


 

Kata Sambutan
Salam sehat dari kami tim jurnalistik.

Puji dan Syukur kepada Tuhan Yang Masa Esa, yang telah menuntun jalannya
proses pembuatan sampai pada penerbitan majalah yang bernama
“MARSZINE” ini.

Sebelumnya, kami ingin berterimakasih kepada Kepala Sekolah, Bapak / Ibu
guru pendamping, dan teman-teman yang telah membimbing, membantu,
dan mendukung kami dalam pembuatan majalah sekolah bernama
“MARSZINE”.

Banyak kendala, rasa bingung, dan tidak yakin selama pembuatan majalah ini,
tetapi dengan adanya bimbingan dan dukungan, kami menjadi lebih
bersemangat dan merasa termotivasi, sampai pada akhirnya kami bisa
menerbitkan majalah edisi kali ini.

Kami selaku divisi mading dari tim jurnalistik, telah menciptakan berbagai karya
yang menarik yang pastinya menjadi hal baru untuk dibaca oleh teman-teman
semua. Karya-karya menarik tersebut terkait dengan info akhir-akhir ini dan
juga info yang sangat berguna bagi kehidupan kita.

Pada edisi kali ini, kami telah menyiapkan berbagai karya seperti beberapa
artikel, kegiatan-kegiatan yang diselenggarakan di sekolah, funfact, pojok
rekomendasi, dan lain-lain. Kami juga menambahkan beberapa ilustrasi yang
dibuat secara “self-made” oleh teman-teman dari divisi mading lhoo.. Pastinya
dengan adanya ilustrasi di majalah edisi kali ini, teman-teman menjadi lebih
tertarik untuk membaca karya-karya yang telah kami hasilkan.

Kami mohon maaf jika karya-karya yang telah kami buat didalam majalah ini
masih terdapat kesalahan, kekurangan, dan hal lainnya. Kami berharap di edisi
majalah selanjutnya, kami dapat belajar dari kesalahan kami dan dapat
menghasilkan karya yang lebih baik.

Salam rindu, Divisi Mading Jurnalistik.





















                              Bulan Rosario
                                 Written by Cornelia Emilly Sutedja kelas XIA4

                                        Setiap bulan Mei dan Oktober, umat beriman katolik                  
                                       mengikuti tradisi rosario bersama-sama untuk    
                   menghormati Buda Maria, ibunda Yesus. Kegiatan ini dilakukan
         secara bersama-sama dengan berkumpul di suatu tempat misalnya
salah satu rumah umat (tidak harus berdoa di gereja). Biasanya saat berdoa
rosario, umat Katolik juga menggunakan kalung salib dengan rangkaian
manik-manik khusus. Kalung inilah yang dinamakan Rosario. Bulan Mei
menjadi bulan devosi atau didedikasikan khusus pada Bunda Maria,
sementara bulan Oktober khusus untuk doa Rosario sehingga bulan ini
disebut bulan Rosario.

 Sejarah Doa Rosario
Penggunaan manik-manik dalam berdoa sebenarnya berasal dari kebiasaan
di Gereja Timur. Gereja Yunani Hellenic menyebut rosario kala itu sebagai
kombologion atau untaian simpul kalung doa. Rosario dianugerahkan
kepada biarawan Yunani sebagai bagian dari pentahbisan. Pun para
pemuka agama masa itu menggunakan manik-manik untuk menghitung
doa Bapa Kami dan Salam Maria di biara-biara. Memasuki abad 16, struktur
doa rosario mulai terbentuk menjadi 5 dekade dalam 3 peristiwa. Saat ini,
ada empat peristiwa dalam untaian doa rosario yang didaraskan sesuai
waktu yang ditetapkan gereja. Keempat peristiwa itu adalah peristiwa
gembira, sedih, mulia, dan terang. 

Asal usul doa Rosario bermula dari penampakan Bunda Maria kepada
Santo Dominikus pada 1214. Dalam penampakannya, Bunda Maria
memberikan rosario beserta doa kepada Santo Dominikus. Rumusan doa
ini kemudian didoakan secara rutin oleh Santo Dominikus.
 



                                         Doa Rosario mulai populer di sekitar tahun 
                                        1600-1700 an, terutama setelah kemenangan
                                       pasukan Kristen di Lepanto, di tahun 1571. Saat itu, 
                                   negara- negara Eropa diserang oleh kerajaan Ottoman,
                             sehingga terdapat ancaman yang genting bahwa agama
                     Kristen akan terancam punah di Eropa. Jumlah pasukan Turki
          telah melampaui pasukan Kristen di Spanyol, Genoa dan Venesia.

