
Kebersamaan
Dalam

Keberagaman
Dalam menyambut bulan puasa, Seksi Kepemudaan bekerjasama dengan berbagai seksi yang ada di 

Paroki, seperti : HAAK, PSE, Keamanan dan WKRI, dalam mengadakan Buka Bersama pada Hari 

Minggu, 3 Juni 2018 bertempat di Sport Hall Ricci. Kami juga melibatkan Komunitas Sant’ Egidio untuk 

membantu dalam hal registrasi sahabat undangan dan berbagai persiapan lainnya. Karena Sant’ Egidio 

cukup rutin dalam mengadakan kegiatan buka bersama setiap tahunnya.  

Kegiatan ini tidak hanya melibatkan volunteer dari teman-teman Katolik saja, tetapi kami juga mengajak Kegiatan ini tidak hanya melibatkan volunteer dari teman-teman Katolik saja, tetapi kami juga mengajak 

teman-teman lintas agama, seperti teman-teman muda dari Gereja Kristen Indonesia, Perniagaan dan 

Vihara Toasebio. Kegiatan ini berlangsung cukup meriah dan lancar, meskipun sempat terjadi hambatan 

dibagian registrasi, tetapi semuanya dapat berjalan dengan baik. 

Sahabat undangan yang hadir berjumlah sekitar 300 undangan yang terdiri dari anak-anak jalanan dan 

warga sekitar paroki. Kegiatan ini melibatkan 150 lebih volunteer yang terbagi dalam beberapa bagian, 

antara lain : Sahabat Pelayan, Sahabat Duduk, Sahabat Bingkisan, usher, dan registrasi. Dalam

pembagian ini masing-masing dari kami mempunyai tugas dan tanggung jawab dalam melayani sahabat pembagian ini masing-masing dari kami mempunyai tugas dan tanggung jawab dalam melayani sahabat 

undangan yang hadir.  Kegiatan ini diawali dengan Games, Bernyanyi Bersama, Tauziah, Sholat

Berjamaah, Makan Bersama dan Pembagian Bingkisan. 



Tujuan diadakannya kegiatan ini selain kebersamaan, juga diharapkan kita dapat saling melayani tanpa 

memandang latar belakang, suku, ras dan agama. Kita melayani mereka sebagai satu saudara, dengan 

menyapa, memberi senyum, dan bercengkrama bersama.  Kami sangat berterimakasih atas semua

bantuan dari berbagai pihak yang telah membantu sehingga terlaksananya acara ini, baik dalam bentuk 

tenaga, sumbangan dan doa.

Harapannya semoga melalui kegiatan ini, kita semakin menyadari bahwa perbedaan bukan suatu

halangan untuk memberikan kasih. Kasih adalah satu hal yang murni dan tulus yang muncul dari suatu halangan untuk memberikan kasih. Kasih adalah satu hal yang murni dan tulus yang muncul dari suatu 

perbuatan nyata. Dan semoga kebersamaan dalam keberagaman ini tidak terhenti dalam kegiatan ini 

saja, tapi boleh terus berlanjut dimanapun dan kapanpun, karena Kita Bhineka Kita Indonesia.



Menjawab Panggilan
Bagi	umat	yang	biasa	mengikuti	misa	di	Gereja	Santa	Maria	de	Fatima	Toasebio	mungkin	pernah	melihat	sosok	anak	muda	
yang	aktif	pelayanan	Gereja	ini.	Andreas	Wijaya,	biasa	disapa	Andre,	aktif	sebagai	koor	Gereja,	pe-mazmur,	pemimpin	lagu	
dan	sie	kepemudaan.	Pria	kelahiran	Jakarta,	5	Juni	1991	ini	juga	sering	ikut	dalam	acara-acara	Gereja	seperti	jambore,	tablo,	
dan	Asian	Youth	Day.	Setiap	tanggung	jawab	yang	diberikan	selalu	dijalankan	dengan	baik.	Dan	tahun	ini,	pria	berumur	27	
tahun	ini	akan	menjalani	hidup	barunya	di	Seminari.

AnAnak	tunggal	dari	pasangan	Lim	Han	Boen	(Ahok)	dan	Tjoeng	A	Djim	(Nunila)	ini	sudah	memiliki	keinginan	menjadi	Pastor	
sejak	kecil.	Andre	mengaku	sejak	kecil	diarahkan	mamanya	untuk	menjadi	Pastor.	Namun	itu	hanya	pikiran	sewaktu	anak-
anak	saja,	seiring	berjalannya	waktu	pikiran	itu	terlupakan.	Hingga	perayaan	ulang	tahun	Paroki	bulan	Oktober	2017,
perasaan	itu	kembali	muncul	lewat	obrolan	singkat	dengan	temannya.	Tentu	ada	hal-hal	yang	harus	dipertimbangkan	untuk	
menjalani	panggilan	itu,	tapi	keinginannya	yang	kuat	membuat	Andre	memberanikan	diri	untuk	menyampaikan	niat	ini	pada	
Romo	Jonas.	

Sejak	itu,	setiap	bulan	Andre	menjalani	bimbingan	bersama	Romo	Jonas,	lewat	beberapa	kali	bimbingan	dengan	Romo	Jonas,	
Andre	semakin	yakin	akan	panggilannya	itu.	Dan	akhirnya	memutuskan	untuk	masuk	seminari	tahun	ini.	Tentu	semua
bertanya-tanya,	apa	alasan	dia	membuat	keputusan	ini?	“Saya	rasa	alasannya	sederhana	saja,	karena	saya	jatuh	cinta	
dengan	kasih	Yesus	yang	selama	ini	saya	rasakan.	Karena	itu	saya	memutuskan	untuk	mengabdikan	diri	sepenuhnya	kepada	
Tuhan.”	jelas	Andre.

