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Gerak dan Langkah Perjalanan 

Arah Pastoral Keuskupan Bandung 

 
 

WAKTU ARAH DASAR PASTORAL 

1994 – 1999 

Arah Dasar Pastoral 

Sehati Sejiwa Bersama Masyarakat menjadi Ragi 

dalam Dunia 

2000 – 2004 
Arah Dasar Pastoral 

Menuju Gereja yang Lebih Hidup 

2005 – 2009 

Arah Dasar Pastoral 

Gereja yang Lebih Mandiri, Terbuka, Terlibat, dan 

Solider 

2010 – 2014 

Arah Dasar Pastoral 

Gereja yang Hidup : Mengakar, Mekar, dan 

Berbuah 

2016 – 2040 
Arah Dasar Pastoral 

Sehati Sejiwa Berbagi Sukacita 

2016 

Sinode Orang Muda Katolik 

(menghasilkan Visi dan Misi Orang Muda Katolik 

serta Strategi Pastoral) 

2016 – 2018 
Fokus Pastoral 

Keluarga Katolik: Sehati Sejiwa Berbagi Sukacita 

2018 Evaluasi dan Refleksi Arah Dasar 

(hasil: Fokus Pastoral 2019 – 2020 & 2021 – 

2025) 
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Visi dan Misi Keuskupan Bandung 

“Sehati Sejiwa Berbagi Sukacita” 

Umat Allah Keuskupan Bandung  berjalan bersama dengan 

semangat sehati sejiwa. Saling berbagi sukacita diantara umat dan 

kepada masyarakat (VISI). Demi terwujudnya  kehidupan  yang 

sejahtera, melalui usaha tranformasi kehidupan, yaitu perubahan 

nyata di bidang spiritual, material, moral dan sosial. (MISI) 
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Berjalan bersama : Gerak dan langkah bersama Gereja 

sebagai komunitas

Sehati Sejiwa : Kesatuan hati, rasa dan pikir untuk bergerak 

dan melangkah bersama

Berbagi : sikap murah hati, memberi perhatian kepada orang 

yang membutuhkan dengan semangat kasih tanpa pamrih

Sukacita : melayani dengan penuh kegembiraan, pembawa 

kabar baik bagi banyak orang

Hidup Sejahtera : terwujudnya Kerajaan Allah, di mana 

semua orang mengalami kedamaian dan keadilan. 

Masyarakat mengalami perubahan nyata di bidang Spiritual, 

Material, Moral, dan Sosial
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KEBIJAKAN PASTORAL KEUSKUPAN BANDUNG 

(Hasil Sinode Keuskupan Bandung) 

 

Kaderisasi Orang Muda 

1. Umat Allah Keuskupan Bandung merevitalisasi dan 

mengaktualisasi diri menjadi Gereja yang lebih menarik dan 

nyaman bagi kaum muda. 

2. Umat Allah Keuskupan Bandung melaksanakan kaderisasi 

kaum muda yang terencana, terstruktur, dan 

berkesinambungan. 

 

 

Pastoral Keluarga 

3. Umat Allah Keuskupan Bandung mengusahakan supaya 

keluarga-keluarga Kristiani semakin menghayati nilai-nilai 

kekudusan perkawinan dan keutuhan keluarga. 

4. Umat Allah Keuskupan Bandung menegaskan komitmennya 

untuk semakin mengembangkan kepedulian dan keprihatinan 

terhadap keluarga Katolik dengan menyelenggarakan pastoral 

keluarga secara terpadu dan berjenjang, termasuk pertolongan 

kepada keluarga yang mengalami kesulitan. 

5. Umat Allah Keuskupan Bandung memberikan perhatian 

kepada keluarga kawin campur. 

6. Umat Allah Keuskupan Bandung memberi perhatian khusus 

terhadap peran serta keluarga sebagai Gereja rumah tangga 

termasuk dalam pendidikan iman.  
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VISI ORANG MUDA KATOLIK  

KEUSKUPAN BANDUNG 

(Hasil Sinode OMK Keuskupan Bandung) 

 

 

“Orang muda yang menghidupi iman katolik: memiliki spiritualitas, 

wawasan dan pengetahuan tentang iman katolik, berkarakter unggul, 

menjadi pilar Gereja, dan menjadi teladan bagi keluarga serta 

masyarakat” 

 

 

MISI DAN STRATEGI PASTORAL  

ORANG MUDA KATOLIK KEUSKUPAN BANDUNG 

 

1. Orang Muda Katolik Keuskupan Bandung membangun relasi 

dengan Allah melalui doa dan perayaan sakramen, dan 

berpegang teguh pada Tradisi Katolik, serta tekun mendalami 

sabda Tuhan dengan rajin membaca dan mendalami Kitab 

Suci serta ajaran Gereja. 

 

STRATEGI PASTORAL 

• Meningkatkan spiritualitas, wawasan, dan pengetahuan 

Orang Muda Katolik Keuskupan Bandung terhadap 

kekayaan iman katolik. 

• Mengoptimalkan peran para gembala dan umat beriman 

yang berkehendak baik sebagai pendamping Orang Muda 

Katolik secara konsisten dan terukur. 
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2. Orang Muda Katolik Keuskupan Bandung hadir dalam 

komunitas gerejani untuk dapat semakin membangun 

kebersamaan dan bertumbuhkembang dalam iman. 

 

STRATEGI PASTORAL 

• Merevitalisasi bentuk pewartaan iman yang hidup dan 

menarik sesuai dengan kebutuhan Orang Muda Katolik di 

Keuskupan Bandung. 

• Meningkatkan relasi dan kerjasama  antar komunitas 

Orang Muda Katolik di Keuskupan Bandung secara 

terstruktur, terencana, dan berkesinambungan ber-

landaskan nilai katolik 

 

3. Orang Muda Katolik Keuskupan Bandung menunjukan sikap 

dan perilaku moral yang bercirikan kristiani yakni: rendah 

hati, murah hati, jujur, adil, dan menjunjung tinggi martabat 

manusia 

 

STRATEGI PASTORAL 

• Menyelenggarakan program kaderisasi yang sistematis, 

terstruktur dan terencana 

 

4. Orang Muda Katolik Keuskupan Bandung memiliki kinerja 

yang baik: proaktif, pantang menyerah, berintegritas, ulet, 

sabar, cerdas, kreatif, inovatif, dan disiplin dalam menjalankan 

tugas dan tanggungjawab. 

 

STRATEGI PASTORAL 

• Menggali, mengembangkan, dan memfasilitasi minat dan 

bakat Orang Muda Katolik. 
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5. Orang Muda Katolik Keuskupan mengaktualisasikan diri 

sebagai harapan masa kini dan masa depan Gereja. 

 

STRATEGI PASTORAL  

• Meningkatkan kuantitas dan kualitas kegiatan yang dapat 

memberi peluang bagi OMK untuk mengaktualisasi 

dirinya. 

