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Pengantar
 Halo teman muda Katolik Keuskupan Surabaya. Salam sejahtera bagi kita semua. 
Saat ini kita memasuki bulan Mei yaitu bulan Maria. Secara khusus pada bulan ini Gereja 
berdevosi pada Bunda Maria. Jika kita melihat sejarah, bulan Mei menjadi bulan Maria 
diawali dengan penetapan dogma Maria dikandung tanpa noda oleh Paus Pius IX. Bulan 
Mei menjadi bulan Maria diperkuat lagi oleh Ensiklik “Mense Maio” oleh Paus Paulus VI 
pada 29 April 1965. Dalam dokumen ini, Paus menyebut Mei jadi waktu yang tepat untuk 
mendaraskan doa, mempersembahkan penghormatan kepada Bunda Maria. “Maria berhak 
dianggap sebagai cara kita menuju kepada Kristus. Orang yang bertemu Maria tidak bisa 
tidak bertemu Kristus. Untuk alasan lain apa kita terus berpaling kepada Maria kecuali 
untuk mencari Kristus dalam pelukan-Nya, untuk mencari Juru Selamat kita di dalam Dia, 
melalui dia, dan bersama-Nya?”(MM art.1).

 Teman muda terkasih tidak lupa saya mengingatkan bahwa tema tahunan Keuskupan 
Surabaya tahun ini adalah “Bersatu dengan Kristus sebagai Guru dan Tuhan”. Persatuan 
itu kita rasakan dalam sakramen-sakramen Gereja terutama dalam Ekaristi. Maka dalam 
pendalaman iman ini seraya kita menghormati Bunda Maria, kita juga diajak oleh Bunda 
Maria untuk semakin Bersatu dengan Yesus melalui Ekaristi. Untuk itu dalam pendalaman 
ini ada 5 pertemuan dengan tema-tema sebagai berikut: 

- Pertama, “Mendengarkan dan menjawab Sabda Allah” di mana OMK diajak untuk 
meneladani Maria untuk mendengarkan dan menjawab Sabda Allah.
- Kedua,”Ekaristi sebagai perayaan pujian dan syukur” di mana OMK didorong untuk 
menghayati Ekaristi sebagai perayaan pujian dan syukur.
- Ketiga, “Mempersembahkan Hidup” di mana OMK diajak untuk mempersembahkan 
hidupnya dalam Ekaristi.
- Keempat,”Menerima Kurban Ekaristi” di mana OMK diajak untuk menghayati dan 
menemukan makna perayaan Ekaristi sebagai Kurban Tubuh dan Darah Kristus dalam 
sikap Maria.
- Kelima, “Hidup dalam Persekutuan” di mana OMK diajak untuk meneladani Bunda Maria 
yang menghidupi persekutan iman bersama para rasul.

 Akhir kata, semoga melalui pendalaman iman ini devosi kita pada Bunda Maria 
semakin kuat dan persatuan kita dengan Kristus melalui Ekaristi semakin erat. Berkat 
Tuhan menyertai kita semua.

Pastoran Algonz, 20 April 2022

RD. Silvester Elva Permadi
Ketua Komisi OMK Keuskupan Surabaya

Pengantar
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Pertemuan 1
Mendengarkan dan Menjawab Sabda Allah
Tujuan
1. OMK meneladani Maria untuk mendengarkan dan menjawab Sabda Allah.
2. OMK menyiapkan hati untuk mendengarkan dan menjawab Sabda Allah 
saat merayakan Ekaristi.
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PERTEMUAN 1
Mendengarkan dan Menjawab Sabda Allah

LAGU PEMBUKA
Maria, Bunda Ekaristi

Kala Yesus bersengsara, bunda-Nya setia mendampingi
Kala Yesus disalibkan, Bundanya berada di dekat-nya
Kala Yesus bangkit jaya, Bunda-Nya pun diangkat-Nya
Bunda Prawan murni tak bernoda menjadi mulia karena setia
 Dan sekarang kala kami mengenang besar-Nya cinta Tuhan
 Dalam rupa roti anggur, tubuh darah Yesus Kristus Tuhan
 Terkenanglah kami slalu kesetianmu, ya Bunda
 O Maria Bunda Ekaristi, Kau Ratu Surga pilihan Tuhan

Link Lagu: https://www.youtube.com/watch?v=amkO8O_-gew

PENGANTAR
 Teman muda yang terkasih, di Bulan Maria ini kita mendalami tema 
“Maria Bunda Ekaristi”. Pada pertemuan pertama ini kita diajak mendalami 
tema “Mendengarkan dan Menjawab Sabda Allah”. Bunda Maria merupakan 
teladan bagi kita. Ia telah menunjukkan kepada kita bagaimana menjadi 
pendengar dan penjawab Sabda Allah dalam kehidupan sehari-hari. Mari kita 
siapkan hati untuk pendalaman iman ini.

DOA PEMBUKA
 Allah Bapa yang maha baik, kami bersyukur Engkau perkenankan 
kami berkumpul di sini. Kami mohon sucikanlah hati dan pikiran kami 
untuk memuliakan dan memuji nama-Mu. Tuntunlah kami, agar mampu 
mendengarkan Sabda-Mu, baik dalam Ekaristi maupun melalui pengalaman 
hidup kami sehari-hari. Mampukan kami meneladani Bunda Maria yang selalu 
setia mendengarkan Sabda-Mu dan melakukannya dalam kehidupannya 
sehari-hari. Dengan pengantaraan Kristus, Tuhan kami. Amin.

BELAJAR DARI PENGALAMAN
Mintalah salah seorang untuk membaca cerita di bawah ini.

 Seorang kakek hidup di sebuah dusun terpencil dengan cucu 
lelakinya yang masih muda. Setiap pagi sang kakek bangun lebih awal 
dan membaca Alkitab di kamar tidurnya. Sudah lama cucunya ingin 
sekali meniru kebiasaan kakeknya. Suatu hari sang cucu bertanya, 
“Kakek, aku mencoba membaca Alkitab seperti yang kakek lakukan
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PERTANYAAN PENDALAMAN CERITA

1. Menurut teman muda, apa yang menarik dari cerita di atas? 
2. Menurut teman muda, apa pesan utama dari cerita di atas?

setiap hari, tetapi aku tidak memahaminya dan apa yang aku baca 
aku lupakan segera setelah aku menutup Alkitab. Apa manfaat dari 
membaca Alkitab, kakek?”

 Dengan tenang sang kakek mengambil sebuah keranjang 
terbuat dari daun lontar, tempat menyimpan arang dan abu dapur, lalu 
berkata kepada cucunya, “Bawa keranjang ini ke laut, isilah dengan 
air dan bawalah ke mari penuh dengan air”.

 Sang cucu melakukan seperti yang diperintahkan kakek. Tetapi 
air habis menetes sebelum tiba di depan rumah. Melihat itu kakeknya 
tersenyum dan berkata, “Usahakan lagi hal yang sama dan bisa lebih 
cepat lagi”. Maka cucunya kembali lagi ke laut dan mengambil air lalu 
berlari kembali ke rumah. Tetapi hasilnya tetap sia-sia, keranjang 
kosong. Ia tidak bawa air sedikit pun. Berulang kali ia lakukan hal yang 
sama, tetapi tetap saja sia-sia.

