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1.  Siapkan  altar  dengan  KS  ditakhtakan  di  atasnya  diapit  dengan  dua  lilin 

bernyala. 

2.  Modul ini merupakan sarana bantu bagi Anda untuk bisa tetap terlibat aktif 

dalam kegiatan KBG/paroki walaupun dilaksanakan dari dan di rumah Anda. 

3.  Modul  pendalaman  untuk  setiap  tema  yang  sama,  disediakan  dalam  dua 

bentuk:  Pertama: Bahan Pendalaman Iman dan  kedua, dalam bentuk 

Doa.  Dengan  itu  diharapkan  dapat  dilaksanakan  secara pribadi/perorangan 

maupun  bersama-sama anggota keluarga layaknya pertemuan  di  KBG.  Jika 

dilaksanakan sendiri, kata “kita” diganti “aku/saya”. 

4.  Jika dilaksanakan bersama anggota keluarga: 

a.  Tentukan siapa yang menjadi pemandu 

b.  Pemandu membagi tugas atau memimpin sendiri 

c.   Pada bagian aksi nyata, bacalah pertanyaan dan ajaklah keluarga berdiskusi 
apa yang bisa dilakukan.
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PENDALAM IMAN DALAM KELUARGA 

DI TAHUN SANTO YOSEF BULAN 

JANUARI 
 

Tema : Keluarga Merayakan Tahun Santo Yosef 
 

 

Tujuan 

Supaya keluarga mengetahui dan memahami latar belakang 

pencanangan Tahun 2021 sebagai Tahun Santo Yosef oleh 

Bapa Paus Fransiskus dan oleh Paroki kita. 
 
PENGANTAR 

Anggota keluarga yang terkasih, pada malam hari kita akan 

memulai  pendalaman  iman  tahun  santo  Yosef.   Tema 

pendalaman iman keluarga  malam ini adalah: “Keluarga 

merayakan   tahun   Santo   Yosef”.   Kita   diajak   untuk 

memahami latar belakan pencanangan tahun 2021 sebagai 
Tahun Santo Yosef. Maka mari  kita  awali  doa  keluarga  
ini dengan doa pembuka. 

 

 

DOA PEMBUKA 
Dipersilahkan salah satu anggota keluarga membuka doa 

keluarga dengan mengundang kehadiran Tuhan. 
 

 

MEMBACA KITAB SUCI
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Mari kita hening sejenak untuk mempersiapkan hati kita, 

untuk mendengarkan Firman Tuhan. 
 

 

Mari kita buka Kitab Suci dari Injil Santo Matius  Bab 2, 

ayat 13-14 

Dipersilahkan      salah      seorang      anggota      keluarga 

membacanya. 

Setelah membaca kita hening sejenak…….. 
 

 

Pertanyaan pendalaman  Teks: 

 Melalui siapa dan  dalam  bentuk  apa Tuhan  Allah 

menyampaikan pesannya kepada St. Yosef? 

      Apa pesan yang disampaikan kepada St. Yosef? 

 Apa  yang  dilakukan  St.  Yosef  setelah  mendapat 

perintah Tuhan itu? 

      Mengapa St. Yosef mau melakukan perintah Tuhan? 
 

 

Penegasan 
(Salah satu anggota keluarga membacakan penegasan ini 
atau bisa dibacakan secara bergantian) 

 Dalam   teks   Kitab   Suci   kita   telah   membaca   dan 

mendengar        bahwa,        Tuhan        menyampaikan 
pesan/perintah  kepada  Santo  Yosef  melalui  malaikat 
dalam mimpi. 

 Kemudian Yusuf, setelah mendengar peringatan dalam 

mimpi, ia "membawa anak itu dan ibunya bersamanya 
pada malam hari dan melarikan diri ke Mesir, di mana 

dia    tinggal    sampai    kematian    Herodes,    untuk 

menggenapi  apa  yang  telah  Tuhan  katakan  melalui
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nabi: "Dari Mesir aku memanggil anakku" "(Mat 2: 14- 

15; lih. Hos 11: 1). 

 Dengan cara ini, sama seperti ketika Santo Yosef dalam 

mimpi diperintahkan Tuhan untuk mengambil   Maria 
sebagai istrinya, Santo Yosef menunjukkan sikap taat, 
kemauan   dan   kesiapsediaan   untuk   melaksanakan 

rencana  Tuhan  yang  dipercayakan  kepadanya.  (bdk. 

Paus Yohanes Paulus II dalam REDEMPTORIS 

CUSTOS, no.3). 

        Dalam   kaitan   dengan   itu,   maka,   pada   tanggal   8 

Desember 2020 yang lalu, Paus Fransiskus menetapkan 

Tahun St. Yosef, yang dimulai dari tanggal 8 Desember 

2020 hingga 8 Desember 2021. Dan Penetapan ini, 

ditandai  dengan  dikeluarkan  Surat  Apostolik  Patris 
Corde (Hati Seorang Bapa) 

 Dalam Surat Apostolik “Patris Corde”,  Tahun St Yosef 

oleh Paus Fransiskus ini, ditempatkan dalam dua 

konteks: Pertama, peringatan 150 tahun penetapan  St.  