 

6. Orang Muda Katolik Keuskupan Bandung terlibat dalam 

pelayanan pastoral Gereja serta menjadi pewarta dan saksi 

Kristus 

 

STRATEGI PASTORAL  

• Orang Muda Katolik mengambil peranan penting dalam 

Gereja. 

 

7. Orang Muda Katolik Keuskupan Bandung membangun 

lingkungan Gereja yang nyaman (penuh kasih Kristus), 

relevan, dan menarik. 

 

STRATEGI PASTORAL  

• Menciptakan suasana Orang Muda Katolik yang silih asih, 

silih asuh, silih asah. 

• Mereorganisasi dan merevitalisasi komunitas Orang muda 

Katolik yang ada 

• Memanfaatkan dan mengoptimalkan teknologi modern 

untuk membangun jaringan kerjasama antar pribadi dan 

komunitas Orang Muda Katolik 
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8. Orang Muda Katolik Keuskupan Bandung senantiasa menjadi 

pembawa kasih, damai, keceriaan, harapan dan sukacita 

ditengah keluarga. 

 

STRATEGI PASTORAL  

• Merevitalisasi peran dan relasi Orang Muda Katolik 

Keuskupan Bandung dalam keluarga. 

 

9. Orang Muda Katolik Keuskupan Bandung Memiliki kepekaan 

dan kepedulian terhadap keprihatian dan persoalan hidup 

masyarakat serta berpihak dan membela mereka yang lemah, 

miskin, dan terpinggirkan dengan semangat kasih tanpa 

pamrih bagaikan orang Samaria yang murah hati.  

STRATEGI PASTORAL  

• Meningkatkan kepedulian dan keterlibatan Orang Muda 

Katolik Keuskupan Bandung dalam persoalan 

kemasyarakatan: politik, sosial, ekonomi, budaya, dan 

lingkungan hidup.   

 

10. Orang Muda Katolik Keuskupan Bandung berinisiatif dan 

berani mengambil bagian dalam kepemimpinan publik untuk 

membangun kesejahteraan masyarakat. 

 

STRATEGI PASTORAL  

• Meningkatkan relasi dan kerjasama dengan organisasi, 

komunitas, dan agama lain. 
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•"Keluarga Katolik 
Sehati Sejiwa 
Berbagi Sukacita"

(dilanjutkan pada 
2019 - 2020)

2016 -
2018

• "Kaum Muda dalam 
Keluarga"

(pintu masuk Fokus 
Pastoral Kaum Muda"

2019 -
2020

•"Kaum Muda Sehati 
Sejiwa Berbagi 
Sukacita Mengubah 
Dunia"

2021 -
2025
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Urgensi Menempatkan Kaum Muda  

sebagai Fokus Pastoral Keuskupan Bandung 

 

R.F. Bhanu Viktorahadi Pr. 

 

  

Pada Oktober 2018, Vatikan mengadakan sinode tentang 

orang muda. Orang muda menyambut dengan penuh sukacita dan 

menerima Sinode ini. Alasannya, sejak 2017, orang muda 

dilibatkan secara aktif dalam sinode tersebut. Mereka pun 

diperkenankan untuk memberikan usulan melalui para uskup 

mereka. Dalam hal ini mereka diperkenankan memberikan 

intervensi melalui uskup untuk menyetujui atau tidak hasil dari 

sinode.  

Melihat dinamika ini, menjadi jelas bahwa Gereja Keuskupan 

Bandung tidaklah sendirian dalam upayanya menempatkan kaum 

muda sebagai subjek. Gereja universal juga telah memulai langkah 

untuk melibatkan kaum muda dengan mendengarkan mereka. 

Dengan mendengarkan orang muda, Gereja seperti 

mendengarkan lagi Allah yang memanggil dan berbicara pada 

masa kini. Dinamika ini seperti kisah Allah yang berbicara dan 

memanggil Samuel dan Yeremia (lih. 1Sam.3:1-10; Yer.1:4-10). 

Dalam kedua kisah itu, dilukiskan bahwa dengan bimbingan Gereja 

yang terwujud dalam orang-orang di sekelilingnya, terutama orang 

tua, Samuel dan Yeremia sanggup memahami bagaimana 

mendengarkan dan menjawab panggilan Allah, sekaligus 

menimbang tanda-tanda zaman. 
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Generasi Penentu 

Gereja masa kini harus mengetahui dasar kekuatan dan 

keindahan orang muda. Kaum muda adalah yang paling 

mengetahui tanda-tanda zaman. Mereka perlu didengarkan tanpa 

diadili, dalam kegembiraan, dan harapan. Terutama di zaman 

digital ini, orang muda adalah online missionary of God. Oleh 

karena itu, Gereja harus mempercayakan pewartaan iman kepada 

orang muda. Sebagai bagian kaum muda di zamannya, Yesus 

memanggil kaum muda untuk dipilih dan diutus-Nya mewartakan 

Kabar Gembira. Semakin jelas bahwa kaum muda bukanlah 

generasi penerus, melainkan generasi penentu. Sebagai generasi 

penentu, kaum muda dituntut sanggup mengubah dunia. 

Dalam kerangka mengubah dunia, kaum muda harus 

menyadari adanya urgensi dalam Gereja, yaitu tuntutan 

mengembangkan diri melalui pelayanan misioner. Ada seruan 

kepada kaum muda sebagai bagian dari Gereja untuk ‘pergi ke 

pasar’. Akan tetapi, harus selalu diingat dan disadari bahwa titik 

berangkat pergi ke pasar adalah dari altar. Tanpa altar, bisa jadi 

kesasar di pasar. Terjadi gerak timbal balik atau resiprokal antara 

‘altar dan pasar’. Yang dijumpai di pasar menjadi bahan 

persembahan di altar. Sebaliknya, yang dihayati di altar menjadi 

bekal di pasar. Sebagai catatan, Departemen Dokumentasi dan 

Penerangan dan Komisi Kepemudaan KWI dalam Dokumen 

Persiapan Sinode Para Uskup, Januari 2018 menjelaskan bahwa 

ungkapan ‘pergi keluar’ merupakan tanda kebebasan batin dari 

kegiatan-kegiatan dan kesibukan-kesibukan rutin, sehingga orang 

muda dapat menjadi pemeran utama dalam hidup mereka. 
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Menurut Uskup Bandung, Mgr. Antonius Subianto Bunjamin 

OSC, gerak resiprokal ‘altar-pasar’ itu mewujud dalam lima 

gerakan. Pertama, mewartakan Kabar Gembira (spiritual). Kedua, 

bekerja dan berkarya secara profesional (moral). Ketiga, 

membangun dialog dalam ke-bhinnekaan. Keempat, terlibat dalam 

kehidupan berbangsa (politik). Kelima, memperjuangkan keutuhan 

alam (ekologis). 

Empat Pondasi 

Supaya tak tersasar di pasar, kaum muda secara khusus dan 

Gereja umumnya perlu terus mendasarkan dirinya pada ajaran-

ajaran Gereja atau Magisterium. Sepanjang dinamika sejarahnya 

hingga kini, Gereja semesta memberikan sejumlah ajaran sebagai 

pondasi gerak misioner. Sekurang-kurangnya ada empat 

dokumen Gereja untuk merefleksikan situasi konkret yang terjadi 

di Keuskupan Bandung sebagai Gereja yang sinodalis dan 

misioner. 

