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HM Advent I: Injil Markus 13:33-37
"Hati-hatilah dan berjaga-jagalah! Sebab kamu tidak tahu bilamanakah waktunya tiba. Dan halnya
sama seperti seorang yang bepergian, yang meninggalkan rumahnya dan menyerahkan tanggung jawab
kepada hamba-hambanya, masing-masing dengan tugasnya, dan memerintahkan penunggu pintu supaya
berjaga-jaga. Karena itu berjaga-jagalah, sebab kamu tidak tahu bilamanakah tuan rumah itu pulang,
menjelang malam, atau tengah malam, atau larut malam, atau pagi-pagi buta, supaya kalau ia tiba-tiba datang
jangan kamu didapatinya sedang tidur. Apa yang Kukatakan kepada kamu, Kukatakan kepada semua orang:
berjaga-jagalah!"
Renungan singkat
Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, minggu ini kita membuka tahun liturgi Gereja yang
baru, yaitu tahun B/1. Hari ini kita juga memulai masa adven, masa penantian kedatangan
Kristus. Inilah tradisi yang kita miliki sebagai orang katolik, yaitu 4 minggu masa adven untuk
mempersiapkan diri menyambut kelahiran dan kedatangan Kristus di dunia ini. Apakah anda
sudah membuat lingkaran adven di rumah anda? Mari kita membuatnya supaya kita bisa
menghadirkan suasana adven di rumah dan di keluarga kita masing-masing.
Menjalani masa adven sepertinya bukan sesuatu yang mudah karena di sekitar
kita ada begitu banyak hiasan Natal yang dipasang di mana-mana dan juga lagu-lagu natal yang
sudah mulai diputar di banyak tempat. Orang langsung diajak merayakan Natal, tanpa
mempersiapkan diri secara rohani. Natal dalam sejarah orang Israel adalah suatu penantian
yang sangat panjang, sehingga mereka sampai tidak mengenali Sang Mesiah yang sudah
begitu lama mereka nantikan. Dalam sejarah Israel, kita mengenal suku Anawim, yaitu suku
kecil di Israel yang tetap menjaga dan memelihara lilin harapan akan kedatangan Sang Mesias ini tetap
menyala. Walaupun lelah dan harapan tak kunjung datang, mereka terus menanti dan berharap dengan penuh
iman. Mereka senantiasa berjaga-jaga. Mari, kita juga belajar untuk berjaga-jaga dalam hidup ini agar kita bisa
menyadari kehadiran Sang Mesias itu dalam hidup kita. (Rm. Kurniawan Diputra, CM)

Tradisi Masa Adven
https://www.katolisitas.org/seputar-adven-dan-natal/
Begitu pentingnya peristiwa kelahiran Yesus Sang Putera, sehingga Gereja mempersiapkan umatnya
untuk memperingatinya; dan masa persiapan ini dikenal dengan masa Adven. Kata “adven” sendiri berasal
dari kata “adventus” dari bahasa Latin, yang artinya “kedatangan”. Masa Adven yang kita kenal saat ini
sebenarnya telah melalui perkembangan yang cukup panjang. Pada tahun 590, sinode di Macon, Gaul,
menetapkan masa pertobatan dan persiapan kedatangan Kristus. Kita juga menemukan bukti dari homili
Minggu ke-2 masa Adven dari St. Gregorius Agung (Masa kepausan 590-604). Dari Gelasian Sacramentary,
kita dapat melihat adanya 5 minggu masa Adven, yang kemudian diubah menjadi 4 minggu oleh Paus
Gregorius VII (1073-1085). Sampai sekarang, masa Adven ini dimulai dari hari Minggu terdekat dengan
tanggal 30 November (hari raya St. Andreas) selama 4 minggu ke depan sampai kepada hari Natal pada
tanggal 25 Desember.
Masa Adven ini berkaitan dengan permenungan akan kedatangan Kristus. Kristus memang telah datang ke
dunia, Ia akan datang kembali di akhir zaman; namun Ia tidak pernah meninggalkan Gereja-Nya dan selalu

