Dipanggil Untuk Mengasihi

[Kis, 10:25-34-35,44-48, 1Yoh 4:7-10 dan Yoh, 15:9-17]

Setiap orang butuh dikagumi. Kita butuh
dicintai, butuh dipelihara, butuh dijaga, disembuhkan
dan dikasihi. Selain itu kita juga butuh ditemani, diterima,
diampuni, didamaikan, didampingi, dimengerti, ditolong,
diakui, disambut dan dihargai, dibimbing, dihibur,
diarahkan, ditopang, diberi petunjuk dan diberi
kebebasan. Semua itu merupakan kebutuhan dasariah
kita sebagai manusia. Untuk memperoleh semuanya itu
Allah menyapa kita dengan mengingatkan kita lewat
FirmanNya hari ini untuk tetap hidup dalam kasih Allah.
Dalam bacaan pertama kita mendengar bahwa “Allah
tidak membeda-bedakan orang, asal orang itu mau
mengamalkan kebenaran.” Itulah sebabnya, Petrus
datang ke rumah Kornelius dengan cinta dan keyakinan
yang teguh akan kebenaran dari Allah sendiri. Karena
cinta dan kebenaran dari Allah menguasai perjumpaan
mereka, maka yang diperoleh di antara mereka adalah
damai dan cinta.
Amanah soal kasih ini kemudian dipertegas lagi
dalam bacaan kedua. Amanah ini berupa ajakan bagi
kita semua yang percaya kepada Kristus; “Marilah kita
saling mengasihi, sebab kasih itu berasal dari Allah.
Setiap orang yang mengasihi lahir dari Allah…” Kalau
yang kita hidupi, mulai dari keluarga sampai kepada
masyarakat di mana kita berada, bukan kasih tapi
sebaliknya, maka kita sebenarnya bukan lahir (berasal)
dari Allah. Sementara, dalam Yohanes 15:9-17, Yesus
memberi perintah untuk saling mengasihi. Tuhan
meminta kita untuk saling mengasihi karena Ia lebih
dahulu telah mengasihi kita. Maka, setiap orang yang
hidup dalam kasih Allah berarti meyakini dan
mensyukuri kasih Allah yang telah diterima dan dialami
dalam hidupnya.
Hemat saya, jelas bagi kita bahwa mengasihi
itu seharusnya menjadi kesibukan utama, komitmen
terpenting, bisnis utama, dan resep utama dalam
kehidupan kita sebagai orang beriman Kristiani.
Memang tak bisa kita hindari bahwa sebagai manusia
tak jarang kita hidup berdasarkan kesibukan, komitmen,

dan bisnis utama kita yang berlawanan dengan amanah
dan perintah kasih itu, misalnya selalu berusaha untuk
menyingkirkan atau menghancurkan orang lain, amarah,
benci, iri hati, gossip, kemunafikan, cinta diri (egois),
kemalasan, dan lain sebagainya. Tindakan ini justru
amat jauh dari apa yang dimintakan dari kita sebagai
orang Kristiani yang dipanggil dan diutus oleh Allah
untuk hidup dalam kasih itu.
Bila kita cermati dengan lebih teliti, kita
menemukan bagaimana buah dari perwujudkan kasih
dalam hidup kita, sebagaimana dijanjikan oleh Yesus.
Yesus menjanjikan 4 (empat) berkat bagi orang yang
melakukan kasih yaitu: pertama, kita akan bersukacita
dan sukacita kita akan penuh (Yoh 15:11). Sukacita
yang dimaksukan oleh Yesus bukanlah sukacita dunia
yang sifatnya sementara, tapi sukacita rohani yang kekal
yang dikaruniakan oleh Tuhan. Kedua, kita akan menjadi
SahabatNya, bukan lagi hamba (Yoh 15:14). Orang
yang menjadi sahabat Yesus adalah orang yang telah
menerima karunia dari padaNya. Kita tidak akan bisa
menjadi sahabatNya kecuali Dia sendiri telah lebih
dahulu mengasihi kita (bdk, Yak 2:23). Dan juga menjadi
sahabat Yesus dapat menikmati kehadiranNya dalam
situasi kehidupan (pahit atau manis, senang atau susah,
sukses atau gagal ), ia tetap kuat, tekun, benar dan
makin berkenan hidupnya bagi Tuhan. Tuhan adalah
sahabat yang selalu hadir menyertai, menghibur,
menolong, menguatkan, memelihara kehidupan kita
yang sungguh-sungguh menjadi sahabat Allah yang
sejati (bdk. Mzm 25:14).
Ketiga, kita dipanggil untuk melayani Dia (Yoh
15:16).
Dalam
seluruh
keterbatasan,
ketidaksempurnaan, kita dilayakkan, dipilih, ditetapkan
dan dipercakan oleh Yesus untuk melakukan
perintahNya. Kita dipanggil dan diutus untuk menjadi
saksi Tuhan mengabarkan Kabar Baik dan untuk
menghasilkan buah yang baik. Keempat, Hidup ktia
akan diberkati dan menjadi berkati bagi orang lain.
Yesus percayakan hidup kita untuk menjadi berkat bagi
orang lain. Orang yang mendapat kebahagiaan sejati
adalah orang yang dapat membahagiakan orang lain.
Ketika kita berusaha membahagiakan orang lain, kita
pun akan bahagia. Jika kita menyengsarakan orang lain,

