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KATA PENGANTAR 
 

Tema Aksi Puasa Pembangunan 2023 adalah “Keadilan 

Ekologis Bagi Seluruh Ciptaan: Semakin Mengasihi 

dan Lebih Peduli.” Keadilan harus diwujudkan secara 

menyeluruh terhadap sesama dan seluruh ciptaan (linkungan 

hidup manusia). Kita sebagai Gereja dipanggil dan diutus 

untuk menjadi saksi, pewarta dan pelaku keadilan dalam 

hidup sosial dengan memegang prinsip Ajaran Sosial Gereja; 

menghormati martabat manusia, membangun kesejahteraan 

bersama dalam kebaikan (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 pemba-

wa 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 tujuan-

nya. Perubahan harus dilakukan tahap demi tahap dan kon-

sistensi dan dipelihara dalam semangat yang tak pernah 



ii 

padam. Hidup manusia dinamis dan terus mengalami 

perubahan maka dibutuhkan kesetiaan 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 kepe-

dulian. Orang yang memiliki kasih tentu memiliki kemampuan 

untuk menghormati yang lain, menjalin relasi dalam kebaik-

an, dan memelihara kehidupan menurut kehendan Tuhan. 

Sikap tanggap 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 selu-

ruh ciptaan di lingkungan hidup kita masing-masing. Selamat 

ber-APP, Tuhan memberkati.  

 

Peringatan Santo Antonius 

17 Januari 2023 

 

R.D. Vincentius Dwi Sumarno 
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PERTEMUAN  I 

Sesamaku dan Lingkunganku 

 
TUJUAN PERTEMUAN 

Peserta dapat menyadari sesama dan lingkungan hidup-

nya yang memerlukan perhatian sehingga peserta dapat 

terlibat untuk memberikan pertolongan bagi sesama dan 

lingkungan hidup sekitarnya. 

 

LANGKAH-LANGKAH PERTEMUAN 

1. Lagu Pembuka 

Jalan Serta Yesus 

Jalan serta Yesus 

Jalan sertaNya setiap hari 

Jalan serta Yesus 

Serta Yesus selamanya 

Jalan dalam suka jalan dalam duka 

Jalan serta-Nya setiap hari 

Jalan dalam suka jalan dalam duka 

Serta Yesus selamanya 
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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 

Kepedulian sosial adalah perasaan bertanggungja-

wab atas kesulitan yang dihadapi oleh orang lain. 

Hal ini  merupakan nilai penting harus dimiliki oleh 

semua orang karena sejatinya manusia adalah 

makhluk sosial yang tidak pernah bisa hidup sendiri. 

Berjiwa sosial dan senang membantu merupakan 

sebuah ajaran yang universal dan dianjurkan oleh 

semua agama. Kepedulian tidak hanya untuk sesama 

manusia tetapi juga untuk seluruh ciptaan Tuhan 

yakni lingkungan sekitar kita. Oleh karena itu, seba-

gai umat ciptaan Tuhanyang istimewa, hendaknya 

kita selalu menaruh kepedulian dengan memberikan 

perhatian berupa pertolongan kepada sesama dan 

lingkungan hidup sekitar kita.  

 

4. Doa Pembuka 

Allah Bapa di surga, kami mengucap syukur kepada-

Mu, terlebih atas segela berkat penyertaanMu. kami 

boleh Engkau kumpulkan di tempat ini bersama-

sama akan mendalami tema “Sesamaku dan Ling-
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kunganku”. Semoga melalui pertemuani ini kami 

semakin menyadari sesama dan lingkungan kami 

yang memerlukan perhatian sehingga kami dapat 

terlibat untuk memberikan pertolongan bagi sesama 

dan lingkungan. Semua doa ini kami haturkan keda-

lam tangan-Mu dengan perantaraan Yesus Kristus 

Sang Juru selamat kami. Amin 

 

5. 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 mengusir 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, terangkat-

lah Ia ke sorga, lalu duduk di sebelah kanan Allah. 
20Merekapun pergilah memberitakan Injil ke segala 

penjuru, dan Tuhan turut bekerja dan meneguhkan 

firman itu dengan tanda-tanda yang menyertainya. 
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Pertanyaan Pendalaman (Sharing) 

a. Siapakah sesamaku yang perlu mendapat perto-

longan atau perhatian dariku?  

b. Keprihatinan apa saja yang ada di lingkungan 

hidup sekitarku? 

c. Sesuai dengan pesan Markus 16:15, bentuk per-

hatian atau pertolongan apa yang akan aku laku-

kan untuk sesama dan lingkungan hidup memer-

lukan perhatian?  

