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KATA PENGANTAR 
 

Tema Aksi Puasa Pembangunan 2023 adalah “Keadilan Eko-

logis Bagi Seluruh Ciptaan: Semakin Mengasihi dan 

Lebih Peduli.” Keadilan harus diwujudkan secara menyeluruh 

terhadap sesama dan seluruh ciptaan (linkungan hidup manu-

sia). Kita sebagai Gereja dipanggil dan diutus untuk menjadi 

saksi, pewarta dan pelaku keadilan dalam hidup sosial dengan 

memegang prinsip Ajaran Sosial Gereja; menghormati marta-

bat manusia, membangun kesejahteraan bersama dalam ke-

baikan (bonum communae), memiliki sikap solidaritas dan 

subsidiaritas terutama keperpihakan kepada mereka yang 

miskin dan rentan mendapatkan perlakuan tidak adil.  

Kenyataannya, kita sedang dihadapkan pada berbagai macam 

tantangan krisis global antara lain berkaitan dengan krisis 

ekonomi, iklim, dan krisis ekologi lainnya. Berbagai macam 

krisis yang ada berkaitan dengan kemerosotan nilai-nilai iman 

dan moral dari manusia dari masa ke masa. Kita memiliki 

panggilan untuk bergerak maju tidak hanya jadi penonton 

tetapi pelaku perubahan, tidak hanya jadi pembawa pesan 

tetapi menjadi aktor pembawa harapan akan perbaikan. Yang 

dibutuhkan dari kita adalah kesadaran terus menerus bahwa 

kita membutuhkan Kerjasama dan kerja bersama-sama yang 

integral dalam mengatasi krisis global. Mungkin tidak harus 

dengan pekerjaan besar tetapi sekalipun hanya dengan 

tindakan sederhana dan kecil yang penting membawa dampak 

perubahan dan perbaikan itulah tujuannya. Perubahan harus 

dilakukan tahap demi tahap dan konsistensi dan dipelihara 



ii 

dalam semangat yang tak pernah padam. Hidup manusia dina-

mis dan terus mengalami perubahan maka dibutuhkan kese-

tiaan dan pengorbanan. Iman mampu memberikan kita visi 

yang utuh tentang makna rantai kehidupan yang saling terkait 

satu sama lain. Kita memiliki panggilan menjadi bagian dari 

rantai kehidupan yang memberi dampak kebaikan dan bukan 

pengrusakan.  

Sikap yang harus terus dibangun adalah kasih dan kepedulian. 

Orang yang memiliki kasih tentu memiliki kemampuan untuk 

menghormati yang lain, menjalin relasi dalam kebaikan, dan 

memelihara kehidupan menurut kehendan Tuhan. Sikap tang-

gap dan peduli adalah nilai yang harus dipupuk dan dibangun 

terus menerus. Sikap ini mengiringi semangat kasih untuk 

mewujudkan keadilan ekologis bagi seluruh ciptaan. Semoga 

pertemuan reflektif selama masa prapaskah memberikan 

insight dan pendorong bagi kita untuk bersaksi dan beraksi 

dalam membangun keadilan ekologis bagis seluruh ciptaan di 

lingkungan hidup kita masing-masing. Selamat ber-APP, Tuhan 

memberkati.  

 

Peringatan Santo Antonius (Abas) 

17 Januari 2023 

 

R.D. Vincentius Dwi Sumarno 
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PERTEMUAN  I  
Panggilan Ekologis Kita: Peduli pada Seluruh Ciptaan, 

bukan Wacana tapi Gerakan! 

 

TUJUAN PERTEMUAN 

Peserta memiliki kesadaran yang diperbaharui akan panggilan 

ekologisnya untuk peduli pada seluruh ciptaan melalui gerakan 

yang konkret. 

 

LANGKAH-LANGKAH PERTEMUAN 

1. Lagu Pembuka 

Sungguhlah Indah Rumah-Mu (PS. 333) 

1) Sungguhlah indah rumahMu Tuhan,  

Raja alam raya 

burung pipit serta layang-layang,  

Dikau beri sarang 

alangkah 'ku rindu 

tinggal di rumah-Mu 

sorak dan sorai bagi-Mu 

 

2) Bahagialah yang senantiasa,  

datang ke rumah-Mu 

lembah tangis mengalirkan rahmat,  

karna kuasa-Mu 

langkah makin gagah 

tiada pernah lelah 

Tuhan percaya selalu 
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2. Tanda Salib - Salam 

P : Dalam Nama Bapa, dan Putra, dan Roh Kudus 

U : Amin 

P : Damai dan Kasih Tuhan selalu beserta kita 

U : Sekarang dan selama-lamanya 

 

3. Pengantar 

Saudara-saudari terkasih, tema Aksi Puasa Pembangunan 

(APP) kita tahun ini  (2023) adalah “Keadilan Eko-Sosial: 

Peduli pada Sesama dan Alam Ciptaan.” Mungkin kita 

bertanya, mengapa tema tentang ekologi muncul kembali? 

Jawabannya adalah kesadaran akan kepedulian kita 

terhadap sesama dan alam ciptaan masih belum memadai. 

Maka masih membutuhkan literasi dan refleksi terus 

menerus agar kesadaran itu tidak berhenti pada wacana 

tetapi memunculkan suatu GERAKAN yang nyata. Maka, 

pengulangan Kembali diperlukan tentu dengan cara dan 

bahan refleksi yang berbeda. Semoga melalui refleksi APP 

2023 kali ini, kita semakin terpanggil untuk terus ambil 

bagian dalam Gerakan yang dimaksud: mewujudkan 

keadilan eko-sosial pada sesama dan alam ciptaan. 

 

4. Penjelasan terminologi 

• ‘Keadilan’ menurut ASG (Ajaran Sosial Gereja) adalah 

“Kehendak yang teguh untuk memberikan kepada Allah 

dan juga kepada sesama apa yang menjadi hak 

mereka (bdk. Katekismus Gereja Katolik [KGK] 1807). 

Sebuah nilai yang menyertai kebajikan moral. Dari sisi 

pandangan subyektif, keadilan diterjemahkan ke dalam 

tingkah laku yang dilandaskan pada kehendak untuk 
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mengakui orang lain sebagai pribadi, sedangkan dari 

sudut pandang obyektif, keadilan merupakan kriteria 

paling menentukan moralitas dalam ranah antar pribadi 

dan masyarakat. (bdk. Pacem in Terris 282- 283). 

• ‘Ekologi’ berasal dari bahasa Yunani, oikos yang arti-

nya ‘rumah’ (bumi, bahkan alam raya beserta seisinya) 

dan logos yang berarti pengetahuan tentang sesuatu. 

