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 Halo, teman-teman muda. Kita memasuki
masa Prapaskah 2022. Masa Prapaskah diawali
dengan Rabu Abu. Makna dari abu inilah yang
akan kita hayati di masa Prapaskah. Abu adalah
lambang sesal, tobat, dan ketidakabadian. Abu
mengingatkan kita bahwa hidup kita di dunia
ini tidaklah kekal. Namun kita percaya adanya
kehidupan abadi Bersama Allah kelak. Untuk
dapat hidup bersama Allah kita harus kudus
Seperti Allah maka kita perlu menyucikan diri
Dengan bertobat. Masa Prapaskah menjadi
masa tobat dengan pantang dan puasa.

 Teman-teman muda yang terkasih sebagai
bagian dari umat Keuskupan Surabaya pada
tahun ini kita menghayati tema fokus pastoral
2022 “Bersatu Dengan Yesus”. Persatuan
dengan Yesus itu nyata di dalam Ekaristi.
Dalam Ekaristi kita juga selalu diajak untuk
mengakui dan menyesali dosa kita agar layak
bersatu dengan Tuhan. Dari situ kita bisa
melihat bahwa makna Prapaskah juga kita
temukan dalam Ekaristi. Maka dalam
pendalaman iman masa Prapaskah ini kita
diajak merenungkan tentang Ekaristi seraya
menjalani masa pertobatan.

   Pendalaman iman masa Prapaskah ini dibagi
dalam 5 pertemuan. Adapun tema-temanya
sebagai berikut:
Pertemuan 1: Holyday (Hari Tuhan), pertemuan
pertama ini khusus membahas tentang
menguduskan hari Minggu yang puncaknya
adalah Ekaristi.

SEKAPURSEKAPUR
SIRIHSIRIH
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Pertemuan 2: Meet Up with Him, membahas tentang perjumpaan kita
dan kehadiran Yesus dalam Ekaristi.
Pertemuan 3: Inside Him, membahas tentang bersatu dengan Yesus,
Sang Roti Hidup.
Pertemuan 4: Get Up, membahas bagaimana OMK yang berpartisipasi,
terlibat dengan sadar, penuh, dan aktif dalam Ekaristi.
Pertemuan 5: Go for Mission, pertemuan ini membahas tentang buah-
buah Ekaristi, OMK diajak untuk membagikan buah-buah Ekaristi bagi
sesama.

   Mengutip kata-kata Santo Paus Yohanes Paulus II, “Jadikanlah hatiku
bersih, ya Tuhan, janganlah Engkau ambil daripadaku Roh Kudus”.
Semoga dengan merenungkan makna Ekaristi di masa Prapaskah ini
kita semakin terbuka pada Roh Kudus yang mendorong kita untuk
membersihkan hati. Hati yang bersih adalah awal dari persatuan
dengan Allah. Selamat memasuki masa Prapaskah 2022. Tuhan
memberkati. 

Pastoran M17, Surabaya 11 Februari 2022

RD. Silvester Elva Permadi
Ketua Komisi Kepemudaan Keuskupan Surabaya
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OMK menyadari bahwa hari Minggu adalah hari untuk bersekutu
memuliakan Tuhan.
OMK semakin menghayati Ekaristi sebagai puncak dalam menguduskan
hari Minggu.

Tujuan
1.

2.

Lagu Pembuka
Sakjeke Aku Nderek Gusti

Sakjeke aku nderek Gusti
Uripku tansah diberkahi
Atiku ayem tentrem
Atiku ayem tentrem
Kabeh iku Gusti Yesus sing maringi

Matur nuwun, matur nuwun, 
Matur nuwun Gusti Yesus
Kulo matur nuwun
Matur nuwun, matur nuwun, 
Matur nuwun Gusti Yesus
Kulo matur nuwun 

(https://www.youtube.com/watch?v=DrgZ5yeqCdY)

Hanya dalam Ekaristi
Cipt: RP. Ignatius Suparno, CM

 
Sedalam apa sentuhan hati
Saat merasuk di dalam doa
Kutahu hanya dalam Ekaristi
Kutemukan puncak semuanya

Sebesar mana perbuatanku
Setelah bakti dan karyaku
Kutahu hanya dalam Ekaristi
Kutemukan puncak semuanya

HOLYDAY
HARI MINGGU, HARI TUHAN

PERTEMUAN 1
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Teman-teman diberikan lembar kerja.
Kemudian, teman-teman diminta untuk menulis 10 aktivitas yang
dilakukan pada hari Minggu dan siapa yang dijumpai.
Pilih atau tandai aktivitas mana saja yang menguduskan hari Minggu.

Mengapa memilih aktivitas tersebut (yang dipilih) sebagai aktivitas yang
menguduskan hari Minggu?
Menurut teman muda, bagaimana cara menguduskan hari Minggu?

Di sana Tuhanku dikurbankan
Di sana Tuhan dibagikan
Di sana jiwaku bersyukur
Di sana puncak semuanya

(https://www.youtube.com/watch?v=sAZ9-x1aHPY)

Pengantar
   Halo teman-teman muda, bagaimana kabarnya? Hari ini kita berjumpa
dalam pendalaman iman masa Prapaskah dengan tema “Bersatu dengan
Yesus dalam Ekaristi''. Pada pertemuan pertama ini, kita akan mendalami
tema “Holyday”. Ini Holyday bukan Holiday. Kalau Holiday pasti di benak kita
ada liburan, jalan-jalan, atau bersantai. Sedangkan Holyday adalah hari kudus,
hari Minggu, hari yang istimewa bagi umat Katolik. Hari Minggu merupakan
hari Tuhan. Dalam pertemuan ini, kita diajak untuk mengetahui mengapa kita
menguduskan hari Tuhan dalam pertemuan kali ini.

Doa Pembuka
      Allah Bapa yang mahakuasa, kami bersyukur atas segala rahmat-Mu kami
boleh berkumpul saat ini. Semoga Roh Kudus-Mu senantiasa menaungi kami
dalam pertemuan kami hari ini. Segala berkat dan penyertaan-Mu boleh kami
rasakan dalam perjumpaan kami hari ini, dengan pengantaraan Kristus,
Juruselamat kami. Amin. 

Belajar dari Pengalaman
Aktivitasku di Hari Minggu 

Pertanyaan Sharing: (tiap individu atau dalam kelompok kecil)

Pemaknaan:
     Umat beriman Katolik punya kewajiban untuk menguduskan hari Minggu.
Namun, tidak sedikit dari kita yang melewatkan kewajiban menguduskan hari
Minggu dengan berbagai kegiatan pengganti lainnya.
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Menurut teman-teman muda, kalimat mana yang menarik? Mengapa?
Menurut teman-teman muda, apa inti atau isi pesan dokumen di atas? (2-
3 kata kunci)

Belajar dari Ajaran Gereja
Sacrosanctum Concilium

106. Makna hari Minggu ditekankan lagi
      Berdasarkan Tradisi para Rasul yang berasal mula pada hari Kebangkitan
Kristus sendiri, Gereja merayakan misteri Paskah sekali seminggu, pada hari
yang tepat sekali disebut Hari Tuhan atau hari Minggu. Pada hari itu Umat
beriman wajib berkumpul untuk mendengarkan sabda Allah dan ikut-serta
dalam perayaan Ekaristi, dan dengan demikian mengenangkan Sengsara,
Kebangkitan dan Kemuliaan Tuhan Yesus, serta mengucap syukur kepada
Allah, yang melahirkan mereka kembali ke dalam pengharapan yang hidup
berkat Kebangkitan Yesus Kristus dari antara orang mati (1 Ptr 1:3).
Demikianlah hari Minggu itu pangkal segala hari pesta. Hari itu hendaknya
dianjurkan dan ditandaskan bagi kesalehan kaum beriman, sehingga juga
menjadi hari kegembiraan dan bebas dari kerja. Kecuali bila memang
sungguh sangat penting, perayaan-perayaan lain jangan diutamakan
terhadap Minggu, sebab perayaan Minggu memang merupakan dasar dan
inti segenap tahun Liturgi

Pertanyaan Pendalaman

Peneguhan
    Teman-teman muda yang terkasih,
    Hari Minggu merupakan salah satu hari yang dinantikan para pekerja, anak
sekolah, bahkan keluarga. Sebab banyak hal dapat dilakukan pada hari
Minggu atau mungkin mager (malas bergerak) di hari Minggu setelah enam
hari beraktivitas berat. Hari Minggu bisa menjadi hari berjam-jam untuk
bermedsos atau nge-game atau bisa juga dimanfaatkan sebagai hari untuk
bersih-bersih rumah atau kamar kost. Pandemi atau tidak, hari Minggu bisa
juga diisi dengan hangout atau traveling ke luar kota bersama teman,
saudara maupun keluarga. Meski demikian, di hari Minggu tetap ada yang
merayakan Ekaristi di gereja. Masih banyak lagi seperti yang sudah teman-
teman muda tuliskan di aktivitas awal. Lalu bagaimana ajaran iman Katolik
tentang hari Minggu? 

