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PENGANTAR 
 
 

Bulan Oktober, Bulan Rosario. Doa Rosario sebagai sebuah kebiasaan 
anggota Gereja Katolik tetap dijalankan setiap hari. Kebiasaan ini mengingatkan 
kita akan kata-kata ini: per Mariam as Jesum, melalui Maria, kita sampai kepada 
Yesus. Kita berdoa bersama Bunda Yesus, melaluinya, doa-doa kita sampai 
kepada Putranya, Juruselamat kita. Inilah keyakinan kita sebagai umat beriman. 

 
Walau demikian, sebagai umat katolik Keuskupan Pangkalpinang fokus 

tahun Communio 2020, tidak terpisahkan dengan kebiasaan kita di bulan 
Oktober. Communio dalam keluarga, itulah arah kita pada masa pandemi Covid-
19, Bulan Juni hingga Desember 2020. Untuk menyatukan doa Rosario dan 
fokus pastoral kita 2020, PIPA Keuskupan Pangkalpinang, PIPA Kevikepan, 
Komisi-Komisi menyediahkan modul pertemuan keluarga. Tujuan umum seluruh 
modul yaitu membangun persekutuan dalam keluarga katolik. 

 
PIPA Keuskupan menyediakan dua modul untuk keluarga Keuskupan 

Pangkalpinang pada Bulan Rosario. Kerangka dua modul itu dengan metode 
sharing Injil Tujuh Langkah. Pada langkah kelima diberi penegasan untuk 
dibacakan secara bergilir oleh anggota keluarga. Besar harapannya, semoga 
modul ini dijalankan dalam keluarga tidak lepas dari rutinitas kita berdoa Rosario 
sepanjang bulan Oktober. 

 
Pangkalpinang, 1 Oktober 2020 
Selamat Pesta Santa Theresia 
 
Sekretaris PIPA Keuskupan Pangkalpinang 
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PERTEMUAN KELUARGA PERTAMA 
KELUARGA TEGUH DAN PERCAYA AKAN KASIH SETIA ALLAH 

 
Tujuan: 
 Belajar dari Bunda Maria Keluarga semakin memperteguh imannya di tengah 

pandemi yang belum juga mereda. 
 Kepercayaan Maria terhadap Allah menguatkan keluarga untuk selalu 

berharap dan percaya pada Allah untuk membebaskan kita dari pandemi ini. 
 
 

PENGANTAR  
 
B. : Keluargaku yang terkasih,  kita kembali berkumpul untuk 

mendengarkan dan mendalami Sabda Allah. Pandemi belum juga 
mereda bahkan semakin parah. Kita seolah terombang-ambing dalam 
ketidakpastian dan merasa lelah menghadapi pandemi.  

 
  Dalam pertemuan di Bulan Oktober yang juga merupakan bulan 

Rosario, kita akan membaca dan merenungkan Sabda Tuhan dari Injil   
Lukas 1: 46-56. Tujuan yang mau dicapai pada pertemuan pertama ini 
adalah:  Keluarga kita semakin diteguhkan oleh kepercayaan Bunda 
Maria melalui Pujiannya. Dalam pujian ini, Maria mengungkapkan iman 
dan kepercayaannya yang teguh terhadap karya keselamatan yang 
ditawarkan oleh Allah. 

 
  Marilah kita siapkan hati, kita berdiri untuk memberikan penghormatan 

kepada Kristus, Sang Sabda yang hadir di tengah-tengah kita. (semua 
anggota keluarga memberikan hormat dengan menundukkan kepala). 

 
 B: Mari kita menghormati Sabda yang ada ditengah-tengah kita dengan 

menundukkan kepala. 
 
 Mari, kita membuat tanda kemenangan kita: Dalam Nama Bapa dan Putera 

dan Roh Kudus…. 
 
S Amin. 
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MEMBACA DAN MERENUNG TEKS KITAB SUCI  
DENGAN METODE TUJUH LANGKAH 

  
1. Kita Mengundang Tuhan 

I Mari kita hening sejenak dan kita menyadari kehadiran Tuhan dalam 
hidup kita. Dipersilahkan salah seorang dari kita mengundang Yesus 
dengan doa pembuka… 

 
2.  Kita Membaca Teks Kitab Suci (Alkitab) 

I Marilah membuka teks Kitab Suci yang diambil dari:  Lukas 1: 46-56 
(ulang lagi menyebut teks Injil, sampai semua anggota keluarga 
temukan teksnya) 

B Mari kita membacakan lagi teks-teks Kitab Suci tadi sambil kita 
memperhatikan gambar dalam kehidupan kita tadi. 

B Setelah dua kali membaca dan mendengar Sabda Tuhan, mari kita 
hening sejenak, kita diberi waktu merenung sejenak (hening 2-3 
menit). 

 
3. Kita memilih kata-kata. 

A. Kita memilih kata-kata atau ungkapan-ungkapan singkat, yang 
berhubungan dengan tema: mendoakannya dengan suara lantang 3 
kali, setiap kali diselingi dengan hening sejenak. 
 