Ekologi merupakan ilmu pengetahuan tentang hubung-

an antara organisme (biotik: hidup dan abiotik (tak 

hidup) dengan lingkungan sekitarnya. Ekologi menjadi 

ilmu pengetahuan yang dapat memahami bagaimana 

alam itu terorganisasi dan berfungsi. Analisis ekologi 

digunakan oleh manusia untuk menciptakan lingkungan 

hidup berkelanjutan dengan cara yang dapat diper-

tanggungjawabkan demi pengamanan dan kelestarian, 

dan kesejahteraan. 

• ‘Sosial’ berhubungan dengan dimensi manusia bahwa 

kita hidup dalam lingkaran masyarakat lokal dan global 

dalam hubungan yang saling bergantung satu sama 

lain dan berbagi secara sama dan adil atas beragam 

sumber daya alam dengan cara yang demokratis. 

Pendeknya, membangun sebuah masyarakat dimana 

keperluan dasar setiap orang terpenuhi dan hak asasi 

manusia dihormati. Aspek sosial adalah mempertahan-

kan secara konstan serta menciptakan sebuah kehidup-

an yang baik. 

• ‘Ciptaan’ adalah terminologi yang digunakan di sini, 

yang artinya sama dengan lingkungan hidup (ekologi). 

Ciptaan merupakan suatu istilah iman yang menunjuk 

pada realitas yang diadakan dan dihidupkan oleh Allah. 
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Maka iman ekologis berarti sebuah sikap iman bahwa 

seluruh alam semesta adalah ciptaan Allah. 

 

5. Doa Pembuka 

Marilah berdoa 

Allah Pencipta langit dan bumi serta segala sesuatu yang 

ada di dalamnya, Engkau menciptakan kami berdasarkan 

citra-Mu dan memberikan tugas serta tanggung jawab 

kepada kami untuk menjadi pelayan bagi sesama dan 

ciptaan lainnya. Engkau menganugerahkan kepada kami 

matahari, air, dan tanah yang yang memungkinkan kami 

hidup sampai saat ini. Bukalah akal budi kami dan sentuh-

lah hati kami, supaya kami dapat menaruh perhatian 

penuh terhadap anugerah yang Engkau berikan. Agar kami 

sadar bahwa segala sesuatu yang Engkau berikan bukan 

hanya milik kami, tetapi juga diperuntukkan bagi ciptaan 

lainnya dan generasi mendatang. Sehingga kami sungguh-

sungguh mampu mengejawantahkan tanggung jawab 

melestarikan anugerah-Mu. Semoga kami mampu mewu-

judkan keadilan eko-sosial bagi seluruh ciptaan bukan 

melalui wacana tetapi gerakan kepedulian  secara terus 

menerus dalam cinta kasih persaudaraan. Doa ini kami 

sampaikan melalui Kristus Tuhan kami. Amin. 

 

6. Evaluasi dan refleksi: 

Ceritakan secara singkat apa saja yang sudah dilakukan 

baik secara personal atau kelompok dalam rangka ikut 

ambil bagian peduli pada eko-sosial! 
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7. Inspirasi Kitab Suci (Kejadian 2:1-10) 

1Demikianlah diselesaikan langit dan bumi dan segala 

isinya. 2Ketika Allah pada hari ketujuh telah menyelesaikan 

pekerjaan yang dibuat-Nya itu, berhentilah Ia pada hari 

ketujuh dari segala pekerjaan yang telah dibuat-Nya 

itu. 3Lalu Allah memberkati hari ketujuh itu dan mengudus-

kannya, karena pada hari itulah Ia berhenti dari segala 

pekerjaan penciptaan yang telah dibuat-Nya itu. 4Demi-

kianlah riwayat langit dan bumi pada waktu diciptakan. 

Ketika TUHAN Allah menjadikan bumi dan langit, – 5belum 

ada semak apa pun di bumi, belum timbul tumbuh-

tumbuhan apa pun di padang, sebab TUHAN Allah belum 

menurunkan hujan ke bumi, dan belum ada orang untuk 

mengusahakan tanah itu; 6tetapi ada kabut naik ke atas 

dari bumi dan membasahi seluruh permukaan bumi itu –

 7ketika itulah TUHAN Allah membentuk manusia itu dari 

Yang sudah dilakukan untuk ikut ambil bagian dalam 

kepedulan pada Eko-Sosial: 
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debu tanah dan menghembuskan nafas hidup ke dalam 

hidungnya; demikianlah manusia itu menjadi makhluk 

yang hidup. 8Selanjutnya TUHAN Allah membuat taman di 

Eden, di sebelah timur; disitulah ditempatkan-Nya manusia 

yang dibentuk-Nya itu. 9Lalu TUHAN Allah menumbuhkan 

berbagai-bagai pohon dari bumi, yang menarik dan yang 

baik untuk dimakan buahnya; dan pohon kehidupan di 

tengah-tengah taman itu, serta pohon pengetahuan 

tentang yang baik dan yang jahat. 10Ada suatu sungai 

mengalir dari Eden untuk membasahi taman itu, dan dari 

situ sungai itu terbagi menjadi empat cabang. 

 

Pertanyaan Pendalaman: 

1. Apa pesan perikop di atas berkaitan dengan hakekat 

kehidupan yang diciptakan Allah? 

2. Apa tugas kita sebagai manusia dalam karya pencip-

taan Allah? 

(Fasilitator memberi kesempatan kepada para peserta untuk men-

sharingkan refleksinya berdasarkan pertanyaan-pertanyaan tersebut) 

 

8. Refleksi Kateketis 

(Menutup sesi sharing, Fasilitator dapat menyampaikan peneguhan 

berdasarkan sharing peserta, atau menyampaikan refleksi kateketis 

berikut) 

Allah menciptakan manusia dan alam semesta dari kehen-

dak baik dan demi kebaikan ciptaan. Karya penciptaan 

Allah hakekatnya adalah dalam keharmonisan. Tetapi 

dalam perjalanan waktu/ sejarah, manusia mengalami per-

gumulan dalam memenuhi kebutuhan hidupnya dari waktu 

ke waktu. Manusia hidup bersumber dari alam semesta 
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maka selalu berkaitan dengan upaya menggunakan berba-

gai sumber hayat yang ada. Ada yang menggunakan 

berskala kecil tapi juga ada yang berskala besar. Setiap 

penggunaan pasti mengurangi dan tidak menambah. Maka 

yang dikurangi kalau skala besar dan tidak dilakukan 

pemulihan dan pengembalian maka sumber hayat akan 

makin habis dari waktu ke waktu. Realitanya adalah bahwa 

kesadaran untuk membangun kesadaran mengembalikan/ 

memulihkan (regenerasi) itu sangat kecil. Mentalitas 

manusia lebih konsumtif daripada antisipatif dan produktif 

dan ini adalah dilema manusia modern. Maka yang sampai 

dengan hari ini menjadi isu besar adalah adanya krisis eko-

sosial dimana-mana. Orang atau kelompok orang yang 

memiliki kekuasaan dan modal mengeruk sumber daya 

alam tanpa memikirkan upaya pemulihan akan menimbul-

kan dampak eko-sosial yang besar.  

