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26 Juli 2020

HIKMAT: MUTIARA PALING BERHARGA
[1Raj. 3:5,7-12; Rm. 8:28-30; Mat. 13:44-52]
Apa yang Anda minta bila Anda berdoa? Kadang itu bisa
menjadi petunjuk akan kualitas pribadi hidup beriman
kita. Menarik bila kita amati apa yang kita minta dalam
doa doa kita dari masa ke masa. Waktu kecil adalah
wajar bila kita minta mainan, makanan dan barangbarang yang kita sukai. Namun setelah kita besar,
setelah kita lama menjadi katholik. Apakah doa kita
masih seputar barang barang dan kebutuhan yang
menyenangkan kita. Mungkin barang yang diminta mulai
berubah dari mobil mobilan menjadi mobil sungguhan
tetapi intinya tetap sama: barang yang menyenangkan
kita. Jangan jangan usia dan fisik kita berubah tetapi
batin kita tetap sama: egois dan hanya memikirkan
kesenangan untuk diri sendiri. Menjadi tua itu pasti tetapi
menjadi dewasa bukan keniscayaan. Orang yang
usianya tua berlum tentu dewasa jiwanya.
Bacaan-bacaan Ekaristi dalam Pekan Biasa XVII ini
kiranya membantu kita untuk bertumbuh dalam iman dan
kepribadian kita sehingga kita tak hanya besar secara
fisik tetapi semakin dewasa dalam iman, tak hanya lama
jadi orang katholik tetapi berbuah juga bagi
pembangunan jemaat dan perkembangan kemanusiaan.
Bacaan pertama dari kitab para raja (1 Raj. 3:5,7-12)
menyadarkan kita agar belajar dari Salomo dalam
berdoa kepada Tuhan. Menarik bahwa ia tdk minta hal
yang layaknya diminta para raja yakni kekayaan dan
kemuliaan diri tetapi malah minta hikmat kebijaksanaan.
Salomo menyadarkan kita bahwa hikmat jauh lebih
berharga daripada kekayaan.
Hal yang sama ditegaskan dalam perumpamaan
perumpamaan yang disajikan dalam Injil Matius
(Mat.13:44-46). Perumpamaan tentang mutiara yang
indah yang rela ditebus dengan merelakan seluruh
kekayaan yang dimiliki menyiratkan bagaimana penginjil
mengajarkan kepada kita bahwa ada hal yang jauh
melebihi kekayaan duniawi sehingga seluruh kekayaan
duniawi tersebut mesti kita relakan seluruhnya. Atau
dengan kata lain kekayaan duniawi sebanyak apapun tak
sebanding dengan harta rohani yang diibaratkan sebagai
mutiara berharga. Sedangkan perumpamaan tentang
harta terpendam mengingtkan kita bahwa harta rohani
tersebut tidak gampang dilihat, dicari maupun

ditemukan. Harta itu terpendam karena itu perlu digali,
perlu diupayakan bahkan perlu diperjuangkan sehingga
untuk mendapatkannya butuh usaha keras dan beaya
yang besar.
Harta dan mutiara yang dimaksud dalam Injil memang
pertama tama menunjuk pada kerajaan Allah. Kerajaan
Allah pertama tama bukan sebuah kerajaan seperti
kerajaan dunia yang kita kenal. Kerajaan itu adalah
kerjaan rohani atau illahi. Sebagai kerajaan ilahi itu tdk
tampak secara ﬁsik namun pertama tama merupakan
istilah untuk menunjuk pada siapa saja dan apa saja
yang memiliki relasi persekutuan dengan Allah. Dalam
hal ini warga kerajaan Allah adalah siapa saja yang
bersekutu dengan Allah yang ditunjukkan dengan
memiliki kualitas rohani yang memancarkan keilahian
atau sifat sifat Allah. Hikmat kebijaksanaan adalah salah
satu sifat Allah karena Allah adalah Mahabijaksana.
Dengan demikian hikmat kebijaksanaan juga bisa
disebut sebagai salah satu harta rohani yang diibaratkan
sebagai mutiara atau harta terpendam dalam
perumpamaan perumpamaan tersebut.
Hikmat kebijaksanaan menjadi harta rohani yang
menambah kualitas moral pribadi seseorang yang
menjadikan orang tersebut sungguh dewasa karena
orang yang berhikmat pastilah, seperti kita dengar dalam
kisah Salomo di atas, menjadi orang yang paham dalam
menimbang perkara sehingga bisa memberi solusi yang
adil dalam pelbagai permasalahan yang dihadapi. Ke
dalam tangan orang-orang seperti inilah perkembangan
kemanusiaan, kesejahteraan bersama dan terwujudnya
Kerajaan Allah secara nyata di bumi ini akan dapat
diharapkan.
Akhir kata mari kita nilai kedewasaan pribadi iman kita.
Salah satunya dengan merefleksikan perkembangan
doa-doa kita. Semakin kita egois dalam doa semakin kita
menjadi kerdil dalam iman. Sebaliknya semakin kita
peduli pada yang lain semakin hormatlah kita pada Allah
dan semakin banyak karisma akan dianugerahkan Allah
kepada mereka yang mau lebih bersekutu dengan-Nya.
Dengan demikian kita boleh berbahagia seperti orang
yang menemukan harta terpendam yakni mutiara yang
sejati: keselamatan kita.
. [Rm. Thomas Ferry Suharto,, OFM]***

BIDANG LITURGI
BACAAN KITAB SUCI MINGGU INI tahun A/II
Senin, 27 Juli 2020
Hari Biasa (H)
BcE Yer. 13:1-11; MT Ul. 32:18-19,20,21;
Mat. 13:31-35.
Selasa, 28 Juli 2020
Hari Biasa (H)
BcE. Mi. Yer. 14:17-22; Mzm. 79:8,9,11,13;
Mat. 13:36-43.
Rabu, 29 Juli 2020
Pw S.Marta (P)
BcE. 1 Yoh 4:7-16; Mzm. 34:2-3,4-5,6-7,8-9,1011; Yoh. 11:19-27 atau Luk. 10:38-42.
Kamis, 30 Juli 2020
Hari Biasa (H)
BcE. Yer. 18:1-6; Mzm. 146:2abc,2d-4,5-6;
Mat. 13:47-53.
Jum’at, 31 Juli 2020
Pw S.Ignasius dr Loyola, Im (P)
BcE. Yer. 26:1-9; Mzm. 69:5,8-10,14;
Mat. 13:54-58.
Sabtu, 01 Agustus 2020
Pw S.Alfonsus Maria de Liguori, UskPujG (P)
BcE Yer. 26:11-16,24; Mzm. 69:15-16,30-31,3334; Mat. 14:1-12;
Minggu, 02 Agustus 2020
Hari MInggu Biasa XVIII (P)
BcE Yes. 55:1-3; Mzm. 145:8-9,15-16,17-18;
Rm. 8:35,37-39; Mat. 14:13-21.

• 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,-Tgl 17-24 Juli 2020 : Rp. 19.447.511,Total Penerimaan
Rp. 108.275.515,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

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, 02 Agustus 2020 Pkl.10.00 WIB
(Misa Hari Minggu Biasa XVIII) 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

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
26/07 Paroki Cijantung
27/07 Paroki Serpong
28/07 Paroki Jatiwaringin
29/07 Paroki Tomang
30/07 Paroki Katedral
31/07 Paroki Cilandak
*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/tentang-ibadatharian-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…

