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HOPE: IN CHRIST WE HAVE PASSION FOR MISSION 

(DALAM KRISTUS KITA MEMILIKI SEMANGAT UNTUK MISI) 
 

+ DOA UNTUK KELUARGA KUDUS 

Yesus, Maria dan Yusuf, didalam mu kami merenung kemegahan cinta sejati; dengan kepercayaan kami 

berpaling kepadamu 

Keluarga kudus dari Nazareth, kurniakanlah keluarga kami agar menjadi tempat persekutuan dan Doa, 

sekolah injil yang otentik dan gereja domestic yang kecil 

Keluarga Kudus dari Nazaret, semoga keluarga tidak pernah lagi mengalami kekerasan, penolakan dan 

pembelahan; 

semoga semua yang telah terluka atau tersinggung siap menemukan keselesaan dan penyembuhan. 

Keluarga Kudus dari Nazareth, sedarkanlah kami sekali lagi akan kesucian dan kekekalan keluarga, Dan 

keindahannya dalam rencana Tuhan. 

Yesus, Maria dan Yusuf, bermurah hatilah mendengarkan doa kami . 

Amin 

 

FOKUS:  Di dalam Kristus kita menemui tujuan kewujudan kita dan Dia adalah sumber semangat kita 

untuk berkongsi khabar Baik kepada orang di sekeliling kita. 

 

PENGENALAN: 

Selama Masa Prapaskah, kita mempersiapkan diri untuk menerima sumber harapan dan sukacita kita dalam 

kematian dan kebangkitan Kristus. Kita juga dipanggil untuk berkongsi sukacita itu dengan semua anak-anak 

Allah. Sama seperti para rasul berkongsi sukacita mereka, KITA SEMUA adalah murid misionaris ditugaskan untuk 

mengongsikan khabar baik dalam kata-kata dan perbuatan kita.  

 

LAGU PEMBUKAAN:  SEJAUH TIMUR DARI BARAT 

Sejauh timur dari barat, Engkau membuang dosaku 

Tiada kau ingat lagi pelanggaranku 

Jauh ke dalam tubir laut, kau melemparkan dosaku 

Tiada Kau perhitungkan kesalahanku 

 

Refrain: Betapa besar kasih pengampunan Mu Tuhan 

Tak Kau pandang hina hati yang hancur 

Ku berterima kasih kepada – Mu ya Tuhan 

Pengampunan yang Kau beri pulihkanku 

 

DIALOG: 

Bernyanyi lembut , Ann Marie pergi ke ruang makanan untuk makan tengah hari. Dia berada dalam semangat 

tinggi setelah menghadiri misa kudus sebelum memulakan kerja hari itu. Setelah memesan makanannya, dia 

mendapatkan tempat duduk kosong dan duduk untuk menunggu pesanannya. 

“Halo, apakah tempat ini diambil? "Suara seorang wanita bertanya. "Oh tidak, anda boleh duduk di sini", Ann 

Marie menjawab dan pesanannya tiba. Ketika dia hendak memulakan makan tengah hari, dia melihat air muka 

wanita itu tidak gembira.  

 



"Saya Ann Marie, bolehkah saya tahu nama awak? Melihat kepadanya dengan mata sedih dia menjawab,  

"Saya Mai Wah". . 

Menyedari bahawa ada sesuatu yang tidak baik dengan Mai Wah, dia meneruskan perbualan hanya untuk 

menghiburkannya. "Ann Marie, kongsikan dengan saya rahsia kebahagiaan mu. Wajahmu memberitahu saya!" 

 

Dengan semangat Ann Marie mengongsikan peristiwa baru-baru ini dalam hidupnya yang membuatnya menjadi 

orang seperti itu . Dia menceritakan pada malam paskah yang lalu , dia dibaptiskan dalam Gereja Katolik 

,pertemuan dengan Yesus yang amat mengembirakan dan transformasi pandangan hidupnya. 

 

Perkongsianya memberi kesan besar kepada Mai Wah, "Wow ... itu menakjubkan",telah membuka pintu kepada 

Ann Marie untuk membincangkan topik IKD dan menjemput Mai Wah untuk menghadiri sesi tersebut.Pada 

awalnya Mai Wah ragu – ragu tetapi jaminan Ann Marie yang luar biasa bahawa dia akan menemaninya dan 

menyokongnya sepanjang perjalanannya menghilangkan keraguannya... 

 

Mereka bertukar nombor telepon dan alamat dan berpisah dengan jalan masing-masing. Ann Marie dipenuhi 

dengan semangat sukacita kerana dapat memperkenalkan Yesus kepada Mai Wah dan sepanjang jalan bersiul – 

siul kembali ke tempat kerjanya. Sambutannya yang sedarhana kepada Mai Wah telah menjadi rahmat terbesar 

kepada sahabat barunya. 

 

Berkongsilah dengan orang di sebelah anda. Berkongsi lagi untuk kali kedua dengan orang lain 

 Apakah yang menyentuh anda dari pertemuan yang tidak dijangka antara 

 Ann Marie dan Mai Wai? ➢ Kongsikan pengalaman anda apabila memberikan kesaksikan tentang Kristus 

kepada seseorang. 