 

6. Peneguhan 

a. Kepedulian  merupakan bagian dari kasih yang 

seharusnya memenuhi hati orang percaya. Seba-

gai remaja Kristiani, kita diajak untuk mau terli-

bat dalam memberi pertolongan kepada sesama 

dan lingkungan hidup sekitar yang sekiranya per-

lu diperhatikan.  

b. Dalam hidup ini ada kecenderungan manusia un-

tuk mementingkan diri sendiri. Bahkan, ada sese-

orang yang berusaha merebut hak orang lain 

dengan alasan demi keselamatan dirinya. Banyak 

sekali orang yang membutuhkan uluran tangan, 

terkadang kita membiarkan mereka dan tiada 

rasa peduli. 

c. Sebagai orang beriman, kita diajak untuk berani 

berkorban dan berbagi untuk sesama yang sa-

ngat membutuhkan dengan berbagai cara. Perha-
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tian kepada sesama merupakan bentuk kepe-

dulian dan cinta kita. Cinta kepada sesama dapat 

diungkapkan dalam berbagai macam bentuk 

tindakan. Cinta dapat dibuktikan lewat tindakan. 

d. Selain peduli kepada sesama, kita juga hendak-

nya peduli dengan lingkungan hidup seperti alam 

ciptaan, hewan dan lingkungan tinggal.  

e. Maka dari itu, hendaknya kita menyatukan selu-

ruh hidup kita dengan hati Yesus yang senantiasa 

memberikan perhatian kepada sesama dan ling-

kungan hidup, agar segala perbuatan kita sesuai 

dengan kehendak-Nya. Sehingga tindakan kita 

dapat menjadi tanda kehadiran Tuhan yang sela-

lu memberikan pertolongan.  

 

7. Rencana Aksi 

Bangunlah suatu kebiasaan/ aktivitas/ aksi/ di ling-

kungan sekolah atau lingkungan tempat tinggal baik 

dilakukan secara pribadi atau menjadi gerakan ber-

sama bentuk/wujud kepedulianmu kepada sesama 

atau lingkungan hidup yang masih memerlukan per-

hatianmu!  

(kegiatan didokumentasikan) 
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8. Doa Penutup 

Allah Bapa di Surga, kami mengucap syukur kepada-

Mu karena berkat penyertaanMu selama pertemuan 

ini. Semoga melalui pertemuan ini, kami semakin 

menyadari bahwa masih ada sesama yang memer-

lukan pertolomgan kami sehingga kami tergerak hati 

untuk menolong. Kami juga bersyukur atas alam 

ciptaan, lingkungan hidup tempat kami tinggal. 

Semoga kami juga semakin peduli dan mencintai 

segala sesuatu yang ada di lingkungan sekitar kami. 

Amin  

 

9. Lagu Penutup 

Dalam Yesus kita bersaudara 

Dalam Yesus kita bersaudara 

Dalam Yesus kita bersaudara 

Sekarang dan selamanya 

Dalam Yesus kita bersaudara 

Dalam Yesus ada cinta kasih 

Dalam Yesus ada cinta kasih 

Dalam Yesus ada cinta kasih 

Sekarang dan selamanya 

Dalam Yesus ada cinta kasih 
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PERTEMUAN  II 

Dipanggil Terlibat dalam Usaha Penyelamatan 

 

TUJUAN PERTEMUAN 

Melalui pertemuan ke dua ini, peserta diharapkan sema-

kin menyadari keadaan yang terjadi di sekitarnya dan 

ikut ambil bagian dalam usaha penyelesaian permasa-

lahan sosio-ekologis 

 

LANGKAH-LANGKAH PERTEMUAN 

1. Lagu Pembuka 

Roti dan Mentega 

Kau temanku, ku temanmu 

Kita selalu bersama 

Seperti mentega dengan roti 

Kau temanku, ku temanmu 

Kita selalu bersama 

Seperti celana dengan baju 

Ku akan selaly mendukungmu 

Dan mendorongmu terus maju 

Bila kau sedih ku akan memelukmu  

Erat...eratt... 

