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Bersatu Dengan Kristus
Dalam Perjalanan Bersama

DOA ARDAS 2022
Allah Bapa,
Engkaulah asal dan tujuan peziarahan kehidupan Gereja
Kami bersyukur telah melewati masa sulit karena pandemi Covid-19.
Kini kami menjalani tahun kedua melaksanakan hasil Mupas kedua
dalam mewujudkan Arah Dasar Keuskupan Surabaya
sebagai persekutuan murid-murid Kristus
yang semakin dewasa dalam iman,
guyub, penuh pelayanan dan misioner.
Tuhan Yesus Kristus,
bukalah pintu hati-Mu agar kami semakin mengenal-Mu
dan bersatu lebih erat dengan hidup-Mu
khususnya melalui Sakramen Ekaristi.
Setelah dua tahun perjumpaan
dan kegiatan hidup menggereja terhambat,
kini pulihkanlah kembali semangat penggembalaan umat
serta cinta kami akan Ekaristi-Mu.
Kami berdiri di hadapan-Mu, ya Roh Kudus,
bersama dengan proses Sinode para Uskup sedunia,
bimbinglah kami dalam berjalan bersama di jalan yang benar
mewujudkan persekutuan, partisipasi dan misi Gereja.
Bersama Bunda Maria,
semoga kami dikuatkan dalam iman, harapan, dan kasih.
Semoga Bunda Maria selalu mendampingi perjalanan Gereja
menabur benih Kerajaan Allah di dunia saat ini.
Doa ini kami panjatkan, dengan pengantaraan Kristus Tuhan kami.
Amin

Salam Damai
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Memasuki Tahun 2022 Dengan Penuh Semangat
Di tahun 2022 ini, redaksi mencoba kembali menghadirkan Tabloid Efata, setelah beberapa saat tidak terbit.
Namun kehadiran kembali Tabloid ini dengan bentuk baru dengan tidak tercetak secara ﬁsik melainkan dalam bentuk digital
yang dapat diakses dimana saja dan kapan saja, melalui website atau link yang dibagikan kepada umat.

Walaupun dengan kondisi yang masih
harus melaksanakan protokol kesehatan yang
ketat dan masih dibayangi Virus Corona yang
bermutasi, hal itu tidak membuat gereja berhenti
untuk berkarya.
Memasuki tahun 2022 ini, kerinduan umat
untuk masuk kedalam kondisi yang lebih baik
membuat begitu banyak harapan yang ingin
diraih, melalui doa-doa kita semua berharap
semoga semuanya dapat terwujud.
Sebagaimana Doa Ardas 2022 dalam “Tahun
Bersatu Dengan Kristus Dalam Perjalanan
Bersama”.
JadwalMisaGereja Santo Yakobus
Misa Mingguan
Sabtu 18:00, Minggu 06:00, 10:00, 18:00
Misa Harian : Senin-Sabtu 05:30
Jumat Pertama: 19:00

VisiMisiParoki Santo Yakobus
2. Membangkitkan semangat pengorbanan dan komitmen

Visi :
Dalam Terang Roh Kudus, Gereja Santo Yakobus
merupakan persekutuan umat beriman akan
Yesus Kristus, yang menghayati iman secara
mendalam dan dewasa serta menjadi berkat bagi
masyarakat sekitar (bdk. Mat 5:13-16).

Jam kerja sekretariat : Pkl. 08.00 s/d 15.00

pengurus Gereja dalam tugas perutusan Kristus.
3. Membangun dan memelihara kehidupan rohani dalam
setiap komunitas keluarga secara berkesinambungan.
4. Meningkatkan eksistensi dan partisipasi umat dalam
setiap kegiatan rohani serta mewujudkan keberanian
menjadi saksi iman di tengah masyarakat.