    Teman Muda yang terkasih,
   Perintah ketiga dalam sepuluh perintah Allah yakni kuduskanlah hari Tuhan.
Perintah ini ditegaskan kembali dalam dokumen Sacrosanctum Concilium
(SC) art. 106 yang baru saja kita dengar dan baca bersama. Pada hari Minggu 
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Cara menguduskan hari Minggu
Alasan merayakan Ekaristi

hendaknya kita berkumpul untuk berdoa bersama, mendengarkan sabda dan
merayakan Ekaristi. Mengapa hari Minggu?
   Gereja Katolik merayakan hari Minggu sebagai hari pertama yang juga
merupakan hari kebangkitan Yesus. Karya keselamatan Kristus pada hari
Minggu, membuat kita merayakan hari Minggu sebagai hari kita diciptakan
sebagai manusia baru. Allah mengundang dan mengumpulkan umat-Nya di
seluruh dunia untuk mengenangkan kebangkitan Yesus, Putera-Nya. Kita
merayakannya dengan cara yang pertama adalah melalui perayaan Ekaristi,
kemudian Ibadat Sabda, dan berdoa bersama.
     Melalui perayaan Ekaristi, kita bersatu dengan Yesus. Ekaristi menjadi pusat
kegiatan hari Minggu serta menjadi pusat hidup umat beriman. Sebab dalam
Ekaristi kita mengenangkan kembali misteri Paskah, yakni sengsara, wafat,
dan kebangkitan Yesus. Dalam Ekaristi, kita berkumpul untuk bersyukur atas
perbuatan Allah yang besar dalam hidup manusia.
   Dalam kondisi tertentu atau darurat, misalkan seperti pandemi saat ini,
menguduskan hari Minggu dilakukan dengan cara berkumpul untuk berdoa
bersama baik dalam keluarga maupun pribadi. Selain itu, bisa dengan
membaca Kitab Suci atau mengikuti Ibadat Sabda hari Minggu (tidak harus
saat pandemi). Beberapa teman muda di Stasi mungkin ada atau pernah
mengalami tidak ada perayaan Ekaristi hari Minggu karena keterbatasan
imam yang melayani. Oleh karena itu, hari Minggu diadakan Ibadat Sabda
Hari Minggu tanpa imam.

     Teman-teman muda yang terkasih.....
    Merayakan hari Tuhan berarti mengajak seluruh Gereja berkumpul untuk
berdoa, bersyukur dan mendengarkan sabda. Gereja yang berhimpun ini
kemudian menjadi persekutuan umat Allah. Teman muda yang telah dibaptis
diundang oleh Allah untuk merayakan hari Minggu dalam  persekutuan umat
Allah. Kita dipanggil untuk hadir dalam pesta perjamuan Tuhan dalam
perayaan Ekaristi. Kita bersatu dengan Yesus, Sang Kepala, Roti Hidup dan
disatukan dengan seluruh anggota Gereja. Mari, teman-teman muda, kita
jawab undangan dan panggilan kasih Allah dengan hadir merayakan Ekaristi.
 
Aksi
Kami tantang/ajak teman-teman muda untuk membuat reels mengenai:
(pilih salah satu saja)

Kemudian, upload di Instagram-mu masing-masing dan beri hashtag
#ceritaOMK #KuduskanhariTuhan #komkepks #prapaskahOMK #OMK
#Katolik
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Doa Penutup 
      Allah Bapa yang Mahakasih, kami bersyukur atas segala rahmat-Mu  pada
kami. Saat ini kami kembali memasuki masa retret agung. Mampukan kami
untuk bisa menjalani pertobatan terlebih dalam masa prapaskah ini. Sertai
kami dalam pertemuan hari ini dan bimbinglah kami, agar kami boleh
menguduskan hari Tuhan sesuai yang Engkau kehendaki. Demi kemuliaan
nama-Mu kini dan sepanjang segala masa. Amin.

Lagu Penutup
Kau Temani Aku

Cipt. RP. Daniel Ortega, CM.
 
S’ribu langkah kutapaki
Melewati malam kukejar pagi
Sering sesat tak berdaya
Kurasa hampa tanpa makna
Dalam doa Dia menyapa
Ku ingat sabda-Nya s’lalu sertaku
Dia berbisik Ku di sini
Kan Ku temani telusuri hari

Sedalam samudra seluas angkasa
Kau s’limuti hidupku dengan berkat-Mu
Sejuta perkara tak bimbang hatiku
Ku tahu Engkau menemani s’lalu

(https://www.youtube.com/watch?v=sBNScRWea_4)
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Lampiran 1

bit.ly/3HH7gut
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 OMK memahami makna perjumpaan sejati dalam Ekaristi (wujud nyata) 
 OMK menghayati kehadiran Tuhan Yesus dalam Ekaristi 

Tujuan
1.
2.

Lagu Pembuka
Aku bersyukur pada-Mu

 
Ku bersyukur pada-Mu ya Tuhan berkat Ekaristi-Mu
Yang menjadi santapan jiwa dan memuaskan dahaga
Ku bersyukur pada-Mu ya Tuhan berkat Ekaristi-Mu
Yang jadi kekuatan iman wartakan cinta Tuhan

Kasih-Mu agung selalu menghantar aku pada-Mu
Memahami kehendak-Mu untuk membawa damai-Mu
Kasih-Mu agung selalu cahaya lubuk hatiku
Dalam setiap langkahku melaksanakan firman-Mu

(https://www.youtube.com/watch?v=Ob38qNS_O-s)

Pengantar
     Jumpa lagi teman-teman muda yang terkasih dalam pendalaman iman
Masa Prapaskah OMK di minggu yang ke-2. Minggu lalu, kita sama-sama
belajar bahwa hari Minggu adalah hari yang dikhususkan untuk memuliakan
Tuhan bersama-sama. Betapa Gereja menekankan pentingnya persekutuan
yang bersama-sama memuliakan Tuhan. So, berbagai aktivitas yang kita
lakukan di hari Minggu hendaknya mengarah ke satu tujuan untuk
memuliakan Tuhan. Mulai dari berkumpul untuk Ekaristi, mendengarkan
Sabda, berdoa bersama, berbuat kebaikan, dan lain sebagainya. 
     Kali ini kita akan menggali lebih dalam mengenai Ekaristi itu sendiri. Nah,
mungkin situasi pandemi membuat kita masuk dalam kelompok yang mulai
jauh dari Ekaristi. Padahal, ajaran iman Katolik mengajarkan bahwa Ekaristi
adalah sumber dan puncak iman kita. Mengapa Ekaristi itu penting bagi kita?
Sebenarnya siapa yang kita jumpai dalam Ekaristi? Mari kita dalami bersama-
sama. 

MEET UP WITH HIM
OMK BERJUMPA DENGAN-NYA

PERTEMUAN  2
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Siapa/apa saja yang teman-teman muda lihat atau jumpai dari awal
persiapan Ekaristi, saat Ekaristi, hingga selesai Ekaristi? 
Dari semua yang teman-teman lihat atau jumpai, manakah yang paling
membuat teman-teman muda bisa merasakan kehadiran Tuhan saat
Ekaristi? Mengapa?

Doa Pembuka
   Allah Bapa yang Mahabaik, syukur kami haturkan atas rahmat perjumpaan
dalam pendalaman iman Prapaskah yang kedua ini. Betapa berharganya
sebuah perjumpaan terlebih bagi kami sebagai saudara seiman yang bisa
saling menguatkan satu sama lain. Kami mohon agar Engkau berkenan
menambahkan kerinduan dalam hati kami untuk terus berupaya
membangun persekutuan. Demi Kristus Tuhan dan Pengantara kami. Amin.

Belajar dari Pengalaman 
Dinamika pribadi:

Berjumpa Dengan-Mu?

    Teman-teman muda, dari pertemuan 1 minggu lalu, kita menjadi tahu
bahwa hari Minggu adalah hari Tuhan yang tentunya dijalani dengan
bersekutu dalam Ekaristi atau ibadat sabda. Nah, ketika kita merayakan
Ekaristi di Gereja, tentunya kita bertemu dengan banyak orang. Sekarang ini,
kami mengajak teman-teman muda untuk kembali mengingat momen
ketika merayakan Ekaristi dengan menjawab pertanyaan berikut:

1.

2.

    Silahkan teman-teman menguraikan jawaban tersebut dalam lembar kerja.
Ada waktu sekitar 10 menit untuk sungguh-sungguh menemukan jawaban
pribadi teman-teman. Setelah itu, dipersilakan menceritakan jawaban Anda!

