah orang, yang setelah mendengar 
firman itu, menyimpannya dalam hati yang baik dan mengeluarkan buah dalam 
ketekunan." Demikinlah Injil Tuhan – Terpujilah Kristus. 

 
TANAH YANG BAIK 

Yang jatuh di tanah yang baik itu ialah orang, yang setelah mendengar firman itu, 
menyimpannya dalam hati yang baik dan mengeluarkan buah dalam ketekunan."  

(Luk 8: 15) 
 

Anak-anak yang terkasih, apakah kalian pernah mendengarkan sebuah cerita atau 
dongeng yang menarik dan seru lalu apa yang kalian rasakan? Tentunya kalian senang 
serta penasaran ingin tahu kelanjutannya sampai selesai. Seperti bacaan Injil Lukas hari 
ini, Tuhan Yesus menceritakan sebuah perumpamaan tentang seorang penabur, mereka 
yang datang dan berkerumun begitu senang mendengarkan cerita perumpamaan itu. Inti 
dari pesan yang ingin disampaikan oleh Tuhan Yesus melalui bacaan Injil hari ini ialah 
sikap bertekun saat mendengar firman-Nya dan melakukannya karena percaya sehingga 
bisa berbuah dalam ketekunan. Oleh karena itu anak-anak, marilah kita menyiapkan hati 
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dan pikiran saat mengikuti rangkaian misa Sakramen Ekaristi di gereja, sehingga kita bisa 
berbuah menjadi baik. 

 
Refleksi 
Sudahkah aku menyiapkan hati dan pikiran saat mengikuti misa di gereja? 

 
Doa 
Tuhan Yesus bantulah kami untuk bertekun melaksanakan sabda-Mu dalam hidup 
sehari-hari. Amin 

 
Aksi 
Selalu mengucap syukur kepada Tuhan Yesus. 

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

Minggu, 19 September 2021: Hari Pekan Biasa XXV 
Bacaan: Keb. 2: 12, 17-20; Mzm. 54: 3-4,5,6,8; Yak. 3:16-4:3; Mrk. 9: 30-37 

 
9:30 Yesus dan murid-murid-Nya berangkat dari situ dan melewati Galilea, dan Yesus 
tidak mau hal itu diketahui orang; 9:31 sebab Ia sedang mengajar murid-murid-Nya. Ia 
berkata kepada mereka: "Anak Manusia akan diserahkan ke dalam tangan manusia, dan 
mereka akan membunuh Dia, dan tiga hari sesudah Ia dibunuh Ia akan bangkit." 9:32 
Mereka tidak mengerti perkataan itu, namun segan menanyakannya kepada-Nya. 
9:33 Kemudian tibalah Yesus dan murid-murid-Nya di Kapernaum. Ketika Yesus sudah di 
rumah, Ia bertanya kepada murid-murid-Nya: "Apa yang kamu perbincangkan tadi di 
tengah jalan?" 9:34 Tetapi mereka diam, sebab di tengah jalan tadi mereka 
mempertengkarkan siapa yang terbesar di antara mereka. 9:35 Lalu Yesus duduk dan 
memanggil kedua belas murid itu. Kata-Nya kepada mereka: "Jika seseorang ingin 
menjadi yang terdahulu, hendaklah ia menjadi yang terakhir dari semuanya dan pelayan 
dari semuanya.” 9:36 Maka Yesus mengambil seorang anak kecil dan menempatkannya 
di tengah-tengah mereka, kemudian Ia memeluk anak itu dan berkata kepada mereka: 
9:37 "Barangsiapa menyambut seorang anak seperti ini dalam nama-Ku, ia menyambut 
Aku. Dan barangsiapa menyambut Aku, bukan Aku yang disambutnya, tetapi Dia yang 
mengutus Aku.." Demikinlah Injil Tuhan – Terpujilah Kristus. 

 
SIAPA YANG TERBESAR DIANTARA PARA MURID 

 
"Jika seseorang ingin menjadi yang terdahulu, hendaklah ia menjadi yang 

terakhir dari semuanya dan pelayan dari semuanya.” (Mrk 9:34-35) 
  

Anak-anak yang terkasih, Yesus tidak menghendaki para murid-Nya bermental 
penguasa. Ia menghendaki para murid menjadi pelayan. Semakin tinggi jabatannya maka 
orang itu mesti semakin melayani. Ia melayani mereka yang dipimpin, bukan 
menguasainya, bahkan menguasai secara total. Kita dipanggil untuk melayani, Anak-
anak cukup memainkan peranan dalam ajaran Yesus, sebagai teladan kerendahan hati, 
kesederhanaan dan kepolosan. Untuk masuk kerajaan surga, karena murid Yesus 
diharuskan menjadi seperti anak kecil. Kita harus berjanji tidak akan berbuat nakal lagi 
kepada teman2 dan adik kita.   
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Anak-anak yang terkasih, Injil hari ini mengajarkan kita untuk menjadi pribadi yang 
selalu rendah hati, tidak sombong dan tinggi hati. kita selalu memperlakukan baik kepada 
teman-teman dan tidak ada dendam dan benci , kita percaya Tuhan Yesus selalu 
mengajarkan untuk bersikap rendah hati dan memaafkan. 

