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HARI RAYA PENTAKOSTA

Roh kebenaran bersaksi tentang Aku,
kamu juga harus bersaksi tentang Aku
Disusun oleh: Wastu Pradhana

Sumber: http://fraterxaverian.org/renungan-hari-raya-pentakosta/

Pentakosta adalah hari yang dijanjikan Yesus,
bahwa Roh Kudus akan turun kepada para
murid dan kepada kita semua. Roh Kudus
hadir dengan membawa sebuah pembebasan;
pembebasan

dari

perasaan

ketakutan,

kecemasan dan bahkan tindakan ekstrem peng‐eksklusif‐an pewartaan. Roh Kudus
memberi kita sebuah semangat baru, penghiburan, pengharapan dan keberanian. Roh
Kudus turun ke atas para rasul, dan seketika itu juga mereka semua berbicara dan
mewartakan semua perbuatan‐perbuatan besar yang dilakukan Allah dalam berbagai
bahasa. Sejatinya, hal seperti itulah yang seharusnya terjadi pada kita. Roh Kudus tidak
semata‐mata hanya turun dan mendiami kita tanpa ada usaha, melainkan bersama Roh
Kudus kita berani untuk keluar dari diri kita, keluar dari zona aman lalu pergi untuk
bersaksi dan mewartakan Yesus.
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Dalam Injil hari ini kita akan menemukan kata‐kata Yesus, “Jika penolong yang Aku
utus dari Bapa datang, Ia akan bersaksi tentang Aku. Tetapi kamu juga bersaksi, karena
kamu sejak semula bersama‐sama dengan Aku.” Jadi tidak ada alasan bagi kita untuk
berdiam diri dan membiarkan Roh Kudus hanya tinggal dalam diri kita. Ironisnya
adalah kita sering berdoa—novena Roh kudus atau doa‐doa lainnya—memohon
supaya Roh Kudus hadir dalam hidup kita, tetapi yang terjadi adalah kita hanya sampai
pada menjadikan Roh Kudus sebagai alat untuk melindungi kepentingan diri kita. Di
dalam kepentingan diri itulah, kita justru menyembunyikan atau acuh tak acuh tentang
apa yang seharusnya kita lakukan setelah Roh Kudus memasuki hati kita. Kita seolah‐
olah memonopoli Roh Kudus untuk diri kita sendiri dengan melupakan apa yang
seharusnya kita lakukan yaitu keluar dan pergi bersaksi tentang kemuliaan Allah
kepada semua orang.
Perlu diingat juga bahwa kita tidak mesti bersaksi
dalam hal‐hal yang luar biasa, tetapi kita bersakasi
mulai dari hal‐hal kecil dalam kehidupan sehari‐
hari kita entah dalam keluarga, komunitas dan
dalam kehidupan bermasyarakat. Sukacita dan
kebenaran yang sesungguhnya adalah apabila kita
berani

bersaksi

kepada

orang

lain

tentang

kemuliaan Tuhan.**
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Syalom Adik‐adik terkasih ...
Yukkk kita kumpul kembali
dalam kegiatan Bina Iman
Anak

SanMaRe

melalui

Zoom, yang kali ini spesial
bersama Fr. Mayka, kak Olin,
kak Anton dan kak Ichel

Waktu : Minggu, 23 Mei 2021

Pukul : 13:00 ‐ 14.30 Wib

Join Zoom Meeting: http://bit.ly/biasanmare
Meeting ID: 928 9695 5548

Passcode: zoombiasmr

Jangan lupa mencantumkan nama adik‐adik dan dari Wilayah berapa
(mis : Ana / 5)

Bahan kreativitas yang perlu adik‐adik siapkan :
a. kertas karton 1‐2 lembar

d. origami (khususnya warna merah)

b. gunting

e. alat tulis

c. lem kertas

f. stapler/penjepit kertas

Kakak tunggu adik‐adik ya….. Tuhan memberkati...
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INFORMASI UMUM GEREJA SANMARE ‐ PAROKI BINTARO JAYA
JADWAL MISA (off/online)

ADORASI EKARISTI

Harian: Senin s/d Sabtu 06.00 WIB

MISA REQUIEM di gereja

Sabtu: 17:00 WIB Minggu: 09.00 WIB

Tidak ada,

Jumat Pertama: 06.00 WIB

karena gereja belum dibuka untuk

Pendaftaran misa offline melalui:

aktivitas umum.

https://belarasa.id/
Misa online: live.parokibintarojaya.id

PENYELIDIKAN KANONIK (dengan perjanjian)
Hari Rabu, 17.00 – 18.30 WIB : Romo Lucky Nikasius, Pr.
Hari Kamis, 17.00 – 18.30 WIB : Romo Sylvester Nong, Pr.

KANAL INFORMASI DIGITAL
Website: www.parokibintarojaya.id
Instagram: @parokibintarojaya
Facebook Group: SanMaReBintaroJaya
Youtube: live.parokibintarojaya.id
Aplikasi Android: SanMaReKu
5

