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Rasional pada Logo Tema

MeMpeRbahaRui iMan yang Menghidupkan

Pokok melambangkan kekukuhan dan akar iman yang mendalam 
akan Tuhan, manakala dahan-dahan dan daun-daun menggambarkan 
pertumbuhan, pembaharuan dan transformasi. Salib putih pada 
batang pokok, membentuk huruf ‘t’ pada perkataan ‘Faith’, 
mewakili perjalanan Pra-Paska kita untuk memperbaharui dan 
memperdalamkan iman kita kepada Tuhan dengan berdoa, berpuasa 
dan beramal. Tiga daun bewarna hijau melambangkan kuasa iman 
di dalam memberi-kehidupan. Teks tema berwarna hijau yang 
dibulatkan membawa maksud Iman dan Hidup menyokong antara 
satu sama lain di dalam bentuk kitaran.

Pendahuluan

Gereja Katolik sejagat 
telah menandakan 

musim Pra-Paska sebagai 
pengisian masa untuk berdoa, 
berpuasa dan beramal. Sejak awal 
1980an, Gereja Katolik tempatan 
telah mengisi ruang Pra-Paska 
dengan program Kempen Pra-
Paska, dengan berdasarkan ajaran 
sosial Gereja Katolik sendiri.

Melalui Pejabat Pembangunan 
Kemanusiaan Keuskupan 
(AOHD), Kempen Pra-Paska 
pada kali ini diteruskan dengan 
misi untuk memaklumkan, 
membentuk dan mengubah umat 
beriman untuk menjadi lebih 
aktif dan bertanggungjawap 
serta bersama-sama membina 
kerajaan-Nya. Umat beriman 
akan dibimbing dengan melalui 
enam sub tema refleksi mingguan, 

manakala tema utama ialah 
MeMPerbAHArUI IMAN 
yANG MeMberI HIDUP.

Pada tahun-tahun yang lepas, 
program-program video 
dan material bercetak telah 
diterbitkan untuk Kempen 
Pra-Paska. Pada tahun 2013, 
Kempen Pra-Paska akan 
menambahkan lagi program 
yang akan memasukkan elemen 
pendidikan dan advokasi melalui 
media sosial.  Seperti tahun yang 
sudah, Kempen Pra-Paska pada 
tahun ini juga akan disebarkan 
dan boleh didapati melalui 
rangkaian sosial kerana cara ini 
mudah dicapai menerusi pelbagai 
platfom sekaligus memudahkan 
umat untuk berpartisipasi 
dengan lebih aktif dan efektif.

Kit Kempen Pra-Paska 2013 
telah disediakan lengkap bersama 
panduan untuk semua umat 
Katolik mengikut peringkat 
umur masing-masing. 

Aktiviti/latihan – adalah 
bertujuan untuk menarik umat 
menghala ke transformasi 
yang positif – boleh dilakukan 
secara individu dan/atau secara 
berkumpulan. Kempen Pra-
Paska 2013 akan dijalankan di 
paroki, KeD dan juga secara atas 
talian (online) khusus kepada 
golongan sasaran yang lain 
seperti katekumen, belia, belia 
yang belum berkahwin, pasangan 
yang telah berkahwin, golongan 
profesional, warga emas dan 
kumpulan migran. 
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Sejajar dengan Tahun Iman (Okt 
2012 – Nov 2013) dan seperti 
yang telah dimeterai oleh Gereja 
Katolik sejagat, tema untuk 
Kempen Pra-Paska 2013 ialah 
Memperbaharui Iman yang Memberi 
Hidup. Tema ini sangat bertepatan 
kerana aspek “Pembaharuan” 
sesuai dengan tema Tahun Iman 
pada musim Pra-Paska ini di 
mana kita dipanggil untuk 
memperdalamkan hubungan 
kita dengan yesus.