Yosef  sebagai  pelindung  Gereja  oleh Paus Pius   IX   

(dalam  Quemadmodum   Deus,   yang dikeluarkan pada 

tanggal 8 Desmeber 1870). Kedua, situasi krisis 

pandemi akibat wabah covid-19 ini, kita mengalami dan 

merasakan   bahwa kita tidak bisa berjalan   sendiri.   

Hidup   kita   dijalin   bersama   dan ditopang oleh orang-

orang disekitar kita. Banyak orang (pemerintah,  dokter,  

perawat,  orangtua,  dll) berusaha penuh kesabaran setiap 

hari dan menanamkan harapan, tidak  menebar  

kepanikan  dan  ketakutan,  tetapi tanggung jawab 

bersama. (\
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 Dalam situasi ini, Bapa Suci Fransiskus, mengajak kita 

untuk  berpaling  kepada  Santo  Yosef,  seorang  yang 

patut  diteladani,  dan  menemukan  dalam  diri  Santo 

Yusuf – laki-laki yang tidak diperhatikan, laki-laki 

dalam kehadiran sehari-hari, bijak dan tersembunyi – 

seorang perantara, seorang pendukung dan seorang 

pembimbing pada saat-saat sulit. 

 Kata  Paus  Fransiskus dalam Surat Apostoliknya itu:  

“St.  Yosef  mengingatkan  kita bahwa semua orang yang 

tampaknya tersembunyi atau yang tidak kelihatan 

memiliki peran dan andil yang tak tertandingi dalam 

sejarah keselamatan. Di dalam diri Bapa Yosef, kita 

dapat melihat bagaimana kita bisa mencintai Yesus 

Dengan Hati Seorang Bapa. 

        Untuk kita,  sebagai satu umat Allah di Paroki St. Yosef 

Katedral   menyambut   perayaan   ini   dengan   penuh 

syukur.    Teristimewa, karena Bapa Yosef dipilih 

menjadi Pelindung Paroki kita. Setiap tahun, kita 

merayakan Ulang Tahun Paroki dengan pelbagai 

kegiatan.  Namun,  pada  tahun  ini,  dalam  kesatuan 

dengan Gereja Universal, kita merayakan secara 

istimewa karena bertepatan dengan pencanangan Tahun 

St. Yosef oleh Bapa Fransiskus. 

        Ajakan     itu     sangat     relevan     bagi     Keuskupan 

Pangkalpinang karena Bapa Uskup menetapkan tahun 

2021 sebagai Tahun Komunio dalam Keluarga.   Kita 

mau merawat, memperkuat hidup komunio kita 

khususnya  di  dalam  Keluarga,  dengan  belajar  dari 

Santo    Yosef    dengan    keutaman-keutaman    yang
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dimilikinya Dengan demikian Santo Yosef sungguh- 

sungguh menjadi teladan bagi kita dalam membangun 

komunio dalam keluarga. 

 Keutamaan-keutamaan St. Yosef yang bisa kita teladan 

dalam membangun komunio dalam keluarga adalah: 

Bapa yang dikasihi, bapa yang lemah lembut, bapa 

yang taat, bapa yang menyambut/menerima, bapa 

yang berani dan kreatif, bapa pekerja dan bapa 

bayangan. Ketujuh keutamaan  St. Yosef ini akan kita 

renungkan sepanjang tahun ini, dan diharapkan menjadi 

bagian dari cara kita berpikir, kita merasa dan bertindak 

dalam hidup kita untuk membangun keluarga kita. 

 Maka,  tema  besar  Tahun  St.  Yosef  Paroki  Katedral 

Pangkalpinang adalah: “KEUTAMAAN ST. YOSEF 

UNTUK PERSEKUTUAN KASIH SEUMUR 

HIDUP DALAM KELUARGA-KELUARGA DI 

KBG. Dengan moto: 

MOTO: “BANGUNLAH, AMBILLAH ANAK ITU 

DAN IBUNYA” (Mat 2:13) 
 

 

AKSI NYATA DALAM KELUARGA 

Membangun niat untuk setia mengikuti pendalaman iman 

atau doa (devosi) untuk merenungkan keutamaan-keutaman 

St. Yosef selama Tahun St. Yosef. 
 