 Menghadapi ancaman ini, Paus Pius V memerintahkan umat Katolik untuk
berdoa rosario untuk memohon bantuan Bunda Maria. Perintah ini
dilakukan oleh Don Juan (John) dari Austria, komandan armada, demikian
juga, oleh umat Katolik di seluruh Eropa untuk memohon bantuan Bunda
Maria di dalam keadaan yang mendesak ini. Pada tanggal 7 Oktober 1571,
Paus Pius V bersama-sama dengan banyak umat beriman berdoa rosario di
basilika Santa Maria Maggiore.

Sejak subuh sampai petang, doa rosario tidak berhenti didaraskan di Roma
untuk mendoakan pertempuran di Lepanto. Walaupun tampaknya mustahil,
namun pada akhirnya pasukan Katolik menang pada pertempuran tersebut.
Hal ini tentu tak mengherankan kalau rosario di masa lampau dianggap
sebagai “pedang spiritual”. Maka pemakaiannya bukan dikalungkan seperti
saat ini, melainkan dengan menggantung pada pinggang sebelah kiri,
tempat pedang disarungkan.
Kini tiap bulan Mei dan Oktober, umat Katolik akan mendaraskan doa
rosario. Di bulan Mei, gereja merayakan Bunda Maria sebagai bunda Allah
yang mengandung dan melahirkan Yesus Kristus.



                                          Perbedaan Bulan Maria dengan Bulan Rosario

                                       Seperti yang telah kita ketahui, terdapat dua bulan
                                   dalam setahun yang dihayati oleh orang-orang Katolik
                              yakni bulan Mei dan bulan oktober untuk menghormati                  
                     Bunda Sang penyelamat Tuhan Yesus Kristus yaitu Bunda 
        Maria. Untuk orang-orang biasa kedua bulan tersebut dikatakan sama
yaitu untuk berdevosi.

Gereja menyelaraskan tradisi dengan iman Bunda Maria yang mengandung
dan melahirkan Yesus Kristus, melahirkan hidup yang baru. Jadi, bulan Mei
dirayakan sebagai Bulan Maria untuk memperingati bahwa Maria adalah Ibu
dari segala kehidupan, karena melalui Bunda Maria lahirlah Yesus Kristus
yaitu “Jalan, kebenaran dan kehidupan” (Yoh 14:6). Penetapan bulan Mei
sebagai bulan Maria juga memiliki kaitan dnegan peristiwa iman yang
dialami Paus Pius VII yang ditangkap oleh serdadu Napoleon dan dipenjara
pada tahun 1809.

Doa Rosario Setiap bulan Oktober, gereja Katolik di seluruh dunia mengajak
seluruh umatnya untuk mendaraskan doa kepada Bunda Maria melalui
rangkaian doa ini. Penetapan Oktober sebagai Bulan Rosario berawal dari
ditetapkannya tanggal 7 Oktober sebagai Pesta Santa Perawan Maria Ratu
Rosario. Pesta ini ditetapkan oleh Paus Gregorius XIII pada tahun 1573,
untuk mengganti nama peringatan Pesta Santa Perawan Maria Ratu
Kemenangan. Peringatan Pesta Santa Perawan Maria Ratu Kemenangan
dilatarbelakangi oleh peristiwa kemenangan tentara Kristen atas tentara
Kesultanan Utsmaniyah Turki dalam pertempuran di Lepanto pada 7
Oktober 1571.



Urutan Doa Rosario

Dalam nama Bapa, dan Putra, dan Roh Kudus. Amin
Aku percaya...
Kemuliaan ...
Terpujilah ...
Bapa Kami ...
Salam Putri Allah Bapa. Salam Maria ...
Salam Bunda Allah Putra. Salam Maria ...
Salam Mempelai Allah Roh Kudus. Salam Maria ...
Kemuliaan ...
Terpujilah ...
Peristiwa (Gembira/Terang/Sedih/Mulia) Pertama ...
Bapa Kami ...
Salam Maria ... (10 kali)
Kemuliaan ...
Terpujilah ...
Ya Yesus ...
Peristiwa (Gembira/Terang/Sedih/Mulia) Kedua ...
Bapa Kami ...
Salam Maria ... (10 kali)
Kemuliaan ...
Terpujilah ...
Ya Yesus ...
Peristiwa (Gembira/Terang/Sedih/Mulia) Ketiga ...
Bapa Kami ...
Salam Maria ... (10 kali)
Kemuliaan ...
Terpujilah ...
Ya Yesus ...
Peristiwa (Gembira/Terang/Sedih/Mulia) Keempat ...
Bapa Kami ...
Salam Maria ... (10 kali)
Kemuliaan ...
Terpujilah ...
Ya Yesus ...
Peristiwa (Gembira/Terang/Sedih/Mulia) Kelima ...
Bapa Kami ...
Salam Maria ... (10 kali)
Kemuliaan ...
Terpujilah ...
Ya Yesus ...