Dokumen yang pertama adalah Surat Apostolik Paus 

Benediktus XV Maximum Illud tentang karya misi Gereja (1919). 

Dokumen ini mengusulkan sejumlah langkah konkret yang dapat 

dilakukan untuk mendorong perkembangan misi. Perkembangan 

misi ini harus dilaksanakan sesuai dengan karakter otentiknya. 

Karakter otentiknya berawal dari pesan Yesus (Mrk.16:15) yang 

berlanjut dengan karya para Rasul dan Gereja Perdana di tengah 

pengejaran dan penganiayaan sampai dengan periode setelah 

Edikt Milano (313M). Menurut dokumen ini, tujuan misi bukanlah 
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sekadar gerakan ekspansi, melainkan upaya untuk menjadikan 

nilai-nilai universal Gereja semakin menjadi milik banyak orang.  

Dokumen kedua adalah Nasihat Apostolik (Exhortatio 

apostolica) Paus Paulus VI Evangelii Nuntiandi tentang Evangelisasi 

di dunia modern (1974). Dokumen ini mengalamatkan nasihatnya 

tak hanya kepada para pemimpin dalam Gereja Katolik, tetapi juga 

kepada seluruh umat beriman (kaum muda). Dokumen ini secara 

tegas menyatakan bahwa menjadi saksi Kristus di dunia adalah 

kewajiban setiap anggota Gereja. Tindakan menjadi saksi Kristus 

inilah yang disebut sebagai karya misi. Menurut dokumen ini, 

pelaku misi adalah Gereja seluruhnya, yaitu segenap umat beriman 

karena seluruh Gereja itu memiliki karakter misioner yang 

diperoleh berkat baptisan. 

Dokumen yang ketiga adalah Ensiklik Paus Yohanes Paulus II 

Redemptoris Missio dalam rangka memperingati 25 tahun Dekrit 

Ad Gentes dari Konsili Vatikan II (1990). Dokumen ini melakukan 

penjernihan motivasi dan tujuan aktivitas misi yang disarankan 

dokumen Ad Gentes. Penjernihan itu terutama menyasar luasnya 

cakrawala aktivitas misi. Dokumen ini memberi penyadaran bahwa 

dunia sebagai ranah misi Gereja semakin kompleks dan terus 

berubah. Tempora mutantur et nos mutamur in illis. Zaman telah 

berubah dan kita turut berubah di dalamnya. 

Aneka Areopagus Modern 

Supaya karya misi masih terus bernilai luhur, budaya harus 

semakin disadari sebagai ranah tempat manusia hidup yang perlu 

terus-menerus. Dokumen ini mulai menyinggung gejala ‘global 
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village’ yang menyebabkan segala sesuatu seakan-akan selalu 

sedang bercakap-cakap dengan aneka macam pihak tanpa ada 

kesudahannya. Manusia, terutama para pelaku misi harus siap 

berhadapan dengan aneka macam wujud Areopagus modern (lih. 

Kis.17:15-34). 

Dokumen keempat adalah Nasihat Apostolik (Exhortatio 

apostolica) Paus Fransiskus Evangelii Gaudium tentang Pewartaan 

Injil di Dunia Zaman Sekarang (2013). Dokumen ini sangat 

mendesak Gereja supaya berani bergerak keluar menjangkau 

kawasan-kawasan pinggiran yang bukan selalu berarti geografis, 

melainkan juga secara eksistensial. Misi Gereja bukan hanya 

menyediakan aneka fasilitas sosial-karitatif, melainkan melibatkan 

diri dalam pemberdayaan masyarakat sebagai upaya membangun 

bangsa. Secara konkret dalam wujud paling aktual, misi Gereja 

Indonesia tertuang dalam Nota Pastoral KWI 2018 yang bertajuk 

‘Panggilan Gereja dalam Hidup Berbangsa: Menjadi Gereja yang 

Relevan dan Significant’. Menurut Nota Pastoral ini, Gereja 

Indonesia sedang berjuang untuk menjadi Gereja mandiri dengan 

identitas kultural sendiri dan menjadi bagian dari perjuangan 

sebuah negara merdeka yang hendak mengisi kemerdekaannya 

berdasarkan nilai-nilai Pancasila. 

Gereja Indonesia, termasuk Gereja Keuskupan Bandung masih 

terus melanjutkan peziarahannya. Dalam peziarahan itu kali ini 

Gereja masuk periode digitalisasi. Pada periode ini, dunia tidak 

hanya menjadi kecil sebagai sebuah kampung global sebagaimana 

terjadi pada periode globalisasi, tetapi juga menjadi ruang kultur 

dunia yang berada di genggaman tangan. Pada era ini, manusia 
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bisa berinteraksi dengan dunia luar hanya dengan sebuah gadget 

genggam. Revolusi teknologi digital ini tak semata membawa 

perubahan ‘teknologi’, tetapi juga perubahan kultur. Ruang digital 

ini dihuni terutama kaum muda yang ingin terhubung satu dengan 

yang lain, ingin didengar suaranya, dan diperhatikan pandangan-

pandangannya. Paus Fransiskus memberikan suatu tekanan terkait 

budaya berbagi dalam ruang digital ini. Dengan memberi contoh 

konkret penggunaan media sosial, Paus Fransiskus meminta 

supaya umat, terutama kaum muda menggunakan kekuatan media 

sosial untuk menampilkan wajah Gereja yang berbelas kasih. 

Empat Urgensi 

Dinamika peziarahan Gereja Keuskupan Bandung 

memunculkan empat urgensi atau kemendesakan terkait posisi 

dan peran kaum muda. Ada urgensi untuk menjernihkan definisi 

aktivitas orang muda. Aktivitas orang muda adalah semua aktivitas 

setiap orang muda di mana pun, kapan pun, dan dengan siapa 

pun. Dengan pemahaman ini, setiap orang muda dapat 

beraktivitas di mana pun, kapan pun, dan dengan siapa pun tanpa 

harus mengandaikan berkumpulnya sejumlah orang muda.  

Ada urgensi diselenggarakannya pembinaan khusus bagi 

orang muda. Pembinaan yang dibutuhkan adalah peningkatan 

kualitas diri. Pembinaan diri itu terutama ditujukan untuk 

memperdalam spiritualitas dan karakter Kristiani. Pembinaan diri 

menjadi urgen supaya kaum muda segera siap terlibat dalam 

aktivitas misi. 
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Ada urgensi keterlibatan orang muda dalam aktivitas misi ad 

intra. Yang dimaksudkan adalah keterlibatan dalam aneka macam 

komunitas dan kegiatan di dalam Gereja. Pertama-tama 

keterlibatan misioner orang muda adalah di dalam keluarga 

masing-masing. Sebagai bagian dari anggota keluarga, orang muda 

memiliki tanggung jawab untuk meningkatkan kualitas iman dan 

relasi di dalam keluarga. Orang muda juga diminta terlibat dalam 

aneka macam kegiatan komunitas atau lingkungan sosial secara 

bertingkat serta terlibat dalam aneka macam reksa pastoral.  

