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PENGANTAR 

B 
erdasarkan Arah Dasar Keuskupan Agung Jakarta tahun 2016 – 

2020 ditentukan bahwa katekese (pengajaran iman, red) saat ini 

harus lebih hidup dan memerdekakan. Meskipun ibadat pada hari 

Minggu di semua Gereja di KAJ masih dipenuhi umat, kita tidak bisa 

menutup mata pada kenyataan bahwa iman Katolik di KAJ, bahkan di seluruh 

dunia, menghadapi tantangan yang tidak sedikit.Tantangan tersebut terutama 

bersumber pada arus sekulerisasi yang merajalela, yang pada intinya manusia 

hanya mau mengandalkan kekuasannya sendiri tanpa campur tangan Allah (bdk. I. 

Suharyo, buah penegasan bersama). 

 Buntut dari terpinggirnya Allah dari kancah kehidupan manusia memang 

panjang. Orientasi pada materi dan kenikmatan hidup menjadi ilah baru 

menggeserkan peranAllah. Gaya hidup konsumtif dan hedonistis yang meresapi 

hampir semua sendikehidupan tidak dapat disangkal berkontribusi pada maraknya 

praktek-praktek korupsi. “Keuangan yang maha kuasa” itulah sumber dari berbagai 

kemerosotan moral. Permasalahan kehidupan perkawinan dan keluargapun 

terkena imbasnya, karena manusia cenderung mencari cara-cara gampang 
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(pragmatis) dalam menyelesaikan masalah-masalah keluarga. Hal ini tampak dari 

semakin maraknya kawin campur dan perceraian. Kesibukan dalam mencari 

nafkah sering mengaburkan nilai-nilai injili, yang mengakibatkan terabaikannya 

pendidikan iman dalam keluarga dan sulitnya umat bersekutu di lingkungan 

ataupun wilayah. Iman dan kehidupan menggereja dan bermasyarakat dipisahkan 

(dikotomi) semata-mata karena manusia semakin egois dan tidak mau terlibat 

membangun Kerajaan Allah dalam kebersamaan. Ibadat-ibadat gerejani tidak lagi 

menjadi sumber dan puncak kehidupan Kristiani, melainkan hanya sebagai hiasan 

atau selingan belaka. Kondisi ini dipertajam oleh maraknya media digital dan 

internet, yang meskipun memberikan banyak manfaat, secara ekspansif ikut andil 

dalam menyebarkan arus sekularisasi yang menjauhkan manusia dari Tuhan. 

Kondisi ini makin diperparah lagi dengan meningkatkan kelompok-kelompok 

fundamentalis dan radikal, yang tidak hanya melawan segala macam kemajuan 

tetapi juga memaksakan kehendak bahkan menyerang iman Katolik. Itulah 

gambaran tantangan iman dan kondisi umat Allah di KAJ dewasa ini.  

 Menghadapi tantangan ini, Gereja di KAJ sangat menyadari pentingnya 

katekese yang hidup dan memerdekakan. Bagaimanapun keadaanya, karya 

pewartaan Gereja harus terus berjalan sepanjang jaman. Justru ketika mengalami 

arus sakal, katekese harus semakin bergairah, agar iman umat tidak goyah atau 

bahkan hilang di tengah jalan. Sebagaimana pepatah mengatakan tanpa pewar-

taan tidak ada Gereja, begitulah jati diri Gereja. 

PENGANTAR 
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 Katekese yang hidup berarti pewartaan dijalankan secara menarik dan 

berbobot sehingga memotivasi kita untuk dengan suka cita menjalani hidup iman 

yang kreatif, dinamis, aktif dan partisipatif dalam hidup menggereja, memasyarakat 

dan berbangsa. Sedangkan katekese yang memerdekakan berarti karya pewartaan 

tersebut mampu membuka hati pendengarnya untuk melepaskan diri dari belenggu

-belenggu dunia dan dosa, dan dengan penuh semangat tergerak untuk menghasil-

kan buah-buah kasih dalam segala aspek kehidupan dan menjadikan kita semakin 

dalam menjalin relasi dengan Allah dan sesama. 

 Santo Yohanes Paulus II mengingatkan kita bahwa tujuan akhir ketekese 

ialah: bukan saja menghubungkan umat dengan Yesus Kristus, melainkan men-

gundangnya untuk memasuki persekutuan hidup yang mesra denganNya. Hanya 

Dialah yang dapat membimbing kita kepada cinta kasih Bapa dalam Roh, dan men-

gajak kita ikut serta menghayati hidup Tritunggal Kudus (Catechesi Tradendae, 5). 

