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Tanggal: 
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MENGENAL LEBIH DEKAT TENTANG PERBEDAAN 
BULAN ROSARIO DAN BULAN MARIA 

 
 

 
 

 

Pada bulan Oktober ini, umat Katolik memperingati bulan Rosario. Waktu di mana kita memiliki rutinitas 

berdoa Rosario kepada Bunda Maria setiap hari, baik dalam lingkup pribadi, keluarga kecil, ataupun 

komunitas besar. Lantas, apa perbedaannya dengan bulan Maria yang diperingati setiap bulan Mei? Pada 

bulan Mei tersebut, umat Katolik juga memiliki rutinitas yang sama, yaitu berdoa Rosario. 
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Sejarah Bulan Mei sebagai Bulan Maria 

 

Bulan Mei yang diperingati pula sebagai bulan Maria berawal dari tradisi suci yang berkembang di 

negara empat musim. Bulan Mei, masyarakat di negara tersebut menyambut musim semi di mana bunga-

bunga bermekaran. Jadi, bulan Mei sering dianggap sebagai awal sebuah kehidupan. 

 

Bagi umat Katolik, Bunda Maria adalah “hawa baru” yang merupakan ibu dari semua yang hidup. Karena 

itu, hal ini menjadi tradisi umat Katolik bahwa bulan Mei adalah bulan dimulainya sebuah kehidupan 

yang baru. 

 

Tradisi ini diperkenalkan pada akhir abad ke-13, kemudian dimulai oleh imam Jesuit pada tahun 1700-

an, dan menyebar ke seluruh Gereja sedunia. 

 

Selanjutnya, tradisi ini diperkuat oleh pengalaman Paus Pius VII. Pada tahun 1809, Paus Pius VII 

ditangkap oleh serdadu Napoleon. Di dalam penjara, dia berdoa kepada Yesus melalui dukungan Bunda 

Maria supaya dapat segera dibebaskan dari penjara. Jika doanya ini dikabulkan, ia akan mendedikasikan 

suatu bulan untuk umat berdevosi khusus kepada Bunda Maria. 

 

Lima tahun kemudian, tepatnya pada 24 Mei, Paus Pius VII dibebaskan dari penjara. Dalam Ensikliknya, 

“The Month of May”, ia menegaskan “Bulan Mei adalah bulan di mana devosi umat beriman didedikasikan 

kepada Bunda Maria.” Ia juga menegaskan bahwa bulan Maria adalah kesempatan untuk penghormatan 

iman dan kasih yang diberikan umat Katolik kepada Sang Ratu Surga 

 

Sejarah Bulan Oktober sebagai Bulan Rosario 
 

Bulan Oktober diperingati sebagai bulan Rosario dan ini berhubungan dengan Perang Salib yang terjadi 

di Lepanto pada 1571. Saat itu, pasukan Ottoman dari Turki menyerang umat Kristen yang tersebar di 

Eropa. Jumlah pasukan Turki yang melebihi dugaan ini menjadi ancaman. 

 

Menghadapi situasi ini, komandan armada Kristen Katolik dari Austria, Don Juan mendaraskan doa 

Rosario. Bersama dengan seluruh umat Kristen Katolik di seluruh Eropa, mereka mendaraskan doa 

Rosario tanpa henti. 
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Pada 7 Oktober 1571, Paus Pius V bersama seluruh umat Katolik mendaraskan doa Rosario di Basilika 

Santa Maria Magiore. Doa ini didaraskan sejak subuh hingga petang tiada henti. Hingga akhirnya, 

pasukan Kristen Katolik meraih kemenangan dalam pertempuran di Lepanto tersebut. 

 

Selanjutnya, Paus Gregorius XIII menetapkan tanggal 7 Oktober sebagai Pesta Santa Perawan Maria Ratu 

Rosario. Lalu, pada 22 September 1891, Paus Leo XIII menerbitkan Ensiklik October Mense yang 

menyatakan bahwa bulan Oktober adalah bulan yang dikhususkan kepada Santa Perawan Maria, Ratu 

Rosario. 

 
Sumber Artikel : Paroki Sedayu – Keuskupan Agung Semarang 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

KANAL INFORMASI DIGITAL 

Website: http://parokibintarojaya.id/ 

Instagram: @parokibintarojaya 

       Facebook Group: SanMaReBintaroJaya 

Youtube: live.parokibintarojaya.id 

Aplikasi Android: SanMaReKu 

 

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. 

 

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
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MANFAAT BERDOA ROSARIO BERSAMA KELUARGA 
 

Di dalam agama Katolik ada banyak doa yang bisa digunakan dalam kehidupan sehari-hari. Dan doa 

Rosario adalah salah satu doa penting yang sering dipanjatkan, baik secara pribadi, bersama keluarga 

atau pun bersama sesama.  

