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PENGANTAR 

 

Salam damai dalam Kristus 

Kakak-kakak pendamping yang terkasih, pada bulan Oktober ini kami 

menyediakan bahan doa bulan Rosario yang dapat digunakan pada pertemuan 

Remaja Katolik di tiap paroki. Bahan ini dibuat dalam kerangka fokus pastoral 2 

tahunan (2021-2022) yakni tahun Kemuridan. Secara khusus fokus pastoral di 

tahun 2021 adalah Mengenal Yesus sebagai Guru dan Tuhan. 

Tema Bahan Bulan Rosario bagi Rekat ini melanjutkan tema sepanjang 

tahun yakni Mengenal Yesus dalam Peristiwa Gembira. Pemilihan Peristiwa 

Gembira disesuaikan dengan kerangka bahan katekese yang sudah ditetapkan. 

Remaja diharapkan dapat semakin mengenal Yesus lewat tiap peristiwa yang 

ada dalam peristiwa gembira rosario suci. Secara khusus bahan doa bulan 

Rosario bagi Rekat ini dibuat dalam format berdoa rosario bersama yang 

diawali dengan membaca surat sukacita dari Ibu Maria. Dalam empat 

pertemuan, para remaja diajak untuk mendengarkan surat sukacita dari Ibu 

Maria. Kemudian pada pertemuan kelima, para remaja diajak menulis surat 

sukacita pada Ibu Maria. Surat sukacita ini juga dibuat dalam format audio 

yang sudah disediakan. Model surat tersebut diharapkan dapat semakin 

menekankan kesan relasi yang personal dan dekat antara Ibu Maria dengan 

para remaja dalam kerangka mengenal Yesus.  

Kita bersama-sama belajar semakin mengenal Yesus melalui 5 peristiwa 

gembira dalam rosario. Rangkaian pengenalan akan Yesus bagi remaja diawali 

dengan menerima Yesus sebagai Sang Sukacita, membagikan sukacita tersebut, 

menghidupi semangat kesederhanaan dalam sukacita, mau 

mempersembahkan diri dengan sukacita hingga akhirnya memiliki hidup yang 

penuh sukacita.   
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Adapun tema pertemuan tersebut adalah 

1) Yesus Sukacitaku 

2) Kubagikan Sukacitaku 

3) Bersukacita dalam Kesederhanaan 

4) Kupersembahkan diriku dengan sukacita 

5) Hidup penuh sukacita. 

 

Kakak-kakak pendamping yang terkasih,  

Bahan Bulan Rosario ini dapat dikembangkan sesuai situasi Remaja 

Katolik di paroki masing-masing. Anda boleh mengkreasikan lagu, permainan, 

dan sebagainya sepanjang sejalan dengan tema untuk semakin membantu 

Remaja Katolik mendalami tema. Bentuk pelaksanaan pertemuannya pun 

dapat disesuaikan dengan situasi di paroki masing-masing, entah online 

maupun offline.   

Akhirnya, kami mengajak kakak-kakak sekalian untuk terus bersemangat 

mendampingi Remaja Katolik dan tetap jaga kesehatan.  

Berkah dalem.  
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CATATAN UNTUK SUSUNAN BAHAN 

 

1. Lagu Pembuka : diberikan untuk mencairkan suasana di awal 

pertemuan; dapat diganti dengan lagu lain dengan 

tujuan serupa.   

2. Doa Pembuka : dapat didoakan oleh remaja, atau diganti dengan doa 

spontan 

3. Pengantar : disampaikan untuk memberikan gambaran umum isi 

pertemuan 

4. Bacaan Kitab Suci : selain dibacakan, juga dapat dikreasikan dengan 

berbagai cara misal dengan video pendek, drama, dll 

5. Surat : disampaikan oleh pendamping, atau bisa diputarkan 

surat audio yang sudah disediakan 

6. Doa Rosario : dilakukan bersama remaja  

7. Doa Penutup : dapat didoakan oleh remaja, atau diganti dengan doa 

spontan 

8. Lagu Penutup : sebagai lagu penutup pertemuan, sedapat mungkin 

disesuaikan dengan tema pertemuan 
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1. Lagu Pembuka 

O Sukacitaku 

O Sukacitaku sejak ku jumpa Yesusku 

O Sukacitaku ku temukan Juruselamat 

Dia mengasihi aku bahkan mati bagiku 

Sukacitaku kini penuh 

Pada-Nya ku berharap pada Yesus Allah yang hidup 

Pada-Nya ku berserah Engkau Sumber Sukacitaku  

Huuu haaaaaa 

 

2. Doa Pembuka 

Allah Bapa kami bersyukur kepada-Mu untuk rahmat perjumpaan bersama 

teman-teman. Syukur atas anugerah kesehatan serta sukacita yang ada dalam 

hidup kami. Ajarilah kami untuk sepenuh hati menerima dan mengikuti Yesus 

Sukacita Sejati seperti teladan Ibu Maria. Demi Kristus Tuhan dan Pengantara 

kami. Amin.  