Pengakuan Dosa : Sabtu 17:00-17:45
Baptis Bayi : Minggu Ketiga 11:30

Semoga di tahun ini kita akan dapat
kembali bersatu agar dapat melalui semuanya
dengan berjalan bersama Kristus sendiri. Melalui
karya-karya gereja yang indah berupa kegiatan
kegiatan bersama di paroki, wilayah maupun
lingkungan, umat yang semakin guyub, tegar
menghadapi pandemi ini, tetap bersekutu dalam
pelayanan bersama, dan tanpa henti mengasah
semangat missioner. Juga selalu adaptif dan
lentur melewati perubahan-perubahan dan
kebiasaan yang baru, agar semuanya itu dapat
menjadi persembahan yang mulia bagi Tuhan
kita. (Redaksi Efata)

Misi :

5. Meningkatkan pembinaan iman generasi muda.

1. Membangun persaudaraan dan kesadaran umat akan

6. Mengembangkan sikap murah hati, cepat tanggap,

panggilannya sebagai warga Gereja untuk berperan

peduli, dan bela rasa terhadap masalah kehidupan

serta dalam kehidupan menggereja.

masyarakat sekitar.
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Rangkaian Kegiatan Perayaan Natal 2021

"Karena begitu besar kasih
Allah akan dunia ini,
sehingga Ia telah
mengaruniakan AnakNya
yang tunggal, supaya setiap
orang yang percaya
kepadaNya tidak binasa,
melainkan beroleh hidup
yang kekal."
Yohanes 3:16

U

ntuk menyambut kelahiran
Sang Juru Selamat Yesus
Kristus, umat Paroki Santo
Yakobus Surabaya kembali
mengadakan misa Malam Natal
(24/12/2021) dan Hari Raya Natal
(25/12/2021) secara online dan oﬄine.
Misa Natal diadakan di beberapa
lokasi, yaitu di Gereja St. Yakobus,
Stasi St. Agustinus, Zhang Palace,
Sekolah Citra Berkat dan Kapel St.
John Paul II. Tujuan dari diadakannya
Misa Perayaan Natal di berbagai
tempat adalah supaya semakin
banyak umat yang bisa mengikuti
misa secara online. Setidaknya ada 6
orang romo yang melayani dalam
Rangkaian Kejutan Natal 2021.
Diantaranya ada RD. Stevanus Devi

Christiawan (Romo Peppy), Rm.
Gregorius Kaha, SVD., RD. Edward
Paulus Suryandoko, RD Dominicus
Mardiyatto Rudi S., serta 2 orang
romo paroki.
Menurut Linda Veronica, selaku Ketua
Panitia Natal 2021, seluruh rangkaian
acara Perayaan Natal 2021 hingga
pelaksanaannya dapat berjalan
lancar, baik, guyub, dan penuh
sukacita. Kata Linda, “Panitia percaya
bahwa Tuhan sungguh turut bekerja
di dalam segala sesuatunya untuk
mendatangkan kebaikan bagi gereja
dan umatNya. Puji Tuhan semua
rangkaian acara dapat dijalankan
dengan maksimal dan sesuai agenda
pelaksanaan.” Mengingat durasi
persiapan Natal yang bisa dibilang
cukup singkat. Panitia Natal tahun ini
merupakan gabungan dari pengurus
Gereja St. Yakobus, wilayah, DPP,
BGKP, kelompok Kategorial, serta
romo paroki sebagai pelindung. Tidak
lupa pihak-pihak eksternal yang
membantu keamanan Perayaan Natal
2021 di Paroki St. Yakobus, yaitu
Polsek Lakarsantri, Polrestabes
(kunjungan), Tim Jihandak Polisi,
Pramuka, Brimob, Damkar, Satpol PP,
Koramil, Security Citraland, serta
Team K9 Polda Jatim.

