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T 
idak terasa Meditasi 

Kristiani BSD berusia 4 

tahun sejak berdiri-nya 

pada ta-

hun 2010. Sebagai uca-

pan syukur atas anuge-

rah Tuhan, maka pada 

tanggal 19-20 Juli 

2 0 1 4  d i a d a k a n 

rekoleksi di Wisma 

Kompas (Cipanas).  

Sebanyak 46 orang 

b e r a n g k a t 

menggunakan 2 bis 

dari BSD menuju lo-

kasi rekoleksi di  

Cipanas.  

Tema  “Diutus Untuk Mewartakan 

Cahaya Abadi Yang Bersinar di 

Kedalaman Hati” dibawakan 

dengan sangat menyentuh oleh  

Romo Vincent K. Watun,OMI.  

Dalam sesi pengajaran, Romo men-

jelaskan bahwa Allah menciptakan 

manusia terdiri dari FISIK (tatanan 

badan), PSIKIS (intelektual), dan 

SPIRITUAL/ROH  (tatanan hati). 

Ketika kita berdoa kontemplatif, 

kita belajar menemu-kenali kese-

kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, 

kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah-

lembutan dan penguasaan diri. Ketika manu-

sia telah mulai mengenal Ca-

haya Abadi ini kemudian 

akan menemukan dorongan 

untuk mewartakan-nya, agar 

Kerajaan Allah semakin nyata 

di “atas bumi” seperti di da-

lam Surga. 

Kegiatan rekoleksi diakhir 

dengan Misa Kudus. Para pe-

serta merasa begitu gembira 

dan bersemangat untuk 

mewujudkan secara nyata 

untuk mewartakan Cahaya Abadi kepada 

sesama.  

“Diutus Untuk Mewartakan Cahaya Abadi 

Yang Bersinar Dikedalaman Hati” adalah  

Tema Rekoleksi dari Meditasi Kristiani 

St.Monika BSD memperingati ulang tahun 

yang ke-4. Tugas perutusan untuk mewar-

takan atau memancarkan cahaya dari kedala-

man hati tidaklah mudah, ini perlu Rahmat 

Allah.  

Baru 5 bulan kemudian salah satu tugas peru-

tusan itu mampu diwujudkan dengan 

mengumpulkan anak-anak tingkat  

jatian diri kita dan di kedalaman 

hati itu ada Cahaya Abadi yang ber-

sinar yaitu Roh Allah sendiri. Se-

bagai suatu proses perjuangan un-

tuk mencapai kesadaran ini mung-

kin saja kita membagi-bagi fase per-

tumbuhannya. Akan tetapi, apalah 

artinya tingkat pertumbuhan itu 

ketika yang menjadi tujuan adalah 

persatuan dengan Roh Maha 

Agung, yang tak terbatas, yang tak 

dapat dibandingkan dengan apa-

pun juga. jika Roh itu sudah mem-

impin kita maka akan nampaklah 

buah-buahNya seperti kata Rasul 

Paulus dalam suratnya kepada 

Jemaat di Galatia (5: 22 – 23) yaitu 

Meditator Meditasi Kristiani Komunitas BSD 
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SD s/d SMA untuk diberi pengarahan 

tentang Meditasi dan selanjutnya 

seminggu sekali akan dipraktekkan 

dalam kelompok . 

Pada tanggal 9 November 2014 men-

jadi titik awal bagi anak-anak kita. 55 

anak yang didampingi 

oleh orang tuanya dan 

pendampingnya untuk 

mengikuti pengarahan 

dari ibu Imelda di Aula 

St Dorothea dari jam 

10.30 s/d jam 13.00. 

Acara cukup padat. 

Tapi kami merasa ber-

syukur dari antara anak

-anak itu sudah ada 

yang mulai kumpul 

bermeditasi lebih dahulu, tiap hari 

Jumat sesudah pulang sekolah.  