Tema ini berkait rapat dengan 
dua kunci utama: Iman dan 
Hidup. Iman pada yesus 
yang kita perbaharui pada 
musim Pra-Paska ini akan 
menganugerahkan Kehidupan 
yang berkelimpahan (rujuk 

yoh 10:10b). Justeru, kita akan 
bersemangat untuk melangkah 
dan saling mengongsikan 
anugerah Kehidupan itu (dengan 
kualiti pemberian-kehidupan 
sepenuhnya) bersama keluarga, 
komuniti dan Negara. Tema ini 
mengingatkan kita bahawa Iman 
adalah anugerah kehidupan – 
dan Iman akan menggerakkan 
kita ke arah gaya hidup yang 
saling memberi di antara sesama 
kita. 

Pra-Paska ialah masa untuk 
kita “menuntut” semula Iman 
kita, dan melalui Iman, yang 
mana mempunyai karektor dan 
kualiti memberi-kehidupan 
yang amat penting, hidup kita 
nescaya akan lebih diperkaya, 
dan kita akan mampu mengorak 
untuk menjangkau, memperkaya 

Renungan Mingguan

SUB TEMA MINGGUAN:

1. Hidup menurut Sabda

2. Persediaan untuk misi

3. Mengamalkan Integriti

4. Mengasihi tanpa Menghakimi

5. Membina kehidupan – 
Menghidupi perhubungan

6. Setia kepada panggilan kita

dan memperkasa kehidupan orang 
lain, terutama sekali mereka yang 
kurang berkemampuan dan yang 
terpinggir. Pra-Paska mendorong 
kita untuk berhadapan dengan yesus, 
memperbaharui Iman kita, dan 
berkongsi kehidupan dengan enam 
rangkaian utama dalam hidup kita iaitu: 
Individu, Keluarga, KeD, Tempat Kerja 
atau Institusi Pengajian, Komuniti dan 
Negara. 

MINGGU

Minggu 
Pertama 
17 Feb

Minggu 
ke-2 
24 Feb

Minggu 
ke-3 
3 Mar 

Minggu 
ke-4 
10 Mar

Minggu 
ke-5 
17 Mar

Minggu 
ke-6 
24 Mar

INJIL*

Lukas 4: 
1-13 

Lukas 9: 
28-36 

Lukas 13: 
1-9 
 

Lukas 
15: 1-3, 
11-32

Yoh 8:   
1-11 

Lukas 
22:14 - 
23:56

TEMA KECIL

Hidup menurut  
Sabda 

Persediaan untuk  
misi 

Mengamalkan 
Integriti 
 

Mengasihi tanpa 
Menghakimi 

Membina kehidupan 
-  Menghidupi 
perhubungan

Setia kepada 
panggilan kita

RENUNGAN/REfLEKsI

Manusia hidup bukan dari  
roti saja  

Ketika Ia sedang berdoa,  
rupa wajah-Nya berubah  

Tetapi jikalau kamu tidak 
bertobat, kamu semua akan 
binasa atas cara demikian 

Adikmu telah mati dan  
menjadi hidup kembali. 

Barangsiapa di antara kamu 
tidak berdosa, hendaklah ia yang 
pertama melemparkan batu 

Engkau akan menyangkal  
aku sebanyak tiga kali

foKUs (TINdAKAN)

Percubaan akan membantu 
kita membuat pilihan yang 
terbaik

Transformasi mengizinkan 
kita membina kerajaan-Nya

 
Pembaharuan akan 
membimbing kita kearah 
kebenaran 

Cinta kasih membolehkan 
kita memberi kehidupan 
kepada yang lain

Rekonsiliasi membolehkan 
kita berkongsi Khabar 
Gembira 

Kesetiaan akan membawa 
langkah kita mengikuti 
Tuhan

Tahun C*

Ia merangkumi enam bahagian penting: Individu, Keluarga, Komuniti Eklesis Dasar (KED), 
Tempat Kerja & Institusi Pengajian, Masyarakat dan Negara. 