 Dengan napas terengah-engah, ia berkata kepada kakeknya 
bahwa mustahil membawa air dari laut ke rumah dengan keranjang 
daun lontar. Ia berkata lagi, “Kakek sudah lihat, sia-sia semua yang 
kulakukan”.

 Kakeknya menjawab, “Jadi kamu pikir sia-sia semua usahamu, 
anakku? Lihatlah baik-baik keranjang itu!” Sang cucu melihat keranjang 
yang tersimpan di depan matanya. Dan untuk pertama kalinya ia 
menyadari bahwa keranjang itu telah berubah dari keranjang arang 
dan abu yang kotor menjadi keranjang yang bersih luar dan dalamnya”.

 Maka kata kakeknya, “Cucuku, hal inilah yang terjadi ketika kamu 
membaca Alkitab. Kamu tidak bisa ingat dan memahami segalanya. 
Tetapi ketika kamu membacanya dengan tekun dan terus-menerus, 
kamu akan alami pembaharuan dan perubahan luar dan dalam dirimu. 
Hatimu menjadi baru dan tindakanmu pun berubah”.

(Disadur dari berbagai sumber)
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Lukas 1:26-38
Pemberitahuan tentang Kelahiran Yesus

 Dalam bulan yang keenam Allah menyuruh malaikat Gabriel 
pergi ke sebuah kota di Galilea bernama Nazaret, kepada seorang 
perawan yang bertunangan dengan seorang bernama Yusuf  dari 
keluarga Daud; nama perawan itu Maria. Ketika malaikat itu masuk 
ke rumah Maria, ia berkata: “Salam, hai engkau yang dikaruniai, 
Tuhan menyertai engkau.” Maria terkejut mendengar perkataan 
itu, lalu bertanya di dalam hatinya, apakah arti salam itu. Kata 
malaikat itu kepadanya: “Jangan takut, hai Maria, sebab engkau 
beroleh kasih karunia di hadapan Allah. Sesungguhnya engkau 
akan mengandung dan akan melahirkan seorang anak laki-laki dan 
hendaklah engkau menamai Dia Yesus. Ia akan menjadi besar dan 
akan disebut Anak Allah Yang Mahatinggi. Dan Tuhan Allah akan 
mengaruniakan kepada-Nya takhta Daud, bapa leluhur-Nya, dan 
Ia akan menjadi raja atas kaum keturunan Yakub sampai selama-
lamanya dan Kerajaan-Nya tidak akan berkesudahan. “Kata Maria 
kepada malaikat itu: “Bagaimana hal itu mungkin terjadi, karena 
aku belum bersuami?” Jawab malaikat itu kepadanya: “Roh Kudus 
akan turun atasmu dan kuasa Allah Yang Mahatinggi akan menaungi 
engkau; sebab itu anak yang akan kaulahirkan itu akan disebut 
kudus, Anak Allah. Dan sesungguhnya, Elisabet, sanakmu itu, ia pun 
sedang mengandung seorang anak laki-laki pada hari tuanya dan 
inilah bulan yang keenam bagi dia, yang disebut mandul itu. Sebab 
bagi Allah tidak ada yang mustahil”. Kata Maria: “Sesungguhnya aku 
ini adalah hamba Tuhan; jadilah padaku menurut perkataanmu itu.” 
Lalu malaikat itu meninggalkan dia.

PERTANYAAN PENDALAMAN KITAB SUCI
1. Menurut teman muda, ayat mana yang berkesan? Mengapa?
2. Menurut teman muda, apa pesan dari bacaan Kitab Suci di atas?

PENEGUHAN
 Teman muda yang terkasih, cerita pengalaman di atas menyadarkan kita 
bahwa tak jarang pandangan dan sikap kita seperti anak kecil tadi. Kita kurang 
mampu menyadari makna mendalam dari hal sederhana namun penting yang 
kita lakukan selama ini yakni membaca Kitab Suci. Kita seringkali merasa 
bahwa membaca Kitab Suci itu seolah sia-sia karena tidak memberi dampak 
‘nyata’. Namun, tanpa kita sadari bahwa setiap kali ketika kita membaca Kitab 
Suci, pasti selalu ada hal baik dan benar yang kita peroleh. Sebab dengan

BELAJAR DARI KITAB SUCI
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membaca Kitab Suci berarti kita membuka diri untuk mendengarkan Allah yang 
berbicara pada kita, terlebih ketika mendengarkan Sabda dalam perayaan 
Ekaristi.

 Saat ini kita sudah disibukkan dengan berbagai kegiatan sehari-hari 
seperti sekolah, kuliah, bekerja, menjalin relasi, berseluncur di dunia maya 
entah itu nge-game, TikTokan, chatting, dll. Bahkan ketika merayakan Ekaristi 
di gereja, tak jarang kita lupa untuk sejenak melepaskan diri dari berbagai 
kesibukan guna fokus mendengarkan Sabda Allah. Misalnya ketika perayaan 
Ekaristi, kita lebih sibuk dengan chat, ngobrol dengan teman, ngobrol dengan 
pacar, melamun, bahkan sibuk bermain game. Hal itu membuat kita tak jarang 
melewatkan Sabda dan menjawab dialog-dialog dalam doa saat perayaan 
Ekaristi berlangsung. Kita sekadar menjawab, tapi kita tidak dengan sungguh-
sungguh tulus dan rendah hati menjawab dialog-dialog dalam perayaan 
Ekaristi.

 Hari ini kita disuguhkan bacaan Injil tentang Bunda Maria yang menerima 
kabar gembira dari Malaikat Gabriel. Bunda Maria mendengarkan apa yang 
dikatakan Malaikat Gabriel bahwa ia akan mengandung dan melahirkan 
Juruselamat (bdk Luk 1:31). Saat itu Bunda Maria bertanya-tanya dalam hati 
tentang kabar Malaikat itu. Namun dalam iman, ketaatan dan kerendahan hati, 
Bunda Maria menyatakan kesediaannya dengan menjawab “Sesungguhnya 
aku ini adalah hamba Tuhan; jadilah padaku menurut perkataanmu itu”. Sejak 
saat itu Bunda Maria disebut sebagai Bunda Ekaristi sebab pada saat itulah 
Bunda Maria mengandung Tuhan Yesus, Kurban Ekaristi, dalam rahimnya.

 Teman muda, dari uraian di atas, kita mengetahui bahwa Bunda Maria 
mengajarkan pada kita tentang bagaimana mendengarkan dan menjawab 
Sabda Allah dengan iman, ketaatan dan kerendahan hati. Seperti dalam 
perayaan Ekaristi, kita juga diajak untuk mendengarkan dan menjawab Sabda 
Allah. Secara khusus dalam rangkaian liturgi Sabda mulai bacaan pertama, 
mazmur tanggapan, bacaan kedua (bila ada), bait pengantar Injil, bacaan Injil, 
homili, doa umat dan syahadat para rasul. Selain itu, kita juga diajak untuk 
menjawab dialog jawaban umat selama merayakan Ekaristi dengan sepenuh 
hati, misalnya jawaban: Dan bersama rohmu, Amin, dan sebagainya. Saat 
mendengarkan Sabda Allah dalam Ekaristi, kita mungkin tidak selalu bisa 
memahami secara jelas dan langsung apa maksud dari Sabda Allah tersebut. 
Akan tetapi kita diajak untuk meneladan sikap Bunda Maria yang menjawab 
Sabda Allah dengan iman, ketaatan dan kerendahan hati.