 
Refleksi 
Sudahkah aku menjadi teman yang baik? 

 
Doa 
Tuhan Yesus bantulah aku agar tidak nakal dan berbuat jahat terhadap teman-temanku. 
Amin 

 
Aksi 

Aku akan memberikan bantuan kepada sesama yang berkekurangan dalam hidupnya 
karena pandemic covid 19 

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

Senin, 20 September 2021, PW. S. Andreas Kim Taegon & Paulus Chong 
Hasang 
 Bacaan Ezr, 1:1-6; Mzm, 126:1-2ab.2ab-3,4-5,6; Luk. 8:16-18 

8:16 "Tidak ada orang yang menyalakan pelita lalu menutupinya dengan tempayan atau 
menempatkannya di bawah tempat tidur, tetapi ia menempatkannya di atas kaki dian, 
supaya semua orang yang masuk ke dalam rumah dapat melihat cahayanya. 8:17 Sebab 
tidak ada sesuatu yang tersembunyi yang tidak akan dinyatakan, dan tidak ada sesuatu 
yang rahasia yang tidak akan diketahui dan diumumkan. 8:18 Karena itu, perhatikanlah 
cara kamu mendengar. Karena siapa yang mempunyai, kepadanya akan diberi, tetapi 
siapa yang tidak mempunyai, dari padanya akan diambil, juga apa yang ia anggap ada 
padanya." Demikianlah Injil Tuhan – Terpujilah Kristus. 

 
Andreas Kim Taegon & Paulus Hong Hasang 

 
Karena itu, perhatikanlah cara kamu mendengar. Karena siapa yang mempunyai, 

kepadanya akan diberi, tetapi siapa yang tidak mempunyai, dari padanya akan diambil, 
juga apa yang ia anggap ada padanya." (Luk 8:18) 

 
Anak-anak yang terkasih. Hari ini gereja merayakan Hari Santo Andreas Kim 

Taegon dan Santo Paulus Chong Hasang. Santo Kim Taegon dan Santo Chong Hasang 
adalah Martir Korea pertama. Meskipun banyak orang yang membenci dan memusuhi 
mereka namun dengan penuh kasih Santo Kim Taegon dan Santo Chong Hasang selalu 
mendoakan musuhnya dan menyerahkan seluruhnya kepada Allah Bapa di Surga. Anak-
anak terkasih, salah satu sikap yang menjadi musuh utama manusia ialah sikap iri hati. 
Apa akibatnya dengan sikap iri hati? Dijauhi oleh banyak teman, tidak punya  teman, dan 
masih banyak lagi. Seperti halnya Santo Kim Taegon dan Santo Chong Hasang meskipun 
banyak yang tidak suka dengan mereka karena iri hati namun para santo tetap menaruh 
kasih karena mereka sangat meneladani sifat Allah yang murah hati untuk semua umat-
Nya. Lalu bagaimana kita meneladani sikap dari Santo Kim Taegon dan Santo Chong 
Hasang? Dengan menjauhkan sikap iri hati sehingga kita bisa dekat dengan Allah dan 
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sesama dan perlakukanlah sesamamu dengan murah hati. 
 

Refleksi 
Sudahkah aku murah hati terhadap sesama dan membuang sikap iri hati? 
 

Doa 
Tuhan Yesus bantulah kami untuk memiliki sikap murah hati seperti teladan kami Santo 
Kim Taegon dan Santo Chong Hasang. Amin 

 
Aksi 
Aku akan bersikap murah hati terhadap sesama dengan membantu teman yang 
mengalami kesulitan dan mendukung keberhasilan teman 

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

Selasa, 21 September 2021, Pesta St. Matius, Rasul dan Penulis Injil 
Bacaan Ef, 4:1-7,11-13; Mzm, 19:2-3,4-5; Mat. 9:9-13 

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

 
BERBELAS KASIH 

" Yang Kukehendaki ialah belas kasihan dan bukan persembahan, karena Aku datang 
bukan untuk memanggil orang benar, melainkan orang berdosa” (Luk 9:13) 

 
Anak-anak yang terkasih, apakah kamu pernah berbuat salah? Apakah kamu 

pernah berkelahi dengan temanmu? Perbuatan salah itu disebut dosa dan akan 
menjauhkan kita dari Tuhan Yesus. Perbuatan salah atau perbuatan dosa akan membuat 
kita menjadi semakin dekat dengan si jahat. Dan kita akan dijauhi oleh teman-teman kita. 