Kau temanku, ku temanmu 

Kita selalu bersama 

Seperti mentega dengan roti 
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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 

Halo.... syalom... 

Sampai bertemu kembali untuk rekan-rekan remaja 

Katolik. Pada pertemuan kali ini kita akan mereflek-

sikan tentang keberadaan kita di tengah-tengah 

umat beriman, kita juga diajak untuk menanggapi 

karya pangilan yang kita miliki dalam usaha-usaha 

penyelamatan terhadap keadaan yang ada di sekitar 

kita. Di pertemuan sebelumnya, kita sudah mere-

fleksikan bersama-sama tentang sesamaku dan ling-

kunganku. Kita sudah mulai menyadari permasa-

lahan apa saja dan siapa saja yang membutuhkan 

perhatian lebih, sehingga di pertemuan hari ini kita 

diajak untuk menyadari tindakan nyata apa yang 

harus kita lakukan. 

 

4. Doa Pembuka 

Allah yang maha baik, kami sungguh bersyukur 

kepada-Mu, berkat rahmat dan Cinta Kasih yang Kau 

curahkan bagi kami sehingga pada hari ini kami 

dapat berkumpul bersama untuk melaksanakan per-
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temuan APP tema kedua. Ya Tuhan Yesus, kami 

mohon rahmat bimbingan dan karya Roh Kudus-Mu 

kepada kami semua selama pertemuan ini hingga 

pada akhirnya kami mampu menanggapi setiap kar-

ya panggilan yang kami miliki. Amin. 

 

5. Inspirasi Pengalaman Hidup 

Fasilitator menayangkan video tentang kepedulian 

terhadap sesama 

https://youtu.be/ovj5dzMxzmc 

Pertanyaan Pendalaman 

a. Apa yang dilakukan oleh Bapak tersebut kepada 

anak yang sedang berulang tahun? 

b. Apa pesan dan kesan yang kamu temukan mela-

lui tayangan video tersebut? 

c. Melalui tayangan video tersebut, apa hal yang 

akan kamu lakukan terhadap sesamamu yang 

sedang mengalami kesulitan? 

 

6. Inspirasi Kitab Suci (Lukas 7: 18-23) 

Ketika Yohanes  mendapat kabar tentang segala pe-

ristiwa itu dari murid-muridnya, ia memanggil dua 

orang dari antaranya dan menyuruh mereka berta-

nya kepada Tuhan: "Engkaukah yang akan datang 

itu atau haruskah kami menantikan seorang lain?" 

Ketika kedua orang itu sampai kepada Yesus, mere-
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ka berkata: "Yohanes Pembaptis menyuruh kami 

bertanya kepada-Mu: Engkaukah yang akan datang 

itu atau haruskah kami menantikan seorang lain?" 

Pada saat itu Yesus menyembuhkan banyak orang 

dari segala penyakit dan penderitaan dan dari roh-

roh jahat, dan Ia mengaruniakan penglihatan kepada 

banyak orang buta. Dan Yesus menjawab mereka: 

"Pergilah, dan katakanlah kepada Yohanes apa yang 

kamu lihat dan kamu dengar: Orang buta melihat, 

orang lumpuh berjalan, orang kusta menjadi tahir, 

orang tuli mendengar, orang mati dibangkitkan dan 

kepada orang miskin diberitakan kabar baik. Dan 

berbahagialah orang yang tidak menjadi kecewa dan 

menolak Aku." 