 Teman muda, mari kita mulai menyadari bahwa mendengarkan dan men-
jawab Sabda Allah tidak pernah merugikan diri kita. Tetapi justru semakin 
menyatukan kita dengan Tuhan sebagaimana diteladankan oleh Bunda Maria. 
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DOA ROSARIO
Intensi doa untuk Bapa Paus, para Uskup dan para Imam.

AKSI
1. Menyiapkan diri dengan membaca bacaan Misa sebelum perayaan Ekaristi 
dimulai
2. Selama merayakan Ekaristi, membuat komitmen untuk fokus mendengarkan 
Sabda dan menjawab dialog dalam doa-doa

DOA PENUTUP
 Allah Bapa yang Mahakasih, syukur tak terhingga kami ucapkan kepada-
Mu, pertemuan ini bisa berjalan dengan baik. Kami mohon agar Engkau 
berkenan mendampingi dan membimbing kami sebagaimana Engkau lakukan 
kepada Bunda Maria. Dampingilah kami pula agar mampu meneladan Bunda 
Maria dalam mendengarkan dan menjawab Sabda-Mu melalui tindakan kami 
sehari-hari. Semoga tantangan yang kami alami dalam kehidupan sehari-hari 
tidak melemahkan semangat kami, tetapi justru semakin kuat dan terus setia 
seperti Bunda Maria. Sebab, Dikaulah Allah kami, kini dan sepanjang masa. 
Amin.

LAGU PENUTUP
Maria Diberi Kabar Sukacita

Sebuah kabar dari surga dinyatakan pada Maria
Sebuah kabar sukacita tentang penebusan manusia
Meski tak seindah yang dibayangkannya
Namun dengan setia ia berkata
“Aku ini hanyalah seorang hamba
Jadilah seperti yang dinyatakan dan diinginkan Bapa”

Seperti Maria mendapat karunia
Pakai hidupku menjadi alat-Mu
Membawa berita di tengah dunia
Menyatakan jalan-Mu, Engkau Yesus Tuhanku

Link Lagu: https://www.youtube.com/watch?v=8o8U0eh7M2c
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Pertemuan 2
Ekaristi Perayaan Pujian dan Syukur
Tujuan
1. OMK memahami Kidung Pujian Maria dalam kaitannya dengan Ekaristi.
2. OMK menghayati Ekaristi sebagai perayaan pujian dan syukur.
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PERTEMUAN 2
Ekaristi Perayaan Pujian dan Syukur

LAGU PEMBUKA
Dengarkanlah Maria (PS 632)

Dengarkanlah, Maria, terima salamku
Dengan pujian syukur serta nyanyianku
Terpilihlah engkau Terpanggillah engkau
Menjadi bunda Yesus, Sang Jurus’lamatku

Dengan sebulat hati kau terima tugasmu
Menjadi Bunda Yesus Sang Jurus’lamatku
Terpujilah engkau di s’luruh dunia
Engkau tetap setia selama hidupmu

Link Lagu: https://www.youtube.com/watch?v=am4wHGHouZg 

PENGANTAR
 Halo teman muda! Bagaimana kabarnya? Terima kasih karena teman 
muda sekalian bisa menyempatkan waktunya untuk mengikuti pendalaman 
iman bulan Maria yang kedua. Apakah teman muda pernah mendengar kidung 
pujian Maria? Hari ini kita akan mengulas kidung pujian Maria dalam kaitannya 
dengan Ekaristi. Kidung pujian yang disampaikan Bunda Maria merupakan 
ungkapan syukur dan pujian pada Allah karena Maria dipilih menjadi ibu 
bagi Juruselamat. Mari kita dalami bersama dalam pertemuan hari dengan 
menyiapkan diri untuk berdoa...

DOA PEMBUKA
 Allah Bapa yang Mahakuasa dan kekal, kami mengucap syukur karena 
dapat berjumpa kembali dalam pendalaman iman bulan Maria ini. Kami mohon 
curahkanlah Roh Kudus agar kami dapat meneladani Bunda Maria untuk memuji 
dan bersyukur pada-Mu. Terangilah akal budi kami agar mampu menyiapkan 
diri supaya semakin bertumbuh dalam memuliakan nama-Mu. Semua doa ini 
kami panjatkan kepadamu, melalui perantaraan Putera-Mu Yesus Kristus, 
Tuhan kami yang bersatu dengan Dikau, dan dalam persekutuan Roh Kudus 
kini dan sepanjang segala masa. Amin.

BELAJAR DARI PENGALAMAN
 Mari kita sharing dalam kelompok kecil dengan menceritakan pengalaman 
yang sudah kita pernah alami dalam kehidupan kita sehari-hari dengan 
pertanyaan berikut ini:
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1. Hal apa atau peristiwa apa yang teman muda syukuri pada hari ini atau hari 
kemarin?
2. Ceritakan mengapa teman muda bisa mensyukuri hal atau peristiwa terse-
but?
3. Bagaimana biasanya teman muda mengekspresikan rasa syukur? (Misal: 
Dengan lagu, foto, doa, dan sebagainya)

BELAJAR DARI KITAB SUCI

Lukas 1:46-55
Nyanyian Pujian Maria

 Lalu kata Maria: “Jiwaku memuliakan Tuhan, dan hatiku 
bergembira karena Allah, Juruselamatku, sebab Ia telah 
memperhatikan kerendahan hamba-Nya. Sesungguhnya, mulai 
dari sekarang segala keturunan akan menyebut aku berbahagia, 
karena Yang Mahakuasa telah melakukan perbuatan-perbuatan 
besar  kepadaku dan nama-Nya  adalah kudus. Dan rahmat-Nya 
turun-temurun atas orang yang takut akan Dia. Ia memperlihatkan 
kuasa-Nya dengan perbuatan tangan-Nya dan mencerai-beraikan 
orang-orang yang congkak hatinya. Ia menurunkan orang-orang 
yang berkuasa dari takhtanya dan meninggikan orang-orang yang 
rendah. Ia melimpahkan segala yang baik kepada orang yang lapar, 
dan menyuruh orang yang kaya pergi dengan tangan hampa. Ia 
menolong Israel, hamba-Nya, karena Ia mengingat rahmat-Nya, 
seperti yang dijanjikan-Nya kepada nenek moyang kita, kepada 
Abraham dan keturunannya untuk selama-lamanya.”

PERTANYAAN PENDALAMAN KITAB SUCI
1. Menurut teman muda, ayat atau bagian mana yang berkesan?
2. Mengapa Maria begitu bergembira dan memuji Allah?