Dapat diakhiri dengan doa penutup:
Salam, Ya Ratu, Bunda yang berbelas
kasih, hidup, hiburan dan harapan
kami. Kami semua memanjatkan
permohonan, kami amat susah,
mengeluh, mengesah dalam lembah
duka ini. Ya Ibunda, ya pelindung
kami, limpahkanlah kasih sayangMu
yang besar kepada kami. Dan Yesus,
PuteraMu yang terpuji itu, semoga
Kau tunjukkan kepada kami. O Ratu,
O ibu, O Maria, Bunda Kristus.
V. Doakanlah kami, ya Santa Bunda
Allah
R. Supaya kami dapat menikmati
Janji Kristus.
Marilah Berdoa: "Ya Allah, Putera-Mu
telah memperoleh bagi kami
ganjaran kehidupan kekal melalui
hidup, wafat dan kebangkitan-Nya.
Kami mohon, agar dengan
merenungkan misteri Rosario Suci
Santa Perawan Maria, kami dapat
menghayati maknanya dan
memperoleh apa yang dijanjikan.
Demi Kristus, Tuhan kami. Amin."





Peristiwa-peristiwa Gembira: Pada hari
Senin dan Sabtu; pada masa Adven dan
Natal.
Peristiwa-peristiwa Sedih: Pada hari
Selasa dan Jumat; pada masa Puasa.
Persitiwa-peristiwa Mulia: Pada hari
Rabu dan Minggu; pada masa Paskah.
Peristiwa-peristiwa Terang: Pada hari
Kamis.

Peristiwa dalam Rosario

Maria menerima kabar
gembira dari Malaikat
Gabriel (Luk 1:26-38)
Maria mengunjungi
Elisabet, saudarinya (Luk
1:39-45)
Yesus dilahirkan di
Bethlehem (Luk 2:1-7)
Yesus dipersembahkan
dalam Bait Allah (Luk 2:22-
40)
Yesus diketemukan dalam
Bait Allah (Luk 2:41-52)

Peristiwa Gembira

Yesus dibaptis di Sungai
Yordan (Mat 3: 13-17)
Yesus menyatakan diri-Nya
dalam pesta perkawinan di
Kana (Yoh 2:1-12)
Yesus memberitakan
Kerajaan Allah dan
menyerukan pertobatan
(Mat 3:2, 4:17-23, Mrk 1:15)
Yesus menampakkan
kemuliaan-Nya (Mat 17:1-9)
Yesus menetapkan ekaristi
(Mrk 14:22-23, Luk 22:19-29)

Peristiwa Terang

Yesus berdoa kepada Bapa-
Nya di surga dalam
sakratul maut (Luk 22:39-
46)
Yesus didera (Yoh 19:1)
Yesus dimahkotai duri (Yoh
19:2-3)
Yesus memanggul salib-
Nya ke gunung Kalvari (Luk
23:26-32)
Yesus wafat di salib (Luk
23:44-49)

Peristiwa Sedih

Yesus bangkit dari antara orang
mati (Luk 24:1-12)
Yesus naik ke surga (Luk 24:50-
53)
Roh Kudus turun atas Para
Rasul (Kis 2:1-13)
Maria diangkat ke surga (1Kor
15:23; DS 3903)
Maria dimahkotai di surga (Why
12:1; DS 3913-3917)

Peristiwa Mulia



Illustrated by Jenni (XH) dan Rachael (XI)



