7th Asian Youth Day 2017 – YOGYAKARTA (5)
Arti AYD7 bagi Diriku
Keuskupan kita menjadi tuan rumah "Asian Youth Day" (AYD) ke 7 tanggal 2 hingga 6 Agustus
2017 di gedung Jogja Expo Center; yang sebelumnya didahului dengan "live in" peserta /
"Days in Dioceses" di paroki-paroki di keuskupan kita dan di 10 keuskupan lain pada tgl 30
Juli hingga 2 Agustus; kemudian dilanjutkan dengan pertemuan para pendamping OMK seAsia ("Asian Youth Ministers Meeting"/ AYMM) tgl 6 hingga 9 Augustus 2017 di gedung
PPSM Muntilan. Tema semua ini ialah "Joyful Asian Youth, Living the Gospel in Multicultural
Asia".
Sebagai tuan rumah Asian Youth Day ketujuh pantaslah kita bertanya diri. Cobalah bertanya
tanya pada diri sendiri dalam suasana kagum syukur: Mengapa pertemuan akbar OMK seAsia oleh Tuhan Yesus melalui para uskup ditetapkan di Keuskupan Agung Semarang?
Mengapa keuskupan ku ini? Apa makna nya bagi diriku, bagi parokiku, bagi komunitas ku?
Jika Anda orang dewasa atau sepuh, sumonggo bertanya diri apa peranku bagi OMK di
sekitar ku yaitu dalam keluargaku dan dalam lingkungan wilayah parokiku ? Apakah aku
mempercayai mereka? Apakah menemani dan mendengarkan mereka? Apakah memahami
kesulitan-kesulitan mereka? Jika aku OMK, orang yang muda dan beragama Katolik, apakah
aku masih bingung dengan jati diriku ataukah masa bodoh terhadap situasi? Apakah aku
makin mantap dengan tujuan hidupku? Apakah panggilanku yang sebenarnya? Apakah aku
mau melibatkan diri di lingkungan Paroki dan komunitas? Ke mana aku menemukan
Jawaban? Apakah aku mau bertanya pada orang di sekitar yang lebih dewasa dan bukan
hanya bertanya pada mesin pencari di internet? Apakah aku mempelajari iman Katolik-ku
dengan benar? Apakah aku datang pada Yesus dalam Gereja Nya, dalam perayaan sakramen
Dan dalam doa pribadiku?
Semua itu menuntut jawabannya dalam praktek. Bersikaplah menghadapi kenyataan bahwa
kita warga Keuskupan Agung Semarang dipercayai oleh Tuhan Yesus menjadi tuan-tuan dan
nyonya-nyonya rumah bagi AYD 2017. Lalu, Anda mau mengapa?
Salam Joyful
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