
KEUSKUPAN BOGOR

TAHUN PASTORAL 2O2I
TAHLTN EVANGELISASI TRANSFORMATIF

Para pastor, bruder suster, bapak ibu, OMK, Remaja dan anak-anak!
Para anggota DPKB dan DKKB, serta para DPP dan DKP di paroki-paroki!
Para anggota MPK Bogor yzurg menangangi pendidikan-persekolahan di wilayah Keuskupan
Bogor!
Direktur dan Jajaran Pimpinan AKPER dan Rumah Sakit Misi Lebak!
Para pengasuh panti-panti !

Komunitas Kaum Religius sekeuskupan Bogor!

Selamat merayakan Natal 2020 dafl memasuki Tahun Baru 202t Semoga Sang Imanuel
meneguhkan langkah kita untuk tetap menata kehidupan di tahun 2021 kendati ancaman virus
covid 19 tetap mengintai. Kehidupan normal secara baru (new normal life) mesti diwujudkan.
Kita semua diajak untuk berpikir, berdiskusi bersama untuk menetapkan kebijakan-kebijakan
baru yang tepat dalam 'new normal' er4 termasuk di dalamnya kehidupan G"*jq seperti dalam
bidang Liturgi, Koinonia, Diakonia Murtyria Kerygma dan pengelolaan Harta Benda Gereja.

Seruan Malaikat Tuhan untuk "Jangan takut, sebab sesungguhnya aku memberitakan
kesukaan besar bagimu: Hari ini telah lahir Juruselamat, yaitu Krisfus Tuhan di kota
I)aud" (Luk 2:10-11) harus dapat meneguhkan kita. Kehidupan dan tuntutan untuk memenuhi
kebutuhan dasar hidup sebagai mahluk sosial semestinya tetap diberi tempat. Protokol kesehatan
pada masa pandemi tetap harus diperhatikan dan dijalankan, akan tetapi dilaksanakan dengan
sedemikian rupa sehingga tidak menghalangi esensi hid,rp bersaudara, hidup berkemanusiaan,
hidup beriman dan hidup sosial kita dalam semangat Pancasila.
Surat Gembala ini diperuntukan bagi semua umat terkasih, yang siap menyongsong dan

mengamngi Tahun 2A21. Melalui Surat ini, Gereja Katolik Keuskupan Bogor ingin mengajak
dan mengarahkan gerakan kehidupan beriman kita. Gerakan-gerakan bersama ini
menggarisbawahi tema kehidupan kita: (1) Evangelisasi; (2) Gereja (Kita) dalam Masyarakat
Pancasila: Antara Cita-cita dan Kenyataan; (3) Transformasi dalam Gereja dan Masyarakat (bdk
Dakumen Sinade II: Road Map II: Kebijakan Pastoral TransformatiJ).
Kami meramll tema itu dengan judul:

*EVANGELISASI GEREJA DEMI
MASYARAKAT PANCASILA YANG TRANSFORMATIF"

A. Pokok-pokok Pembahasan:

1.1 Tema ini mengajak seluruh trmat keuskupan Bogor untuk terus menerus hidup bersandarkan
pada Injil (Penginjilan). Pendalaman-pendalaman dan pembacaan-pembacaan Kitab Suci
diteruskan dan ditingkatkan. Gereja tetap muda (hidup energik dan dinamis) bila Gereja

a

Jl.KoptenMuslihotNo.22BOGORl6122 lelp.025l -83,l3997 Fox.0251 -8359,102 E-moil :uskup@keuskuponbogor.org



KEUSKUPAN BOGOR

kembali hidup berdasarkan Firman Tuhan, Ekaristi, kehadiran Kristus dan kekuatan Roh
Kudus setiap hari. Gereja menjadi muda ketika ia dapat terus menerus kembali pada
sumbernya"l. Perjumpaan dengan Yesus melalui pembacaan Firman atau pengalaman hidup
doa ataupun mengalami suafu peristiwa tertentu mesti mendorong seorang untuk melakukan
suatu gerakan atau tindakan transformatif. Tindakan itu membebaskan dirinya dan orang lain
dari belenggu-belenggu dosa, kelaliman dan ketamakan.