Rangkaian kegiatan Natal sebenarnya
tidak hanya berupa misa saja. Berikut
adalah agenda-agenda yang
termasuk dalam rangkaian kegiatan
Natal:
1. Penggalangan dana bagi
Gereja
2. Pendistribusian dan
pengumpulan amplop Aksi
Natal
3. Korona Adven
4. Pengakuan dosa masa Adven
5. Misa Malam Natal
6. Misa Hari Raya Natal
7. Misa Keluarga Kudus
8. Misa Natal untuk anak-anak &
perayaan sukacita Natal
9. Perayaan HUT ke-14 Paroki St.
Yakobus
Protokol kesehatan (prokes) 5M tetap
diterapkan dengan ketat untuk
menjaga keamanan dan kenyamanan
umat selama mengikuti seluruh
rangkaian kegiatan Natal 2021 di
Paroki St. Yakobus.
Tema Natal yang digunakan tahun ini,
yaitu Simple Bright Christmas,
bertujuan untuk mengingatkan kita
semua bahwa sesuatu yang
sederhana juga dapat membawa

sukacita dalam kehidupan kita. Perlu
disadari bahwa kita masih ada dalam
situasi pandemi, dimana tidak sedikit
orang yang mengalami keterpurukan.
Panitia percaya bahwa hal sederhana
seperti Terang/Cahaya Kristus bisa
semakin nampak indah bersinar
sehingga dapat membawa sukacita
Natal di tengah pandemi. Tema
kesederhanaan ini diwujudkan
melalui (salah satunya) pembuatan
dan dekorasi kandang dan pohon
Natal yang menggunakan botol
plastik bekas. Semangat ini juga
ditunjukkan melalui berbagai
kegiatan, salah satunya adalah
berbagi kebahagiaan dalam bentuk
bingkisan kado kepada anak-anak
yang kekurangan secara ekonomi.
“Mengutip apa yang telah
disampaikan oleh Romo Hans sebagai
Romo Paroki di Gereja St. Yakobus
dalam acara Perayaan HUT 14 Paroki
St. Yakobus, bahwa harapan untuk
Gereja St. Yakobus kedepannya
adalah terus menerus bahu
membahu untuk menjadi sebuah
persekutuan yang luar biasa di paroki
ini sesuai dengan Ardas tahun depan
[yaitu] bersatu dengan Kristus,
khususnya di lingkungan itu juga.”
Ujar Linda. (Monika Patricia)
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Pemberkatan Korona Adven

Adven berasal dari Bahasa Latin
Adventus, yang artinya kedatangan.
Dalam Gereja Katolik, masa Adven
dikenal sebagai masa persiapan
untuk menyambut kelahiran Yesus
Kristus pada Hari Raya Natal.
27 November 2021 kemarin, pada jam
18.00 WIB, Gereja Katolik St. Yakobus
mulai mengadakan misa
pemberkatan Korona Adven. Yang
kemudian dilakukan juga pada misa
hari Minggu (28/11/2021), yaitu pada
jam 06.00, 10.00, dan 18.00 WIB.
Agenda tersebut menandakan bahwa
umat Katolik telah memasuki masa
Adven.
Lingkaran atau Korona Adven
merupakan simbol yang khas pada
masa Adven. Biasanya, Korona Adven
terdiri dari rangkaian daun cemara
dan 4 batang lilin (tiga ungu dan satu
merah jambu). Warna ungu
melambangkan pertobatan dan
penyesalan. Sedangkan warna merah
jambu melambangkan sukacita.
Dimulai dengan menyalakan
sebatang lilin ungu pada minggu
pertama. Kemudian menambah
sebatang lilin lagi untuk dinyalakan

setiap minggunya. Pada Malam Natal,
akan ditambahkan sebatang lilin
putih di tengah rangkaian Korona
Adven. Lilin tersebut merupakan Lilin
Kristus, yang melambangkan
kelahiran Yesus Kristus. Cahaya lilin
pada Korona Adven ini
melambangkan sebuah harapan

dalam kegelapan kehidupan.
Selain memberkati Korona Adven
yang ada di gereja, romo juga
memberkati korona-korona lain yang
akan dipergunakan untuk Doa Adven
di lingkungan-lingkungan. Selama
masa menjelang Natal diadakan doa