Panggilan kita sekarang adalah menjadi pelaku pemulihan 

tidak hanya dalam wacana tetapi melalui gerakan yang 

nyata. Seluruh dunia merupakan satu kesatuan/organisme. 

Alam semesta diciptakan dalam keharmonisan. Sebuah 

keluarga besar yang elemen-elemennya, dalam keanekara-

gaman, saling tergantung dan membentuk sebuah kesatu-

an persaudaraan semesta (Kej. 2; 3: 6-7,9). Manusia dan 

makhluk lain adalah satu komunitas universal yang senasib 

seperjuangan. Sebuah keluarga besar yang elemen-ele-

mennya, dalam keanekaragaman, saling tergantung dan 

membentuk sebuah kesatuan persaudaraan semesta. 

segala ciptaan bukan hanya manusia, dipanggil untuk 

memuji Allah (Mzm. 19; 148). Paus Fransiskus mengung-

kapkan bahwa “Ketergantungan makhluk-makhluk satu 

sama lain dikehendaki Allah. Matahari dan bulan, pohon 
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ara dan bunga liar, rajawali dan burung pipit semua ke-

anekaan dan ketidaksamaan yang tidak terhitung banyak-

nya itu mengatakan bahwa tidak ada satu makhluk pun 

yang mencukupi dirinya sendiri. Makhluk-makhluk itu ada 

hanya dalam ketergantungan satu sama lain untuk saling 

melengkapi dalam pelayanan timbal balik” (LS 78). Seluruh 

dunia merupakan satu kesatuan/organisme dan saling 

ketergantungan. 

 

9. Niat–Aksi 

Menginventarisasi apa saja yang bisa dan akan dilakukan 

dalam rangka pemulihan Eko-sosial? 

 

10. Doa Penutup 

DOA TAHUN LAUDATO SI’ 

Tuhan yang penuh kasih, Pencipta surga, bumi dan segala 

isinya. Bukalah pikiran kami dan sentuhlah hati kami, 

sehingga kami dapat menjadi bagian dari ciptaan, anuge-

rah dari-Mu Hadirlah kepada semua orang yang membu-

tuhkan-Mu di masa-masa sulit ini, terutama yang termiskin 

dan paling rentan. Bantulah kami untuk menunjukkan 

solidaritas kreatif dalam berurusan dengan konsekuensi 

dari pandemi global ini. Jadikanlah kami berani merangkul 

perubahan yang akan datang, mencari kebaikan bersama. 

Saat ini, lebih dari sebelumnya, bahwa kami semua dapat 

merasakan bahwa kami semua saling berhubungan dan 

saling tergantung satu sama lain. Yakinkanlah kami agar 

dapat mendengarkan dan menanggapi jeritan bumi dan 

teriakan orang miskin. Semoga penderitaan mereka saat 

ini dapat menjadi layaknya rasa sakit saat melahirkan bagi 
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dunia baru dalam persaudaraan yang terjalin dan 

berkelanjutan. Di bawah tatapan penuh kasih dari Bunda 

Maria Penolong Umat Kristiani, kami berdoa kepada-Mu 

melalui Kristus, Tuhan kami. Amin. 

 

11. Lagu Penutup 

Gereja Bagai Bahtera (PS. 621) 

 Gereja bagai bahtera di laut yang seram, 

 mengarahkan haluannya ke pantai seberang. 

 Hai kau yang takut dan resah, kau tak sendirian, 

 teman sejalan banyaklah dan Tuhan di depan. 

 Bersama-sama majulah, bertahan berteguh, 

 tujuan akhir Tuhanlah, labuhan yang teduh.  

 

 Ref :  Tuhan tolonglah! Tuhan, tolonglah! 

          Tanpa Dikau semua binasa kelak,  

   Ya, Tuhan tolonglah. 

 

 Gereja bagai bahtera di laut yang seram 

 mengarahkan haluannya ke pantai seberang. 

 Hai kau yang takut dan resah kau tak sendirian  

 teman sejalan banyaklah dan Tuhan di depan 

 Bersama-sama majulah bertahan berteguh  

 tujuan akhir Tuhanlah, Labuhan yang teduh 
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PERTEMUAN  II  
Tantangan Membangun Keharmonisan  

Lingkungan Hidup 

 
TUJUAN PERTEMUAN 

Peserta menyadari bahwa tantangan dalam membangun 

keharmonisan lingkungan hidup adalah sikap manusia yang 

kurang bertanggungjawab terhadap alam ciptaan, sehingga  

peserta semakin terdorong untuk memperjuangkan keadilan 

lingkungan hidup yang harmonis. 

 

LANGKAH-LANGKAH PERTEMUAN 

1. Lagu Pembukaan 

Semua Kembang Bernyanyi Senang (PS. 703) 

Ulangan: 

Semua kembang bernyanyi senang 

giranglah hatiku 

Pun rumput serta bernyanyi senang 

Tuhanlah sumber sukaku 

Semua jalan di dunia  

ke surga mengatarmu 

dan desiran angin ria  

ke surga membawamu → Ulangan 

Di semua lorong bumi  

hadirlah sahabatmu 

Perhatian dari kawan  

membangkitkan kasihmu → Ulangan 
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2. Tanda Salib - Salam 

P : Dalam Nama Bapa, dan Putra, dan Roh Kudus 

U : Amin 

P : Damai dan Kasih Tuhan selalu beserta kita 

U : Sekarang dan selama-lamanya 

 

3. Pengantar 

Bapak/ Ibu/ Saudara/ Saudari yang terkasih dalam Kristus, 

kita telah memasuki petemuan katekese masa prapaskah 

yang ke dua. Melalui tema ke kedua kita diajak untuk 

menyadari apa saja yang menjadi tantangan dalam mewu-

judkan keharmonisan lingkungan hidup sekarang ini. 

Dengan menyadari tantangan-tangan tersebut harapannya 

kita mengalami perubahan sikap dan terdorong untuk 

melakukan upaya-upaya yang tepat dalam mengatasi apa 

yang menjadi keprihatinan kita bersama saat ini. Marilah 

kita memohon rahmat Tuhan agar kita dibimbing dalam 

pertemuan hari ini. 

 

4. Doa Pembukaan       

Allah Bapa Sang Pencipta langit dan Bumi, puji dan syukur 

kami hunjukkan kepadamu karena Engkau telah menghim-

pun kami dalam pertemuan APP hari ini. Kami mohon 

curahan Roh Kudus-Mu agar kami semakin menyadari 

panggilan kami dan didorong untuk terlibat dalam memba-

ngun keharmonisan lingkungan hidup sesuai dengan 

kehendak-Mu. Ya Bapa, bimbinglah kami agar menjadi 

anak-anak-Mu yang setia dan penuh cahaya kasih kepada 

semua ciptaan-Mu. Demi Yesus Kristus, Tuhan, dan 

Pengantara kami. Amin. 
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5. Inspirasi Pengalaman Hidup 

Ketika musim penghujan mulai, seorang lelaki tua meng-

gali lubang di kebunnya.  