Kita dapat belajar dari banyak tokoh dari Alkitab ataupun dari ajaran Gereja lainnya. Kami
membatasi diri pada:

l) ZAKHEUS (LUK 19:1-10). Pembaruan Zakheus terjadi berkenaan dengan (a)
Kesediaannya untuk memberikan pertolongan kepada orang miskin (Compassion);
"setengah dari milikku akan kuberikan kepada orang miskin; (b) Zakheus memiliki
komitmen untuk melakukan perbaikan hidup;

2) BAPA YANG BAIK dan ANAK BLINGSU (Luk 15: Il-32): kita belajar sebuah
pedagogi kehidupan dari tokoh Bapa dalam perikope ini (mewakili generasi tua) dan
dinamika pembaruan hidup anak bungsu setelah mengalami wabah dan mengenang
kebaikan berlimpah pada Bapa (anak sulung dan anak bungsu). Terjadi transformasi
hidup.

1.2 Gereja menghidupi Injil demi terwujudn,va masyarakat yang hidup berdasarkan Pancasila:
Misi ad Extra. Gereja adalah kita semua. Pendalaman hidup injili ini harus mendorong
Gereja Keuskupan Bogor menjadi Gereja yang bergerak keluar2. Gerakan keluar itu
memperkuat peran Gereja dalam membangun tatanan hidup bersama dalam semangat
Pancasila. Gerakan-gerakan itu didasarkan pada nilai-nilai injili yang ditemukan dalam
Dokumen Abu Dabhi "The document on Httman Fraternity For lYorld Peace and Living
Together" (Persaudaraan Insani untuk Perdamaian Dunia dan Hidup Bersama).

1.3 Gereja dan Masyarakat yang Transformatifi:
Diperlukan sebuah transformasi dalam tatanan hidup Gereja dan masyarakat Indonesia.
Menuju tatanan masyarakat yang lebih baik menuntut suatu proses transformasi secara
mendasar. Transformasi ini dibuhihkan agar perjuangan menuju tatanan baru bisa lebih
efisien dan tepat sasaran.

B. Hal-hal penting yang perlu diupayakana:

1 Bdk. Seruan Apostolik Pasca-sinode Paus Fransishts: Christus Yirit 35
2 Bdk. Seruqn Apostolik Paus Fransiskus: Evangelii Gaudittm, 20
s Pemikiran tentang usaha-usaha transfarmatif penting dan merupakan kelanjutan dari Sinade II: Keuskupan
Bogan Bdk. Road Map II: Kebijakan Pastoral Transformatif, Keuskupan Bogor: 2020-20i0.
a Bdk Dr. Margaretha Ari A, S.Kom, M.T, Dokumen Abu Dhabi Dan Tantangtn Gereja Katolik Indonesia, dalam
Jurnal Misi, SAWI no.24 - Oktober 2020, hal35-39.
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1. Penguatan akses dan komunikasi antara Gereja Katolik dengan pemerintah. Bentuk
komunikasi yang dilakukan tidak hanya terbatas pada komunikasi formal, tetapi juga
informal. Kehadiran Gereja Katolik dalam berbagai penyelenggaraan negara (pemerintah
kota, kabupaten, provinsi, RT, RW. Kelurahan) harus diperkuat sebagai simbol kehadiran
Gereja dalam kehidupan berbangsa dan bernegara.

2. Mengembangkan Gereja yang inklusif melalui usaha-usaha untuk mengembangftan net-work
atau jejaring kerja dalam mengupayakan nilai-nilai yang diserukan oleh Dokumen Abu
Dhabi. Keuskupan mengusahakan agar menciptakan dan ikut mengelola forum-forum
komunikasi dalam masyarakat.

3. Menyerukan nilai-nilai persaudaraan insani dan kemanusiaan demi hidup bersama dengan
cara kolaborasi dan kerjasama lintas agama yang lebih kuat. Diperlukan inovasi dan
kreativitas dalam membuat program-program kerja di tiap paroki yang mengarah pada
kegiatan misi ad extra. Untuk itu diperlukan kemampuan tiap imam paroki (bersama DPP dan
DKP) untuk mau "bergerak keluar" mengenali. mencermati hal-hal yang perlu dikembangkan
di wilayahnya terkait bertumbuh subumya suatu masyarakat yang mengutamakan nilai-nilai
persaudaraan dan kemanusiaan.

