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DOA PEMBUKAAN 

Jemput salah seorang untuk mempimpin doa pembukaan dan doakan bersama Doa kepada Roh Kudus. 

 

DOA KEPADA ROH KUDUS 

Datanglah Roh Kudus, Penuhi hati umatMu dan nyalakan dalam mereka api KasihMu.  

Utuslah Roh KudusMU ,Ya Tuhan, maka mereka akan dicipta semula dan Engkau akan memperbaharui muka 

bumi. 

Tuhan, dengan terang Roh Kudus Mu, Engkau telah mengajar hati umat Mu. 

Dengan semangat yang sama,bantulah kami agar dapat menikmati apa yang benar dan sentiasa bersukacita 

dalam penghiburan Mu. 

Datang dan tinggal dalam kami, O Roh Kudus, terangilah kami untuk merenungi, berkongsi dan menghidupi 

Sabda Mu dalam perjumpaan kami setiap hari dengan Mu, O Tuhan. Kami mohon ini melalui Kristus Tuhan 

kami . Amin 

 

PENGENALAN: 

Kita menerima (mengambil) karunia hidup dari Bapa kita dengan percuma, dan di dalam Kristus kita bersyukur 

kepada Pemberi Hidup kita. Dalam perjalanan hidup ini, kita mengalami patah hati, disembuhkan, dan bangkit 

kembali hidup yang baru. Kita kongsikan {memberi} pemberian Tuhan - waktu, bakat, dan sumber daya kita 

dengan orang lain. 

 

Ambil, pecahkan, berikan dalam Kristus adalah gerakan yang menandakan hidup kita sebagai murid yang 

memiliki harapan. Semoga hidup kita sehari - hari beransur-ansur menjadi ucapan syukur kepada Allah 

Tritunggal.. Berkat dan memuji Kehadiran Ilahi membawa kita ke dalam perhubungan intim dengan Roh dalam 

Kristus dan satu sama lain. 

 

LAGU PEMBUKAAN:  MAHUKAH 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 

 

 

Fokus: Misi 

Pesta: Tubuh dan darah Kristus 

Social Media Trend: #HEislife 



DIALOG:   

Berikut adalah tiga cerita mengenai kehidupan orang yang cuba mengalami misi seperti Kristus menjadi murid 

memiliki harapan: 

 

1. Betty tinggal di rumah orang tua. Dia berjalan perlahan-lahan dengan firasat dan lemah kerana kesakitan 

lutut dan belakangnya. Semasa dia berjalan dia sering menaikkan kepalanya sedikit untuk menyapa orang 

yang lalu di depan nya dengan senyuman diwajahnya.  

Suatu hari dia di tanya, bagaimana dia menghadapi kesakitan itu, dengan senyuman di wajahnya, dia 

berkata sambil tersenyum. '' Apabila kita sudah dewasa, kita tidak boleh mengelak dari kesakitan . Tetapi 

Kristus menderita beberapa kali lebih banyak, kerana Dia mengasihi kita. Saya memberitahu diri saya 

sendiri, bahawa saya mahu mengikuti Kristus. Saya menghadiri misa walaupun sakit. Bukankah lebih baik 

tersenyum daripada memarahi orang? ''. 

 

2. Simon adalah bapa kepada tiga orang anak perempuan. Isteri nya Alice, adalah seorang surirumah. Salah 

seorang daripada anak perempuannya cacat yang memerlukan banyak perhatian. Setiap hari adalah 

perjuangan bagi pasangan ini. Bagi Simon, selain berkerja sebagai sebagai penyelia projek, beliau 

menitikberatkan keperluan keluarga sebelum tidur.  

Dia sering menemani anak perempuannya sebelum tidur. Dia bercerita, berkongsi jenaka dan bermain 

dengan mereka. Sudah tentu ada kalanya dia tidak sabar dan memarahi anak-anaknya. Dia cuba untuk 

mengurangkan hiburan sosial untuk menghabiskan masa bersama anak perempuannya yang cacat.  

Alice menjalankan rutin hariannya dengan rasa tanggungjawab. Dia sedaya upaya menjaga sendiri anak 

perempuannya yang cacat.dan membiarkan perkerjaan rumah yang lain dilakukan oleh pembantu. 

Pada hari Ahad, mereka adalah antara yang terawal berada di gereja. Simon dan Alice berkata Ekaristi 

memberi mereka kekuatan untuk memelihara keluarga di tengah -tengah cabaran dan kesulitan. 

 

3. Janice dan Jerry adalah adik beradik.Janice berkerja sebagai guru Tadika. Dia sering menjangkau ibu bapa 

anak-anak di kelasnya dan cuba memperbaiki hubungan ibu bapa dan anak.Dia mengatakan bahawa ia 

patut berusaha lebih seperti yang diajar oleh Kristus untuk membantu kanak – kanak dalam tahun-tahun 

pertumbuhan mereka.  

Jerry adalah seorang pelajar kolej. Didorong oleh kakaknya, dia terlibat dalam banyak program “Outreach” 

(Menjangkau) yang dianjurkan oleh paroki. Semasa dia berjalan dengan orang-orang yang miskin dan yang 

menderitaan, dia menyedari bahawa dia boleh menjadi murid harapan kepada orang-orang yang kurang 

bernasib baik. Sekarang dia membawa rakan-rakannya juga terlibat. Dia mengatakan bahawa menjangkau, 

membantu dia mengalami Kristus di kalangan orang miskin. Jadi, dia ingin mempelajari lebih lanjut 

tentang kitab-kitab sekarang. 

 

Berkongsilah dengan orang lain yang disebelah anda. Berkongsi lagi untuk kali kedua dengan orang lain 

 Bagaimana orang yang berlainan dalam cerita diatas ‘Mengambil, Memecahkan dan Memberikan 

Kristus’ kepada orang lain? 