Ada urgensi keterlibatan orang muda dalam aktivitas misi ad 

extra. Yang dimaksudkan adalah keterlibatan dalam aneka macam 

kegiatan kemasyarakatan. Oleh karena telah memiliki spiritualitas 

dan iman Kristiani yang kuat, mereka diharapkan memiliki 

keberanian untuk melakukan dialog-dialog dengan aneka 

kelompok agama dan kepercayaan lain serta menjalin kerja sama 

dengan mereka. 
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TOR  

FOKUS PASTORAL 2019 – 2020 

 

A. DASAR PEMIKIRAN 

Gereja Keuskupan Bandung dalam semangat berjalan bersama 

terus berupaya mencari dan menemukan arah menuju cita-cita 

Gereja yang “sehati sejiwa berbagi sukacita.” Ada beberapa 

peristiwa penting yang menjadi fondasi Fokus Pastoral Kaum Muda 

ini, yaitu: 1) Sinode Keuskupan Bandung 2015 yang menghasilkan 

37 kebijakan pastoral, 2) Sinode Orang Muda Katolik 2016 yang 

menghasilkan Visi – Misi Orang Muda Katolik Keuskupan 

Bandung, 3) Musyawarah Pastoral 2018 yang banyak membahas 

tentang Fokus Pastoral Kaum Muda untuk melanjutkan Fokus 

Pastoral Keluarga yang sebelumnya digemakan, dan 4) Sinode 

khusus Orang Muda 2018 di Vatikan. Semua peristiwa penting ini 

menjadi dinamika yang hidup bagi seluruh Umat Allah Keuskupan 

Bandung untuk melangkah bersama mewujudkan Gereja yang 

bertumbuh dalam sukacita. 

Sejak Sinode Keuskupan Bandung 2015, kesadaran akan 

pentingnya berjalan bersama kaum muda, baik sebagai individu 

maupun sebagai anggota dari sebuah keluarga, telah menjadi 

perhatian serius Keuskupan. Hal itu terlihat dalam perumusan dan 

penempatan kaum muda pada kebijakan 1, 2, dan 6 dari 37 

kebijakan Sinode 2015.  
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Gereja Keuskupan Bandung menyadari bahwa sudah saatnya 

Gereja harus menjadi “tempat” yang menarik, nyaman, dan 

terbuka bagi kaum muda untuk terlibat dalam berbagai bidang 

karya pastoral Gereja.
1
 Oleh karena kesadaran ini, maka Gereja 

Keuskupan Bandung berupaya menyelenggarakan pembinaan 

kaum muda melalui program kaderisasi yang sistematik dan 

berkesinambungan
2
 agar kaum muda memiliki dasar iman dan 

spiritualitas Katolik yang kuat. Dasar iman dan spiritualitas Katolik 

yang kuat tidak hanya diperoleh dalam proses kaderisasi, tetapi 

juga dari dalam kehidupan keluarga karena keluarga merupakan 

sekolah iman yang pertama dan utama.
3
 Hal ini dimaksudkan 

supaya kaum muda tidak “kesasar” saat berkarya, baik di seputar 

“altar” maupun di wilayah “pasar”.
4
  

Perkembangan dan perubahan zaman menuntut Gereja untuk 

melakukan pelayanan misionernya sesuai dengan semangat dan 

konteks zaman. Kesadaran ini sangat tampak dalam Musyawarah 

Pastoral (Muspas) Keuskupan Bandung 2018 yang merefleksikan 

hakikat misi Gereja pada masa kini. Gereja di tengah arus zaman 

dengan segala rahmat dan tantangannya memerlukan cara bermisi 

(baru) yang relevan dan kontekstual. Untuk menanggapi konteks 

Gereja masa kini, maka peran aktif kaum muda sangat dibutuhkan 

                                                             
1 Hasi Sinode Keuskupan Bandung 2015: Kebijakan Pastoral 1 tentang “Kaderisasi 
Orang Muda.” 
2 Hasil Sinode Keuskupan Bandung 2015: Kebijakan Pastoral 2 tentang “Kaderisasi 
Orang Muda.” 
3 Bdk. Hasil Sinode Keuskupan Bandung 2015: Kebijakan Pastoral 6 tentang 
“Pastoral Keluarga.” 
4 Bdk. Pengantar Hasil Sinode Orang Muda Katolik Keuskupan Bandung 2016. 
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mengingat dunia masa kini dengan segala kompleksitas 

perkembangannya sangat dekat dengan dunia orang muda. 

Perhatian Gereja Keuskupan Bandung kepada peran kaum muda 

ini sejalan dengan gerak Gereja universal yang tampak dalam 

penyelenggaraan Sinode Khusus Orang Muda di Vatikan pada 

tahun 2018 yang lalu. Dalam sinode orang muda ini, Gereja ingin 

membimbing kaum muda untuk mengakui dan menerima 

panggilan hidupnya sebagai orang Katolik, serta mengajak mereka 

untuk terlibat dalam karya pewartaan kabar gembira dalam dunia 

saat ini karena merekalah yang paling mengetahui keadaan 

zamannya.
5
  

Di samping itu, globalisasi yang kini menjadi “spirit” zaman 

menghantar kita semua pada pelbagai kemudahan sekaligus 

tantangan. Era globalisasi diwarnai oleh pelbagai perkembangan 

tekonologi komunikasi dan transportasi yang pesat namun cepat 

berubah. Perkembangan tersebut di satu sisi memberi banyak 

manfaat dan kemudahan bagi kehidupan manusia, namun di sisi 

lain meretas musibah kalau manusia tidak bijak memanfaatkannya. 

Kita harus akui bahwa berkat media komunikasi canggih, kita 

semakin mudah bertukar informasi dan berinteraksi satu sama 

lain; berkat kemajuan sarana transportasi kita tidak memerlukan 

waktu yang lama untuk berada di suatu tempat dengan jarak yang 

sangat jauh sekalipun.
6
 Kita sadar bahwa peluang-peluang usaha 

                                                             
5 Bdk. Materi Presentasi R.D. Haryanto: “Berjalan Bersama Orang Muda” – dalam 
Musyawarah Pastoral Keuskupan Bandung 2018; Wisma Gambung, 23 – 25 
November 2018. 
6 Ignatius Eddy Putranto. Misi Gereja di Tengah Arus Perubahan. Musyawarah 
Pastoral Keuskupan Bandung; Wisma Gambung, 23 – 25 November 2018. 
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semakin terbuka berkat kecanggihan dunia digital; bantuan 

kemanusiaan untuk mereka yang membutuhkan di belahan bumi 

yang jauh sekalipun dapat dengan mudah diberikan. Tentu saja 

masih banyak rahmat lain yang perlu disyukuri berkat 

perkembangan dan kecanggihan teknologi dan informasi masa 

kini. Meskipun demikian, kita pun sadar bahwa globalisasi dengan 

segala perkembangan yang ada di dalamnya telah melahirkan 

budaya baru yang dapat membuat kita terperangah. Teknologi 

komunikasi menciptakan cara baru dalam berelasi dan 

berkomunikasi. Makin banyak orang mulai mengabaikan 

perjumpaan langsung dan beralih ke perjumpaan virtual. 