sebetulnya secara tidak sadar, kita juga sedang
menyengsarakan diri sendiri. Kita juga meyakini bahwa
manusia selalu dikenang dari apa yang ia berikan
daripada yang ia terima sepanjang hidup. Semakin
banyak konstribusi positif yang diberikan seorang
kepada yang lain, semakin besar pula kesuksesan yang
akan ia dapatkan.
Mari kita menjalankan amanah, ajakan, dan
perintah itu dalam hidup harian kita yang nyata, sebab
kita semua adalah anak-anak Allah, yang dipanggil oleh
Allah untuk saling menaruh kasih dalam hidup ini.
AMIN*** [Rm. Jimmy H.R.Tnomat, OFM]
BIDANG LITURGI
BACAAN KITAB SUCI MINGGU INI tahun B/I
Senin, 10 Mei 2021
Hari Biasa Pekan V Paskah (P)
Kis.16:11-15; Mzm.149:1-2.3-4.5-6a.9b;
Yoh.15:26-16:4a
Selasa, 11 Mei 2021
Hari Biasa Pekan VI Paskah (P)
Kis.16:22-34; Mzm.138:1-2a.2b3.7c-8; Yoh.16:5-11.
Rabu, 12 Mei 2021
Hari Biasa Pekan V Paskah (P)
Kis.17:15.22-18:1; Mzm.148:1-2.11-12b.12cc14a; Yoh.16:12-15.
Kamis, 13 Mei 2021
Hari Raya Kenaikan Tuhan (P)
Kis.1:1-11; Mzm.46:2-3.6-7.8-9; Ef.4:113/ Ef.1:17-23; Mrk. 16:15-20.
Jumat, 14 Mei 2021
Pesta St Matias Rasul
Kis.1:15-17.20-26; Mzm.113:12.3-4.5-6.7-8; Yoh.15:9-17.
Sabtu, 15 Mei 2021
Hari Biasa Pekan VI Paskah (P)
Kis.18:23-28;Mzm.47:2-3.8-9.10;
Yoh.16:23b-28.
Minggu, 16 Mei 2021
Hari Minggu Paskah VII (P)
HARI KOMUNIKASI SEDUNIA
Kis.1:15-17.20a.20c-26;
Mzm.103:1-2.11-12.19-20ab;
1Yoh.4:11-16; Yoh.17:11b-19.
KOMSOS ST.PASKALIS
MISA HARI MINGGU PASKAH VI
“Dipanggil Untuk Mengasihi”
Minggu, 09 Mei 2021
➢ MISA I, jam 9.00 WIB, dpt diikuti di link:
https://youtu.be/lMnQWIp80Wk

➢ MISA II, jam 17.00 WIB, dpt diikuti di link:
https://youtu.be/a05Vl2rhxAY
➢ “Sabda Saban Hari” Renungan Mingguan Romo
dapat
diikuti/
diakses
di
link:
http://www.youtube.com/c/LiveGerejaPaskalis
KOLEKTE GEREJA
Pada misa online diadakan 2 kolekte, yakni
❖ Kolekte 1 (untuk Dana Papa dan DSP KAJ) melalui
rekening BCA No 5730426889, atas nama PGDP
St. Paskalis
❖ Kolekte 2 (untuk Gereja/Persembahan kasih)
melalui rekening BCA No. 5730159988, atas
nama PGDP St. Paskalis.
Atau Scan QRIS PGDP CP PUTIH KOLEKTE 2
di bawah ini

Terima Kasih untuk perhatian dan donasi dari
Bapak/Ibu, Saudara/i sekalian. Tuhan memberkati.
SEKRETARIAT PAROKI
Saat ini kantor Sekretariat Paroki Cempaka Putih-Gereja
St.Paskalis tidak melayani pelayanan tatap muka secara
langsung. Pelayanan tetap dibuka melalui
telpon/WA/Email.
Umat dapat menghubungi: 021-4203143, Pak SIlaban
(0821-11197641), Ibu Esti (0815-10081885); atau
melalui Email: sekretariatpaskalis@yahoo.co.id

JADWAL MISA HARI RAYA KENAIKAN TUHAN

NOVENA ST. ANTONIS PADUA sepanjang tahun,
iadakan pada Selasa 11 Mei 2021, pkl. 18.00 wib
BAPTISAN BAYI:
Telah dibuka pendapaftaran Baptisan Bayi pada 1022 Mei 2021. Form pendaftaran akan disampaikan
melalui para Ketua Lingkungan.
PRODIAKON/NES BARU:
Dibuka pendaftaraan Prodiakon Baru, mulai Senin, 10
Mei 2021. Form pengisian akan disampaikan melalui
para Ketua Lingkungan.