PENEGUHAN
 Teman muda yang terkasih, dalam bacaan Injil di atas, kita melihat 
bagaimana Bunda Maria menyampaikan pujian pada Allah ketika ia sedang 
berjumpa dengan Elisabet. Bunda Maria menanggapi sambutan dan sukacita 
dari Elisabet atas bayi dalam rahimnya dengan melambungkan pujian pada 
Allah. Nyanyian Pujian ini biasa dikenal dengan Kidung Maria, Magnificat, 
Kidung Pujian Maria. Apa sih Kidung Pujian Maria itu? Kidung Pujian Maria 
intinya adalah rangkaian pujian dan syukur Bunda Maria pada Allah. Pujian 
dan syukur karena Allah berkenan padanya, pujian syukur atas rancangan 
keselamatan Allah bagi manusia, pujian syukur atas belas kasih Allah bagi 
hamba-Nya yang setia menanti penggenapan janji-Nya. Pujian syukur Bunda 
Maria ini sepenuhnya ditujukan pada Allah, bukan dimadahkan untuk kemuliaan
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dirinya sendiri. Bunda Maria memuliakan Allah “lewat” Yesus, dan memuji Allah 
“dalam” dan “bersama” Yesus (EE 58).

 Lewat Kidung Maria ini, Bunda Maria mengajarkan kepada kita untuk 
senantiasa bersyukur dengan apa yang kita terima melalui peristiwa sehari-
hari. Kita belajar bersyukur bukan hanya pada hal yang mendatangkan sukacita 
saja tapi juga bersyukur pada hal yang tidak menyenangkan. Selanjutnya, 
Bunda Maria mengajarkan kita untuk percaya pada kehendak Allah, percaya 
pada rancangan keselamatan Allah dalam hidupnya dan bagi manusia.

 Teman muda yang dikasihi Tuhan, Ekaristi yang kita rayakan setiap 
Minggu atau bahkan setiap hari adalah perayaan pujian dan syukur. Dalam 
perayaan Ekaristi kita diajak untuk bersyukur dan memuji kebaikan Allah atas 
segala rancangan kehendak-Nya. Merayakan Ekaristi bukan melulu datang 
dengan membawa permohonan, melainkan mempersembahkan syukur dan 
pujian kepada Allah. Bunda Maria yang memuji dan bersyukur pada Allah dalam 
Kidung Pujiannya, juga kita lakukan saat merayakan Ekaristi yakni memuji dan 
bersyukur pada Allah. Dengan kata lain, sikap memuji dan bersyukur Bunda 
Maria adalah wujud sikap yang ekaristis.

 Dalam Ekaristi, kita diundang untuk bersatu dengan Yesus Kristus, 
mengungkapkan segala doa serta ungkapan syukur kita atas segala 
perjuangan hidup. Kita mempersembahkan dalam Ekaristi segala sukacita 
dan dukacita yang kita alami seperti teladan Bunda Maria. Sikap memuji dan 
bersyukur pada Allah ini juga kita terapkan dalam hidup sehari-hari. Memang 
dalam hidup tidaklah semuanya mudah dan selalu berjalan dengan mulus, 
mungkin ada kekecewaan, kesedihan, dan keterpurukan. Untuk itu, seperti 
teladan Bunda Maria, kita diajak untuk selalu bersyukur dengan apa yang 
kita miliki, apa yang kita rasakan, dan apa yang kita jalani. Dan juga percaya 
dengan penuh iman pada rancangan Tuhan dalam hidup kita.

DOA ROSARIO
Intensi doa untuk para pemimpin negara dan perdamaian dunia.

AKSI
 Ambillah salah satu waktu dalam harimu (misalkan sebelum tidur) untuk 
menemukan dan merenungkan 2 (dua) hal yang patut teman muda syukuri 
pada hari itu. Kemudian apabila di hari itu juga, teman muda mengalami 
peristiwa yang mengecewakan, cobalah untuk menemukan pula apa yang 
bisa teman muda syukuri. 

DOA PENUTUP
 Allah Bapa Sumber Kehidupan, kami bersyukur atas keteladanan Bunda 
Maria dalam pertemuan pendalaman iman pada bulan Maria ini. Bimbinglah
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kami untuk bisa memuji dan bersyukur pada-Mu dalam Ekaristi. Semoga kami 
Kau teguhkan untuk semakin percaya kepada kehendak-Mu. Demi Kristus, 
Tuhan kami. Amin.

LAGU PENUTUP 
Jiwaku Memuji Tuhan (PS 675)

Jiwaku memuji Tuhan, hatiku pun bergemar
Allah Juruslamatku, lihat kerendahanku
Karena sesungguhnya ‘ku disebut Yang Bahagia
Terpujilah kuasa-Nya: karya tangan-Nya

Puji Tuhan mahamulia, mahakuasa dan benar
Kasih setia-Nya kekal dan kuduslah naman-Nya
Cinta serta kasih-Nya sampai selama-lamanya
Adil bagi yang taat pada janji-Nya

Link Lagu: https://www.youtube.com/watch?v=5hswhzf0eoY
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Pertemuan 3
Mempersembahkan Hidup
Tujuan
1. OMK meneladani Maria yang memberikan persembahan yang terbaik.
2. OMK mempersembahkan hidupnya dalam Ekaristi.
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PERTEMUAN 3
Mempersembahkan Hidup

LAGU PEMBUKA
Kubersembahkan Hidupku

Ini aku semua milikku
Kuserahkan padaMu Tuhan
Penyesalan dan kebanggaan
Suka dan duka smua kuserahkan
 Yang telah lalu
 Yang kan datang
 Hasrat dan harapan
 Yang terbayang
 Masa depan dan rencanaku
 Semua kuserahkan dalam tanganMu
Kupersembahkan hidupku
KepadaMu Tuhan
Tuk kemulianMu
Kuberikan hidup ini
Sbagai persembahan
Yang berkenan padaMu

Link Lagu: https://www.youtube.com/watch?v=viR70n8PBUE

PENGANTAR
 Teman muda yang terkasih dalam Tuhan, pada pertemuan ketiga ini 
kita akan mendalami tema Mempersembahkan Hidup. Bacaan Injil nanti 
akan menceritakan tentang Maria dan Yusuf sebagai orang tua yang 
mempersembahkan Yesus ke Bait Allah.  Sikap Maria dan Yusuf inilah yang akan 
menjadi fokus kita untuk diteladani yaitu berserah mempersembahkan hidup 
seutuhnya ke dalam tangan Tuhan. Mari kita siapkan hati dengan berdoa.