PENGANTAR 
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PENGANTAR 

 Belajar dari Yesus, Sang Katekis Utama, kita dapat menemukan contoh 

katekese yang hidup dan memerdekakan dalam kisah perjalanan dua murid di 

Emaus (Luk 24:13-23). Pada awalnya kedua murid itu bermuka muram (ay.17), 

tetapi setelah mereka mendengarkan pengajaran Yesus yang berbobot, terbukalah 

mata dan hati mereka. Hati merekapun berkobar-kobar dan segera mereka bangkit 

dan kembali ke Yerusalem untuk mewartakan kabar gembira yang telah diterima-

nya. 

Pengajaran dan hidup Yesus telah membuat orang terbuka matanya, 

menjadikan hati orang berkobar-kobar dan mendorong mereka untuk bertindak. 

Spritualitas  - daya gerak untuk membuka, menyentuh dan akhirnya berkobar-

kobar untuk mau mewartakan Yesus Sang Sabda inilah yang mendasari kita untuk 

menyusun program Komisi Kateketik KAJ ini. Kami berharap program-program 

yang kami susun ini bisa membantu umat di paroki-paroki se-KAJ untuk semakin 

bergairah menjadi murid dan saksi Kristus dan dengan demikian juga menjalankan 

fungsi mereka sebagai garam dan terang dunia. 
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Bag. 1 

GAMBARAN UMUM PROGRAM PELATIHAN DAN 

PENGEMBANGAN KOMISI KATEKETIK KAJ 

B 
erdasarkan latar belakang dan rumusan yang telah dijabarkan 

di atas, Komisi Kateketik KAJ telah menetapkan program paket 

pelatihan dalam membantu keterampilan, kecakapan, dan 

kompetensi katekis serta pelayan pastoral – umat yang memiliki minat untuk me-

majukkan pewartaan Gereja baik di lingkungan maupun wilayah dan di paroki KAJ. 

Yang dimaksud program-program paket ini adalah sebagai berikut : 

Kode Prog Nama Program Paket 
Pelatihan 

Sasaran Peserta / Jumlah Temu 
Pelatihan (TP) 

CC PENGAJARAN IMAN 
KATOLIK 
(CATH CLASS 1 – 4) 

Untuk Pelayan 
Pastoral 
(Prodiakon, 
diakon, kaling, 
korwil, misdinar, 
OMK dsb) 

Untuk Calon 
katekis dan atau 
Katekis 
(Upgrading 
katekis, sertifikat 
pengajaran 
katekis, 
peningkatan 
kualitas katekis) 

CC 1 Beriman 11 19 

CC 2 Berdoa dan beribadat 6 14 

CC 3 Menggereja 9 14 

CC 4 Memasyarakat 5 15 

     

CC BIA PENDIDIKAN 
PEMBINA IMAN ANAK 
(CATH CLASS BIA) 

Untuk calon pewarta Bina Iman Anak 
Paroki/ wilayah/ lingkungan dan 
kategorial 

CC BIA 1 Basic dan Intermediate 7 

CC BIA 2 Advance 7 
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Lanjut .. 

CC 
BIRMUD 
1 – 2 

PENDIDIKAN PEMBINA IMAN REMAJA 
DAN ORANG MUDA (CATH CLASS 
BIRMUD) 

Untuk calon pewarta Bina Iman 
Remaja dan Orang Muda 
Paroki/wilayah/lingkungan dan 
kategorial 

CC 
BIRMUD 
1  

Basic dan Intermediate 6 

CC 
BIRMUD 
2  

Advance 6 

      

PROGRAM RAGAM KREATIVITAS Untuk semua pewarta anak, 
remaja, orang muda, pelayan 
pastoral lingkungan, katekis 

inisiasi, non inisiasi, dsb 

PPT OPTIMALISASI PENGGUNAAN POWER 
POINT  

8 

      

RA TERAMPIL RENUNGAN ALKITABIAH 4 

HB HIDUP BERBANGSA DALAM TERANG 
IMAN KATOLIK 

10  

P 
rogram pelatihan ini didesain berdasarkan kurikulum berbasis 

kontekstual sesuai kebutuhan dan kekhususan pada setiap isi, 

jenjang dan berkesinambungan dalam bentuk kaderisasi, 

pembinaan, pengembangan dan pendalaman pewartaan yang akan menjawab 

kebutuhan umat dengan mempertimbangkan kualitas kader pewarta, pelayan pas-

toral, calon katekis bahkan yang sudah menjadi katekis sekalipun. Maka. setiap 

output program akan dikeluarkan sertifikat yang berisi kelayakan dan kelulusan 

pada setiap jenjang agar dapat mengetahui kualitas kader peserta pelatihan.  

Kode 
Prog 

Nama Program Paket Pelatihan Sasaran Peserta / Jumlah 
Temu Pelatihan (TP) 
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“Tetapi bagaimana mereka 

dapat berseru kepada-Nya, jika 

mereka tidak percaya kepada 

Dia? Bagaimana mereka dapat 

percaya kepada Dia, jika mereka 

tidak mendengar tentang Dia. 