 

Pertanyaan Pendalaman 

a. Apa yang dilakukan oleh Yohanes kepada dua 

murid? 

b. Bagaimana tanggapan yang diberikan oleh Yesus 

kepada dua orang murid? 

c. Apa pesan yang ingin disampaikan melalui Injil 

Lukas 7:18-23? 

 

7. Peneguhan 

▪ Yohanes meminta kedua murid untuk bertanya 

kepada Yesus untuk menanyakan tentang penye-

lamat yang telah dijanjikan seperti tertulis dalam 
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Kitab Suci bahwa akan ada seorang mesias yang 

menyelamatkan Bangsa Israel 

▪ Yesus menanggapi para murid dengan baik dan 

menyampaikan pesan bahwa berbahagialah 

orang yang tidak menjadi kecewa dan menolak 

keberadaan Yesus 

▪ Partisipasi dan pengambilan keputusan dan pe-

manfaatan sumber daya alam secara berkelan-

jutan dan mengharuskan ekonomi pada tempat-

nya sebagai subsistem dalam masyarakat dan 

dunia yang lebuh luas. 

▪ Kita diajak untuk ambil bagian dalam permasa-

lahan sosial di dalam kehidupan kita sehati-hari. 

Seperti dalam tayangan video, kita dapat meng-

ambil makna bahwa setiap orang dipanggil untuk 

memperhatikan keadaan di sekitar kita. Terka-

dang hal sederhana yang kita lakukan membe-

rikan dampak yang luar biasa bagi kehidupan 

orang lain. 

▪ Yesus sendiri melalui injil Lukas menunjukkan 

belas kasih-Nya kepada orang-orang yang men-

derita dan mengalami kesesakan dalam hidup. 

 

8. Membangun Niat 

Adakah teman-teman di Sekolahku yang memerlu-

kan pertolonganku? Bentuk pertolongan apa yang 

dapat aku berikan kepada temanku itu? (tolonglah 
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temanmu itu lalu ceritakan dan buatlah refleksi ter-

tulis atas pertolongan yang kamu berikan) 

 

9. Doa Penutup 

Allah Bapa yang Maha Kasih. Sembah syukur kami 

panjatkan kehadirat-Mu sehingga pertemuan kami 

kali ini dapat berjalan yang baik. Ya Tuhan kami 

mohon, semoga kami mampu semakin peka mema-

hami dan mengetahui keadaan dan permasalahan 

orang-orang di sekitar kami. Kami juga mohon ber-

kat-Mu kepada masing-masing kami supaya mampu 

terlibat dalam karya panggilan yang kami miliki 

dalam setiap karya-karya pelayanan yang kami 

lakukan. Amin. 

 

10. Lagu Penutup 

Big or Small 

Big or small, short and tall, semua dicintainya 

Tuhan membuat kita berharga 

Bekerja, berkarya, bagi kemuliaan-Nya 

Bersama Tuhan aku bisa 

Sa...sa...sa...Aku bisa, ta....ta...ta....bertalenta 

Bersama Tuhan aku bisa 

Ye...ye,...ye 

Bersama Tuhan aku bisa 

Sa...sa...sa...Aku bisa, ta....ta...ta....bertalenta 

Bersama Tuhan aku bisa 
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PERTEMUAN  III 

Membangun Keharmonisan Lingkungan Hidup 

 

TUJUAN PERTEMUAN 

Peserta dapat mewujudkan keharmonisan lingkungan 

hidup ditengah ketidakadilan sehingga dengan keterli-

batannya dimasyarakat mereka semakin diteguhkan 

iman panggilan hdup beriman Kristianinya. 

 

LANGKAH-LANGKAH PERTEMUAN 

1. Lagu Pembuka 

Tuhan sumber gembiraku 

Ref:  

Semua bunga ikut bernyanyi, gembira hatiku 

segala rumput pun riang ria 

Tuhan sumber gembiraku 

Semua jalan di dunia,  

Menuntunmu ke surga 

Desiran angin nan mesra 

Mengayunmu ke surga → Ref 

Semua lorong di bumi 

Haruslah kau jalani 

Bersama dengan sesama 

Menuju pada Bapa → Ref 
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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 

Keadilan lingkungan itu sebuah harapan bagi mereka 

yang dianggap miskin, menderita bahkan tertindas. 

