R E N U N G A N

SUKA JADI BERITA

Tahun Baru, Visi Baru

EDISI 01 / 07 -08 JANUARI 2017
08 Januari 2017: Hari Raya Penampakan Tuhan
09 Januari 2017: Pesta Pembaptisan Tuhan
Yes. 60:1-6
Mzm. 72:1-2, 7-8,10-11,12-13
Ef. 3:2-3a,5-6
Mat. 2:1-12

Selamat tahun baru 2017. Semoga kita yang berada di Paroki St. Laurentius, Sukajadi
ini mempunyai pengalaman luar biasa: senang-sedih-tragedi-kebahagiaan, tapi itulah
kenyataan hidup. Sepertinya dalam berbagai hal mudah untuk bilang seperti itu, karena kita
mungkin tidak mengalaminya rupa-rupanya kita diminta untuk realistis. Tahun Baru ini sudah
seharusnya mendorong siapapun, anak-anak, remaja, dewasa, orang tua termasuk biarawan
biarawati untuk memulai diri dengan sebuah resolusi. Setiap orang punya targetnya sendiri.
Oleh karenanya, di tahun yang baru ini harus ada harapan yang baru untuk hidup lebih baik
lagi. Ada tujuan-tujuan mulia yang ingin dicapai supaya hidup lebih bermakna. Lalu bagaimana
dengan kita sebagai orang Katolik yang percaya? Seringkali di awal tahun kita membuat
resolusi yang baru, sebuah tujuan yang baik, namun sudahkah tujuan tersebut berpusat pada
Kristus atau justru masih berpusat pada diri sendiri? Tahun 2017 fokus pastoral kita yaitu
Keluarga yang bersekutu dalam Komunitas Basis Gerejani. Umat basis terutama adalah
keluarga-keluarga di lingkungan. Setiap orang yang dibaptis dipanggil untuk bersekutu dengan
teman, sahabat dan saudara-saudarinya di lingkungan-lingkungan. Bukan untuk mengejar
kekayaan, kehormatan, popularitas, maupun kebahagiaan yang semu. Setiap dari kita secara
pribadi haruslah mengejar panggilan Allah di dalam Kristus Yesus. Panggilan Allah bukanlah
suatu beban tanggung jawab lagi yang menyusahkan, melainkan sebuah hadiah jika kita
menanggapinya. Sebuah keistimewaan karena boleh bekerja melayani Allah yang hidup. Setiap
orang Katolik tidak hanya dipanggil untuk percaya saja, melainkan juga untuk melakukan
pelayanan dalam Kerajaan Allah. Pelayanan seperti apa? Nah, itulah tugas setiap orang untuk
mencari dan mempergumulkan. Apa yang sesungguhnya Tuhan inginkan dengan hidupku?
Bagaimana aku menjawab panggilan Tuhan dalam melayani kepentingan Kerajaan-Nya?
Bagaimana kita bisa mengetahui dan menemukan panggilan hidup kita di dalam Kristus?
Sambil memaknai resolusi diri marilah kita juga belajar Pertama, melupakan apa yang
telah terjadi di belakangku. Segala kepahitan, kemarahan, sakit hati, bahkan kebanggaan di
tahun 2016 harus ditinggalkan. Kalau terus menoleh ke belakang, sulit bagi kita untuk terus
maju. Kedua, mengarahkan diri kepada apa yang di hadapanku. Berfokuslah dengan maksimal
dan sepenuh hati. Jangan biarkan apapun atau siapapun membuatmu menyimpang dari
tujuan. Ketiga, seriuslah ke tujuan hidup kita. Berusaha lebih keras dan kurangi kesenangan
kita. Semua juga penting tapi harus jujur untuk lebih mementingkan panggilan surgawi di dalam Kristus Yesus. Apa panggilanmu dan bagaimana mencapainya? Pergumulkan dengan
tekun di dalam doa dan bersekutulah dengan teman, sahabat, saudara-saudari seiman kita!
Selamat berjuang di tahun baru ini. Tuhan memberkati.
Pst. S. Budi Saptono,OSC

JADWAL MISA GEREJA ST. LAURENTIUS:
Sabtu: 17.00 — Minggu: 06.00, 07.30, 09.30, 17.00
Hari Biasa : 06.00 — Jumat Pertama : 06.00 & 17.30
PENGAKUAN DOSA: Senin — Sabtu pk. 06.30 & Sabtu 16.30
Jl. Sukajadi 223, Bandung - esjebe@gmail.com (022) 2038462 - @SukaJadiBerita

“...kami datang
untuk menyembah Dia”

WB

Mohon bawa pulang lembaran SJB ini atau kembalikan ke kotaknya

INFORMASI KEGIATAN GEREJA

INFORMASI KEGIATAN GEREJA

Mohon Perhatian
Diingatkan kepada seluruh umat,
jika ada keperluan dengan Pastor Paroki
(Pst. Tono, OSC)
hub. Bang Jo / Mba Lina di Sekretariat
***
Bagi umat yang berprofesi sebagai dokter,
mohon memperkenalkan diri kepada tatib
sebelum misa dimulai, karena belakangan
ini banyak umat yang sakit/pingsan pada
saat misa.
CP : Hendi S
(08562173392/08164862933)
***
Info Parkir Motor
Umat dan para petugas liturgi tidak
memarkirkan motor diantara
Kolumbarium - Pastoran yang dipasang
atap (seputar mobil pastoran untuk kendaraan Pastoran). Parkir motor di halaman

Tempat Sampah Di Gereja

sekolah khusus Misa Sabtu dan Minggu

Mohon pengertian umat bahwa tempat
sampah menjadi beban tersendiri bagi
paroki dan sekolah yang selalu menyulitkan. Oleh karenanya, demi kebersamaan,
mohon umat jangan membuang sampah
keluarga atau rumah ke tempat sampah
di paroki.

atau dekat Pos Satpam
***
Demi kelancaran misa, diharapkan umat
menghadiri misa tepat waktu, agar tidak
mengganggu jalannya Misa
***



Demi teraturnya Liturgi, maka gereja
tidak menerima Pemberkatan Perkawinan



selama masa Prapaskah



(dari Rabu Abu - Paskah : 01 Mar s/d 16
Apr 2017), dan dari Sabtu Adven II s/d



Tahun Baru 2017.

Kolumbarium St.Laurentius
Syarat untuk menyimpan abu jenazah:
Khusus Alm.Katolik dengan melampiri :
1 lbr fotokopi surat baptis katolik
almarhum.
Urusan penyimpanan Abu Jenazah hub.
Bang Jo / Mba Lina di Sekretariat pada
jam kerja, tidak ke Pastor.

Info SJB: Berita dapat dimasukkan ke dalam loker SJB atau dikirim lewat email: esjebe@gmail.com, paling lambat Kamis pk 18.00.