Berbelaskasih lah kepada sesama kita terutama orang-orang yang terdekat dengan 
kita, mama, papa, kakak, adik dan sahabat-sahabat kita, karena belaskasih kepada 
sesama dapat memberikan kebahagiaan kepada mereka. 
Tuhan Yesus sangat murah hati, Ia penuh  kasih kepada kita anak-anakNya, kita pun 
mencintai Yesus dengan penuh belas kasih kepada sesama. Hari ini gereja juga 
merayakan hari Santo Matius Rasul yang dikenal sebagai sosok yang baik hati dan 
dikagumi oleh banyak orang. Oleh karena itu anak-anak harus meneladani sikap dari 
Santo Matius Rasul dengan tidak berbuat dosa dan berbuat baiklah terhadap teman-
temanmu.  
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Refleksi 
Apakah kamu sudah meminta maaf ketika bersalah? 

 
Doa 
Ya Yesus yang baik, terima kasih karena Engkau selalu penuh kasih kepadaku. Ajarilah 
aku agar mampu meminta maaf saat bersalah. Amin. 

 
Aksi 
Ayoo berbagi itu indah. 
=================================================================== 
 

Rabu 22 September 2021, Hari Biasa XXV 
Bacaan Ezr. 9:5-9; MT. Tb 13:2,3-4a.4bcd.5.8; Luk. 9:1-6 

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

AKU RASUL TUHAN YESUS 
“Lalu pergilah mereka dan mereka mengelilingi segala desa sambil memberitakan Injil 

dan menyembuhkan orang sakit di segala tempat.” 
 

Anak-anak yang terkasih, virus covid-19 sudah menyebar hampir diseluruh dunia. 
Banyak orang yang jatuh sakit karena terinfeksi virus covid-19, bahkan sudah banyak 
yang kehilangan nyawa baik orangtua maupun anak-anak. Tuhan Yesus telah 
memberikan kuasa-Nya untuk menangkis virus covid-19 yakni dengan menyuntikan 
vaksin kedalam tubuh kita supaya imun tubuh kita semakin kuat. Siapa yang kangen pergi 
jalan-jalan bersama keluarga dan bermain bersama teman-teman seperti dulu? Pasti kita 
semua ingin berkumpul bersama kembali. Marilah anak-anak kita sebagi rasul Tuhan 
Yesus juga memberikan informasi kepada banyak orang agar semua orang dapat 
menerapkan protokol kesehatan dengan rajin mencuci tangan; memakai masker; 
menjaga jarak dan menghindari kerumunan (4M). Dengan memberitahukan kepada 
banyak orang maka banyak orang pun akan terhindar dari wabah Covid -19, dan kita 
telah menjadi duta-duta Kristus di masa sekarang ini.  

 
Refleksi 
Apakah aku sudah memakai masker dengan benar? 

 
Doa 
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Tuhan Yesus yang penyayang, hilangkanlah virus covid-19 dari dunia ini supaya aku bisa 
berkumpul kembali dengan teman-temanku. Amin. 

 
Aksi 
Ayo beritahukan informasi Prokes kepada teman-teman. 

 
===========================================================================
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Kamis 23 September 2021, PW S. Padre Pio dari Pietrelcina, Imam 
Bacaan Hag.1:1-8; Mzm 149:1-2.3-4.5-6a.9b; Luk.9:7-9 

 
9 :7 Herodes, raja wilayah, mendengar segala yang terjadi itu dan iapun merasa cemas, 
sebab ada orang yang mengatakan, bahwa Yohanes telah bangkit dari antara orang 
mati. 9 :8 Ada lagi yang mengatakan, bahwa Elia telah muncul kembali, dan ada pula 
yang mengatakan, bahwa seorang dari nabi-nabi dahulu telah bangkit. 9 :9 Tetapi 
Herodes berkata: "Yohanes telah kupenggal kepalanya. Siapa gerangan Dia  ini, yang 
kabarnya melakukan hal-hal demikian?" Lalu ia berusaha supaya dapat bertemu dengan 
Yesus. Demikianlah Injil Tuhan – Terpujilah Kristus. 

 
INGIN BERTEMU TUHAN YESUS 

Tetapi Herodes berkata: "Yohanes telah kupenggal kepalanya. Siapa gerangan Dia  
ini, yang kabarnya melakukan hal-hal demikian?" Lalu ia berusaha supaya dapat 

bertemu dengan Yesus. (Luk 9:9) 
 

Anak-anak yang terkasih, gereja hari ini merayakan hari Santo Padre Pio. Beliau 
adalah tokoh paling terkenal pada abad ke-20, khususnya ditempat tinggalnya di Italia. 
Santo Padre Pio orang yang rendah hati dan tidak sombong. Meskipun berbagai macam 
rintangan menghadang, Ia tetap sabar dan menyerahkan sepenuhnya kepada Allah Bapa 
Yang Mahakuasa. Dalam bacaan injil hari ini, kita mendengar Raja Herodes ingin bertemu 
dengan Tuhan Yesus. Sejak dahulu Tuhan Yesus sudah terkenal akan kebaikan dan 
Mukjizat-Nya. Tuhan Yesus tidak pernah sombong dan selalu sabar menghadapi orang 
banyak yang mengikutiNya. Anak-anak kita bisa bertemu dengan Tuhan Yesus di dalam 
doa kita setiap hari sehingga mukjizat-Nya dapat kita rasakan setiap hari, yaitu hati yang 
baik, penuh cinta kasih dan disukai oleh teman-teman . Kita pun belajar dari Santo Padre 
Pio dengan meneladani sikap rendah hati dan tidak sombong seorang Santo Padre Pio, 
dengan begitu kita akan disenangi oleh banyak orang karena sikap baik kita. 

