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RENUNGAN

Bacaan I : Kej. 18:20-32; Bacaan II : Kol. 2:12-14; Bacaan
Injil : Luk. 11:1-13.

Membangun kedekatan dengan ALLAH
Dari hasil kontemplasi beberapa waktu yang lalu, muncul pertanyaan
penulis, di manakah aku meletakkan Allah? Apakah Allah berada di
tempat tertinggi yang tidak terjangkau? Setelah direnungkan kembali
sebenarnya aku menempatkan Allah terlampau jauh, dan aku yang
tidak mau mendekat dan bersembunyi dari-Nya. Lalu terpikirlah
tentang Yesus Kristus yang hadir di dunia berkarya untuk
menghempaskan tabir dosa. Ternyata Allah “sangat berusaha
mendekat dengan kita” apapun tingkat kesalehan kita. Renungan pun
masuk ke perspektif yang lebih dalam: Membangun kedekatan hidup
dengan Allah menjadi realitas bahwa kita bergantung sepenuhnya
kepada Allah. Baik sebagai pribadi maupun dalam komunitas. Dalam
komunikasi yang intens inilah Allah dengan kasih-Nya bersedia hadir
di setiap keintiman itu untuk memberikan dan menyatakan anugerahNya. Dia juga akan terus mengiringi orang percaya yang bersedia
diajar dan tetap setia pada kehendak-Nya bahkan dengan
memberikan penyataan-penyataan khusus-Nya.
Dalam Kitab Kejadian kita bisa membaca tentang kedekatan Abraham
dengan Allah, Abraham bercakap-cakap dengan Allah. Sementara
Abraham berbicara dengan Tuhan, dia mencoba mengukur cinta dan
belas kasihan Tuhan kepada orang-orang Sodom dan Gomora. Dia
bertanya kepada Allah apakah Allah akan menghancurkan Sodom
dan Gomora meskipun ada orang yang tidak bersalah: Allah pun
berkata “tidak”. Sungguh Allah yang berbelas kasih , dercap iman-ku
Kasih dan belas kasihan Allah yang sama disampaikan melalui
sebuah kisah yang diceritakan oleh Yesus dalam Injil Luk. 11: 1-13,
tentang seorang teman yang gigih dan tidak pernah menyerah
meminta tiga potong roti. Dengan kegigihannya, dia menemukan cinta
dan belas kasihan Allah yang tak terbatas terhadapnya. Perikop injil
Luk 11: 1-13 diawali dengan aktivitas doa Yesus Kristus di sela-sela
pelayanan-Nya bersama dengan para murid. Yesus Kristus
membekali dan memberikan teladan konkret bahwa doa menduduki
posisi yang sentral dalam kehidupan pribadi maupun komunitas.
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Secara tidak langsung Yesus Kristus telah mengajarkan kepekaan
olah spiritual yang tak boleh dilupakan di sela-sela aktivitas,
sesibuk apapun. Atas hal itu seorang dari mereka meminta untuk
diajari berdoa. Menariknya adalah mereka meminta diajar berdoa
seperti yang diajarkan Yohanes kepada murid-muridnya. Tanpa
percakapan yang panjang Injil Lukas menuliskan bahwa Yesus
mulai mengajarkan formulasi doa, isi doa, kata-kata doa, dan bukan
“cara” berdoa.
Sebagai komunitas terkecil yaitu keluarga kita juga diingatkan untuk
mampu mewujudkan relasi kasih antar anggota keluarga. Saling
mendoakan dan mengingatkan pada saat mengalami masalah
tertentu sehingga terasa hangat dan indah. Demikian pula menjadi
suatu komunitas gereja yang terus saling melayani dan
meneguhkan. Dan akhirnya kita semua diharapkan mampu hadir
berelasi baik dengan sesama. Sebab Allah hadir di setiap relasi
yang kita ciptakan terutama dalam setiap relasi yang kita buat
dalam doa, permohonan, dan harapan kepada-Nya
Oleh : Inigo Roesli

SERBA–SERBI
1. SEKSI PENDIDIKAN Paroki Serpong, Gereja Santa

Monika, akan mengadakan Misa Guru dan Dosen,
untuk mensyukuri ulang tahun ke 5 wadah guru dan
dosen. Misa akan diadakan pada hari Minggu, 31
Juli, pukul 08.30 [M2]. Mohon kehadiran bapak/Ibu
guru dan dosen. Pengumuman ini sebagai
UNDANGAN.