Belajar dari Kitab Suci 
Lukas 24: 13-35

Yesus menampakkan diri di jalan ke Emaus
 

  Pada hari itu juga dua orang dari murid-murid Yesus pergi ke sebuah
kampung bernama Emaus, yang terletak kira-kira tujuh mil jauhnya dari
Yerusalem.   dan mereka bercakap-cakap tentang segala sesuatu yang terjadi.            
  Ketika mereka sedang bercakap-cakap dan bertukar pikiran, datanglah
Yesus sendiri mendekati mereka, lalu berjalan bersama-sama dengan mereka. 
   Tetapi ada sesuatu yang menghalangi mata mereka, sehingga mereka tidak
dapat mengenal Dia.    Yesus berkata kepada mereka: "Apakah yang kamu
percakapkan sementara kamu berjalan?" Maka berhentilah mereka dengan
muka muram.    Seorang dari mereka, namanya Kleopas, menjawab-Nya: 

13

14

15

16

17

18
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Menurut teman muda, manakah ayat yang berkesan bagimu? Mengapa?
Menurut teman muda, manakah ayat yang menunjukkan momen
perjumpaan sejati antara murid dengan Yesus? Mengapa?

“Adakah Engkau satu-satunya orang asing di Yerusalem, yang tidak tahu apa
yang terjadi di situ pada hari-hari belakangan ini?” 19Kata-Nya kepada
mereka: “Apakah itu?” Jawab mereka: “Apa yang terjadi dengan Yesus orang
Nazaret. Dia adalah seorang nabi, yang berkuasa dalam pekerjaan dan
perkataan di hadapan Allah dan di depan seluruh bangsa kami.   Tetapi imam-
imam kepala dan pemimpin-pemimpin kami telah menyerahkan Dia untuk
dihukum mati dan mereka telah menyalibkan-Nya.  Padahal kami dahulu
mengharapkan, bahwa Dialah yang datang untuk membebaskan bangsa
Israel. Tetapi sementara itu telah lewat tiga hari, sejak semuanya itu terjadi.    
  Tetapi beberapa perempuan dari kalangan kami telah mengejutkan kami:
Pagi-pagi buta mereka telah pergi ke kubur,  dan   tidak menemukan mayat-
Nya. Lalu mereka datang dengan berita, bahwa telah kelihatan kepada
mereka malaikat-malaikat, yang mengatakan, bahwa Ia hidup.  Dan beberapa
teman kami telah pergi ke kubur itu dan mendapati bahwa memang benar
yang dikatakan perempuan-perempuan itu, tetapi Dia tidak mereka lihat.”
25Lalu Ia berkata kepada mereka: “Hai kamu orang bodoh, betapa lambannya
hatimu, sehingga kamu tidak percaya segala sesuatu, yang telah dikatakan
para nabi! 2Bukankah Mesias harus menderita semuanya itu untuk masuk ke
dalam kemuliaan-Nya?”   Lalu Ia menjelaskan kepada mereka apa yang
tertulis tentang Dia dalam seluruh Kitab Suci, mulai dari kitab-kitab Misa dan
segala kitab nabi-nabi. 2 Mereka mendekati kampung yang mereka tuju, lalu
Ia berbuat seolah-olah hendak meneruskan perjalanan-Nya.  Tetapi mereka
sangat mendesak-Nya, katanya: “Tinggallah bersama-sama dengan kami,
sebab hari telah menjelang malam dan matahari hampir terbenam.” Lalu
masuklah Ia untuk tinggal bersama-sama dengan mereka. 3 Waktu Ia duduk
makan dengan mereka, Ia mengambil roti, mengucap berkat, lalu memecah-
mecahkannya dan memberikannya kepada mereka.  Ketika itu terbukalah
mata mereka dan mereka pun mengenal Dia, tetapi Ia lenyap dari tengah-
tengah mereka.  Kata mereka seorang kepada yang lain: “Bukankah hati kita
berkobar-kobar, ketika Ia berbicara dengan kita di tengah jalan dan ketika Ia
menerangkan Kitab Suci kepada kita?”  Lalu bangunlah mereka dan terus
kembali ke Yerusalem. Di situ mereka mendapati kesebelas murid itu. Mereka
sedang berkumpul bersama-sama dengan teman-teman mereka.  Kata
mereka itu: “Sesungguhnya Tuhan telah bangkit dan telah menampakkan diri
kepada Simon.”   Lalu kedua orang itu pun menceritakan apa yang terjadi di
tengah jalan dan bagaimana mereka mengenal Dia pada waktu Ia memecah-
mecahkan roti. 

Pertanyaan untuk sharing:
1.
2.

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35
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Peneguhan 
     Teman-teman muda yang dikasihi Yesus.....
  Sharing singkat dari teman-teman muda di awal pertemuan tadi,
menunjukkan bahwa sebuah perjumpaan adalah sesuatu yang amat
berharga. Apalagi sebuah perjumpaan dengan orang yang sangat kita
rindukan, dambakan, kagumi. Ketika itu terjadi, waktu akan terasa begitu
cepat, hati membuncah penuh kebahagiaan, dan semua jadi begitu indah
bermakna. 
     Namun ketika kita mengalami pandemi, kita dapat semakin merasakan
bahwa tidak ada yang bisa menggantikan sebuah perjumpaan secara
langsung. Berbagai sarana online yang disediakan sepertinya hanya mengisi
beberapa bagian aspek perjumpaan itu. Entah itu urusan keluarga, sekolah,
kuliah, pertemuan dengan teman OMK bahkan juga ketika mengikuti Misa
lewat media streaming. Ada sesuatu yang hilang dan kurang. 
  Atau yang dirasakan teman-teman adalah sebaliknya? Teman-teman muda
justru tidak merasakan adanya perbedaan yang berarti. Semua sama saja
entah perjumpaan langsung atau lewat media. Sama-sama tidak ada
gregetnya, lebih mudah dan praktis. Hehe …

     Teman-teman muda.....
   Dalam bacaan Kitab Suci hari ini, para murid mengalami perjumpaan
dengan Yesus. Mereka pada akhirnya berjumpa kembali dengan Yesus, Pribadi
yang begitu berarti bagi hidup mereka. Peristiwa Emaus terjadi setelah Yesus
disalib. Awalnya mereka tidak menyadari bahwa mereka berjumpa dengan
Yesus. Mereka menyangka Yesus adalah orang asing yang bahkan belum
pernah dengar peristiwa yang baru saja terjadi. Baru ketika Yesus memecah
roti, mereka menyadari Yesus sendiri yang berada bersama mereka selama ini. 
     Seringkali kita pun seperti para murid tadi. Tidak berjumpa dengan Yesus
bukan karena tidak ada Yesus, tapi lebih karena hati kita yang belum terbuka
pada kehadiran Yesus. Ada banyak faktor yang membuat kita tidak menyadari
kehadiran Yesus baik dalam hidup sehari-hari maupun dalam Ekaristi.
Utamanya adalah karena kita sering fokus pada diri kita saja. Misalnya tentang
Ekaristi, kita berkomentar bahwa Misa itu membosankan, terlalu lama, homili
Romo terlalu sulit dipahami, penyampaiannya datar-datar saja, tidak ketemu
teman muda lainnya karena isinya orang tua semua, lagu-lagunya super
lambat dan tidak menghibur, dan alasan lainnya. Seringkali kita sambil lalu
ketika merayakan Ekaristi karena tidak mengetahui makna dan kurang
menyadari bahwa Yesus sungguh hadir dalam Ekaristi. Padahal dalam Ekaristi,
kita sungguh mengalami perjumpaan bahkan persatuan dengan Tuhan Yesus
sendiri. 
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Dari 5 kehadiran Kristus dalam Ekaristi, bagian manakah yang seringkali
teman-teman sungguh hayati? Mengapa?

    Maka, apa yang harus kita sadari? Pertama, Ekaristi itu bukanlah tentang
kita, selera kita, keinginan kita saja. Ekaristi adalah tentang Tuhan Yesus
sendiri. Dalam Ekaristi, Allah menyatakan cinta-Nya yang paling agung bagi
kita. Allah sendiri yang menetapkan Ekaristi bagi kita. 
Ajaran iman Katolik mengatakan bahwa kehadiran Yesus dalam Ekaristi
dinyatakan dalam lima hal yakni 1) dalam Imam, yang mempersembahkan
Ekaristi; 2) secara khusus dalam rupa Roti dan Anggur, keseluruhan Kristus,
Tubuh dan Darah, Jiwa dan Ke-Allahan ada dalam rupa roti dan anggur,
dalam Ekaristi Kudus; 3) dalam Sabda-Nya, yang dibacakan atau didaraskan
dalam Liturgi Sabda, termasuk di sini dalam Bacaan Pertama, Mazmur,
Bacaan Kedua, Bait Pengantar Injil, Injil, Homili; 4) dalam jemaat, sebab
dikatakan bahwa dalam dua atau tiga orang berkumpul dalam nama Tuhan,
Ia hadir di tengah mereka, dan 5) Altar. Oleh karena itu, Ekaristi mengajak kita
untuk mau memperhatikan hadirnya Yesus dalam kelima hal tersebut. Kita
tidak hanya sekedar melihat tapi memberikan perhatian kita, fokus pada
kehadiran Yesus yang hidup.