 

3. Pengantar 

Teman-teman remaja yang terkasih, sekarang kita sudah sampai di bulan 

Oktober yang dikhususkan sebagai bulan Rosario. Tema besar bulan Oktober di 

Keuskuspan Surabaya adalah Mengenal Yesus dalam Peristiwa Gembira. Dan 

tema bulan Rosario tahun ini bagi kita adalah Mary’s Joyful Letter for Us. Di 

pertemuan pertama ini kita akan mengenal Yesus sebagai sumber sukacita. 

Kita mengenal Yesus, Sang Sukacita dari Ibu Maria yang menerima-Nya dengan 

gembira. Mari kita ikuti pertemuan ini bersama-sama. 

 

 

2 



4. Bacaan Kitab Suci 

Peristiwa 1: Maria menerima kabar gembira dari malaikat Gabriel 

Lukas 1:26-38  

26Dalam bulan yang keenam Allah menyuruh malaikat Gabriel pergi ke 

sebuah kota di Galilea bernama Nazaret, 27kepada seorang perawan yang 

bertunangan dengan seorang bernama Yusuf dari keluarga Daud; nama 

perawan itu Maria.  28Ketika malaikat itu masuk ke rumah Maria, ia berkata: 

"Salam, hai engkau yang dikaruniai, Tuhan menyertai engkau."  29Maria 

terkejut mendengar perkataan itu, lalu bertanya di dalam hatinya, apakah arti 

salam itu.  30Kata malaikat itu kepadanya: "Jangan takut, hai Maria, sebab 

engkau beroleh kasih karunia di hadapan Allah. 31Sesungguhnya engkau akan 

mengandung dan akan melahirkan seorang anak laki-laki dan hendaklah 

engkau menamai Dia Yesus. 32Ia akan menjadi besar dan akan disebut Anak 

Allah Yang Mahatinggi. Dan Tuhan Allah akan mengaruniakan kepada-Nya 

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

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

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

terjadi, karena aku belum bersuami?"  35Jawab 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. 36Dan 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. 37Sebab bagi Allah tidak ada yang mustahil." 38Kata 

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

perkataanmu itu." Lalu malaikat itu meninggalkan dia. 
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5. Surat Sukacita dari Ibu Maria  

Hai anak-anak yang kukasihi, 

hari ini menjadi kabar gembira untukku dan untukmu. 

Hari ini aku mendapat kunjungan dari seorang malaikat, 

Gabriel namanya. 

Ia memberitahuku bahwa aku 

akan mengandung dan melahirkan Yesus, 

Sang Juruselamat. 

Jawaban kesanggupanku adalah ungkapan sukacitaku. 

Meski dalam perjalanan hidupku penuh perjuangan. 

Tapi Yesus adalah kabar gembira bagi kita. 

Yesus, Juruselamat yang hadir di dunia. 

 

Dalam keseharianmu, pasti juga mengalami sukacita 

sama seperti diriku. 

Kegembiraanmu saat lulus ujian, 

saat masuk sekolah favorit, 

tidak berhenti di situ, tapi tetap ada perjuangan 

yang kamu lakukan selanjutnya. 

Di masa pandemi ini, 

aku gembira melihatmu kembali bersekolah tatap muka. 

Selain itu, aku juga gembira 

melihatmu bersama keluarga maupun temanmu 

bisa nonton film di bioskop lagi. 

Walaupun itu semua harus tetap menjaga prokes. 
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Anak-anakku yang kukasihi, 

aku menerima kabar gembira 

layaknya kabar gembira yang kalian terima 

saat kalian lulus ujian, masuk sekolah favorit, 

kembali sekolah tatap muka, dan lain-lain.  

Kita, aku dan kamu memiliki Yesus. 

Yesus, yang saat ini berada dalam kandunganku, 

adalah Kabar Gembira untuk kita. 

Sama sepertiku yang mau menerima Yesus, 

aku akan mengenal Dia di sepanjang hidupku. 

Bagaimana denganmu? 

Sudahkah kamu menerima Yesus 

sebagai sumber kegembiraanmu? 

