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PENGANTAR

A. Latar Belakang
 Karya Pastoral  Keuskupan Denpasar lima tahun hasil SINODE 
IV (tgl. 26-30 November 2017) telah berakhir. Setelah lima tahun 
berjalan, saatnya kita akan mengevaluasi kembali seluruh proses 
perjalanan karya pastoral selama lima tahun, dan merefleksikan 
bersama sejauh mana Gereja Katolik Keuskupan Denpasar  
bangkit dan bergerak sebagai sebuah Gereja Sinodal untuk 
mewartakan Injil dalam kesatuan dengan Gereja Universal di 
bawah Kepemimpinan Paus Fransiskus yang saat ini juga sedang 
merefleksikan dalam Sinode Para Uskup Se-Dunia tahun 2023.
 Paus Fransiskus berharap melalui jalan Sinodalitas, Gereja 
patut menghargai kekayaan dan keragaman karunia, dan 
karisma, demi kebaikan komunitas dan masyarakat. Selain itu, 
Gereja perlu mengeksplorasi cara-cara partisipasi dan kreatif 
dalam pewartaan Injil. Melalui Sinode dapat diuji/dievaluasi 
tanggungjawab dan kekuasaan dijalankan dalam Gereja. Gereja 
harus menjadi komunitas yang diandalkan dalam dialog sosial, 
rekonsiliasi, persaudaraan dan persahabatan sosial yang inklusif. 
Gereja Katolik juga, menurut Paus Fransiskus, harus membaharui 
hubungan dengan komunitas denominasi dan agama lain, juga 
kelompok-kelompok dalam masyarakat. 
 Sinode  V  Keuskupan Denpasar   tahun  2023  ini   mengambil    
tema,  “Bangkit Dan Bergerak Bersama Demi Terwujudnya 
Gereja Sinodal : Persekutuan – Partisipasi – Misi”.  Tema ini 
selaras dengan tema Sinode Para Uskup Se-Dunia tahun 2023,  
yaitu “Panggilan Untuk Berjalan Bersama Menuju Gereja 
Sinodal: Persekutuan – Partisipasi – Misi”. 
 Sesuai Arah Dasar Keuskupan Denpasar hasil Sinode I sampai 
Sinode IV, Gereja Lokal Keuskupan Denpasar sedang bertumbuh 
menuju Gereja yang beriman  tangguh, mandiri dan berani bersaksi 
dalam masyarakat majemuk. Sejauh ini, Gereja Katolik Keuskupan 
Denpasar telah berjalan bersama sesuai harapan Paus Fransiskus 



Aksi puasa Pembangunan  2023 - 5 

untuk tetap terbuka (Inklusif), memberi kesaksian tentang kasih 
Allah di tengah masyarakat majemuk. 
Gereja Katolik Keuskupan Denpasar juga berjuang mendengarkan 
mereka yang selama ini terpinggirkan melalui Rencana Strategis 
Pastoral yang dirancang dalam setiap Sinode dan dijabarkan 
dalam program kerja tahunan (selama 5 tahun) untuk dijalankan 
bersama mulai di tingkat Keuskupan, Dekenat, Paroki/Stasi, 
sampai ke Lingkungan dan Komunitas Basis Gerejani (KBG) di 
seluruh Keuskupan Denpasar.  

B. Konteks Situasi Konkrit Gereja Lokal Keuskupan Denpasar 
Gereja Lokal Keuskupan Denpasar sendiri, memiliki beberapa 
situasi/persoalan kongkrit yang dapat teridentifikasi antara lain: 
1. Kemiskinan
2. Adanya kelompok intoleransi dan diskriminasi (beberapa 

daerah di NTB: Praya-Selong Lombok Tengah dan Lombok 
Timur,  Alas, Lakey Dompu dan Bima di Sumbawa).

3. Kerusakan lingkungan hidup (eksploitasi alam yang 
berlebihan, tumpukan  sampah, dll)

4. Ancaman bencana alam (gempa bumi, banjir bandang, erosi, 
dll)

5. Masalah migran perantau
6. Krisis iman
7. Keretakan keluarga (perceraian, perselingkuhan, dsb).  

 Gereja Lokal Keuskupan Denpasar dalam Refleksi dan Sharing 
bahan Sinode Para Uskup Se-Dunia, menemukan beberapa 
permasalahan pokok di dalamnya terkait tema tentang : 
“Dialog dan Kerjasama  di Tengah Masyarakat”, dan 
“Keberanian Berbicara dengan Tegas Menyatakan Sikap 
Gereja”. Di beberapa wilayah paroki masih menemukan 
kendala dan kesulitan berhadapan dengan kelompok 
intoleransi di beberapa daerah tertentu Praya-Selong (Lombok 
Tengah dan lombok Timur), di Alas Sumbawa Barat Daya) dan 
di Bima. “Politik identitas” juga menjadi sebuah kenyataan 
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yang “melukai” kelompok kawanan kecil dan pendatang (para 
perantau) di Bali dan NTB.

C. Konteks Global
 Dalam konteks global juga mengingatkan kita bahwa kemajuan 
teknologi digital di dunia saat ini sungguh memberikan pengaruh 
yang luar biasa dalam segala lini kehidupan. Tidak terkecuali 
dalam karya perutusan Gereja di tengah dunia. Menampakan 
wajah Gereja di tengah dunia, tentu tidak bisa lepas dari kehadiran 
teknologi informasi dan komunikasi dewasa ini yang serba digital. 
Gereja hendaknya memahami kemajuan teknologi digital ini di 
samping sebagai tantangan, juga menjadi peluang yang sangat 
lebar dalam mewujudkan karya misinya.
 Selama masa pandemik covid-19, sejak awal tahun 2020, 
kita seolah-olah dipaksa untuk berkarya, berkomunikasi, berelasi 
dengan sesama dan berkatekese serta beribadat secara digital. 
Saat ini, meski ibadat misa sudah mulai diadakan secara offline 
atau tatap muka, banyak umat Katolik yang enggan datang misa 
di gereja karena sudah merasa nyaman beribadat secara online/
virtual. Hal tersebut tentu menjadi perhatian pimpinan Gereja 
dalam pembinaan iman umatnya dalam gerakan persekutuan 
hidup menggereja. Paus Paulus VI dalam Anjuran Apostolik 
Evangeli Nuntiandi (8/12/75) menegaskan bahwa karya katekese 
maupun evangelisasi pada masa kini tidak dapat tidak harus 
menggunakan media masa atau media komunikasi sosial yang 
baru, bahkan katekese maupun evangalisasi tidak dapat dijalankan 
tanpa menggunakan alat-alat itu. Bila sarana-sarana komunikasi 
sosial itu digunakan secara tepat untuk mengabdi Injil, maka 
pewartaan akan didengar di hampir semua wilayah di dunia dan 
pewartaan menggapai berjuta-juta orang. Bahkan secara lebih 
tegas lagi Bapa Suci Paulus VI mengatakan demikian: ”Gereja akan 
merasa salah terhadap Tuhan jika ia tidak memanfaatkan 
sarana-sarana yang ampuh ini, yang dari hari ke hari semakin 
disempurnakan oleh ketrampilan manusia. Melalui alat-alat 



Aksi puasa Pembangunan  2023 - 7 

tadi Gereja mewartakan ”dari atap atap rumah” pesan yang 
diserahkan kepada Gereja untuk dijaga”. Dengan demikian, 
menggunakan media kominikasi sosial baru untuk pewartaan 
Injil merupakan keharusan bagi Gereja. Menggunakan alat-alat 
itu, pewartaan dapat menjangkau semakin banyak orang. 
 Gereja mengajak untuk masuk dunia internet sebagai 
tantangan baru dalam tugas perutusan Gereja. Tantangan baru ini 
harus dihadapi oleh Gereja bila mau tetap hadir dan menjalankan 
misi/perutusan di tengah dunia. Duc in Altum! yang disuarakan 
oleh Paus Yohanes Paulus II pada tahun 2002 ternyata mendapat 
gemanya dalam pesan-pesan Paus selanjutnya. Baik Paus 
Bendictus XVI maupun Paus Fransiskus mengulangi ajakan itu. 
Internet dipandang sebagai dunia baru yang harus dimasuki, 
dapat menjadi sarana mewartakan Injil dan membangun 
masyarakat, tetapi Gereja tetap harus menginjili dunia digital 
sendiri. Dengan demikian, Gereja menceburkan diri dalam dunia 
internet, mengintegrasikan pesan Injil dalam dunia komunikasi 
cyber, seraya mengubahnya dari dalam.
 Para Uskup Se-Asia yang tergabung dalam FABC (Konferensi 
Waligereja Asia), di bulan Oktober 2022 lalu mengadakan Sidang 
FABC yang berlangsung di Bangkok- Thailand. Dalam pertemuan 
FABC itu , Kardinal Luis Antonio Tagle, yang merupakan utusan 
khusus Paus Fransiskus dalam sidang umum Waligereja Asia, 
memusatkan perhatiannya pada pentingnya membaca di era 
media sosial untuk mengembangkan pemikiran kritis dan empati. 
Kardinal Tagle menegaskan “Kita dipanggil untuk menginjili 
Media Sosial.” Kardinal Tagle menyoroti pentingnya membaca 
dalam perkembangan kaum muda, dengan fokus pada sosial media 
karena mereka mempengaruhi “Panggilan untuk menginjili” kita 
(sumber: Hidup Katolik.com, 31 Oktober 2022).

