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05 Juli 2020              Tahun XI – No.21 

Satu Dekade SanMaRe: 
Menabur Kasih, Merajut Persaudaraan 

 

 Tahun 2020 ini, 
Gereja Santa Maria 
Regina (SanMaRe) 
Bintaro Jaya telah 
memasuki usia ke-10. 
Untuk mensyukuri 
lustrum kedua 
SanMaRe ini, panitia 
telah berencana 

mengadakan 
beberapa kegiatan 

dalam rangkaian Perayaan Ulang Tahun Gereja 
SanMaRe ke-10 pada 22 Agustus 2020 nanti.  

Tema kegiatan ulang tahun Gereja SanMaRe ke-10 
adalah Satu Dekade Sanmare: “Menabur Kasih 
Merajut Persaudaraan Sejati". Dengan tema ini, 
momentum perayaan 10 tahun Gereja SanMaRe bakal 
diisi dengan beberapa kegiatan berbela rasa di tengah 
kondisi Pandemi Covid-19. 

Beberapa kegiatan diadakan sebagai wujud syukur atas 
penyertaan Tuhan selama 10 tahun ini, sekaligus 
bertujuan untuk mempererat tali kasih dan 
persaudaraan di antara umat Gereja SanMaRe, juga 
berupaya untuk menjangkau umat yang belum atau 
kurang aktif di dalam mengikuti kegiatan Gerejani. 

JADWAL MISA 

Misa Harian: 

 Senin s/d Sabtu 06.00 WIB 

Hari Sabtu :  

17.00 WIB 

Hari Minggu : 

06.30 - 09.00 - 17.00 WIB 

Misa Jumat Pertama : 

06.00 - 12.00 - 19.30 WIB 

Adorasi Ekaristi: 

Adorasi Sakramen Maha Kudus 

dapat dilaksanakan setiap saat 

(24 jam) di Kapel SanMaRe 

 
 

PENYELIDIKAN KANONIK 

(dengan perjanjian) 

Hari Rabu, 17.00 – 18.30 WIB 

Romo Lucky Nikasius, Pr. 

Hari Kamis, 17.00 – 18.30 WIB 

Romo Sylvester Nong, Pr. 
 

PELAYANAN MISA REQUIEM 

DI GEREJA 

Dapat diselenggarakanpada 

hari Senin hingga Jumat. 

Hubungi Sekretariat Paroki. 
 

Website:         

www.parokibintarojaya.id 
Instagram 

@parokibintarojaya 
Facebook Group: 
SanMaReBintaroJaya 

Kontribusi artikel, pengumuman, iklan: 

komsos@parokisanmare.or.id 

http://www.parokibintarojaya.id/


- 2 - 

 

Semua kegiatan akan dilaksanakan dengan mematuhi anjuran PSBB pemerintah dan 
Keuskupan Agung Jakarta. Karena itu, kegiatan akan lebih mengutamakan 
penggunaan media social. Berikut gambaran beberapa kegiatan yang akan diadakan 
Panitia Lustrum SanMaRe 2020.Beberapa. Kegiatan- kegiatan tersebut, antara lain : 

a.      Lomba Kitab Suci (Bible Fun Games) 

 Lomba ini dibagi dalam 3 tahap pertama adalah 
Lomba Membaca Kitab Suci dimulai dengan peserta 
membaca 1 perikop dari 3 pilihan perikop dari 
panitia (bekerja sama dengan Sie Liturgi) 
dilanjutkan dengan peserta merekam dalam bentuk 
video sesuai dengan syarat dan ketentuan dari 
panitia. Lalu video diunggah ke Youtube Channel 
masing-masing. 

Pada tahap kedua, ada Lomba Cerdas Cermat. Tiap peserta menjawab pertanyaan 
dari panitia, peserta menebak gambar yang berkaitan dengan cerita yang ada dalam 
Kitab Suci. Kedua poin di atas diambil dari perikop tertentu yang sudah ditentukan 
panitia, yang akan terlebih dahulu diberitahukan kepada peserta. Lomba ini 
dilakukan dengan menggunakan media aplikasi Kahoot. 

Tahap terakhir adalah Lomba Menyusun Kata., Peserta akan dihadapkan pada 
beberapa kalimat yang mana kata-kata di dalamnya masih teracak. Kalimat tersebut 
dipetik dari perikop Kitab Suci. Sebelum lomba dilaksanakan, peserta terlebih 
dahulu diberi tahu materi Kitab Suci yang akan dijadikan bahan lomba. Tahap 
terakhir ini dilaksanakan dengan menggunakan Google Form. 