     Teman-teman muda.....
   Langkah yang kedua yang dapat kita lakukan adalah terus memohon
rahmat iman juga dari Tuhan agar membuka hati kita pada kehadiran-Nya,
terus menuntun kita untuk mengenal dan bersatu dengan-Nya dalam
Ekaristi. Sama seperti dua murid Emaus yang mendapat rahmat untuk pada
akhirnya mengenal Tuhan, kita pun perlu selalu memohon rahmat berjumpa
dan bersatu dengan Yesus.
 Dalam Ekaristi, kita ada di dalam hadirat dan kasih Tuhan. Kita ada dalam
naungan kasih Pribadi yang Mencintai dengan sepenuhnya. Maka jangan
pernah ragu untuk menyampaikan dan mempersembahkan seluruh diri kita
ketika merayakan Ekaristi. Berbincang-bincanglah dengan leluasa pada-Nya,
ceritakan hidupmu, persatukan diri-Mu dengan Dia. 
  Rahmat berjumpa dengan Yesus adalah hal yang paling berharga. Berjumpa
dengan Yesus selalu mendatangkan sukacita yang luar biasa. Begitu luar
biasanya sehingga kita pun tak sabar untuk mewartakan sukacita
keselamatan itu pada semua orang. 
   Semoga dalam perjalanan iman teman-teman muda, pada akhirnya bisa
merasakan seperti dua murid di Emaus itu. Sebuah hati yang berkobar-kobar,
ketika Ia berbicara dengan kita di tengah jalan dan ketika Ia menerangkan
Kitab Suci kepada kita? “. 
 
Aksi 
Menulis refleksi dalam jurnal pribadi, dengan pertanyaan:
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Doa Penutup
Doa Komuni Batin

 
   Yesusku, aku percaya, Engkau sungguh hadir dalam Sakramen Mahakudus.
Aku mencintai-Mu lebih dari segalanya dan aku merindukan kehadiran-Mu
dalam jiwaku. Karena sekarang aku tak dapat menyambut-Mu dalam
Sakramen Ekaristi datanglah sekurang-kurangnya secara rohani ke dalam
hatiku. Karena Engkau hadir di sini, aku memeluk-Mu dan mempersatuan
diriku sepenuhnya kepada-Mu. Jangan biarkan aku terpisah daripada-Mu.
Amin

Lagu Penutup 
Hadir-Mu dalam Ekaristi

Syair, Lagu, Aransemen: Fr. Thery Cholma Bancin
 

Syukurku di hadirat-Mu
Kau hadir dalam Ekaristi 
s'bagai bukti cinta-Mu 
yang menaungi umat-Mu

Kau hadir dalam rupa hosti 
menjadi santapan rohani 
s'bagai bukti cinta-Mu 
bagi jiwa yang tersesat

T'rima dan makanlah
Inilah Tubuh-Ku yang Kuserahkan bagimu
T'rima dan minumlah piala darah-Ku
kenangkan perjamuan-Ku
Ku terima cinta-Mu dalam Ekarist

(https://www.youtube.com/watch?v=HTYeF4YqUZQ)
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Lampiran 

https://bit.ly/3gEnysa
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OMK menyadari kesatuannya dengan Yesus dalam Ekaristi 
OMK memahami Ekaristi sebagai sumber dan puncak hidup umat beriman

Tujuan
1.
2.

Lagu Pembuka
Dulu Yesus Berpuasa (PS. 490)

 
Dulu Yesus berpuasa empat puluh hari lamanya
Ia pun merasa lapar, si penggoda datang katanya
"Bila Kau Putra Ilahi, batu ini jadikanlah roti"
Jawab Yesus sabda-Nya: Hidup tak hanya dengan roti

Pengantar
    Teman-teman yang terkasih, minggu lalu di pertemuan 2, kita semua sudah
belajar tentang bagaimana kita berjumpa dengan Yesus melalui perayaan
Ekaristi dan merasakan kehadiran-Nya yang sungguh nyata. Memasuki
pertemuan 3, kita diajak untuk kembali menyadari kesatuan kita dengan
Yesus dalam Ekaristi. Kita semua tahu bahwa Ekaristi merupakan sumber dan
puncak kehidupan iman kita, walau seringkali kita barangkali kurang
memaknai serta menghayati sumber dan puncak hidup iman kita itu. Mari
kita dalami pertemuan ini bersama-sama.

Doa Pembuka
     Allah Bapa yang penuh kasih, kami bersyukur dan berterimakasih kepada-
Mu atas penyertaan dan penyelenggaraan ilahi-Mu yang telah Engkau
berikan kepada kami semua. Kami bersyukur pula karena di Masa Prapaskah
ini kami boleh menerima kesempatan untuk bertobat dan menjalani hidup
baru agar kami semakin layak bersatu dengan Engkau sendiri. Kami hendak
belajar untuk menghayati Ekaristi dengan sungguh-sungguh serta
merasakan kehadiran-Mu yang nyata dalam rupa roti-anggur yang kami
sambut saat perayaan Ekaristi. Bantulah kami, ya Bapa, agar kami dapat
sungguh-sungguh merasakan rahmat cinta serta pengorbanan Putera-Mu
dalam perayaan Ekaristi yang kami rayakan sehingga kami senantiasa Kau
pantaskan dan Kau layakkan untuk bersatu dengan Kristus. Semua doa ini
kami panjatkan ke hadirat-Mu dengan pengantaraan Yesus Kristus, Tuhan
kami. Amin.

INSIDE HIM
OMK BERSATU DALAM YESUS

PERTEMUAN  3
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Belajar dari Pengalaman
Menyimak sebuah cerita aplikasi:

Kembali ke Gereja

     Suatu hari, Edi pergi ke gereja untuk mengikuti Misa, setelah sekian lama ia
tidak merayakan Misa di gereja. Dalam perjalanan menuju gereja, ia
merasakan suatu perasaan yang selama ini tertahan di dalam hatinya yaitu
perasaan rindu. Perasaan rindu itu seolah-olah menjadi meluap-luap saat ia
memutuskan untuk datang Misa ke gereja. Edi merasa jantungnya sudah
berdegup tidak karuan karena ia sudah lama sekali tidak ke gereja
dikarenakan ia masih takut dengan pandemi yang belum kunjung berhenti.
Sesampainya ia di gereja, ia menghela nafas di depan pintu  gereja dan
melangkah masuk dengan mantap melalui pintu gereja. Setelah duduk di
bangku, Edi kemudian berdoa dan ia meluapkan segala rasa syukur serta
kerinduannya bisa datang kembali ke gereja untuk merayakan Misa. Tanpa ia
sadari, titik-titik air mata mulai menetes membasahi pipinya saat ia sedang
berdoa dalam hening. 
      Ketika Edi sedang berdoa, seorang OMK serta teman Edi yang bernama
Rudi ikut datang ke gereja dan duduk di tempat kosong persis di samping Edi
untuk mengikuti Misa. Rudi melihat momen di mana Edi berdoa sambil
menitikkan air mata, kemudian ia sejenak berdoa. Setelah mereka selesai
berdoa, Rudi berbincang sejenak dengan Edi; “Sepertinya kamu udah lama
banget ya gak dateng ke gereja, Edi.”, kata Rudi. Edi pun menjawab sambil
tersenyum, “Iya nih, Rud. Aku udah kepengen banget misa di gereja secara
langsung dan menyambut Tubuh Kristus. Tapi berhubung masih gak
memungkinkan karena pandemi, ya udah, aku tahan dulu sampai
kesempatan sekarang ini datang juga.” Rudi pun seketika paham akan
momen di mana Edi sempat menitikkan air mata saat berdoa dan Rudi
menimpali; “Wah pantesan tadi aku lihat kamu berdoa sambil nangis.
Ternyata itu toh alasanmu datang Misa di gereja sekarang ini.” Mendengar
itu, Edi menyeka matanya dan berkata; “Wah iya ya, aku gak sadar kalau tadi
sempet nangis pas berdoa. Aku ngerasa kayak apa yang udah aku rindukan
selama ini akhirnya kesampaian juga.” Sambil mengangguk, Rudi merasa
tersentuh dengan apa yang dikatakan oleh Edi sehingga ia mulai
merenungkan kembali apa tujuannya mengikuti Misa selama ini. Rudi pun
berkata kepada Edi, “Kalo aku sendiri belum sampai ke situ sih, Ed, soalnya
selama ini aku ikut Misa kayak seperti rutinitas mingguan aja. Begitu juga
dengan Misa online aku anggap ya sama aja seperti sekarang ini, gak ada
bedanya, pokoknya tiap Minggu aku harus Misa.”
     Rudi menceritakan secara singkat pengalamannya kepada Edi bahwa ia
masih berusaha untuk menghayati Misa sebagai kebutuhan yang mendasar
bagi imannya, bukan sebagai rutinitas semata. Edi mengerti apa yang dialami 
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Bagaimana perasaanku setelah mendengarkan pengalaman dari cerita di
atas?
Apa arti Ekaristi bagi diriku sebagai orang muda Katolik?
Apakah yang mestinya aku lakukan, sebagai orang muda Katolik, setelah
merayakan Ekaristi?