“Apa yang kau kerjakan? tanya seorang tetangganya. 

“Menanam pohon mangga,” jawabnya. 

“Apakah kamu mengharapkan dapat mangga dari pohon 

itu?” 

“Tidak, saya tidak ingin hidup sebegitu lama untuk itu. 

Tetapi orang lain akan memakannya. Itu telah terjadi 

padaku pada waktu yang berlinan, bahwa mangga yang 

saya nikmati sepanjang hidup saya ditanam oleh orang 

lain. Itulah cara saya menyatakan terima kasih kepada 

mereka.” 

Sumber: Anthony de Mello, SJ. (1990). “Doa Sang Katak 1” 

(hal.246). Yogyakarta: Kanisius. 

 

Simpul singkat: 

Cerita singkat di atas kita dapat melihat seorang lelaki tua 

yang memiliki rasa syukur atas hal baik (buah mangga) 

yang telah ia nikmati dalam hidupnya. Ia menyadari 

bahwa hal baik itu harus dinikmati juga oleh orang lain. 

Maka, sebagai rasa syukur dan sikap tanggungajwabnya 

agar hal baik terus terjaga, lelaki tua itu menanam pohon 

mangga (kebaikan) agar bisa dinikmati oleh orang lain. 

Dengan caranya yang sederhana lelaki tua itu berusaha 

menjaga keharmonisan, keberlangsungan akan hal yang 

baik agar bisa diterus dinikmati oleh orang lain bahkan 

generasi selanjutnya. 
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Sehubungan dengan tema hari ini, yang perlu kita 

renungkan adalah: Apakah aku memilki rasa syukur 

atas hal baik yang telah aku terima dari alam 

ciptaan dan sesamaku? Apakah aku memiliki rasa 

tanggungjawab untuk menjaga hal baik yang di 

alam ciptaan dan sesamaku? 

(Fasilitator memberi waktu hening sejenak, memberi kesempatan 

kepada para peserta untuk merenungkan pertanyaan dalam hati) 

 

6. Inspirasi Kitab Suci (Kejadian 9:1-3, 8-11) 

1Lalu Allah memberkati Nuh dan anak-anaknya serta 

berfirman kepada mereka: "Beranakcuculah dan bertam-

bah banyaklah serta penuhilah bumi. 2Akan takut dan akan 

gentar kepadamu segala binatang di bumi dan segala 

burung di udara, segala yang bergerak di muka bumi dan 

segala ikan di laut; ke dalam tanganmulah semuanya itu 

diserahkan. 3Segala yang bergerak, yang hidup, akan men-

jadi makananmu. Aku telah memberikan semuanya itu 

kepadamu seperti juga tumbuh-tumbuhan hijau. 8Berfir-

manlah Allah kepada Nuh dan kepada anak-anaknya yang 

bersama-sama dengan dia: 9"Sesungguhnya Aku meng-

adakan perjanjian-Ku dengan kamu dan dengan ketu-

runanmu, 10dan dengan segala makhluk hidup yang bersa-

ma-sama dengan kamu: burung-burung, ternak dan bina-

tang-binatang liar di bumi yang bersama-sama dengan 

kamu, segala yang keluar dari bahtera itu, segala binatang 

di bumi. 11Maka Kuadakan perjanjian-Ku dengan kamu, 

bahwa sejak ini tidak ada yang hidup yang akan dilenyap-

kan oleh air bah lagi, dan tidak akan ada lagi air bah untuk 

memusnahkan bumi." 
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Pertanyaan pendalaman: 

a. Apa artinya “keharmonisan lingkungan hidup” berda-

sarkan bacaan Kitab Suci Kejadian 9:1-3, 8-11? 

b. Apa maknanya bagiku “ke dalam tanganmulah semua-

nya itu diserahkan” ? (ayat 2)? 

c. Apa saja yang menjadi tantangan dalam mengupaya-

kan keharmonisan lingkungan hidup? 

(Fasilitator memberi kesempatan kepada para peserta untuk men-

sharingkan refleksinya berdasarkan pertanyaan-pertanyaan tersebut) 

 

5. Refleksi Katekis 

Seluruh dunia merupakan satu kesatuan/ organisme. Alam 

semesta diciptakan dalam keharmonisan. ada keterkaitan 

erat manusia dengan semua makhluk hidup: mereka dija-

dikan dari tanah yang sama (Kej.2), dihukum dan dibina-

sakan bersamaan (Kej.3, 6-7), juga menerima perjanjian 

Bersama (Kej.9). Manusia dan makhluk lain adalah satu 

komunitas universal yang senasib seperjuangan. Sebuah 

keluarga besar yang elemen-elemennya, dalam keanekara-

gaman, saling tergantung dan membentuk sebuah kesa-

tuan persaudaraan semesta. segala ciptaan bukan hanya 

manusia, dipanggil untuk memuji Allah (Mzm. 19; 148).  

Paus Fransiskus mengungkapkan bahwa “Ketergantungan 

makhluk-makhluk satu sama lain dikehendaki Allah. Mata-

hari dan bulan, pohon ara dan bunga liar, rajawali dan 

burung pipit semua keanekaan dan ketidaksamaan yang 

tidak terhitung banyaknya itu mengatakan bahwa tidak 

ada satu makhluk pun yang mencukupi dirinya sendiri. 

Makhluk-makhluk itu ada hanya dalam ketergantungan 
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satu sama lain untuk saling melengkapi dalam pelayanan 

timbal balik” (LS. 78). Seluruh dunia merupakan satu kesa-

tuan/ organisme dan saling ketergantungan. 

Di antara segala ciptaan, manusia adalah satu-satunya 

makhluk yang secitra dengan Allah. Manusia memiliki 

martabat sebagai pribadi yang mampu mengenali dirinya, 

menyadari kebersamaannya dengan orang lain, dan 

tanggungjawab atas makhluk ciptaan lainnya. Manusia 

adalah rekan kerja Allah dalam menata, menjaga, memeli-

hara, dan mengembangkan seluruh alam semesta serta 

berupaya menciptakan hubungan yang harmonis di antara 

semua ciptaan. Sebagai gambar dan citra Allah manusia 

dapat diartikan sebagai wakil Allah. Sebagaimana seorang 

wakil tentu tugasnya adalah menjalankan tanggungjawab 

atas ciptaan Allah di bumi. Oleh karena itu, manusia harus 

mengelola bumi dengan segala isinya dalam kesucian dan 

keadilan demi kesejahteraan semua dalam keutuhan 

ciptaaan. 

Kesadaran bahwa seluruh ciptaan berharga di mata Tuhan, 

membawa kita untuk membangun sikap solidaritas dengan 

alam. Oleh karena itu kita dipanggil untuk secara kreatif 

memelihara kualitas kehidupan, dipanggil untuk bersama 

Allah ikut serta mewujudkan kesejahteraan bersama de-

ngan seluruh alam.  

