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Hari Minggu Biasa XVI
19 Juli 2020

Kebaikan Dan Kejahatan Tumbuh Bersama
[Keb.12:13.16-19; Rm.8:26-27; Mat.13:24-43]
Pada suatu hari ada seorang murid berjalan
bersama gurunya. Saat melintas di sebuah gang
murid itu bertanya: ‘guru, apa gunanya agama dan
doa-doa kalau sejak dahulu sampai hari ini kejahatan
merajalela dimana-mana. Bukankah tidak ada
gunanya lagi agama kalau melihat kenyataan seperti
ini?’ Sambil melangkah sang guru menjawab ‘engkau
lihat itu anak-anak yang sedang bermain lumpur? Dan
mereka yang sudah selesai bermain di sana,
mengapa mereka dekil sekali? Padahal di perusahaan
detergen sekarang ini sangat besar dan produknya
ada hampir semua toko di dekat kita.’ Sang murid pun
menjawab ‘ya meskipun ada banyak sabun di toko,
bahkan di rumah mereka, tapi mereka tidak
menggunakannya.’ Gurunya melanjutkan, ‘Tepat
seperti itulah yang terjadi dalam hidup ini. Meskipun
semua agama mengajarkan hal yang baik. Kejahatan
tetap tumbuh subur karena tidak semua orang
mempraktekkan ajaran agamanya dengan baik.”
Dalam bacaan pada Minggu biasa ke-16 ini kita
diajak untuk melihat kehidupan kita secara lebih sadar
dan lebih realistis. Kebaikan dan kejahatan itu hidup
tumbuh bersamaan. Kejahatan bagaikan ilalang dan
kebaikan ibarat gandum itu tumbuh bersama di ladang
yang sama. Tumbuhan ganda yang terdiri dari
gandum yang baik yang bercampur dengan lalang
yang jahat bertumbuh di ladang, yang tidak lain adalah
diri kita sendiri. Dengan kata lain, dalam diri kita ada
kebaikan dan kejahatan (ilalalng) yang bahkan
tumbuh subur dan ikut mempengaruhi cara hidup kita.
Mesti kita akui bahwa balam diri kita ada benih-benih
kebaikan, seperti solider, rajin berdoa dan bekerja,
mengasihi, mengampuni, dll. Tapi, ada juga ilalang
yang tumbuh subur dalam hidup kita, seperti iri hati,

kebencian, keserakahan, kemalasan, kesombongan,
dll.
Kita diajak oleh Tuhan untuk bertobat (dalam
bacaan pertama) agar benih-benih baik dalam diri kita,
sebagaimana saya sebutkan tadi itu yang tumbuh
dalam diri kita sehingga berbuah. Harus diakui pula
bahwa kadangkala kita gagal dalam usaha tobat kita
untuk menghilangkan ilalang-ilang yang juga tumbuh
dalam diri kita. Akan tetapi, kegagalan kita dalam
usaha tobat itu tidak mengurangi kesabaran dan
belaskasih Allah. Ia sungguh baik dan pengampungan
(Mzm Tanggapan). Roh Kudus pun senantiasa
membantu kita dalam mengatasi kelemahankelemahan kita (bacaan kedua).
Melalui bacaan Injil hari ini, kita juga melihat dengan
jelas bagaimana Allah bersabar terhadap kita.
Meskipun di dalam diri kita lebih banyak kejahatan
(ilalang) yang ada dibandingkan dengan kebaikankebaikian kita, toh Allah tetap sabar. Berbanding
terbalik dengan kita manusia yang seringkali tidak
bersabar terhadap orang lain, apalagi terhadap
mereka yang melukai hati kita, yang tidak baik
terhadap kita, atau yang kita anggap sebagai orang
jahat dalam kehidupan kita. Bahkan, tidak jarang kita
menghakimi orang lain yang melukai kita. Allah, tidak
demikian! IA tetap sabar. IA memberi kesempatan
kepada kita dan memberi kesempatan atau waktu
yang luas kepada kita untuk bertobat, memangkas
perbuatan-perbuatan tidak baik/buruk dan tidak terpuji
dalam hidup kita agar yang ada selanjutnya hanyalah
kebaikan-kebaikan yang merajai kehidupan kita.
Oleh karena itu, Firman Tuhan hari ini memberi
pelajaran berharga bagi kita, pertama, kita seharusnya
bersyukur kepada Allah yang demikian bersabar
terhadap kita. Apa jadinya kalau Tuhan tidak bersabar
dengan kita? Pasti tidak ada satu pun dari kita yang