oleh Rudi karena ia sendiri pernah berada di titik yang sama seperti yang
dialami oleh Rudi sehingga ia paham situasi yang dialami oleh Rudi. Edi pun
berkata, “Rudi, gak apa-apa kok kalau kamu masih ada di tahap itu. Aku
pun pernah seperti kamu dulu, tapi akhirnya aku sadar kalau Misa itu bener-
bener aku butuhkan demi pertumbuhan imanku setelah aku teringat pesan
dari ayahku kalau Misa itu seperti sayur yang harus dimakan agar tubuh
kita sehat. Makanya, aku datang Misa di gereja untuk memberikan
makanan bagi pertumbuhan imanku.” Mendengar apa yang dikatakan oleh
Edi, Rudi pun menoleh ke arah Edi dan kemudian berkata padanya; “Edi,
sekarang aku yakin kalau Tuhan sudah ngingetin aku lewat kamu. Aku
berjanji sama diriku sendiri kalau mulai hari ini, aku akan sungguh-sungguh
berusaha menghayati Misa dan memperhatikan kebutuhan imanku.
Terimakasih ya.” Edi tersenyum melihat wajah Rudi yang sumringah dan
akhirnya mereka pun merayakan Ekaristi bersama-sama dengan khidmat
serta penuh penghayatan.

Pertanyaan Sharing
1.

2.
3.

 
Belajar dari Kitab Suci

Yohanes 6:48-59
Roti Hidup

   "Akulah roti hidup.   Nenek moyangmu telah makan manna di padang
gurun dan mereka telah mati.   Inilah roti yang turun dari sorga: Barangsiapa
makan dari padanya, ia tidak akan mati.   Akulah roti hidup yang telah turun
dari sorga. Jikalau seorang makan dari roti ini, ia akan hidup selama-lamanya,
dan roti yang Kuberikan itu ialah daging-Ku, yang akan Kuberikan untuk
hidup dunia."  Orang-orang Yahudi bertengkar antara sesama mereka dan
berkata: "Bagaimana Ia ini dapat memberikan daging-Nya kepada kita untuk
dimakan?"  Maka kata Yesus kepada mereka: "Aku berkata kepadamu,
sesungguhnya jikalau kamu tidak makan daging Anak Manusia dan minum
darah-Nya, kamu tidak mempunyai hidup di dalam dirimu.  Barangsiapa
makan daging-Ku dan minum darah-Ku, ia mempunyai hidup yang kekal dan
Aku akan membangkitkan dia pada akhir zaman.   Sebab daging-Ku adalah
benar-benar makanan dan darah-Ku adalah benar-benar minuman.
56Barangsiapa makan daging-Ku dan minum darah-Ku, ia tinggal di dalam
Aku dan Aku di dalam dia.    Sama sama seperti Baya yang hidup mengutus 
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Menurut bacaan Kitab Suci di atas, sebagai orang muda Katolik, dengan
apa kita memperoleh hidup kekal?
Menurut teman muda, apa makna dari kata “makan daging-Ku dan
minum darah-Ku”?
Apa yang seharusnya kita lakukan setelah “makan daging Anak Manusia
dan minum darah-Nya”?

Aku dan Aku hidup oleh Bapa, demikian juga barangsiapa yang memakan
Aku, akan hidup oleh Aku.   Inilah roti yang telah turun dari sorga, bukan roti
seperti yang dimakan nenek moyangmu dan mereka telah mati. Barangsiapa
makan roti ini, ia  akan hidup selama-lamanya."  Semuanya ini dikatakan
Yesus di Kapernaum ketika Ia mengajar di rumah ibadat.

Pertanyaan Pendalaman

Peneguhan
     Teman-teman muda yang terkasih.....
  Kita barangkali pernah mengalami, atau mungkin saat ini sedang
mengalami situasi serupa seperti Edi maupun Rudi. Barangkali, kita sering
merasa males atau angin-anginan ikut Misa dan bahkan tidak mau ikut Misa.
Hal tersebut adalah sesuatu yang wajar bagi teman muda sebagai bentuk
proses pendewasaan diri sekaligus pendewasaan iman. 
   Segala proses yang kita alami dalam menghayati Ekaristi terkadang
mengalami jatuh bangun. Yang terpenting adalah kita selalu berjuang untuk
mendapatkan buah-buah rohani bagi pertumbuhan iman kita. Kesadaran ini
diperlukan agar kita mampu merasakan sendiri kehadiran Yesus dalam
Ekaristi yang menjadi Kurban demi keselamatan kita.
 
     Teman-teman muda.....
     Dalam bacaan Kitab Suci di atas, Tuhan Yesus menyampaikan salah satu
pondasi ajaran iman mengenai Ekaristi. Tuhan Yesus mengatakan bahwa Ia
adalah Roti Hidup. Dalam Yohanes 6: 51 “Akulah roti hidup yang telah turun
dari sorga. Jikalau seorang makan dari roti ini, ia akan hidup selama-lamanya,
dan roti yang Kuberikan itu ialah daging-Ku, yang akan Kuberikan untuk
hidup dunia." Perkataan tersebut diwujudkan oleh Tuhan Yesus secara nyata
dalam Kurban Salib-Nya yang kita rayakan dalam Ekaristi hingga hari ini. Kita
menerima Roti Hidup yang adalah Tuhan Yesus sendiri dalam rupa komuni
yang kita imani dan rayakan dalam Ekaristi. Menerima komuni dalam Ekaristi
berarti bersatu dengan Yesus Sang Roti Hidup. 
   Kesatuan diri kita dengan Yesus dalam Ekaristi ditandai oleh momentum
“makan”. Makan yang bukan sembarang makan, melainkan makan Tubuh
Kristus sendiri. Peristiwa makan Tubuh  Kristus dalam Ekaristi itu sendiri
terjadi ketika kita menerima komuni suci. Saat Hosti Kudus telah kita sambut 
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maka Tubuh Kristus sudah menyatu di dalam tubuh kita dan justru menjadi
nutrisi yang berdaya-guna bagi kehidupan iman kita. Namun kita perlu
menyadari bahwa kita juga mengambil bagian dalam kesatuan dengan
Kristus ini, yakni melalui pertobatan diri kita, sehingga persatuan antara diri
kita dengan Kristus merupakan upaya bersama. Kristus bersatu di dalam kita
dan kita mempersatukan diri kita dengan Kristus.
Kita bisa membayangkan ketika tubuh kita kekurangan makanan, maka
reaksi alamiah yang dirasakan adalah lapar sehingga kita segera bergerak
untuk memperoleh makanan. Setelah kita mendapatkan makanan, makanan
yang kita konsumsi itu menyatu menjadi bagian dari diri kita sehingga tubuh
kita memperoleh kekuatan yang dibutuhkan. 

     Teman-teman muda.....
     Pengalaman dari Rudi dan Edi kiranya semakin menyadarkan kita bahwa
Ekaristi adalah sumber dan puncak dari hidup iman kita sebagai orang
Kristiani. Bisa dibayangkan ketika perayaan Ekaristi sudah tidak dirayakan lagi
di mana pun, iman kita semakin rapuh dan, lebih parahnya lagi, kita
kehilangan arah hidup serta identitas kita sebagai orang Katolik. 
     Di dalam Ekaristi, kita diajak untuk mengarahkan diri kepada Yesus yang
hadir nyata dalam rupa roti dan anggur yang kita sambut saat Komuni Suci.
Dan hanya dengan menyambut-Nya, kita memperoleh rahmat yang begitu
melimpah karena pengorbanan Yesus dalam Ekaristi. Selain itu, Ekaristi yang
kita sambut ini juga diharapkan menghasilkan buah-buah rohani yang
Ekaristis. Kita tidak hanya sekedar berhenti pada perayaan ritual saja,
melainkan kita membawanya dalam kehidupan sehari-hari seperti semangat
persaudaraan, semakin mengasihi sesama kita, dan sebagainya. 
   Di saat kita sudah menyatu dengan Kristus dalam Ekaristi, maka kita
menjadi siap untuk diutus untuk menghasilkan serta membagikan buah-
buah rohani itu kepada semua orang sehingga Kristus semakin hidup di
tengah-tengah kehidupan kita sehari-hari. Apa yang kita alami dalam upaya
untuk semakin menghayati Ekaristi itu sungguh-sungguh menjadi suatu
pengalaman yang meneguhkan iman kita dan tidak melunturkan semangat
kita untuk hadir merayakan Misa di gereja.
 