Dari: Maria, Ibumu 

6. Doa Rosario Peristiwa Gembira 

 

7. Doa Penutup 

Tuhan Yesus Sukacita Sejati, kami bersyukur hari ini boleh mendengar surat 

cinta dari Ibu Maria. Betapa bahagia sekaligus penuh tanya ketika Ibu Maria 

menerima kabar dari malaikat Gabriel tentang kelahiran-Mu. Tuhan Yesus, hari 

ini sekali lagi Engkau menyatakan bahwa Engkau adalah Sukacita Sejati bagi 

kami semua karena Engkau hadir menjadi Juruselamat kami. Ajarilah kami 

untuk mengimanimu sebagai Sukacita Sejati dalam hidup kami, dengan terus 

mengenal-Mu dan menjadikan-Mu sumber sukacita hidupku sehari-hari. Amin. 
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8. Lagu Penutup 

Perawan Pilihan Allah (PS 635) 

Perawan pilihan Allah, o Maria 

Kau terima rahmat berlimpah, o Maria 

Doakanlah putramu di dalam tugas hidupnya di dunia 

Kau sambut tugas nan suci, o Maria 

Mengandung Putra Ilahi, o Maria 

Doakanlah putramu di dalam tugas hidupnya, di dunia 
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1. Lagu Pembuka 

Salam Maria 

Salam Maria rahmat Tuhan sertamu 

Tuhan Yesus Kristus doakanlah kami 

Salam Maria engkau Bunda Gereja 

Lindungilah kami doakan puteramu 

Salam Maria Ratu surga dan bumi 

Terpujilah Engkau di sepanjang masa 

 

2. Doa Pembuka 

Allah yang penuh Kasih, kami bersyukur kepada-Mu, karena boleh turut 

merasakan sukacita, sebagaimana Ibu Maria yang mengalami kabar sukacita 

dari Malaikat Gabriel. Kini ya Bapa kami ingin kembali merenungkan Sabda-Mu 

dan berdoa Rosario bersama teman-teman kami. Bukalah hati kami seperti 

Elisabeth, supaya kami dapat mendengarkan Sabda-Mu pada hari ini. Doa ini 

kami serahkan kepadaMu dengan pengantaraan Kristus Tuhan dan Juruslamat 

kami.  Amin.  

 

3. Pengantar 

Teman-teman yang dikasihi Tuhan, kita bersama telah mengenal Yesus, 

Sang Sukacita itu. Ia adalah Kabar Gembira. Hari ini, Ibu Maria membawa Kabar 

Gembira itu kepada Elisabet, saudarinya. Kegembiraan pun dirasakan oleh 

Elisabet dan bayi yang ada dalam kandungannya. Bagaimana dengan kita? Ayo 

kita dalami bersama-sama dalam pertemuan hari ini. 
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4. Bacaan Kitab Suci 

Pertemuan 2: Maria mengunjungi Elisabet saudarinya 

Lukas 1: 39-45 

39Beberapa waktu kemudian berangkatlah Maria dan langsung berjalan ke 

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

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

salam Maria, melonjaklah anak yang di dalam rahimnya dan Elisabet pun 

penuh dengan Roh Kudus, 42lalu berseru dengan suara nyaring: "Diberkatilah 

engkau di antara semua perempuan dan diberkatilah buah rahimmu. 

43Siapakah aku ini sampai ibu Tuhanku datang mengunjungi aku? 44Sebab 

sesungguhnya, ketika salammu sampai kepada telingaku, anak yang di dalam 

rahimku melonjak kegirangan. 45Dan berbahagialah ia, yang telah percaya, 

sebab apa yang dikatakan kepadanya dari Tuhan, akan terlaksana." 

 

5. Surat Sukacita dari Ibu Maria  

Dear anak-anak yang kukasihi, 

saat aku mengandung Yesus, 

aku mengunjungi saudariku, Elisabet, 

yang juga mengandung. 

Ia mengandung di usia tua. 

Aku ingin membagikan kegembiraanku 

dengannya. 

Saat kukunjungi, kulihat betapa bahagianya ia 

bahkan anaknya girang mendengar salam dariku. 

Ini karena Yesus, 

sumber kegembiraan yang ada dalam kandunganku. 

Kehadiran Yesus,  
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sejatinya untuk semua manusia. 

Yesus, Kabar Gembira yang selalu dibagikan 

pada semua orang. 

Kalian sendiri bagaimana? 

Aku yakin kegembiraan yang kalian alami 

pasti kalian juga bagikan ke keluarga, 

teman, atau siapa pun. 

Di masa pandemi saat ini, 

kehadiran kalian bagi orang-orang sekitar, 

mereka yang terdampak covid, 

menjadi kegembiraan untukmu dan 

mereka. 

Pesanku, 

kalau kalian ada waktu maupun rejeki, 

bolehkah aku minta kalian 

untuk menemani keluarga atau temanmu yang sakit? 

Atau luangkan waktu sejenak 

menyapa mereka melalui chat atau telpon? 

Di balik itu semua, 

aku ingin kalian 

tetap menyisipkan mereka 

dalam doamu setiap hari. 

