Agustus 2018

Santa Maria de Fatima

Atas: Ps. Salvador, Ps. Fernando, Vikjen Samuel, Ps. Yonas, Ps. Pierantoni
Bawah: Bpk. Asang, Bpk. Rahmat, Bpk. Rafael, Bpk. Tjandra, Ibu Vero, Ibu Sally
Ibu Frissa, Ibu Agata, Ibu Mega.

Tepat pada Minggu, 8 Juli 2018, Dewan Paroki Harian (DPH) paroki kita yang baru dilantik oleh Vikaris
Jendral (Vikjen) Samuel Pangestu di gereja Santa Maria de Fatima. Tiga belas anggota DPH ini akan
melayani selama 3 tahun, mulai dari 2018 – 2021.
Berikut nama nama pastor moderator dan koordinator bidang / pendamping wilayah, seksi, dan kelompok
kategorial.
• Pastor Fernando Abis, SX
Sebagai ketua umum dan moderator bidang Pewartaan (Katekese, Kerasulan Kitab Suci, Komsos,
Panggilan), Bidang ibadat (Liturgi), PDKK, dan Mandarin.
• Pastor Yonas Mallisa’, SX
Sebagai ketua 1 dan moderator bidang Pelatihan dan Pengembangan Paroki (Penelitian dan
Pengembangan, Pelatihan, kaderisasi) dan bidang Persekutuan (Kepemudaan (OMK) dan HAAK).
• Pastor Salvador Cruz Rojo, SX
Sebagai ketua 2 dan moderator bidang Pelayanan (PSE, Pendidikan, Kesehatan, Kerasulan Keluarga,
Keadilan & Perdamaian, Keamanan).

   •  Pastor  Yosep  Pierantoni,  SX
Sebagai  ketua  3  dan  moderator  bidang  Pelayanan  bersama  Pastor  Salvador  serta  moderator  bagi  WKRI,  
St.  Monika,  dan  St.  Anna  &  Yoakim.
   •  Agata  Toh  Bie  Leng
Wakil  ketua  DPH  2018  –  2021  dan  Penghubung  wilayah  5.
   •  Theresia  Sally  Condro  Supandi
Sekretaris  DPH  dan  penghubung  wilayah  2.
   •  Flaviana  Frissa  Iswandi
Sekretaris  DPH,  penghubung  wilayah  4  dan  Kelompok  Kategorial  (  PDKK,  Wanita  Katolik  (WK),
St.  Monika,  Legio  Mariae,  St.  Anna  &  Yoakim,  Mandarin).
   •  Veronica  Lukman
Bendahara  DPH  dan  penghubung  wilayah  1.
   •  Hilaria  Mega  Yuniarsih  Lukman
Bendahara  DPH  dan  penghubung  bidang  Pewartaan  (Sie.  Katekese,  Kerasulan  Kitab  Suci,  Komsos,
Sie.  Panggilan).  
  
   •  Rafael  Pranata
Penghubung  wilayah  3  dan  bidang  ibadat  (sie.  Liturgi)
   •  Djie  Kin  Sang
Penghubung  wilayah  6  dan  bidang  pelayanan  (PSE,  sie.  Pendidikan,  sie  Kesehatan,  Sie.  Kerasulan
Keluarga,  Keadilan  &  Perdamaian,  sie.  Keamanan).
   •  Kristophorus  Tjandra  Purnama
Penghubung  wilayah  7  dan  bidang  persekutuan  (Sie.  Kepemudaan,  HAAK)
   •  Bernadus  Guan  Hok  Rahmat
Penghubung  wilayah  8  dan  bidang  Pelatihan  dan  Pengembangan  Paroki  (Penelitian  dan  Pengembangan,  
Pelatihan  dan  Kaderisasi).