hadir di tengah- tengah umat-Nya. Maka dikatakan bahwa peringatan Adven merupakan perayaan akan tiga
hal:
1. peringatan akan kedatangan Kristus yang pertama di dunia,
2. kehadiran-Nya di tengah Gereja, dan
3. penantian akan kedatangan-Nya kembali di akhir zaman.
Maka kata “Adven” harus dimaknai dengan arti yang penuh, yaitu: dulu, sekarang dan di waktu yang akan
datang.
Ini adalah dasar dari pengertian tiga macam kedatangan Kristus yang dipahami Gereja Katolik. Pemahaman
ini menjiwai persiapan rohani umat; dan hal ini tercermin dalam perayaan liturgi dalam Gereja Katolik. Sebab
di antara kedatangan-Nya yang pertama di Betlehem dan kedatangan-Nya yang kedua di akhir zaman, Kristus
tetap datang dan hadir di tengah umat-Nya. Hanya saja, masa Adven menjadi istimewa karena secara khusus
Gereja mempersiapkan diri untuk memperingati peristiwa besar penjelmaan Tuhan, menjelang peringatan hari
kelahiran-Nya di dunia.
Katekismus Gereja Katolik (KGK, 524) menuliskan:
KGK, 524 Dalam perayaan liturgi Adven, Gereja menghidupkan lagi penantian akan Mesias; dengan demikian
umat beriman mengambil bagian dalam persiapan yang lama menjelang kedatangan pertama Penebus dan
membaharui di dalamnya kerinduan akan kedatangan-Nya yang kedua (Bdk. Why 22:17.). Dengan merayakan
kelahiran dan mati syahid sang perintis, Gereja menyatukan diri dengan kerinduannya: “Ia harus makin besar
dan aku harus makin kecil” (Yoh 3:30).
Pada masa Adven, umat Katolik sering melakukan ulah kesalehan yang baik, yang berakar selama
berabad-abad. Ulah kesalehan ini bertujuan untuk membantu mempersiapkan umat dalam menyambut
kedatangan Sang Mesias. ((Kongregasi Ibadat dan Tata Tertib Sakramen, Direktorium tentang Kesalehan
Umat dan Liturgi, Asas-asas dan pedoman, 97)) Semua ulah kesalehan ini mengingatkan umat akan Sang
Mesias yang sebelumnya telah dinubuatkan melalui perantaraan para nabi dalam Perjanjian Lama. Ulah
kesalehan ini juga mengingatkan umat Allah akan Kristus yang lahir dari Perawan Maria dengan begitu banyak
kesulitan, yang akhirnya terlahir, namun terlahir di kandang, di tempat yang kurang layak.
AgendaTetap
1. Misa Indonesia: Minggu jam 12:00.
2. Sekolah Bina Iman Anak Katolik (Sunday School): Via zoom. Info: Gustinah/Yosephine (267) 334-5032
3. Karya Pendidikan dan pengumpulan uang logam/recehan di Indonesia: Anda dapat menjadi donator
tetap atau donator tidak tetap. Info: Ibu Tina, Ibu Lili-Aurelia, Ibu Tienneke.
4. Iuran bulanan $10 per keluarga harap di berikan kepada Ibu Tina Palma atau Ibu Lili-Aurelia.
5. Misa Harian: diadakan di Gereja setiap hari pada jam 08:30 dalam bahasa Inggris.
6. Imigrasi: ketahuilah hak anda jika berhadapan dengan anggota imigrasi dan hubungi NSM hotline 24 jam
di (267) 345-5248. Untuk pertanyaan lain hubungi (215) 279-7060.
Pengumuman
1. Pendalaman Kitab Suci akan dilakukan via zoom, Senin, 30 November 2020, Pk. 19:00
2. Misa Jumat pertaa diadakan di Gereja, Jumat, 4 Desember 2020, Pk. 19:00.
3. Doa Rosario akan diadakan via zoom, Sabtu, 5 Desember 2020, Pk. 19:00.
4. Gereja St. Thomas Aquinas mengadakan raffle ticket 50/50, mulai tanggal 28 November – 13 Desember
2020. Mari kita bersama-sama mendukung kegiatan penggalangan dana untuk Gereja St. Thomas
Aquinas.
5. Agenda kegiatan selama masa adven:
• Membuat karangan adven di rumah masing-masing
• Novena Adven via zoom, mulai 16-24 Desember 2020, Pk. 7:00 PM
• Rekoleksi adven via zoom, bersama Rm. Ignatius Suparno, CM, Jumat, 18 Desember 2020, Pk. 7:00
PM
• Jadwal pengakuan dosa menyusul
• Aksi Natal akan diberikan untuk mendukung karya misi Romo CM di Paroki St. Montfort-Serawai,
Kabupaten Sintang, Kalimantan Barat.

Gereja St. Thomas Aquinas telah menjadi rumah bagi komunitas katolik Indonesia selama 21 tahun.
Mari kita mendukung keberadaan Gereja St. Thomas Aquinas dengan mengisi sensus.
Pastikan anda tercatat!

SENSUS KKI PHILADELPHIA 2020
18 Oktober – 22 November 2020
• Via @mail, kirim ke sensus_kkiphl@yahoo.com
• Via WhatsApp, kirim ke 215-500-8353
• via formulir kertas, serahkah ke Sandy/Roedy W

Pilih bentuk formulir:
• Formulir Pribadi
• Formulir Keluarga
Pilih cara mengisi formulir:

Sensus K K I Philadelphia
18 Oktober 2020 – 22 November 2020

Pribadi:
individu 21 tahun ke atas

Kirim ke email
sensus_kki_phl@yahoo.com

Keluarga:
pasangan atau keluarga

Kirim ke nomor
WA 215-500-8353

Masukkan ke kotak sensus atau serahkan
kepada Sdri. Sandy Widura atau Bpk.
Roedy Wibisono

Pastikan Anda Tercatat