secara online di lingkungan yang di
koordinir oleh para ketua lingkungan
masing-masing, sebagai “Wujud
Persekutuan Sakramental Yang
Menantikan Kedatangan Tuhan”
selama 4 minggu hingga menjelang
Hari Natal. (Monika Patricia)
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Sakramen Pengakuan Dosa
Penerimaan Sakramen
Tobat (Pengakuan Dosa)
Desember lalu,
diselenggarakan pada
tanggal 13-15 Desember
2021,
di Gereja Paroki Santo
Yakobus.
Kegiatan pengakuan dosa tersebut
dilayani oleh 7 orang romo yang
dibagi menjadi 5 orang romo setiap
harinya. Para romo yang melayani,
yaitu Romo Hans, Romo Gunawan,
Romo Domi, Romo Surya, Romo Siga,
Romo Agung, dan Romo Rony. Setiap
romo melayani sekitar 30-40 orang
umat per harinya.
Pada tanggal 13 Desember, tercatat
ada 176 orang umat yang mengaku
dosa. Dimana pada hari kedua
(14/12/2021) ada 169 orang umat
yang hadir. Terdapat total 214 orang
umat dan petugas yang mengaku
dosa di tanggal 15 Desember. Jadi,
pada agenda penerimaan Sakramen
Tobat untuk persiapan Perayaan Natal
2021 ini tercatat total 543 orang umat
yang berpartisipasi.
Di tahun 2020 lalu, kegiatan
pengakuan dosa ini diadakan secara
umum maupun pribadi; sedangkan
tahun ini, penerimaan Sakramen
Tobat diadakan secara oﬄine dan
pribadi saja. Namun, panitia Perayaan
Natal 2021 tetap memastikan
protokol kesehatan (prokes) tetap
diterapkan secara ketat, sesuai
dengan peraturan yang berlaku.
Umat diwajibkan untuk mendaftar
terlebih dulu dengan cara mengambil
tiket secara online. Bisa dikatakan,
umat sangat antusias dalam
menerima Sakramen Tobat karena
kuota tiket yang tersedia habis dalam
waktu singkat. Ketika di Gereja, umat
tetap diwajibkan untuk menjalankan
prokes 5M. Dalam acara kali ini, umat
langsung diberikan nomor antrian
dengan huruf acak, antara huruf A-E.
Hal ini dikarenakan petugas harus
memastikan bahwa setiap romo
hanya melayani maksimal 40 umat
per harinya. Tak lupa, umat juga diberi
selembar kertas yang berisi
penjelasan singkat mengenai tata
cara mengaku dosa tahun ini. Lalu,
umat akan diarahkan oleh petugas ke
tempat duduk sesuai dengan nomor
antrian. Proses penerimaan Sakramen
Tobat tahun terbilang cepat. Hal ini
bertujuan untuk meminimalisir
kontak dekat antara romo dan umat,
meskipun sudah ada partisi yang
memisahkan. Romo pun tidak
memberikan penitensi pribadi.
Penitensi yang diberikan bersifat
umum, sesuai dengan tata cara
pengakuan dosa yang ada.

Tiga Rahmat Pengakuan Dosa.
Ada yang bertanya, apa sebenarnya
yang bisa kita dapatkan saat
mengaku dosa pada masa menjelang
hari Natal? Gereja menganjurkan agar
setiap umat Katolik dapat menerima
Sakramen Ekaristi dan Sakramen
Tobat pada masa Adven. Mengaku
dosa pada masa Adven sangatlah
penting karena di masa itu kita
mempersiapkan diri untuk
menyambut kedatangan Yesus di hari
Natal. Setidaknya ada tiga rahmat
yang kita terima ketika kita mengaku
dosa selama masa Adven.
1. Rahmat pengampunan
2. Rahmat pemulihan
3. Rahmat kedamaian
Setelah kita diampuni, hubungan kita
dengan Tuhan akan diperbarui dan
dipulihkan, maka kita dapat
menikmati kedamaian. Kita menjadi
orang yang bersih di hadapan Allah,
relasi kita dengan Tuhan menjadi
baru, dan hati kita lebih siap untuk
menyambut Natal.
Tidak hanya untuk umat dewasa,
anak-anak yang telah menerima
komuni pertama juga ikut serta
menerima Sakramen Pengakuan
Dosa ini. Ini terlihat dari banyaknya
anak-anak yang turut ambil bagian
dalam mengikuti kegiatan ini datang
bersama orang tua mereka. (Monika
Patricia)
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14 Tahun Paroki Santo Yakobus Melayani Umat