***
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BAHAN  PENDALAMAN IMAN
AKSI PUASA PEMBANGUNAN (APP) KEUSKUPAN DENPASAR

TAHUN 2023
(Untuk Orang Dewasa)

TEMA UMUM :

“BANGKIT DAN BERGERAK BERSAMA DEMI TERWUJUDNYA 
GEREJA SINODAL : 

PERSEKUTUAN -  PARTISIPASI – MISI”

SUB-SUB TEMA PERTEMUAN :

1. Berjalan Bersama Yesus Dalam Persekutuan Gereja Katolik . 
   Teks KS : Lukas 24 : 1 3 – 35 : “Yesus Menampakkan Diri di Jalan ke 

Emaus”

2. Bangkit dan Bergerak Bersama Demi  Terwujudnya Gereja 
     Sinodal yang Berkualitas Sebagai Garam  dan Terang   
     Dunia. 
    Teks KS : Mat. 5 : 13 – 16 : “Garam Dunia dan Terang Dunia”. 

3. Berpartisipasi Mengembangkan Talenta untuk Karya 
Pewartaan Kerajaan Allah dalam Era Digital. 

    Teks  KS : Mat.25 : 14 -  30 : “Perumpamaan tentang Talenta” 

4. Bertobat dan Bertanggung Jawab  dalam Memelihara  
     Pertumbuhan Gereja.   
     Teks KS : I Kor. 3  : 3 - 9 : “Perselisihan – Paulus Menanam, Apolos  

Menyiram, Allah yang Memberikan Pertumbuhan”

5. Kita Diutus  untuk ber-Misi ke tengah Dunia yang penuh 
     dengan Tantangan. 
    Teks KS : Mat. 10 :  16  – 30 :  “Penganiayaan yang akan datang                 

dan pengakuan akan Yesus ”.
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PANDUAN PROSES REFLEKSI DAN SHARING SINODE 
 Dalam rangka persiapan menuju Sinode V Keuskupan 
Denpasar, ada beberapa pertanyaan Refleksi dan Sharing Sinode 
yang perlu dijawab melalui refleksi pribadi masing-masing 
sebagai anggota Gereja/Umat Allah dan disharingkan dalam setiap 
pertemuan pendalaman Iman APP 2023. 
 Tujuan utamanya adalah mendengarkan dan mengumpulkan 
sebanyak mungkin permasalahan dan harapan umat sebagai kekayaan 
pengalaman berjalan bersama yang melibatkan Gembala dan Umat 
beriman di semua bidang karya mulai dari KBG, Lingkungan/Stasi/
Paroki.   Untuk itu bebepara catatan sebagai panduan dalam proses 
Refleksi dan Sharing Sinode perlu diperhatikan dan dilaksanakan 
dengan baik  sebagai berikut : 
1.  Melibatkan sebanyak mungkin Umat dalam Pertemuan APP 2023 

terdiri dari semua Umat, bukan hanya mereka yang memiliki peran 
atau tanggungjawab dalam Gereja, melainkan dari semua unsur: 
Orang Muda, Orang Dewasa, Kaum Perempuan, Kaum Miskin  dan 
mereka yang kurang aktif atau menjauh dari kegiatan Gereja. 

2.  Proses Refleksi dan Sharing Sinode difasilitasi oleh fasilitator 
yang telah dilatih  oleh Team Fasilitator Keuskupan Denpasar/
Dekenat/Paroki/Stasi.

3. Team Refleksi dan Sharing Sinode  di tingkat KBG, terdiri dari Satu 
orang Fasilitator, Satu orang  Sekretaris, dan satu orang untuk 
Dokumentasi. 

4. Fasilitator bertugas memandu atau memimpin proses Refleksi/ 
     Sharing
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Refleksi/Sharing 
5. Sekretaris bertugas mencatat semua proses Refleksi/Sharing dan 

jawaban-jawaban peserta  atas beberapa pertanyaan Sinode dari 
setiap pertemuan APP. 

6.  Proses Refleksi dan Sharing Sinode harus didokumentasikan 
dengan foto untuk keperluan dokumentasi dan laporan. 

7. Bahan pendalaman APP 2023 ini ada dua tahap yang digabungkan 
dalam satu pertemuan:  Tahap pertama Mulai dari Pembukaan, 
Pembacaan Kitab Suci Pendalaman Kitab Suci dan Penegasan. 
Tahap kedua Refleksi/Sharing Sinode dilanjutkan dengan Aksi 
Nyata dan Penutup pada setiap pertemuaan APP. Karena itu perlu 
menyepakati waktu yang dibutuhkan agar kedua tahap tersebut 
dapat berjalan dengan baik dan maksimal. Dirasankan  waktu yang 
dibutuhkan untuk dua tahap tersebut maksimal 2 jam.  Dengan 
demikian fasilitator dan peserta harus komitmen dan bijaksana 
dalam memanfaatkan waktu dalam proses pertemuan APP. 

***
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Pertemuan Pertama
“BERJALAN BERSAMA YESUS 

DALAM PERSEKUTUAN GEREJA KATOLIK” 
Teks KS:   Lukas 24:13-35 

1. Lagu Pembuka: (Pilih lagu yang sesuai tema,misalnya : Jalan 
Serta Yesus)

2. Tanda Salib dan Salam
P. Dalam nama Bapa dan Putera dan Roh Kudus
U. Amin

3. Pengantar Tema
Bapa, ibu saudara saudarai terkasih, Karya Pastoral  Keuskupan 
Denpasar  lima tahun hasil SINODE IV (tgl. 26-30 November 2017) 
telah berakhir. Setelah lima tahun berjalan, saatnya kita akan 
mengevaluasi kembali seluruh proses perjalanan karya pastoral 
selama lima tahun, dan merefleksikan bersama sejauh mana 
Gereja Katolik Keuskupan Denpasar bangkit dan bergerak sebagai 
sebuah Gereja Sinodal untuk mewartakan Injil dalam kesatuan 
dengan Gereja Universal di bawah Kepemimpinan Paus Fransiskus 
yang saat ini juga sedang merefleksikanya dalam Sinode Para 
Uskup Se-Dunia tahun 2023.
Sinode  V  Keuskupan Denpasar   tahun  2023  ini   mengambil    tema,  
“Bangkit Dan Bergerak Bersama Demi Terwujudnya Gereja 
Sinodal : Persekutuan – Partisipasi – Misi”.  Tema ini selaras 
dengan tema Sinode Para Uskup Se-Dunia  yaitu “Panggilan 
Untuk Berjalan Bersama Menuju Gereja Sinodal: Persekutuan 
– Partisipasi – Misi”. Berdasarkan hal tersebut di atas  maka Tema 
Umum APP Keuskupan Denpasar tahun 2023 adalah “BANGKIT 
DAN BERGERAK BERSAMA DEMI TERWUJUDNYA GEREJA 
SINODAL : PERSEKUTUAN -  PARTISIPASI – MISI”.
Pada pertemuan pertama ini, kita diajak untuk mendalami sub 
tema,” “Berjalan Bersama Yesus Dalam Persekutuan Gereja 
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Katolik”. Kita akan bersama berdoa dan mendengarkan firman 
Tuhan agar firman Tuhan itu menuntun kita untuk berjalan 
bersama Yesus dalam persekutuan Gereja Katolik mulai dalanm 
Keluarga, KBG, Lingkungan, Stasi/Paroki, Dekenat dan Keuskupan.  

4. Doa Pembuka
     Marilah berdoa,

Allah Bapa yang Mahakuasa, Engkau memanggil dan 
mengumpulkan kami untuk berjalan bersama dalam persekutuan 
Gereja Katolik-Mu yang kudus. Sebagai warga Gereja, seringkali 
kami mengabaikan kebersamaan dan menjauhkan diri dari 
Gereja. Selain itu, tak jarang pula ada sesama warga Gereja yang 
terabaikan dan tersingkir. Bukalah pikiran dan mata hati kami 
dengan terang Firman-Mu agar kami mampu berjalan bersama 
dalam persekutuan Gereja Katolik demi Kristus Tuhan dan 
Pengantara kami, yang hidup dan berkuasa, bersama Dikau dalam 
persekutuan dengan Roh Kudus, Allah sepanjang segala masa, 
Amin. 

5. Membaca Kitab Suci :  Injil Lukas 24: 13 – 35 
“Yesus Menampakkan Diri di Jalan ke Emaus”

24:13 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,

24:14 dan mereka bercakap-cakap tentang segala sesuatu yang 
telah terjadi.

24:15 Ketika mereka sedang bercakap-cakap dan bertukar 
pikiran, datanglah Yesus sendiri mendekati mereka, lalu 
berjalan bersama-sama dengan mereka.

24:16 Tetapi ada sesuatu yang menghalangi mata mereka, 
sehingga mereka tidak dapat mengenal Dia.

24:17 Yesus berkata kepada mereka: “Apakah yang kamu 
percakapkan sementara kamu berjalan?” Maka 
berhentilah mereka dengan muka muram.

24:18 Seorang dari mereka, namanya Kleopas, menjawab-Nya: 
“Adakah Engkau satu-satunya orang asing di Yerusalem, 
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yang tidak tahu apa yang terjadi di situ pada hari-hari 
belakangan ini?”

24:19 Kata-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.

24:20 Tetapi imam-imam kepala dan pemimpin-pemimpin kami 
telah menyerahkan Dia untuk dihukum mati dan mereka 
telah menyalibkan-Nya.

24:21 Padahal kami dahulu mengharapkan, bahwa Dialah 
yang datang untuk membebaskan bangsa Israel. Tetapi 
sementara itu telah lewat tiga hari, sejak semuanya itu 
terjadi.

24:22 Tetapi beberapa perempuan dari kalangan kami telah 
mengejutkan kami: Pagi-pagi buta mereka telah pergi ke 
kubur,

24:23 dan tidak menemukan mayat-Nya. Lalu mereka datang 
dengan berita, bahwa telah kelihatan kepada mereka 
malaikat-malaikat, yang mengatakan, bahwa Ia hidup.