Aksi
Bacalah kisah hidup dari Beata Anna Katharina Emerick

Doa Penutup
     Allah yang penuh kasih, kami mengucapkan syukur dan terimakasih ke
hadirat-Mu atas kesempatan penuh rahmat yang telah Kau berikan kepada
kami semua. Kami bersyukur pula karena kami telah belajar untuk
menyatukan diri kami bersama dengan Kurban Suci Putera-Mu dalam 
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Ekaristi. Kami mohon kepada-Mu, temanilah kami senantiasa dalam segala
usaha kami untuk terus menghayati Ekaristi Kudus sehingga kami dapat
memperoleh buah-buah iman yang menuntun kami pada keselamatan kekal.
Semoga seluruh perjalanan hidup kami semakin mendorong kami untuk
menjadi saksi dan pewarta keselamatan bagi sesama kami, sehingga hidup
kami pun bertumbuh dan berbuah Ekaristis serta menjadi berkat bagi siapa
pun yang kami jumpai setiap hari. Semua doa ini kami panjatkan ke hadirat-
Mu dengan pengantaraan Yesus Kristus, Tuhan kami. Amin.

Lagu Penutup
Pujian Kepada-Mu, Tuhan (PS. 432)

Pujian kepada-Mu, Tuhan, Kau jadi santapan yang ilahi
Dikaulah tumpuan harapan sumber kes'lamatan yang abadi

Tinggallah bersama umat-Mu, teguhkan iman, harap, kasihnya 
Kuatkanlah dengan rahmat-Mu dalam mewujudkan amanat-Mu
           
Di tengah kehidupan ini yang sarat susah dan duka lara
Dikaulah kekuatan kami teman setia untuk selamanya

Bersatu dengan Tuhan dalam Ekaristi

Kita, s’bagai umat Kristus
T’rima, makanlah tubuh-Nya
Yang menjadi korban kudus
Roti, kehidupan kekal

T’rima, minumlah darah-Nya
Darah perjanjian baru
Ditumpahkan bagi semua orang
Demi, pengampunan dosa

(#)   Kita berkumpul di atas nama-Nya
Bersama berdoa, menyembah, memuji
Mengenang-Nya, dalam Ekaristi
Bersatu kita dengan Tuhan
Bertobat, berdamai
Saling mengasihi
Rendahkan hati, saling mengampuni
Agar layak menerima-Nya
Dan bebas dari dosa
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Syukur, pada-Mu Tuhan
Atas, cinta kasih-Nya
Engkau santapan rohani
Sumber, iman Gereja

Renung, firman di Alkitab
Renung, sekelilingmu
Apakah sumbanganmu
S’bagai, umat Ekaristi

(#) Salib, lambang keseksaan
Namun jiwamu tak seksa
Berbahagialah umat
Yang percaya, pasti selamat ........
Selamat (3x)

https://www.youtube.com/watch?v=W2BE9u_iyI0
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OMK menyadari makna partisipasi secara sadar, penuh, aktif dalam
merayakan Ekaristi.
OMK mewujudkan partisipasi secara sadar, penuh, dan aktif dalam
merayakan Ekaristi.

Tujuan
1.

2.

Lagu Pembuka
Yerusalem Lihatlah Rajamu (MB. 395)

 
Di kala Yesus disambut di gerbang Yerusalem, 
Umat bagai lautan dengan palma di tangan 
Gemuruh sorak dan sorai, “Kristus Raja Damai”

Reff:  Yerusalem, Yerusalem, lihatlah Rajamu 
Hosanna, terpujilah, Kristus Raja Maha Jaya (2x)
 
(https://www.youtube.com/watch?v=N2MPL4jk3l8) 

Saya Tahu, Sadar, Siap dan Melakukan

Saya tahu sadar siap dan melakukan
Saya tahu sadar siap dan melakukan
Saya tahu sadar siap
Saya siap sadar tahu
Saya tahu sadar siap dan melakukan

(https://www.youtube.com/watch?v=giBjC_fPqHU)

Pengantar
   Halo teman-teman muda, syukur puji Tuhan kita berjumpa lagi dalam
pendalaman iman masa Prapaskah yang keempat. Pertemuan sebelumnya
kita telah menyadari melalui Ekaristi kita bersatu dengan Yesus. Kita pun
disatukan oleh Kristus dengan Gereja-Nya. Kerinduan kita akan bersatu
dengan Yesus membangkitkan kemauan kita untuk berpartisipasi dalam
perayaan Ekaristi. Kita perlu berpartisipasi secara sadar, penuh, dan aktif
saat merayakan Ekaristi. Mari, kita dalami bersama pertemuan kita hari ini.

GET UP
OMK BERPARTISIPASI SECARA SADAR, PENUH, DAN AKTIF

PERTEMUAN 4
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Apa saja perbedaan yang terlihat dalam tabel Anda? 
Apa perbedaan yang paling menonjol dalam merayakan dan mengikuti
Ekaristi?
Apa yang teman-teman rasakan ketika mengetahui perbedaan tersebut?

Doa Pembuka
      Allah Bapa yang Mahabaik, syukur kami haturkan atas rahmat perjumpaan
dalam pendalaman iman masa Prapaskah yang keempat ini. Kami mungkin
sudah lama tidak bertemu dengan mu secara langsung dalam perayaan
Ekaristi namun di dalam hati kami kerinduan itu masih ada dan kami
sungguh rindu kepada-Mu. Dalam pertemuan kali ini kami ingin
membangkitkan lagi semangat kami untuk bertemu dengan-Mu secara
langsung dan menerima rahmat dari-Mu. Demi Kristus Tuhan dan
Pengantara kami. Amin. 

Belajar dari Pengalaman
    Situasi pandemi membuat kita mengalami dua situasi dalam hidup meng-
Gereja. Bisa jadi kita mengikuti Ekaristi di rumah ataupun di kost; atau
memilih untuk merayakan Ekaristi di gereja. Teman muda pasti menyadari
hal ini ada bedanya bukan? Sekarang kita coba membandingkan dan men-
sharing-kan apa yang sungguh tidak bisa didapatkan dari kedua situasi
tersebut. Pendamping memberikan lembar kerja (terlampir).

Pertanyaan untuk Sharing
1.
2.

3.

Belajar dari Ajaran Gereja
Sacrosanctum Concilium

28. Martabat perayaan 
     Pada perayaan-perayaan Liturgi setiap anggota, entah pelayan (pemimpin)
entah umat, hendaknya dalam menunaikan tugas hanya menjalankan, dan
melakukan seutuhnya, apa yang menjadi perannya menurut hakikat
perayaan serta kaidah-kaidah Liturgi.

48. Keikutsertaan aktif kaum beriman 
    Maka dari itu Gereja dengan susah payah berusaha, jangan sampai umat
beriman menghadiri misteri iman itu sebagai orang luar atau penonton yang
bisu, melainkan supaya melalui upacara dan doa-doa memahami misteri itu
dengan baik, dan ikut serta penuh khidmat dan secara aktif. Hendaknya
mereka rela diajar oleh sabda Allah, disegarkan oleh santapan Tubuh Tuhan,
bersyukur kepada Allah. Hendaknya sambil mempersembahkan Hosti yang
tak ternoda bukan saja melalui tangan imam, melainkan juga bersama
dengannya, mereka belajar mempersembahkan diri, dan dari hari ke hari 
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Menurut teman-teman hal apa yang ditekankan dalam dokumen di atas?
Menurut teman-teman kenapa kita harus sadar penuh aktif dalam
perayaan Ekaristi?

Partisipasi Sadar

berkat perantaraan Kristus makin penuh dipersatukan dengan Allah dan
antar mereka sendiri, sehingga akhirnya Allah menjadi segalanya dalam
semua.

Pertanyaan pendalaman Kitab Suci:
1.
2.