Kelompok ini ikut terlibat dalam 

acara tersebut dengan membuka 

acara dengan nyanyian yang berjudul 

“ARBAB”, dan menjelang acara prak-

tek Meditasi yang dipandu oleh ibu 

Imelda, kelompok anak –anak juga 

menyanyikan lagu yang berjudul “My 

Happy heart”  yang merupakan lagu 

persiapan Meditasi Anak. Setelah 

mereka menyanyikan lagu tersebut 

lalu seluruh anak diajak mengikuti 

menyanyi,  dan ketika pelatihan 

Meditasi dipraktekkan mereka semua 

menyanyi untuk mengawali pelatihan 

doa hening. Kami merasa lagu itu ba-

gus untuk perkenalan awal pada anak 
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tentang Doa Meditasi. Mengapa pili-

han pertama dari tugas perutusan 

mewartakan cahaya abadi kepada 

anak-anak? Bagaimana caranya? Anak

-anak harus dituntun menemukan 

Cahaya Abadi itu dalam batin mereka 

yang paling dalam, dalam bait Allah 

yang Kudus di hati mereka. Salah satu 

caranya adalah dengan mengajak 

anak ber Meditasi, “ MEDITASI KRIS-

TIANI” Ini adalah cara yang paling 

sederhana. Anak-anak dari usia dini 

harus sudah mulai kita perkenalkan 

dengan Meditasi Kristiani. Mereka 

harus kita ajak mempraktekkan dan 

mengalami sendiri Doa Hening.  

Mengapa anak-anak ? Karena Allah 

sendiri memanggil mereka, dan kita 

harus menuntun anak-anak untuk da-

tang menjawab panggilan Nya, 

dengan jalan berdoa yang benar di-

mana pusatnya adalah Kristus sendiri. 

Salah satu cara yang sederhana ada-

lah Meditasi Kristiani. Dengan ber-

meditasi, anak akan 

menemukan kejerni-

han hati; anak akan 

menjadi focus mudah 

menerima pelajaran dan  

memecah persoalan, dalam bermedi-

tasi anak akan mengalami seperti 

yang ditulis oleh St. Paulus kepada 

umat di Galatia 5; 22-23 (kasih, suka-

cita, kedamaian, kesabaran, kemu-

rahan, kebaikan, pengertian, pengen-

dalian diri).  Apa bila ini pernah di-

alami anak-anak kita, maka mereka 

boleh diharapkan akan bertemu dan 

memandang Cahaya Abadi yang ber-

sinar di kedalaman hati mereka.  

Maka dengan mengajak anak ber-

meditasi, kita turut menyiapkan masa 

depan Gereja dengan baik.  
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P 
uji dan Syukur kami ucap-

kan kepada Tuhan yang 

Maha Kasih dan Maha 

Penyayang atas kesem-

buhan yang telah diberikan kepada 

Ibu Kindawati Sumantri sebagai na-

sional koordinator meditasi kristiani 

Indonesia, yang pada bulan July yang 

lalu mendapat musibah yang hampir 

merenggut nyawanya, tetapi karena 

keyakinan beliau yang begitu kuat 

bahwa Allah selalu mendampingi be-

liau, lewat mantra yang didaraskan 

terus menerus didalam hati pada saat 

akan menjalani operasi otak dan juga 

tentunya dengan juga menyerahkan 

semua perkara didalam tanganNya.  

Saat ini ibu Kindawati dapat kembali 

beraktifitas melakukan kegiatan rutin 

sehari-hari dan juga melakukan pela-

yanan didalam komunitas.   

Tanggal 31 Agustus 2014 diadakan 

Misa Pengucapan Syukur atas 

pulihnya kesehatan Ibu Kindawati, 

Moderator Nasional WCCM Indone-

sia, di Aula TK Santa Ursula Jakarta. 

Misa Pengucapan Syukur ini juga 

menjadi acara temu-kangen para 

meditator se-Jabobotabek.  Sesudah 

homili singkat, acara dilanjutkan 

dengan berbagi pengalaman oleh Ibu 

Kindawati sehubungan saat-saat kritis 

yang baru saja dilalui. Pengalaman 
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sakit pada akhirnya menjadi pengalaman berkat karena ia 

melihat bimbingan tangan  

Allah yang melindunginya mu-

lai dari mengikuti acara 

'Simposium Mencegah Stroke' 

sampai penyembuhan luka 

operasi otak yang cepat.  