24:24 Dan beberapa teman kami telah pergi ke kubur itu dan 
mendapati, bahwa memang benar yang dikatakan 
perempuan-perempuan itu, tetapi Dia tidak mereka lihat.”

24:25 Lalu Ia berkata kepada mereka: “Hai kamu orang bodoh, 
betapa lambannya hatimu, sehingga kamu tidak percaya 
segala sesuatu, yang telah dikatakan para nabi!

24:26 Bukankah Mesias harus menderita semuanya itu untuk 
masuk ke dalam kemuliaan-Nya?”

24:27 Lalu Ia menjelaskan kepada mereka apa yang tertulis 
tentang Dia dalam seluruh Kitab Suci, mulai dari kitab-
kitab Musa dan segala kitab nabi-nabi.

24:28 Mereka mendekati kampung yang mereka tuju, lalu Ia 
berbuat seolah-olah hendak meneruskan perjalanan-Nya.

24:29 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.

24:30 Waktu Ia duduk makan dengan mereka, Ia mengambil 
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roti, mengucap berkat, lalu memecah-mecahkannya dan 
memberikannya kepada mereka.

24:31 Ketika itu terbukalah mata mereka dan mereka pun 
mengenal Dia, tetapi Ia lenyap dari tengah-tengah mereka.

24:32 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?”

24:33 Lalu bangunlah mereka dan terus kembali ke Yerusalem. 
Di situ mereka mendapati kesebelas murid itu. Mereka 
sedang berkumpul bersama-sama dengan teman-teman 
mereka.

24:34 Kata mereka itu: “Sesungguhnya Tuhan telah bangkit dan 
telah menampakkan diri kepada Simon.”

24:35 Lalu kedua orang itu pun menceriterakan apa yang terjadi 
di tengah jalan dan bagaimana mereka mengenal Dia 
pada waktu Ia memecah-mecahkan roti

6. Pendalaman Teks Kitab Suci :
a. Apa yang sedang dipercakapkan dan dialami oleh dua orang 

dari murid-murid Yesus dalam perjalanan mereka ke Emaus? 
(Ay.14-16).

b. Bagaimana reaksi kedua murid itu ketika mendengar kata Yesus 
kepada mereka, “Apakah yang kamu percakapkan sementara 
kamu berjalan?” (Ay.18-24).

c. Apa yang dikatakan Yesus kepada kedua murid itu setelah 
mendengarkan ceritera kesedihan mereka tentang Yesus yang 
telah dihukum mati? (25-27).

d. Bagimana sikap Yesus ketika mereka mendekati kampung yang 
mereka tuju dan hari sudah malam sehinga kedua murid itu 
mendesak-Nya untuk tinggal bersama mereka? (Ay.28-29) 

e. Kapan kedua murid itu baru sungguh-sungguh mengenal 
bahwa orang yang berjalan bersama mereka itu adalah Yesus 
dan bagaimana reaksi mereka selanjutnya? (Ay.30-35)

f.  Pelajaran apa yang bisa kita petik dari kisah Yesus menampakkan 
diri kepada dua orang dari murid-murid-Nya dijalan ke Emaus? 
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 7. Penegasan :
•	 Bapak, ibu dan saudara-saudari sekalian yang terkasih. Ada 

dua hal penting dari kisah penampakkan Yesus kepada dua 
orang dari murid-murid-Nya di jalan ke Emaus. Pertama, 
Kedua murid Yesus dalam percakapan mereka saat perjalanan 
ke Emaus berkeluh-kesah dan bermuka muram karena 
merasa kehilangan orang yang dikasihinya. Tetapi setelah 
mereka tahu bahwa yang berjalan bersama mereka dan mau 
tinggal bersama mereka dan makan bersama mereka itu 
adalah Yesus, hati mereka menjadi berkobar-kobar. Kedua, 
hal penting lain yang menarik dari kisah penampakkan 
Yesus itu adalah Yesus tidak hanya sekedar hadir. Tetapi 
Dia hadir dan mau berjalan bersama mereka, menyapa 
mereka, mendengarkan mereka, menegur mereka, 
berbicara kepada mereka dan mau tinggal serta makan 
bersama mereka; membuat hati mereka berkobar-kobar, 
lalu bangunlah mereka dan terus kembali ke Yerusalem 
(bangkit dan bergerak), untuk mendapatkan teman-teman 
mereka dan mewartakan kebangkitan Tuhan Yesus yang 
telah menampakkan diri kepada Simon dan juga kepada 
mereka. 

•	 Apakah kita juga sungguh-sungguh mengalami atau 
merasakan bahwa Yesus benar-benar hadir, berjalan bersama 
kita, menyapa kita, menegur dan berbicara dengan kita, atau 
bahkan Yesus tinggal bersama kita? Jika pernah mengalaminya 
(sebagaimana yang dialami oleh kedua murid Yesus) maka 
bersyukurlah kepada-Nya. Jika belum pernah mengalaminya, 
maka kita perlu mengundang Yesus berjalan bersama kita, 
pekah dengan kehadiran-Nya dalam perjalanan hidup kita, 
mendengarkan: sapaan-Nya, firman-Nya, teguran-Nya, yang 
bisa juga melalui orangtua/anak-anak dalam keluarga, melalui 
Pengurus KBG atau sesama warga KBG, Pengurus Lingkungan 
atau sesama warga Lingkungan, melalui Pastor Paroki/
Pastor rekan dan DPP, melalui Pimpinan Lembaga Hidup 
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Bakti, Pimpinan Lembaga Pendidikan, Pengurus Kelompok 
Kategorial atau sesama anggota Kelompok Kategorial dan 
sebagainya; agar kita sungguh-sungguh hidup dan berjalan 
bersama Yesus dalam Persekutuan Gereja yang Satu, Kudus, 
Katolik dan Apostolik. Semoga!

8. Refleksi/Sharing  Sinode :
Bapak, Ibu, Saudara/i terkasih, dalam rangka persiapan  Sinode V, 
ada beberapa pertanyaan yang perlu kita  jawab melalui refleksi 
pribadi kita masing-masing sebagai anggota Gereja/Umat Allah 
dan disharingkan dalam pertemuan ini dan dicatat sebagai  
masukan untuk Sinode V Keuskupan Denpasar. 
a. Sejauh mana sebagai anggota Gereja/Umat Allah, saya  

sudah berjalan bersama  Yesus dalam karya pelayanan atau 
keterlibatan saya dalam Komunitas Basis Gerejawi (KBG), 
Lingkungan dan Paroki/Stasi? Sharingkan!

b. Apakah saya juga sulit mengenal Yesus dalam perjalanan hidup 
saya sebagai murid Yesus selama ini? Mengapa?  

c. Apakah saya juga punya pengalaman mendesak Yesus untuk 
tinggal bersama: saya atau bersama keluarga saya, KBG, 
Lingkungan dan Paroki/Stasi untuk menolong saya atau 
keluarga saya, KBG, Lingkungan dan Paroki/Stasi?   Sharingkan?  

d. Buah-buah atau berkat apa yang saya dapat atau saya alami, 
ketika Yesus mau berjalan bersama saya dan mau tinggal 
bersama saya? Dan apakah saya juga mau membagi atau 
mewartakan buah-buah atau berkat yang saya dapatkan/
alami itu?  Sharingkan!

9. Aksi Nyata :
•	 Apa yang dapat kita lakukan agar seluruh warga Gereja mau 

berjalan bersama dalam persekutuan Gereja Katolik mulai dari 
keluarga, Komunitas Basis, Lingkungan, Paroki/Stasi, Dekenat, 
Keuskupan, Lembaga Hidup Bakti, Lembaga Pendidikan, 
Kelompok Kategorial demi terwujudnya Gereja Sinodal: 
Persekutuan - Partisipasi – Misi?
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•	 Kapan dan bagaimana kita dapat melaksanakan hal yang kita 
rencanakan dalam aksi nyata kita tersebut?

•	 Siapa yang dapat kita ajak bersama dalam melaksanakan aksi 
nyata kita tersebut agar bisa berjalan dengan baik? 

10. Doa Penutup: MENDOAKAN DOA MENYONGSONG SINODE V
           (lihat  di halaman 42)

     (khusus bagian teks doa ini bisa digandakan agar bisa didoakan 
     seluruh peserta pendalaman APP) 

11. Mohon Berkat Tuhan
P. Marilah kita mohon berkat Tuhan.
    Semoga Tuhan beserta kita…..
U. Sekarang dan selama-lamanya
P. Semoga kita sekalian dilindungi dan diberkati oleh 
    Allah yang Mahakuasa. Dalam nama Bapa dan Putra 
    dan Roh Kudus. 
U. Amin

12. Pengumuman 
•	 Tema pertemuan kedua : “Bangkit dan bergerak bersama 

demi terwujudnya Gereja Sinodal: Persekutuan – Partisipasi 
- Misi”. 

•	 Teks  Kitab Suci : Injil Matius 5 : 13 – 16 : “Garam Dunia dan 
Terang Dunia”.

•	 Waktu dan Tempat: ...........................................