C. Para pihak yang terlibat secara inovatif dan kreatif untuk mewujudkan Gere.|a Keuskupan
Bogor yang mengupayakan nilai-nilai kemanusiaan dan persaudaraan insani:

L Pihak internal dalam Gereja Keuskupan: pihak internal adalah kelompok internal Gereja
Keuskupan yaitu para imam. religius (bruder, suster), orang tua, tokoh umat (DPP dan
DKP), tokoh muda (Pemuda Katolik, PMKRI. FMzu), kaum r.vanita (WKzu), sekolah-
sekolah katolik. Mereka dengan peran yang dimiliki akan bergerak rnengupayakan secara
bersama-sama nilai-nilai persaudaraan dan kemanusiaan.

2. Pihak eksternal Gereja adalah kelompok di luar Gereja Katolik seperti pemerintah,
budayawan, para ilmuwan-cendekiawan, pemuka agama dan kelompok masyarakat
lainnya. Bersama kelompok ini Gereja bergerak bersama membangun suatu kerangka
kerja (framework) gerakan kemanusiaan dan persaudaraan bersama.

D. Kompetensi yang dibutuhkan agar tercapai suatu Transffrmasi yang kita inginkan:

1. Pemahaman umat dan seluruh masyarakat Indonesia akan ajaran mumi agaffLarrya. Ajaran
agama yang benar membantu mengembangkan nilai-nilai persaudaraan dan kemanusiaan.
Selain ajaran mumi agamanya. Gereja juga diajak untuk allif mendalami nilai-nilai yang
terkandung dalam falsafah bangsa Indonesia: Pancasila. (Komisi Kitab Suci, Komisi
Katekese).
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2. Gereja perlu memahami kondisi budaya dan sosial ekonomi Indonesia yang dinamis
untuk mengembangkan nilai kemanusiaan dan persaudarailn. Ketrampilan ANSOS mesti
dilatih dan dimiliki para pemimpin dan umat. Gereja siap siaga menghadapi bencana alam
atau lainnya (PSE, Biro Caritas; ). Usaha perawatan lingkungan hidup dikembangkan
terus menerus (Komisi Ekologi). Pelestarian budaya Nusantara diusahakan.

3. Kemampuan berkomunikasi dan membuka ruang dialog antar umat beragama
dikembangkan agar memperlancar pemahaman dan toleransi yang baik antar umat-
beragama: (Komisi Komsos, Komisi Kerawam, Komisi HAK).

4. Generasi muda diharapkan memiliki semangat bermisi yang dapat mewujudkan nilai-nilai
kemanusiaan dan persaudaraan. Jiwa misi Kaum Muda Katolik perlu dikembangkan
dalam pendidikan imar sejak dini (Kornisi KKlv{; Komisi KKI; Komisi Kepemudaan:
Gereja Mahasiswa).

5. Keluarga-keluarga katolik ditantang untuk memberikan bentuk pendidikan yang
menekankan hidup persaudaraan dan kemanusiaan pancasiiais dalam did anggota
keluarga. Dokumen Abu Dhabi secara tegas menyatakan bahwa Keluarga adalah bagian
penting dalam Gereja. Penguatan Keluarga dengan menanarnkan nilai-nilai persaudaraan
dan kemanusiaan menjadi penting untuk dilakukan. Transformasi dalam pendampingan
keluarga dalam mengembangkan nilai-nilai kemanusiaan dan persaudaraan menggunakan
teknologi digitas perlu dilakukan dengan saksama dan dengan kehati-hatian (Komisi
Keluarga).

6. Sekolah-sekolah Katolik diselenggarakan dengan harapan bahwa proses pendidikan itu
memampukan peserta didiknya mengasimilasi pengetahuan, ketrampilan, moral dan
perilaku sosial sebagai satu kesatuan yang mengembangan kepribadian mereka sehingga
dapat memberikan kontribusi bagi komunitas gerejani dan masyarakat pancasilais. Tujuan
proses pendidikan tidak hanya untuk menguasai pengetahuan. tetapi menghayati nilai-
nilai dan menemukan kebenaran sejati (Vikep Kependidikan; Komisi Pendidikan).

Demikianlah surat ini kami sampaikan untuk diperhatikan oleh seluruh umat keuskupan Bogor.
Selamat memasuki tahun 2021 dengan penuh antusiasme dan berlimpah harapan serta
berkatNya. Semoga Bunda Maria. Bintang Laut (Stella Maris) meneguhkan kita menyeberangi
ombak gelombang dan onak duri kehidupan ini. l

PusPas Bogor, 28 Desember 2020
Salam kasih dan doaku,

Bogor
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