 
Refleksi 
Apakah kamu sudah berbagi dan berbicara dengan baik setiap hari? 

 
Doa 
Tuhan Yesus yang penyayang, aku datang kepadaMu dan ingin bertemu denganMu, 
berilah aku seperti Engkau yang mempunyai kebaikan kepada orang lain,  dan aku mau 
berbagi          dan selalu bicara dengan baik terhadap orang lain. 

 
Aksi 
Ayo katakan terima kasih setiap hari. 

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

Jumat 24 September 2021, Hari Biasa XXV 
Bacaan Hag. 2:1b-10; Mzm. 43 :1.2.3.4; Luk. 9 :19-22 

 
9:19 Jawab mereka: "Yohanes Pembaptis, ada juga yang mengatakan: Elia, ada pula 
yang mengatakan, bahwa seorang dari nabi-nabi dahulu telah bangkit. " 
0:20 Yesus bertanya kepada mereka: "Menurut kamu, siapakah Aku ini?" Jawab Petrus: 
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"Mesias dari Allah. " 9:21 Lalu Yesus melarang mereka dengan keras, supaya mereka 
jangan memberitahukan hal itu kepada siapapun 
9:22 Dan Yesus berkata: "Anak Manusia harus menanggung banyak penderitaan dan 
ditolak oleh tua-tua, imam-imam kepala dan ahli-ahli Taurat, lalu dibunuh dan 
dibangkitkan pada hari ketiga. " Demikianlah Injil Tuhan – Terpujilah Kristus. 

 
PENDERITAAN TUHAN YESUS 

Dan Yesus berkata: "Anak Manusia harus menanggung banyak penderitaan dan 
ditolak oleh tua-tua, imam-imam kepala dan ahli-ahli Taurat, lalu dibunuh dan 

dibangkitkan pada hari ketiga." (Luk 9:22) 
 

Anak-anak yang terkasih, apakah kamu pernah terjatuh dari sepeda atau terjatuh 
saat bermain? Apakah kamu pernah terluka sampai berdarah? Pasti kita semua pernah 
mengalaminya, peristiwa itu membuat kita menangis karena sakit dan terluka sehingga 
kita tidak mau sampai terulang kembali. Kita tidak mau mengalami sakit karena terluka 
ataupun jatuh sakit. 
Saat kita melihat salib Tuhan Yesus, kita bisa bayangkan bagaimana sakitnya dan 
menderitanya Tuhan Yesus menahan rasa sakitnya. Di salib tersebut Tuhan Yesus 
digantung dan dipaku. Sebelumnya, Tuhan Yesus dicambuk saat menempuh jalan salib 
menuju bukit Golgota. Perjalanan itu membuat Tuhan Yesus sangat kesakitan dan 
menderita, tetapi Ia tidak pergi melainkan menyelesaikannya. 
Tuhan Yesus mau sakit dan menderita di kayu salib untuk menebus dosa-dosa kita, 
karena begitu sayangnya Tuhan Yesus kepada kita. Apakah kamu sayang kepada Tuhan 
Yesus juga? 
 
Refleksi 
Terima kasih Tuhan karena Engkau sayang aku. 

 
Doa 
Ya Yesus teladanku, aku sering berbuat salah sekalipun aku tahu mana hal yang benar. 
Ajarilah aku untuk selalu taat kepada orang tua dan melakukan hal yang benar sesuai 
dengan ajaranMu. Amin. 

 
Aksi 
Membantu mama merapikan mainan. 

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

Sabtu 25 September 2021. Hari Biasa XXV 
Bacaan Za. 2:1-5.10-11a; MT Yer. 31:10,11-12ab,13; Luk.9:43b-45 

 
9:43 Maka takjublah semua orang itu karena kebesaran Allah. (9-43b) Ketika semua 
orang itu masih heran karena segala yang diperbuat-Nya itu, Yesus berkata kepada 
murid-murid-Nya: 9:44 "Dengarlah dan camkanlah segala perkataan-Ku ini: Anak 
Manusia akan diserahkan ke dalam tangan manusia. " 9:45 Mereka tidak mengerti 
perkataan itu, sebab artinya tersembunyi bagi mereka, sehingga mereka tidak dapat 
memahaminya. Dan mereka tidak berani menanyakan arti perkataan itu kepada-Nya. 
Demikianlah Injil Tuhan – Terpujilah Kristus.. 
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MENJADI ANAK YANG DIBANGGAKAN 

Maka takjublah semua orang itu karena kebesaran Allah. (9-43b) Ketika semua orang itu 
masih heran karena segala yang diperbuat-Nya itu, Yesus berkata kepada murid-murid-