PENERIMAAN SMK OLEH PPK DAN PRODIAKON
UNTUK HARI RAYA KENAIKAN TUHAN:
1. Umat dipersilahkan daftar melalui website
belarasa.id untuk SMK oleh PPK dan ke ketua
lingkungan untuk SMK oleh prodiakon.
2. Batas waktu pendaftaran, Selasa, 11 Mei 2021.
Penerimaan SMK akan dilakukan hari Kamis, 13
Mei 2021, pkl. 07.00-08.30 wib untuk semua
wilayah.
JADWAL MISA OFFLINE, Minggu 16 Mei 2021:

Syarat-syarat menjadi Prodiakon/Prodiakones:
1. Mendapatkan persetujuan dan penilaian dari ketua
lingkungan dan koordinator wilayah
2. Usia minimal 35-55 tahun dan hidup secara kristiani
yang baik
3. Sanggup melayani dengan penuh pengorbanan
kepada umat di Paroki Cempaka Putih tanpa pamrih
4. Sehat dan masih kuat fisik dalam bertugas
5. Bersedia menjalankan tugas yang diberikan sesuai
jadwal yang sudah ditentukan, dan memberikan
kabar apabila berhalangan dengan mencari
pengganti anda
6. Bersedia mengikuti aturan tata gerak liturgi yang
berlaku di Paroki Cempaka Putih dan mengikuti
pelatihan yang diberikan baik oleh Pastor maupun
pengurus
7. Bersedia untuk menjaga kehormatan nama
Prodiakon/Prodiakones dan nama baik Gereja Santo
Paskalis dengan tidak sembarangan mengucapkan
kata-kata yang bertentangan dengan ajaran dan
aturan Gereja Katolik dan bersedia dengan
kesadaran sendiri untuk mengundurkandiri sebelum
masa bertugas selesai apabila melanggar aturan
tersebut
DATA VAKSINASI COVID-19 LANSIA:

NOVENA ROH KUDUS

Bagi para Lansia yang sudah mendapatkan
vaksinasi COVID-19 tahap 1 dan 2, harap
mendaftarkan diri kepada Ketua Lingkungan
masing-masing. Form pengisian akan dikirimkan
melalui para Ketua Lingkungan.
PENGUMUMAN PERKAWINAN
Hendak saling menerimakan Sakramen Perkawinan
Suci:

Catatan: untuk novena hari ketiga, Minggu 16 Mei
2021, DISATUKAN dengan misa hari minggu pkl.
17.00 wib

Pengumuman untuk pertama kalinya:
Leonardus Dwi Putra Rettob dari lingkungan 3
Lourdes dengan Immaculata Beneficta Salomon dari
lingkungan 1 Nasaret

Pengumuman untuk kedua kalinya:
1. Stevanus Andre Lukito dari lingkungan 3
Fransiskus dengan Virly Martadinata dari Pantai
Mutiara Penjaringan
2. Agata Murni Naibaho dari Lingkungan 7 Maria
Fatima dengan Jesro Nadeak dari paroki St.
Mikael Pangururan Medan
3. Vincentius Agus Setiawan dari wilayah 3 Maria
Fatima dengan Dominica Letizia Evelyn
Septawent dari paroki Pademangan
4. Agatha Catharina Maggie Tan wilayah Kristoforus
1 dengan Morrytius Septian Fontanius dari paroki
Santo Laurensius Alam Sutra.
Bila diketahui bahwa rencana perkawinan mereka ada
halangannya, dan menyebabkan perkawinan mereka
tidak sah, umat harap memberitahukan kepada Pastor
Paroki.
SAINT PASCHAL VIRTUAL COMPETITION
Bosen selama pandemi di rumah aja? Bingung mau
ngapain? Suka main game dan kreatif? Kalo
jawabannya iya, berarti, kamu cocok banget ikut acara
kita, yang pasti nya seru dan bisa menangin hadiah total
jutaan rupiah.
Panitia Penggerak Tahun Refleksi-Kepemudaan
Santo Paskalis mengadakan Saint Paschal Virtual
Competition (SPVC) yang akan diselenggarakan pada
BULAN JUNI 2021, dengan aneka lomba, seperti:
Mobile Legend Competition, PUBG Competition,
Tiktok Challenge
Yukkk segera daftarin diri di link :
https://bit.ly/PendaftaranSPVC
More info: Ian (0895770234390), dan Chandra
(087886204234)
Untuk yang ingin berdonasi/sponsorship
menghubungi: Teddy S (08161100091)

dapat

Menjelang perhelatan SPVC, panitia menyelenggarakan
laga persahabatan. Untuk info lebih lanjut, segera
hubungi Ian ( 0895770234390).