Apa  yang  dimaksud  dengan  Dewan  
Paroki  Harian  (DPH)?
DPH  merupakan  bagian  dari  Dewan  Paroki.
Dikutip  dari  buku  panduan  Pedoman  Dasar  
Dewan  Paroki  (PDDP)  KAJ  tahun  2014  yang  
menjadi  acuan  Dewan  Paroki  kita,  “Dewan  Paroki  
adalah  badan  pastoral  yang  di  dalamnya  para  
pastor  bersama  dengan  wakil-wakil  umat
melaksanakan  tugas  dan  panggilan  untuk  terlibat  
dalam  tritugas  Kristus,  yakni  menguduskan,
mewartakan  dan  menggembalakan.  Dewan  
Paroki  terdiri  dari  Dewan  Paroki  Harian,  Dewan  
Paroki  Inti,  dan  Dewan  Paroki  Pleno.”
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Ketigabelas  orang  yang  ditunjuk  sebagai  DPH  kita  memiliki  10  
tugas  besar  yang  harus  dijalankan  lho.  Berikut  10  tugas  DPH  
yang  dikutip  dari  buku  PDDP  KAJ  (2014):
1.  Memimpin  Tata  Pelayanan  Pastoral  Paroki  sehari-hari  
(operasional  dan  administrasi).  
2.  Melakukan  analisis  data  pastoral  dan  menggunakannya
sebagai  dasar  pengambilan  keputusan  dan  /  atau  perencanaan.  
3.  Merumuskan  dan  menyusun  Sasaran  Prioritas,  Indikator
Pencapaian,  dan  Target  (jangka  panjang  dan  jangka  pendek)  
sesuai  Arah  Dasar  Pastoral  Keuskupan  dan  kekhasan  Paroki  
sebagai  Program  Pelayanan  Pastoral  untuk  mencapai  Cita-cita  
dan  Tujuan  Paroki  
4.  Menyampaikan  Sasaran  Prioritas,  Indikator  Pencapaian  dan  
Target  (jangka  panjang  dan  jangka  pendek)  kepada  Dewan  
Paroki  Inti  dalam  rangka  penyusunan  Inisiatif  Kegiatan  Pastoral  
Paroki  dan  Anggarannya.
5.  Memantau  pelaksanaan/eksekusi  Program  Pelayanan
Pastoral  Paroki  dan  melakukan  Evaluasi  Kinerja  Pastoral  Paroki  
tengah  tahun  dan  akhir  tahun  serta  melaporkannya  kepada  
Dewan  Paroki  Pleno.
  
6.  Menyelenggarakan  rapat/pertemuan  koordinatif  Dewan  Paroki  
Inti  dan  Dewan  Paroki  Pleno  dalam  rangka  koordinasi  tugas-
tugas  pelayanan  umat.

7.  Memberikan  pendampingan  dan  menjadi
fasilitator  pelaksanaan  tugas  Koordinator  Wilayah,  
Ketua  Stasi,  dan  Ketua  Seksi.  

Bagaimana DPH terpilih?

Pemilihan calon DPH baru dilakukan oleh
anggota dari DPH sebelumnya berdasarkan
kriteria yang harus dimiliki seperti yang
disebutkan pada paragraf sebelumya.
9.  Menyusun  dan  menyerahkan  laporan  hasil  rapat  
itu para anggota DPH lama diharuskan
karya  berupa  Program  Perencanaan  Pastoral  Paroki   Selain itu,
melihat
pendidikan dan kompetensi (dari calon
dan  evaluasi-refleksi  kinerja  tahunan  dikirimkan  
DPH yang ia pilih) yang mendukung tugas/fungsi
kepada  Uskup  melalui  Sekretariat  Keuskupan  dan  
pelayanan yang akan dipercayakan.
Bagian  Keuangan  KAJ.  
Jadi tidak bisa hanya berdasarkan teman saja atau
aktif saja, ya!
10.  Membentuk  diri  sebagai  komunitas
Para calon DPH yang terpilih akan dilantik oleh
persaudaraan  dan  pelayanan  yang  iman  dan  doa.
Uskup atau perwakilan dari Uskup (seperti Vikjen
Samuel yang diutus untuk melantik DPH di paroki
Besar  ‘kan  tugas  dari  DPH  kita?
kita) pada suatu perayaan ekaristi yang dihadiri
Karena  itu,  seorang  anggota  DPH  harus  memiliki
oleh umat. Setelah itu, barulah para calon DPH ini
semangat  dan  kepedulian  dalam  pelayanan  gereja.  
Selain  itu,  mereka  juga  harus  memiliki  kemampuan,   resmi menjadi anggota DPH periode baru.
komitmen,  dan  aktif  dalam  pelayanan  ekaristi  dan  
Bagaimana? Kamu tertarik?
ibadat  lingkungan,  Mereka  juga  perlu  memiliki  nama  
Yuk,
mulai tunjukkan semangat
baik  di  tengah  umat  dan  masyarakat.  Tentu  saja,  
pelayanan dalam gereja dan wilayah
mereka  yang  menjadi  DPH  merupakan  umat  Gereja  
Katolik  yang  sudah  menerima  sakramen  inisiasi  yaitu   supaya mendapat kesempatan menjadi
DPH periode selanjutnya!
sakramen  Baptis,  Ekaristi,  dan  Penguatan.
8.  Membentuk  dan  meminta  pertanggungjawaban  
Panitia  atau  Tim  Khusus.  