Doa Rosario
SMA Marsudirini Bekasi Via Google Meet

Screenshotted by Vierda C/XC



Hai teman-teman semua! Tahukah kalian, kalau di bulan Oktober ini
tepatnya pada tanggal 10 Oktober kita ada merayakan World Mental
Health Day atau peringatan hari kesehatan mental dunia! Dan pada
hari Minggu (10/10/2021) kemarin adalah peringatan yang ke-29 loh!
Sebelum itu perlu kita ketahui dulu nih, apa itu sebenarnya mental
health?
Menurut WHO sendiri, Mental health secara umum adalah : “keadaan
(status) sehat utuh secara fisik, mental (rohani) dan sosial, dan bukan
hanya suatu keadaan yang bebas dari penyakit, cacat dan kelemahan”
(Smet, 1994). Namun sangat disayangkan karena di Indonesia masih
banyak orang yang belum mengenal tentang pentingnya kesehatan
mental. Terlebih karena kondisi ditengah pandemi ini, kalangan anak
muda seperti kita beberapa menjadi sulit untuk mengekspresikan diri
dan lain-lain. Karena itu marilah kita belajar untuk mengenal lebih
dalam tentang pentingnya kesehatan mental itu sendiri.

Project Titik Koma

WMHD ini pertama kali di inisiasi pada tahun 1992 oleh World
Federation For Mental Health (WFMH) dengan membawa misi untuk
meningkatkan pengetahuan dan kesadaran mengenai kesehatan
mental dunia. Salah satunya yaitu Direktur Jenderal Organisasi
Kesehatan Dunia (WHO) Dr Tedros Adhanom Ghebreyesus
menyampaikan bahwa Hari Kesehatan Mental Sedunia adalah
kesempatan bagi dunia untuk berkumpul dan mulai memperbaiki
pengabaian terhadap kesehatan mental. Karena faktanya masyarakat
menyatakan bahwa kesehatan mental masih cenderung di nomor
duakan daripada isu kesehatan fisik, padahal keduanya memiliki
kedudukan yang sama penting bagi kesejahteraan hidup manusia.
Dengan adanya WMHD ini diharapkan bahwa setidaknya masyarakat
akan sedikit menaruh perhatian pada isu kesehatan mental itu sendiri.

Darimanakah Asal-Usul Mental Health?

C L A R E S I A  V I N C E N T I A  S  ( X I A 4  /  5 )
W R I T T E N  B Y



Project semicolon adalah organisasi nirlaba Amerika yang dikenal
karena advokasi kesehatan mental dan fokusnya sebagai inisiatif anti-
bunuh diri. Amy Bleuel adalah orang pertama yang mengaitkan makna
simbol ini dengan kesehatan mental . Pada April 2013, ia mendirikan
sebuah organisasi nonprofit bernama Project Semicolon. Organisasi ini
didirikan untuk memberikan dukungan kepada orang-orang yang
berjuang mengatasi gangguan kesehatan mental, depresi, bunuh diri,
kecanduan, dan keinginan menyakiti diri sendiri. 

“(Simbol) itu menggambarkan keberlanjutan. Biasanya, penulis
menggunakan semicolon ketika mereka memilih untuk tidak
mengakhiri sebuah kalimat. Kamu adalah penulis itu dan kalimat itu
adalah hidupmu. Kamu memilih untuk melanjutkannya,” ujar Amy pada
Trauma and Mental Health Report. 

Project Semi-Colon

Setelah Amy membuat simbol ini menjadi
lebih bermakna, banyak orang-orang yang
memasang tato semicolon. Banyak dari
mereka yang menceritakan kisah hidup
mereka dan menunjukkan kesadaran
mereka terhadap kesehatan mental. Amy
juga membuat buku berjudul “Your Story
Isn’t Over” yang menceritakan lebih banyak
tentang project semicolon yang cukup laku
di kalangan remaja itu sendiri.

Gerakan ini Amy lakukan setelah ayahnya
bunuh diri pada 2003 silam. “Aku ingin
menyebarkan cerita (ayahku) untuk
meningkatkan kesadaran orang-orang
(terhadap kesehatan mental). Butuh waktu
10 tahun untukku melakukan ini. Ceritanya
membawa harapan untuk orang lain, itu
yang menjadi inspirasiku.” 

Amy Bleuel



Kesehatan mental memang sangat penting dan tidak bisa dianggap
remeh. Jika
sebuah simbol sederhana saja dapat memberikan harapan hidup bagi
seseorang, bagaimana dengan dukungan orang-orang tercinta?
dengan sedikit saja dukungan dari kita , itu bisa sangat bermanfaat
untuk seseorang !! Kini semakin banyak orang mulai mendukung
pergerakan untuk kesehatan mental dunia , ada banyak aplikasi
ataupun website yang bisa membantu merek yang membutuhkan
dukungan. Untuk kalian yang sedang mengalami kesulitan bisa
menghubungi Project semicolon di facebook dengan nama Project
Semicolon , adapun instagram dengan nama @projsemicolon, ataupun
bisa mengunjungi website resmi project semicolon di
Projectsemicolon.com
Sekarang kalian sudah tahu lebih banyak tentang mental health itu
sendiri loh ! Kami dari divisi Marszine berharap agar dengan ini kalian
lebih tahu dan lebih waspada terhadap kesehatan mental diri sendiri
maupun teman-teman disekitar!! sekian dan terimakasih sudah
membaca ! :D