 

8.  Rencana Aksi  

Kita menyadari bahwa jika kita memelihara karya ciptaan 

Allah berarti kita juga ikut ambil bagian dalam membangun 

keharmonisan lingkungan hidup. Marilah kita membangun 

niat untuk menjaga keharmonisan lingkungan hidup mela-
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lui tindakan-tindakan sederhana yang dapat kita lakukan 

dalam kehidupan sehari-hari. 

 

Tentukan tindakan-tindakan sederhana yang dapat dila-

kukan dalam kehidupan sehari-hari secara konsiten un-

tuk menjaga keharmonisan lingkungan hidup di sekitar-

ku! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

9.  Doa Penutup 

Allah Bapa yang Maha Kuasa, kami bersyukur karena 

karena kami adalah ciptaan-Mu yang paling luhur. Ajarilah 

kami agar selalu menyadari dan mensyukuri segala berkat 

yang Engkau hadirkan melalui alam ciptaan-Mu. Bimbing-

lah kami Ya Bapa, agar semakin memiliki sikap bertang-

gungjawab dalam membangun keharmonisan lingkungan 

hidup demi kelangsungan hidup kami dan seluruh alam 
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ciptaan. Segala niat dan bakti kami persembahkan kepada-

Mu dengan perantaraan Yesus Kristus, Tuhan dan Juru 

Selamat kami, Yang hidup dan berkuasa bersama Dikau 

dalam persekutuan Roh Kudus, Allah kini dan sepanjang 

masa Amin. 

 

10. Lagu Penutup  

Curahkan Rahmat (PS. 603) 

Ulangan: 

Curahkan rahmat dalam hatiku, 

ciptakan hati dan semangat baru 

Engkau Kusucikan dan Kubersihkan 

dari cinta diri, engkau Kuhidupkan  

dan Kukobarkan, cinta di hati → Ulangan 

 

Hatimu yang kaku, keras dan beku, 

Kuambil darimu, ambillah dariKu  

semangat baru dalam karyamu → Ulangan 
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PERTEMUAN  III  
Panggilan Mewartakan Kebaikan bagi Seluruh Ciptaan 

 

TUJUAN PERTEMUAN 

Peserta semakin menyadari panggilannya sebagai murid-murid 

Kristus yang diutus untuk terlibat dalam menghadirkan kebaik-

an bagi kehidupan sesama dan mewujudkan lingkungan hidup 

yang semakin lestari.  

 

LANGKAH-LANGKAH PERTEMUAN 

1. Lagu Pembuka 

Andaikan Aku Pahami (PS. 661) 

1) Andaikan aku pahami bahasa semuanya 

hanyalah bahasa cinta kunci setiap hati 

Ajarilah kami Tuhan, bahasa cinta kasih 

2) Andaikan aku lakukan yang luhur dan mulia 

jika tanpa cinta kasih hampa dan tak berguna 

Ajarilah kami Tuhan, bahasa cinta kasih 

3) Andaikan aku dermakan segala harta milik 

hanya cintaku yang mampu membahagiakan orang 

Ajarilah kami Tuhan, bahasa cinta kasih 

 

2. Tanda Salib - Salam 

P : Dalam Nama Bapa, dan Putra, dan Roh Kudus 

U : Amin 

P : Damai dan Kasih Tuhan selalu beserta kita 

U : Sekarang dan selama-lamanya 
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3. Pengantar 

Saudara-saudari yang terkasih, pada pertemuan kedua kita 

menyadari bahwa salah satu tantangan dalam mewujud-

kan kehidupan bersama yang lebih baik adalah kurangnya 

sikap tanggungjawab kita kepada alam ciptaan dan 

sesama. Pada pertemuan ketiga hari ini, inspirasi Kitab 

Suci yang akan kita renungkan mengingatkan kembali 

tugas perutusan kita sebagai murid-murid Kristus, yaitu 

kita diutus “mewartakan Injil kepada segala makhluk” 

(Mrk. 16:15). Dengan demikian berarti kita dipanggil untuk 

menghadirkan kebaikan kepada manusia, makhluk hidup 

lainnya, dan alam ciptaan agar setiap manusia mencapai 

hidup yang sejahtera dan alam ciptaan semakin terjaga 

kelestariannya untuk mendukung kelangsungan hidup 

manusia. Marilah pada pada pertemuan ketiga ini kita 

merefleksikan siapakah sesama kita dan lingkungan alam 

seperti apa yang masih memerlukan kepedulian kita saat 

ini. 

 

4. Doa Pembuka 

Allah Bapa Maha Rahim, kami bersyukur atas kesempatan 

istimewa bagi kami untuk berhimpun merenungkan sabda-

Mu. Bantulah kami agar dalam masa tobat ini kami sema-

kin mampu memperbaiki diri menjadi pribadi yang lebih 

peduli, solider, dan mau berkorban untuk membantu 

sesama dan menjaga alam ciptaan yang Engkau percaya-

kan kepada kami. Demi Yesus Kristus, Tuhan dan pengan-

tara kami, yang hidup bersama Dikau dalam persatuan 

Roh Kudus, Allah kini dan sepanjang masa. Amin 
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5. Inspirasi Pengalaman Hidup 

 

Cerita di Balik Rumah Mewah Bu Eny dan Tiko 

 

Cerita tak biasa menyelimuti kehidupan Ibu Eny dan putra-

nya bernama Tiko yang mendiami rumah mewah terbeng-

kalai selama 12 tahun lamanya di bilangan Jakarta Timur. 

Kisah Ibu Eny dan Tiko mulanya viral di media sosial hing-

ga mendapat bantuan dari damkar. 

Diketahui Ibu Eny telah mengalami depresi selama berta-

hun-tahun setelah berpisah dengan suaminya. Ibu Eny 

dirawat oleh putra semata wayangnya bernama Tiko yang 

belakangan diketahui mendiami rumah dua lantai itu tanpa 

listrik dan air dalam waktu yang cukup lama. 

Sosok Ibu Eny yang tinggal di rumah mewah terbengkalai 

bersama putranya, Tiko, dikenal baik. Sebelum depresi, 

Ibu Eny dikenal punya interaksi sosial yang tinggi bukan 

orang yang tertutup, dan merupakan golongan keluarga 

mampu. 

Namun kondisi Ibu Eny berubah drastis sejak berpisah 

dengan suaminya. Tak hanya berpengaruh dalam kondisi 

keuangan, faktor tersebut juga membuat kesehatan men-

tal Eny memburuk. 