Paroki Santo Yakobus Surabaya
genap berusia 14 tahun, tepat pada
perayaan Natal beberapa saat lalu.
Perayaan syukur HUT kali ini
dilaksanakan di Balai Paroki secara
online dan oﬄine. Kegiatan ini
diadakan berjalan dengan baik dan
lancar. Tentu saja lengkap dengan
penerapan protokol kesehatan
yang ketat.
Perayaan ulang tahun Gereja ini
mengusung tema “Simple Bright
Christmas” yang artinya dalam
kesederhanaan, kita tetap satu
dalam cinta. “Cinta yang
menggerakkan kita pada
persaudaraan,”Jelas RD. Aloysius
Hans Koerniawan.
Sesuai dengan tema tersebut,
acara HUT ke-14 ini dilaksanakan
secara sederhana. Diawali dengan
video dan lagu pembuka, lalu
dilanjutkan dengan doa pembuka
dan sambutan oleh Romo Hans.
Dalam acara kali ini, panitia
menampilkan sebuah video
kaleidoskop yang berisikan
dokumentasi perjalanan Paroki
Santo Yakobus Surabaya dari
sebelum memiliki gedung gereja
hingga ulang tahun yang ke-14 ini.
Acara dilanjutkan dengan
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pemotongan tumpeng oleh Romo
Hans, dimana potongan pertama
tersebut diberikan kepada Linda
Veronica selaku Ketua Panitia
Perayaan Natal 2021. Kemudian
dilanjutkan dengan foto bersama
panitia, peserta, dan Romo Hans
serta Romo Gunawan. Acara
dilanjutkan dengan pemberian
acrylik kepada Romo Hans sebagai
tanda penghargaan atas
pelayanannya sebagai romo
paroki. Dilanjutkan dengan
penghargaan untuk para donatur
Gereja yang diwakilkan oleh 7
orang donatur. Perayaan HUT ke14 ini dimeriahkan juga dengan
menari bersama dan ditutup
dengan berkat serta doa penutup
oleh Romo Gunawan.
Dalam sambutannya, Romo Hans
menyampaikan kebanggaannya
akan perkembangan yang ada
mulai Paroki Santo Yakobus
Surabaya didirikan. Dari
pertambahan jumlah umat, adanya
calon-calon imam dari Paroki St.
Yakobus Surabaya yang masuk
seminari, rencana didirikannya
stasi di Menganti, hingga
perkembangan dan manajemen
fasilitas Gereja, baik secara online
maupun oﬄine. “Saya bangga
karena sampai sekarang kita masih
bisa melaksanakan misa secara
tatap muka atau langsung. Hal ini
karena banyak umat yang mau
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mematuhi protokol kesehatan yang
ada. Saya berharap kegiatan
dalam lingkungan juga tetap
dijalankan, bersatu dalam doa di
lingkungan walaupun masih
dengan cara online. Karena ardas
kita tahun depan: Bersatu dengan
Kristus, khususnya dalam
lingkungan.” Ungkap Romo Hans.
Perayaan HUT ke-14 Paroki Santo
Yakobus Surabaya yang diadakan
secara terbatas ini dihadiri oleh
pengurus DPP & BGKP, 4 orang
perwakilan Ketua Wilayah,
Pengurus Kelompok Kategorial,
serta paduan suara dan MC dari
Wilayah St. Joachim serta para
panitia HUT Paroki sendiri.
(Monika Patricia)