UUntuk	dapat	masuk	ke	Seminari,	seperti	ujian	masuk	sekolah	umumnya,	ada	berbagai	ujian	yang	harus	diikuti,	di	antaranya:	
ujian	bahasa	Indonesia,	bahasa	Inggris,	logika,	pengetahuan	umum,	wawancara,	dan	terakhir	test	kesehatan.	Pada	Maret	
2018,	ia	mengikuti	kegiatan	rekoleksi	yang	diadakan	Romo	Alfons	di	Jog ja	sekaligus	test	masuk	STF	Driyakara.	Romo	
Alfons	merupakan	Romo	Promotor	Panggilan.	Tak	lama	setelahnya,	awal	bulan	Mei,	Andre	mendapat	pengumuman	bahwa	dia	
diterima	dan	diharuskan	sampai	di	tempat	seminari	tanggal	12	Juli	2018.



Tahu	dirinya	diterima	masuk	seminari,	perasaan	Andre	campur	aduk	antara	senang	dan	takut.	“Takut	apakah	memang	benar	

panggilannya	di	sini,	takut	bisa	kuat	atau	tidak	di	sana,	namun	di	sisi	lain	juga	saya	merasa	senang,	entah	kenapa	seperti	ada	

semangat	untuk	menjalaninya”	ungkap	Andre	saat	ditemui	di	Gereja	Santa	Maria	de	Fatima.

Andre	memberitahukan	hal	ini	pada	kedua	orang	tua	dan	teman-teman	dekatnya.	Dukungan	paling	besar	tentu	berasal	dari	

orang	tua,	terutama	mamanya.	Mereka	berpesan	agar	Andre	harus	serius,	harus	menjalankan	dengan	sungguh-sungguh,	tidak	

boleh	bercanda	atau	hanya	coba-coba	saja.	

PPerjalanan	Andre	di	seminari	memang	masih	panjang,	butuh	9	–	10	tahun	untuk	dapat	dilantik	menjadi	Pastor.	Dalam

perjalanan	itu,	tentu	banyak	cobaan	dan	rintangan.	Andre	berpesan	“Minta	doa	dan	dukungan	saja.	Dan	semoga	di	sini	juga	

baik	orang	tua	dan	teman-teman	selalu	diberikan	penyertaan	oleh	Tuhan.	Untuk	teman-teman	OMK,	semoga	tetap	berkumpul	

bersama	teman-teman	seiman	di	OMK,	karena	dari	pergaulan	di-OMK-lah	panggilan-panggilan,	baik	itu	berkeluarga	atau	

panggilan	khusus	bisa	muncul.”

	

KKami	semua	di	sini	juga	mendukung	perjalanan	Andre,	semoga	segalanya	bisa	dilancarkan,	semoga	ini	memang	panggilan	

untuk	Andre	dan	semoga	apa	yang	Andre	inginkan	bisa	tercapai.	Kami	semua	akan	mendoakan	yang	terbaik	untuk	Andre.

Sampai bertemu lagi Andre



Minggu tanggal 8 july 2018 merupakan hari launching Ayo Sekolah Ayo Kuliah (ASAK) Santa Maria de 

Fatima sekaligus pelantikan Dewan Pengurus Harian baru. Acara dibuka dengan misa pukul 09.30 pagi 

yang dipimpin oleh Vikjen RD Samuel Pangestu. Kemudian acara dilanjutkan di gedung Mateo Ricci 

dengan pembukaan dari Pastor paroki, Pastor Fernando dan dilanjutkan dengan penampilan drama oleh 

anak-anak ASAK. Drama yang disajikan menceritakan tentang seorang anak bernama Diana yang jatuh 

miskin karna ayahnya harus di pecat dari perusahan dan malu untuk masuk ASAK, pesan yang ingin 

disampaikan adalah anak-anak ASAK tidak perlu malu karena mendapatkan dana bantuan, melainkan 

harus bangga karna mereka adalah anak-anak terpilih untuk mendapatkan bantuan danaharus bangga karna mereka adalah anak-anak terpilih untuk mendapatkan bantuan dana ASAK. Diakhir 

drama, 4 anak ASAK yang bernama Ana , Timmy , pricil dan Vita diberi kesempatan untuk menyampaikan 

rasa terima kasihnya kepada Gereja, Donatur maupun Sponsor yang membiayai mereka sekolah/kuliah 

yang disampaikan dalam 2 bahasa yaitu bahasa indonesia dan bahasa inggris.

Ibu Christine, selaku ketua ASAK Paroki Toasebio menyatakan bahwa dengan di launchingnya Program  

ini dapat membantu anak-anak melanjutkan sekolah dan dapat menggapai cita-cita mereka nantinya. 

Beliau juga menyampaikan semoga umat paroki, umat luar paroki atau pun non umat bisa peduli dengan 

menjadi penyantun ataupun donatur sehingga banyak anak yang dapat dibantu untuk tetap sekolah dan 

mewujudkan cita-citanya serta memperbaiki ekonomi keluarganya bila sudah bekerja.

SAATNYA SEKOLAH!!!