Tiko saat itu masih kecil, dan kondisi keuangan serta kese-

hatan Ibu Eny semakin memburuk, sehingga berdampak 

pada ketidakmampuan mereka merawat rumah yang 

sangat besar. Saat kisah mereka viral, kondisi rumah 

sangat memprihatinkan, terbengkalai dan tidak layak 

ditinggali sehari-hari.  
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Saat Tiko dan Ibu Eny diketahui mengalami kesulitan 

untuk memenuhi kebutuhan hidup, para tetangga membe-

rikan bantuan berupa uang hingga sembako. Bantuan 

hampir rutin diberikan setiap satu minggu sekali. Namun 

bantuan itu diberikan saat Tiko masih berumur kurang dari 

17 tahun. Setelah Tiko dirasa sudah waktunya hidup 

mandiri warga sepakat membantu Tiko dan Ibunya dengan 

mempekerjakan Tiko sebagai petugas keamanan di peru-

mahan tersebut. Dengan menjadi petugas keamanan Tiko 

menerima uang tunai dan sembako sebagai imbalan atas 

pekerjaan Tiko.  

Kini setelah kisahnya viral, semakin banyak pihak yang 

membantu Tiko dan Ibu Eny. Petugas Damkar dan warga 

membantu membersihkan rumah Tiko agar layak huni 

kembali. Ada juga pihak yang membantu pengobatan Ibu 

Eny. 
Dirangkumkan dari:  

https://news.detik.com/berita/d-6500651/ cerita-di-balik-rumah-
mewah-bu-eny-dan-tiko-belasan-tahun-tak-dijual/2 

 

Simpul Singkat 

Kisah Tiko dan Ibu Eny hanyalah salah satu contoh kenya-

taan di mana dalam kehidupan bersama masih ada orang-

orang yang memerlukan perhatian dan pertolongan dari 

sesamanya. Beruntung mereka tinggal di tengah masya-

rakat yang memiliki kepekaan dan kepedulian. Sejak awal 

Tiko dan Bu Eny mengalami kesulitan memenuhi kebutuh-

an hidup sehari-hari, para tetangga membantu dengan 

berbagai cara. Kondisi rumah yang tidak terawat ditambah 

tanpa air dan listrik, tentu sangat berpengaruh bagi penur-

unan kesehatan Bu Eny sendiri. Bersyukur akhirnya setelah 
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12 tahun Tiko dan Bu Eny hidup di tempat yang tidak 

layak, para tetangga didukung berbagai pihak membantu 

Tiko dan Bu Eny agar dapat hidup dengan lebih baik dan 

bu Eny mendapat pertolongan kesehatan.  

Sehubungan dengan tema pertemuan ke-2 ini, pertanyaan 

yang perlu kita renungkan: Apakah aku termasuk 

orang yang memiliki kepekaan serta kepedulian 

terhadap keprihatinan-keprihatinan yang terjadi di 

sekitarku? 

(Fasilitator memberi waktu hening sejenak, memberi kesempatan 

kepada para peserta untuk merenungkan pertanyaan dalam hati) 

 

6. Inspirasi Kitab Suci (Markus 16: 15-20) 

15Lalu Ia berkata kepada mereka: "Pergilah ke seluruh 

dunia, beritakanlah Injil kepada segala makhluk. 16Siapa 

yang percaya dan dibaptis akan diselamatkan, tetapi siapa 

yang tidak percaya akan dihukum. 17Tanda-tanda ini akan 

menyertai orang-orang yang percaya: mereka akan meng-

usir setan-setan demi nama-Ku, mereka akan berbicara 

dalam bahasa-bahasa yang baru bagi mereka, 18mereka 

akan memegang ular, dan sekalipun mereka minum racun 

maut, mereka tidak akan mendapat celaka; mereka akan 

meletakkan tangannya atas orang sakit, dan orang itu 

akan sembuh." 19Sesudah Tuhan Yesus berbicara demikian 

kepada mereka, terangkatlah Ia ke sorga, lalu duduk di 

sebelah kanan Allah. 20Merekapun pergilah memberitakan 

Injil ke segala penjuru, dan Tuhan turut bekerja dan me-

neguhkan firman itu dengan tanda-tanda yang menyer-

tainya. 
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Pertanyaan pendalaman: 

a. Apa artinya bagiku: “beritakanlah Injil kepada segala 

makhluk” ? 

b. Siapakah orang-orang di sekitarku yang masih memer-

lukan pertolongan agar mereka dapat hidup lebih baik?  

c. Kondisi alam ciptaan (lingkungan hidup) seperti apa 

yang masih memerlukan perhatianku agar mendukung 

kehidupan bersama yang lebih baik? 

(Fasilitator memberi kesempatan kepada para peserta untuk men-

sharingkan refleksinya berdasarkan pertanyaan-pertanyaan tersebut) 

 

7. Refleksi Kateketis 

(Menutup sesi sharing, Fasilitator dapat menyampaikan peneguhan 

berdasarkan sharing peserta, atau menyampaikan refleksi kateketis 

berikut) 

Dalam perikop Kitab Suci yang baru saja kita dengarkan, 

sangat jelas pesan Yesus kepada para murid-Nya, yaitu 

agar mewartakan Injil kepada semua makhluk (Mrk. 

16:15), bukan hanya kepada manusia. Injil artinya kabar 

baik atau kabar gembira.  Mewartakan Injil kepada semua 

makhluk berarti menghadirkan kebaikan, menghadirkan 

kegembiraan di manapun dan kepada siapapun, baik 

kepada sesama juga seluruh ciptaan Allah. Sebagai murid-

murid Kristus, kita dipanggil untuk terlibat dalam karya 

penyelamatan Allah, yaitu memelihara dan mewujudkan 

kehidupan manusia serta alam ciptaan yang lebih baik.  

Ketika kita memberi perhatian dan pertolongan kepada 

orang-orang yang sakit, orang-orang yang kesulitan 

menyekolahkan anaknya, atau bahkan orang-orang yang 
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kesulitan untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari, 

sejatinya turut menghadirkan kebaikan dan kegembiraan 

bagi mereka. Ketika kita membuang sampah pada tempat-

nya, membersihkan rumah secara teratur, menghemat 

penggunaan air dan listrik, kerja bakti membersihkan ling-

kungan, berarti kita juga menghadirkan kebaikan kepada 

ciptaan Allah.  

Marilah dalam masa tobat ini kita semakin peka terhadap 

situasi-situasi (sesama dan alam lingkungan) di sekitar kita 

yang memerlukan perhatian dan pertolongan kita. Semoga 

masa prapaskah ini menjadi kesempatan bagi kita untuk 

kembali menghidupi panggilan kita sebagai murid-murid 

Kristus, yaitu mewartakan kebaikan untuk keutuhan cipta-

an. 

 

8. Niat Aksi 

a. Tentukanlah! sesama dalam kondisi seperti apa yang 

akan menjadi fokus perhatian untuk dibantu agar 

mereka mengalami kehidupan yang lebih baik. 

b. Tentukanlah! situasi lingkungan hidup seperti apa yang 

perlu menjadi gerakan bersama untuk diselamatkan 

(dijaga, dipelihara, dilestarikan). 