13. Lagu Penutup (Pilih lagu yang sesuai- Misalnya : 
            Yesus pokok dan Kitalah Carangnya).

***
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Pertemuan Minggu Kedua :
BANGKIT DAN BERGERAK BERSAMA DEMI  TERWUJUDNYA 

GEREJA SINODAL YANG BERKUALITAS SEBAGAI GARAM  DAN 
TERANG TERANG DUNIA

Teks KS : Mat. 5 : 13 – 16

1. Lagu Pembuka: (Pilih lagu yang sesuai tema)
2. Tanda Salib dan Salam

P. Dalam nama Bapa dan Putera dan Roh Kudus
U. Amin

3. Pengantar Tema 
Bapa, Ibu, Saudara-saudari yang terkasih, minggu lalu kita telah 
mendalami APP sub tema minggu pertama: Berjalan Bersama 
Yesus Dalam Persekutuan Gereja Katolik. Apakah ada aksi yang 
kita sepakati bersama minggu lalu? Mohon bisa diinformasikan 
secara singkat. 
.................................................................................................................
Bapa, Ibu, Saudara-saudari yang terkasih, 
Gereja lokal Keuskupan Denpasar Bali dan NTB, melalui Arah 
dasar hasil Sinode I – IV, sedang berjuang untuk bertumbuh 
menjadi Gereja yang beriman tangguh, mandiri dan berani 
bersaksi dalam masyarakat majemuk, seperti sabda Tuhan Yesus 
sendiri dalam teks Mat 5:16, “Hendaknya terangmu bercahaya di 
depan  orang”. 
Sesuai arah dasar tersebut, dalam masa prapaskah minggu 
kedua ini, kita akan menggumuli tema: “Bangkit dan bergerak 
bersama, demi terwujudnya Gereja Sinodal yang berkualitas 
sebagai garam dan terang dunia”  Inspirasi dari  Injil  Matius 
5: 13 – 16.
Mari kita siapkan hati dan pikiran kita, dan memohon kehadiran 
Tuhan dalam pendalaman APP kita ini.
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4. Doa Pembuka 
Allah Bapa yang mahakasih, puji syukur kami hunjukkan kepada-
Mu, atas berkat dan penyertaan-Mu bagi Gereja Keuskupan kami. 
Melalui Gereja kudus-Mu kami memperoleh segala rahmat dalam 
kehidupan harian kami, dan memampukan kami untuk turut serta 
dalam karya pewartaan bagi sesama kami. Saat ini kami ingin 
menimba kembali Sabda Putera-Mu yang meneguhkan kami. 
Hadirlah ya Bapa, dalam perjumpaan kami ini, dan sertailah kami 
dengan terang Roh Kudus-Mu, agar kami memahami apa yang 
Engkau kehendaki dalam hidup kami selanjutnya. Demi Kristus, 
Tuhan dan Pengantara kami, yang bersatu dengan Dikau dalam 
persekutuan dengan Roh Kudus, hidup dan berkuasa, Allah kini 
dan sepanjang segala abad. Amin. 

5. Membaca Teks Kitab Suci : Matius 5 : 13 - 15
(Fasilitator mengajak peserta untuk membaca teks Kitab Suci 2x, 
yang pertama membaca bersama-sama, dan yang kedua membaca 
dalam hati untuk meresapkan Sabda Tuhan).

5:13 “Kamu adalah garam dunia. Jika garam itu menjadi tawar, 
dengan apakah ia diasinkan? Tidak ada lagi gunanya selain 
dibuang dan diinjak orang.

5:14 Kamu adalah terang dunia. Kota yang terletak di atas  
           gunung tidak mungkin tersembunyi.
5:15 Lagipula orang tidak menyalakan pelita lalu meletakkannya 

di bawah gantang, melainkan di atas kaki dian sehingga 
menerangi semua orang di dalam rumah itu.

6. Pendalaman teks Kitab Suci 
a. Siapa yang dimaksud Tuhan Yesus sebagai garam dunia ? 
b. Dapatkah garam itu menjadi tawar, dan jika menjadi tawar 

apa gunanya ?
c. Siapa yang dimaksud Tuhan Yesus sebagai terang dunia ? 
d. Mengapa pelita harus diletakkan di atas gantang ?
e. Pesan apa yang dapat kita ambil dari teks tersebut ?
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7. Penegasan : 
•	Teks ini diletakkan setelah Tuhan membicarakan tentang 

penganiayaan (5:10-12). Artinya bukan dalam situasi yang 
mudah dan nyaman, tetapi ada resiko menanti. Lalu sesudah 
itu Tuhan menuntut agar kesalehan para murid melebihi 
legalisme orang-orang Farisi terhadap Taurat (5:17-20). 
Artinya kehidupan orang Kristen akan selalu dipantau orang 
lain dibanding dengan kepercayaan yang lain. Kita tidak hanya 
diperintahkan untuk menyamai, melainkan melebihi mereka 
dalam kesalehan. Ini bukan tugas yang ringan !

•	 Makna garam dan terang (dalam literature Yahudi kuno) 
menyiratkan sesuatu yang terus-menerus diperlukan. Manusia 
secara eksplisit tidak dapat hidup tanpa garam dan terang. 
Setiap orang membutuhkan garam untuk memasak, dan 
membutuhkan terang pada waktu malam hari. Oleh sebab itu 
peranan para murid sebagai garam dan terang dunia, akan 
selalu relevan meski dalam situasi penganiayaan dan tekanan, 
di manapun dan kapanpun waktunya.
Kita sering mendengar banyak orang Kristen mengatakan: 
“kita harus menjadi garam dan terang dunia”. Ungkapan seperti 
ini tidak sepenuhnya tepat. Tuhan Yesus mengajarkan bahwa 
kita adalah garam dan terang. Ini lebih tentang identitas kita di 
tengah-tengah dunia. Peranan muncul dari identitas. Persoalan 
yang terjadi bukan karena tidak ada garam atau terang, tetapi 
karena garam itu telah menjadi tawar dan terang itu telah 
ditutupi oleh gantang.
Dalam budaya Yahudi kuno, fungsi garam adalah untuk 
mengawetkan dan memberi rasa pada makanan. Bila demikian 
maka dunia diasumsikan sedang berada dalam keadaan yang 
mendekati kebusukan dan ketawaran. Kejahatan ada di mana-
mana, dan ketidakpedulian merajalela. Di tengah situasi 
semacam ini, kita terpanggil untuk menunjukkan jati diri kita. 
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Kita mempertahankan apa yang baik dan mencegahnya dari 
kebusukan. Kita memberi rasa enak pada dunia ini melalui 
kesalehan hidup kita yang bersatu dengan Kristus. Kita tidak 
dituntut untuk menghasilkan rasa asin bagi diri kita sendiri. 
Sebagai garam, kita sudah asin. Kita hanya perlu berbagi rasa 
asin kepada dunia sambil menjaga diri sendiri agar tetap asin. 
Adalah sebuah kebodohan apabila sebagai garam tetapi tidak 
memiliki rasa asin di dalamnya.

•	Kita adalah “terang di dalam Tuhan” (Ef 5:8). Kita adalah terang 
yang lebih kecil yang berguna untuk menuntun orang lain 
menuju pada terang sesungguhnya yang lebih besar. Sebagai 
terang dunia, kita terpanggil untuk memberi terang di tengah 
kegelapan dunia. Justru di tengah kegelapan inilah keberadaan 
kita menjadi lebih disorot dan bermanfaat. Kita terpanggil 
untuk mengalahkan kegelapan melalui kesalehan hidup kita 
di dalam Kristus. Peranan ini tidak sulit untuk dilakukan 
apabila kita hidup seturut identitas kita di dalam Kristus. Kita 
diibaratkan sebuah kota yang ada di puncak bukit (ayat 14). 
Kota ini dipenuhi oleh pelita di malam hari. Dengan posisi 
seperti ini tidak mungkin kota tersebut tidak terlihat oleh yang 
lain.
Dengan menunjukkan terang itu melalui perbuatan baik kita, 
Bapa di surga akan dipermuliakan. Orang akan tahu bahwa 
kita adalah anak-anak Allah (5:9). Orang akan didorong untuk 
datang kepada Bapa. Walaupun Bapa berada di surga, tetapi 
keberadaan Bapa akan terlihat jelas melalui kesalehan kita di 
dunia. Perbuatan baik kita dapat menjadi jembatan bagi orang 
lain untuk datang kepada Allah (1 Pet 2:11-12; 3:1-2). Mari kita 
bangkit, bersatu, dan bergerak bersama untuk mewujudkan 
Gereja Sinodal yang berkualitas sebagai garam dan terang 
dunia.  
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8. Refleksi/ Sharing Sinode : 
a. Gereja Katolik Keuskupan Denpasar selama Sinode I - IV 

berjuang mendengarkan umat yang selama ini terpinggirkan 
melalui Rencana Strategis Pastoral yang dirancang dalam 
setiap Sinode dan dijabarkan dalam program kerja tahunan 
(selama 5 tahun) untuk dijalankan bersama mulai di tingkat 
Keuskupan, Dekenat, Paroki/Stasi, sampai ke Lingkungan 
dan Komunitas Basis Gerejani (KBG) di seluruh Keuskupan 
Denpasar. Apakah selama ini saya terlibat dalam kegiatan 
pastoral di KBG, Lingkungan dan Paroki/ Stasi ?

b. “Kamu adalah garam dan terang dunia”. Apakah saya 
menyadari identitas saya sebagai “garam” dan sebagai 
“terang” dunia ? Apa saja yang saya lakukan selama ini untuk 
menghidupi iman saya agar identitas saya sebagai garam 
tetap asin dan sebagai terang tetap menyala?

c. Sebagai garam dan terang dunia, apa saja yang saya lakukan 
selama ini untuk melaksanakan peranan sebagai garam dan 
terang dunia, agar masyarakat mengenal kita sebagai anak-
anak Bapa yang di sorga ?

d. Apakah saya melihat dan mengenal saudara-saudari sesama 
warga gereja di KBG, Lingkungan dan Paroki/Stasi yang 
seharusnya berperan sebagai garam dan terang dunia, tetapi 
tidak melaksanakan peranan mereka ? Apa yang dapat saya 
lakukan untuk membantu mereka melaksanakan kembali 
peranan mereka ?

e. Adakah anjuran dan usul-saran saya bagi KBG, Lingkungan, 
Paroki/Stasi dalam mewujudkan Gereja Sinodal yang 
berkualitas sebagai garam dan terang dunia?.  
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9. Aksi Nyata
(Fasilitator mengajak peserta untuk merencanakan aksi nyata 
bersama dengan pertanyaan penuntun sbb :)
•	 Apa yang dapat kita lakukan agar identitas kita sebagai “garam” 

dan “terang” dunia tetap “asin” dan “menyala”.? Atau :
•	 Apa yang dapat kita lakukan agar semua orang dapat 

mengenal identitas kita sebagai anak-anak Allah, dan mereka 
memuliakan Bapa kita di Sorga ?