 

Anak-anakku yang kukasihi, 

kegembiraanku atau kegembiraanmu 

tidak berhenti sampai di diri sendiri. 

Betapa indahnya, 
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bila kegembiraan itu bisa kalian bagikan 

pada orang lain. 

Layaknya berkat yang dibagikan pada semua orang. 

Maukah kalian menjadi pembawa sukacita? 

Membawa Yesus di mana pun, ke mana pun, 

untuk siapa pun. 

Anakku, kehadiran kalian 

membuahkan kegembiraan. 

Dari: Maria, Ibumu 

 

5. Doa Rosario Peristiwa Gembira 

 

6. Doa Penutup 

Ya Yesus, kami bersyukur karena telah mendengarkan Sabda-Mu dan 

berdoa rosario pada hari ini. Ajarilah kami meneladan Ibu Maria yang selalu 

membagikan kabar gembira kepada sesama kami. Tolonglah kami agar selalu 

membangun persaudaraan dalam cinta kasih. Sebab Engkaulah Tuhan kami kini 

dan sepanjang masa. Amin. 

 

7. Lagu Penutup 

Melayani Lebih Sungguh 

Melayani melayani lebih sungguh 

Melayani melayani lebih sungguh 

Tuhan lebih dulu melayani kepadaku 

Melayani melayani lebih sungguh 

*) Mengasihi, Mengampuni 
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1. Lagu Pembuka 

Gita Surga Bergema 

Gita surga bergema lahir Raja Mulia 

Damai dan sejahtera turun dalam dunia 

Bangsa-bangsa bangkitlah permaklumkan segera 

Kabar baik cemerlang lahir Kristus Sang Terang 

Gita Surga Bergema lahir Raja Mulia 

 

2. Doa Pembuka 

Ya Bapa, kembali kami bersyukur kepada-Mu, karena dapat mengalami 

perjumpaan bersama teman-teman kami. Kami juga bersyukur sebagaimana 

Ibu Maria yang telah mengunjungi Elisabeth untuk membagikan kabar sukacita, 

kamipun dapat membagikan kabar sukacita itu kepada sesama kami. Kini kami 

akan merenungkan kembali Sabda-Mu yang sungguh nyata telah hadir melalui 

Yesus Putera-Mu, dan merenungkannya melalui doa Rosario pada hari ini. Doa 

ini kami serahkan kepada-Mu demi Kristus Tuhan dan Pengantara kami. Amin.  

 

3. Pengantar 

Teman-teman yang terkasih, kita membagikan Kabar Gembira yang hari 

ini lahir di tengah-tengah kita. Yesus, Sang Sukacita hadir dalam 

kesederhanaan. Kelahiran-Nya dalam kesederhanaan membawa kegembiraan 

bagi orang di sekitar. Kegembiraan kita dapat diwujudkan dalam hal-hal 

sederhana. Mari kita dalami pertemuan hari ini. 
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4. Bacaan Kitab Suci 

Pertemuan 3: Yesus dilahirkan di Betlehem 

Lukas 2:1-19 

1Pada waktu itu Kaisar Agustus mengeluarkan suatu perintah, menyuruh 

mendaftarkan semua orang di seluruh dunia. 2Inilah pendaftaran yang pertama 

kali diadakan sewaktu Kirenius menjadi wali negeri di Siria. 3Maka pergilah 

semua orang mendaftarkan diri, masing-masing di kotanya sendiri. 4Demikian 

juga Yusuf pergi dari kota Nazaret di Galilea ke Yudea, ke kota Daud yang 

bernama Betlehem, -- karena ia berasal dari keluarga dan keturunan Daud --

5supaya didaftarkan bersama-sama dengan Maria, tunangannya, yang sedang 

mengandung. 6Ketika mereka di situ tibalah waktunya bagi Maria untuk 

bersalin 7dan ia melahirkan seorang anak laki-laki, anaknya yang sulung, lalu 

dibungkusnya dengan lampin dan dibaringkannya di dalam palungan, karena 

tidak ada tempat bagi mereka di rumah penginapan. 8Di daerah itu ada 

gembala-gembala yang tinggal di padang menjaga kawanan ternak mereka 

pada waktu malam. 9Tiba-tiba berdirilah seorang malaikat Tuhan di dekat 

mereka dan kemuliaan Tuhan bersinar meliputi mereka dan mereka sangat 

ketakutan. 10Lalu kata malaikat itu kepada mereka: "Jangan takut, sebab 

sesungguhnya aku memberitakan kepadamu kesukaan besar untuk seluruh 

bangsa: 11Hari ini telah lahir bagimu Juruselamat, yaitu Kristus, Tuhan, di kota 

Daud. 12Dan inilah tandanya bagimu: Kamu akan menjumpai seorang bayi 

dibungkus dengan lampin dan terbaring di dalam palungan." 13Dan tiba-tiba 

tampaklah bersama-sama dengan malaikat itu sejumlah besar bala tentara 

sorga yang memuji Allah, katanya: 14"Kemuliaan bagi Allah di tempat yang 

mahatinggi dan damai sejahtera di bumi di antara manusia yang berkenan 

kepada-Nya." 15Setelah malaikat-malaikat itu meninggalkan mereka dan 

kembali ke sorga, gembala-gembala itu berkata seorang kepada yang lain:  
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"Marilah kita pergi ke Betlehem untuk melihat apa yang terjadi di sana, seperti 