Penyakit yang dialaminya 

sebenarnya sangat berbahaya 

bila tidak ditangani tepat wak-

tu. Selain dapat menyebabkan 

kelumpuhan permanen tetapi 

juga dapat mengancam jiwa. 

Yang menarik ia merasakan 

kekuatan doa dari komunitas 

dan melihat buah meditasi pa-

da saat ia sangat membutuh-

kan dukungan. Meditasi mem-

buat dia tenang menghadapi 

semuanya ini. Pada akhirnya ia 

pun dapat mendaraskan 

mazmur 'Sekalipun aku ber-

j a l a n  d a l a m  l e m b a h 

kekelaman, aku tidak takut 

bahaya, sebab Engkau beser-

taku' (Mzm 23: 4). Sesudah 

komuni dilanjutkan dengan 

meditasi bersama. Setelah 

Misa selesai, para meditator 

diminta foto bersama dan 

ternyata makan malam pun sudah tersedia dibelakang aula. (HW)  

Cerita kesaksian ibu Kindawati dengan kesembuhannya dapat dibaca selekapnya 

di http://www.meditasikristiani.com/sharingimankindawatijuli2014.pdf 

Syukuran atas kesembuhan Ibu Kindawati Sumantri  

Romo C.Verbeek OCarm, Saat memimpin Misa Syukuran 
untuk Ibu Kindawati.  

Romo C.Verbeek OCarm, Saat memimpin Misa Syukuran 
untuk Ibu Kindawati.  

http://www.meditasikristiani.com/sharingimankindawatijuli2014.pdf
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Peringantan ini diisi dengan 

rekoleksi bersama seputar 

pengenalan sepintas bahan ETW 

berlangsung pada tanggal 14 Sep-

tember 2014. Dengan tema yang 

didalami adalah “JALAN SEMPIT 

DAN SEDERHANA BERTEMU  

ALLAH”. 

Materi ini terutama diperuntukkan 

bagi peserta yang baru belajar 

mengenal Meditasi Kristiani serta 

peneguhan bagi peserta yang su-

dah mengenal dan mengalami 

Meditasi Kristiani. Rekoleksi ini 

memang awalnya diperuntukkan 

bagi yang sudah mengalami Medi-

tasi Kriatiani. Namun dalam pros-

es ternyata banyak juga yang ingin 

belajar mengenal Meditasi Kristia-

ni. Akhirnya penyampaian bahan 

pun disesuaikan. 

Peserta yang hadir 97 orang, 

terdiri dari paroki St. Cornelius 

Madiun, Paroki Mater Dei Madi-

un, komunitas Meditasi Kristiani St 

Yosef Ngawi, dan dikunjungi oleh 

perwakilan komunitas Meditasi 

Kristiani Solo dan Yogyakarta. Pa-

nitia rekoleksi ini dikelola oleh 

komunitas Meditasi Kristiani St. 

Cornelius Madiun. Yang mengisi 

rekoleksi Romo RD. Y. Fusi Nusantoro. Kunjungan dari 

perwakilan komunitas Solo dan Yogyakarta terasa mem-

beri peneguhan tersendiri. Mereka juga membagikan pen-

galaman dan kekayaan pengetahuan seputar Meditasi  

Kristiani.  
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Kegiatan selama rekoleksi 
RD. Y. Fusi Nusantoro memimpin 

Misa Syukuran  

Kunjungan Ibu C.Oeke Purnadi 

koodinator kota Solo  

Meditator yang 
menghadiri 
rekoleksi 
peringantan ulang 
tahun ke 2 Meditasi 
Kristiani Madiun 
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Retret Padang Gurun selama 1 

minggu merupakan salah satu 

kegiatan yang diadakan untuk para 

meditator yang sudah lama mengikuti 

meditasi Kristiani (lebih dari 2 tahun ) 

yang bertujuan unuk meningkatkan 

iman, komitmen dan refleksi diri para 

meditator dalam menempuh jalan 

kecil meditasi. retret ini diadakan di 

Batu Malang di Rumah retret, Shalom 

Batu jalan Hasanudin dibawah bimb-

ingan Romo C. Verbeek O Carm.  

