
OGOS 2018 
 

TEMA : HARAPAN - JANGAN TAKUT KITA ADALAH 

MILIK KRISTUS BERSAMA MARIA (DO NOT BE 

AFRAID WE BELONG TO CHRIST WITH MARY)  
 

Fokus: Relationship 
 

Pesta: Bonda Maria diangkat ke Surga 
 

Social Media Trend: #HEiscourage 
 

 

Doa Pembukaan: Jemput seorang ahli KED untuk memimpin 
doa pembukaan, kemudian berdoa bersama Doa kepada Roh 
Kudus (Halaman 1) 
 

Pengenalan: Kita tidak perlu takut kerana Tuhan ada bersama kita. 

Dia telah menjalin hubungan dengan kita. Kita boleh berhubung 

dengan bonda Maria kerana ini juga kata-kata yang diucapkan oleh 

Malaikat itu kepada dia. Paus Fransiskus berkata , "Jangan takut, 

kerana saya bersama mu". Marilah kita komunikasikan harapan dan 

kepercayaan ini pada masa kini. 
 

Lagu Pembukaan : Yesus sahabat sejati  
Yesus sahabat sejati yang membrikan sentosa 
Tiap hal boleh kubawa dalam doa padaNya 
Bila hatiku gelisah aku salah dan lemah 
kerna lalai serahkan hidup dalam doa padaNya 
 

Jika oleh pencobaan kacau balau hidupmu 
Jangan lagi putus asa pada Tuhan berseru 
Yesus kawan yang setia tidak ada taranya  
Ia tahu kelemahanmu naikkan doa padaNya 
 

Adakah hatimu susah berbeban serta lelah 
Yesuslah pelindung kita naikkan doa padaNya 
Walau handai ta' setia Yesus kawan yang baka 
Ia mau menghibur kita naikkan doa padaNYa  
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DIALOG 
 

Renungan harapan dalam Maria diangkat ke Surga 
 

Seluruh kehidupan Bonda Maria di bumi adalah sebuah perjalanan 
harapan. Maria sangat bergantung pada janji-janji Allah. Dia tidak 
terkecuali daripada godaan. Harapannya diuji jauh melebihi apapun, 
yang kita alami tapi Maria setia sampai akhir.  
Di dalam Maria, sesungguhnya Tuhan telah "mengangkat orang yang 

rendah hati (Luk1:52)" dan semua dipanggil untuk mengikuti teladan 

kasih sayang yang rendah hati, taat dan kesetiaan yang tidak goyah 

supaya sama seperti dia, semua dapat bergembira dalam kehidupan kekal 

Allah tritunggal . Maria diangkat ke Surga adalah tanda harapan bagi 

semua yang menjadi milik Tubuh Kristus melalui pembaptisan.  
“Kematian bukanlah perkataan terakhir kerana Engkau tidak akan 

membiarkan aku mati, orang yang Engkau kasihi tidak Kaubiarkan 

binasa. (Mazmur 16:10) " 
 

Jika kita membiarkan diri kita dijagai oleh Tuhan dan memiliki 

pengharapan bahwa kita adalah milik Kristus, maka kita dapat bebas 

mencintai seperti Maria yang adalah ibu pengharapan. Sewaktu kita 

merenungkan misteri Maria diangkat ke surga, bersamanya kita berdoa 

dengan yakin mengungkapkan harapan kita bahwa, suatu hari nanti 

kita akan bergabung dengannya dan anaknya dalam kemuliaan 

penglihatan yang indah. Jadi, mari kita tidak melihat keadaan yang kita 

dihadapi , tapi lihatlah janji harapan dalam karya Kristus. 
 

Berkongsi dengan orang disebelah anda . Berkongsi lagi kedua 

kali dengan orang lain 

 

1. Bagaimanakah anda boleh menjadi seorang yang memiliki 
pengharapan seperti Maria?  

2. Bagaimanakah kita memberi sokongan dan dorongan kepada 

mereka yang memerlukan harapan dalam kehidupannya? 
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PENDALAMAN 
 

Teks Alkitab: Ulangan 31:8 
 

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) # 4&5. 
 

 

TINDAKAN 
 

Meniru Maria, Bunda harapan kita, kita membangun hubungan satu 
sama lain..   

Dalam hubungan keluarga anda , bahagian manakah anda 
mahu meniru Maria , bunda Harapan kita?   
Sebagai satu komuniti ,apakah yang ingin dilakukan untuk 
berkongsi kasih dan membawa harapan kepada yang 
memerlukan? 