yang diberitahukan Tuhan kepada kita." 16Lalu mereka cepat-cepat berangkat 

dan menjumpai Maria dan Yusuf dan bayi itu, yang sedang berbaring di dalam 

palungan. 17Dan ketika mereka melihat-Nya, mereka memberitahukan apa 

yang telah dikatakan kepada mereka tentang Anak itu. 18Dan semua orang 

yang mendengarnya heran tentang apa yang dikatakan gembala-gembala itu 

kepada mereka. 19Tetapi Maria menyimpan segala perkara itu di dalam hatinya 

dan merenungkannya. 

 

5. Surat Sukacita dari Ibu Maria  

Anak-anak yang kukasihi, 

hari ini adalah hari yang sangat menggembirakan. 

Anakku, Yesus lahir. 

Yesus, Kabar Gembira, Juruselamat, 

hadir di tengah-tengah ku dan Bapa Yusuf. 

Kami gembira walau Ia 

lahir dalam kesederhanaan. 

Anakku lahir dengan dibungkus lampin 

dan terbaring di palungan. 

Sungguh sangat sederhana. 

Meski begitu, kami sekeluarga tidak kekurangan, 

bahkan Dia sendiri yang pada akhirnya 

memberikan semua kepunyaan-Nya 

untuk karya keselamatan. 

Bagaimana kalian dalam keseharian? 

Sederhana berarti tidak berlebihan 

15 



namun juga tidak berkekurangan. 

Situasi sulit saat ini, 

di masa pandemi 

banyak orang kesulitan untuk makan. 

Banyak orang pula harus berhenti bekerja 

dan sulit mencari penghasilan. 

Kamu bisa memilih hidup sederhana, 

dengan bersyukur atas kondisimu 

saat ini. 

Selain itu, sebagai anak, 

aku ingin kalian bisa memahami 

orang tua kalian. 

Kalian bisa mulai belajar hemat 

dengan menabung dan 

memilah mana kebutuhan dan keinginan semata. 

 

Anak-anakku, 

Yesus, tidak lahir dari kemegahan. 

Bahkan aku dan Bapa Yusuf 

menerima Yesus dalam kesederhanaan. 

Yesus, Anak sekaligus 

Guru bagi kalian, 

melihat kegembiraan yang kalian bagikan 

dalam kesederhanaan. 

Mulai sekarang, esok, dan seterusnya 

tunjukkan padaku 

kegembiraanmu dalam hal-hal 
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sederhana, 

melalui sikap dan perbuatanmu. 

Dari: Maria, Ibumu 

 

6. Doa Rosario Peristiwa Gembira 

 

7. Doa Penutup 

Ya Yesus, kami bersyukur karena boleh merenungkan Sabda-Mu pada 

hari ini. Tuhan, Engkau sudi lahir dalam kesederhanaan demi untuk 

keselamatan kami. Ajarilah kami juga selalu memiliki semangat ugahari dan 

rela berbagi, terutama kepada mereka yang miskin, lemah dan menderita 

sebagaimana Engkau yang selalu mengasihi orang-orang yang sederhana. 

Sebab Engkaulah Tuhan kami kini dan sepanjang segala masa. Amin. 

 

8. Lagu Penutup 

Di Lourdes Di Gua (MB 546) 

Di Lourdes di gua, sunyi terpencil 

Tampaklah Maria perawan murni 

Ave ave Maria, ave ave Maria 

 

Tersingkap di Lourdes warta gembira 

Ibu surga cinta kita di bumi  

Ave ave Maria ave ave Maria  
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1. Lagu Pembuka 

Persembahan yang Hidup (by Nikita) 

Bapa kupersembahkan tubuhku 

Sebagai persembahan yang hidup   2x 

Kudus dan berkenan pada-Mu    

Sebagai ibadah yang sejati 

Kusembah Kau Tuhan 

Kusembah Kau Tuhan 

Kusembahkan hidupku kepada-Mu  

Untuk kemuliaan nama-Mu 

 

2. Doa Pembuka 

Ya Bapa, kami bersyukur kepada-Mu, karena kami memiliki Yesus yang 

lahir di tengah kesederhanaan. Semoga kami pun dapat meneladani Sang 

Mesias di dalam hidup kami. Kini ya Bapa, kami akan merenungkan Sabda-Mu 

dan mempersembahkan doa-doa kami kepada-Mu. Kiranya Engkau berkenan 

mendengarkan doa-doa dan persembahan kami kepada-Mu. Demi Kristus 

Tuhan kami. Amin.   

