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PEMBUKAAN BKSN 2022 
ALLAH SUMBER HARAPAN HIDUP BARU 

 

 

Tidak terasa kita memasuki bulan September. Bulan yang istimewa 

terutama bagi Gereja Katolik di Indonesia karena secara khusus, Gereja Katolik 

di Indonesia mendedikasikan bulan ini sebagai Bulan Kitab Suci Nasional. 

Dedikasi ini bukan semata bahwa kita harus membaca Kitab Suci sampai habis 
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atau sampai hafal tetapi Konferensi Waligereja Indonesia ingin mengajak para 

umat beriman di Indonesia untuk semakin menghayati dan merenungkan 

firman Tuhan baik secara pribadi maupun kelompok komunitas dan 

diharapkan menjadi sebuah inspirasi hidup dalam menjalankan tugas serta 

pelayanan perutusan baik dalam lingkungan Gereja, Masyarakat dan Keluarga. 

 

Tema yang diambil dan diputuskan untuk tahun ini cukup menarik yaitu 

“Allah Sumber Harapan Hidup Baru”. Tema ini dilatar belakangi situasi 

pandemi Covid-19 yang melanda di berbagai negara, salah satunya adalah 

negara kita Indonesia. Dengan tema ini, diharapkan umat beriman semakin 

mengimani dan tetap dalam pengharapan bahwa Allah adalah sumber hidup 

dan keselamatan bagi kita umat-Nya. Allah selalu hadir dalam hidup kita dan 

telah memulai karya yang baik pula dalam diri kita.  Tema ini akan didalami 

dalam empat kali pertemuan, dengan subtema:  

(1) Allah Sumber Harapan untuk Menangkis Mentalitas Keagamaan Palsu, 

(2) Allah Sumber Harapan untuk Melawan Ketidakadilan,  

(3) Allah Sumber Harapan karena Kasih Setia-Nya,  

(4) Allah Sumber Harapan karena Kerahiman-Nya.  
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Dalam Paroki kita, pertemuan akan dilakukan di wilayah atau lingkungan 

masing-masing dengan harapan bahwa sabda Tuhan dapat direnungkan secara 

bersama dalam lingkup komunitas dan dalam lingkup itu pula kita dapat saling 

berbagi pengalaman dan pengharapan inspirasi dari sabda Tuhan secara 

bersama.  

Semoga dengan memasuki Bulan Kitab Suci Nasional ini kita sebagai umat 

beriman semakin menghayati dan mengambil inspirasi dari sabda Tuhan serta 

menjadikan inspirasi tersebut sebagai sabda hidup kekal yang selalu menjadi 

motivasi kita dalam menjalankan tugas serta perutusan, Berkah Dalem. 

 

Renungan oleh: Tim Seksi Komsos Paroki 
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PERAYAAN KONSISTORI PELANTIKAN KARDINAL: SIAPAKAH YANG 

MUNGKIN MENGGANTIKAN PAUS FRANSISKUS? 

 

Kardinal dari seluruh dunia  

berkumpul di Vatikan akhir 

pekan lalu, 27 Agustus 2022. 

Pertemuan ini untuk pelantikan 

sebanyak 20 Uskup ke dalam 

kolegium Kardinal. Konsistori ini 

bisa jadi menjadi “gladi 

resik/gladi bersih” untuk 

Konklaf akhirnya, yaitu pemilihan Paus untuk menggantikan Paus Fransiskus, 

setelah dia meninggal atau mengundurkan diri. 

Kardinal adalah kumpulan eksklusif yang anggotanya bekerja sebagai 

penasihat dan administrator utama Paus di Vatikan dan di seluruh dunia. Dari 

20 Uskup itu, 16 Kardinal baru adalah mereka yang berusia di bawah 80 tahun, 

dengan demikian bergabung di tempat suci batin yang lebih eksklusif yang 
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dikenal sebagai Kardinal elektoral. Mereka akan ikut serta dalam konklaf 

rahasia untuk memilih paus berikutnya dari antara mereka sendiri.  

Konsistori ini adalah yang kedelapan kalinya Paus Fransiskus mengangkat 

Kardinal baru. Sekali lagi, ia menempatkan pengaruhnya pada masa depan 

Gereja dengan memilih orang-orang yang sebagian besar sepakat dengan 

visinya tentang Gereja yang lebih inklusif. 

“Kemungkinannya sekarang adalah untuk memiliki paus lain yang akan 

melanjutkan kebijakan Fransiskus, tetapi Anda tidak pernah tahu bagaimana 

para Kardinal akan memilih, begitu mereka memasuki konklaf, “tulis Pastor 

Tom Reese, seorang sejarawan Gereja. 

Salah satu penunjukan penting di negara kaya adalah pengangkatan Uskup 

Agung Robert McElroy dari San Diego, California, yang dipandang progresif. 

Pemilihan ini memberikan Keuskupan Agung San Diego seorang Kardinal 

pertamanya. 

Mgr. McElroy, yang pada hari Sabtu lalu telah menjadi Kardinal, telah 

menjadi sekutu yang blak-blakan atas pendekatan pastoral Fransiskus terhadap 

isu-isu sosial, seperti perlindungan lingkungan dan pendekatan yang lebih 
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ramah terhadap umat Katolik gay. Mgr McElroy juga menentang imam 

konservatif AS yang ingin melarang politisi Katolik, termasuk Presiden Joe Biden 

dan Ketua DPR Nancy Pelosi, menerima komuni karena dukungan mereka 

terhadap hak aborsi. 