Peneguhan 
     Teman muda yang terkasih di dalam Kristus.....
   Sudah hampir dua tahun kita bergelut dengan Covid 19 dan dalam masa
tersebut juga kesetiaan kita kepada Kristus diuji. Pandemi sudah mereda
namun semangat dari beberapa teman muda untuk kembali merayakan
Ekaristi juga ikut mereda, bahkan ada yang sudah merasa  tidak perlu
merayakan Ekaristi karena sudah mengikuti perayaan Ekaristi di rumah
secara live streaming. Apakah merayakan Ekaristi bisa digantikan dengan
mengikuti perayaan Ekaristi dari rumah? Apa yang membedakan?
     Pertanyaan-pertanyaan tersebut sebaiknya kita tanyakan kembali kepada
diri kita masing-masing agar kita menemukan makna dari merayakan Ekaristi
yang kita ikuti secara rutin. Bisa jadi karena rutin, kita malah kehilangan
makna dari Ekaristi itu sendiri. Kalau kita ditanya apa yang membedakan
mengikuti Ekaristi di rumah dengan merayakan Ekaristi, tentu saja
jawabannya adalah PARTISIPASI.
    Kenapa partisipasi? Bukannya yang membedakan antara mengikuti misa
dari rumah dan merayakan misa secara langsung di gereja adalah tidak
menerima komuni kudus? Mari kita berandai-andai, apabila teman-teman
mengikuti Ekaristi di rumah secara Live Streaming. Ketika pembagian
komuni, hosti yang sudah menjadi Tubuh Kristus diantar ke rumah teman-
teman. Kemudian teman-teman memakan hosti tersebut di rumah. Apakah
rasanya sudah sama seperti dulu ketika kita merayakan Ekaristi? Tentu tidak. 
   Yang sangat tidak bisa digantikan ketika kita merayakan Ekaristi adalah
keagungan Ekaristi yang kita rasakan ketika kita bersama-sama berpartisipasi
secara sadar, penuh, dan aktif. Partisipasi ini senantiasa diwujudkan dalam
satu hati untuk merayakan dan bersyukur bersama atas rahmat karunia Allah
dalam perwujudan hosti yang kita terima ketika merayakan Ekaristi.
Partisipasi secara sadar, penuh, dan aktif itu bagaimana?

     Kita diharapkan menghadirkan diri secara sadar dalam perayaan Ekaristi
tidak hanya jasmani saja yang dihadirkan di dalam perayaan Ekaristi namun
juga jiwa kita. Dalam perayaan Ekaristi kudus kita tidak hanya mengikuti

Pendalaman Iman Masa Prapaskah OMK Keuskupan Surabaya 202227



Partisipasi Penuh

Partisipasi Aktif

Buatlah agenda nonton bersama film tentang Perayaan Ekaristi sebagai
Mukjizat Terbesar: El Gran Milagro. Teman muda dapat menyaksikan
filmnya di link berikut: https://bit.ly/film-ekaristi

Ekaristi saja tapi kita juga diajak untuk merayakan Ekaristi. Ekaristi
merupakan pesta bagi kita semua yang sudah diundang dalam perjamuan
Kristus. Dengan sadar, kita diharapkan untuk bisa semakin menghayati dan
mengagumi makna perayaan Ekaristi. Misalnya dengan fokus mendengarkan
sabda dan tidak sibuk ngobrol atau bermain gadget, dan lain sebagainya.

    Kita diharapkan mengikuti Ekaristi secara utuh dari awal sampai akhir.
Karena Ekaristi adalah puncak dari perayaan misa. Maka, kita diharapkan
dapat mulai mendaki dari ritus pembuka sampai akhirnya sampai ke puncak
yaitu bersatu dengan Kristus ketika kita makan Tubuh Kristus dalam rupa
hosti. Setelah itu kita pun siap diutus untuk menjadi garam dan terang di
tengah masyarakat. Selain itu, untuk mendukung partisipasi secara penuh
kita perlu waktu untuk mempersiapkan diri sebelum merayakan Ekaristi. Kita
bisa datang lebih awal untuk hening berdoa dan mengarahkan hati. Kita bisa
meninggalkan gereja setelah menerima berkat dan perutusan dari imam.

    Kita disebut aktif dalam perayaan Ekaristi ketika kita juga berkontribusi.
Artinya ketika merayakan Ekaristi kita aktif menjawab, bernyanyi dan juga
mempersembahkan kurban seluruh hidup kita yang dilambangkan oleh roti
dan anggur yang dibawa dalam persiapan persembahan.

     Teman muda yang terkasih.....
     Setiap kali kita merayakan Ekaristi, Kristus melibatkan kita, anggota tubuh-
Nya, dalam karya keselamatan. Kita menanggapi kasih Kristus tersebut lewat
partisipasi sadar, penuh, dan aktif dalam Ekaristi. Partisipasi secara sadar,
penuh, dan aktif membantu kita menyiapkan sikap batin (kerendahan hati,
penyembahan, hormat, pujian, dan syukur) kepada Tuhan. Selain itu,
kesesuaian dan keselarasan kita dalam partisipasi bersama anggota Gereja
yang lain menyamakan sikap batin sebagai sebuah persekutuan. Mari, kita
merayakan Ekaristi dengan berpartisipasi secara sadar, penuh, dan aktif.

Aksi
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Doa Penutup
   Allah yang maha baik, terima kasih atas kesempatan yang luar biasa ini,
kami bisa berkumpul untuk mendalami sumber dan puncak hidup kami yaitu
Ekaristi. Semoga dalam pembelajaran ini kami bisa menumbuhkan kembali
semangat kami untuk bertemu dengan-Mu secara langsung dalam perayaan
Ekaristi di dalam rumah-Mu yang agung, agar kami sungguh bisa merasakan
kehadiran-Mu dalam rupa Tubuh Kristus. Ya Tuhan dampingilah kami dalam
perjalanan hidup kami agar kami selalu dekat dengan-Mu. Demi Kristus
Tuhan dan Pengantara kami. Amin. 

Lagu Penutup
 Bagaikan Bejana

Bagaikan bejana siap dibentuk
Demikian hidupku di tangan-Mu
Dengan urapan Kuasa Roh-Mu
Ku dibaharui selalu

Jadikan ku alat dalam Rumah-Mu
Inilah hidupku di Tangan-Mu
Bentuklah s’turut kehendak-Mu
Pakailah sesuai rencana-Mu

Ku mau seperti-Mu Yesus
Disempurnakan selalu
Dalam segenap jalanku
Memuliakan Nama-Mu

(https://www.youtube.com/watch?v=0FhyxUs9SEI)
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Lampiran
 

https://bit.ly/3rFYY0f
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OMK mengetahui buah-buah komuni dalam Ekaristi
OMK mewujudkan buah-buah komuni dalam kehidupan sehari-hari

Tujuan
1.
2.

Lagu Pembuka
Hamba-hamba-Mu Berhimpun (PS. 479)

 
Hamba hambaMu berhimpun, Tuhan, lihatlah,
Dalam kasih kami pandang salib-Mu, Tuhan.
Kami satu dalam doa di depan Allah:
Bimbing langkah kami Tuhan, Dikau Jalan.

 
Hidup ini adalah Kesempatan

 
Hidup ini adalah kesempatan
Hidup ini untuk melayani Tuhan
Jangan sia-sia kan waktu yang Tuhan beri
Hidup ini hanya sementara

Oh Tuhan pakailah hidupku
Selagi aku masih kuat
Suatu saat aku tak berdaya
Hidup ini sudah jadi berkat

Sekuntum bunga di pagi hari
Mekar indah harum di padang yang hijau
Demikian Tuhan mendandani rumput
Gugur bunga bila panas terik

Oh Tuhan pakailah hidupku
Selagi aku masih kuat
Suatu saat aku tak berdaya
Hidup ini sudah jadi berkat

(https://www.youtube.com/watch?v=dSUEq1k-P2E)

GO FOR MISSION
OMK MEWUJUDKAN BUAH EKARISTI

PERTEMUAN 5
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 Memperdalam persatuan kita dengan Kristus
 Memperbaharui rahmat baptisan yang sudah diterima
 Memisahkan kita dari dosa
 Mempersatukan dengan Gereja
 Mewajibkan kita terhadap kaum miskin

Pengantar
  Teman-teman muda yang terkasih, tak terasa kita sudah memasuki
pertemuan terakhir dari rangkaian Masa Prapaskah ini. Dalam pertemuan 1
hingga pertemuan 4, secara bertahap kita semua belajar mengenal dan
menghayati Ekaristi. 
    Kalau teman-teman ingat, Romo selalu memberikan berkat serta perutusan
di akhir Perayaan Ekaristi. Oleh karena itu, Ekaristi juga disebut dengan Misa
karena kita semua diutus untuk mewujudkan buah-buah Ekaristi (komuni)
tersebut. 
  Nah, sekarang kita diajak untuk merenungkan kembali, apakah saya sebagai
OMK setelah mengikuti perayaan Ekaristi telah membawa misi tentang buah-
buah Ekaristi di dalam kehidupan sehari-hari saya? Pada pertemuan terakhir
ini, tema yang kita renungkan adalah Go for Mission yaitu OMK diajak untuk
pergi keluar kembali untuk bermisi. 

Doa Pembuka
    Tuhan Yesus, kami bersyukur atas rahmat perjumpaan bersama teman-
teman muda di kesempatan kali ini. Kami mohon bimbinglah kami agar dapat
berdinamika dan belajar bersama-sama mengenai misi-Mu di pertemuan ini.
Ajarilah kami juga untuk mengenal buah-buah komuni agar kami dapat
bersatu dengan-Mu. Demi Kristus, Tuhan dan Juruselamat kami. Amin.