 

9. Doa Penutup 

Allah Bapa Maha Kasih, kami bersyukur atas pertemuan 

pada hari ini. Engkau mengingatkan kami agar kami 

senantiasa hidup dalam kasih, peka, dan peduli terhadap 

kesulitan orang lain serta persoalan-persoalan lingkungan 

yang akan sangat berpengaruh bagi kehidupan manusia. 

Bimbinglah kami agar kami senantiasa memperbaiki diri, 
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berani membawa serta mewujudkan kebaikan kepada 

siapun dan dimanapun kami berada untuk kehidupan 

bersama yang lebih baik. Demi Yesus Kristus, Tuhan dan 

Pengantara kami. Amin 

 

10. Lagu Penutup 

Panggilan Tuhan (PS 682) 

1) Panggilan Tuhan bagi umat-Nya  

di atas bumi ciptaan-Nya, 

Api cinta-Nya, nyala kasih-Nya,  

sumber semangat bagi kita. 

Wartakan semangat cinta-Nya  

pada orang yang dambakan kasih-Nya. 

Terpujilah Tuhan Allah  

yang telah mengutus Putra-Nya. 

2) Sungguh berlimpah kasih Sang Bapa,  

kita dikurniai rahmat, 

Kita semua telah dibangkitkan,  

dan disatukan dalam Tuhan. 

Kita akan diberi tempat dalam surga,  

mulia bersama-Nya, 

Terpujilah Tuhan Allah  

karna kasih karunia.  
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PERTEMUAN  IV  
Aksi Semakin Mengasihi dan Lebih Peduli 

 
TUJUAN PERTEMUAN 

Peserta semakin mengasihi dan lebih peduli dengan melaku-

kan tindakan-tindakan nyata dalam membantu sesama dan 

menjaga alam ciptaan dengan lebih sungguh.  

 

LANGKAH-LANGKAH PERTEMUAN 

1. Lagu Pembuka 

Sungguh Besar Kau Allahku 

Bila kulihat bintang gemerlapan, 

dan bunyi guruh riuh kudengar; 

Ya Tuhanku, tak putus aku heran, 

melihat ciptaan-Mu yang besar. 

Maka jiwaku pun memuji-Mu: 

"Sungguh besar, Kau Allahku!" 

Maka jiwaku pun memuji-Mu: 

"Sungguh besar, Kau Allahku!" 

Ya Tuhanku, 'pabila kurenungkan, 

pemberian-Mu dalam Penebus. 

'Ku tertegun, bagiku dicurahkan, 

oleh Putra-Mu darah-Nya kudus 
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2. Tanda Salib - Salam 

P : Dalam Nama Bapa, dan Putra, dan Roh Kudus 

U : Amin 

P : Damai dan Kasih Tuhan selalu beserta kita 

U : Sekarang dan selama-lamanya 

 

3. Pengantar 

Saudara-saudari yang terkasih, pada pertemuan sebelum-

nya kita telah diajak untuk merenungkan kembali pang-

gilan kita sebagai makhluk ciptaan Tuhan yang istimewa, 

yaitu dipercaya Tuhan untuk menjaga dan mengelola 

dengan sebaik-baiknya agar keberlangsungan hidup manu-

sia dan seluruh alam ciptaan tetap terjaga. Namun dosa 

membuat manusia tidak dapat mengendalikan keinginan-

nya, sehingga bumi menjadi rusak dan berdampak bagi 

kesejahteraan hidup manusia. 

Atas kesadaran akan situasi lingkungan yang terjadi saat 

ini serta kesadaran akan panggilan kita sebagai umat 

beriman, pada pertemuan keempat ini kita diajak untuk 

mewujudkan kesadaran itu dalam upaya-upaya nyata yang 

dapat dilakukan baik secara pribadi maupun gerakan ber-

sama. Marilah kita mengawali pertemuan hari ini dengan 

berdoa mohon agar kita dibimbing dan dikuatkan dalam 

melaksanakan perutusan kita. 

 

4. Doa pembuka 

Allah Bapa Pencipta langit dan Bumi, kami bersyukur 

karena Engkau memanggil kami untuk turut ambil bagian 

dalam karya penyelamatan bagi seluruh karya ciptaan-Mu. 

Kami juga bersyukur atas rahmat-Mu yang telah menghim-
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pun kami dalam pertemuan masa prapaskah yang 

keempat ini. Hari ini kami hendak membangun semangat 

dan niat untuk mewujudkan kepedulian kami kepada 

sesama dan alam ciptaan-Mu. Oleh karena itu, kami 

mohon curahan Roh Kudus-Mu agar kami semakin dite-

guhkan dan dibimbing dalam melakukan yang tindakan-

tindakan kasih sebagaimana yang Engkau kehendaki. 

Dengan perantaraan Yesus Kristus, Tuhan, dan Juru 

selamat kami, yang hidup dan berkuasa bersama Dikau 

dalam persekutuan Roh Kudus, Allah kini dan sepanjang 

masa. Amin 

 

5. Inspirasi Kitab Suci (Filipi 2: 1-11) 

1Jadi karena dalam Kristus ada nasihat, ada penghiburan 

kasih, ada persekutuan Roh, ada kasih mesra dan belas 

kasihan, 2karena itu sempurnakanlah sukacitaku dengan 

ini: hendaklah kamu sehati sepikir, dalam satu kasih, satu 

jiwa, satu tujuan, 3dengan tidak mencari kepentingan sen-

diri atau puji-pujian yang sia-sia. Sebaliknya hendaklah 

dengan rendah hati yang seorang menganggap yang lain 

lebih utama dari pada dirinya sendiri; 4dan janganlah tiap-

tiap orang hanya memperhatikan kepentingannya sendiri, 

tetapi kepentingan orang lain juga. 5Hendaklah kamu da-

lam hidupmu bersama, menaruh pikiran dan perasaan 

yang terdapat juga dalam Kristus Yesus, 6yang walaupun 

dalam rupa Allah, tidak menganggap kesetaraan dengan 

Allah itu sebagai milik yang harus dipertahankan, 7melain-

kan telah mengosongkan diri-Nya sendiri, dan mengambil 

rupa seorang hamba, dan menjadi sama dengan manusia. 
8Dan dalam keadaan sebagai manusia, Ia telah merendah-

kan diri-Nya dan taat sampai mati, bahkan sampai mati di 
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kayu salib. 9Itulah sebabnya Allah sangat meninggikan Dia 

dan mengaruniakan kepada-Nya nama di atas segala 

nama, 10supaya dalam nama Yesus bertekuk lutut segala 

yang ada di langit dan yang ada di atas bumi dan yang 

ada di bawah bumi, 11dan segala lidah mengaku: "Yesus 

Kristus adalah Tuhan," bagi kemuliaan Allah, Bapa! 