Bagaimana mereka mendengar 

tentang Dia, jika tidak ada yang 

memberitakan-Nya. (Rm 10:14)  

Bag. 2 
 

TUJUAN UMUM PROGRAM PELATIHAN DAN 

PENGEMBANGAN KOMKAT KAJ 

T 
ujuan pelatihan dan pengembangan ini adalah sebagai berikut: 

1. Meningkatkan bobot isi pengajaran pewarta, katekis, dan 

pelayan pastoral dari segi alkitab, teologi, psikologi, didaktik, dan 

pengetahuan umum, sesuai dengan perkembangan dan kebutuhan/

tantangan umat Jabodetabek. 

2. Meningkatkan kompetensi dan keterampilan pewarta, katekis, dan 

pelayan pastoral dalam mengajar sehingga berdaya pikat dan mampu 

memberikan motivasi untuk ikut terlibat dalam karya keselamatan Kris-

tus.  

3. Menanamkan spiritualitas pelayanan dan mendidik pewarta, katekis, 

dan pelayan pastoral relawan sehingga menjadi pewarta yang  

bersemangat, penuh dedikasi dan rela berkorban dalam menjalankan 

tugas pewartaan secara kontekstual dan berjenjang. 
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Bag. 3 

 

PROSEDUR UMUM PENGAJUAN DAN PELAKSANAAN 

PROGRAM PELATIHAN DAN PENGEMBANGAN KOMKAT KAJ 

1. Dekenat dan/atau Paroki di bawah koordinasi seksi Katekese memben-

tuk panitia pelaksana pelatihan. 

2. Pihak panitia membuat surat pengajuan ke Komkat KAJ. Dalam surat 

tersebut disertakan program yang dipilih. Harap dicatat dalam hal ini, 

hendaknya selambat-lambatnya tidak kurang dari 2 bulan sebelum pe-

laksanaan.  

3. Dalam surat tersebut ditandatangani oleh ketua panitia, ketua katekese 

dan pastor kepala atau pastor pembimbing bidang katekese. 

4. Komkat KAJ akan memberikan surat balasan yang berupa kesanggupan 

dan penjadwalan program berikut materi dan pengajar dalam lingkup 

satuan pelatihan.  
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Bag. 4 
 

TATA PELAKSANAAN 

1. Perihal dosen pengajar: Panitia wajib melakukan konfirmasi kepada dosen 

selambat-lambatnya satu  minggu sebelum tanggal pengajaran dosen yang 

bersangkutan. 

2. Evaluasi dosen: Evaluasi dosen oleh peserta dan panitia untuk memperoleh 

masukan dan evaluasi yang terukur guna meningkatkan kualitas pengajar 

pada materi berikutnya. Komkat KAJ menyediakan formulir untuk evaluasi 

pengajaran. Lembar tersebut wajib panitia gandakan setiap pertemuan 

pelatihan. Lembar evaluasi diberikan ke peserta dan panitia pada waktu 

selesai materi dan diisi dengan waktu tidak lebih dari 5 menit. Lembar evaluasi 

dikumpulkan dan dimasukkan ke dalam amplop cokelat dan diberikan ke 

dosen pada hari itu. 

3. Durasi waktu pelatihan permateri: Durasi waktu pelatihan permateri 100 – 120 

menit, sudah termasuk istirahat 15 menit. Maksimal materi dalam satu hari per-

satuan pelatihan adalah 2 materi dengan disesuaikan waktu dan hari yang 

tepat. Apabila satu hari akan melaksanakan 2 materi akan menghabiskan 

waktu 240 menit. Kebijakan ini diberikan oleh Komkat KAJ karena 

mempertimbangkan efektifitas dan kesanggupan panitia.  

4. Pembukaan pelatihan: Pembukaan pelatihan hendaknya dibuka dan 

diresmikan oleh Pastor Paroki dan atau Dewan Paroki Harian, atau dewan 

pendamping katekese setempat guna menyemangati calon katekis dan atau 

katekis mengikuti pelatihan.  

5. Konsumsi: Berdasarkan rumusan anggaran pelatihan, hendaknya panitia 

setiap pertemuan menyediakan konsumsi sewajarnya.  
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6. Pengaturan awal kelas: Penerimaan peserta dan administrasi pendaftaran 

diselesaikan pada pertemuan pertama, dan maksimal pertemuan kedua pada 

setiap jenjang pelatihan. Pada pertemuan pertama dan atau kedua, panitia 

memilih ketua kelas untuk bertugas merumuskan dan mengkoordinasi kelompok-

kelompok tugas seperti nyanyian pembuka, merapikan ruangan bersama panitia, 

merapikan dan membagikan bahan-bahan pengajaran dari dosen jika perlu, doa 

pembuka dan doa penutup; serta apabila ada tugas tugas yang membentuk 

kelompok-kelompok.  