 

Doa penutup: Jemput seorang untuk memimpin doa penutup 
 

Lagu penutup : AVE MARIA 
 

Engkau yang dipilih Allah Bapa di syurga 
Untuk melahirkan Putra-Nya yang kudus 
Engkaulah Bunda Kristus 
Bunda Sang Penebus s'gala dosa manusia 
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Bunda Maria, p'rawan yang tiada bernoda 
Hatimu bersinar putih tiada bercela  
Engkau Bunda Almasih 
Yang diangkat ke syurga penuh kemuliaan 

 

Cho: 
Ave Maria, Ave Maria 
Terpujilah, Bunda,  
terpuji namamu s’panjang s’gala masa 
Ave Maria, Ave Maria 
 

 

Makanan untuk perjalanan:  
( Biarkan Maria menemani  dalam perjalanan evangelisasi kita)  
Dokumen gereja Evangelii Gaudium, Sukacita Injil, no. 287 
 

 

Kepada Bonda Injil yang hidup marilah kita mohon supaya 
menjadi perantara agar undangan menuju tahap baru 
evangelisasi ini akan diterima oleh seluruh komunitas gerejawi. 
 

Maria adalah perempuan iman yang hidup dan berkembang 
dalam iman. Dan “ peziarahan imannya yang luar biasa itu 
merupakan titik acuan yang terus – menerus bagi gereja” 
Maria membiarkan dirinya dibimbing oleh Roh Kudus melintasi 
perjalanan iman menuju tujuan pelayanan dan kesuburan. 
 

Saat ini kita memandangnya dan memohon padanya agar 
membantu kita mewartakan pesan keselamatan kepada semua 
orang dan agar memampukan para murid baru menjadi para 
pewarta iman yang giat. 
 

Sepanjang peziarahan evangelisasi ini kita akan mengalami 
saat – saat kegersangan, kegelapan dan bahkan keletihan 
seperti yang dialami oleh Mari dalam tahun masa kanak – 
kanak Yesus di Nazaret. “ Inilah permulaan Injil, Kabar Baik 
ynag menggembirakan. 
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Namun tidak sulit untuk mengamati pada permulaan itu suatu 
beban hati yang luar biasa dikaitkan dengan semacam “ 
kegelapan iman” untu menggunakan kata – kata Santo Yohanes 
salib – semacam “selubung” yang harus disingkapkan orang 
untuk menghampiri Yang Tak Terlihat dan hidup secara erat 
dengan misteri. Sesungguhnya, dengan cara inilah Maria 
selama bertahun –tahun tinggal dalam hubungan erat dengan 
misteri Puteranya dan terus maju dalam peziarahan imannya.  
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KED,PILIHAN KEUSKUPAN 
 

1. KED MJD 
MENFOKUSKAN  

a) PERIBADI YANG 
MENJADI 4e KATOLIK  

b) KOMUNITI YANG 
MENJADI 
KELUARGA BAGI 
SEMUA KELUARGA 

 
 

2.KED MJD 
3. KED MJD 

MENCIPTAKAN PENGALAMAN 
MENCIPTAKAN 1st E : PENGALAMAN BERDOA 

2ndE : PENGALAMAN MEMPELAJARI SEMANGAT 
3rd E: PENGALAMAN BERTUMBUH KEKELUARGA DENGAN 
4th E: PENGALAMAN UNTUK KREATIF,INKLUSIF & 

MENJANGKAU INISIATIF PEMBINA 
‘JAMBATAN’.  

 

 

4. KED MJD MENJADI 
MISIONARIS MELALUI 

a.Kesaksian hidup,  
b.Pelayanan untuk  

kemanusiaan,  
c. Dialog antaragama,  
d. Doa, Liturgi dan sakramen, 
e. Pewarta injil yang jelas 

 
 
 

“Pilihan Keuskupan 4E katolik bersama Gereja 

sebagai persekutuan Keluarga dan KED 

Teks Alkitab - Luk 4:17-21 & Yoh 13:1-16 
 

KED berfungsi dengan cara dinamik melalui: 
 

Komuniti yang membina hubungan –Kami DITEMUI oleh 
Kristus didalam pertemuan Keluarga kejiranan kami 

 

Eklesia yang memasuki Dialog –Kami DISEDARKAN oleh 
Sabda Allah 

 

Diutus oleh Kristus – Kami DIPEMBERDAYAKAN oleh apa yang 
dikatakan oleh Roh Kudus kepada kami 

 

Solidaritas dalam melayani – Kami mengambil bahagian dalam 
PENGINJILAN sebagai murid Kristus 
dalam harapan dan sukacita.  
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