Retret diadakan tangal 14 sampai 

dengan 21 September 2014. 

Ada 8 meditator yang mengikuti re-

tret Padang Gurun ini yaitu Jakarta 

meditator yang ikut dalah Ibu Kinda-

wati (Koordinator Nasional),  

dr Lukas Kristanda dan dr Lucia Gani, 

Sr Ignatio OSU dari Bumi Serpong 

Damai dan ibu Vero, meditator dari 

Paroki Yakobus Kelapa Gading., ada 

3 meditator dari Jawa Tengah yaitu 

Pak Arwi dan Bruder Thomas dari 

Kelompok meditasi Salatiga dan pak 

Susanto dari Kelompok Meditasi 

Magelang. 

Retret dimulai dengan Misa bersama 

yang diadakan pada sore hari tgl 14 

September 2014. Setelah perayaan 

Ekaristi dalam misa diadakan meditasi 

pertama dan setelah makan malam 

diadakan perkenalan para peserta 

retret, dan retret hari pertama di-

tutup dengan meditasi dan doa mal-

am. Setelah makan malam semua 

peserta diminta untuk hening dan 

tidak melakukan komunikasi apapun 

termasuk penggunan telpon seluler 

sampai hari terakhir retret setelah 

makan siang. 

Acara kegiatan harian retret dimulai 

dengan meditasi pagi di kapel dan 

dilanjutkan dengan walking medita-

tion, kemudian setelah makan pagi 

dilanjutkan dengan pengajaran. Se-

tiap hari para peserta retret mengi-

kuti misa harian dan 7 kali meditasi 

bersama-sama di kapel selama 30 

menit, masing masing dua kali pada 

pagi hari , dua kali pada sore hari 

dan satu kali pada malam hari. 

Disamping itu ada satu kali meditasi 

pribadi dan tiga kali walking medita-

tion bersama yang diadakan di ke-

bun dan satu kali walking meditasi 

pribadi yang dilakukan dilorong/ 

selesai rumah retret. Tujuan dari 

meditasi bersama, meditasi pribadi 
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dan walking meditation 

adalah  meditation adalah 

supaya semua peserta 

dibawa kedalam keheningan yang 

lebih dalam selama waktu retret. 

Setiap hari ada satu kali pengajaran 

dan semua peserta diberi kesempatan 

mengikuti 3 kali konseling dengan Ro-

mo Verbeek O Carm, membahas 

tentang hal-hal yang berkaitan dengan 

meditasi yang perlu diketahui lebih da-

lam oleh para peserta retret.  

Bahan pengajaran selama retret diper-

siapkan oleh Rm Verbeek diberikan 

dalam bentuk buku untuk para peserta. 

Pengajaran dan renungan dari kisah 

Hidup Jesus, pada pengajaran selama 

retret kita diajak untuk merenungkan 

dan merefleksikan perjalanan hidup 

harian dan perjalanan meditasi kita. 

Apakah mantra yang kita ucapkan se-

tiap hari, selama meditasi harian telah 

berakar dan masuk lebih dalam kita 

sehingga kita mempunyai kemiskinan 

dalam roh,   

Romo C.Verbeek O.Carm membuka  

retret dengan Misa  

Pengajaran Selama Retret 
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mampu mengendalikan ego kita dan 

mempunyai kasih dari Jesus dan Allah 

Bapa dalam diri kita . Apakah kita 

masih mempunyai kelekatan -

kelekatan terhadap hal-hal tertentu 

dan kelemahan dalam pribadi kita 

apa yang masih harus diperbaiki baik 

dalam relasi kita dengan sesama kita 

dan dalam relasi kita dengan Allah 

Bapa?  

Keheningan yang di alami selama 

retret sangat membantu para peserta 

retret untuk merenungkan buah 

meditasi yang telah dicapai selama 

ini baik dalam iman akan Kristus 

maupun dalam relasi dengan sesama, 

kerikil-kerikil kecil dalam ego dan 

perilaku kita yang masih harus di 

perbaiki dalam perjalanan hidup kita 

selanjutnya. Walaupun cuaca dingin 
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di Batu pada malam 

hari pada beberapa 

hari permulaan sedikit 

mengganggu para pe-

serta retret namun makan yang enak 

selama retret dan dapat melupakan 

sejenak kesibukan harian kita sebelum 

retret menciptakan suasana yang dibu-

tuhkan dalam refleksi diri para peserta 

retret.  