7. Daftar hadir: Daftar hadir sepenuhnya dikoordinasi oleh panitia di mulai dari 

pertemuan pertama hingga akhir. Daftar hadir tersebut akan direkap sebagai 

salah satu indikator kelulusan jenjang pelatihan. 

8. Parameter Kelulusan Peserta: Parameter kelulusan peserta berdasarkan 2 

penilaian yaitu pertama, tingkat kehadiran minimal 75% dari seluruh jadwal 

pelatihan; dan kedua, menyelesaikan tugas-tugas termasuk evaluasi 

dipertengahan atau pertemuan ke 2 sebelum akhir pelatihan. Apabila ada tugas-

tugas yang belum diselesaikan oleh peserta, maka panitia dan dosen yang 

bersangkutan akan memberikan pertimbangan untuk peserta diberi kesempatan 

untuk melengkapi kekurangan tersebut dalam waktu paling lama 2 minggu 

sebelum pembagian sertifikat yang waktunya bersamaan dengan berakhirnya 

pelatihan. Semua parameter kelulusan ini akan direkap oleh panitia berikut nama-

nama yang akan mendapatkan seritifikat dan atau penghargaan dari Komkat 

KAJ.  

9. Sertifikat Pelatihan: Sertifikat pelatihan merupakan tanda kelulusan peserta 

dalam mengikuti satuan materi pelatihan. Sertifikat diterbitkan oleh Komkat KAJ 

bagi yang lulus. Namun demikian, Komkat KAJ akan pula memberikan 

Penghargaan bagi peserta yang belum mencapai parameter kelulusan. Pengganti 

ongkos cetak per-sertifikat sebesar Rp. 10.000.- 

10. Penutup satuan pelatihan: seluruh rangkaian pelatihan dalam setiap jenjang 

ditutup dengan perayaan misa yang dipimpin oleh pastor paroki setempat atau 

dekenat. Dalam acara penutupan tersebut, juga akan diberikan sertifikat 

kelulusan dalam jenjang atau satuan pelatihan. Maka, dari pihak Komkat KAJ 

akan hadir ikut serta dalam rangkaian penutupan pelatihan tersebut. 

Bag. 4 
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Bag. 5 RAGAM PROGRAM PELATIHAN DAN 

PENGEMBANGAN  

 

 

I. PROGRAM PENGAJARAN IMAN KATOLIK – CATH CLASS 1 (Kode: CC 1) 

Deskripsi : Pelatihan ini dirancang untuk memberikan pendidikan iman Katolik. 

Pokok-pokok iman yang dibahas mencakup:  

MATERI POKOK PENGAJARAN IMAN KATOLIK 

No Pokok Bahasan Rincian pembahasan 

1 Pengantar Umum Mengapa perlu memperbarui iman Katolik? Apa bahaya 

arus sekularisasi yang merajalela? Bagaimana sikap 

kekatolikan kita menghadapi kritik terhadap agama? 

2 Aku percaya Mengapa percaya? Apa arti percaya? Siapa yang kita 

imani? Contoh iman: Abaraham disebut bapa orang 

beriman 

3 Bapa yang 

Mahakuasa 

Pencipta langit dan 

bumi 

Apa makna kisah penciptaan? Bagaimana dengan teori 

evolusi dan Big Bang?Siapakah Allah bapa yang 

Mahakuasa? Apa hubungannya dengan bumi, surga, 

malaikat, iblis dan dosa? 

4 dan akan Yesus 

Kristus, putraNya 

yang tunggal, 

Tuhan kita 

Siapakah Yesus? Mengapa percaya dan mengikuti 

Yesus? Apa arti Yesus Kristus sebagai Tuhan dan 

Manusia? Sebagai saudara kita? Sebagai Anak Allah? 

5 

  

Yang menderita 

sengsara, 

disalibkan, wafat 

dan dimakamkan 

Mengapa Yesus mati disalib? Apakah Yesus 

memahami kematianNya sebagai kematian yang 

menyelamatkan?Apa makna penyaliban Yesus bagi 

manusia? 

6 Pada hari ketiga 

bangkit dari antara 

orang mati, yang 

naik ke surga duduk 

di sebelah kanan 

Allah Bapa. Dari 

situ Ia akan datang 

mengadili orang 

hidup dan mati 

Apa makna kebangkitan Yesus? Apa kesaksian Alkitab 

tentang kebangkitan dan kenaikan Yesus? Apakah ini 

dasar pengakuan iman awali? Apa kaitannya dengan tri

-tugas Kristus? Kapan akhir dunia? Apa arti kedatangan 

Tuhan dan pengadilan terakhir? 