•	 Rencanakan bersama : Apa, bagaimana, siapa, kapan dst 

10. Doa Penutup : MENDOAKAN DOA MENYONGSONG SINODE V
           (lihat  di halaman 42)

     (khusus bagian teks doa ini bisa digandakan agar bisa didoakan 
     seluruh peserta pendalaman APP) 

11. Mohon Berkat Tuhan
P. Marilah kita mohon berkat Tuhan.
    Semoga Tuhan beserta kita…..
U. Sekarang dan selama-lamanya
P. Semoga kita sekalian dilindungi dan diberkati oleh 
    Allah yang Mahakuasa. Dalam nama Bapa dan Putra 
    dan Roh Kudus. 
U. Amin

12. Pengumuman 
•	 Tema pertemuan ketiga : “Berpartisipasi mengembangkan 

talenta untuk karya pewartaan Kerajaan Allah.
•	 Teks  Kitab Suci : Injil Matius 5 : 14-30 : “Perumpamaan 

Tentang Talenta”
•	 Waktu dan Tempat: ...........................................

13. Lagu Penutup : (pilih lagu yang sesuai)

***
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Pertemuan Ketiga
BERPARTISIPASI MENGEMBANGKAN TALENTA UNTUK KARYA 

PEWARTAAN KERAJAAN ALLAH DALAM ERA DIGITAL
     Teks  KS : Mat.25 : 14 -  30 

1. Lagu Pembuka: -
2. Tanda Salib

P. Dalam nama Bapa dan Putera dan Roh Kudus
U. Amin.
P. Tuhan beserta kita.

 U. Sekarang dan selama-lamanya

3. Pengantar
Bapak Ibu yang terkasih dalam Kristus, minggu yang lalu 
kita telah mendalami tema kedua: Bangkit dan Bergerak 
Bersama Demi  Terwujudnya Gereja Sinodal yang 
Berkualitas Garam Dunia dan Terang Terang Dunia. 
Sebelum kita menggumuli tema yang ke-3. Apakah ada aksi 
nyata yang disepakati  bersama? Silahkan disebutkan… sejauh 
mana aksi nyata itu dilaksanakan?............ 
(setelah peserta menyebutkan aksi nyata yang disepakati dan 
dilaksanakan, fasilitatator mengajak peserta melanjutkan 
pendalam AAP Minggu yang ke-3)
Bapak Ibu, Kita menyadari bahwa saat ini kita hidup dalam 
situasi  modern dan era globalisasi. Salah satunya  ditandai 
dengan pesatnya perkembangan teknologi yang serba canggih/
digital, termasuk teknologi komunikasi dan informasi. Ada 
banyak media sosial yang ditawarkan, seperti WathsApp, 
telegram, Twitter, Facebook, Istagram, youtube dll. Kita juga 
pasti  menggunakan salah satu atau lebih  media sosial tersebut 
sebagai sarana  berkomunikasi serta untuk mengekspresikan 
hidup kita. Berkaitan dengan media digital ini, pada 
pertemuan APP Minggu ke-3 ini kita diajak menggumuli 
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tema: “Berpartisipasi Mengembangkan Talenta untuk 
Karya Perwartaan Kerajaan Allah dan Era Digital”. Dengan 
inspirasi dari Injil Matius 25:14-30, Perikop Perumpaman 
Tentang Talenta. Mari kita mengawali pertemuan ini dengan 
doa.

4. Doa Pembuka 
Marilah kita berdoa: Allah Bapa Yang Maha Pengasih dan 
Penyayang, kami bersyukur atas berkat dan rahmat-Mu 
dalam kehidupan kami. Kini kami kembali berkumpul 
untuk menggumuli tema APP minggu ke-3: “Berpartisipasi 
Mengembangkan Talenta untuk Karya Pewataan Kerajaan 
Allah dan Era Digital”. Bapa, utuslah Roh Kudus-Mu dalam 
hati dan pikiran kami masing-masing, sehingga kami dapat 
memahami firman-Mu sesuai dengan kehendak-Mu, demi 
Kristus, Tuhan dan Pengantara kami, yang hidup dan berkuasa 
bersama Dikau, dalam persekutuan dengan Roh Kudus, Allah 
sepanjang segala masa.  Amin. 

5. Membaca kitab Suci: Mateus 25: 14-30
(Fasilitator memberikan kesempatan kepada peserta untuk 
membaca secara bergiliran ayat demi ayat. Saatnya kita 
membaca teks Kitab Suci, kita buka Injil Mateus 25:14-30. Kita 
baca secara bergiliran ayat demi ayat….) 

25:14 “Sebab hal Kerajaan Sorga sama seperti seorang yang 
mau bepergian ke luar negeri, yang memanggil hamba-
hambanya dan mempercayakan hartanya kepada 
mereka.

25:15 Yang seorang diberikannya lima talenta, yang seorang 
lagi dua dan yang seorang lain lagi satu, masing-masing 
menurut kesanggupannya, lalu ia berangkat.

25:16 Segera pergilah hamba yang menerima lima talenta itu. 
Ia menjalankan uang itu lalu beroleh laba lima talenta.

25:17 Hamba yang menerima dua talenta itu pun berbuat 
demikian juga dan berlaba dua talenta.
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25:18 Tetapi hamba yang menerima satu talenta itu pergi dan 
menggali lobang di dalam tanah lalu menyembunyikan 
uang tuannya.

25:19 Lama sesudah itu pulanglah tuan hamba-hamba itu lalu 
mengadakan perhitungan dengan mereka.

25:20 Hamba yang menerima lima talenta itu datang dan ia 
membawa laba lima talenta, katanya: Tuan, lima talenta 
tuan percayakan kepadaku; lihat, aku telah beroleh laba 
lima talenta.

25:21 Maka kata tuannya itu kepadanya: Baik sekali 
perbuatanmu itu, hai hambaku yang baik dan setia; 
engkau telah setia dalam perkara kecil, aku akan 
memberikan kepadamu tanggung jawab dalam perkara 
yang besar. Masuklah dan turutlah dalam kebahagiaan 
tuanmu.

25:22 Lalu datanglah hamba yang menerima dua talenta itu, 
katanya: Tuan, dua talenta tuan percayakan kepadaku; 
lihat, aku telah beroleh laba dua talenta.

25:23 Maka kata tuannya itu kepadanya: Baik sekali 
perbuatanmu itu, hai hambaku yang baik dan setia, 
engkau telah setia memikul tanggung jawab dalam 
perkara yang kecil, aku akan memberikan kepadamu 
tanggung jawab dalam perkara yang besar. Masuklah 
dan turutlah dalam kebahagiaan tuanmu.

25:24 Kini datanglah juga hamba yang menerima satu talenta 
itu dan berkata: Tuan, aku tahu bahwa tuan adalah 
manusia yang kejam yang menuai di tempat di mana 
tuan tidak menabur dan yang memungut dari tempat di 
mana tuan tidak menanam.

25:25 Karena itu aku takut dan pergi menyembunyikan talenta 
tuan itu di dalam tanah: Ini, terimalah kepunyaan tuan!

25:26 Maka jawab tuannya itu: Hai kamu, hamba yang jahat 
dan malas, jadi kamu sudah tahu, bahwa aku menuai di 
tempat di mana aku tidak menabur dan memungut dari 
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tempat di mana aku tidak menanam?
25:27 Karena itu sudahlah seharusnya uangku itu kauberikan 

kepada orang yang menjalankan uang, supaya 
sekembaliku aku menerimanya serta dengan bunganya.

25:28 Sebab itu ambillah talenta itu dari padanya dan 
berikanlah kepada orang yang mempunyai sepuluh 
talenta itu.

25:29 Karena setiap orang yang mempunyai, kepadanya akan 
diberi, sehingga ia berkelimpahan. Tetapi siapa yang 
tidak mempunyai, apa pun juga yang ada padanya akan 
diambil dari padanya.

25:30 Dan campakkanlah hamba yang tidak berguna itu ke 
dalam kegelapan yang paling gelap. Di sanalah akan 
terdapat ratap dan kertak gigi.”

6. Pendalaman Teks Kitab Suci dan Sharing
(Fasiliator mengajak peserta untuk mendalami Teks Kitab Suci 
sekaligus sharing, dengan beberapa pertanyaan penuntun:)
a. Dalam perikop tadi, Bagimana sikap hamba yang diberikan 

lima Talenta, dua talenta dan satu talenta?  (ayat 15 – 18)
b. Setelah pulang Tuan yang mempercayakan talenta kepada 

hambanya meminta pertanggungjawaban. Apa kata hamba 
yang menerima lima dan dua Talenta? Dan apa yang dikatakan 
Tuannya kepada hamba itu?

c. Apa yang dilaporkan hamba ketiga yang menerima satu 
talenta? Bagaimana reaksi dan yang dikatakan  Tuannya 
kepada hamba tersebut?  (ayat 26-30)

d. Apa yang Anda pahami tentang talenta dalam bacaan tadi?
e. Talenta apakah yang dikaruniakan Allah kepada Anda?.........
f. Pesan apa yang Anda peroleh dari perikop yang kita gumuli 

tadi?
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7. Penegasan
•	 Yesus memberikan perumpaan hal Kerajaan Sorga  

seperti seorang Tuan yang bepergian ke luar negeri dan 
mempercayakan hartanya kepada hamba-hambanya. Ada 
yang diberikan lima talenta, ada yang dua talenta dan ada 
yang 1 talenta. Masing-masing di beri tanggungjawab sesuai 
dengan kesanggupannya.