Gereja terpanggil  dan bertanggungjawab untuk ber-

peran serta bergerak membantu mengupayakan 

penyelamatan bagi semesta ini. Demi kesejahteraan 

semua orang perlulah kita melindungi “bumi rumah 

kita bersama”. Ada beberapa alasan yaitu karena 

krisis air bersih, iklim yang kurang bersahabat, pu-

nahnya habitat dan keanekaragaman hayati, krisis 

lingkungan hidup (ekologis), kehidupan social yang 

makin membuat banyak orang semakin sakit dan 

menjerit, kemiskinan yang merajalela, dll. 

Bagaimanakah kita sebagai remaja mampu mem-

promosikan keadilan lingkungan? Bagaimana menya-

darkan banyak orang hingga mereka terpanggil  dan 

terlibat untuk mempertahankan kehidupan yang 

mensejahterakan dan membuat bumi ini menjadi 

sahabat bagi kita? Marilah kita merefleksikan bersa-

ma peranan kita dalam membangun keharmonisan 

lingkungan hidup. 
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4. Doa Pembuka  

Allah Bapa yang Mahabaik, kami memuji dan melu-

hurkan nama-Mu, Karena anugerah-Mu selalu ber-

limpah bagi kami. Semoga dengan rahmat Roh Ku-

dus-Mu, kami mampu melibatkan diri dalam mewu-

judkan keadilan di tengah lingkungan hidup kami, 

menjadi garam dan terang, menuju keharmonisan 

kehidupan yang sejahtera bagi bangsa kami. Dengan 

perantaran Yesus Kristus Sang penyelamat kami, 

yang hidup dan berkuasa bersama Dikau dalam 

persekutuan Roh Kudus, Allah hidup, kini dan sepan-

jang masa. Amin 

 

5. Inspirasi Pengalaman Hidup 

Keadilan untuk Lingkungan Hidup 

BERBUAT adil untuk lingkungan hidup menjadi salah 

satu ukuran kemajuan peradaban sebuah bangsa. 

Berbuat adil bertujuan kemanfaatan lingkungan 

hidup bisa diwariskan kepada generasi berikutnya. 

Gagasan keadilan antar generasi itu telah melahirkan 

kewajiban untuk merawat lingkungan hidup secara 

bertanggung jawab. Tanggung jawab Indonesia me-

rawat lingkungan hidup semakin bertambah karena 

hutan negeri ini menjadi salah satu paru-paru dunia 

yang perannya sangat penting bagi kehidupan isi 

bumi. Hasil pantauan pada 2019, luas lahan berhu-

tan seluruh daratan sebesar 94,1 juta hektare atau 
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50,1% dari total daratan. Dari jumlah tersebut, 

92,3% dari total luas berhutan, atau 86,9 juta 

hektare, berada di dalam kawasan hutan. Kawasan 

hutan itu berada di bawah otoritas Kementerian 

Lingkungan Hidup dan Kehutanan.  

Menjaga hutan tidak hanya menjadi kewajiban 

pemerintah. Itu juga menjadi tugas masyarakat 

setempat. Patut diapresiasi gotong royong merawat 

hutan antara pemerintah dan masyarakat selama ini. 

Hasilnya ialah tren deforestasi Indonesia relatif lebih 

rendah dan cenderung stabil. Kiranya perlu kerja 

sama global untuk menjaga kelestarian lingkungan 

hidup dalam paradigma pembangunan berkelanjut-

an. Pembangunan yang dapat memenuhi kebutuhan 

saat ini tanpa mengorbankan kemampuan generasi 

mendatang untuk mencukupi kebutuhan mereka.  

Sumber: 

https://mediaindonesia.com/editorials/detail_editorials/2389-

keadilan-untuk-lingkungan-hidup 

 

Pertanyann pendalaman 

1. Persoalan apa yang diangkat dalam bacaan di 

atas ? 