akan luput dari hukumanNya. Kedua, kita hendaknya
tidak cepat menghakimi sesama kita, sebab hanya
Tuhan yang bisa menghakimi/mengadili kita atas
segala perbuatan kita. Ia mengenal segala perbuatan
baik dan tidak baik dalam hidup kita. Kita juga tidak
bisa dengan gampangnya mengatakan kita baik
sementara orang lain tidak baik. Ketiga, lebih baik kita
menggunakan kesempatan dan waktu yang Tuhan
berikan kepada kita untuk membenahi diri. Tidak ada
kata terlambat dalam diri kita untuk memperbaiki hidup
kita, mencabut ilang yang mengandung kejahatan
dalam diri kita. Dengan demikian kita bisa bertumbuh
dengan baik seperti gandum yang menghasilkan
kebaikan-kebaikan dalam hidup kita. Kita bertumbuh
seperti biji sesawi dan ragi. Perlahan, tidak menyolok
mata, tetapi bertumbuh dan berkembang dengan baik.
Semoga dengan bantuan dan pertolongan Tuhan,
kita semakin mampu menyuburkan benih-benih baik
dalam diri kita sekaligus mengerdilkan atau
menghilangkan ilalang-ilalang dalam diri kita. AMIN.
[Rm. Jimmy H.R.Tnomat, OFM]***
BIDANG LITURGI
BACAAN KITAB SUCI MINGGU INI tahun A/II
Senin, 20 Juli 2020
Hari Biasa (H)
BcE Mi. 6:1-4,6-8; Mzm. 50:5-6,8-9,16bc17,21,23; Mat. 12:38-42.
Selasa, 21 Juli 2020
Hari Biasa (H)
BcE. Mi. 7:14-15,18-20; Mzm. 85:2-4,5-6,7-8;
Mat. 12:46-50.
Rabu, 22 Juli 2020
Pesta S.Maria Magdalena (P)
BcE. Mzm. 63:2,3-4,5-6,8-9;
Yoh. 20:1-2,11-18
Kamis, 23 Juli 2020
Hari Biasa (H)
BcE. Yer. 2:1-3,7-8,12-13; Mzm. 36:6-7ab,8-9,1011; Mat. 13:10-17.
Jum’at, 24 Juli 2020
Hari Biasa (H)
BcE. Yer. 3:14-17; MT Yer. 31:10,11-12ab,13;
Mat. 13:18-23.

Sabtu, 25 Juli 2020
Pesta S.Yakobus, Ras (M)
BcE 2Kor. 4:7-15; Mzm. 126:1-2ab,2cd-3,4-5,6;
Mat. 20:20-28.
Minggu, 26 Juli 2020
Hari MInggu Biasa XVII (P)
BcE 1Raj. 3:5,7-12; Mzm. 119:57,72,76-77,127128,129-130; Rm. 8:28-30; Mat. 13:44-52
YAYASAN PASKALIS
Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) tahun
pelajaran 2020-2021
1. SD St.Mikael – Jl.Ranjau No.13, SUmur Batu
2. SMP Paskalis 3 – Jl.Ranjau No.13, Sumur Batu
3. SMA Paskalis – Jl.Ranjau No.13, Sumur Batu
4. SD Paskalis 1 – Jl.Baladewa No.F-16, Tanah Tinggi
5. SMP Paskalis 1 – Jl.Kresna No.22, Tanah Tinggi
Untuk informasi lebih lanjut dapat dilihat di papan
pengumuman gereja, leaflet, website sekolah atau
datang ke sekolah-sekolah tersebut.
KOMSOS ST.PASKALIS
• Misa Hari Minggu, 26 Juli 2020 Pkl.10.00 WIB
(Misa Hari Minggu Biasa XVII) dapat
diikuti/diakses di link:
http://www.youtube.com/c/LiveGerejaPaskalis
• “ Sabda Saban Hari” Renungan Mingguan Romo
dapat diikuti/ diakses di link:
http://www.youtube.com/c/LiveGerejaPaskalis
• BIDIK (Berbagi Inspirasi Dalami Iman Katolik) akan
secara rutin dibagikan melalui grup WA Paskalis.

