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No   : 45/IX/KOMKEPKWI/2021 
Lampiran    : Buku Pedoman Pastoral Perayaan HOMS di Gereja-Gereja Partikular 

Kepada Yth.  

Ketua Komisi Kepemudaan Keuskupan 

di tempat. 

 

Salam dan Damai Kristus,  

 

Rekan-rekan Ketua Komisi Kepemudaan yang terkasih, pada bulan April 2021, Kepausan 

lewat Dikasteri untuk Awam, Keluarga, dan Kehidupan, mengeluarkan Pastoral Guidelines 

for the Celebration of World Youth Day in Particular Churches. Pedoman pastoral ini 

ditujukan untuk semua komisi kepemudaan di negara-negara di seluruh dunia. Setelah 

pedoman pastoral ini diterima, Dikasteri mengundang perwakilan Komisi-Komisi 

Kepemudaan dari seluruh dunia untuk hadir dalam pertemuan bersama membicarakan 

secara khusus latar belakang, isi dan rekomendasi dari pedoman pastoral ini.  

 

Atas seijin Dikasteri untuk Awam, Keluarga, dan Kehidupan, pedoman ini diterjemahkan ke 

dalam Bahasa Indonesia oleh Komisi Kepemudaan Konferensi Waligereja Indonesia (Komkep 

KWI). Judul dari terjemahan ini adalah Pedoman Pastoral untuk Perayaan Hari Orang Muda 

Sedunia di Gereja-Gereja Partikular (pedoman terlampir). Akronim WYD sebagai singkatan 

dari World Youth Day, tidak kami pakai. Sebagai gantinya, kami menggunakan akronim baru: 

HOMS sebagai singkatan dari Hari Orang Muda Sedunia. Seperti yang tertera pada judul, 

pedoman ini menegaskan kembali tentang perayaan HOMS di keuskupan-keuskupan.  

 

Beberapa pokok penting yang perlu diperhatikan oleh rekan-rekan semua adalah sebagai 

berikut: 

1. Perayaan HOMS itu ada dua dan keduanya saling berkaitan. Satu, HOMS 

internasional yang diselenggarakan tiap tiga tahun sekali di negara-negara tertunjuk. 

Dua, HOMS biasa yang dirayakan setiap tahun di Gereja-Gereja Partikular. Sebelum 

pedoman terbaru ini dikeluarkan, HOMS biasa dirayakan setiap tahun pada hari 

Minggu Palma.  

2. Pedoman pastoral ini, sesuai apa yang disampaikan oleh Paus Fransiskus, mengubah 

perayaan HOMS (biasa) ini dari Minggu Palma ke Hari Raya Kristus Raja Semesta 

Alam. HOMS semestinya dirayakan setiap tahun pada Hari Raya tersebut sesuai 

permintaan Bapa Suci kita. 
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3. Perubahan cara pandang kita tentang Youth Day atau World Youth Day. Selama ini 

jika mendengar kata WYD, yang muncul di benak kita adalah selebrasi meriah tiga 

tahun sekali di negara-negara tertunjuk yang hanya bisa diikuti oleh orang-orang 

muda yang punya akses, baik dana maupun kesempatan. Begitu pula ketika 

mendengar kata Youth Day, seringkali membuat kita hanya mengingat tentang 

kegiatannya saja: mengumpulkan banyak orang, atau menghabiskan banyak biaya. 

Pedoman pastoral ini dengan sangat baik dan jelas mau menegaskan semangat dasar 

dari HOMS. Bukan pertama-tama sebagai kegiatan saja tapi saat di mana Gereja 

mengingat kembali bahwa orang muda adalah pusat perhatian, subyek, pemeran 

utama, yang harus diperhatikan oleh Gereja, didengarkan keluh kesah, harapan, dan 

kekhawatirannya. Menegaskan kembali tentang makna sinodal (untuk dan bersama 

orang muda).  

4. Perayaan HOMS ini tentu tidak lalu meniadakan kegiatan Hari Orang Muda (youth 

day) yang sebelum pandemi dibuat di tingkat regional atau keuskupan dalam kurun 

waktu beberapa tahun sekali.  

 

Buah-buah/dampak jika perayaan HOMS ini dirayakan tiap tahun di keuskupan masing-

masing adalah: 

1. Semakin banyak orang muda di keuskupan, bahkan di paroki-paroki dan di stasi-

stasi yang tersentuh oleh peristiwa iman yang dirayakan pada HOMS ini. 

2. Gereja diingatkan kembali pada tanggungjawabnya pada misinya menebarkan 

dan menumbuhkan iman pada generasi yang lebih muda. 

3. Gereja disadarkan kembali akan pentingnya berjalan bersama orang muda, 

mendengarkan pertanyaan, harapan, dan kesulitan mereka.  

4. Perayaan HOMS ini menjadi lebih kontekstual.  

5. Perlu kita ingat juga bahwa ada perayaan-perayaan tahunan Gereja yang 

memberi maksud dan intensi perhatian pada yang dirayakan, misalnya HOS (Hari 

Orang Sakit Sedunia), HPS (Hari Pangan Sedunia), Hari Minggu Panggilan Sedunia, 

dll. Tidak aneh jika Vatikan menghendaki demikian pula untuk HOMS.  

 

Tema HOMS tahun 2021 adalah “Berdirilah! Aku menetapkan engkau menjadi saksi tentang 

sesuatu yang engkau lihat! (Bdk. Kis. 26:16)”. 

 

Kami berharap dengan surat ini, menjadi jelas dan dapat kemudian dapat dilaksanakan di 

Gereja-Gereja Keuskupan, perayaan Hari Orang Muda Sedunia (HOMS) setiap tahunnya 
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pada Hari Raya Kristus Raja Semesta Alam. Perayaan ini bahkan sudah diharapkan dimulai 

pada tahun ini.  

 

Pedoman ini dirasa menjadi harapan yang menggembirakan di tengah keprihatinan akan 

dampak pandemi. Orang muda diingatkan dan didukung bahwa mereka adalah subyek, 

pemeran utama dalam hidup menggereja dan bermasyarakat. Semoga Bapa Uskup, para 

Pastor, Suster, Bruder, dan semua umat di keuskupan, paroki atau stasi  dapat 

merayakannya bersama orang muda, dan untuk orang muda, pada Hari Raya Kristus Raja 

Semesta Alam. Atas perhatian dan dukungannya, kami ucapkan terima kasih sebesar-

besarnya.  

 

“Orang muda terimalah Kristus! Sambutlah Dia sebagai Raja dalam dirimu! Dia adalah Raja 

yang datang untuk menyelamatkan! Tanpa Dia tidak akan ada perdamaian abadi, tidak ada 

rekonsiliasi batin dan tidak ada rekonsiliasi sejati dengan orang lain! Tanpa Kerajaan-Nya, 

masyarakat juga akan kehilangan wajah manusiawinya. Tanpa Kerajaan Kristus, semua 

persaudaraan yang tulus dan semua kedekatan yang apa adanya pada mereka yang 

menderita akan lenyap.” 

 

~ Paus Fansiskus, Pedoman HOMS hlm. 12 

 

Jakarta, 27 September  2021 
Hormat Kami, 

 

                                                  
               Mgr.Pius Riana Prapdi           RD. Frans Kristi Adi Prasetya   

       Ketua  Komisi Kepemudaan KWI      Sekretaris Komisi Kepemudaan KWI 

 

 

Tembusan: 

 

1. Mgr. Ignatius Kardinal Suharyo, Ketua Presidium Konferensi Waligereja Indonesia 

2. Para Bapa Uskup di Keuskupan-Keuskupan 


