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Didoakan Januari - April 2019

Allah Bapa yang penuh kasih, kami bersyukur atas
rahmat persatuan dan kesatuan yang menjadi
kekuatan bagi Bangsa kami Indonesia. Kami bersyukur
atas rahmat keberagaman suku, agama, ras, budaya
dan partai politik. Kami bersyukur, walaupun kami
berbeda beda, tetapi tetap Negara Kesatuan Republik
Indonesia.

Tuhan Yesus, Gembala baik dan murah hati, Engkau
mengajarkan kepada kami agar kami tinggal dalam
KasihMu dan mengasihi sesama seperti diri sendiri.
Dalam perutusan di tengah keberagaman, terkadang
kami mengalami beda pemahaman agama dan beda
pilihan politik. Apalagi saat tahun elektoral dan pesta
demokrasi, kami mohon rahmat kebijaksanaan dan
ketulusan hati dalam menggunakan hak memilih
pemimpin yang berhikmat. Bawalah kami menuju
kedamaian di tengah hiruk pikuk perbedaan. Semoga
kami dapat menjalin persaudaraan sebagai sesama
anak bangsa dan menjadi pembawa damai sejahtera
untuk kehidupan bersama yang lebih baik.

Roh Kudus, bila kami mengalami perbedaan
pendapat, entah itu dalam hidup menggereja,
bermasyarakat dan bernegara, kami mohon rahmat
untuk berhikmat dan mengedepankan musyawarah
untuk mufakat.
Kami mohon kepada-Mu rahmat kehendak bebas
untuk mewartakan dengan semangat: Kita Berhikmat,
Bangsa Bermartabat dalam naungan dasar negara:
Pancasila.

Bunda Maria, Bunda Segala Bangsa, Bunda Segala
Suku, Doakanlah Bangsa kami, Indonesia tercinta.
Salam Maria 1X.

DOA TAHUN BERHIKMAT
(Disiapkan 2 rumusan teks doa berdasarkan periode waktu 
dengan mempertimbangkan agenda berbangsa kita yaitu 

Pemilihan Umum yang dilaksanakan pada bulan April 2019)



Didoakan Mei – Desember 2019

Allah Bapa yang penuh kasih, kami bersyukur atas
rahmat persatuan dan kesatuan yang menjadi
kekuatan bagi Bangsa kami Indonesia. Kami bersyukur
atas rahmat keberagaman suku, agama, ras, budaya
dan partai politik. Kami bersyukur, walaupun kami
berbeda beda, tetapi tetap Negara Kesatuan Republik
Indonesia.

Tuhan Yesus, Gembala baik dan murah hati, Engkau
mengajarkan kepada kami agar kami tinggal dalam
KasihMu dan mengasihi sesama seperti mengasihi diri
sendiri. Dalam perutusan di tengah keberagaman,
terkadang kami mengalami beda pemahaman agama
dan beda pilihan politik. Bawalah kami menuju
kedamaian di tengah hiruk pikuk perbedaan. Semoga
kami dapat menjalin persaudaraan sebagai sesama
anak bangsa dan menjadi pembawa damai sejahtera
untuk kehidupan bersama yang lebih baik.

Roh Kudus, bila kami mengalami perbedaan
pendapat, entah itu dalam hidup menggereja,
bermasyarakat dan bernegara, kami mohon rahmat
untuk berhikmat dan mengedepankan musyawarah
untuk mufakat.
Kami mohon kepada-Mu rahmat kehendak bebas
untuk mewartakan dengan semangat: Kita Berhikmat,
Bangsa Bermartabat dalam naungan dasar negara
Pancasila.

Bunda Maria, Bunda Segala Bangsa, Bunda Segala
Suku, Doakanlah Bangsa kami, Indonesia tercinta.
Salam Maria 1X.
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DOA TAHUN BERHIKMAT
(Disiapkan 2 rumusan teks doa berdasarkan periode waktu 
dengan mempertimbangkan agenda berbangsa kita yaitu 

Pemilihan Umum yang dilaksanakan pada bulan April 2019)



LAGU
TAHUN BERHIKMAT

4/4
Do = D / Es
mm. 98 – 100, Marcia

Lagu:
RD. A. Susilo Wijoyo

Kita satu saudara bangsa Indonesia,
Bila berbeda pendapat kita memohon hikmat
Kepada Tuhan Maha Bijaksana
Mari mengamalkan Pancasila