Pendapat Teman-teman
i n t erv i ewed  by  :  D i ta  Nap i tu /XC

Menurut saya, mental health sangatlah penting
apalagi di masa sekarang ini. Semakin banyak

faktor yang membuat 
mental health diri kita terganggu. Bukan cuman
mental yang tidak stabil yang jadi berpengaruh
terhadap emosi, cara kita bertindak juga. Cara
menjaga mental health kita  tetap stabil bisa
dimulai dari diri sendiri dengan lebih peduli 
 sehingga orang sekitar juga lebih awareness
terhadap orang yang memiliki mental health

problems.

Lista (XE)

Kezia (XC)Mental health di zaman sekarang sangatlah
penting, terutama di zaman sekarang dimana
karena ada  pandemi kita jadi minim interaksi
bersama teman-teman kita, yang dimana jika

kita kurang berinteraksi dengan  orang lain kita
bisa mengalami depresi, anxiety bahkan 

kesepian berskala panjang. Jika kita mengalami
mental health problem kita harus berani untuk

pergi ke tenaga profesional contohnya ke
psikiater, namun hal ini mungkin banyak

memiliki kendala karena biaya 
menemui psikiater juga gak murah, alternatifnya

yaitu kita harus mau cerita ke temen/orang
terdekat kita.

Mental health menurut saya sangat penting,
karena hal ini dapat mempengaruhi cara kita

berpikir dan bertindak. Mental health yang
kurang, bisa membuat seseorang lebih mudah
stress dan mengalami gangguan lainnya, yang 
dimana hal ini bisa memberikan dampak buruk
kepada seseorang dalam menjalani hidupnya.

Solusi agar mental health kita tetap stabil yaitu
kita harus bisa berpikir positif, juga kita harus mau
berbagi cerita kepada orang terdekat kita jika kita
mengalami masalah atau mempunyai kecemasan.

 

Tia (XE)



Pendapat Teman-teman
i n t erv i ewed  by  :  D i ta  Nap i tu /XC

Sebagai remaja, mental health tuh penting
banget buat kita, karena emosional kita masih
kurang stabil dan kita juga masih labil. Dengan
kesehatan mental baik yang kita punya ini, kita
bisa membangun hubungan sosial yang bagus,

bisa beradaptasi dengan perubahan dan
menghadapi tantangan hidup, mental health

yang stabil juga bisa membantu kita mengetahui
kemampuan kita 

sendiri. Banyak orang berpikir kesehatan fisik
jauh lebih penting dibandingkan dengan

kesehatan mental, hal ini gak salah, namun jika
kita punya mental health yang gak stabil, hal ini

bisa berpengaruh ke cara kita berperilaku. 
olusi agar kesehatan mental kita terus stabil, kita

bisa ngelakuinnya dari hal hal kecil, seperti,
istirahat yang cukup jika kita capek, curhat atau
cerita ke temen atau orang terdekat kita supaya

diri kita gak stress, lakuin hal yang kita suka
seperti hobi kita ataupun hal lainnya, dan yang

paling penting kita harus berdoa, karena berdoa
ngebantu kita untuk ngelampiasin suatu

masalah. 
 

As
trid (XI IPA 1)

Jovit
a (XC)

Mental health udah pasti penting, karena
berpengaruh banget 

sama perasaan kita, cara kita mengontrol diri,
dan lainnya. Mental health juga perlu banget

buat dijaga dan jangan dijadikan hal yang
sepele. kebanyakan orang menganggap remeh

mental health dan gak terlalu diperhatiin,
apalagi banyak org jaman sekarang yang jadiin

mental health sebagai bahan candaan. Kita
sendiri harus mulai merhatiin mental health kita,

bisa dengan cara melakukan kegiatan positif
juga kalo udah capek bgt sama keadaan sekitar
coba off sosmed karena sosmed ngaruh banget

sama kesehatan mental kita. Waktu buat ngeliat
sosmed bisa ganti jadi belajar lebih rajin, nonton

film buat refreshing, atau baca-baca yang kita
suka.
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