 

Doa Bapa Kami 

Berkat  Penutup  dari  Bapak  kepada  Ibu,  anak-anak  dan 

anggota keluarga lain (jika ada) 
Lagu Penutup : PS 644 : Santo Yosef yang Menjaga
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DOA KELUARGA TAHUN SANTO YOSEF 

BULAN JANUARI 2021 
 

 

Tema : Keluarga Merayakan Tahun Santo Yosef 
 

 

PENGANTAR 
Anggota  keluarga  yang  terkasih,  tahun  ini  paroki  kita 
merayakan tahun St. Yosef.   Kita akan mengawali tahun 

santo Yosef dengan berdoa dalam keluarga. Tujuan supaya 

keluarga mengetahui dan memahami latar belakang 

pencanangan Tahun 2021 sebagai Tahun Santo Yosef oleh 

Bapa Paus Fransiskus dan oleh Paroki kita. 
 

 

Mari kita siapkan hati kita untuk berdoa bersama. 
 

 

PENGHORMATAN KEPADA SABDA ALLAH 
F  Mari,  kita  berdiri  untuk  memberikan  penghormatan 

kepada Kristus, Sang Sabda yang hadir di tengah-tengah 

kita. (semua anggota KBG memberikan hormat dengan 

menundukkan kepala). 
 

 

DOA MENGUNDANG TUHAN 
F  Saya persilahkan salah seorang dari kita mengundang 

Tuhan dalam doa pembuka. Saya persilakan! 
 

 

MENDENGARKAN SABDA TUHAN 
F   Mari mempersiapkan hati kita, mendengarkan Firman 

Tuhan.
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Mari kita buka Kitab Suci dari Injil Santo Matius  Bab 

2, ayat 13-14 

Dipersilahkan     salah     seorang     anggota     keluarga 

membacanya. 
 

 

HENING SEJENAK 

DOA   BERSAMA   DENGAN   PERANTARAAN   ST. 

YOSEF, dalam merayakan Tahun St. Yosef 
 

 

P :  Bapa Yosef, engkau menunjukkan sikap taat dan setia 

kepada kehendak dan perintah Allah. 

U :  Semoga kami pun taat dan setia seperti engkau. 

P :  Bapa Yosef,  engkau bersedia  melaksanakan rencana 

Tuhan yang dipercayakan kepadamu. 

U :  Semoga  kami  pun  bersedia  melaksanakan  rencana 

Tuhan yang dipercayakan kepada kami. 

P :  Bapa Yosef, engkau mendampingi Bunda Maria dan 

melayani   Yesus   dalam   misi   penyelamatan   Allah 
dengan hati seorang Bapa. 

U :  Semoga  kami  pun  mampu  menjadi  pelayan  dalam 

keluarga kami. 

P :  Bapa  Yosef,  engkau  memberikan  diri  secara  total 

demi terwujudnya karya penyelamatan Allah. 

U :  Semoga  kami  pun  mampu  memberikan  diri  secara 

total  untuk  mewujudkan  karya  penyelamatan  Allah 

dalam keluarga kami. 

P :  Bapa     Yosef,     engkau     terlibat     dalam     karya 

penyelamatan  Allah  dengan  cara  yang  tersembunyi 
(tidak kelihatan) dan tidak banyak bicara.
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U :  Semoga kami pun sanggup ambil bagian dalam karya 

penyelamatan yang sederhana meskipun tidak terlihat. 
P :  Bapa    Yosef,    engkau    adalah    pelindung    Gereja 

universal. Secara khusus ini kami diajak Bapa Suci 

Fransiskus untuk merenungkan dan melaksanakan 

keutamaan-keutamaamu dalam karya keselamatan 

Allah. 

U :  Semoga      kami      mampu      merenungkan      dan 

menghidupkan keutamaan-keutamaan St. Yosef dalam 

keluarga kami. 

P :  Bapa Yosef, kami merasa bersyukur karena engkau 

menjadi Pelindung paroki kami yang tercinta. 
U :  Semoga engkau juga melindungi keluarga kami. 
P :  Bapa Yosef, engkau mengikuti perintah Tuhan yang 

disampaikan oleh malaikat Tuhan: “Bangunlah, 

ambillah anak itu dan ibu-Nya!” 

U :  Semoga moto tersebut menjadi motivasi kami untuk 

meneladan keutamaan-keutamaan St. Yosef. 
 

 

MELAKSANAKAN AKSI NYATA 
F :    Seturut rencana yang sudah disusun oleh paroki dan 

KBG sepanjang  tahun  santo  Yosef,  keluarga  setia 

mengikuti pendalaman iman atau doa (devosi) untuk 

merenungkan keutamaan-keutaman St. Yosef. 
 

 

DOA-DOA 
F   : Mari kita ungkapkan doa-doa kita secara spontan baik 

dalam  rupa  doa  permohonan  maupun  doa  syukur 

(terima kasih) secara spontan.
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DOA SPONTAN 
F :  Mari kita doakan bersama doa umat Paroki Katedral 

St. Yosef dengan perantaraan St. Yosef 

DOA TAHUN ST. YOSEF 

BERKAT PENUTUP 
PUJIAN PENUTUP (fakultatif) 

 

 

 