DOA PEMBUKA
 Allah Bapa yang Mahakasih, terima kasih atas penyertaan-Mu sepanjang 
hari ini. Terima kasih juga Engkau telah mengumpulkan kami, anak-anak-Mu 
untuk mengikuti pendalaman iman bulan Maria ini. Utuslah Roh Kudus-Mu 
agar hati kami dapat terbuka untuk menerima apa yang menjadi pesan-Mu. 
Mampukan kami untuk dapat mempersembahkan hidup kami kepada-Mu. 
Dengan perantaraan Kristus, Juruselamat kami. Amin.
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BELAJAR DARI PENGALAMAN
Nonton Film: https://youtu.be/qRpRloDCFr4

Sinopsis: 
 Film pendek di atas menceritakan tentang kehidupan para tenaga medis. 
Saat mengambil sumpah, para tenaga medis ini memberikan hidupnya bagi 
keselamatan banyak jiwa. Mereka menempatkan kepentingan diri mereka di 
bawah kepentingan pasiennya. Akibat dari hal tersebut, mereka melewatkan 
waktu bermain Bersama keluarganya, bahkan ada yang sampai ditinggal 
pacarnya.

BELAJAR DARI KITAB SUCI

Lukas 2:21-35
Yesus disunat dan diserahkan kepada Tuhan – Simeon dan Hana
 Dan ketika genap delapan hari dan Ia harus disunatkan,  Ia 
diberi nama Yesus, yaitu nama yang disebut oleh malaikat sebelum 
Ia dikandung   ibu-Nya. Dan ketika genap waktu pentahiran, 
menurut hukum Taurat Musa,   mereka membawa Dia ke Yerusalem 
untuk menyerahkan-Nya kepada Tuhan seperti ada tertulis dalam 
hukum Tuhan: “Semua anak laki-laki sulung harus dikuduskan bagi 
Allah dan untuk mempersembahkan korban menurut apa yang 
difirmankan dalam hukum Tuhan, yaitu sepasang burung tekukur 
atau dua ekor anak burung merpati. Adalah di Yerusalem seorang 
bernama Simeon. Ia seorang yang benar dan saleh yang menantikan 
penghiburan bagi Israel. Roh Kudus ada di atasnya, dan kepadanya 
telah dinyatakan oleh Roh Kudus, bahwa ia tidak akan mati sebelum 
ia melihat Mesias, yaitu Dia yang diurapi Tuhan. Ia datang ke Bait Allah 
oleh Roh Kudus. Ketika Yesus, Anak itu, dibawa masuk oleh orang 
tua-Nya untuk melakukan kepada-Nya apa yang ditentukan hukum 
Taurat, ia menyambut Anak itu dan menatang-Nya sambil memuji 
Allah, katanya: “Sekarang, Tuhan, biarkanlah hamba-Mu ini pergi 
dalam damai sejahtera, sesuai dengan firman-Mu, sebab mataku 
telah melihat keselamatan yang dari pada-Mu, yang telah Engkau 
sediakan di hadapan segala bangsa, yaitu terang yang menjadi 
penyataan bagi bangsa-bangsa lain dan menjadi kemuliaan bagi 
umat-Mu, Israel. Dan bapa serta ibu-Nya amat heran akan segala 
apa yang dikatakan tentang Dia. 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. dan suatu pedang akan menembus jiwamu sendiri, 
supaya menjadi nyata pikiran hati banyak orang.”
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PERTANYAAN PENDALAMAN KITAB SUCI
1. Menurut teman muda, manakah ayat yang paling berkesan? Mengapa?
2. Menurut teman muda, apa maksud Maria dan Yusuf ketika mempersembahkan 
Yesus pada Allah?
3. Menurut teman muda, bagaimana perasaan Maria saat mendengar 
perkataan Simeon pada ayat 34-35?

PENEGUHAN
 Teman muda terkasih, dari film pendek yang kita lihat bersama tadi, 
kita dapat belajar tentang orang muda yang mempersembahkan hidupnya 
dalam konteks sebuah profesi. Mungkin ada di antara teman muda yang 
juga menghayati hal serupa yakni mempersembahkan hidup untuk sesuatu 
bisa keluarga, pekerjaan, nilai hidup, dan sebagainya. Namun bagi kita orang 
muda Katolik, mempersembahkan hidup bukan hanya sekedar dalam lingkup 
profesi, tapi lebih mendalam lagi.

 Dari bacaan Injil di atas dapat kita ketahui bahwa Yesus turut 
dipersembahkan di Bait Allah oleh Bunda Maria dan Bapa Yusuf. Sebagai 
orang tua, Bunda Maria dan Bapa Yusuf taat pada hukum taurat Musa 
dengan mempersembahkan anak sulung laki-laki satu-satunya, Yesus, 
pada Allah. Mereka mempersembahkan seorang anak kepada Allah berarti 
mempersembahkan seluruh keluarga dan harapan masa depan pada Allah.
 
 Ketika Bunda Maria dan Bapa Yusuf mempersembahkan Yesus juga 
datang Simeon dan Hana. Simeon menatang bayi Yesus sambil memuji Allah. 
Namun, Bunda Maria dan Bapa Yusuf heran atas pujian Simeon itu. Selanjutnya 
Simeon memberkati mereka dan berkata kepada Bunda Maria tentang Yesus, 
Puteranya. Simeon mengatakan bahwa Yesus akan menjadi tanda yang akan 
menimbulkan perbantahan bagi banyak orang di Israel. Hal tersebut juga 
akan melukai secara mendalam jiwa Bunda Maria (bdk. Luk 2:35). Dalam hal ini, 
mempersembahkan Yesus bagi Bunda Maria berarti juga mempersembahkan 
hidup yang dikurbankan bagi Allah. Perjalanan kurban ini nantinya digenapi 
ketika peristiwa salib.

 Dalam Ekaristi, kita ambil bagian dalam mempersembahkan hidup bagi 
Allah. Persembahan hidup kita disatukan dengan persembahan roti dan 
anggur. Hidup yang dipersembahkan dalam Ekaristi, disatukan dan dikuduskan 
bersama Kurban Tubuh dan Darah Yesus. Artinya tiap kali kita merayakan 
Ekaristi, kita diajak untuk mempersembahkan seluruh perjalanan hidup yang 
sudah kita lalui dan yang akan kita tempuh ke depannya.

 Teman muda yang dikasihi Tuhan, dalam hidup sehari-hari kita juga 
diajak untuk mempersembahkan hidup bagi Tuhan tiap harinya. Artinya kita 
menguduskan diri hari demi hari bagi Tuhan melalui berbagai hal yang kita
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kerjakan, pikirkan, dan ucapkan. Hidup yang dipersembahkan bagi Allah ini 
dapat diartikan hidup yang menjadi perpanjangan tangan Tuhan. Menjadi 
perpanjangan tangan Tuhan tidak hanya terbatas dalam pelayanan yang ada 
di gereja saja, melainkan juga di keluarga kita, lingkungan kita, di masyarakat 
luas. 

 Dalam perjalanan hidup kita juga mengalami berbagai kesedihan atau 
kekecewaan. Namun kita terus diajak untuk mempersembahkan hidup sebagai 
kurban seperti teladan Bunda Maria. Hidup yang dipersembahkan itu memang 
tidak mudah, banyak rintangan yang harus dilalui, mulai dari kepentingan diri 
sendiri, hambatan dari keluarga atau orang sekitar, keribetan dan kerepotan 
yang harus dilalui, tetapi dari situlah hidup kita dapat bermanfaat bagi 
sesama, menjadi perpanjangan tangan Tuhan.