Sejarah doa Rosario dimulai pada pertengahan abad ke – 12 ketika mulai digunakannya manik – manik 

untuk mendaraskan doa Salam Maria sebagai penghormatan kepada Bunda Maria. Salah satu santo yang 

sangat berperan dalam pewartaan doa ini adalah St Dominikus. Selanjutnya doa Rosario terus 

berkembang dari masa ke masa hingga ke era modern sekarang. 

Kekuatan dan manfaat yang diberikan dari doa Rosario sangat banyak, antara lain dapat mengubah hati 

dan hidup seseorang. 

Berikut ini sedikit rangkuman manfaat yang didapatkan saat berdoa Rosario bersama keluarga. 

1. Membangun suasana spiritual di dalam keluarga 

Dengan berdoa Rosario bersama, Tuhan Yesus dan Bunda Maria akan selalu hadir di tengah-tengah 

mereka dalam suka maupun duka. Maka spiritualitas akan semakin terbangun dalam keluarga.  

Keluarga juga selalu mengingat Tuhan Yesus dan Bunda Maria dalam menentukan segala rencana dan 

kebutuhan. Dengan demikian, hasil yang akan dicapai adalah sesuai dengan kehendak Allah.  

2.  Menciptakan pendidikan agama bersama keluarga 

Doa Rosario yang sederhana akan menjadi pengantar bagi anak – anak untuk mengenal doa – doa yang 

lain dan liturgi dalam Gereja Katolik. Doa ini juga bisa membantu mengembangkan dan memperdalam 

iman anak – anak, hingga mereka akan siap melaksanakan tugas perutusan mereka di dalam keluarga 

dan tugas sosial mereka di masyarakat.  

Bagi anggota keluarga lainnya doa Rosario akan mampu mendorong mereka untuk semakin bertanggung 

jawab dalam pengembangan iman satu sama lainnya.  

 

https://www.popmama.com/life/relationship/monica-dameria-natasya/manfaat-berdoa-rosario-bersama-keluarga
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3. Memberikan ketenangan pikiran bagi keluarga  

Dengan kepercayaan bahwa Bunda Maria pasti akan menghantarkan permohonan - permohonan yang 

didaraskan melalui doa Rosario dan Tuhan Yesus akan mendengarkannya, maka hati para anggota 

keluarga pasti akan mendapatkan ketenangan dan kedamaian setelah mendaraskan doa Rosario ini. Hati 

yang damai akan membawa kepada kejernihan pikiran.  

4. Meningkatkan kasih anggota keluarga kepada Tuhan Yesus  

Saat berdoa Rosario, setiap anggota keluarga akan merenungkan peristiwa-peristiwa di dalam 

kehidupan Tuhan Yesus. Ketika hati dan pikiran semuanya terpusat kepada apa yang Tuhan Yesus telah 

korbankan bagi seluruh umat - Nya, maka semua anggota keluarga akan semakin memahami dan 

merasakan kasih Allah yang sangat besar. Dengan demikian, yang ada pada keluarga hanyalah rasa 

syukur dan suka cita karena semakin merasakan betapa berharganya keluarga di mata Tuhan Yesus.  

5. Membuat anggota keluarga menjadi lebih memusatkan perhatian kepada kasih Tuhan 

Yesus  

Ketika semua anggota keluarga mendaraskan doa Rosario bersama, berarti mereka menyediakan waktu 

untuk lebih memusatkan diri kepada Bunda Maria dan Tuhan Yesus. Ketika kemudian Tuhan Yesus dan 

Bunda Maria menjadi pusat hidup keluarga, maka anggota keluarga akan jauh dari godaan untuk 

mementingkan diri masing – masing. Mereka akan lebih memperhatikan kepentingan dan kebutuhan 

satu sama lain. Mereka akan berbagi kasih Tuhan satu sama lain.  

Dengan demikian doa Rosario akan menuntun seluruh anggota keluarga untuk semakin mampu 

memaknai hidup yang seturut kehendak Allah. Hidup akan terasa lebih dan lebih baik.   

Selamat memasuki bulan Rosario.  

 

Dihimpun oleh: dnoctaviardi. 
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INFORMASI UMUM GEREJA SANMARE - PAROKI BINTARO JAYA 

  

    

     

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

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, 

12.00, 19.30 WIB 

PENGUMUMAN 

• Misa Jumat Pertama pada tanggal 7 Oktober 

akan diadakan pada pukul : 06.00, 12.00, 

19.30 dilanjutkan dengan Adorasi. 

• Perayaan Ekaristi Umat Berkarunia Khusus 

(UBK) akan diadakan pada hari Rabu tanggal 

12 Oktober 2022 pukul. 17.00 di Gereja St. 

Maria Regina. 

• Doa Rosario akan didaraskan sebelum Misa 

Kudus selama Bulan Rosario  
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