 

3. Pengantar 

Teman-teman yang dikasihi Tuhan, Yesus yang telah lahir akan 

dipersembahkan kepada Allah. Yesus adalah persembahan terbaik, yang 

dipersembahkan Bapa Yusuf dan Ibu Maria bagi Allah. Apa yang dimaksud 

dengan persembahan terbaik? Mari kita belajar dari Ibu Maria dalam 

pertemuan ini. 
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4. Bacaan Kitab Suci 

Peristiwa 4: Yesus dipersembahkan di Bait Allah 

Lukas 2:22-40 

22Dan ketika genap waktu pentahiran, menurut hukum Taurat Musa, mereka 

membawa Dia ke Yerusalem untuk menyerahkan-Nya kepada Tuhan, 23seperti 

ada tertulis dalam hukum Tuhan: "Semua anak laki-laki sulung harus 

dikuduskan bagi Allah", 24dan untuk mempersembahkan korban menurut apa 

yang difirmankan dalam hukum Tuhan, yaitu sepasang burung tekukur atau 

dua ekor anak burung merpati. 25Adalah di Yerusalem seorang bernama 

Simeon. Ia seorang yang benar dan saleh yang menantikan penghiburan bagi 

Israel. Roh Kudus ada di atasnya, 26dan kepadanya telah dinyatakan oleh Roh 

Kudus, bahwa ia tidak akan mati sebelum ia melihat Mesias, yaitu Dia yang 

diurapi Tuhan. 27Ia 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,  28ia menyambut Anak itu dan menatang-Nya sambil 

memuji Allah, katanya: 29"Sekarang, Tuhan, biarkanlah hamba-Mu ini pergi 

dalam damai sejahtera, sesuai dengan firman-Mu, 30sebab mataku telah 

melihat keselamatan yang dari pada-Mu, 31yang telah Engkau sediakan di 

hadapan segala bangsa, 32yaitu terang yang menjadi penyataan bagi bangsa-

bangsa lain dan menjadi kemuliaan bagi umat-Mu, Israel."  33Dan bapa serta 

ibu-Nya amat heran akan segala apa yang dikatakan tentang Dia. 34Lalu 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 -- 35dan 

suatu pedang akan menembus jiwamu sendiri --, supaya menjadi nyata pikiran 

hati banyak orang." 36Lagipula di situ ada Hana, seorang nabi perempuan, anak 

Fanuel dari suku Asyer. Ia sudah sangat lanjut umurnya. Sesudah kawin ia 
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hidup tujuh tahun lamanya bersama suaminya, 37dan sekarang ia janda dan 

berumur delapan puluh empat tahun. Ia tidak pernah meninggalkan Bait Allah 

dan siang malam beribadah dengan berpuasa dan berdoa. 38Dan pada ketika 

itu juga datanglah ia ke situ dan mengucap syukur kepada Allah dan berbicara 

tentang Anak itu kepada semua orang yang menantikan kelepasan untuk 

Yerusalem. 39Dan setelah selesai semua yang harus dilakukan menurut hukum 

Tuhan, kembalilah mereka ke kota kediamannya, yaitu kota Nazaret di Galilea.  

40Anak itu bertambah besar dan menjadi kuat, penuh hikmat, dan kasih karunia 

Allah ada pada-Nya. 

 

5. Surat Sukacita dari Ibu Maria  

Hai anak-anak yang kukasihi, 

bagaimana kabarmu? 

Tiba waktunya aku dan Bapa Yusuf  

mempersembahkan Yesus pada Allah 

sesuai dengan adat bangsaku. 

Bagiku dan Bapa Yusuf, 

Yesus adalah persembahan terbaik 

bagi Allah. 

Saat berjumpa dengan imam besar, 

Simeon, 

aku dan Bapa Yusuf heran, 

terlebih aku. 

Mendengar perkataannya seolah 

aku diajak untuk 

mempersiapkan diri menghadapi segala kemungkinan. 

Gembira atau sedih akan kualami 
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bersama Yesus, Anakku. 

 

Anak-anakku yang kukasihi, 

persembahan yang terbaik apa 

yang pernah kamu berikan untuk 

dirimu sendiri, keluarga, 

dan orang di sekitarmu? 

Sudahkah kamu memberi persembahan 

yang terbaik untuk Allah? 

Untuk dirimu sendiri tentu 

kalian bisa merawat diri, 

bukan hanya kesehatan jasmani, tapi juga 

pikiran, perkataan, dan hati. 