DOA ROSARIO
Intensi doa untuk para pengurus Gereja (DPP, BGKP), para ketua Lingkungan/
Wilayah/Stasi, dan Katekis.

AKSI
 Sebagai permulaan, teman muda dapat mengambil bagian melayani dari 
lingkup yang paling kecil dalam Gereja, yaitu keluarga kita sendiri. Berikan 
pelayanan sederhana bagi anggota keluarga kalian, seperti membuatkan 
makanan atau minuman bagi orang tua sebelum berangkat bekerja atau 
selepas pulang dari bekerja, mengerjakan pekerjaan rumah, dan hal-hal 
sederhana lainnya.

 Selanjutnya, teman muda diharapkan dapat mengambil bagian sebagai 
petugas dalam perayaan Ekaristi, apapun bentuknya, paling tidak sekali dalam 
satu bulan ini. Hal ini sebagai awalan bagi yang belum pernah melakukan 
pelayanan pada saat Misa, sebagai pembuka jalan dalam mempersembahkan 
hidup teman muda.

DOA PENUTUP
 Allah Bapa yang Mahamurah, terima kasih karena Engkau telah 
menyertai kami dalam pertemuan kali ini. Jadikanlah hati kami seperti hati 
Bunda Maria dan Bapa Yusuf, yang dengan tulus mempersembahkan hidup 
bagi Allah. Jauhkanlah kami dari segala sikap apatis, malas, dan tidak peduli 
yang menjauhkan kami dari kasih-Mu. Demi Kristus, Guru dan Tuhan kami, 
yang hidup dan meraja bersama Engkau dan Roh Kudus, sepanjang segala 
masa. Amin.
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LAGU PENUTUP
Hidup Ini Adalah Kesempatan

Hidup ini adalah kesempatan
Hidup ini untuk melayani Tuhan
Jangan sia-siakan waktu yang Tuhan beri
Hidup ini harus jadi berkat

Oh Tuhan, pakailah hidupku
Selagi aku masih kuat
Hingga saatnya nanti ku tak berdaya lagi
Hidup ini sudah jadi berkat

Link Lagu: https://www.youtube.com/watch?v=coD-PWvvFcQ
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Pertemuan 4
Menerima Kurban Ekaristi
Tujuan
1. OMK Menghayati dan menemukan makna perayaan Ekaristi sebagai Kurban 
Tubuh dan Darah Kristus
2. OMK dapat Meneladani sikap Bunda Maria dalam peristiwa salib
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PERTEMUAN 4
Menerima Kurban Ekaristi

LAGU PEMBUKA
Mary, Did You Know?

Mary, did You know?

Mary did you know that your baby boy would one day walk on water?
Mary did you know that your baby boy would save our sons and daughters?
Did you know that your baby boy has come to make you new?
This child that you’ve delivered, will soon deliver you

Mary did you know that your baby boy will give sight to a blind man?
Mary did you know that your baby boy will calm a storm with his hand?
Did you know that your baby boy has walked where angels trod?
When you kiss your little baby, you kiss the face of God

Mary did you know? Mary did you know? Mary did you know?
Mary did you know? Mary did you know? Mary did you know?
The blind will see, the deaf will hear, the dead will live again
The lame will leap, the dumb will speak, the praises of the lamb

Mary did you know that your baby boy is Lord of all creation?
Mary did you know that your baby boy would one day rule the nations?
Did you know that your baby boy is heaven’s perfect lamb?
That sleeping child you’re holding is the great I am

Mary did you know? Mary did you know? Mary did you know?
Mary did you know? Mary did you know? Mary did you know? Oh
Mary did you know?

Link Lagu: https://www.youtube.com/watch?v=ifCWN5pJGIE

PENGANTAR
 Teman muda yang terkasih, setelah di pertemuan sebelumnya kita 
mempelajari tentang mempersembahkan hidup kita sebagai bentuk 
persembahan terbaik. Hari ini kita masuk di pertemuan keempat yang 
mendalami tentang menerima Kurban Ekaristi. Bunda Maria mengalami patah 
hati yang luar biasa ketika Puteranya yang terkasih mengalami penderitaan 
dan wafat di salib. Bunda Maria setia menemani Yesus dengan cintanya, 
bagaimana dengan kita? Mari kita siapkan hati untuk berdoa.
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DOA PEMBUKA
 Allah Bapa Sumber Cinta Kasih Sejati, kami bersyukur atas anugerah dan 
penyertaan-Mu sehingga boleh berjumpa kembali dalam pertemuan bulan 
Maria yang keempat. Utuslah Roh Kudus-Mu agar kami bersama Bunda Maria 
dapat menghayati dan menemukan makna Ekaristi sebagai kurban Tubuh dan 
Darah Putera-Mu. Lembutkanlah hati kami agar segala pesan pendalaman 
iman yang kami terima hari ini, dapat kami wujudkan dalam kehidupan sehari-
hari kami. Demi Kristus pengantara kami. Amin.

BELAJAR DARI PENGALAMAN

Nonton Video Singkat: (Video ditonton hingga di menit ke 4:02 saja)
https://www.youtube.com/watch?v=hwTVTSODpeg 

Sinopsis:
 Video pendek ini mengisahkan tentang peristiwa Yesus disalib. Yesus 
memanggul salib ke bukit Golgota. Bunda Maria bersama murid yang dikasihi-
Nya berada di dekat salib Yesus. Yesus menyerahkan Bunda Maria pada 
muridnya dan sebaliknya. Yesus wafat di salib.

BELAJAR DARI KITAB SUCI

Yohanes 19:25-27
Yesus Disalibkan

 Dan dekat salib Yesus berdiri ibu-Nya dan saudara ibu-Nya, 
Maria, isteri Klopas dan Maria Magdalena. Ketika Yesus melihat 
ibu-Nya  dan murid yang dikasihi-Nya  di sampingnya, berkatalah 
Ia kepada ibu-Nya: “Ibu, inilah, anakmu  !”. Kemudian kata-Nya 
kepada murid-murid-Nya: “Inilah ibumu!”. Dan sejak saat itu murid 
itu menerima dia di dalam rumahnya.

PERTANYAAN PENDALAMAN KITAB SUCI
1. Ayat atau bagian mana yang paling beresonansi (berkesan) denganmu?
2. Apa insight (pesan) yang teman muda dapatkan dari ayat atau bagian 
tersebut?

PENEGUHAN
 Teman muda, bacaan Injil di atas mengajak kita untuk masuk ke dalam 
peristiwa ketika Yesus disalibkan. Bunda Maria dengan setia menemani 
perjalanan Yesus hingga wafat di salib. Sepanjang hidupnya, Bunda Maria 
berada dekat Yesus. Bunda Maria menjalani sendiri makna kurban dalam 
peristiwa hidupnya. Sejak ia mengandung Yesus, mendengar nubuat Simeon, 
hingga puncaknya dalam peristiwa salib, Bunda Maria menerima Yesus yang 
menjadi Kurban Keselamatan.
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 Bunda Maria sejak awal telah dipersiapkan Allah dipilih Allah untuk 
menjadi Ibu Sang Penebus. Dalam usianya yang begitu muda, ia menjawab 
Sabda Allah dengan penuh ketaatan untuk mengandung Yesus. Sukacita 
dialami Bunda Maria kala mengandung Yesus hingga melahirkan Yesus. Meski, 
Yesus terlahir di palungan karena tidak mendapat tempat penginapan dan 
kemudian harus mengungsi agar selamat dari Herodes. Bunda Maria dan 
Bapa Yusuf yang taat pun membawa Yesus untuk dipersembahkan kepada 
Allah. Namun, lagi-lagi mendengar perkataan Simeon yang membuat heran. 
Kurban yang dialami Bunda Maria menuju puncaknya saat Puteranya harus 
menderita sengsara dan wafat di salib.