Bible Fun games kemudian akan dikelompokkan menjadi 2 kategori yaitu: 
    •  Kelompok Usia 10 - 16 tahun 
    •  Kelompok Usia 17 tahun keatas 

Satu Wilayah diharapkan dapat mengirim 5 orang peserta, sehingga ada total 40 
orang peserta. Pembagian antara dua kategori ini bebas untuk tiap wilayah 
(menimbang kondisi yang bervariatif untuk tiap Wilayah) 

b.      Lomba Pemazmur  

Kompetisi Pemazmur adalah bentuk kegiatan 
lomba yang mengajak baik Remaja dan Dewasa 
di wilayah Sanmare untuk menemukan bakat 
bakat baru di dalam Umat Gereja SanMaRe. 
Lomba ini adalah satu satunya lomba yang 
dilakukan di gereja karena fasilitas audio yang 
sudah cukup baik bisa digunakan gereja. 
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Nantinya hanya ada waktu tertentu untuk melakukan lomba (rekaman video) di 
dalam Gereja atau Aula.  

Kompetisi ini diadakan antar Wilayah dengan 2 kategori: 
    •  Kelompok Usia 1 : 14-25 tahun 
    •  Kelompok Usia 2 : 26-35 tahun 

Setiap peserta menyanyikan Mazmur Wajib dan Pilihan dengan urutan : Ulangan, 
ayat 1, ayat 2, lalu ditutup dengan ulangan. 

Satu minggu sebelum lomba diselenggarakan, panitia akan melaksanakan kegiatan 
webinar secara online menggunakan aplikasi Zoom. Webinar ini khusus 
diperuntukan para peserta lomba pemazmur dimana kegiatan webinar tersebut 
membahas dan berdiskusi tentang seputaran Mazmur kemudian saling mengisi dan 
berbagi wawasan untuk memuji nama Tuhan lebih baik lagi. 

Teknis lomba adalah lomba diselenggarakan di dalam gereja dengan pengambilan 
video saat penampilan. Panitia menyediakan pengiring yang hanya akan memainkan 
ulangan utuh 1x. Ketika peserta menyanyi tidak diiringi. Nada dasar Mazmur wajib 
tidak boleh diubah, sedangkan nada dasar Mazmur Pilihan boleh naik atau turun 
maksimal satu nada saja. Video rekaman peserta di-upload ke Google drive lalu di 
share link kepada Panitia dan Juri. Pengumuman pemenang akan dilakukan pada 
saat mendekati ulang tahun Gereja.         

c.      Lomba Video Hari Ulang Tahun Kreatif. 

 Salah satu hal yang baru coba dilakukan adalah 
mengajak umat untuk ikut berpartispasi dengan tetap 
mengutamakan prinsip prinsip pembatasan jarak 
social. Karena itu ada kompetisi untuk menciptakan 
video kreatif untuk ulangtahun Gereja Santa Maria 
Regina. Dimana setiap wilayah dapat berpartisipasi 
dengan mengirimkan video HUT kreatif berdurasi 
maksimal satu menit (satu wilayah bisa diwakilkan 
oleh dua kelompok). 

Video berisikan ucapan selamat ulang tahun dengan 
tema 1 Dekade Sanmare : Menabur Kasih Merajut 
Persaudaraan Sejati. Kelompok peserta bisa 

melakukan ucapan selamat dalam bentuk video musik dan bentuk video lainya yang 
sifatnya lebih modern. Video boleh diedit dengan maksud memberikan sisi kreatif 
dalam penyajiannya (menggunakan Aplikasi Kinemaster atau lainya) Pembuatan 
video tersebut tetap melaksanakan social distancing, dengan jumlah peserta 3 
sampai 7 orang. 
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d.      Konser Amal Streaming. 

Kegiatan ini merupakan kegiatan untuk 
penggalangan dana yang akan digunakan untuk 
kegiatan bakti sosial yang dilakukan pada saat 
ulang tahun Santa Maria Regina. Kegiatan ini 
banyak dilakukan dan diorganisasi oleh OMK Santa 
Maria Regina dimana akan ada Music Performance 
dan Drama yang diadakan di Aula Santa Maria 
Regina.  

e.      Misa Syukur dan Bakti Sosial. 

Misa Syukur atas ulang tahun Gereja merupakan kegiatan yang dilakukan dan 
dilanjutkan dengan kegiatan bakti sosial untuk Masyarakat sekitar atau mereka yang 
terkena dampak Covid19. Seluruh dana dikumpulkan dari kegiatan Konser Amal. 

f.      Pembuatan Buku Lustrum dan Video informasi Sejarah Sanmare. 

Panitia akan menyusun Buku Lustrum II Sanmare yang rujukan utamanya adalah 
Buku Lustrum Sanmare dan Buku Sewindu Sanmare, tentu dengan 
mempertimbangkan referensi dari tokoh-tokoh SanMaRe yang terlibat dalam 
pendirian Sanmare maupun aktif dalam kegiatan Gereja. 

Dengan keterbasan saat ini, pembuatan Buku Lustrum II SanMaRe akan memerlukan 
waktu lebih panjang sehingga launching perdana baru bisa dilakukan pada akhir 
Desember 2020, dan direncanakan menjadi Kado Natal untuk SanMaRe. 

 

Mari Kita terlibat dalam kegiatan 
Perayaan 1Dekade SanMaRe 
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