4. Kita membiarkan Tuhan berbicara kepada kita dalam keheningan.  
B Kita berdiam diri selama beberapa menit, dan mempersilakan Tuhan 

berbicara kepada kita dan kita memberikan pesan cinta kepada-Nya. 
 

5. Kita mengungkapkan apa yang telah kita dengar di dalam hati. 
 
B Kata-kata mana yang menyentuh anda pribadi?  

Bagaimana kita telah menghayati kata atau ungkapan yang 
menyentuh kita (jangan berkhotbah atau diskusi) 

 
Kita minta 1 atau 2 orang sharing, apa yang Tuhan bicarakan kepada 
kita dalam keheningan tadi.... 

 
Lalu, kita memilih Sabda Kehidupan. 
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PENEGASAN: 
1) Dalam hidup, keluarga pastilah mengalami permasalahan dan peristiwa 

yang “tidak menyenangkan” terlebih pada situasi pandemi saat ini.  Itulah 
tantangan yang dihadapi oleh setiap orang dan keluarga. Setiap orang 
tidak luput dari tantangan tersebut. (Bdk. Amoris Laetitia 50 – 57). 

2) Bacaan tadi menunjukkan bahwa tantangan tersebut juga dialami 
keluarga kudus Nasareth. Tetapi Tuhan dengan cara-Nya hadir dan 
menyelamatkan keluarga,  karena keluarga setia kepada-Nya.  

3) Tuhan Yesus datang dan hidup dalam satu keluarga mengalami banyak 
kesulitan dan masalah: ada Herodes yang mencari dan mau membunuh 
Tuhan, Keluarga Kudus harus pergi ke Mesir hidup sebagai orang asing 
di sana. 

4) Berhadapan dengan masalah itu, Bapa Yosef mendengarkan dan setia 
mengikuti petunjuk dari malaikat Tuhan. 

5) Dengan kasih dan kesetiaan pada rencana Tuhan itu, mereka mampu 
bertahan menjalankan perutusan yang dipercayakan Tuhan walaupun 
tantangan kehidupan selalu datang. (Bdk. Amoris Laetitia 118). 

 
6. Kita membicarakan aksi  atau kegiatan yang kita yakini harus kita 

laksanakan bersama. 
B Mari kita laporkan tugas yang telah dilaksanakan pada rencana aksi kita 

di minggu lalu.... (kalau ada). 
Mari, kita diskusikan rencana aksi baru: tugas mana yang akan kita 
lakukan, siapa buat apa, dan bilamana:  
Apa yang kita lakukan supaya keluarga kita tetap bertahan dan kuat 
dalam menghadapi tantangan hidup saat ini dan masa mendatang?   
 

7. Kita berdoa bersama secara spontan. 
I Marilah kita ungkapan doa permohonan, doa syukur dan doa pujian 

secara spontan. 
 
 Kita satukan semua doa dengan doa yang diajarkan Yesus kepada kita: 

Bapa kami, 10 x Salam Maria dan dilanjutkan dengan Doa Tahun 
Communio. 

 
 Tutup dengan tanda salib dan sebuah lagu.  Pilihlah lagu yang bisa 

dinyanyikan oleh semua anggota keluarga. 
 

=***= 
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PERTEMUAN KELUARGA KEDUA 
 

Keluarga Membangun Kemandirian Pangan Pada Masa Adaptasi 
Kebiasaan Baru Covid-19 

 
Tujuan: 
 Keluarga katolik menyadari akan pentingnya mengusahakan ketahanan 

pangan di tengah pandemi Covid-19. 
 Keluarga katolik tetap membangun kemandirian pangan dalam keluarganya 

(memiliki kesempatan,peluang untuk memenuhi kebutuhan makanan sehat 
dan bergizi). 

 Keluarga katolik hidup bersama keluarga lain dengan saling berbagi satu 
sama lain. 

 
PENGANTAR 
B Selamat datang bapak / ibu / saudara-saudari yang terkasih dalam Tuhan 

Yesus Kristus.  
 
Pandemi Covid-19 mengakibatkan banyak orang kehilangan pekerjaan dan 
tidak memiliki kehilangan peluang untuk memenuhi kebutuhan hidup 
sehari-hari. Menanggapi situasi tersebut, PSE dan PIPA Keuskupan 
mengajak kita untuk merefleksikan tema pertemuan “Keluarga Katolik 
Membangun Kemandirian Pangan Pada Masa Adaptasi Kebiasaan Baru 
Covid-19.” Tema ini merupakan tema Hari Pangan Sedunia yang kita 
rayakan setiap tahun pada Bulan Oktober.  
 
Melalui tema ini, keluarga katolik diajak untuk menyadari akan pentingnya 
pangan di tengah pandemi Covid-19, keluarga katolik tetap membangun 
kemandirian pangan dalam keluarganya dan keluarga katolik bersama 
keluarga lain hidup saling berbagi satu sama lain. 
 
Dari tujuan pertemuan ini, kita akan merefleksikan persoalan pangan dalam 
terang sabda Tuhan yang diambil dari Injil Lukas 9: 12-17.  
 