Nya. (Luk 9:43b) 

Anak-anak yang terkasih, Dodi bercita-cita ingin menjadi dokter. Setiap hari Dodi 
selalu rajin belajar dan rajin berdoa kepada Tuhan Yesus agar bisa menggapai cita-
citanya. Dodi seorang anak yang cerdas, suka menolong dan suka membantu temannya. 
Dodi juga anak yang penurut karena itu orangtua Dodi sangat menyayanginya.. 
Naahh…anak-anak, apakah kamu memiliki cita-cita setelah besar nantinya? cita-cita 
dapat tercapai asalkan kita rajin belajar dan menurut kepada orang tua. Saat sedang 
mengerjakan tugas sekolah janganlah malas dan jangan bercanda dengan teman. Disaat 
guru mengajar kalian harus fokus dan mendengarkan pelajaran dengan baik. Dan jangan 
lupa kalian juga harus rajin menabung untuk masa depan kalian. Semua itu dilakukan 
untuk mewujudkan cita-cita kalian. Disaat cita-cita kalian tercapai nantinya pasti akan 
membuat orang tua kalian bangga; kagum serta takjub dengan pencapaian kalian 
nantinya amin. 

 
Refleksi 

Apa cita-citaku? Apa yang sudah aku lakukan untuk mencapai cita-citaku? 
 

Doa 
Tuhan Yesus yang Juru Selamatku, Aku  mau menjadi anak baik dan menuruti 
orangtuaku. Sebab Engkaulah pengantara kami kini dan sepanjang masa. Amin. 

 
Aksi 
Ayo rajin menabung. 

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

 
Minggu 26 September 2021, Hari Pekan Biasa XXVI 
 Bacaan Bil.11:25-29; Mzm.19:8.10.12.13.14; Yak 5:1-6;Mrk 9:38-
43.45.47-48 

9:38 Kata Yohanes kepada Yesus: "Guru, kami lihat seorang yang bukan pengikut kita 
mengusir setan demi nama-Mu, lalu kami cegah orang itu, karena ia bukan pengikut kita." 
9:39 Tetapi kata Yesus: "Jangan kamu cegah dia! Sebab tidak seorangpun yang telah 
mengadakan mujizat demi nama-Ku, dapat seketika itu juga mengumpat Aku. 9:40 
Barangsiapa tidak melawan kita, ia ada di pihak kita. 9:41 Aku berkata kepadamu: 
Sesungguhnya barangsiapa memberi kamu minum secangkir air oleh karena kamu 
adalah pengikut Kristus, ia tidak akan kehilangan upahnya." 9:42 "Barangsiapa 
menyesatkan salah satu dari anak-anak kecil yang percaya ini, lebih baik baginya jika 
sebuah batu kilangan diikatkan pada lehernya lalu ia dibuang ke dalam laut. 9:43 Dan 
jika tanganmu menyesatkan engkau, penggallah, karena lebih baik engkau masuk ke 
dalam hidup dengan tangan kudung dari pada dengan utuh kedua tanganmu dibuang ke 
dalam neraka, ke dalam api yang tak terpadamkan; 9:44 (di tempat itu ulatnya tidak akan 
mati, dan apinya tidak akan padam.) 9:45 Dan jika kakimu menyesatkan  engkau, 
penggallah, karena lebih baik engkau masuk ke dalam hidup dengan timpang, dari pada 
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dengan utuh kedua kakimu dicampakkan ke dalam neraka; 9:46 (di tempat itu ulatnya 
tidak akan mati, dan apinya tidak akan padam.) 9:47 Dan jika matamu menyesatkan 
engkau, cungkillah, karena lebih baik engkau masuk ke dalam Kerajaan Allah dengan 
bermata satu dari pada dengan bermata dua dicampakkan ke dalam neraka, 9:48 di 
mana ulat-ulat bangkai tidak mati dan api tidak padam.. Demikianlah Injil Tuhan – 
Terpujilah Kristus.  

 
MENGHARGAI SESAMA 

Kata Yohanes kepada Yesus: "Guru, kami lihat seorang yang bukan pengikut kita 
mengusir setan demi nama-Mu, lalu kami cegah orang itu, karena ia bukan pengikut 

kita." (Mrk 9:38) 
 

Anak-anak yang terkasih, injil hari ini menceritakan tentang bukan murid Tuhan tapi 
bisa mengusir setan. Orang itu bukan murid Yesus maka dicegahlah oleh Yohanes dan 
murid Tuhan lainnya. Namun Tuhan Yesus berkata “Barangsiapa tidak melawan kita, ia 
ada di pihak kita, dan sesungguhnya barangsiapa memberi kamu minum secangkir air 
oleh karena kamu adalah pengikut Kristus, ia tidak akan kehilangan upahnya." Apa yang 
dimaksudkan oleh Tuhan agar kita saling menghargai sesama, hidup berdampingan 
meskipun kita berbeda keyakinan (agama) dengan saling menghormati satu sama 
lainnya. Disini siapa yang punya kakak atau adik? Nah... pasti suka belajar bersama, 
main bersama dan berangkat sekolah bersama. Hayo apa yang berbeda dari kalian 
sebagai kakak beradik? karakter sifat dan kepribadian, contoh ; adik biasanya 
mempunyai sifat cengeng (gampang nangis), sedangkan kakak lebih kalem; diem dan 
sering mengalah. Dengan perbedaan sikap dari kakak dan adik tersebut akan timbul rasa 
saling menyayangi, dimana kakak yang penyabar karena sangat sayang adiknya 
sedangkan adiknya yang cengeng akan sayang sama kakaknya karena perhatiannya. 
Anak-anak saat kalian disekolah juga harus menyayangi teman-teman dan Bapak/Ibu 
Guru kalian. 
 