 Perayaan Ekaristi adalah perayaan Kurban Tubuh dan Darah Yesus. 
Setiap kali kita merayakan Ekaristi, Kurban Salib Kristus itu dihadirkan di altar. 
Kurban Salib yang mendatangkan pengampunan dosa dan keselamatan bagi 
jiwa kita. Maka, kurban Bunda Maria yang ia jalani sepanjang hidupnya, dan 
juga kurban kita juga dipersatukan dengan Kurban Yesus, Puteranya dalam 
Ekaristi. Hanya dengan menyatukan kurban hidup kita dengan Kurban Salib 
maka kurban menjadi bermakna dan bernilai. Ketika merayakan Ekaristi, kita 
meneladani sikap Bunda Maria dalam peristiwa salib tersebut. Sikap iman 
bahwa Kurban Salib Kristus adalah Kurban Keselamatan bagi manusia. Kurban 
Salib itu kita rayakan hingga sekarang dalam Ekaristi. Maka setiap kali kita 
menerima komuni kudus dalam Ekaristi, kita menerima Kurban Salib Kristus.
 
 Teman muda, lantas bagaimana dengan kita? Kita tentunya sangat bisa 
meneladani sosok Bunda Maria yang setia menjalani setiap peristiwa dalam 
hidupnya yang penuh dengan pengorbanan. Dengan rahmat Allah, Bunda 
Maria terus konsisten menjalani perannya. Seringkali kita juga mungkin tidak 
tahu, apakah rasa sakit, kecewa, atau hal-hal yang tidak sesuai harapan 
yang kita alami itu dihadirkan Tuhan dengan tujuan apa. Namun kita belajar 
percaya seperti Bunda Maria bahwa ada selalu ada rancangan kebaikan dan 
kasih Tuhan di dalam setiap peristiwa hidup yang kita alami. 

DOA ROSARIO
Intensi doa untuk anggota keluarga yang sudah meninggal, korban aborsi, 
semua jiwa di api penyucian.

AKSI
 Mari ingat kembali momen patah hati atau momen kecewamu, saat ini 
dengan berbekal semangat kasih Bunda Maria ketika diremukkan hatinya 
melihat Puteranya sengsara di salib, “Pesan baik apa yang bisa kamu temukan 
dari momen yang membuatmu remuk itu?”. Dan buatlah postingan berisi 
ungkapan syukur atas momen tersebut. 
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DOA PENUTUP
 Allah Bapa yang penuh kasih, kami bersyukur atas kasih-Mu yang sen-
antiasa hadir dalam kehidupan kami. Bersama Bunda Maria yang hadir dalam 
peristiwa Salib, kami diajak untuk turut menerima Kurban Kristus dan men-
yatukan hidup kami. Bimbinglah kami untuk semakin menghayati misteri Kur-
ban Ekaristi dalam hidup kami sehari-hari. Demi kemuliaan nama-Mu kini dan 
sepanjang segala masa. Amin.

LAGU PENUTUP
Salam Maria Penuh Rahmat

Salam Maria penuh rahmat Tuhan sertaMu
Terpujilah Engkau di antara wanita
Dan terpujilah buah tubuhMu Yesus
Santa Maria bunda Allah
Doakanlah kami yang berdosa ini
Sekarang dan waktu kami mati
Amin

Link Lagu: https://www.youtube.com/watch?v=HAOtxHHlGdo
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Pertemuan 5
Hidup dalam Persekutuan
Tujuan
1. OMK meneladani Bunda Maria yang menghidupi persekutan iman bersama 
para rasul 
2. OMK hadir, tinggal dan hidup dalam persekutuan iman
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PERTEMUAN 5
Hidup dalam Persekutuan

LAGU PEMBUKA
Dengan Maria

1. Dengan Maria, di ruang senakel
Kami menatap ke langit
Pancarkan, Tuhan, kemuliaan-Mu
Terangilah hati kami

2. Ya Roh Pencipta, penuhilah kami
Dengan seluruh rahmat-Mu
Berikan kami karuniaMu
Tuk dapat mewartakan-Mu

3. Berikan kami persaudaraan
Tuk menjadi satu tubuh
Hadirlah dalam pujian kami
Beri sukacita baru

Reff : Roh maha kudus
 Engkau nafas ilahi
 Turunkanlah api kasih-Mu
 Datang dan bakar kami

Link Lagu: https://www.youtube.com/watch?v=xiFr-XKjMrc

PENGANTAR
 Teman muda, minggu lalu kita sudah mendengar bahwa Bunda Maria 
diserahkan pada para murid dan para murid menerima Bunda Maria. Setelah 
kematian Yesus, Puteranya, Bunda Maria hadir, tinggal dan hidup dalam 
persekutuan dengan para rasul. Para rasul mengalami persekutuan ini ketika 
bersama dengan Yesus dalam menjalankan misi perutusan Yesus. Dalam 
persekutuan itu, Bunda Maria bersama dengan para Rasul menantikan janji 
Allah. Hidup dalam persekutuan merupakan panggilan kita orang muda Katolik 
sebagai pengikut Kristus. Bagaimana kita sebagai OMK hadir dan terlibat 
membangun persekutuan iman yang hidup? Mari kita dalami bersama dengan 
sebelumnya menyiapkan hati dengan berdoa.

DOA PEMBUKA
 Allah Bapa di Surga, kami bersyukur atas kesempatan untuk berkumpul 
bersama dengan teman-teman OMK dalam pendalaman iman ini. Utuslah Roh 
Kudus-Mu di dalam proses yang akan kami jalani. Terima kasih atas kehadiran
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Bunda Maria yang memberikan teladan bagi kami untuk senantiasa 
mencintai Ekaristi. Semoga melalui proses pendalaman ini, kami semua dapat 
diperbaharui dalam persekutuan bersama umat beriman yang ada di sekitar 
kami. Dengan pengantaraan Kristus, Tuhan kami. Amin.

BELAJAR DARI PENGALAMAN
 Tuliskan sebanyak mungkin nama teman-temanmu seiman yang kamu 
kenal dalam sebuah kertas. Kemudian pisahkan dengan tanda centang  antara 
teman-teman yang pernah kamu ajak misa atau pertemuan OMK dengan 
mereka yang tidak pernah kamu ajak tetapi adalah temanmu.