2. Apa dampaknya bagi kehidupan manusia apabila 

persoalan itu tidak diatasi?  

 

 

https://mediaindonesia.com/editorials/detail_editorials/2389-keadilan-untuk-lingkungan-hidup
https://mediaindonesia.com/editorials/detail_editorials/2389-keadilan-untuk-lingkungan-hidup
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6. Inspirasi Kitab Suci (Kejadian 9: 1-3) 

1 Lalu Allah memberkati Nuh dan anak-anaknya serta 

berfirman kepada mereka: “Beranakcuculah dan ber-

tambah 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 menjadi makananmu. 

Aku telah memberikan semuanya itu kepadamu se-

perti juga tumbuh-tumbuhan hijau. 

Pertanyaan Pendalaman: 

1. Apa artinya “harmonis” berdasarkan bacaan Kitab 

Suci Kejadian 9: 1-3? 

2. Keadilan lingkungan seperti apakah yang dapat 

diwujudkan untuk kesejahteran masyarakat kita? 

 

7. Peneguhan 

▪ “Bumi rumah kita bersama” slogan yang sering-

kali digaungkan oleh Paus Fransiskus dalam ber-

bagai kesempatan dan tulisan agar menjadi suatu 

kesadaran bagi setiap umat beriman. Dan Gereja 

Katolik menanggapi dengan berbagai cara agar 

bumi ini tetap bertahan dan selamatkan untuk 

masa depan generasi yang kan datang. Mereka 

adalah anak cucu kita, mereka seharusnya bisa 
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memperlakukan bumi ini untuk tetap bertahan 

agar kehidupan damai dan tentram. Sehingga 

kehidupan bumi ini semakin harmonis dan sejah-

tera. 

▪ Keadilan lingkungan itu sebuah harapan bagi 

mereka yang dianggap miskin, menderita bahkan 

tertindas. Gereja  terpanggil  dan bertanggung 

jawab untuk berperan serta  bergerak  memban-

tu mengupayakan penyelamatan bagi semesta 

ini. Demi kesejahteraan semua orang perlulah 

kita melindungi “ bumi rumah kita bersama”.  

▪ Banyaknya keprihatian dengan kondisi bumi ini 

antara lain karena krisis air bersih, iklim yang 

kurang bersahabat, punahnya habitat dan keane-

karagaman hayati, krisis lingkungan hidup (ekolo-

gis), kehidupan social yang makin membuat ba-

nyak orang semakin sakit dan menjerit, kemiskin-

an yang merajalela, dll. 

▪ Bagaimanakah kita sebagai remaja mampu mem-

promosikan keadilan lingkungan? Bagaimana 

menyadarkan banyak orang hingga mereka ter-

panggil dan terlibat untuk mempertahankan kehi-

dupan yang mensejahterakan dan membuat bumi 

ini menjadi sahabat bagi kita. 

▪ Kaum muda remaja hendaknya mampu menjadi 

pengerak  melakukan aksi nyata dengan berbagai 

cara. Salah satu  proyek/program untuk mempro-

mosikan solidaritas, dengan perhatian khusus 
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diberikan kepada kelompok rentan seperti masya-

rakat adat, pengungsi, migran, dan anak-anak 

berisiko, analisis dan peningkatan sistem sosial, 

dan program layanan sosial. Ataupun banyak hal-

hal kecil lain yang dapat dilakukuan untuk terlibat 

dan ambil bagian untuk keadilan dilingan kita 

sendiri di dalam kehidupan sehari-hari. Yukkk kita 

beraksi!  

8. Rencana Aksi 

Buatlah suatu kampanye/ promosi/ seruan tentang 

cara atau pentingnya “membangun keharmonisan 

lingkungan hidup”. Buatlah kampanya/ promosi/ 

seruan tersebut dalam media sosial/ digital. 