Refleksi 
Apakah kamu sayang pada kakak atau adik? Apa yang kamu  lakukan? 

 
Doa 
Tuhan Yesus terima kasih karena aku memiliki banyak teman dan seorang kakak (adik). 
Aku ingin selalu menyayangi mereka. Amin. 

 
Aksi 
Aku tidak mau menjadi anak engeng. 

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

Senin 27 September 2021, Hari Biasa, Pekan Biasa XXVI 
PW S. Vinsensius A Paulo – Rasul Penuh Cintakasih Orang Miskin dan Sakit 
Bacaan Za 8 :1-8; Mzm 102:16-18,19-21,22-23; Luk 9:46-50 

 
9:46 Maka timbullah pertengkaran di antara murid-murid Yesus tentang siapakah yang 
terbesar di antara mereka. 9:47 Tetapi Yesus mengetahui pikiran mereka. Karena itu Ia 
mengambil seorang anak kecil dan menempatkannya di samping- Nya, 9:48 dan berkata 
kepada mereka: "Barangsiapa menyambut anak ini dalam nama- Ku, ia menyambut Aku; 
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dan barangsiapa menyambut Aku, ia menyambut Dia, yang mengutus Aku. Karena yang 
terkecil di antara kamu sekalian, dialah yang terbesar. 9:49 " Yohanes berkata: "Guru, 
kami lihat seorang mengusir setan demi nama-Mu, lalu kami cegah orang itu, karena ia 
bukan pengikut kita. 9:50 " Yesus berkata kepadanya: "Jangan kamu cegah, sebab 
barangsiapa tidak melawan kamu, ia ada di pihak kamu." Demikianlah Injil Tuhan – 
Terpujilah Kristus. 

 

PW. S. VINSENSIUS A. PAULO 
 

dan berkata kepada mereka: "Barangsiapa menyambut anak ini dalam nama- 
Ku, ia menyambut Aku; dan barangsiapa menyambut Aku, ia menyambut Dia, 

yang mengutus Aku. Karena yang terkecil di antara kamu sekalian, dialah yang 
terbesar. (Luk 9:48) 

 
Anak-anak yang terkasih, hari ini gereja merayakan Hari Santo PW. S. Vinsensius 

A. Paulo. Rasul Vinsensius A. Paulo terkenal sebagai rasul penuh cintakasih bagi kaum 
miskin dan penghibur orang-orang sakit. Semasa hidup beliau mendedikasikan hidupnya 
bagi orang miskin dan orang sakit, apa yang dilakukan Santo Vinsensius Paulo karena 
dia begitu mencintai dan menyayangi Tuhan Yesus. Ada seorang anak bernama Sonia 
adalah anak yang tidak disukai, karena ia suka meminta dengan paksa dan merampas 
mainan milik temannya. Itu adalah perbuatan yang salah. Tetapi Bu guru sangat sabar 
dan menyayangi Sonia. Dengan penuh kasih Bu guru selalu menasehati Sonia sehingga 
membuat Sonia menyesal akan perbuatannya.  

Tuhan Yesus juga menyayangi dan mencintai kita, sehingga kita disebut anak-anak 
Tuhan Yesus. Anak-anak. Begitu rasa sayang dan cinta Tuhan Yesus dan tidak akan 
pernah akan hilang, asalkan kita mau menyambut Tuhan saat Dia datang dalam hidup kita. 
Caranya dengan berdoa kepada Tuhan Yesus dan  selalu ingat berbuat baik. 

 
Refleksi 
Apakah kamu pernah mengejek teman atau orang yang salah?  

 
Doa 
Tuhan Yesus yang penuh sayang, aku kadang berbuat salah dan kadang suka 
menyalahkan orang lain. Ampuni aku Tuhan Yesus. Amin. 

 
Aksi 
Menyayangi sesama kita. 