Belajar dari Ajaran Gereja
Katekismus Gereja Katolik (KGK)

Ringkasan dari KGK 1391-1398

Buah-buah komuni sebagai berikut:
1.
2.
3.
4.
5.

Belajar dari Pengalaman
     Hallo, teman-teman muda! Setelah ini kita belajar bersama-sama dari kisah
Beato Carlo Acutis. Beato Carlo Acutis lahir pada 3 Mei 1991 di London, Inggris.
Ia wafat pada 12 Oktober 2006 saat umur 15 tahun di Milan, Italia. Beato Carlo
Acutis adalah seorang remaja Katolik Roma Italia. Ia dikenal karena
mendokumentasikan mukjizat-mukjizat Ekaristi di seluruh dunia. Ia
mengkatalogkan mereka semua pada sebuah situs website yang dibuat oleh
dirinya sendiri pada berbulan-bulan sebelum ia meninggal akibat penyakit 
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 Teman-teman muda, apa pesan yang Anda dapatkan setelah menonton
film tersebut? 
 Menurut teman-teman muda, apa saja buah-buah komuni yang Anda
temukan dalam film tersebut?

 Komuni memperdalam persatuan kita dengan Kristus. 

yang dideritanya, yaitu leukemia. Ia disebut menjadi milenial pertama yang di-
beatifikasi. Untuk cerita lebih lanjut tentang Beato Carlo Acustis, Yuk kita
simak bersama-sama melalui link di bawah ini, teman muda…. 

(https://www.youtube.com/watch?v=m_zGGFJ2_74)

Pertanyaan sharing
   Nah, setelah teman-teman muda melihat bersama-sama kisah tentang
Beato Carlo Acutis. Mari teman muda menjawab pertanyaan di bawah ini.

1.

2.

Peneguhan
     Teman-teman muda.....
   Pada pertemuan terakhir ini, kita merenungkan bersama tentang buah-buah
komuni (Ekaristi). Seperti yang disampaikan di awal pertemuan, setiap kali kita
merayakan Ekaristi, kita mendapat perutusan untuk mewartakan kasih Tuhan.
Dengan kata lain, merayakan Ekaristi menuntut kita untuk berbuah, tidak
berhenti di kita saja. 
   Penjelasan detail tentang buah-buah komuni ada di buku Katekismus Gereja
Katolik (KGK) 1391-1398. Untuk saat ini, kita belajar bersama-sama tentang hal
tersebut:

1.
     Buah utama dari penerimaan Ekaristi di dalam komuni ialah persatuan
yang erat dengan Yesus Kristus. Kita ingat dalam pertemuan 3 (Inside Him),
komuni yang kita terima (makan) sungguh menyatukan diri kita dengan
Yesus. Hendaknya pun kita semakin serupa dengan Yesus yang kita terima
dalam diri kita. 
     Beato Carlo Acutis mempercayai bahwa menerima Yesus dalam Ekaristi
adalah pusat dari kesehariannya. Maka kita pun sebagai OMK dapat
mencontoh Beato Carlo Acutis bahwa Yesus adalah pusat dari keseharian kita,
sumber energi kita di dunia ini. Bagaimanapun keadaan kita, letih, lesu 
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karena pekerjaan atau permasalahan yang dihadapi, Yesuslah sumber energi
kita yang dapat kita temui saat menerima Ekaristi.
 
     2. Komuni memperbaharui rahmat baptisan yang sudah diterima
     Komuni dengan Tubuh Kristus yang telah bangkit, melindungi, menambah
dan membaharui pertumbuhan kehidupan rahmat yang diterima dalam
Pembaptisan. Pertumbuhan ini dalam kehidupan Kristen membutuhkan
makanan komuni Ekaristi, roti peziarahan kita, sampai kepada saat kematian
kita, di mana ia diberikan kepada kita sebagai bekal perjalanan. Layaknya
manusia jasmani kita yang selalu memerlukan makanan untuk hidup, maka
komuni ini sungguh menjadi Roti Hidup bagi jiwa kita. Setiap kali teman-
teman muda menerima komuni suci dalam Ekaristi, tiap kali itu pula teman-
teman muda memperbaharui rahmat baptismu. 

      3. Komuni memisahkan kita dari dosa
      Tubuh Kristus yang kita terima dalam komuni, telah diserahkan untuk kita
dan darah yang kita minum, telah dicurahkan untuk banyak orang demi
pengampunan dosa. Kristus menyerahkan Diri kepada kita, Ia menghidupkan
cinta kita dan memberi kita kekuatan, supaya memutuskan hubungan
dengan kecenderungan yang tidak teratur pada godaan dan dosa, Dan pada
akhirnya membuat kita berakar di dalam Dia. 
   Teman-teman muda pasti pernah mendengar pepatah bahwa kita akan
semakin serupa dengan orang dan lingkungan terdekat kita, entah itu baik
atau buruk. Sederhananya, semakin kita sering merayakan Ekaristi dengan
sepenuh, menerima Tubuh dan Darah-Nya, maka harusnya kita semakin
serupa dengan Yesus sendiri. Serupa dalam hal nilai, pilihan, tindakan yang
kita ambil, termasuk berkaitan dengan godaan dan dosa. Tentu, sebagai
orang muda kita perlu terus menimba kekuatan dalam Ekaristi untuk
menghadapi godaan dan dosa.
    Semakin kita ambil bagian dalam hidup Kristus dan semakin kita bergerak
maju dalam persahabatan dengan-Nya, semakin kurang pula bahaya bahwa
kita memisahkan diri dari-Nya oleh dosa besar. 
 
     4. Komuni mempersatukan dengan Gereja
     Siapa yang menerima Ekaristi, disatukan lebih erat dengan Kristus. Olehnya
Kristus menyatukan dia dengan semua umat beriman yang lain menjadi satu
tubuh yaitu Gereja. Komuni membaharui, memperkuat, dan memperdalam
penggabungan ke dalam Gereja, yang telah dimulai dengan Pembaptisan. 
   Teman-teman muda yang menerima komuni mendapat perutusan untuk
masuk dalam hidup meng-Gereja. Secara sederhana, kita bisa mewujudkan
persatuan tersebut dengan melibatkan diri dalam dinamika umat di
Lingkungan, komunitas OMK, kelompok kategorial dan sebagainya. 
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      5. Ekaristi mewajibkan kita terhadap kaum miskin
    Supaya dengan ketulusan hati menerima tubuh dan darah Kristus yang
diserahkan untuk kita, kita juga harus mengakui Kristus di dalam orang-orang
termiskin, saudara-saudara-Nya. Yesus sendiri memberi teladan nyata
mengasihi semua orang terlebih mereka yang miskin. Bila kita bersatu
dengan Yesus, maka kita juga bersatu dengan kasih-Nya yang nyata bagi
mereka yang miskin. Teman-teman muda, tentu tahu ada banyak hal yang
bisa diupayakan untuk membantu mereka yang miskin. Mulai dari upaya
membantu secara langsung dari segi ekonomi, hingga memberikan bekal
keterampilan, akses, dll agar mereka pun dapat memperoleh kehidupan yang
lebih baik. Beato Carlo Acutis juga memberikan teladan dalam mengasihi
orang miskin tersebut lewat berbagai cara sederhana. 

    Teman-teman muda, setelah membagi buah-buah komuni kepada sesama
dan tentunya kita mesti kembali pada Yesus Sumber Hidup Sejati. Nah, mari
kita bersama-sama untuk kembali lagi menerima Ekaristi secara langsung
bukan secara streaming supaya kita semua mendapatkan kembali buah-
buah komuni tersebut. 

Aksi
Mari kita bersama-sama untuk terlibat membantu panitia Paskah di Paroki. 

Doa Penutup
     Tuhan Yesus, kami bersyukur atas proses kami hari ini. Syukur juga atas
berbagai pengalaman suka dan duka ketika berjalan bersama-Mu. Engkau
mengajak kami untuk pergi bermisi seperti para murid-Mu. Engkau
mengajari kami untuk memiliki hati yang penuh dengan syukur atas apa
yang kami miliki saat ini. Tuhan Yesus, tambahkanlah iman kami hari demi
hari agar kami dapat menjadi murid-murid-Mu yang selalu siap untuk diutus
pergi di mana pun. Demi Kristus, Tuhan dan Pengantara kami. Amin.

Lagu Penutup 
Yesus Mengutus Murid-Nya (PS. 692)

Yesus mengutus murid-Nya pergi berdua-dua
Keluar masuk kota, menjelajah semua desa
Bawa kabar gembira kepada yang miskin papa
Di tangan Sang Pencipta semua ‘kan dapat berkah

Ref.
Marilah, kita pergi bekerja di ladang Tuhan
Menaburkan yang baik di dalam hati orang
Menaburkan yang baik di dalam hari orang
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