Berita Keuskupan
01/2022

Misa Bersama Orang Tua Terpanggil
Vikep Surabaya Barat
Para romo, suster, dan frater
bergabung dalam acara Natal
Bersama Paguyuban Orang Tua
Terpanggil se-Kevikepan Surabaya.
Misa yang diadakan pada hari
Minggu, 16 Januari 2022 lalu ,
berlangsung mulai pukul 08.00
hingga pukul 09.30 WIB bertempat di
Paroki Sakramen Mahakudus
Surabaya Jl. Pagesangan Baru No. 4
surabaya.
Acara ini diadakan dengan protokol
kesehatan dan mengikuti arahan
petugas. Misa yang dipersembahkan
oleh oleh RD Skolastikus Agus
Wibowo, RD Fransiskus Xaverius
Gunawan, RD FX Hardi Aswinarno,
dan RD Henrikus Falentinus Sairin ini
salah satunya bertujuan untuk saling
menguatkan bagi para orang tua,
akan panggilan anak-anaknya
menjadi biarawan dan biarawati.
Sekitar 200 orang hadir memenuhi
gereja, mereka berasal dari parokiparoki yang ada di ke-Vikepan Barat,
yaitu Paroki St. Yakobus, St. Aloysius
Gonzaga, Redemptor Mundi, St.

Stefanus, St. Yusup, dan Paroki
Sakramen Maha Kudus sebagai tuan
rumah acara ini.
Setelah misa selesai dilanjutkan acara
ramah tamah dan talk show dimana
peserta dapat berbagi cerita dari para
Orang tua terpanggil yang diwakili
beberapa orang tua dari masingmasing paroki.
Dalam kesempatan ini Romo
Gunawan menyampaikan rasa terima
kasih kepada para orang tua yang
telah rela mempersembahkan anakanaknya untuk menjadi imam, suster,
bruder, frater, dan para seminaris. Hal
ini merupakan suatu bentuk
perhatian mereka karena orang tua
ini lah kita dapat menghadirkan Yesus
dalam Perayaan Ekaristi.
Para peserta penuh sukacita karena
dapat berkumpul, berkenalan dan
saling menguatkan di acara ini.
Semoga dikemudian hari akan
semakin banyak yang terpanggil dan
mendapatkan dukungan penuh dari
para orangtuanya. (Elisabeth
Chandra)
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Ayo Berkarya Bersama Komsos St. Yakobus
Fotografi

Videografi
Multimedia

Jurnalistik

Live Streaming

Media Sosial

Komunikasi Sosial merupakan karya kerasulan gerejani dan pastoral melalui
media komunikasi elektronik (lewat media komunikasi pers dan siaran) yang
bermaksud menyebarluaskan kebenaran dan iman kristiani.
Gereja memandang alat-alat komunikasi sosial sebagai "anugerah-anugerah
Allah" yang mempersatukan manusia dalam persaudaraan dan dengan
demikian membantu mereka bekerja sama dengan rencana Allah bagi
keselamatan mereka.
Kegiatan Seksi Komunikasi Sosial bertujuan:
1. Mewartakan keselamatan kepada umat.
2. Mengusahakan agar warta keselamatan dapat dibaca, didengar dan dilihat
melalui alat-alat komunikasi sosial.
3. Mengusahakan agar umat dapat mempergunakan sarana komunikasi sosial
demi perkembangan pribadinya sebagai orang beriman.
4. Mengusahakan pelatihan-pelatihan bagi umat, agar dapat mempergunakan
alat-alat komunikasi sosial sebagai sarana untuk mewartakan kebenaran
dan keadilan.
5. Membina kesadaran umat untuk bersikap kritis dan bijak terhadap informasi
media masa.
6. Mensosialisasikan kegiatan paroki.

Open Recruitment
We are hiring

Dalam bertugas pelayanannya, seksi ini dibantu oleh subseksi yaitu :
1. Subseksi Media Digital:
Meliputi media komunikasi sosial, radio, televisi (live steaming), sinema,
internet (website, Facebook, Instagram, Youtube, Whatsapp), dan
sebagainya.
2. Subseksi Foto dan Video:
Bertugas atas peliputan acara-acara dan peristiwa penting di paroki, dengan
menggunakan projector, kamera foto atau video serta menyimpan dan
memelihara hasilnya.
Dalam perjalan pelayanan di Gereja Paroki St. Yakobus Surabaya, Seksi Komsos
membutuhkan keterlibatan umat untuk membantu kebutuhan tersebut.
Untuk itu kami membuka perekrutan umat untuk subseksi tersebut.
Bagi yang mempunyai hobi fotogra atau ingin belajar lebih banyak fotogra
dapat bergabung. Demikian pula videogra , live streaming dan jurnalistik,
walaupun masih belum punya ketrampilan yang mumpuni, tim komsos akan
membantu mengajarkan dan membimbing untuk dapat mahir dan menguasai
bidang tersebut.
Silakan dapat menghubungi tim Komsos dengan kontak dibawah ini:
Adrian (0812 3288 552), Rita ( 0811 3348 886)

