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J A D W A L  M I S A  G E R E J A  S T .  L A U R E N T I U S :  

 

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 

SUKA JADI BERITA 

Mohon bawa pulang lembaran SJB ini atau kembalikan ke kotaknya 

“Biarlah Ia  semakin besar & 

aku semakin kecil”  

MENJADI MANUSIA YANG BAHAGIA    

Alih bahasa oleh Rm. Ignatius Ismartono, SJ  
"Engkau mungkin memiliki kekurangan, merasa gelisah dan kadangkala hidup tak tenteram, namun 
jangan lupa hidupmu adalah sebuah proyek terbesar di dunia ini. Hanya engkau yang sanggup 
menjaga agar tidak merosot. Ada banyak orang membutuhkanmu, mengagumimu                          
dan mencintaimu.  
         Aku ingin mengingatkanmu bahwa menjadi bahagia bukan berarti memiliki langit tanpa badai, 
atau jalan tanpa musibah, atau bekerja tanpa merasa letih, ataupun hubungan tanpa kekecewaan. 
Menjadi bahagia adalah mencari kekuatan untuk memaafkan, mencari harapan dalam perjuangan, 
mencari rasa aman di saat ketakutan, mencari kasih di saat perselisihan. 
         Menjadi bahagia bukan hanya menyimpan senyum, tetapi juga mengolah kesedihan. Bukan 
hanya mengenang kejayaan, melainkan juga belajar dari kegagalan. Bukan hanya bergembira    
karena menerima tepuk tangan meriah, tetapi juga bergembira meskipun tak ternama. Menjadi 
bahagia adalah mengakui bahwa hidup ini berharga, meskipun banyak tantangan, salah paham dan 
saat-saat krisis. 
         Menjadi bahagia bukanlah sebuah takdir, yang tak terelakkan, melainkan sebuah                 
kemenangan bagi mereka yang mampu menyongsongnya dengan menjadi diri sendiri. Menjadi 
bahagia berarti berhenti memandang diri sebagai korban dari berbagai masalah, melainkan      
menjadi pelaku dalam sejarah itu sendiri. Bukan hanya menyeberangi padang gurun yang berada 
diluar diri kita, tapi lebih dari pada itu, mampu mencari mata air dalam kekeringan batin kita.  
         Menjadi bahagia adalah mengucap syukur setiap pagi atas mukjizat kehidupan. Menjadi     
bahagia bukan merasa takut atas perasaan kita. Melainkan bagaimana membawa diri kita. Untuk            
menanggungnya dengan berani ketika diri kita ditolak. Untuk memiliki rasa mantap ketika dikritik, 
meskipun kritik itu tidak adil.  
         Dengan mencium anak-anak, merawat orang tua, menciptakan saat-saat indah bersama     
sahabat-sahabat, meskipun mereka pernah menyakiti kita. Menjadi bahagia berarti membiarkan 
hidup anak yang bebas, bahagia dan sederhana yang ada dalam diri kita; memiliki kedewasaan 
untuk mengaku "Saya Salah", & memiliki keberanian untuk berkata "Maafkan Saya" ... 
         Memiliki kepekaan untuk mengutarakan "Aku membutuhkan kamu" ; memiliki kemampuan 
untuk berkata "Aku... Dengan demikian hidupmu menjadi sebuah taman yang penuh dengan    
kesempatan untuk menjadi bahagia. Di musim semi-mu, jadilah pecinta keriangan. Di musim dingin
-mu, jadilah seorang sahabat kebijaksanaan.  
         Dan ketika engkau melakukan kesalahan, mulailah lagi dari awal. Dengan demikian engkau 
akan lebih bersemangat dalam menjalankan kehidupan. Dan engkau akan mengerti bahwa        
kebahagiaan bukan berarti memiliki kehidupan yang sempurna, melainkan menggunakan air mata 
untuk menyirami toleransi, menggunakan kehilangan untuk lebih memantapkan kesabaran,      
kegagalan untuk mengukir ketenangan hati, penderitaan untuk dijadikan landasan kenikmatan, 
kesulitan   untuk membuka jendela kecerdasan.  
        Jangan menyerah... Jangan berhenti mengasihi orang orang yang engkau cintai..... 
        Jangan menyerah untuk menjadi bahagia karena kehidupan adalah sebuah pertunjukan yang                                     

menakjubkan. Dan engkau adalah seorang manusia yang luar biasa!"  

Sumber: Homili Paus Fransiskus  

    E D I S I  0 2  /  1 4 - 1 5  J A N U A R I  2 0 1 7  
      15 Januari 2017: Hari Minggu Biasa II 

 

           Yes. 49:3, 5-6                    Mzm. 40:2,4ab,7-8a,8b-9,10  

             1Kor. 1:1-3                         Yoh. 1:29-34  

WB 

R  E  N  U  N  G  A  N  



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

I N F O R M A S I  K E G I A T A N  G E R E J A  

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 garasi       

Pastoran (sekitar mobil pastoran untuk 

kendaraan Pastoran). Parkir motor di hal-

aman sekolah St.Aloysius khusus Misa 

Sabtu dan Minggu atau dekat Pos Satpam 

(hari biasa) 
 

*** 

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) 

I N F O R M A S I  K E G I A T A N  G E R E J A  

Tempat Sampah Di Gereja  

 

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.