DANA BANTUAN OPERASIONAL GEREJA
Dana yang terkumpul:
-Tgl 04-11 Juli 2020 : Rp. 52.627.504,-Tgl 11-17 Juli 2020 : Rp. 36.200.500,Total Penerimaan
Rp. 88.828.004,Terima Kasih untuk perhatian dan donasi dari
Bapak/Ibu, Saudara/I sekalian. Tuhan memberkati.

PERSEMBAHAN KASIH
Salurkan Persembahan Kasih Anda untuk mendukung
operasional Gereja melalui:
Rekening PGDP Gereja Paskalis
BCA A/C: 573-015-9988
Atau
QRIS PGDP St.Paskalis

IBADAT COMPLETORIUM
Setelah Rosario Merah Putih...di bulan Juli dari
tanggal 1-31 setiap malam ada ibadat Completorium.
Seperti bulan sebelumnya Mei/Juni ada Laudato Si/
Merah Putih, ibadat ini akan diselenggarakan secara
bergantian paroki-paroki se-KAJ. Pembukaan tgl 1 Juli
diselenggarakan di Paroki Katedral akan akan
dipimpin oleh Uskup/KAJ.
COMPLETORIUM
Atau Ibadat Malam/Penutup adalah salah satu dari
Ibadat Harian, Doa Brevir, atau disebut juga Ofisi Ilahi
(Officium Divinum). Ibadat ini menjadi salah satu
kekayaan peribadatan Gereja Katolik yang mengakar
dalam tradisi sejak berabad-abad lampau. Termasuk
bagian dari perayaan Liturgi, selain perayaan 7 (tujuh)
Sakramen.
Mari kita bersama mentradisikan Ibadat ini dalam
hidup doa sehari-hari.
*JADWAL IBADAT COMPLETORIUM*
Minggu ini PK.20.00 WIB
18/07 Paroki Meruya
19/07 Paroki Rawamangun
20/07 Paroki Pantai Indah Kapuk
21/07 Paroki Taman Galaxi
22/07 Paroki Harapan Indah
23/07 Paroki Sunter
24/07 Paroki Alam Sutera
25/07 Paroki Kosambi Baru
*TEKS IBADAT bisa dilihat di link ini:*
http://kas.or.id/ibadat/index641c.html?page_id=1104
*Menambah wawasan tentang Ibadah ini,* silakan klik:
http://gemaliturgi.blogspot.com/2012/04/tentangibadat-harian-dan-ibadat.html?m=1
Terimakasih. Tuhan memberkati Anda sekeluarga.
Amin🙏.

KARTU KELUARGA GEREJA (KK BIDUK)

Kartu Keluarga (KK) adalah Kartu Identitas Keluarga yang
secara umum terdiri dari ayah, ibu dan anak, di mana
minimal ada satu orang Katolik yang menjadi anggotanya.
Kartu ini digunakan terutama untuk administrasi dan misi
pelayanan pastoral.
Syarat-syarat Pembuatan Kartu Keluarga Katolik :
1. Melaporkan diri dan mengisi surat keterangan warga
baru (form KK biduk) ke Ketua Lingkungan sesuai
domisili.
2. Mengisi dengan lengkap formulir KK Biduk yang disertai
tandatangan & Cap Ketua Lingkungan
3. Melampirkan fotocopy berkas2 pendukung setiap
anggota keluarga:
- Form KK BIDUK
- Surat baptis
- Komuni pertama
- Penguatan
- Pernikahan secara katolik dan sipil (bagi yang sudah
menikah)
- FC KK Pemerintah/KTP (bagi anak-anak yang belum
memiliki KTP/belum tercatat di KK Pemerintah, wajib
melampirkan akte lahir untuk pengecekan/input NIK)
Pemanfaatan Kartu keluarga
Sebagai identitas Keluarga dalam Paroki yang
bersangkutan misalnya dalam:
1. Penerimaan Sakramen- Sakramen
(Baptis , Komuni, Krisma)
2. Pelayanan kematian dan Santo Yusuf
3. Pengurusan Perkawinan, pelayanan kesehatan,
pendidikan, dll
So tunggu apa lagi…
Untuk para pengurus lingkungan: segera daftarkan warga
anda ke dalam biduk.
Untuk para umat: jangan ragu lagi untuk mendaftarkan
diri/keluarga anda kepada pengurus lingkungan, data
Anda akan sangat berguna/membantu para pengurus
lingkungan dalam melayani Anda semua…
Tuhan memberkati…