•	 Setelah pulang tuan itu meminta pertanggungjawaban atas 
Talenta yang diberikan kepada hamba-hambanya. Yang di 
percayakan 5 memperoleh laba 5 talenta,  yang 2 memperoleh 
laba 2 talentai, tetapi yang di beri 1 tetap kembali 1.

•	 Perumpaam tentang Talenta menggambarkan bahwa semua 
kita adalah hamba Tuhan yang di percayakan berbagai 
macam talenta. Ada banyak bentuk talenta/harta yang Tuhan 
titipkan pada kita di dunia ini, hidup kita, keluarga, anak, 
harta kekayaan, bakat, kemampuan, waktu dsb. Masing-
masing kita  dikaruniai  talenta dan kesempatan yang berbeda 
sebagaimana dikatakan di ayat 15 “masing-masing menurut 
kesanggupannya”. Tugas kita adalah mengembangkannya 
dan menjadi hamba yang setia.  

•	 Tuhan menitipkan “harta-Nya” kepada kita bukan untuk di 
pendam (diri sendiri), tetapi harus dikembangkan untuk 
menghasilkan buah. Segala pemberian Tuhan pada kita harus 
berguna untuk kesejahteraan hidup bersama dan kemuliaan 
nama Tuhan. 

•	 Kita pantas bersykur kepada Allah yang telah menganugerah 
talenta dalam kehidupan kita masing-masing. Di era 
digital ini, sebagai anak-anak Allah kita dipanggil untuk 
mewartakan Kerajaan Allah sesuai talenta kita masing-
masing, menggunakan sarana media sosial yang ada. Dengan 
talenta yang dikaruniakan kepada kita maka hendaknya 
kita mampu memanfaatkan media sosial dengan bijaksana, 
yang menginspirasi hidup orang lain, semakin meneguhkan 
iman pribadi dan sesama serta utamanya untuk mewartakan 
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Kerajaan Allah. Mari kita menjadi hamba yang setia dalam 
tugas perutusan kita.

8. Refleksi/Sharing Sinode
(Fasiliator mengajak peserta untuk mensheringkan pengalaman 
hidup  sebagai masukan untuk SINODE V. )
Bapak ibu dan saudara-saudari yang terkasih, berkaitan dengan 
tema yang kita gumuli: “Berpartisipasi Mengembangkan 
Talenta untuk Karya Pewrataan Kerajaan Allah dan Era 
Digital”, kita diminta memberikan masukan untuk SINODE V, 
dengan menjawab pertanyaan sbb:
Pertanyaan:
a. Apa yang anda ketahui tentang Media Digital/Media Sosial? 

……………………..
b. Sebutkan jenis-jenis media sosial yang anda ketahui………
c. Apa saja media sosial yang anda pergunakan?........
d. Apa tujuan Anda bermedia sosial?..... Sharingkan 
e. Selama ini apa saja yang Anda posting dalam media sosial 

(facebook, Twitter, Instagram)… Sharingkan…..
f. Kita sebagai orang Katolik yang telah menerima baptisan 

dipanggil untuk turut ambil bagian dalam Tritugas Kristus 
sebagai imam, nabi dan raja. Sebagai Nabi kita dipanggil untuk 
mewartakan Kerajaan Allah (Kabar gembira, Firman Allah, 
nilai-nilai kekatolikan). Sehubungan dengan hal ini apa yang 
sudah dan hendak Anda lakukan dengan Media Sosial yang 
Anda miliki? Sharingkan …………..

9. Merencanakan Aksi Nyata 
(Rencanakan sebuah aksi nyata baik secara pribadi dan aksi 
bersama-sama, dalam Komunitas Basis/Lingkungan  sebagai 
tindakan perutusan kita “Berpartisipasi Mengembangkan 
Talenta untuk Karya Pewrataan Kerajaan Allah dan Era 
Digital”, Apa yang harus dilakukan? Kapan? dan Bagaimana 
melakukannya?). 
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10.  Doa Penutup : MENDOAKAN DOA MENYONGSONG SINODE V
                 (lihat  di halaman 42)

     (khusus bagian teks doa ini bisa digandakan agar bisa didoakan 
     seluruh peserta pendalaman APP) 

11. Mohon Berkat Tuhan

P. Marilah kita mohon berkat Tuhan.
    Semoga Tuhan beserta kita…..
U. Sekarang dan selama-lamanya
P. Semoga kita sekalian dilindungi dan diberkati oleh 
    Allah yang Mahakuasa. Dalam nama Bapa dan Putra 
    dan Roh Kudus. 
U. Amin

12. Lagu Penutup: ( pilih yang sesuai )
13.  Pengumuman

Pertemuan Minggu ke-empat dengan tema:  “Bertobat dan 
Bertanggung-jawab dalam Memelihara Pertumbuhan 
Gereja” (Teks Kitab Suci : 1 Kor. 3 : 3 – 9)
Waktu dan Tempat: .....................................

***
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Pertemuan Minggu Keempat
BERTOBAT DAN BERTANGGUNG JAWAB  

DALAM MEMELIHARA PERTUMBUHAN GEREJA
Teks KS : I Kor. 3  : 3 - 9 

1. Lagu Pembuka: (Pilih lagu yang sesuai tema)
2. Tanda Salib dan Salam

P. Dalam nama Bapa dan Putera dan Roh Kudus
U. Amin

3. Pengantar Tema
 Bapa, ibu saudara saudarai terkasih, Kita memasuki M i n g g u 

keempat masa retret agung kita (masa pra Paska). Pada 
Minggu  ketiga kita telah menggumuli  tema “Berpartisipasi 
Mengembangkan Talenta Untuk Karya Pewartaan Kerajaan 
Allah Dalam Era Digital”. Apakah ada aksi  untuk kita kerjakan 
? Bagaimana hasilnya ? Siapa saja yang terlibat ? Atau kalau tidak 
dilaksanakan mengapa tidak dilaksanakan? Apa kendalanya? ........
.......................................................................................................................................

 Hari ini kita akan menggumuli tema  “Bertobat  Dan Bertanggung 
Jawab Dalam Memelihara Pertumbuhan Gereja”.  Bertobat 
itu penting pada masa ini karena kita mau merayakan hari raya 
Kebangkitan Tuhan Yesus. Lalu bagaimana bentuk tanggungjawab 
kita sebagai anggota Gereja dalam menumbuhkan Gereja? Mari 
kita ikuti pertemuan ini dengan baik agar kita mampu memahami 
tugas dan tanggungjawab kita dalam menumbuhkan Gereja 
Kristus.

4. Doa Pembuka
Marilah berdoa :
Allah Bapa yang Mahakuasa, kami bersyukur atas rahmat hidup 
dan kehidupan yang masih Engkau anugerahkan kepada kami 
masing-masing hingga saat ini. Kami juga bersyukur kepada-
Mu karena kami menyadari bahwa Engkau memanggil dan 
mengumpulkan kami untuk berjalan bersama dalam persekutuan 
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Gereja Katolik-Mu yang kudus. Sebagai warga Gereja, seringkali 
kami melakukan kesalahan dengan mengabaikan kebersamaan 
dan menjauhkan diri dari Gereja. Bukalah pikiran dan mata 
hati kami dengan terang Firman-Mu agar kami mampu berjalan 
bersama dalam persekutuan Gereja Katolik demi Kristus Tuhan 
dan Pengantara kami, yang hidup dan berkuasa, bersama Dikau 
dalam persekutuan dengan Roh Kudus, Allah sepanjang segala 
masa…. Amin. 

5. Membaca Teks Kitab Suci :  I Kor. 3  : 1 - 9 :
a. Fasilitator mengajak peserta untuk membaca Firman Tuhan 

dari I Kor. 3 : 3 – 9. Jika dirasa belum  memahami Firman 
Tuhan maka bisa dibaca sekali lagi

b. Membaca teks Kitab Suci :  I Kor. 3  : 1 - 9 :

                                         Perselisihan
3:1 Dan aku, saudara-saudara, pada waktu itu tidak dapat 

berbicara dengan kamu seperti dengan manusia rohani, 
tetapi hanya dengan manusia duniawi, yang belum dewasa 
dalam Kristus. 

3:2 Susulah yang kuberikan kepadamu, bukanlah makanan 
keras, sebab kamu belum dapat menerimanya. Dan 
sekarangpun kamu belum dapat menerimanya. 

3:3 Karena kamu masih manusia duniawi. Sebab, jika di antara 
kamu ada iri hati dan perselisihan bukankah hal itu 
menunjukkan, bahwa kamu manusia duniawi dan bahwa 
kamu hidup secara manusiawi? 

3:4 Karena jika yang seorang berkata: “Aku dari golongan 
Paulus,” dan yang lain berkata: “Aku dari golongan Apolos,” 
bukankah hal itu menunjukkan, bahwa kamu manusia 
duniawi yang bukan rohani? 

3:5 Jadi, apakah Apolos? Apakah Paulus? Pelayan-pelayan 
Tuhan yang olehnya kamu menjadi  percaya, masing-
masing menurut jalan yang diberikan Tuhan kepadanya. 
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3:6 Aku menanam, Apolos menyiram, tetapi Allah yang 
       memberi   pertumbuhan.
3:7 Karena itu yang penting bukanlah yang menanam atau yang 

menyiram, melainkan Allah yang memberi pertumbuhan. 
3:8 Baik yang menanam maupun yang menyiram adalah sama; 

dan masing-masing akan menerima upahnya sesuai dengan 
pekerjaannya sendiri. 

3:9 Karena kami adalah kawan sekerja Allah; kamu adalah 
ladang Allah, bangunan Allah.