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

Selasa 28 September 2021, Hari Biasa, Pekan Biasa XXVI 
 Bacaan Za 8:20-23; Mzm. 87 :1-3,4-5.6-7; Luk. 9:51-56 

 
9:51  Ketika hampir genap waktunya Yesus diangkat ke sorga, Ia mengarahkan 
pandangan-Nya untuk pergi ke Yerusalem, 9:52 dan Ia mengirim beberapa utusan 
mendahului Dia. Mereka itu pergi, lalu masuk ke suatu desa orang Samaria untuk 
mempersiapkan segala sesuatu bagi-Nya. 9:53 Tetapi orang-orang Samaria itu tidak mau 
menerima Dia, karena perjalanan-Nya menuju Yerusalem. 9:54 Ketika dua murid-Nya, 
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yaitu Yakobus dan Yohanes, melihat hal itu, mereka berkata: "Tuhan, apakah Engkau 
mau, supaya kami menyuruh api turun dari langit untuk membinasakan mereka?" 9:55 
Akan tetapi Ia berpaling dan menegor mereka. 9:56 Lalu mereka pergi ke desa yang lain. 
Demikianlah Injil Tuhan – Terpujilah Kristus. 

 
YESUS DAN ORANG SAMARIA 

Tetapi orang-orang Samaria itu tidak mau menerima Dia, karena perjalanan-Nya 
menuju Yerusalem. (Luk 9:53) 

 
Anak-anak yang terkasih, Apakah kita pernah ditolak orang lain?  Apakah kita tidak 

marah ketika tertolak?  Lalu bagaimana sikap kita menghadapi suatu penolakan; dalam 
bentuk apapun? 
Bacaan njil hari ini, Yesus mengutus orang melalui suatu desa orang Samaria, dalam rangka 
perjalananNya menuju ke Yerusalem. Mengapa orang Samaria tidak menerima kedatangan 

beberapa utusan Yesus yang melewati desa mereka? Kemungkinan orang Samaria 

membalas perbuatan orang Yahudi (=bangsa Israel) ketika menolak kedatangan utusan 
Yesus tentunya orang Yahudi, melewati desa mereka.  

Ada anak bernama Narto, dia anak yang pemberani , suatu hari Narto tegur oleh Bu 
guru karena kebraniannya menghadapi siapapun, namun Narto tidak terima, selepas pulang 
sekolah Narto menceritakan kepada mamanya dan meminta mamanya, dengan nada lembut 
dan penuh kasih sang Ibu menasehati Narto untuk mendengarkan nasehat ibu guru dan 
menyayangi ibu guru dan juga menyayangi teman-temannya.  

Yesus mengedepankan hubungan kasih menghadapi perbuatan tidak baik/jahat, Jika kita 

menyayangi dan menghormati sesama maka Tuhan Yesus akan mengasihi kita. Lalu 
bagaimana menunjukan rasa sayang kita kepada Tuhan Yesus yaitu dengan rajin berdoa, 
membaca Kitab Suci dan menjalankan  ajaranNya dengan berbuat (hanya) yang baik. 
maka kita akan tumbuh menjadi anak terang yang selalu berani membantu sesama. 

 
Refleksi 
Apakah aku anak nakal dan jahil? 

 
Doa 
Ya Yesus penolongku, ajarilah aku untuk dapat selalu berani berbuat baik sepertiMu. 
Dimanapun    aku berada. Amin. 

 
Aksi 
Tidak nakal dan jahil kepada teman-temanku. 

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

Rabu 29 September 2021, Pesta St. Mikael, Gabriel, Rafael, Malaikat Agung Bacaan 
Dan.7:9-10,13-14 atau Why 12:7-12a; Mzm 138:1-2a,2bc-3,4-5; Yoh 1:47-51 

 
1:47     Kata     Filipus     kepadanya:     "Mari     dan     lihatlah!" Yesus melihat Natanael 
datang kepada-Nya, lalu berkata tentang dia: "Lihat, inilah seorang Israel sejati, tidak ada 
kepalsuan di dalamnya!" 1:48 Kata Natanael kepada- Nya: "Bagaimana 
Engkaumengenal aku?"Jawab Yesus kepadanya: "Sebelum Filipus memanggil engkau, 
Aku telah   melihat engkau di   bawah pohon ara." 1:49 Kata Natanael kepada-Nya: 
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"Rabi, Engkau Anak Allah, Engkau Raja orang Israel!" 1:50 Yesus menjawab, kata-Nya: 
"Karena Aku berkata kepadamu: Aku melihat engkau di bawah pohon ara, maka engkau 
percaya? Engkau akan melihat hal- hal yang lebih besar dari pada itu." 1:51 Lalu kata 
Yesus   kepadanya:   "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya engkau akan melihat langit 
terbuka dan malaikat- malaikat Allah turun naik kepada Anak Manusia." Demikianlah Injil 
Tuhan – Terpujilah Kristus. 

 
MALAIKAT AGUNG 

Lalu kata Yesus   kepadanya:   "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya engkau akan 
melihat langit terbuka dan malaikat- malaikat Allah turun naik kepada Anak Manusia." 

(Yoh 1:51) 
 

Anak-anak yang terkasih, hari ini kita merayakan pesta para Malaikat Agung. Mereka 
adalah  Mikael, Rafael dan Gabriel. Para Malaikat Agung sangat dengat dengan Tuhan. 
Mereka setia menjalankan perintah Tuhan. Mereka juga akan menjaga dan melindungi 
kita asalkan kita memintanya. Bagaimana cara meminta Malaikat Tuhan supaya menjaga 
kita? yakni dengan rajin pergi ke gereja serta melakukan kebaikan, membantu sesama 
serta rajin berdoa kepada para Malaikat Tuhan memohon perlindungannya.  