Volunteer
digital

Berita Paroki
01/2022

Acara dapat diikuti melalui Zoom:
Link: https://us02web.zoom.us/j/84155841664?pwd=enoraWJuYjVWY2xqV041OG0vWlRxdz09
Meeting ID: 841 5584 1664
Passcode: 020222
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Berita Paroki
01/2022

Mengenal MarPrep dari Seksi Kerasulan Keluarga
Marriage Preparation adalah kelas pra
nikah yang diselenggarakan oleh
Seksi Kerasulan Keluarga di Gereja
Katolik St. Yakobus Surabaya.

Pada setiap angkatan/ batch semua
peserta akan menerima pembekalan
materi selama 7 kali pertemuan/7
minggu.

Tujuannya memberikan persiapan
kepada calon pasutri memasuki
kehidupan membangun rumah
tangga. Program ini dibuat agar
gereja memberikan kesempatan yang
lebih baik kepada para calon pasutri
untuk mempersiapkan perkawinan
yang berpusat pada Kristus.

Pertama kali acara ini diadakan pada
5 Juli 2020. Diikuti oleh 9 calon
pasutri dalam sesi-sesi yang
dibawakan oleh romo maupun awam
dengan materi-materi yang menarik.
Salah satunya adalah Rm. Kenny Ang,
peserta mengikuti dengan serius,
semangat, dan tertib walaupun
diadakan secara online saat angkatan
pertama ini diadakan.

Selama masa pandemi kegiatan ini
berlangsung secara online. Yang
boleh mengikuti acara ini adalah
seluruh calon pasutri yang mau
melangsungkan pernikahan secara
Katolik.

Untuk saat ini adalah angkatan ke -10
(Januari s/d Februari 2022).
Bagi para calon pasutri yang ingin
mengikuti dapat segera
menghubungi sekretariat paroki pada
jam kerja. (Ivan Chandra)

Materi yang diberikan dalam 14 sesi adalah:
1. Hakekat Pernikahan Katolik
2. Pernikahan sakramental, beda agama, dan beda gereja.
3. Memahami diri sendiri dan pasangan.
4. Keluarga asal.
5. Pengelolaan kon ik dan pengampunan
6. Hidup keluarga berpusat pada Kristus.
7. Relasi dan komunikasi dalam perkawinan.
8. Perbedaan antara pria dan wanita
9. Pemberian diri yang total.
10. Seksualitas dan intimitas.
11. Keluarga berencana alami.
12. Prokreasi dan pendidikan iman anak.
13. Ekonomi berlandaskan sabda Allah.
14. Persiapan perayaan liturgis.

Artz
Family Dental Care

ONE STOP WHITENING
ORTHODONTIC TREATMENT

ENDODONTIC TREATMENT

IMPLANT PROTHESIS

TEETH VENEERING
CLEANING
FILLING

Ruko Taman Gapura blok J-16
G-Walk, Citraland, Surabaya
0812-1698-5052
0812-353-6161

ETC

Aquacare

OPENING HOURS:
Monday-Friday: 10 am-10 pm
Saturday: 10 am-4 pm
Untuk mencegah penularan Covid-19,
kami menyediakan
air purifier hepafilter di tiap ruang, sterilisasi UV,
dan semprotan desinfektan dengan blue Ray nano teknologi.
Sterilisasi alat dengan autoclave.
Pemakaian APD untuk pasien dan nakes.

Menghilangkan noda/stain
bekas rokok, kopi/teh dan
makanan

Dental Implant

Teeth Veneering

Melapisi gigi

Orthodontic Treatment

Merapikan gigi
dengan kawat atau aligners

Nantikan Edisi Selanjutnya
Iklan Hubungi:
Rita 0811 3348 886