Mengenal Rapat Pleno
Pagi  hari,  1  Juli  2018,  beberapa  umat  gereja  terlihat  sibuk  mempersiapkan  suatu  kegiatan  di  ruang
Gembala  Baik  Gereja  Santa  Maria  de  Fatima  Toasebio.  Hari  itu  akan  diadakan  Rapat  Pleno  yang
diadakan  setiap  tahun.
Menurut  KBBI,  pleno  berarti  lengkap,  karena  itu  Rapat  Pleno  bisa  diartikan  Rapat  Lengkap  karena  dihadiri  
oleh  seluruh  perwakilan  Gereja.  Mungkin  tidak  banyak  umat  yang  tahu  adanya  Rapat  Pleno  atau  kurang  
mengerti  apa  itu  Rapat  Pleno.  Lewat  wawancara  dengan  Felicia,  salah  satu  anggota  Dewan  Paroki  Harian  
periode  2015-2018,  mari  kita  mengenal  apa  itu  Rapat  Pleno.

Q:  Siapa  saja  sih  yang  mengikuti  Rapat  Pleno  ini?
A:  Rapat  Pleno  diikuti  oleh  Dewan  Paroki  Pleno.  
Dewan  Paroki  Pleno  adalah  dewan  musyawarah  di  
paroki,  terdiri  dari  Dewan  Paroki  Harian,  Koordinator  
Wilayah,  koordinator  Seksi  dan  Organisasi,
koordinator  kategorial  ,    Ketua  Lingkungan,  dan  
Pimpinan  komunitas  biarawan/biarawati.

Q:  Kapan  Rapat  Pleno  ini  diadakan?
A:  Sesuai  dengan  arahan  dari  Pedoman  Dasar  

Q:  Apa  saja  kendala  yang  dialami  selama  
menjalankan  Rapat?

A:  Yang  menjadi  kendala  dalam  rapat  Pleno  
di  paroki,  para  dewan  Pleno  masih  kurang  
aktif  dalam  berinteraksi,  lebih  memberikan  
kesan  menerima  infomasi  dan  arahan  dari  
Dewan  paroki  harian  sebagai  moderator  
rapat.  Sebenarnya  sangat  diharapkan  para  
dewan  Pleno  aktif  untuk  memberikan
masukan,  saran  /  usul  serta  mengungkapkan  
kendala  yang  terjadi  di  lingkungan,  kendala  
dalam  melaksanakan  kegiatan,
perkembangan  maupun  segala  hal  hal  positif  
yang  terjadi  di  masing  masing  kategorial  /  
lingkungan  sehingga  bisa  menjadi  satu  
pembelajaran  juga  buat  yang  lain  dalam  
mengembangkan  Dewan  Pleno  yang  lain.

Dewan  Paroki  (  PDDP),  Pelaksanaan  rapat  Pleno  
minimal  2x  setahun,  tapi  juga  tergantung  dengan
kebutuhan  masing  masing  paroki.  
Di  Toasebio,  diadakan  2  kali  rapat  Pleno  dan  1  kali  
Di
Rapat  karya  /  RAKAR  Pleno  untuk  1  tahun.  Pada  
saat  Rakar,  para  Dewan  Pleno  secara  bersama
menyusun  /  mengajukan  Rencana  Kegiatan  serta  
Anggaran  Pelaksanaan    program  karya  masing  
masing  Dewan  Pleno  selama  1  tahun  berjalan.

Q:  Kenapa  Rapat  Pleno  ini  diadakan?
A:  Rapat  Pleno  ini  diadakan  sebagai  wadah  
musyawarah  /  diskusi  mengenai  berbagai
kegiatan-kegiatan  yang  telah  diadakan  maupun  
yang  akan  diadakan  di  lingkungan  dan  di  paroki  
dalam  rangka  meningkatkan  pelayanan  bagi
seluruh  umat  di  paroki.

Q:  Apa  saja  dibahas  selama  Rapat  Pleno?
A:  Yang  dibahas  di  Pleno  adalah  segala  rencana  
kegiatan  yang  telah  ditetapkan  dalam  agenda  paroki,  
pelaksanaan  kegiatan,  segala  dinamika  yang  
berkembang  di  paroki  serta  segala  kebijaksanaan  
harus  diputuskan  bersama  dengan  persetujuan  
Dewan  Pleno.  Sebagai  contoh,  Rencana  kolekte  
kedua  untuk  Renovasi  Gereja,  sebelum
dilaksanakan,  Dewan  Paroki  Harian  akan  meminta  
persetujuan  Dewan  Pleno.
Itulah  sedikit  pengenalan  tentang  Rapat  Pleno,  semoga  bisa  membantu  umat-umat  Geraja  lebih  mengerti  
akan  kegiatan-kegiatan  yang  ada  untuk  mengembangkan  Gereja  kita  ini.