Gejalanya, orang semakin mudah mencari teman, namun semakin 

mudah pula untuk “unfriend”, membuang, melepaskan, 

melupakan. Sikap cari aman dan nyaman sendiri, tidak mau repot, 

lemah dalam komitmen, atau dengan kata lain egoisme dan 

individualisme menjadi warna-warna lain dalam kehidupan 

manusia modern. Kecanggihan teknologi, entah sadar atau tidak 

sadar, telah membentuk manusia masa kini menjadi pribadi 

konsumtif dan hedonis. 

Orang muda masa kini merupakan insan-insan yang banyak 

bergelut dengan kompleksitas kemodernan. Selain tantangan 

modernisme teknologi, kaum muda juga dihadapkan pada 

kenyataan sosial yang memprihatinkan, seperti maraknya perilaku 

diskriminatif (agama dan ras), tindakan koruptif, persaingan politik 

yang saling menjatuhkan, penyebaran berita bohong dalam upaya 

membangun kebencian kepada pihak tertentu, penyimpangan 

dalam pergaulan (seks bebas, pornografi, LGBT), ketidakadilan 
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dalam perlakuan hukum, ketimpangan ekonomi, perusakan 

lingkungan, memudarnya budaya sopan santun dan saling 

menghormati, meningkatnya paham-paham radikalisme, dan lain 

sebagainya. Di tengah tantangan tersebut, kaum muda Katolik 

harus menjadi pribadi yang kuat, terutama dalam iman dan 

spiritualitas supaya tidak mudah terpengaruh dan terbawa arus 

negatif yang sedang merongrong. 

Di tengah banyaknya keprihatinan Gereja dan dunia saat ini, kaum 

muda Katolik memiliki peluang untuk menjadi agen perubahan 

supaya dunia dan kemanusiaan kita semakin baik. Kepakaan dan 

talenta orang muda dalam menggunakan serta menguasai 

berbagai teknologi modern menjadi kekuatan dan peluang untuk 

dikembangkan dan diabdikan bagi kepentingan bersama. Dengan 

idealisme dan talenta yang dimiliki oleh orang muda, kita percaya 

bahwa mereka dapat menjadi agen-agen pewarta damai, sukacita, 

kasih, keadilan, dan kebenaran bagi banyak orang.  

Oleh karena itu, Gereja semakin meningkatkan kualitas pembinaan 

iman bagi orang muda melalui pelbagai program pendampingan, 

terutama pendampingan iman dalam keluarga, supaya orang muda 

menemukan, menyadari, dan menghidupi panggilan hidupnya 

sebagai murid Kristus. Dengan demikian, Gereja tidak perlu takut 

pada hempasan modernitas dan tantangan zaman digital, tetapi 

justru bertumbuh kreatif di dalamnya karena optimisme yang 

dibawa dan ditopang oleh spirit orang muda kita yang energik dan 

multitasking. 



 

23 

Dari Sinode Orang Muda 2016, sangat jelas bahwa kaum muda 

Katolik ingin hadir sebagai pembawa kasih, damai, keceriaan, 

harapan, dan sukacita di tengah keluarga, serta berani ambil 

bagian dalam gerak langkah Gereja.
7
 Oleh sebab itu, kerinduan 

orang muda ini perlu disambut dan disyukuri oleh Gereja, supaya 

kaum muda Katolik berakar dalam iman, bertumbuh dalam 

spiritualitas, dan bersemi dalam dinamika hidup keluarga. Dengan 

demikian, kaum muda mau dan mampu berjalan bersama Gereja 

semesta melaksanakan misi mengubah dunia. 

Berdasarkan dasar pemikiran di atas, maka tepatlah bila perhatian 

dan pembinaan kepada kaum muda menjadi Fokus Pastoral Gereja 

Keuskupan Bandung untuk tahun 2019-2025. 

 

B. TEMA FOKUS PASTORAL 2019 – 2025 

Tema besar fokus pastoral Keuskupan Bandung 2019 – 2025 

adalah: “Kaum Muda Katolik Sehati Sejiwa Berbagi Sukacita 

Mengubah Dunia.” Kaum muda yang dimaksud adalah mereka 

yang termasuk Orang Muda Katolik dan Keluarga Muda Katolik 
8
. 

Kemudian “sehati sejiwa berbagi sukacita” mau menegaskan 

bahwa fokus pastoral kaum muda merupakan dinamika berjalan 

bersama menuju cita-cita Gereja Keuskupan Bandung di bawah 

kegembalaan Mgr. Antonius Subianto Bunjamin, OSC sebagai 

uskup Bandung. Sementara “Mengubah Dunia” merupakan tujuan 

                                                             
7 Bdk. Misi Sinode Orang Muda Katolik Keuskupan Bandung 2016. 
8 Bdk. Kata Penutup Mgr. Antonius Subianto Bunjamin, OSC dalam Musyawarah 
Pastoral Keuskupan Bandung; Wisma Gambung, 23 – 25 November 2018. 
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besar yang ingin dicapai oleh Gereja bersama dengan kaum muda. 

Orang muda Katolik diharapkan menjadi tonggak serta teladan 

dalam melayani dan dalam membuat perubahan positif bagi 

lingkungan dan dunia sekitarnya. Semangat ini sejalan dengan Visi 

orang Muda Katolik Keuskupan Bandung hasil Sinode 2016.  

C. TUJUAN UMUM FOKUS PASTORAL 2019-2025 

1. Kaum muda Katolik memiliki pemahaman yang memadai 

tentang Kristianitas sehingga beriman dan bertindak 

seturut ajaran Kristus. 

2. Kaum muda Katolik bertumbuh dalam iman Katolik 

bersama dengan keluarga dan komunitas-komunitas 

pelayanan. 

3. Kaum muda Katolik berpartisipasi aktif dalam pelayanan 

Gereja. 

4. Kaum Muda Katolik mau dan mampu menjadi pilar Gereja, 

teladan bagi keluarga dan masyarakat, serta berani menjadi 

agen perubahan dunia. 