 Berdasarkan pengalaman anda sendiri, bagaimana pentingnya Ekaristi menjadi sumber rahmat dan 

kekuatan dalam hidup  anda sendiri? 

 

 

 

 

 



PENDALAMAN:  (Teks Alkitab : Kolose 1: 9-12) 

Sebab itu sejak waktu kami mendengarnya, kami tiada berhenti-henti berdoa untuk kamu. Kami meminta, 

supaya kamu menerima segala hikmat dan pengertian yang benar, untuk mengetahui kehendak Tuhan dengan 

sempurna, sehingga hidupmu layak di hadapan-Nya serta berkenan kepada-Nya dalam segala hal, dan kamu 

memberi buah dalam segala pekerjaan yang baik dan bertumbuh dalam pengetahuan yang benar tentang 

Allah, dan dikuatkan dengan segala kekuatan oleh kuasa kemuliaan-Nya untuk menanggung segala sesuatu 

dengan tekun dan sabar, dan mengucap syukur dengan sukacita kepada Bapa, yang melayakkan kamu untuk 

mendapat bagian dalam apa yang ditentukan untuk orang-orang kudus di dalam kerajaan terang. 

 

1. Membaca teks sebanyak dua atau tiga kali 

2. Baca sendiri serta resapi Sabda Allah dalam keheningan. 

3. Apakah perkataan , frasa atau ayat yang menarik perhatian anda?(Sila tuliskan) 

 

 

4. Apakah yang dikatakan oleh oleh Roh Kudus kepada saya? (Sila tuliskan)   

 

 

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

 

TINDAKAN: 

Bila orang menerima Tubuh Kristus dalam cerita di atas dan membawanya ke mana sahaja mereka pergi . 

1. Berikan cara bagaimana anda sebagai : Individu, keluarga dan KED menjangkau untuk memberikan 

pelayanan seperti Kristus kepada orang miskin di sekitar anda. 

2. Laporkan aktiviti yang KED lakukan bulan lepas. Apakah tindakan yang baru akan dilakukan pada bulan 

ini? 

 
DOA PENUTUP:  

Jemput salah seorang ahli KED untuk memimpin doa penutup. 

 

LAGU PENUTUP:   IMANI EKARISTI 

 

Mist`ri penyelamatanMu 

Kami Imani, 

Perjalanan Kudus, kami raya kan 

Mengenangkan pengorbananMu, 

Yang selamatkan kami. 

 

Bridge: 

Tubuh dan Darah Kristus, 

Menyatukan kami di dalamMu, 

S`bagai gereja yang padu 

Kor : 

Doa kami padaMu Bapa 

Curahkan kuasa Roh Kudus, 

`tuk teguhkan iman umatMu, 

Menyedari kehadiranMu dalam Ekaristi 

 

 

 

 



MAKANAN UNTUK PERJALANAN:  (Yesus meninggalkan ibunya menjadi ibu kita) 

Dokumen Gereja Evangelii Gaudium, Sukacita Injil,l, no. 285 
 

Di kayu salib ketika Yesus dalam ketubuhan-Nya, menderita perjumpaan dramatis antara dosa dunia dan 

kerahiman Allah, Dia dapat melihat di kakiNya kehadiran yang menghibur dari ibu – Nya dan sahabat-Nya. 

Pada saat yang genting ,sebelum sepenuhnya menuntaskan karya yang telah dipercayakan Bapa-Nya kepada-

Nya, Yesus berkata kepad Maria: “Ibu inilah anakmu”. Kemudian, Dia berkata kepada murid kesayangan-Nya: 

“inilah ibumu”(Yoh.19:26-27) Kata-kata Yesus menjelang wafat-Nya ini tidak pertama-tama mengungkapkan 

kepeduliaan bela rasa-Nya kepad ibu-Nya; melainkan lebih –lebih adalah rumusan pewahyuan yang 

menunjukkan misteri perutusan istimewa yang menyelamatkan. Yesus meninggalkan pada kita ibu-Nya untuk 

menjadi ibu kita. Hanya setelah melakukan hal itu, Yesus tahu bahawa “segala sesuatu telah selesai”(Yoh. 

19:28), Di kaki salib, pada saat puncak ciptaan baru, Kristus membimbing kita kepad Maria Dia membawa kita 

kepadanya kerana Dia tidak menginginkan kita berjalan tanpa seorang ibu dan umat membaca dalam citra 

keibuan ini semua misteri Injil. Tuhan tidak ingin meninggalkan gereja tanpa ikon perempuan ini. Maria yang 

melahirkan-Nya ke dunia dengan iman yang besar, juga menyertai “ keturunan yang lain, yang menuruti 

hukum-hukum Allah dan memiliki kesaksian Yesus.(Why.12:17) Hubungan erat antara Maria, Gereja dan 

setiap orang beriman, berdasarkan fakta bahawa masing-masing dengan cara sendiri telah melahirkan 

Kristus, dilukiskan dengan indah oleh Beato Isaac dari Stella . “ Dalam Kitab suci diwahyukan secara ilahi, apa 

yang dimaksudkan umum oleh Gereja , Perawan dan Bonda, dimaksudkan secara khusus tentang Perawan 

Maria..Dengan demikian, setiap jiwa yang setia juga menjadi pengantin sabda Allah, Ibu Kristus, puteri dan 

saudari yang sekaligus perawan dan ibu yang subur…Kristus telah tinggal dalam tabernakel iman Gereja 

sampai akhir zaman dan dalam pengetahuan dan kasih setiap jiwa yang setia sepanjang segala abad” 