Reff.
Kita berhikmat, bangsa bermartabat
Bersatu bermusyawarah dan mufakat
Kita berhikmat, bangsa bermartabat
Berdamai sejahtera bersama
Kita berhikmat, bangsa bermartabat
Bersatu bermusyawarah dan mufakat
Kita berhikmat, bangsa bermartabat
Berdamai sejahtera bersama

Coda
Kita berhikmat bangsa bermartabat

”TAHUN BERHIKMAT”

Dalam tahun 2019 umat Keuskupan Agung Jakarta diajak
untuk mengolah diri dan melaksanakan gerakan baik secara
pribadi maupun bersama-sama untuk menggapai hikmat
(kearifan) dalam berbagai aspek kehidupannya. Umat diajak
untuk menggerakkan hidup rohani personal secara lebih
mandiri, berhikmat dan bermartabat. Ungkapan iman ini,
baik secara pribadi maupun secara bersama-sama
diharapkan mengejawantah dalam berbagai kegiatan
partisipatif transformatif pada kegiatan-kegiatan
menggereja, aktifitas sosial kemasyarakatan lintas agama,
serta berpartisipasi secara berhikmat dalam menentukan
kepemimpinan yang bermartabat bagi masa depan bangsa
dan negara.



MARS
ARDAS KAJ 2016-2020

4/4
Do = D
Tempo di Marcia

Lagu:
RD. Reynaldo Antoni H.
RD. A. Susilo Wijoyo

1. Gereja Keuskupan Agung Jakarta
Persekutuan dan Gerakan umat Allah
Membawa sukacita injili
Mewujudkan Kerajaan Allah
Dengan mengamalkan Pancasila

2. Atas dorongan Roh Kudus dan Kasih Yesus
Semangat gembala baik dan murah hati
Semakin tangguh beriman dan bersaudara
Berbelarasa kepada sesama
Demi keutuhan ciptaan

Reff.
Allah yang Maha Rahim
Yang telah memulai pekerjaan baik
Dan menyempurnakannya
Bunda Maria menyertai dan menuntun
Upaya pelayanan kita (Reff)

Upaya pelayanan kita

Bapak Uskup I. Suharyo:
“...berhikmat (=bahasa Pancasila) mempunyai
arti yang serupa dengan menjadi semakin
sempurna dalam kesucian (=bahasa Gereja
Katolik). Oleh karena itu, ketika kita berusaha
menjelaskan arti HIKMAT, sewajarnya dalam
rangka itu kita juga menjelaskan panggilan kita
bersama menuju “kepenuhan hidup kristiani dan
kesempurnaan kasih … kesucian yang sempurna”.



Panitia Penggerak Tahun Berhikmat KAJ 2019
Keuskupan Agung Jakarta

Jl. Katedral no.7, Jakarta Pusat, 10110 

Sepanjang Tahun Berhikmat, secara periodik umat
diingatkan kembali untuk terus melakukan gerakan-
gerakan konkret dan praktis sehari-hari, yang telah
dimulai dalam tahun sebelumnya, sehingga menjadi
habitus baru yang transformatiF:
• Kunjungan pada tetangga yang sakit / berduka
• Tatakrama sosial (ramah, menyapa, hikmat dalam

tindakan)
• Kejujuran (anti korupsi / tidak melakukan suap)
• Perhatian kepada yang berkekurangan (tidak

membuang-buang makanan)
• Penghargaan kepada Asisten Kehidupan Sosial

(petugas kebersihan, penjaga rel kereta, satpam,
hansip, karyawan rumah tangga, dll)

• Karya karitatif kepada yang berkebutuhan khusus /
difabel / lansia sakit / anak terlantar, dll)

• Tertib dalam Berlalu lintas (Berhikmat dalam aspek
transportasi)

• Hemat energi dan air (hikmat dalam melestarikan
sumber daya alam)

• Menjaga kebersihan lingkungan
• Dan hal-hal lain yang mencerminkan “Kita

Berhikmat, Bangsa Bermartabat”

http://www.kaj.or.id/tahunberhikmatkaj

Tahunberhikmatkaj

@tahunberhikmatkaj

tahunberhikmatkaj@gmail.com

0899 510 2019
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