Untuk keluargamu, bantulah kedua orang tuamu 

sesuai apa yang mereka butuhkan. 

Dan kamu bisa terlibat menolong 

orang lain, teman di sekitarmu 

yang mengalami kesusahan. 

Lakukanlah semua itu bersama Yesus. 

Dialah Tuhan, yang menyertai 

setiap usaha baik kalian. 

 

Di masa pandemi ini, 

kurangi bersikap semaumu sendiri, 

dan tambahkanlah ketaatanmu 
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menjaga protokol kesehatan 

sebagai persembahan terbaikmu. 

Terima kasih anak-anakku. 

Dari: Maria, Ibumu 

 

6. Doa Rosario Peristiwa Gembira 

 

7. Doa Penutup 

Ya Yesus, kami bersyukur kepada-Mu, karena kami dapat berdoa dan 

merenungkan Sabda-Mu pada hari ini. Semoga Sabda-Mu dapat semakin 

menguatkan kami untuk selalu memberikan yang terbaik bagi sesama kami dan 

juga untuk semakin memuliakan Nama-Mu. Nama-Mu kami puji kini dan 

sepanjang segala masa. Amin.  

 

8. Lagu Penutup 

Persembahan Hati 

Allah Bapa sungguh besar kasih-Mu 

Engkau selalu hadir dalam setiap langkahku 

Sungguh indah ku menjadi anak-Mu 

Hidup dalam kasih-Mu, kasih yang tak ternilai 

Tak sanggup aku membalas kasih-Mu 

Hanya ini Bapa yang kuminta 

Bapa terimalah persembahan hatiku 

Nyanyian pujian kepada-Mu 

Ini diriku, jadikanlah alat-Mu 

Terimalah Bapa persembahan hati 
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1. Lagu Pembuka 

Bukan Sembarang Pekerja 

Telah lama kucari-cari 

Langkah hidup yang lebih pasti 

Hidup penuh kemenangan setiap hari 

Suatu saat Yesus panggilku  

Tuk jadi pekerja 

Melayani, jadi saksi bagi Dia 

Bukan sembarang pekerja sya la la la 

Yesusku luar biasa sya la la la 

Dia Raja sgala Raja sya la la la 

Memanggilku menuai ladang-Nya 

Hanya anugrah semata sya la la la 

Aku dipakai oleh-Nya sya la la la 

Sungguh mata istimewa 

Menjadi pekerja Yesus yang mulia 

 

2. Doa Pembuka 

Allah Bapa kami, kembali kami bersyukur kepada-Mu, karena dapat 

memberikan persembahan diri kepada-Mu, kini ya Bapa kami ingin semakin 

mengenal Yesus Putera--Mu melalui Sabda-Nya dan melalui doa rosario pada 

hari ini. Semoga kami dapat meneladan Ibu Maria yang merenungkan semua 

peristiwa didalam hatinya dan selalu setia kepada kehendak Tuhan. Semua doa 

ini kami serahkan kepada-Mu dengan Pengantaraan Kristus Tuhan dan 

Juruselamat kami. Amin.  
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3. Pengantar 

Teman-teman yang terkasih, dalam empat pertemuan kemarin kita 

sudah disapa secara istimewa oleh Ibu Maria melalui surat-suratnya. Sapaan 

Ibu Maria perlahan membantu kita untuk semakin mengenal Yesus sebagai 

Guru dan Tuhan. Sekarang ini, teman-teman akan memberikan balasan sapaan 

untuk Ibu Maria. Untuk itu, mari kita ikuti pertemuan kali ini.  

 

4. Bacaan Kitab Suci 

Pertemuan 5: Yesus diketemukan di bait Allah 

Lukas 2:41-52 

41Tiap-tiap tahun orang tua Yesus pergi ke Yerusalem pada hari raya Paskah. 