6. Pendalaman Teks Kitab Suci dan Sharing
a. Paulus mengatakan bahwa “Pada waktu itu saya tidak dapat 

berbicara dengan kamu seperti dengan manusia rohani, 
tetapi hanya dengan manusia duniawi, yang belum dewasa 
dalam Kristus (ayat 1).  Pada ayat mana yang dimaksudkan 
oleh Paulus mengenai “manusia duniawi” itu? (ay.at 3).  Untuk 
membangun sikap tobat, apakah  anda dan saya juga masih 
melekat dengan manusia duniawi itu? Syeringkan. 

b. Paulus mengatakan, “Karena jika yang seorang berkata: 
“Aku dari golongan Paulus,” dan yang lain berkata: “Aku dari 
golongan Apolos,” bukankah hal itu menunjukkan, bahwa 
kamu manusia duniawi yang bukan rohani? Apa kesimpulan 
atau penjelasan Paulus tentang  pernyataannya itu? (Ayat 5 
dan 6).  

c. Bagaimana pengalaman anda menjadi rekan kerja Allah 
seperti yang diharapkan oleh Paulus  pada ayat ayat 9 dalam 
kehidupan kita di KBG, Lingkungan , Paroki/Stasi? Syeringkan 
!

7. Penegasan : 
a. Susah Untuk Mengerti Perkataan Rohani (ay.1)

Firman Tuhan yang kita renungkan malam ini bahwa umat di 
Korintus kurang dewasa dalam hidup  rohani sehingga   Paulus  
berbicara kepada mereka bersifat duniawi. Maka menjadi 
tantangan bagi Paulus menghadapi mereka. Walaupun, setelah 
mereka  percaya kepada Kristus, hidup mereka masih masih 
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mencerminkan kehidupan manusia duniawi, masih seperti 
anak kecil. Padahal mereka adalah ciptaan baru di dalam 
Kristus. Adapun ciri yang nampak pada mereka yaitu timbul 
perpecahan. Akibatnya saling menghina, mengejek, membeda-
bedakan satu dengan yang lain. Padahal kita ini adalah satu 
tubuh di dalam Kristus. Artinya kita ini saling membutuhkan 
dan saling mendukung, sebab Kristus adalah kepala.

b. Sifatnya Masih Seperti Manusia Duniawi (ay.3-4)
Lebih lanjut lagi Paulus secara terang-terangan mengatakan 
kepada jemaat Korintus “kamu manusia duniawi”.  Kasus yang 
terjadi di jemaat Korintus bukan hanya masalah perpecahan, 
melainkan ada kasus yang lebih parah lagi yaitu percabulan.
Pada pasal 3 kita bisa mengetahui alasan Paulus mengatakan 
kepada mereka “kamu manusia duniawi” sebab ada yang iri 
hati, berselisih, masih membeda-bedakan satu dengan yang 
lain. 

c. Bagaimana dengan kita sekarang ?
•	 Kita masih iri hati, mudah marah, susah mengampuni, 

bertengkar dan membeda-bedakan satu dengan lain 
(misalnya dengan mengatakan saya aliran Karismatik, 
aliran anggota dewan, aliran orangyang rajin ada di gereja,  
aliran kelompok doa ini dan sebagainya). Melalui tindakan-
tindakan seperti itu menunjukkan pribadi-pribadi manusia 
lama. Kebenaran firman Tuhan ini mengajak kita sebagai 
umat Tuhan agar kita terus dewasa di dalam Kristus.  
Permasalahan utama gereja hari ini bukanlah kekurangan 
talenta dan pelayan Tuhan. Tapi ada perkara serius dan 
kerap terjadi, yaitu perselisihan dengan potensi perpecahan 
karena kesombongan dan iri hati.  Obat penawarnya hanya 
satu, yaitu kerendahan hati. Kita melayani Tuhan bukan 
mencari kemuliaan diri sendiri, tetapi kemuliaan Allah. Kita 
bukanlah pemilik pelayanan, melainkan hanya alat bagi 
kemuliaan-Nya.
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•	 Pada akhir tulisannya Paulus mengatakan  “Karena kami 
adalah kawan sekerja Allah”. Maksudanya adalah kami 
berkerja bersama Allah”. Atau kedua: “kami merupakan 
rekan kerja dalam pelayanan Allah (atau melayani Allah)”, 
atau  “kami berkerja bersama-sama dan kami berkerja bagi 
Allah”. Jadi Paulus dan Apolos merupakan alat yang dipakai 
Tuhan untuk mengerjakan apa yang telah dipercayakan 
Tuhan kepada mereka, oleh sebab kita Paulus menyatakan 
diri mereka sebagai pekerja Tuhan yang berkerja di ladang 
Tuhan.

8. Refleksi/Sharing Sinode 
(Fasilitator mengajak peserta untuk  sharing bersama-sama  
sebagai masukan untuk SINODE V, dengan panduan pertanyaan 
penuntun berikut ini :)
a. Pertobatan seperti apa yang diharapkan oleh gereja dalam 

membangun pertumbuhan Gereja lokal kita ? Sharingkan !
b. Bagaimana bentuk tanggung jawab kita dalam memelihara 

pertumbuhan gereja Kuskupan atau gereja paroki atau 
lingkungan dan basis kita ? Sharingkan !

9. Aksi Nyata :
a. Apa yang  kita lakukan sebagai bentuk aksi kita  terhadap 

Firman Tuhan yang kita renungkan mala mini ? 
b. Kapan, dengan siapa, dimana, mengapa dan bagaimana kita 

dapat melaksanakan hal yang kita rencanakan dalam aksi nyata 
kita tersebut?

c. Siapa yang dapat kita ajak bersama dalam melaksanakan aksi 
nyata kita tersebut agar bisa berjalan dengan baik? 

10. Doa Penutup: MENDOAKAN DOA MENYONGSONG SINODE V
           (lihat  di halaman 42)

     (khusus bagian teks doa ini bisa digandakan agar bisa didoakan 
     seluruh peserta pendalaman  APP)
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11. Mohon Berkat Tuhan
P. Marilah kita mohon berkat Tuhan.
    Semoga Tuhan beserta kita…..
U. Sekarang dan selama-lamanya
P. Semoga kita sekalian dilindungi dan diberkati oleh 
    Allah yang Mahakuasa. Dalam nama Bapa dan Putra 
    dan Roh Kudus. 
U. Amin

12. Pengumuman
a. Tema pertemuan kelima   : “Kita Diutus Untuk Bermisi ke 

Tengah Dunia Yang Penuh Dengan Tantangan”. 
b. Teks  Kitab Suci : Injil Matius 10 : 16 - 30 : “Penganiayaan 

yang akan datang dan Pengakuan akan Yesus”.

13. Lagu Penutup (Pilih lagu yang sesuai).

***
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Pertemuan Minggu kelima
“KITA DIUTUS UNTUK BER-MISI KE TENGAH DUNIA YANG 

PENUH DENGAN TANTANGAN”.
Teks KS: Matius 10:16-30

1. Lagu Pembuka: “Yesus diutus Bapa di Surga” - PS # 691 (lagu 
yang sesuai)

2. Tanda Salib dan Salam
3. Pengantar Tema: 

Bapak Ibu dan saudara-saudari yang terkasih dalam Kristus. 
Pada minggu keempat kita menggumuli tema “Bertobat 
dan Bertanggung Jawab dalam Memelihara Pertumbuhan 
Gereja”.  Berkaitan dengan tema ini, apakah ada aksi 
nyata yang direncanakan dan sejauh mana aksi nyata itu 
dijalankan?...................... ((setelah peserta menyebutkan aksi nyata 
yang disepakati dan dilaksanakan, fasilitatator mengajak peserta 
melanjutkan pendalam AAP Minggu yang ke-5)
Sekarang kita diundang untuk mendalami tema APP Minggu 
kelima: “Kita Diutus untuk ber-Misi ke Tengah Dunia yang 
penuh dengan Tantangan”.  Kata Misi berasal dari bahasa Latin 
“mittere” yang berarti mengutus, mengirim. Dalam bahasa 
Yunani, kata misi disebut “Apostello”, dalam bahasa Inggris 
diterjemahkan menjadi “Mission” dengan arti pengutusan. 
Kata Misi identik dengan penginjilan/Evangelisasi. Namun  Misi 
dipahami dan dimaknai lebih luas dari situ, dengan pemahaman 
ini misi memiliki arti keseluruhan tugas yang diberikan Allah 
kepada gereja demi keselamatan dunia. 

4. Doa Pembuka:
Allah Bapa yang Maha Pengasih, Engkau mengutus Gereja-Mu 
untuk menghadirkan Kerajaan-Mu di tengah dunia. Semoga 
sabda-Mu, mengobarkan semangat misioner umat-Mu. Kuatkan 
dan bantulah kami dengan kekuatan Roh Kudus-Mu, supaya 
kami giat, saling bekerja sama dan kreatif mewartakan kabar 
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sukacita-Mu di tengah masyarakat yang diliputi pelbagai macam 
tantangan. Dengan demikian terciptalah kehidupan bersama 
yang penuh damai, keadilan dan sukacita. Kami mohon ini 
dengan perantaraan Yesus Kristus Tuhan dan Juru selamat kami 
bersama doa Bunda Maria, kini dan sepanjang segala masa. 
Amin. 

5. Membaca Kitab Suci - Matius 10: 16 - 30
“Penganiayaan yang akan datang dan pengakuan akan Yesus”
10:16 “Lihat, Aku mengutus kamu seperti domba ke tengah-

tengah serigala, sebab itu hendaklah kamu cerdik seperti 
ular dan tulus seperti merpati.