Retret ditutup dengan sharing dari pa-

ra peseta tentang apa yang dialami 

selama retret dan semangat untuk terus 

berupaya mencapai Damai sejahtera 

yang telah ditinggalkan oleh Jesus bagi 

kita dengan bantuan Roh Kudus dan 

dengan tetap setia pada komitmen kita 

uantuk tetap setia mengucapkan man-

tra kita setiap hari. Terimakasih pada 

Rm Cyprianus Verbeek O.Carm yang 

telah membantu para peserta retret 

untuk lebih mengenal diri dan lebih 

menyadari kasih dari Allah pada diri 

kita masing-masing. (LG) 

Meditasi Bersama 

Meditasi Jalan Sharing dengan para peserta retret 
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Tanpa terasa sewindu sudah  

komunitas meditasi keuskupan 

Malang berdiri. Delapan tahun 

ini  kami mencoba menyatukan 

tekad  bersama-sama me-

langkah, menyingkap misteri  

kehadiran  Allah lewat kehen-

ingan yang sempurna dengan  

satu tujuan yang sama, yaitu 

memperoleh ketenangan jiwa dan 

raga. 

Kehadiran Komunitas Meditasi 

Kristiani Keuskupan Malang diawa-

li  dengan hadirnya 2 komunitas 

baru yaitu komunitas  Dampit dan 

komunitas St. Yohanes (Jl. Lokon 

14 Malang) pada bulan September 

2006. Perjalanan kami selama ini 

diwarnai berbagai kegiatan baik 

yang sifatnya internal maupun ek-

sternal. Salah satu program internal  

yang kami laksanakan adalah men-

gadakan Diskusi Panel dimana 

acara ini juga merupakan salah sa-

tu agenda dari Sewindu Perayaan 

Komunitas  Medi tas i  Kr i s t ian i 

Keuskupan Malang.  Acara ini kami 

lanjutkan dengan pengajaran 6 

Langkah Pengenalan Meditasi dan 

ujung dari langkah kami ini adalah 

terbentuknya  Komunitas Meditasi 

Kristiani  St. Albertus de Trapani, di-

mana sejak tanggal 14 September 

2014 resmi menjadi komunitas  ke 16  

di wilayah kami . Selain Diskusi Panel 

dan Gathering Meditator bersama 

Rm. Siriakus Ndolu Maria, O.Carm,  

dalam perayaan Sewindu Komunitas 

Keuskupan Malang program yang tak 
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kalah pentingnya 

adalah pembekalan 

bagi seluruh pengurus Komunitas 

Keuskupan Malang dengan pemate-

ri Romo Tan Thian Sing, MSF.  

Sebagai Puncak dari seluruh 

rangkain perayaan Sewindu 

Komunitas Meditasi Keuskupan Ma-

lang, pada tanggal  21 September 

2014 kami mewujudkan rasa syukur ini 

dalam bentuk Perayaan Ekaristi. Acara 

ini  dipimpin oleh konselebran utama 

Romo Eko Atmono, Pr mewaikili 

Keuskupan Malang, Romo Andi Wi-

bowo, Pr sebagai Romo moderator 

Keuskupan Malang, Romo Siriakus Ma-

ria Ndolu, O.Carm sebagai Romo 

pendiri Komunitas  Meditasi, Romo C. 

Verbeek , O. Carm sebagai Romo pen-

damping komunitas meditasi keuskupan 

Malang dan Romo Adam Suncoko,Pr 

sebagai Romo pendamping komunitas 

Meditasi Kristiani Pasuruan.  