2. DIBUKA PENDAFTARAN SAKRAMEN KRISMA /

PENGUATAN 2022.
1. Penerimaan Sakramen Penguatan untuk kelas
reguler, dewasa dan Umat Berkebutuhan Khusus
(UBK) di Gereja Santa Monika, Paroki Serpong,
pada bulan Juli 2022 melalui sekolah-sekolah yang
ditunjuk dan Paroki. Informasi pendaftaran bisa
dilihat di mading gereja, Web Paroki, dan akan
dikirim melalui sekolah-sekolah. Kelas Remaja
Paroki pembelajaran setiap JUMAT, Jam 17.0018.00.
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2. Waktu pembelajaran: bulan Agustus, September
minggu ke-1, selama 8 kali pertemuan akan dilakukan
secara online/zoom meeting.
3. Syarat peserta calon Sakramen Penguatan adalah:
a. Sudah dibaptis secara Katolik
b. Sudah menerima komuni pertama
c. Kelas 8 dan kelas 9 atau lebih
d. Mengisi Google Form pendaftaran, kemudian print
lalu serahkan ke Penanggung jawab pengajar/sekolah
masing-masing
untuk
kelompok
sekolah/UBK,
sedangkan untuk kelompok remaja Paroki dan Dewasa
Paroki di serahkan ke sekretariat Paroki (ada keranjang
khusus)
e. Menyertakan copy dokumen berupa: Surat Baptis,
Surat Komuni Pertama dan Kartu Keluarga Biduk Gereja
4. Link
pendaftaran:
https://bit.ly/PendaftaranKrismaSanmon22
5. Jika ada pertanyaan tentang pendaftaran ini
silahkan hubungi 081212275147 (Bu Clara)
3. PEKAN OLAHRAGA PAROKI [POP]. OMK Santa

Monika akan mengadakan Pekan Olahraga Paroki
dengan tema "Competition in Solidarity". Kegiatan ini
merupakan perlombaan 3 cabang olahraga antar
wilayah, yaitu Futsal, Basket, dan Bulutangkis yang
terbagi menjadi dua kategori, diantaranya usia 13-17
tahun dan 18 tahun keatas baik putra maupun putri.
Kegiatan ini akan diselenggarakan pada Sabtu-Minggu,
13-14 dan 20-21 Agustus 2022 di Sekolah St. John
BSD. Untuk informasi lebih jelas, dapat menghubungi
Lia (085777602080) dan Monik (085693413638) atau
dapat mendatangi stand yang terdapat di Gereja setiap
misa Minggu, pukul 6 dan 8.30 pagi.

4. DIBUKA PENDAFTARAN BAPTIS BAYI. Diberitahukan

kepada orang tua, bahwa Pendaftaran Baptisan Bayi
untuk bulan Juli - Desember 2022 dapat dilakukan
melalui aplikasi google form.
Link pendaftaran sebagai berikut :
https://bit.ly/FORMDAFTAR_BAPTISANBAYI_JULIDES
2022
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Proses Seseorang Diangkat Menjadi Santa /
Santo
oleh: P. William P. Saunders