Marilah kita siapkan hati, kita berdiri untuk memberikan penghormatan 
kepada Kristus, Sang Sabda yang hadir di tengah-tengah kita. (semua 
anggota keluarga memberikan hormat dengan menundukkan kepala). 
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MEMBACA DAN MERENUNG TEKS KITAB SUCI 
DENGAN METODE TUJUH LANGKAH 

 
1. Kita Mengundang Tuhan 

I. Mari kita hening sejenak dan kita menyadari kehadiran Tuhan dalam 
hidup kita.  

 
Dapatkah seorang dari kita mengundang Yesus dengan doa pembuka? 

 
2. Kita Membaca Teks Kitab Suci (Alkitab) 

B Marilah membuka teks Kitab Suci yang diambil dari: Injil Lukas 9: 12-
17. (ulang lagi sebanyak 2-3 kali: sampai semua peserta telah 
menemukan teks yang sama) 
 
Dapatkah seorang diantara kita membaca teks… bab…. ayat…. 
sampai….... 
 
Adakah diantara kita yang memegang Kitab Suci dari versi lain baik 
berupa bahasa atau pun lainnya.... diminta untuk membaca teksnya 
yang sama. (mungkin) 
 

3. Kita memilih kata-kata yang berhubungan dengan tema. 
B Kita memilih kata-kata atau ungkapan-ungkapan singkat, yang 

berhubungan dengan tema: tentang masalah kelaparan, tentang 
tanggapan Yesus, solusi apa yang diusulkan Tuhan?  

 
Jika sudah dipilih, silahkan mengungkapkan dalam suasana doa kata-
kata tersebut dengan suara lantang sebanyak 3 kali, setiap kali diselingi 
dengan hening sejenak (untuk mengulangi kata tersebut sebanyak 2 
atau 3 kali di dalam hati). 

 
4. Kita membiarkan Tuhan berbicara kepada kita dalam keheningan. 

I Kita berdiam diri selama .... menit, dan mempersilakan Tuhan berbicara 
kepada kita dan kita memberikan pesan cinta kepada-Nya. 

 
5. Kita mengungkapkan apa yang telah kita dengar di dalam hati. 

B Kata-kata mana yang menyentuh anda pribadi?  
Bagaimana kita telah menghayati kata atau ungkapan yang menyentuh 
kita (jangan berkhotbah atau diskusi) 
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Kita minta 1 atau 2 orang sharing, apa yang Tuhan bicarakan kepada 
kita dalam keheningan tadi.... 
 
Lalu, kita memilih Sabda Kehidupan. 
 

PENEGASAN: (diharapkan anggota keluarga membaca secara bergiliran) 

 

1) Keluarga katolik membangun kemandirian pangan dalam keluarganya 
berarti  mereka mempunyai kesempatan, peluang untuk memenuhi 
kebutuhan pangan. 

2) Beberapa cara membangun kemandirian pangan dalam keluarga:  
a. Keluarga bisa memanfaatkan lahan pekarangan rumah atau halaman 

sekitarnya untuk menanam kebutuhan seperti sayur, buah, bunga, dll.  
b. Mengkonsumsi makanan secukupnya. Bapa Paus Fransiskus dalam 

pesan untuk Hari Pangan Sedunia tahun 2019 mengingatkan kita 
bahwa makan makanan yang berlebihan dan tidak teratur dapat 
memperburuk kesehatan tubuh. Makan yang sehat itu artinya makan 
yang berasal dari hasil bumi, seperti sayur mayur, buah-buahan, ikan, 
dll.  

c. Saling menguatkan dan “saling berbagi sepanjang hayat” (Bdk. 
Amoris Laetitia 123). Dengan cara ini kita keluarga-keluarga 
melaksanakan undangan Yesus untuk “memberi mereka makan.” 
(Lukas 9: 13)  

 
6. Kita membicarakan tugas yang kita yakini harus kita laksanakan 

bersama.  
I Mari kita laporkan tugas yang telah dilaksanakan pada rencana aksi kita 

di minggu lalu.... 
 

Mari, kita diskusikan rencana aksi baru: tugas mana akan kita lakukan, 
siapa buat apa dan bilamana: apa yang bapa atau ibu, atau anak, atau 
tetangga  lakukan supaya tetap bertahan dalam iman dan kuat dalam 
kebutuhan pangan untuk keluarga kita? 
 

7. Kita berdoa bersama secara spontan. 
A Marilah kita ungkapan doa permohonan, doa syukur dan doa pujian 

secara spontan. 
 

Kita satukan semua doa dengan doa yang diajarkan Yesus kepada kita: 
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Bapa kami, 10 x Salam Maria dan dilanjutkan dengan Doa Tahun 
Communio. 
 
Tutup dengan sebuah lagu, pilih lagu yang bisa dinyanyikan oleh semua 
peserta. 

 
=***= 

 
 
 
 
 
 
 

Modul ini Kerjasama PIPA Keuskupan 
Dan Komisi PSE Keuskupan Pangkalpinang 

 