 Setelah selesai menuliskannya, ambil waktu 3-5 menit untuk mere-
nungkan nama teman-temanmu itu. Apakah selama ini aku sudah membantu 
temanku untuk menghidupi Ekaristi sebagai persekutuan? Ataukah aku tidak 
pernah memikirkan temanku itu untuk bertumbuh dalam iman dan semakin 
mencintai Ekaristi sebagai persekutuan?

BELAJAR DARI KITAB SUCI

No. Nama Teman Teman yang pernah aku ajak ikut misa 
dan pertemuan di  OMK

Teman-teman yang tidak pernah 
aku ajak misa dan pertemuan di 

OMK
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

Dst..

Kisah Para Rasul 1:12-14
Rasul-Rasul Menanti-Nanti

 Maka kembalilah rasul-rasul itu ke Yerusalem dari bukit yang 
disebut Bukit Zaitun, yang hanya seperjalanan Sabat jauhnya dari 
Yerusalem.   Setelah mereka tiba di kota, naiklah mereka ke ruang 
atas, tempat mereka menumpang. Mereka itu ialah Petrus dan 
Yohanes, Yakobus dan Andreas, Filipus dan Tomas, Bartolomeus 
dan Matius, Yakobus bin Alfeus, dan Simon orang Zelot dan Yudas 
bin Yakobus. Mereka semua bertekun dengan sehati dalam doa 
bersama-sama, dengan beberapa perempuan serta Maria, ibu 
Yesus, dan dengan saudara-saudara Yesus.
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PERTANYAAN PENDALAMAN KITAB SUCI
1. Menurut teman muda, ayat mana yang berkesan? Mengapa?
2. Menurut teman muda, apa yang Tuhan ingin sampaikan terkait bacaan di 
atas?
3. Sebagai OMK, bagaimana aku mengusahakan persekutuan yang hidup 
yang dijiwai oleh semangat Ekaristi bersama teman-teman lainnya?

PENEGUHAN
 Teman muda yang terkasih, pengalaman kita saat menulis nama teman-
teman tadi, menjadi salah satu langkat awal keterlibatan kita mengajak orang 
lain untuk masuk, hadir dan tinggal dalam persekutuan yang dijiwai oleh 
semangat Ekaristi. Terkadang kesibukan ataupun ketidakpedulian membuat 
kita melupakan teman-teman kita. Mungkin kita memiliki banyak teman yang 
seiman, tapi kita tidak terpikirkan untuk mengajak mereka merayakan Ekaristi 
dan berhimpun dalam kegiatan bersama teman muda lainnya. Padahal masih 
banyak teman muda yang lain yang masih perlu untuk disapa, diajak, untuk 
juga bersama menghidupi persekutuan.

 Dalam bacaan Kitab Suci hari ini, kita mendengar bersama tentang 
Bunda Maria yang sudah terima para murid juga turut ambil bagian dalam 
persekutuan. Bunda Maria bersama para murid bertekun menantikan janji 
Allah, yakni datangnya Roh Kudus. Meskipun dalam situasi yang sulit kala itu 
karena sebagai pengikut Yesus tentu juga dicari oleh penguasa, akan tetapi 
Bunda Maria tetap hadir dan tinggal bersama para rasul. Kemudian setelah 
peristiwa Pentakosta, Bunda Maria juga hadir dalam setiap kegiatan para 
murid; membaptis, mengusir setan, mengajar, mengadakan mujizat dan 
tanda, bahkan hingga memecahkan roti dan berdoa (bdk. Kis 2:41-47).

 Penyertaan Bunda Maria kepada para murid berlangsung hingga 
sekarang, Bunda Maria menyertai kita, Gereja-Nya. Saat merayakan Ekaristi, 
bila teman muda perhatikan dengan seksama, Bunda Maria beberapa kali 
disebut; dalam doa tobat, syahadat para rasul, dan doa syukur agung. Hal ini 
menunjukkan ketidakterpisahannya dengan Gereja dan menjadi bagian dalam 
Gereja. Dan tidak dapat dipungkiri bahwa banyak umat Katolik termasuk 
teman muda yang melakukan berbagai macam devosi kepada Bunda Maria.

 Semua hal di atas semakin menguatkan kita bahwa Bunda Maria adalah 
teladan sempurna bagi kita tentang hidup dalam persekutuan iman. Kita 
pun diajak untuk terlibat dalam persekutuan iman dengan berdoa bersama, 
menerima pengajaran iman, merayakan Ekaristi, dan sebagainya. Begitu juga 
ketika menghadapi situasi sulit dalam hidup pribadi maupun persekutuan, hal 
tersebut bukan menjadi alasan untuk keluar atau terpisah dari persekutuan. 
Justru dengan bersama-sama berdoa, memuji Tuhan, merayakan Ekaristi, kita 
dapat menimba kekuatan dan penghiburan di dalam dan sebagai persekutuan
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umat beriman.

 Teman muda, mari kita mengajak teman yang lain untuk hidup dalam 
Ekaristi sebagai persekutuan. Kemudian kita juga mengundang teman yang 
lain untuk hidup dalam persekutuan OMK. Hidup yang berati terlibat aktif, 
bertumbuh baik dalam relasi, pengetahuan, dan iman, hingga nantinya 
menarik teman OMK lainnya untuk berjalan bersama dalam persekutuan yang 
dijiwai oleh semangat Ekaristi. Dan ingat juga untuk meminta pertolongan 
pada Bunda Maria dalam setiap langkahmu sebagai persekutuan.

AKSI
1. OMK mengambil waktu 5-10 menit untuk berdoa dan mempersiapkan diri 
sebelum mengikuti perayaan Ekaristi
2. OMK menghidupi persekutuan dengan teman-teman OMK di paroki dengan 
mengajak mereka berdoa bersama atau mengikuti pendalaman iman yang 
ada dan menghadiri Ekaristi bersama-sama

DOA ROSARIO
Intensi doa untuk mereka yang kecil, lemah, miskin, tersingkir dan difabel.

DOA PENUTUP
 Allah Bapa yang penuh kasih, kami bersyukur atas penyertaan-Mu 
sepanjang pendalaman iman bulan Maria ini. Kami bersyukur atas keteladanan 
Bunda Maria dalam menghidupi persekutuan dengan Putera-Nya dan para 
rasul-Nya. Semoga kami pun dimampukan untuk menghidupi persekutuan 
kami dengan-Mu, melalui Ekaristi dan kehidupan meng-Gereja dengan 
semangat kasih bersama teman muda lainnya. Dengan perantaraan Kristus, 
Juruselamat kami. Amin.

LAGU PENUTUP
Hai, Pujilah!

Hai, Pujilah segala bangsa, Maria Bunda Penebus. 
Tak ada mahkluk yang mulia sebagai bunda yang Kudus
O ingatlah ya Bundaku, doakan kami anakmu. 
O ingatlah ya Bundaku, doakan kami anakmu.

 Ya hati bunda yang tersuci, teladan bagi hidupku. 
 Semoga anakmu selalu seperti sinar hatimu.
 O ingatlah ya Bundaku, doakan kami anakmu. 
 O ingatlah ya Bundaku, doakan kami anakmu.
Link Lagu: http://www.lagumisa.web.id/lagu.php?&f=ps-638
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