 

9. Doa Penutup 

Allah Bapa yang Murah hati, Puji syukur atas berkat-

mu yang tiada henti, Engkau berikan semesta nan 

indah ini, semoga dengan berkat rahmat Roh Kudus-

Mu. Kami semakin mampu melibatkan diri untuk 

mensejahterakan kehidupan bersama, sehingga ling-

kungan hidup kami semakin harmonis. Dengan 

perantaraan Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat 

kami, yang hidup kini dan sepanjang masa . Amin 
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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 

Mewujudkan Solidaritas 

 

TUJUAN PERTEMUAN 

Melalui pertemuan ke empat ini, peserta diharapkan 

semakin menyadari panggilannya sebagai murid Kristus 

untuk mengambil bagian dalam tugas perutusan-Nya 

untuk menolong mereka yang lemah, tersingkir, dan 

miskin melalui tindakan-tindakan konkrit di sekolah kita. 

 

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 
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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 

Syalom dan selamat berjumpa kembali teman-teman 

remaja yang terkasih dalam pertemuan APP ke 

empat ini. Pada pertemuan pertemuan pertama kita 

telah diingatkan akan panggilan kita untuk melihat 

keprihatinan dan mengenal siapa sesamaku serta 

lingkunganku yang membutuhkan perhatian kita. 

Pertemuan kedua, kita dipanggil untuk terlibat dalam 

usaha menyelamatkan sesama dan lingkungan yang 

ada di sekitarku. Pertemuan yang ketiga, bagaimana 

kita dapat membangun keharmonisan lingkungan 

hidup yang ada di sekitar kita. Di pertemuan yang ke 

empat ini kita diajak untuk mewujudkan solidaritas, 

dengan cara membuat aksi nyata, seperti: menolong 

mereka yang lemah, tersingkir, kurang tersapa, dan 

mereka yang memerlukan perhatian kita bersama. 

Teman-teman remaja Katolik, tidak terasa sebentar 

lagi kita akan merayakan Paskah, yaitu hari kebang-

kitan Tuhan Yesus Kristus dari alam maut. Kitapun 

dipanggil untuk bangkit dan bertobat dari segala 

kelemahan dan ketakutan kita untuk menolong 
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sesama. Mari kita lihat sejenak, perbuatan apa yang 

sudah aku lakukan selama masa prapaskah ini? 

Apakah aku sudah menyiapkan hati untuk meraya-

kan Paskah? Apakah aku sudah memberikan diriku 

untuk sesama dan lingkunganku selama masa perto-

batan ini? 

 

4. Doa Pembuka  

Allah yang maha baik, kami bersyukur atas rahmat 

kehidupan dan kesehatan yang kau berikan kepada 

kami, sehingga kami dapat bertemu kembali di 

dalam pertemuan APP ini. Kami mohon rahmat buka-

lah hati dan budi kami, agar kami semakin memiliki 

rasa empati serta rasa solidaritas kepada sesama 

kami yang lemah dan tersingkir. Doa ini kami hatur-

kan kepadaMu dengan pengantaraan Kristus Tuhan 

Kami. Amin. 

 

5. Inspirasi Pengalaman Hidup 

Fasilitator menayangkan video seorang anak kecil 

yang membantu ibunya membersihkan jalanan kota: 

https://www.youtube.com/watch?v=4ND90n

YBi88 

Pertanyaan Pendalaman 

a. Apa cita-cita dari anak tersebut? 
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b. Apa yang dilakukan oleh anak tersebut setelah 

pulang sekolah? 

c. Apa yang bisa aku lakukan untuk menolong sesa-

ma? 