 

Pertanyaan Pendalaman: 

a. Adakah kata atau kalimat dari bacaan Kitab Suci Filipi 
2: 1-11 yang menyentuh hati Anda? Mengapa? 

b. Berdasarkan bacaan Filipi 2: 1-11, apa pesan/ nasihat 
Rasul Paulus sehubungan dengan mewujudkan 
keadilan ekologis bagi seluruh ciptaan? 

 

6. Refleksi Kateketis 

Konsili Vatikan II dalam Konstitusi Pastoral Gaudium et 

Spes  no. 69  menyatakan “Allah menghendaki, supaya 

bumi beserta segala isinya digunakan oleh semua orang 

dan sekalian bangsa, sehingga harta–benda yang tercipta 

dengan cara yang wajar harus mencapai semua orang, 

berpedoman pada keadilan, diiringi dengan cinta kasih”. 

Para Bapa Konsili meyakini bahwa Allah telah menganu-

gerahkan bumi dengan segala kekayaannya sebagai rumah 

bersama semua manusia dan semua makhluk. Semua 

manusia, tanpa kecuali, berhak menikmati dan mendapat-

kan sumber penghidupan dari kekayaan alam semesta ini. 

Akan tetapi sikap manusia yang kurang bertanggungjawab 

menjadi salah satu penyebab terjadinya krisis ekologis. 

Rusaknya lingkungan atau alam ciptaan menjadikan kehi-

dupan manusia menjadi terganggu. Mereka yang miskin, 

lemah, atau yang jauh dari akses pada sumber pengidupan 
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paling merasakan dampaknya. Sementara mereka yang 

memiliki akses kepada sumber daya alam atau sumber 

pengihidupan menjadikan mereka hidup semakin sejah-

tera.    

Menghadapi krisis ekologis yang menjadi keprihatinan kita 

saat ini, Rasul Paulus dengan tegas menyatakan perlunya 

umat beriman menghidupi sikap pemberian diri yang 

disertai dengan kerendahan hati terhadap yang lain 

sebagaimana yang telah dilakukan oleh Yesus Kristus. 

Allah yang hadir dalam diri Yesus merupakan Allah yang 

mau solider dengan kehidupan manusia. Allah berkenan 

merendahkan diri-Nya dan menjadi sama seperti manusia 

(Filipi 2:6-7).  

Niat-niat kita dalam mewujudkan kehidupan bersama yang 

lebih baik tidak akan terjadi jika tanpa didasari sikap 

kerendahan hati. Sikap rendah hati memampukan kita mau 

berkorban untuk mengutamakan orang lain dari pada diri 

sendiri. Sikap rendah hati membawa kita pada kesatuan 

dengan orang lain untuk bersama-sama mengusahakan 

kebaikan bersama. Sikap rendah hati mendorong kita 

untuk terlibat dalam usaha-usaha membantu sesama 

mencapai hidup sejahtera dan usaha-usaha menjaga 

kelestarian alam ciptaan untuk kesejahteraan bersama. 

Semoga kita semakin mampu rendah hati, semakin 

mengasihi, dan lebih peduli. 

 

7. Aksi Nyata 

Pada kesempatan ini, marilah kita merencanakan suatu 

tindakan nyata sebagai buah pertobatan kita untuk kem-
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bali menghidupi panggilan kita dalam menyelematkan 

sesama dan alam ciptaan. 

Secara pribadi silakan tentukan aksi yang hendak dihidupi 

sehari-hari (di rumah/ tempat kerja/ dimanapun berada) 

dan secara bersama-sama tentukan gerakan bersama 

sebagai komunitas (lingkungan) yang hendak dilakukan 

untuk membantu sesama dan menjaga alam ciptaan.   

Beberapa usulan aksi yang bisa dibuat, antara lain:   

▪ Membantu sesama yang sedang mengalami kesulitan 

dalam memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari; mem-

bantu kebutuhan pangan dengan bantuan sembako, 

membantu kebutuhan pendidikan dengan gerakan 

peduli pendidikan, dll. 

▪ Gerakan membiasakan diri memilah dan mengelola 

sampah di rumah/ lingkungan (gerakan ini sekaligus 

mendukung gerakan yang sedang dijalankan oleh 

Komisi Pengembangan Sosial Ekonomi (PSE) Keuskup-

an Bandung) 

▪ Bertanggungjawab terhadap sampah; meminimalisir 

adanya sampah (menggunakan botol minum), meng-

gunakan  tas belanja sendiri, meminimalisir pengguna-

an kemasan sekali pakai. 

▪ Mengembangkan gaya hidup berkelanjutan: hidup 

kecukupan, mempromosikan kesederhanaan dalam 

penggunaan sumber daya dan energi, menghindari 

pemborosan (konsumtif). 

▪ Gerakan bersama masyarakat: kerja bakti membersih-

kan lingkungan, menanam tanaman/ pohon di sekitar 
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rumah atau lingkungan tempat tinggal, menyediakan 

tempat sampah di tempat umum di sekitar tempat 

tinggal. 

Untuk membantu proses ini, fasilitator dapat menyiapkan kertas dan alat 

tulis, kemudian mengajak peserta untuk hening sejenak dan menuliskan 

apa yang menjadi niat pribadi dan usulan gerakan bersama. Kemudian 

tuliskanlah niat pribadi dan usulan gerakan bersama dalam tabel berikut 

ini 

 

No. 

Yang akan dilakukan 

secara pribadi dalam 

hidup sehari-hari 

Yang akan dilakukan 

sebagai gerakan 

bersama  

1. 
Menggunakan air dan 
listrik seperlunya 

Kerjabakti member-
sihkan lingkungan 

2. 

 

 

 

   

 3. 

 

 

 

   

4. 

 

 

 

   

5. 
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8. Doa Penutup 

Allah Bapa Maha Kuasa, Engkaulah pencipta langit dan 

bumi, melalui sumber daya yang Engkau berikan, kami 

dipercayakan untuk merawat alam ciptaan-Mu. Bantulah 

kami agar lebih peduli kepada sesama dan lebih berani 

berkorban untuk memperbaiki keprihatinan-keprihatinan 

yang terjadi dengan lingkungan kami. Semoga segala 

usaha dan niat baik kami menjaga alam ciptaan-Mu, men-

jadi pujian dan persembahan yang berkenan kepada-Mu di 

masa tobat ini. Demi Yesus Kristus, Tuhan, dan Pengan-

tara kami. Amin 

 

9. Lagu Penutup 

Kami Hunjukkan 

Kami unjukkan kami sembahkan  

kebebasan dan kemerdekaan. 

Ingatan, budi, kehendak hati  

kami serahkan pada Mu Tuhan. 

Buah karya kami malam dan hari,  

trimalah Tuhan dalam tanganMu. 

Segala yang ada milikMu jua,  

dalam karsaMu kami gunakan. 

 

Bimbinglah kami kuatkan hati  

untuk berkarya bagi sesama. 

Segala yang ada milikMu jua,  

bagi Tuhan kami persembahkan.  
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