 
Refleksi 
Apakah aku juga dekat dengan Tuhan? Bagaimana caranya? 

 
Doa 
Tuhan Yesus, ajarilah aku untuk selalu dekat denganMu seperti para MalaikatMu. Amin. 

 
Aksi 
Minta diajarkan berdoa kepada salah satu Mailakat Agung sebelum tidur oleh mama papah. 
 
=================================================================== 
 
Kamis 30 September 2021, PW S. Hieronimus, Imam dan Pujangga Gereja 
 Bacaan Neh 8:1-4a.5-6.7b-12; Mzm. 19:8.9.10.11; Luk 10: 1-12 

 
10:1 Kemudian dari pada itu Tuhan menunjuk tujuh puluh murid yang lain, lalu mengutus 
mereka berdua-dua mendahului-Nya ke setiap kota dan tempat yang hendak dikunjungi-
Nya. 10:2 Kata-Nya kepada mereka: "Tuaian memang banyak, tetapi pekerja sedikit. 
Karena itu mintalah kepada Tuan yang empunya tuaian, supaya Ia mengirimkan pekerja-
pekerja untuk tuaian itu. 10:3 Pergilah, sesungguhnya Aku mengutus kamu seperti anak 
domba ke tengah-tengah serigala. 10:4 Janganlah membawa pundi-pundi atau bekal 
atau kasut, dan janganlah memberi salam kepada siapapun selama dalam perjalanan. 
10:5 Kalau kamu memasuki suatu rumah, katakanlah lebih dahulu: Damai sejahtera bagi 
rumah ini. 10:6 Dan jikalau di situ ada orang yang layak menerima damai sejahtera, maka 
salammu itu akan tinggal atasnya. Tetapi jika tidak, salammu itu kembali kepadamu. 10:7 
Tinggallah dalam rumah itu, makan dan minumlah apa yang diberikan orang kepadamu, 
sebab seorang pekerja patut mendapat upahnya. Janganlah berpindah-pindah rumah. 
10:8 Dan jikalau kamu masuk ke dalam sebuah kota dan kamu diterima di situ, makanlah 
apa yang dihidangkan kepadamu, 10:9 dan sembuhkanlah orang-orang sakit yang ada 
di situ dan katakanlah kepada mereka: Kerajaan Allah sudah dekat padamu. 10:10 Tetapi 



33  

jikalau kamu masuk ke dalam sebuah kota dan kamu tidak diterima di situ, pergilah ke 
jalan-jalan raya kota itu dan serukanlah: 10:11 Juga debu kotamu yang melekat pada kaki 
kami, kami kebaskan di depanmu; tetapi ketahuilah ini: Kerajaan Allah sudah dekat.   
10:12 Aku berkata kepadamu: pada hari itu Sodom akan lebih ringan tanggungannya dari 
pada kota itu." 
 

 
SANTO HIERONIMUS; IMAM DAN PUJANGGA GEREJA 

 
Kemudian dari pada itu Tuhan menunjuk tujuh puluh murid yang lain, lalu mengutus 

mereka berdua-dua mendahului-Nya ke setiap kota dan tempat yang hendak dikunjungi-
Nya. (Luk 10:1) 

 
Anak-anak yang terkasih, hari ini adalah hari terakhir di Bulan September. Hari  ini 

Gereja menutup Bulan Kitab Suci dengan merayakan Hari Santo Hieronimus; Imam dan 
Pujangga Gereja yang merupakan seorang imam yang sangat pintar. Santo Hieronimus 
rajin belajar dan sangat begitu  mencintai Kitab Suci. Ia bahkan mempelajari banyak 
Bahasa supaya bisa membaca Kitab Suci dari berbagai bahasa. Santo Hieronimus 
percaya dengan membaca Kitab Suci kita menjadi anak-anak Tuhan Yesus (“Tidak kenal 
Kitab Suci, tidak kenal Kristus !’ (Ignoratio Scripturarum, ignoratio Christi est!”). Siapa 
yang rajin membaca kitab suci? anak-anak, kita harus meneladani sikap dari Santo 
Hieronimus dengan rajin membaca kitab suci, dengan menghayati dan memaknai isi 
bacaan dari kitab suci tersebut maka kita akan menjadi pribadi yang saling menghargai 
dan menyayangi sesama kita.  

 
Refleksi 
Apakah kamu sudah membaca Kitab Suci setiap hari? 

 
Doa 
Ya Yesus Kristus, aku ingin seperti Santo Hieronimus yang sangat menyayangiMu 
dengan rajin membaca Kitab Suci. Amin. 

 
Aksi 
Ayo mulai rajin membaca Kitab Suci dirumah bersama mama dan papa. 

 

 
 