D. SUB TEMA FOKUS PASTORAL 2019 – 2020 

Untuk melanjutkan Fokus Pastoral Keluarga yang telah terlaksana 

sepanjang tahun 2016 – 2018, pada tahun 2019-2020, Gereja 

Keuskupan Bandung memilih tema “Kaum Muda dalam Keluarga” 

untuk memberi perhatian pada pembangunan Gereja bersama 

dengan kaum muda dalam keluarga yang merupakan kelanjutan 

dari Fokus Pastoral Keluarga.  
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1. Sub Tema  2019: “Beriman dalam Keluarga” (Misi 1 dan 2 

Sinode OMK 2016 dan Kebijakan Nomor 6 Sinode Keuskupan 

Bandung 2015) 

Inspirasi tema ini muncul dari misi pertama dan kedua Hasil 

Sinode OMK 2016 yang menekankan bahwa kaum muda 

Katolik terlebih dahulu harus membangun relasi yang intim 

dengan Allah melalui doa, sakramen, Kitab Suci dan Ajaran 

Gereja, serta menyediakan komunitas yang terbuka bagi 

bertumbuhnya iman kaum muda. Inspirasi ini juga didukung 

oleh Kebijakan Nomor 6 Sinode Keuskupan Bandung 2015 

tentang “Pastoral Keluarga”. Diharapkan kaum muda mampu 

menghidupi iman Katolik di dalam Keluarganya. Hal-hal yang 

mungkin diupayakan dalam membangun spiritualitas kaum 

muda, antara lain, dengan menyelenggarakan pembinaan-

pembinaan yang mampu memberi pemahaman tentang 

kekayaan iman Katolik dan pembiasaan-pembiasaan dalam 

keluarga yang mampu menumbuhkan semangat doa serta 

penghayatan terhadap Ekaristi. Peran serta para gembala, 

keluarga, dan komunitas umat lainnya sangat diperlukan. Oleh 

karena itu, pembinaan terhadap para gembala, keluarga, dan 

komunitas umat lainnya juga diperlukan agar semua memiliki 

pemahaman gerak yang sama dalam mendukung 

pertumbuhan iman kaum muda. 

Tujuannya: 

a. Meningkatkan spiritualitas, wawasan, dan pengetahuan 

kaum muda Katolik Keuskupan Bandung terhadap 

kekayaan iman Katolik.  
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b. Membiasakan berdoa dalam keluarga dan menumbuhkan 

penghayatan akan sakramen-sakramen Gereja, terutama 

Ekaristi.  

c. Meningkatkan peran para gembala, keluarga, dan umat 

beriman dalam mendampingi orang muda sehingga Gereja 

sungguh menjadi komunitas yang nyaman bagi kaum 

muda untuk bertumbuh dalam iman Katolik. 

 

2. Sub Tema 2020: “Bersama Keluarga, Terlibat dalam Gereja” 

(Misi 6, 7, dan 8 Sinode OMK KB dan Kebijakan Nomor 6 

Sinode Keuskupan Bandung 2015) 

Setelah kaum muda memiliki dasar penghayatan hidup 

beriman yang kuat, kaum muda tentunya sudah siap untuk 

diajak terlibat dalam misi Gereja “ke dalam” (ad intra), yaitu 

terlibat dalam karya pastoral Gereja. Hal ini diuraikan dalam 

Misi 6, 7, dan 8 Sinode Orang Muda 2016 bahwa kaum muda 

Katolik harus terlibat aktif dalam membangun dan 

mengembangkan Gereja sehingga Gereja sungguh menjadi 

tempat yang nyaman (penuh kasih), relevan, dan menarik bagi 

kaum muda dan bagi siapa saja. Dengan demikian, kaum muda 

mampu melaksanakan panggilan misionernya sebagai 

pembawa kasih, damai, keceriaan, harapan, serta sukacita di 

dalam Gereja, masyarakat, dan keluarganya sendiri.  

Adapun upaya-upaya yang mungkin dibuat dalam mewujudkan 

misi ini adalah merevitalisasi organisasi atau komunitas-

komunitas kategorial kaum muda, memberi kepercayaan serta 
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menyediakan ruang bagi kaum muda untuk menempati peran 

dalam tugas-tugas pastoral Gereja, dan membangun kerjasama 

antar-organisasi atau antar-komunitas kaum muda Katolik, 

serta merevitalisasi peran dan relasi kaum muda dalam 

keluarga. 

Tujuannya: 

a. Menempatkan kaum muda, bersama keluarga, dalam 

peran-peran penting sehubungan dengan karya pastoral 

Gereja. 

b. Menciptakan pelayanan pastoral Gereja yang bersemangat 

muda, menarik, dan relevan. 

c. Mewujudkan persekutuan iman (keluarga dan komunitas) 

yang silih asih, silih asuh, silih asah. 

 

E. PERIODE FOKUS PASTORAL KAUM MUDA 

▪ Tema besar fokus pastoral kaum muda dicanangkan untuk 

7 tahun (2019 – 2025) 

▪ Untuk tahap awal pelaksanaan fokus pastoral ini akan 

dilaksanakan selama 2 tahun (2019 – 2020). 

Pertimbangannya adalah: akan diadakannya World Youth 

Day 2019 di Panama dan SAGKI pada tahun 2020. Kedua 

peristiwa besar ini bisa memberi inspirasi baru bagi strategi 

pastoral kaum muda pada tahap selanjutnya. 

 

F. TIM KERJA FOKUS PASTORAL KAUM MUDA 

Tim yang telah ditunjuk untuk mengawal jalannya Fokus 

Pastoral kaum muda ini, menentukan suatu pendekatan yang 
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dirasa akan lebih mempermudah dalam mengimplementasi-

kan arah fokus pastoral. Adapun pendekatan yang digunakan 

adalah pembentukan tim kerja yang terdiri dari 3 (tiga) bidang, 

yakni: 

1. Katekese: Bidang ini merancang program-program 

pembinaan yang dapat membekali dan memperkuat orang 

muda Katolik dalam hal spiritualitas, wawasan akan 

kekatolikan, dan penghayatan iman Katolik. Hal-hal yang bisa 

dilakukan misalnya memikirkan, merencanakan, dan 

melaksanakan program-program berupa penyediaan bahan-

bahan pendalaman iman & katekese digital, gerakan 

pendalaman iman yang rutin melalui perjumpaan dan media 

digital, rekoleksi, retret, seminar, diskusi. Harapannya ialah: 

melalui program pembinaan dan pembiasaan yang dirancang 

dan dilaksanakan terbentuklah habitus (cara hidup) umat yang 

sehat segar, baik dalam hidup rohani maupun dalam relasi 

social dengan sesama dan alam. 

2. Formatio: Bidang ini akan memikirkan, merencanakan, dan 

melaksanakan program-program berupa pembinaan yang 

sistematis, terstruktur, dan berkelanjutan bagi Orang Muda 

Katolik, Pendamping OMK, Keluarga Muda Katolik, serta para 

Gembala dan biarawan/biarawati. Adapun bentuk-bentuk 

pembinaan yang dapat diselenggarakan seperti: Sekolah 

Pewarta Muda, Kaderisasi Tingkat Dasar-Menengah-Atas, 

Kursus-Kursus Ketrampilan, Workshop Pendampingan Kaum 

Muda untuk Gembala dan biarawan/biarawati. Pelaksanaan 

pembinaan diselaraskan dengan aspek spiritualitas Kristiani, 
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pengetahuan, perilaku, ketrampilan, serta pengalaman pribadi, 

yang sejalan dengan perkembangan jaman serta situasi faktual. 