Misa Syukur Perayaan Sewindu Meditasi Kristiani Malang 

Diskusi Panel Bersama  

Romo Tan Thian Sing MSF dan  Romo Andi Wibowo, Pr  



  

www.meditasikristiani.com   

Dalam Homilinya Romo Eko 

memberikan semangat sekaligus 

tantangan  kepada Komunitas 

Meditasi keuskupan Malang untuk 

semakin menyebar luaskan ajaran 

doa meditasi ini keseluruh umat 

katolik keuskupan Malang, sehing-

ga pada pada tahun-tahun yang 

akan datang diharapkan akan se-

makin banyak umat yang merasa-

kan kedamaian hati melalui doa 

hening yang selama ini hanya 

dirasakan dan didominasi oleh  

para biarawan saja. 
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Ibu Kindawati dan Dr Lucia Gani  turut 

menghadiri peringatan sewindu Meditasi 

Kristiani Komunitas Malang 

Peserta yang hadir dalam perayaan 

sewindu Meditasi Kristiani Malang 

 

Rabu 8 Oktober 2014, diadakan 

pertemuan dua-bulanan oleh para 

meditator komunitas se-Salatiga, 

dihadiri oleh 32 orang meditator. 

Pertemuan ini dimulai pukul 16:00 

WIB dan berakhir pukul 19:10 

WIB, mengambil tempat di kapel 

Bapak P.C Arwianto Jalan 

Kumpulrejo 4,  Gendongan 

Salatiga.  

Acara dimulai dengan pengarahan 

(pembacaan pengarahan) doa 

pembukaan bermeditasi bersama, 

pembacaan Firman (singkat), doa 

penutup dan kemudian ditutup 

dengan sharing antara sesama 

meditator.  Selesai sharing dilanjut-

kan sarasehan atau pembelajaran 

bersama, Bahan diambil dari Medi-

tatio Talk Series  "THE VIRUS OF 

PERFECTIONISM" tulisan Pater 

Laurence Freeman OSB bulan Jan-

uari -Maret 2010 A. Masing masing 

topik pembicaraan disampaikan 

oleh: Virus kesempurnaan oleh 

Bapak J.Widodo, Duri dalam 

daging oleh Bapak Ign Herry 

Suyanto, Apakah Hanya Meditasi 

Yang Anda Perlukan oleh Romo 

Tan Thian Sing, MSF, Sukacita dan 

damai Kristus didalam diri kita 

oleh Bapak PC Arwianto. Dalam 

sarasehan tersebut ada acara tanya 

jawab. Menjelang selesai diadakan 

kolekte untuk membantu friends 

Indonesia. 

Romo Tan Thian Sing MSF memimpin diskusi  
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Minggu, tanggal 7 Desember 2014, 

ulang tahun yang pertama komunita 

St Maria Immaculata, Paroki St Anto-

nius, dilaksanakan di Aula St.Pieter,  

dibuka dengan Misa Kudus yang 

dipimpin oleh Romo Andi Wibowo, 

Pr, dalam homilinya Romo Andi 

menggambarkan jalan hidup manusia 

yang berkelok-kelok dan berlubang 

serta ada turunan dan tan-

jakan yang bergelombang. 

Romo Andi, Pr memperke-

nalkan Meditasi Kristiani 

yang diajarkan oleh Pater 

John Main, yang menjadi 

salah satu cara doa meditasi 

yang diajarkan secara 

Katolik dan telah diakui 

oleh Gereja. Meditasi Kris-

tiani menjadi salah satu sa-

rana untuk meluruskan 

jalan Tuhan baik secara pribadi se-

bagai meditator hubungan secara ver-

tical dengan Tuhan maupun horizon-

tal secara spiritual untuk kebaikan 

sesama dan alam. Ditambahkan oleh 

Romo Andi bagaimana doa Meditasi 

Kristiani dapat membawa perubahan 

pribadi bagi seorang meditator men-

jadi jauh lebih baik yang tanpa disa-

dari seiring berjalannya waktu karena 

ketekunannya dalam bermeditasi, dan 

pada akhirnya seorang meditator 
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lebih hidup didalam Roh dan 

kebenaran dijalan Tuhan yang lurus 

dan tetap tegar bersama Yesus Kristus 

m e s k i pu n  t e r k a d a n g  h a r u s 

menghadapi cobaan hidup. Setelah 

Penerimaan Komuni, selanjutnya Rm 

Andi memberikan waktu pada Sr. 