PENDIDIKAN PENGAJAR IMAN KATOLIK 
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PROGRAM 

 

7 Roh Kudus, 

Penolong kita 

Siapakah Roh Kudus? Apa kesaksian PL tentang 

Roh Kudus? Apa kesaksian PB? Apa peran Roh 

Kudus dalak kehidupan Gereja? Apa yang dimaksud 

dengan karunia-karunia Roh Kudus? 

8 Tritunggal Maha 

Kudus (Trinitas) 

Bagaiamana kita bisa memahami ajaran tentang 

Tritunggal Maha Kudus dari Jati diri Yesus? 

Bagaimana Yesus mengajarkan Tritunggal Maha 

Kudus kepada kita? Apakah ajaran ini bertentangan 

dengan rasionalitas? 

9 Maria, Bunda 

Yesus, Bunda kita 

Siapakah Maria? Mengapa Gereja Katolik 

menghormati Maria secara khusus? Apakah Maria 

tetap Perawan? Diangkat ke Surga? Bagaimana 

seharusnya menghormati Maria? 

10 Kebangkitan 

Badan, Kehidupan 

Kekal 

Apa yang dapat kita harapkan setelah kematian? 

Apa padangan kristiani tentang kematian? Apa yang 

terjadi pada kebangkitan orang mati? Apa itu surga, 

neraka dan api penyucian? 

 11 Alkitab Penuntun 

hidup utama 

Mengapa Alkitab menjadi penuntun hidup kita yang 

utama? Berapa jumlah kitab PL dan PB? Bagaimana 

Alkitab terbentuk? Mengapa harus ada kitab-kitab 

Deuterokanonika? Apa peran Alkitab dalam 

kehidupan Gereja? Apa peran Alkitab dalam 

Katekese? 

MATERI PENGEMBANGAN UNTUK CALON KATEKIS 

12 Prinsip-prinsip 

Dasar Katekese 

Latar belakang istilah katekese? Pengertian 

katekese? Maksud dan tujuan katekese? Bagaimana 

pokok pada proses katekese?  Perkembangan 

katekese dari masa ke masa? Dan Pendekatan-

pendekatan dalam berkatekese. 

13 Panduan dan Tata 

Kelola Katekese, 

peran Seksi 

Katekese 

Mengapa katekese harus dikelola? Bagaimana tata 

kelola katekese di paroki? Apa saja prinsip 

pengelolaan katekese di paroki? Ruang lingkup apa 

karya Seksi Katekese?Bagaimana mengoptimalkan 

tata kelolanya? Apa saja evaluasi dan monitoring 

pengelolaan katekese di paroki? 
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Waktu: 19 kali pertemuan @ 2 jam 

Peserta: Umat, Pelayan Pastoral, Katekis, calon Katekis, guru agama, pembina 

BIA/BIRMUD,  

14 Metodologi Dasar  1 

-  Dinamika 

Kelompok 

Pengertian metodologi umum dalam ketekese; Apa 

definisi dinamika kelompok? Historis mengapa dinamika 

kelompok harus dipelajari dalam metodologi katekese? 

Tujuan dinamika kelompok? Beberapa sudut pandang 

terhadap dinamika kelompok? Contoh dinamika 

kelompok dalam katekese.  

15 Metodologi Dasar 2 

– Public Speaking 

Historis public speaking? Mengapa perlu belajar public 

speaking dalam katekese? Tujuannya dalam katekese? 

Bentuk-bentuk perkembangan public speaking dewasa 

ini? Tiga pilar public speaking? Tiga pendekatan public 

speaking dalam berkatekese? Teknik umum public 

speaking dalam katekese? Praktek olah tubuh, ekspresi, 

emotional, presentasi, berbicara dalam persiapan public 

speaking dalam katekese.  

16 Praktek Dasar 1 Persiapan umum katekese; Menentukan tema katekese; 

Merumuskan tujuan katekese; Menetapkan pengalaman 

manusiawi, Kitab Suci, dan kateketis dalam proses 

katekese; memilih bentuk pengantar dan penutup yang 

kreatif dalam proses katekese termasuk ice breaking, 

lagu, dinamika kelompok, dsb. 

17 Praktek Dasar 2  1 kelompok terdiri dari 2-4 orang mempraktekkan yang 

sudah dirumuskan pada pertemuan ke-16. Dan 

kemudian dievaluasi berdasarkan teori-teori yang sudah 

dipelajari sebelumnya.  
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II.  PROGRAM PENGAJARAN IMAN KATOLIK – CATH CLASS 2 (Kode: CC 2) 

Deskripsi : Pelatihan ini merupakan kelanjutan dari pelatihan CC 1.  Materi 

pengajaran mencakup Berdoa - Beribadat:  

MATERI POKOK PENGAJARAN IMAN KATOLIK 

No Pokok Bahasan Rincian pembahasan 

1 Doa – Inspirasi dari 

Alkitab 

Bagaimana seharusnya kita berdoa? Inspirasi dari PL dan 

PB? Apa yang dikatakan Yesus tentang Doa? Bagaimana 

Yesus Berdoa, mengajarkan tentang Doa dan 

mengabulkan Doa? 