Program-program bidang ini bertujuan mempersiapkan dan 

membentuk kaum muda Katolik agar memiliki kompetensi 

yang dibutuhkan, antara lain: kognitif (pengetahuan akan 

spiritualitas dan iman Kristiani), afeksi (penghayatan iman 

melalui sikap dan gaya hidup, belarasa, compassion), serta 

psikomotorik (keterampilan dalam mewujudnyatakan 

Kekatolikannya di mana pun dan dalam situasi apa pun ia 

berada). 

3. Selebrasi: Bidang ini akan memikirkan, merencanakan, dan 

melaksanakan program-program terkait aktivitas perayaan 

syukur dan perwujudan syukur melalui kontribusi nyata. 

Aktivitas perayaan syukur ditandai dengan perjumpaan iman 

kaum muda Katolik, seperti Ekaristi Kaum Muda, Dekanat 

Youth Day, Catholic Youth Camp, Jambore kaum muda Katolik. 

Sementara itu, perwujudan syukur melalui kontribusi nyata 

ditandai dengan keterlibatan kaum muda katolik dalam 

komunitas Gereja dan masyarakat, serta perjumpaan lintas 

identitas (agama dan budaya), seperti: BDYD, Live in Lintas 

Iman, Gerakan Ekologis, dialog antar pemeluk agama. 

Program-program bidang ini bertujuan untuk mensyukuri dan 

merayakan kebersamaan dalam persaudaraan, baik ad intra 

maupun ad extra sehingga melalui program-program itu kaum 

muda semakin berani menjadi agen perubahan dan teladan 

yang baik bagi banyak orang.  
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G. TIM FOKUS PASTORAL 2019 – 2020 

 

Penasihat :  1)  RD. Yustinus Hilman Pujiatmoko 

  2) RP. Serafin Danny Sanusi, OSC 

Ketua :  RD. F. X. Wahyu Tri Wibowo 

Sekretaris :  L. Bobby Suryo 

Bendahara :  Vinsensia Chintia 

 

Bidang Katekese 

Koordinator :  Antonius Yogi 

Anggota : 1)  RP. Onesius Otenieli Daeli, OSC 

  2) RD. V. Dwi Sumarno 

 

Bidang Formatio 

Koordinator :  Marshiella Jayapranata 

Anggota : 1) RD. Hermanus Sudarman 

  2)  RP. Petrus Maman Suparman, OSC 

  3) Pius Sugeng 

  4)  Pasutri Steve-Evelyn 

  5)  L. Bobby Suryo 

 

Bidang Selebrasi 

Koordinator :  Maria Mediatrix 

Anggota :  RP . Fransiskus Samong, OSC 

  Matias Endar 
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H. MEDAN KARYA FOKUS PASTORAL 

Fokus pastoral merupakan gerak dan semangat bersama 

seluruh umat Allah Keuskupan Bandung. Fokus pastoral tidak 

bermaksud menjadikan kategori umat tertentu sebagai objek 

pastoral. Meskipun fokus pastoral menitikberatkan pada peran 

kaum muda (Orang Muda Katolik dan Keluarga Muda Katolik), 

bukan berarti bahwa umat Allah yang lain tidak memiliki peran 

dalam arah pastoral ini. Kaum muda perlu dibantu dalam 

membina imannya sehingga peran generasi umat dewasa 

sangat dibutuhkan sebagai mentor, pendamping, dan 

“tempat” bagi kaum muda untuk bertumbuh dalam iman. 

Anak-anak dan remaja dalam proses pertumbuhannya juga 

akan menghadapi masa muda sehingga generasi anak dan 

remaja juga perlu didampingi agar siap menghadapi masa 

muda mereka. Oleh karena fokus pastoral adalah gerak 

bersama seluruh umat Allah Keuskupan Bandung, maka 

sebagai medan karya fokus pastoral kaum muda adalah:   

 

Tingkat Paroki:  

Paroki merupakan komunitas kecil umat beriman yang akan 

sangat efektif dalam melaksanakan program-program fokus 

pastoral karena dalam komunitas kecil inilah umat dapat ambil 

bagian dalam Tim Fokus Pastoral Paroki, seluruh umat 

merasakan dan mengalami semangat fokus pastoral, dan 

harapannya fokus pastoral juga memberi dampak langsung 
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yang menggembirakan bagi kehidupan menggereja seluruh 

umat di paroki.  

Dalam pelaksanaannya, paroki dapat membetuk Tim Fokus 

Pastoral Paroki yang bertujuan untuk mengimplementasikan 

tema fokus pastoral dalam program-program yang relevan 

sesuai dengan karakteristik paroki. Tim Fokus Pastoral Paroki 

yang dibentuk bisa mengacu pada pendekatan pembentukan 

tim yang ada di tingkat keuskupan (Bidang Katekese, Formatio, 

dan Selebrasi). 

 

Tingkat Dekanat:  

Dekanat sebagai himpunan dari paroki-paroki juga perlu 

menjadi medan terlaksananya fokus pastoral agar paroki-

paroki yang tergabung dalam suatu dekanat memiliki semangat 

satu hati dalam kerjasama mewujudkan cita-cita fokus pastoral. 

Pengalaman setiap paroki dalam melaksanakan fokus pastoral 

dan segala sumber daya paroki dengan kekhasannya masing-

masing adalah peluang dalam usaha menumbuhkan suasana 

menggereja yang lebih hidup bersama umat lain. 

Dalam pelaksanaannya, para pastor moderator kepemudaan di 

tingkat dekanat dapat membentuk Tim Fokus Pastoral Dekanat 

dalam koordinasi dengan Tim Fokus Pastoral Keuskupan. 

Tujuannya adalah untuk mengimplementasikan tema-tema 

fokus pastoral melalui program-program yang dapat 

dilaksanakan dalam kerjasama antar paroki di tingkat dekanat.  
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Tingkat Keuskupan:  

Keuskupan sebagai satu kesatuan Umat Allah di wilayah 

Keuskupan Bandung, menjadi tempat dilaksanakannya 

program-program bersama yang melibatkan seluruh elemen 

umat di paroki-paroki. 

Tim Fokus Pastoral Keuskupan yang telah dibentuk adalah tim 

yang ditunjuk untuk memikirkan arah, menerjemahkan arah 

fokus pastoral ke dalam program-program, merencanakan 

kegiatan-kegiatan yang relevan, mengawal pelaksanaan 

program, serta mengevaluasi ketercapaian program-program 

fokus pastoral. Dengan demikian, Tim Fokus Pastoral 

Keuskupan adalah “rekan kerja” Tim Fokus Pastoral di tingkat 

dekanat dan di tingkat paroki dalam mewujudkan cita-cita 

Fokus Pastoral Keuskupan Bandung 2019 – 2025. 
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Logo Fokus Pastoral 

 

Simbol bangunan dengan jendela hati, menjadi simbol sebuah formatio, 

rumah tempat pem-belajaran dan tumbuhnya seseorang. Jendela 

memungkinkan kehidupan didalamnya menda-patkan sinar dan udara. 

