
GERAKAN HARI PANGAN SEDUNIA (HPS) 

KEUSKUPAN AGUNG JAKARTA 
 
Gerakan Hari Pangan Sedunia (HPS) pertama kali 

dicanangkan 16 Oktober 1979 oleh Food and Agriculture 

Organization (FAO) yaitu lembaga PBB yang mengurusi 

pangan dunia, dan mulai diperingati tahun 1981. Gereja 

Katolik ikut serta dalam kegiatan FAO dan Hari Pangan 

Sedunia karena keprihatinan tentang pembagian pangan yang 

adil juga menjadi keprihatinan Gereja. Gereja Keuskupan 

Agung Jakarta ikut terlibat dalam gerakan HPS sejak tahun 

2002 dan tahun ini sudah genap 11 tahun. Kegiatan Hari 

Pangan Sedunia 2013 di KAJ bertujuan  

Pertama, agar semangat belarasa semakin menjadi habitus 

umat Katolik dalam mewujudkan imannya dalam komunitas 

lingkungan umat Katolik maupun dalam upaya membangun 

persaudaraan di dalam komunitas masyarakat yang lebih 

luas.  

Kedua, agar umat Katolik semakin peduli pada kesehatan 

tubuhnya dengan memilih makanan yang sehat. 

 

 

 



DOA UNTUK ORANG DEWASA 
 

Ya Bapa, kami bersyukur 

Bapa menciptakan bumi 

dan segala isinya, 

tempat seluruh ciptaan 

hidup bersama sebagai saudara 

Kami menggantungkan hidup kami kepada-Mu 

 

Ya Tuhan Yesus, kami berterima kasih. 

Tuhan telah menebus kami. 

Penderitaan Tuhan di kayu salib, 

memulihkan martabat kami. 

 

Ya Roh Kudus, kami bersyukur. 

Daya Roh-Mu membuat kami mampu 

agar bersikap adil dan bijaksana, 

menghindarkan diri dari sikap berfoya-foya. 

 

Bunda Maria, doakanlah kami, 

dalam merawat dan menjaga bumi 

agar pangan sehat cukup bagi semua. 

Melalui pangan sehat, 

kami mau menjadi saudara bagi sesama 

sesuai dengan teladan Kristus 

Dialah Tuhan dan juru selamat kami. 

Amin. 

DOA UNTUK ORANG SMP / SMA / SMK 
 

Puji dan syukur 

kami panjatkan kepada-Mu, Bapa 

Engkau selalu menyayangi hidup kami, 

dengan memberikan makanan 

yang sehat dan bergizi, 

lewat para petani yang mengolah bumi ini 

demi pertumbuhan jasmani dan rohani kami. 

 

Ampunilah dosa kami, 

Jangan kau biarkan tubuh kami diracuni oleh 

pangan dan obat-obatan, 

yang dapat merusak kesehatan 

dan lingkungan masyarakat kami. 

Buatlah kami sadar untuk merawat 

dan mencintai keutuhan ciptaan, 

demi kesejahteraan hidup seluruh manusia. 

 

Pada Hari Pangan Sedunia ini, 

kuduskanlah jasmani dan rohani kami, 

Dengan berbagi sebagian rezeki 

yang ada pada kami, 

bagi saudara-saudari 

yang miskin dan berkekurangan 

sehingga kami makin beriman, bersaudara, 

makin berbelarasa 

melalui pangan yang sehat. Amin.



DOA UNTUK SD 
 

Yesus, Tuhan dan Allah kami, 

Terima kasih atas rezeki 

yang Kauberikan setiap hari, 

Melalui petani, pedagang, 

dan orangtua kami, 

Yang bekerja keras untuk 

mengolah bumf ini, 

Demi kesehatan jasmani dan rohani kami. 

 

Ampunilah sikap dan perilaku kami, 

Bila kami menghindari pangan sehat dan bergizi, 

Lebih memilih makanan yang 

elok dilihat dan enak di mulut saja 

Dan terkadang membuang makanan 

yang tidak kami sukai atau karena kekenyangan 

Lupa berbagi pada mereka yang cacat, 

lemah, sakit, miskin, tersingkir, 

yang ada di sekitar kami 

 

Pada Hari Pangan Sedunia ini, 

Buatlah kami makin beriman, 

makin bersaudara, makin berbelarasa 

melalui pangan sehat 

Kami ingin membantu teman-teman kami, 

Karena Kristus adalah teladan berbagi. 

Amin

DOA UNTUK TK 
 

Terima kasih Tuhan Yesus, 

Aku cinta bumi Indonesia 

Sumber penghasil pangan dan minum 

Berkat kerja keras para petani, 

Makanan tersedia tiap hari 

 

Namun aku sering menyisakan 

makanan yang kuambil, 

Aku kurang berbelarasa 

pada teman yang berkekurangan 

Aku kurang mencintai pekarangan, 

dengan membuang sampah sembarangan 

Sudilah Tuhan mengampuni 

 

Pada Hari Pangan Sedunia ini, 

Ajarilah aku untuk berbuat, 

membantu teman yang kesulitan makanan 

Di sekitar rumah dan sekolah 

dengan uang yang aku punya 

Terpujilah Tuhan Yesus. 

Amin 

 