[ Edisi 1 ]
Baru-baru ini, Paus memaklumkan Edith Stein sebagai
seorang santa. Mohon dijelaskan mengenai proses
seseorang dimaklumkan sebagai seorang santa / santo.
Proses resmi untuk memaklumkan seseorang sebagai
seorang santa / santo disebut KANONISASI. Sebelum
tahun 1234, Gereja tidak memiliki suatu prosedur resmi
yang demikian. Biasanya, para martir dan mereka yang
dianggap kudus, dimaklumkan sebagai santa / santo oleh
Gereja pada saat wafat mereka. Sebelum disahkannya
kekristenan pada tahun 313 oleh Kaisar Konstantinus,
makam para martir, misalnya makam St Petrus, diberi
tanda dan dijadikan tempat ziarah. Peringatan wafat
mereka dikenangkan dan dicantumkan dalam kalender
Gereja setempat. Setelah disahkannya kekristenan,
seringkali basilika atau kapel dibangun di atas makammakam tersebut.
Dengan berjalannya waktu, Gereja melihat pentingnya
memperketat proses kanonisasi. Sebab, sayangnya,
seringkali tokoh-tokoh legenda dihormati sebagai santa /
santo. Atau, pernah terjadi, Gereja lokal di Swedia
mengkanonisasi seorang biarawan pemabuk yang tewas
dalam suatu pertikaian karena mabuk - sulit dipercaya
bahwa hal tersebut dapat dijadikan bukti kemartiran.
Karenanya, pada tahun 1234, Paus Gregorius IX
menetapkan prosedur untuk menyelidiki hidup calon santa
/ santo dan kemungkinan adanya mukjizat yang terjadi.
Pada tahun 1588, Paus Sixtus V mempercayakan kepada
Kongregasi Ritus (yang kelak diberi nama Kongregasi
untuk Masalah Santa / Santo) untuk mengawasi
keseluruhan proses. Dimulai dengan Paus Urbanus VIII
pada tahun 1634, berbagai Paus telah merevisi dan
memperbaharui ketentuan-ketentuan dan prosedur4

prosedur kanonisasi. Diambil dari “diterjemahkan oleh
YESAYA: www.indocell.net/yesaya atas ijin The
Arlington Catholic Herald.” [ bersambung edisi
berikutnya ]

BACAAN HARIAN BULAN JULI 2022
Sumber : www.imankatolik.or.id
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PERINGATAN
SANTO /
SANTA

BACAAN

2Kor. 4:7-15; Mzm. 126:12ab,2cd-3,4-5,6; Mat. 20:20-28. Pesta S. Yakobus,
BcO Kis. 5:12-32 atau 1Kor.
Rasul
1:17-2:5 atau 1Kor. 4:1-16
Sir. 44:1,10-15; Mzm.
132:11,13-14,17-18; Mat.
PW. S. Yoakim dan
13:16-17.
Anna, orgtua
BcO Ayb 31:1-23.35-37.
Sp.Maria
Yer. 15:10,16-21; Mzm. 59:23,4-5a,10-11,17-18; Mat. 13:44Hari Biasa
46.
BcO Ayb. 32:1-6; 33:1-22.
Yer. 18:1-6; Mzm. 146:2abc,2d4,5-6; Mat. 13:47-53.
Hari Biasa
BcO Ayb. 38:1-30; 40:1-5

PENGUMUMAN PERKAWINAN

Pengumuman Pertama
-

Theodore Albert Frebryanto dari Lingkungan
Santo Agustinus dengan Elisabet Yunita
Anggraeni dari Paroki Tangerang, Gereja
HSPMTB.

Pengumuman Kedua
-

Yohanes Rismanto Gunarwan Suratmo dari
Lingkungan Santa Katarina Laboure dengan
Agustina Dewayanti Kumala Anjarsari dari Paroki
Pamulang, Gereja Santo Barnabas.

Pengumuman Ketiga
-

Bonifasius Benedict dari Lingkungan Santo
Christophorus dengan Berlianeta Harjan.
Wilhelmina Rika Wulandari dari Lingkungan Santo
Gregorius Agung dengan Gregorius Giovanny dari
Paroki Kelapa gading, Gereja Santo Yakobus.
Ignatius Erik Hormein dari Lingkungan Sto. Matias
dengan Maria Agustina Sutanto dari paroki
Grogol, gereja Santo Kristoforus.

Apabila saudara saudari mengetahui adanya halangan
perkawinan tersebut dimohon memberitahukannya kepada
Pastor Paroki.

1 Yoh. 4:7-16; Mzm. 34:2-3,45,6-7,8-9,10-11; Yoh. 11:19-27 Pw.S. Marta,Maria
atau Luk. 10:38-42.
dan Lazarus
BcO Ayb. 40:6-24; 42:1-6.
Yer. 26:11-16,24; Mzm. 69:1516,30-31,33-34; Mat. 14:1-12.
Hari Biasa
BcO Ayb. 42:7-17
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