2 Ragam dan 

Tantangan Doa 

Bagaimana doa menjadikan hidup berpusat pada Kristus? 

Apa yang dimaksud dengan Doa Berkat, Doa 

Permohonan, Doa Syukur dan Doa Pujian? Apa beda 

bentuk doa Lisan, Meditasi, Kontemplasi? Bagaimana kita 

menyikapi berbagai tantangan doa, seperti keberatan 

terhadap Doa, Kesukaran dan Godaan terhadap Doa? 

3 Inspirasi Doa Bapa 

Kami 

Apa yang bisa kita pelajarai dari doa Bapa Kami? 

Bagaimana memahami ketujuh permohonan dalam Doa 

Bapa Kami? Apa yang dimaksud dengan Doksologi 

Penutup dalam Doa Bapa Kami? 

4 Pengantar Liturgi Apa beda pengertian liturgi populer dan pengertian Liturgi 

menurut Konsili Vatikan II? Apa makna liturgi sebagai 

Karya Keselamatan Allah? Liturgi sebagai sumber dan 

puncak hidup kristiani? Bagaimana struktur dan Bentuk 

Liturgi? Mengapa diperlukan aturan dalam Liturgi? Apa 

makna tata gerak dalam Liturgi? Apa saja peralatan dan 

bahan untuk liturgi? 

5 Ekaristi, Inspirasi 

dari Ajaran Yesus 

Mengapa kita perlu mengucap syukur (Yun. 

Eucharestein)? Mengapa Ekaristi disebut Perayaan 

Kurban dan Sakramen? Benarkah terjadi perubahan roti 

dan anggur menjadi Tubuh dan Darah Kristus? Apa yang 

dimaksud dengan Kehadiran Nyata 

PROGRAM 
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Waktu:    14 kali pertemuan @ 2 jam 

Peserta:  Umat, Pelayan Pastoral, Katekis, calon Katekis, guru agama, pembina BIA/BIRMUD 

 

6 Memahami Tahap-tahap 

Perayaan Ekaristi 

Bagaimana kita memahami Ritus Pembuka 

dengan tahap-tahapnya? Mengapa sikap tobat 

sangat penting? Apa yang terjadi pada saat liturgi 

sabda? Bagaimana tahap-tahap liturgi sabda 

disusun? Bagaimana menghayati persiapan 

persembahan? Bagaimana seharusnya kita 

bersikap selama liturgi Ekaristi? Apa yang terjadi 

pada saat Konsekrasi? Bagaimana sikap kita 

dalam menerima komuni? Apa arti Ritus 

Penutup? 

MATERI PENGEMBANGAN UNTUK CALON KATEKIS 

7 Devosi dan Sakramentali Apa yang dimaksud dengan devosi dan 

sakramentali? Apa saja yang termasuk dalam 

devosi publik (kesalehan rakyat) dan 

sakramentali? Bagaimana pelaksanaan devosi 

dan sakramentali? 

8 Peran Psikologi dalam 

Berkatekese untuk Anak, 

Remaja dan Orang Muda 

Mengapa katekis perlu belajar psikologi? Apa 

saja prinsip-prinsip psikologi yang berhubungan 

dengan katekese ? 6 teori psikologi yang 

berkaitan dan direlevansikan pada setiap jenjang 

pertumbuhan dan perkembangan iman peserta 

katekese.     

9 Peran Psikologi dalam 

Berkatekese untuk Keluarga 

Muda - Lansia 

10 Manajemen Parokial – 

Pedoman Dewan Paroki 

   Berdasarkan revisi Pedoman Dewan Paroki 

KAJ tahun 2017 akan dipelajari implementasi dan 

metodologi terhadap pengembangan katekese, 

seksi katekese, bahkan sub katekese di paroki 

serta peluang dan tantangan katekese di KAJ 

tahun 2017—2025. 

11 Dinamika Katekese Konteks 

KAJ 

12  REKOLEKSI KARYA : Praktek Katekese Lanjutan 1-2-3 ( Perorang 

mempraktekkan yang sudah dirumuskan pada pertemuan sebelumnya (Test 

Individual Perfomance). Dan kemudian dievaluasi berdasarkan teori-teori yang 

sudah dipelajari sebelumnya.  