10:17 Tetapi waspadalah terhadap semua orang; karena ada 
yang akan menyerahkan kamu kepada majelis agama dan 
mereka akan menyesah kamu di rumah ibadatnya.

10:18 Dan karena Aku, kamu akan digiring ke muka penguasa-
penguasa dan raja-raja sebagai suatu kesaksian bagi mereka 
dan bagi orang-orang yang tidak mengenal Allah.

10:19 Apabila mereka menyerahkan kamu, janganlah kamu kuatir 
akan bagaimana dan akan apa yang harus kamu katakan, 
karena semuanya itu akan dikaruniakan kepadamu pada 
saat itu juga.

10:20 Karena bukan kamu yang berkata-kata, melainkan Roh 
Bapamu; Dia yang akan berkata-kata di dalam kamu.

10:21 Orang akan menyerahkan saudaranya untuk dibunuh, 
demikian juga seorang ayah akan anaknya. Dan anak-
anak akan memberontak terhadap orang tuanya dan akan 
membunuh mereka.

10:22 Dan kamu akan dibenci semua orang oleh karena nama-
Ku; tetapi orang yang bertahan sampai pada kesudahannya 
akan selamat.

10:23 Apabila mereka menganiaya kamu dalam kota yang satu, 
larilah ke kota yang lain; karena Aku berkata kepadamu: 
Sesungguhnya sebelum kamu selesai mengunjungi kota-
kota Israel, Anak Manusia sudah datang.
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10:24 Seorang murid tidak lebih dari pada gurunya, atau seorang 
hamba dari pada tuannya.

10:25 Cukuplah bagi seorang murid jika ia menjadi sama seperti 
gurunya dan bagi seorang hamba jika ia menjadi sama 
seperti tuannya. Jika tuan rumah disebut Beelzebul, apalagi 
seisi rumahnya.

10:26 Jadi janganlah kamu takut terhadap mereka, karena tidak ada 
sesuatu pun yang tertutup yang tidak akan dibuka dan tidak 
ada sesuatu pun yang tersembunyi yang tidak akan diketahui. 
10:27 Apa yang Kukatakan kepadamu dalam gelap, 
katakanlah itu dalam terang; dan apa yang dibisikkan ke 
telingamu, beritakanlah itu dari atas atap rumah.

10:28 Dan janganlah kamu takut kepada mereka yang dapat 
membunuh tubuh, tetapi yang tidak berkuasa membunuh 
jiwa; takutlah terutama kepada Dia yang berkuasa 
membinasakan baik jiwa maupun tubuh di dalam neraka.

10:29 Bukankah burung pipit dijual dua ekor seduit? Namun 
seekor pun dari padanya tidak akan jatuh ke bumi di luar 
kehendak Bapamu.

10:30 Dan kamu, rambut kepalamu pun terhitung semuanya.

6. Pendalaman Kitab Suci:
a. Yesus berkata ; “Aku mengutus kamu seperti domba 
     ke tengah-tengah serigala...”(Ay.16). 
     Bagaimana sikap atau tanggapan  anda?
b. Nasihat apa saja yang disampaikan Yesus  kepada para murid-
     Nya jika mereka diserahkan kepada majelis Agama dan apabila 
     mereka dianiaya? (Ay.17,19, 23, 26, 28), 
c. Ketika anda diutus, bagaimana sikap anda apabila anda 
    dibenci oleh semua orang karena nama Yesus?

7. Penegasan
 Tuhan Yesus diutus untuk menyelamatkan semua mahkluk. 
Dalam menjalankan tugas perutusan Bapa-Nya, Yesus tidak 
luput dari berbagai macam tantangan, cobaan sampai harus 
mengorbankan hidup-Nya sendiri,  dengan kematian-Nya di kayu 
salib. 
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 Bagi kita Menjalankan misi berarti meneruskan misi Yesus. 
Dalam melaksanakan tugas dan tanggungjawab atau misi yang 
dipercayakan Yesus di Keuskupan Denpasar, kita dihadapkan 
dengan berbagai macam tantangan seperti: kemiskinan, 
intoleransi dan diskriminasi, kerusakan lingkungan, ancaman 
bencana, masalah migran, krisis iman dan keretakan keluarga. 
 Berhadapan dengan situasi seperti ini, kita perlu datang 
kepada Yesus dan belajar dari Dia. Dalam melaksankan tugas yang 
dipercayakan Bapa kepada-Nya, Yesus senantiasa bersama Roh 
Kudus dan setia berkomunikasi dengan Bapa dalam doa. Ia pun 
mengikutsertakan para murid-Nya dalam tugas perutusan ini. Dan 
kepada para murid-Nya, Dia senantiasa mengingatkan mereka 
bahwa ada berbagai macam tantangan dan kesulitan yang akan 
mereka hadapi: “Aku mengutus kamu seperti domba ke tengah-
tengah serigala, hendaklah kamu cerdik seperti ular tetapi tulus 
seperti merpati”. Dan jangan takut, Aku senantiasa menyertai 
kamu sampai akhir zaman. 
 Kita percaya bahwa perutusan kita adalah pengutusan total 
dari Allah kepada Gereja untuk mendatangkan kebaikan dan 
kehendak-Nya di tengah dunia yang penuh dengan berbagai 
persoalan dan tantangan. Melalui perutusan ini, kita perlu 
menumbuhkembangkan Gereja yang mengasihi, melayani, 
membebaskan, menyembuhkan, yang solider, belarasa  dan 
menuntun dengan setia dan mengajar serta memberitakan kabar 
gembira. 

8. Sharing Sinode:
a. Sejauh mana anda terpanggil untuk merangkul dan menjadi 

sahabat bagi mereka yang menjauh atau tidak aktif dalam 
kehidupan menggereja, yang terabaikan dan tersingkirkan?

b. Apakah anda memiliki pengalaman positif atau pun 
keberhasilan membangun komunitas yang rukun, gembira dan 
meneguhkan? Sharingkan

c. Apa buah-buah yang anda rasakan dari pengalaman tersebut?
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9. Aksi Nyata
•	 Aksi nyata apa yang dapat kita lakukan untuk mengatasi 

kemiskinan, intoleransi & diskriminasi, kerusakan lingkungan, 
bencana, migran dan kerusakan alam dan keretakan keluarga? 

•	 Kapan dan bagaimana kita melaksanakan pendampingan itu?
•	  Siapa yang dapat diajak untuk terlibat dalam pendampingan 

dan juga dalam kerja nyata. 
10. Doa Penutup: MENDOAKAN DOA MENYONGSONG SINODE V
           (lihat  di halaman 42)

     (khusus bagian teks doa ini bisa digandakan agar bisa didoakan 
     seluruh peserta pendalaman APP) 

11. Mohon Berkat Tuhan
P. Marilah kita mohon berkat Tuhan.
    Semoga Tuhan beserta kita…..
U. Sekarang dan selama-lamanya
P. Semoga kita sekalian dilindungi dan diberkati oleh 
    Allah yang Mahakuasa. Dalam nama Bapa dan Putra 
    dan Roh Kudus. 
U. Amin

12. Pengumuman: 

13. Lagu Penutup. Jadilah saksi Kristus MB # 455 / 
       (pilih Lagu yang sesuai)

***
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DOA MENYONGSONG SINODE V
KEUSKUPAN DENPASAR

“Aku hendak memuliakan TUHAN selama aku hidup, 
dan bermazmur bagi Allahku selagi aku ada”.
Allah Bapa yang Maha Agung
Kami bersyukur kepada-Mu atas rahmat-Mu
yang berlimpah dalam kehidupan dan karya kami,
terutama penyertaan-Mu dalam karya pastoral 
yang dibangun oleh  Gereja Lokal 
Keuskupan Denpasar dari waktu ke waktu.

Allah Bapa sumber kekuatan kami,
pada bulan November nanti 
kami akan menyelenggarakan SINODE V,
untuk mengevaluasi karya pastoral yang telah kami lalui 
dan merumuskan arah karya pastoral, 
serta Visi Misi Keuskupan Denpasar periode 2024-2028.
Kami mohon kepada-Mu ya Bapa,
Berkatilah  segala usaha dan rencana kami 
dalam mempersiapkan pelaksanaan SINODE V ini. 
Utuslah Roh Kudus-Mu untuk memenuhi hati kami, 
agar SINODE ini menjadi gerakan bersama 
dalam keikutsertaan umat membangun Gereja kudus-Mu, 
menghadirkan Kerajaan Allah di tengah dunia ini.
Berkatilah seluruh umat, panitia dan para fungsionaris pastoral 
dari tingkat Basis hingga Keuskupan, 
agar mampu memaknai masa persiapan SINODE V ini 
sebagai saat berahmat dalam kehidupan.
Bantulah dengan cara-Mu yang ajaib, 
agar tahapan SINODE yang telah ditetapkan 
dapat berjalan sesuai dengan rencana dan kehendak-Mu.
Semoga melalui tema: “Bangkit Dan Bergerak Bersama Demi 
Terwujudnya Gereja Sinodal: Persekutuan – Partisipasi – Misi”, 
kami dapat merumuskan Visi Misi serta Arah karya Pastoral  
yang menjawabi kebutuhan umat di era modern ini, 
dengan segala tantangannya.
Kiranya kami menemukan di dalam Engkau kesatuan kami, 
agar kami boleh berjalan bersama menuju kehidupan abadi 
Bersama Bunda Maria,
Doa dan harapan ini, kami panjatkan kehadirat-Mu 
dengan pengantaraan  Kristus Tuhan dan Juru selamat kami, amin. 
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MAKNA MASA 
PRAPASKAH
Masa Prapaskah 
adalah waktunya 

umat beriman 
mempersiapkan diri 
menyambut Paskah 

dengan doa, 
matiraga, 

pertobatan, 
amal kasih, 

hidup sederhana, 
dan penyangkalan diri.