42Ketika Yesus telah berumur dua belas tahun pergilah mereka ke Yerusalem 

seperti yang lazim pada hari raya itu. 43Sehabis hari-hari perayaan itu, ketika 

mereka berjalan pulang, tinggallah Yesus di Yerusalem tanpa diketahui orang 

tua-Nya. 44Karena mereka menyangka bahwa Ia ada di antara orang-orang 

seperjalanan mereka, berjalanlah mereka sehari perjalanan jauhnya, lalu 

mencari Dia di antara kaum keluarga dan kenalan mereka. 45Karena mereka 

tidak menemukan Dia, kembalilah mereka ke Yerusalem sambil terus mencari 

Dia. 46Sesudah tiga hari mereka menemukan Dia dalam Bait Allah; Ia sedang 

duduk di tengah-tengah alim ulama, sambil mendengarkan mereka dan 

mengajukan pertanyaan-pertanyaan kepada mereka. 47Dan semua orang yang 

mendengar Dia sangat heran akan kecerdasan-Nya dan segala jawab yang 

diberikan-Nya. 48Dan ketika orang tua-Nya melihat Dia, tercenganglah mereka, 

lalu kata ibu-Nya kepada-Nya: “Nak, mengapakah Engkau berbuat demikian 

terhadap kami? Bapa-Mu dan aku dengan cemas mencari Engkau.” 49Jawab-

Nya kepada mereka: “Mengapa kamu mencari Aku? Tidakkah kamu tahu, 

bahwa Aku harus berada di dalam rumah Bapa-Ku?” 50Tetapi mereka tidak  
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mengerti apa yang dikatakan-Nya kepada mereka. 51Lalu Ia pulang bersama-

sama mereka ke Nazaret; dan Ia tetap hidup dalam asuhan mereka. Dan ibu-

Nya menyimpan semua perkara itu di dalam hatinya. 52Dan Yesus makin 

bertambah besar dan bertambah hikmat-Nya dan besar-Nya, dan makin 

dikasihi oleh Allah dan manusia. 

 

5. Surat Sukacita-mu untuk Ibu Maria dan Yesus 

Dalam pertemuan kali ini, pendamping dapat meminta teman-teman remaja 

unutuk membuat surat balasan untuk Ibu Maria terkait pengenalan akan 

Yesus, Guru dan Tuhan.  

Catatan: 

- Offline 

Surat balasan tersebut bisa ditulis kemudian disimpan atau sebelum doa 

rosario dapat dilebur dalam api menyala. 

- Online 

Surat balasan tersebut bisa ditulis kemudian dibacakan di depan orang tua 

masing-masing, kemudian didokumentasikan kebersamaan dengan orang 

tua dalam sebuah foto. 

Atau 

Pendamping dapat memutarkan video surat yang telah disediakan oleh Komisi 

Remaja Keuskupan Surabaya. Bila terkendala, pendamping dapat 

membacakan surat di bawah ini kepada teman-teman remaja. 
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Halo Ibu Maria, 

kegembiraanmu boleh aku rasakan 

melalui beberapa suratmu. 

Sekarang bersama Yesus, Anakmu, 

yang seusia dengan kami kala itu, 

Dia bahagia berada di rumah Bapa. 

Ia menyadari tujuan-Nya, 

sebagai Anak Allah. 

Aku gembira melihatmu 

bergembira telah menemukan Yesus, 

walau dalam hatimu bertanya-tanya. 

Beberapa suratmu 

sedikit banyak membantuku memahami tujuan hidupku 

sebagai anak Allah. 

Ya, sebagai anak Allah 

aku hidup. 

Aku mulai bisa 

membahagiakan kedua orang tuaku 

dengan membantu mereka, 

meringankan pekerjaan mereka. 

Selain itu, aku sekolah 

dengan serius 

walau secara online. 
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Bu, 

terima kasih. 

Aku boleh merasakan sapaanmu 

melalui surat-suratmu. 

Aku mengenal Yesus, Anakmu 

sebagai Guru dan Tuhanku kini, 

esok dan sampai akhir hidupku. 

Aku boleh menyadari 

diriku sebagai anak Allah 

yang juga mempunyai 

tujuan dari Allah juga. 

Aku ingin menyapamu dan  

menyapa Yesus, Putramu juga 

dengan doa salam Maria 

sekurang-kurangnya sehari sekali. 

Biarlah peristiwa menemukan Yesus, 

kini aku temukan juga 

dalam setiap peristiwa hidupku. 

Terima kasih, Ibu Maria. 

Dari: Anakmu 

 

6. Doa Rosario Peristiwa Gembira 

 

7. Doa Penutup 

Ya Yesus, kami bersyukur kepada-Mu karena dapat merenungkan Sabda-

Mu dan berdoa rosario pada hari ini. Ya Yesus tolonglah kami supaya selalu 

membuka hati seperti Ibu Maria dan semakin setia melaksanakan Sabda-Mu  
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dalam hidup kami, agar kami semakin hari dapat menjadi saluran cinta kasih 

bagi sesama kami. Engkau yang hidup dan berkuasa sepanjang segala masa. 

Amin. 

 

8. Lagu Penutup 

Hidup ini adalah Kesempatan 

Hidup ini adalah kesempatan 

Hidup ini untuk melayani Tuhan 

Jangan sia-siakan waktu yang Tuhan beri 

Hidup ini sungguh jadi berkat 

Oh Tuhan pakailah hidupku 

Selagi aku masih kuat 

Bila saatnya nanti, ku tak berdaya lagi 

Hidup ini sudah jadi berkat 
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LAMPIRAN GAMBAR 

Gambar Sumber 
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