Paus Fransiskus, terpilih sebagai Paus pada 2013, kini telah memilih 83 

dari 132 Kardinal elektoral, atau sekitar 63%. Hukum Gereja menetapkan 

maksimal 120 pemilih tetapi Paus secara teratur mengabaikannya. Hal ini bisa 

dimaklumi sebab setiap tahun jumlah Kardinal electoral turun ketika berusia 80 

tahun dan kehilangan hak suara mereka. 

Paus berusia 85 tahun itu mengatakan dalam sebuah wawancara bulan lalu, 

meski ia tidak berencana mengundurkan diri di masa depan. Namun ia cukup 

waspada dengan kondisi kesehatan raganya. Ini berarti, Paus Fransiskus bisa 

saja menunjuk lebih banyak Kardinal tahun depan. 

Pertemuan Rahasia 

 Mungkin yang lebih penting daripada konsistori itu sendiri adalah dua hari 

pertemuan tertutup para Kardinal pada hari Senin dan Selasa 29-30 Agustus 

2022. Pertemuan-pertemuan itu, yang secara resmi membahas konstitusi baru 
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Vatikan, akan memberi para Kardinal kesempatan langka untuk menilai satu 

sama lain secara pribadi tanpa berada di bawah tekanan untuk berkumpul 

untuk memilih seorang paus baru.  

 “Bagi sebagian besar Kardinal, ini akan menjadi pertama kalinya mereka 

dapat saling mengenal secara pribadi. Ini akan menjadi ‘latihan untuk konklaf’, 

“tulis Luis Badilla kepala situs web// Sismografo yang mengkhususkan diri 

dalam isu-isu Gereja. 

 Sejak pemilihannya sebagai paus Amerika Latin pertama, Paus Fransiskus 

sebagian besar telah mematahkan pola yang digunakan oleh para pendahulunya 

dalam memilih Kardinal. Seringkali dia lebih memilih Uskup dari tempat-tempat 

yang jauh atau kota-kota kecil, daripada dari ibu kota besar negara maju dimana 

memiliki seorang Kardinal dianggap otomatis. 

 Uskup Agung Manaus, Brasil, Mgr. Leonardo Steiner menjadi Kardinal 

pertama dari wilayah Amazon yang menggarisbawahi kepedulian Fransiskus 

terhadap masyarakat adat dan lingkungan. Kardinal pemilih baru lainnya yang 

tak terduga adalah Uskup Agung Mongolia, Mgr. Giorgio Marengo, seorang Italia 

yang menjadi Administator Apostolik Mongolia. Ia terpilih menjadi Kardinal 

pada usia 48 tahun, ia adalah yang termuda dari Kardinal pemilih baru. 
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 Mongolia memiliki kurang dari 1.500 umat Katolik tetapi secara strategis 

signifikan karena berbatasan dengan tiongkok, di mana Vatikan berusaha 

memperbaiki situasi bagi Umat Katolik. Dalam setiap konsistori, Paus 

Fransiskus melanjutkan apa yang disebut seorang diplomat sebagai “kemiringan 

ke arah Asia,”. Ia meningkatkan kemungkinan bahwa paus berikutnya bisa 

berasal dari Kawasan yang merupakan kekuatan ekonomi dan politik yang 

sedang berkembang. Hal ini terlihat dari beberapa Kardinal yang berasal dari 

Singapura, India, dan Timor Leste. 

Sumber Berita Informasi : Website Pen@ Indonesia Katolik 

 

 

 

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. 
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INFORMASI UMUM GEREJA SANMARE - PAROKI BINTARO JAYA 

 

 

 

  

    

     

   

 

 

 

 

 

KANAL INFORMASI DIGITAL 

Website: http://parokibintarojaya.id/ 

Instagram: @parokibintarojaya 

Facebook Group: SanMaReBintaroJaya 

Youtube: live.parokibintarojaya.id 

Aplikasi Android: SanMaReKu 

JADWAL MISA 

• Misa Harian: Senin s/d Sabtu 

06.00 WIB 

• Misa Mingguan: 

o Sabtu : 17.00 WIB 

o Minggu: 06.30, 09.00, 17.00 

WIB 

• Misa Jumat Pertama : 06.00, 

09.00, 19.30 WIB 

PENGUMUMAN 

Putra-Putri Altar St. Maria Regina telah 

membuka pendaftaran Calon Putra-Putri Altar 

baru Angkatan IX bagi kaum muda yang sudah 

menerima Komuni Pertama dan sudah dibaptis 

secara Katolik. Bagi teman-teman muda yang 

ingin mendaftar silahkan mengisi di link berikut 

https://forms.gle/Db83wmkQKiFnzocw7 atau 

kontak ke Samuel di nomor: 085773434140. 

Pendaftaran dibuka paling lambat tanggal 12 

Sepbtember 2022 

 

http://parokibintarojaya.id/
https://www.instagram.com/parokibintarojaya/?hl=id
https://www.facebook.com/SanmareBintaroJaya/
https://www.youtube.com/GerejaSantaMariaReginaBintaroJaya/live
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.anseras.sanmareku
https://forms.gle/Db83wmkQKiFnzocw7