13 

14 

PROGRAM 
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PROGRAM 

III. PROGRAM PENGAJARAN IMAN KATOLIK – CATH CLASS 3 (Kode: CC 3) 

Deskripsi : Pelatihan ini merupakan kelanjutan dari pelatihan CC2.  Materi 

pengajaran mencakupHidup Menggereja:  

MATERI POKOK PENGAJARAN IMAN KATOLIK 

No Pokok Bahasan Rincian pembahasan 

1 Gereja sebagai 

Sakramen Roh 

Kudus 

Bagaimana sejarah terjadinya Gereja? Apa misi Gereja di 

dunia? Apa yang dimaksud dengan Gereja Universal dan 

Partikular? Bagaimana menjelaskan hakikat Gereja 

sebagai Misteri, Umat Allah, Tubuh Mistik Kristus dan Bait 

Allah dalam Roh Kudus? Apa ciri-ciri Gereja? Bagaimana 

pelayanan dan organisasi Gereja? 

2 Menggerakkan 

Lingkungan sebagai 

Umat Basis 

Apa peran lingkungan dalam kehidupan Gereja 

Indonesia? Bagaimana mewujudkan Panca Tugas Gereja 

dalam lingkungan? Apa kesulitan dalam Menggerakkan 

Umat di Lingkungan? Apa pentingnya mengelola 

lingkungan berdasarkan data? 

3 Sakramen Baptis Apa hakekat Sakramen Baptis? Apa yang dimaksud 

Sakramen Baptis sebagai sakramen iman, Hidup Baru 

dan Anggota Gereja? Bagaimana Sakramen Baptis 

dilaksanakan dalam tiga tahap? Bagaimana Liturgi Baptis 

dilaksanakan? Apa materia dan forma Baptis? Apa yang 

dimaksud dengan Baptis Kerinduan, Baptis Darah dan 

Baptis Darurat? Apa saja rahmat Sakramen Baptis? 

4 Sakramen Krisma 

(Penguatan) 

Bagaimana sejarah Sakramen Penguatan?Apa materia 

dan forma Sakramen Penguatan? Apa makna salam 

damai dan tampar pipi? Apa makna khusus Sakramen 

Penguatan? Apa buah-buah Sakramen Penguatan? 

5 Sakramen Tobat Apa yang perlu diketahui tentang Dosa? Apa hakikat 

dosa? Bagaimana memahami bobot dan akibat dosa? 

Bagaimana dosa berkembang? Bagaimana pertobatan 

pribadi dan sakramental dilaksanakan? 
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6 Sakramen Perkawinan Apa dasar alkitabiah Sakramen Perkawinan? 

Bagaiamana Ajaran Gereja tentang Sakramen 

Perkawinan? Apakah hakikat utama 

Perkawinan? Mengapa perlu memperhatiakan 

admnistrasi perkawinan? Apa saja halangan 

perkawinan? Keluarga sebagai jalan menutu 

kekudusan? 

7 Katekese Keluarga Mengapa perlu menanamkan iman Katolik sejak 

dini? Bagaimana mendidik anak-anak dalam 

iman Katolik? Apa saja hambatan dalam 

mendidik anak-anak dalam iman Katolik? Apa 

komitmen yang seharusnya ditaati oleh suami-

isteri? 

8 Sakramen Imamat Apa dasar alkitabiah Sakramen Imamat? 

Perjanjian Lama dan Perjanjian Baru? 

Bagaimana praksis Gereja terkait Sakramen 

Imamat? Bagaimana format sakramen imamat?> 

Apa makna sakramen imamat? 

9 Sakramen Pengurapan 

Orang Sakit 

Apa dasar alkitabiah Sakramen Pengurapan 

Orang Sakit? Apa yang dilakukan Yesus dan 

para Rasul terhadap orang sakit? Bagaimana 

praksis Gereja sekarang? Apa buah sakramen 

Pengurapan Orang Sakit? 

MATERI PENGEMBANGAN UNTUK CALON KATEKIS 

7 Paulus dan Pewartaannya Siapakah Paulus dan bagaimana historisnya? 

Apa makna teologis Pertobatan Paulus? 

Bagaimana sepak terjang misi dan perjalanan 

Paulus? Apa warta pokok pewartaan Paulus 

beserta tantangannya.   

8 Sejarah Gereja Sebelum 

Abad Pertengahan 

Bagaimana perjalanan Gereja—Umat perdana 

setelah Yesus naik ke surga? Bagaimana 

perkembangan, tantangan, konsep, model dan 

pendekatan pewartaan Gereja dari abad ke 

abad terutama abad II—X.   

PROGRAM 
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Waktu: 14 kali pertemuan @ 2 jam 

Peserta: Umat, Pelayan Pastoral, Katekis, calon Katekis, guru agama, pembina 

BIA/BIRMUD.  

 

9 Sejarah Gereja 

Sesudah Abad 

Pertengahan 

Bagaimana perkembangan, tantangan, konsep, model 

dan pendekatan pewartaan Gereja dari abad ke abad 

terutama abad XI—XX bahkan menghadapi aliran-

aliran dan paham-paham yang cenderung 

kontroversial.   