Harapannya, seseorang akan tumbuh dan belajar banyak tentang kasih 

dan katolisitas melalui rumah yang yang hidup, komunitas kasih yang 

menyelamatkan.  

Jendela terbuka menandakan sebuah keterbukaan pada dunia. Simbol 

dari “aggiornamento”. AGGIORNAMENTO adalah sebuah kata yang 

diucapakan Oleh Santo Paus Yohanes XXIII yang memiliki makna 

“bukalah jendela itu agar udara bisa masuk”. Dalam arti lain, udara berarti 

dunia, dan kita yang ada di dalam rumah, tidak lain adalah Gereja. 

Dengan adanya keterbukaan ini, Gereja memiliki perubahan dalam 

banyak hal, dan tentunya demi perkembangan Gereja Semesta. 
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Semangat “Aggiornamento” yang menjiwai Konsili Vatikan II berarti 

sebuah ekspresi yang memiliki daya hidup terus menerus dari 

sumbernya, karena Kristianitas selalu baru: Seperti halnya benih yang 

berkembang, Gereja selalu bertumbuh dan berbuah dari hari ke hari. 

Semoga dengan semangat yang telah diteruskan dari Bapa Konsili, 

kehendak baik dalam mengikuti Kristus, dan berkat karya Roh Kudus, 

kita semua, sebagai bagian dari Tubuh Mistik, dapat terus tumbuh dan 

berkembang menjalankan kerasulan kita bagi Gereja dan dunia.  

Simbol bangunan yang terbuka menandakan keterbukaan pada yang 

lain. “Sangatlah penting untuk membuat suatu ruang di kota dan 

komunitas kita sebagai tempat bertumbuh, untuk bermimpi dan melihat 

kepada cakrawala baru! Jangan pernah kehilangan semangat untuk 

menikmati persekutuan dan persahabatan dengan orang lain, juga 

kesenangan untuk bermimpi bersama, berjalan bersama. Seorang 

Kristen sejati tidak takut untuk membuka diri kepada orang lain dan 

berbagi dengan mereka ruang-ruang penting milik mereka sendiri, 

membuat ruang untuk persaudaraan. Hai orang muda, jangan biarkan 

sinar masa mudamu menjadi padam dalam kegelapan dari ruang yang 

tertutup dimana satu-satunya jendela ke dunia luar adalah melalui 

komputer dan gawai. Buka dengan lebar pintu-pintu kehidupanmu! 

Semoga waktu dan ruangmu diisi dengan hubungan yang berarti, orang-

orang yang nyata, bersama dengan mereka berbagi kehidupan sehari-

harimu yang asli dan pengalaman-pengalaman nyatamu.” (Pesan Paus 

Fransiskus untuk Hari Orang Muda Sedunia ke-33)  

Simbol ikon orang menjadi gambaran orang-orang muda yang sedang 

tumbuh dalam dunia yang penuh warna. Orang muda masa kini 

merupakan insan-insan yang banyak bergelut dengan kompleksitas 

kemodernan. Selain tantangan modernisme teknologi, kaum muda juga 

dihadap-kan pada kenyataan sosial yang memprihatinkan. Di tengah 
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banyaknya keprihatinan Gereja dan dunia saat ini, kaum muda Katolik 

memiliki peluang untuk menjadi agen perubahan supaya dunia dan 

kemanusiaan kita semakin baik, mereka dapat menjadi agen-agen 

pewarta damai, sukacita, kasih, keadilan, dan kebenaran bagi banyak 

orang. Mereka harus berani keluar dari dari lingkaran kenyamanan, 

dengan sukacita melaksanakan misi mengubah dunia.  

Warna-warni gradasi sebagai gambaran bahwa transformasi terjadi 

dimana Roh Kudus yang terus menyala dalam setiap keluarga 

menghantar generasi penerus tumbuh dan berkembang, hijau bersemi. 

Bentuk lingkaran adalah adalah simbol dunia, sebuah dunia yang selalu 

baru dan berubah. Lingkaran dunia mengisyaratkan adanya kontinuitas, 

adanya keberlanjutan dari generasi ke generasi selanjutnya. Melalui 

dunia dan sejarah manusia inilah Allah senantiasa menunjukkan karya 

keselamatannya. “Aku melihat langit yang baru dan bumi yang baru, 

sebab langit yang pertama dan bumi yang pertama telah berlalu.” 

(Wahyu 21:1) 

Simbol tangan terbuka menjadi simbol karya Allah yang senantiasa 

menyertai setiap proses transformasi kaum muda. Allah membukakan 

jalan dan menuntun pada keselamatan setiap orang. Kaum muda 

hendaknya tetap setia pada Allah sembari mensyukuri segala karunia 

dengan mengatakan “Apabila Engkau membuka tangan-Mu, mereka 

kenyang oleh kebaikan.” (Mazmur 104:28) 
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Program Kerja Bidang Katakese 

 

 

  

Aku Bangga Menjadi Katolik
•Pendalaman Iman bagi Remaja Katolik, OMK, Keluarga Muda
Katolik di tingkat Paroki. Diselenggarakan pada bulan Agustus.

•Kursus Kitab Suci bagi Remaja Katolik dan OMK, dilaksanakan di
tingkat Dekanat atau Keuskupan, satu minggu sekali setiap hari
Kamis.

Pekan Spiritualitas
•Rekoleksi Akbar untuk BIA, BIR, dan OMK. Dilakukan di tingkat
Keuskupan pada bulan Juni atau Juli 2019.

•Live in Kaum Muda Katolik di Paroki pada bulan November 2019.

Gerakan Hari Doa Keluarga
•Berdoa bersama dalam keluarga setiap hari Jumat. Dilakukan oleh
seluruh umat Allah Keuskupan Bandung selama tahun 2019-2020.
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Program Kerja Bidang Formatio 

 

 

Pembuatan modul dan tryout materi untuk OMK 

Remaja (13-18 tahun), OMK Dewasa Awal (19-23 

tahun), dan OMK Dewasa Muda (24-35 tahun).

Sekolah Misi Remaja, dengan peserta perwakilan 

dari setiap paroki, untuk OMK Remaja.

Jejak Langkah Misioner untuk OMK Dewasa Awal.

Pembentukan modul dan tryout materi untuk 

fasilitator Keluarga Muda Katolik di paroki.

Pembentukan dan pelatihan tim penyampaian 

modul Kaderisasi.
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Program Kerja Bidang Selebrasi 

 

  

Ekaristi

(dilakukan 

di tingkat 

Paroki)

• Ekaristi Bersama Kaum Muda

• Ekaristi Bersama Anak-Anak

• Ekaristi Bersam Keluarga

Gathering 

Keluarga

• Dilakukan di tingkat Paroki 

(2019) dan Dekanat (2020).

Misa 

Akbar

• Gathering dan misa Akbar untuk 

menyongsong Fokus Tahun 

Kaum Muda, dilakukan di tingkat 

Keuskupan pada November 

2020.
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Catatan: 

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________ 