Paolo untuk mengenalkan secara 

singkat Meditasi Kristiani kepada 

umat, kemudian dalam kesempatan 

itu Sr. Paolo mengajak seluruh umat 

untuk ber-Meditasi Kristiani bersama 

selama 8 menit, terlihat semua umat 

begitu antusias mendengarkan Sr 

Paolo dan bermeditasi bersama 

dengan kusuk sampai selesai. 

Peserta hadir pada perayaan ulang 

tahun yang pertama komunitas St 

Maria Immaculata diantaranya se-

luruh pengurus dan anggota Komuni-

tas Meditasi Kristiani St.Maria Im-

maculata Pasuruan, Romo Paroki 

St.Antonius Padua 

P a s u r u a n 

Rm.B.Winuryanto,Pr., Moderator MK 

St.Maria Immaculata Pasuruan 

Rm.Franciscus Gabriel Aryodi-

warno,Pr. Moderator MK se-

keuskupan Malang Rm.Andi Wi-

bowo,Pr.,Sr.Paolo,  Ketua KMK 

sekeuskupan Malang dr.Rustina Rah-

mad beserta Tamu Undangan Komuni-

tas-Komunitas  Meditasi 

Kristiani beberapa paro-

ki sekeuskupan Malang, 

Tamu Undangan Ketua-

ketua bidang pengurus 

dewan pastoral, Orka/

O r m a s  K a t o l i k 

S t .Antonius  Padua 

Pasuruan, Tamu Un-

dangan Ketua-ketua 

Lingkungan Paroki 

St.Antonius Padua Pasuruan, Umat 

Katolik St. Antonius Padua Pasuruan 

dan hadir juga dari beberapa jemaat 

Kristen yang tergabung dalam 

Komunitas Doa Oikumene Putri Kasih. 

Dari kapasitas 100 orang undangan 

yang direncanakan hadir, ternyata 

hadir seluruhnya sekitar kurang lebih 

150 orang, segala sesuatunya  dapat 

tercover dengan baik atas kerjasama 

semua anggota dan Berkat campur 

tangan Tuhan .  



  

www.meditasikristiani.com   

Halaman 10 Volume VI Januari 2015 

Newsletter  

World Community of Christian Meditation  

Komunitas Indonesia 

Seminar ini dihadiri oleh 

37 orang perserta. Pada 

kesempatan ini dijelaskan 

oleh Sr Margriet OSU,mengapa kita perlu mengajar-

kan meditasi kristiani kepada anak-anak yaitu karena berawal dari 

kesadaran bahwa anak—anak secara lahiriah adalah manusia spir-

itual (rohani), anak-anak sangat rindu dengan Tuhan dan ketika 

kita mengajarkan meditasi kristiani kepada anak dengan cepat 

mereka akan mengajari kita, bagian inilah yang sulit diterangkan 

namun nyata adanya. Anak-anak adalah pilar Gereja dimasa depan dan sebagai pilar mereka haruslah tum-

buh kokoh kuat dan berakar dalam kasih Allah.  

Mgr Michael Putney, seorang Uskup dari Townsville, Australia, menekankan betapa pentingnya mengajarkan 

anak –anak agar bisa diam dan bukan saja untuk tidak berbicara. Hanya dalam keadaan diam inilah, Allah 

dapat berbicara didalam hati mereka dan mereka dapat merasakan cinta kasih Allah secara pribadi.   

Seminar Meditasi Kristiani dilaksanakan pada tanggal 14 Desember 

2014 di Paroki St Yoseph Matraman -  Jakarta, pada pukul 10:00 

WIB sampai dengan pukul 14:00 WIB, dibawakan oleh Romo Tan 

Thian Sing,MSF. Seminar ini dihadiri oleh 160 peserta.  