 

6. Inspirasi Kitab Suci (Lukas 5:1-7) 

Pada suatu kali Yesus berdiri di pantai danau 

Genesaret, sedang orang banyak mengerumuni Dia 

hendak mendengarkan firman Allah. Ia melihat dua 

perahu di tepi pantai. Nelayan-nelayannya telah 

turun dan sedang membasuh jalanya. Ia naik ke 

dalam salah satu perahu itu, yaitu perahu Simon dan 

menyuruh dia supaya menolakkan perahunya sedikit 

jauh dari pantai. Lalu ia duduk dan mengajar orang 

banyak dari atas perahu. Setelah selesai berbicara, 

ia berkata kepada Simon, “Bertolaklah ke tempat 

yang dalam dan tebarkanlah jalamu untuk menang-

kap ikan.” Simon menjawab, “Guru, telah sepanjang 

malam kami bekerja keras dan kami tidak menang-

kap apa-apa, tetapi karena Engkau menyuruhnya, 

aku akan menebarkan jala juga.” Dan setelah mere-

ka melakukannya, mereka menangkap sejumlah 

besar ikan, sehingga jala mereka mulai koyak. Lalu 

mereka memberi isyarat kepada teman-temannya di 

perahu yang lain supaya mereka datang membantu-

nya. Ketika Simon Petrus melihat hal itu ia pun ter-

sungkur di depan Yesus dan berkata: "Tuhan, pergi-

lah dari padaku, karena aku ini seorang berdosa." 
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Sebab ia dan semua orang yang bersama-sama 

dengan dia takjub oleh karena banyaknya ikan yang 

mereka tangkap, demikian juga Yakobus dan 

Yohanes, anak-anak Zebedeus, yang menjadi teman 

Simon. Kata Yesus kepada Simon: "Jangan takut, 

mulai dari sekarang engkau akan menjala manusia." 

Dan mereka itu datang, lalu mereka Bersama-sama 

mengisi kedua perahu itu dengan ikan hingga ham-

pir tenggelam. Dan sesudah mereka mengela pera-

hu-perahunya ke darat, mereka pun meninggalkan 

seagala sesuatu, lalu mengikuti Yesus. 

 

Pertanyaan Pendalaman 

a. Bagaimana bentuk solidaritas Yesus kepada pra 

nelayan yang Ia jumpai di pinggir danau 

Genesaret? 

b. Apa artinya bagiku perintah Yesus: “Bertolaklah 

ke tempat yang dalam dan tebarkanlah jalamu” ? 

 

7. Peneguhan 

Peneguhan Aksi Solidaritas, fasilitator menyangkan 

video aksi sekelompok anak muda membersihkan 

sampah yang ada di Kota Bandung dengan Link: 

https://www.youtube.com/watch?v=TjM5YR

TRuS0 
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8. Membangun Niat dan Aksi 

Beberapa contoh usulan aksi yang dapat diwujud-

kan: 

a. Membersihkan Lingkungan Sekolah 

b. Menentukan komitmen (hal-hal yang harus dila-

kukan sebagai anggota komunitas kelas) agar 

tebangun semangat kekeluargaan dan kekom-

pakan! 

c. Mendukung gerakan mengurangi sampah 

d. Mewujudkan gerakan memilah sampah (basah, 

kering, atau yang dapat dimanfaatkan kembali) di 

sekolah (atau di lingkungan rumah/ Gereja). 

e. Mewujudkan kepedulian kepada sesama yang 

masih memerlukan perhatian/ pertolongan. 

f. Dan lain sebagainya. 

 

9. Doa Penutup 

Allah Bapa yang Maha Kasih. Puji dan Syukur kami 

haturkan kepada-Mu atas kesempatan yang penuh 

rahmat ini. Ajarilah kami untuk semakin peduli dan 

solider kepada sesama dengan melakukan tindakan 

nyata sebagai bentuk kepedulian kami terhadap ling-

kungan dan sesama. Doa ini kami haturkan kepada-

Mu dengan pengantaraan Yesus Kristus Tuhan Kami. 

Amin. 
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10. Nyanyian Penutup 

Jangan Lelah 

Jangan Lelah Bekerja  

di Ladangnya Tuhan 

Roh Kudus yang ‘bri kekuatan  

yang mengajar dan menopang  

Tiada lelah bekerja  

di ladangnya Tuhan  

yang selalu mencukupkan  

akan segalanya 

 

Ref:  

Ratakan tanah bergelombang  

timbunlah tanah yang berlubang  

menjadi siap dibangun  

di atas dasar iman 

 

 

 

 

 

 

 

 

 





 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 