PENDALAMAN:  (Teks Alkitab: 1 Ptr 3: 13 – 15) 

Dan siapakah yang akan berbuat jahat terhadap kamu, jika kamu rajin berbuat baik? Tetapi sekalipun kamu harus 

menderita juga karena kebenaran, kamu akan berbahagia. Sebab itu janganlah kamu takuti apa yang mereka 

takuti dan janganlah gentar. Tetapi kuduskanlah Kristus di dalam hatimu sebagai Tuhan! Dan siap sedialah pada 

segala waktu untuk memberi pertanggungan jawab kepada tiap-tiap orang yang meminta pertanggungan jawab 

dari kamu tentang pengharapan yang ada padamu, tetapi haruslah dengan lemah lembut dan hormat. 

 

1. Memohon kepada Roh Kudus. (Terbuka untuk ditemui dan diterangi oleh Kristus) 

2. Membaca teks sebanyak dua atau tiga kali 

3. Resapi Sabda Allah dalam keheningan. 

4. Apakah perkataan , frasa atau ayat yang menarik perhatian anda? 

 

 

5. (Pilih hanya satu #4)Apakah yang dikatakan oleh oleh Roh Kudus kepada saya? 

 

 

6. Kongsikan dalam kumpulan kecil (3 – 4 orang) #4 & 5 

 

TINDAKAN: 

“Sekalipun jika anda membuat diri kelihatannya kotor atau bernoda, ikut terlibat," kata Francis, memperingatkan 

bahwa hari ini kita diminta untuk menjadi berani dan memiliki keberanian evangelis.  

 



“Kita tidak boleh menjadi orang Kristian yang terus-menerus memasang tanda – tanda “ Jangan Masuk” dan juga 

menganggap bahawa ruang ini adalah milik saya atau saya punya sendiri atau kita menuntut pemiliknya 

sedangkan ianya bukan kita punya. 

 

Gereja bukan milik kita, dia adalah milik Tuhan; Dia adalah pemilik Gereja dan ladang; setiap orang memiliki 

tempat, setiap orang diundang untuk menemukannya di sini, dan di antara kita, makanannya.  

(Homili Paus Francis, di lapangan terbang Enrique Olaya Herrera di Medellin, 9 September 2017) 

 

Paus Fransiskus berkata, 'mengikuti Yesus dengan cara sedemikian adalah untuk mengetahui apa yang penting, 

diperbaharui, dan ikut terlibat. Inilah tiga sikap yang harus membentuk kita sebagai murid misionaris '.  

 Apakah yang boleh kita lakukan untuk melatih sikap 'ikut terlibat' dalam kehidupan kita? 

 

 

Dalam Laudato Si, Paus Fransiskus memanggil kita untuk menjaga “rumah kita bersama”. Masa prapaskah adalah 

kesempatan bagi hidup kita untuk melakukan tindakan bersama menjaga persekitaran.  

 Apakah yang harus kita ubah untuk membuat persekitaran kita menjadi tempat yang bersih, aman, dan lebih 

sihat untuk dihuni? 

 

 

DOA PENUTUP:  

Jemput seorang ahli KED untuk berdoa secara spontan 

 

LAGU PENUTUP:   MAUKAH KAU JADI ROTI 

Maukah kau jadi roti yang terpecah bagiKu 

Maukah kau jadi anggur yang tercurah bagiku 

Maukah kau jadi saksi memb’ritakan injilKu 

Melayani mengasihi lebih sungguh 

 

Aku mau jadi roti yang terpecah bagiMu 

Aku mau jadi anggur yang tercurah bagiMu 

Aku mau jadi saksi memb’ritakan injilMu 

Melayani mengasihi lebih sungguh             

 

Makanan untuk Perjalanan: Baca di rumah (Kita Semua Adalah Murid-Murid Yang Diutus) 

Dokumen Gereja: Evangeli Gaudium ( Sukacita injil No. 120) 

 

Berkat pembaptisan mereka, semua anggota umat Allah telah menjadi murid-murid yang diutus (bdk Mat 28: 19 ) 

Semua orang yang dibaptis, apa pun kedudukan mereka di Gereja atau tingkat pendidikan mereka dalam iman, 

adalah pelaku – pelaku evangelisasi yang dilaksanakan oleh para pelaku yang berkualitas, semantara umat 

beriman lainnya hanya menjadi penerima pasif. 

 

Evangelisasin baru memerlukan keterlibatan peribadi setaiap orang yang telah dibaptis. Setiap umat kristiani 

ditantang, saat ini dan di sini, untuk secara aktif terlibat dalam evangelisasi; memang siapapun yang sungguh-

sungguh telah mengalami kasih Allah yang menyelamatkan tidak memerlukan banyak waktu atau pelatihan lama 

untuk bergerak keluar dan mewartakan kasih itu. Setiap umat Kristiani adalah orang yang diutus sejauh ia 

menjumpai Kasih Allah dalam Yesus Kristus: Kita tidak lagi mengatakan bahawa kita adalah “ Para Murid” dan “ 

orang-orang yang diutus” melainkan bahwa kita selalu “ murid-murid yang diutus” . 