Yang hadir dalam seminar ini adalah meditator lama dan juga 

meditator baru, bahkan ada beberapa juga diantranya meditator 

yang berasal dari Bogor. Banyak umat setempat dan juga umat 

dari paroki yang lain yang turut hadir dan tertarik untuk ikut bergabung dengan kelompok meditasi kristiani, 

sebagaimana diungkapkkan oleh umat pada saat sesi tanya jawab maupun 

pada saat istirahat makan siang. Pada Januari 2015, sudah mulai dibuka 

kelompok baru di Gembala Baik yang dikoordinasi oleh Sr Imma, RGS 

dan ibu Asih, untuk hari dan waktu untuk latihan meditasi akan di-

umumkan lebih lanjut. Seminar ditutup pada pukul !4:00 WIB, setelah sesi 

tanya jawab. Pada kesempatan ini Romo Sing sangat senang melihat se-

mangat perserta, terutama para lansia yang begitu bersemangat berjalan 

menuju ke ruang seminar dengan menggunakan tangga mengingat lift 

yang pada saat itu tidak berfungsi.  

Peserta Seminar Meditasi Kristiani 

 

 

Romo Tan Thiang Sing, MSF memberi perjelasan 

tentang Meditasi Kristiani 
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Semoga berkat bantuan Bunda Maria, kita para meditator Meditasi kristiani membuka hati 

kita agar yang kita cari dan rindukan melalui meditasi mau datang kepada kita, 

agar cahaya Natal bersinar di sekitar kita  

Dari, 

RM C.Verbeek O.Carm 

Komunitas: Santa Teresa Avila, Batu (Jatim)  

Semoga semangat Natal yang dipenuhi dengan kasih,  

sukacita dan damai tidak hanya berlaku untuk sehari 

saja tetapi selama sepanjang tahun.  

Selamat Natal dan Tahun Baru!  

Dari, 

Lestari Angka 

Komunitas: Bogor, Baranangsiang 

Seluruh meditator dimanapun berada 

Selamat Tahun Baru 2015, Semoga di tahun yang baru ,  

semakin sehat , bahagia , sukses , tekun dan setia bermeditasi/share the gift , selalu dalam lin-

dungan dan berkat Tuhan ..amin..   

GBU all  

Dari, 

Kindawati (Koordinator Nasional) dan keluarga 

Komunitas Taman Sari, Jakarta  

Mari kita siapkan HATI ‘tuk jadi PALUNGAN Bayi  

Bethlehem yang hidup.  

Selamat Natal dan Tahun Baru kepada semua rekan  

meditator diseluruh NKRI 

Dari, 

C.Oeke Purnadi  

Koordinator Komunitas Solo 

Damai Natal bersama kita  

Dari, 

Handoyo Gazali 

Komunitas Ursula, Jakarta / St Monika BSD 

Para Meditator yang Terkasih, 

Mari kita bersyukur dan berterimakasih kepadaTuhan kita Yesus Kristus, 

karena kita telah menemukan DOA HENING dengan MANTRA 

yang membawa kita lebih dekat pada Allah kita. 

Dan yang telah menganugerahkan kepada kita BUAH-BUAH ROH. 

Sang Bayi Yesus akan lahir, …mari kita bawa persembahan kita kepada-Nya. Jalinan relasi  kita 

PAGI dan SORE selama sekian tahun. Dengan satu permohonan di tahun 2015 

agar kita tetap TEKUN dan SETIA menjalankan Doa Hening ini sampai akhir hayat kita. 

SELAMAT NATAL 2014 dan SELAMAT TAHUN BARU 2015 ! 

Dari, 

Muady Sidharta  

Komunitas Meditasi Kristiani Keuskupan Surabaya  

Selamat Hari Natal Dan Tahun Baru 2015 

Tetap semangat dan setia dalam bermeditasi di 

tahun yang baru, Bangun terus semangat kebersa-

maan dalam komunitas meditasi kristiani Indonesia  

Dari, 

Andreas 

Koordinator Komunitas JABODETABEK  

Selamat Hari Natal Dan Tahun Baru 2015 

Semoga kebangkitan-Nya semakin menumbuhkan iman dalam diri meditator 

semua.  

Sukses selalu dan Tuhan memberkati di tahun yang baru 2015 

Dari, 

Josephine Jasmin 

(Koordinator Komunitas Semarang) 