10 Sejarah Gereja di 

Indonesia 

 Bagaimana historis, perkembangan, tantangan, 

konsep, model dan pendekatan pewartaan Gereja 

Katolik Di Indonesia dari jaman ke jaman secara 

khusus di Jakarta.  

11 Pengenalan 

Hukum Gereja 

 Apa latar belakang Gereja membentuk hukum dan 

dasar-dasarnya? Bagaimana memahami konteks 

fungsi Kitab Hukum Kanonik? Dan bagaimana cara 

membaca, memakai, merelevansikan dalam konteks 

katekese sehari-hari, dalam pengajaran dan temu 

lingkungan. 

12 Praktek 

Ketrampilan 

Katekese 1 

 Diperkenalkan 7 model katekese; merumuskan 7 

model katekese dan mengoperasionalkannya; dan 

bagaiamana 7 model katekese itu dapat 

dikembangkan dalam konteks dihadapan umat Allah.  

13 Praktek 
Ketrampilan 
Katekese 2 
  

 Perorang mempraktekkan yang sudah dirumuskan 

pada pertemuan ke-12. Dan kemudian dievaluasi 

berdasarkan teori-teori yang sudah dipelajari 

sebelumnya.  

14 Praktek 
Ketrampilan 
Katekese 3 
  

 Lanjutan: Perorang mempraktekkan yang sudah 

dirumuskan pada pertemuan ke-12. Dan kemudian 

dievaluasi berdasarkan teori-teori yang sudah 

dipelajari sebelumnya. Ditutup dengan kesimpulan dan  

kesan pesan pelatihan.  

PROGRAM 
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IV.  PROGRAM PENGAJARAN IMAN KATOLIK – CATH CLASS 4 (Kode: CC 4) 

Deskripsi : Pelatihan ini merupakan kelanjutan dari pelatihan CC 3.  Materi  

  pengajaran mencakup Hidup Bermasyarakat: 

MATERI POKOK PENGAJARAN IMAN KATOLIK 

No Pokok Bahasan Rincian pembahasan 

1 Keluhuran Kerja Apa dasar alkitabiah keluhuran kerja? Apa ajaran Gereja 

tentang bekerja? Dimana letak keluhuran kerja? Apa yang 

seharusnya diperhatikan terkait etika kerja dan sikap 

manusia dalam bekerja? 

2 Hidup bermasyarakat Apa dasar alkitabiah dalam hidup bermasyarakat? Apa 

ajaran Gereja tentang hidup bermasyarakat? Bagaimana 

praksisnya dalam kehidupan kita? Apa yang bisa dilakukan 

untuk membangun kerja sama lintas agama? 

3 Berbelarasa dengan 

sesama yang miskin 

Apa dasar alkitabiah dari berbelarasa dengan sesama 

yang miskin? Apa ajaran Gereja tentang perlakukan kita 

terhadap orang miskin? Bagaimana praksisnya dalam 

Gereja lokal? 

4 Melestarikan 

Lingkungan Hidup 

Ulah manusia yang mana yang menyebabkan lingkungan 

hidup bermasalah? Mengapa kita harus memelihara 

lingkungan hidup? Apa yang telah diupayakan oleh 

pemerintah? Bagaimana Gereja terlibat dalam upaya ini? 

Adakah dokumen gereja universal dan partikular terkait hal 

ini? Apa yang dimaksud dengan tanggung jawab ekologis? 

5 Memahami dan 

menghayati 

Pancasila 

Mengapa kita pantas mensyukuri adanya Pancasila? 

Bagaimana kondisi saat ini terkait dengan masing-masing 

sila? Bagaimana kita harus bersikap terkait masing-masing 

sila dalam Pancasila? 

PROGRAM 
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MATERI PENGEMBANGAN UNTUK CALON KATEKIS 

6 Pengenalan Ajaran Sosial 

Gereja 

Bagaimana historisitas dan value Ajaran Sosial 

Gereja (ASG)? Apa saja ensiklik dan dokumen 

yang memuat ASG? Apa saja Dasasila Prinsip 

Hidup seturut dengan ASG - yang diperkenalkan 

oleh para Uskup Amerika?    

7 Pendalaman Ajaran Sosial 

Gereja (Capita Selecta) 

Mendalami salah satu atau dua topik yang 

diperkenalkan dalam Dasasila Prinsip Hidup 

serturut dengan ASG - yang diperkenalkan oleh 

para Uskup Amerika?    

8 Pengenalan Islamologi  Mengapa kita perlu mempelajari umum 

Islamologi? Prinsip-prinsip apa saja yang harus 

dipakai dalam mempelajari ajaran, hukum dan 

prinsip dari suatu Agama? Relevansi apa yang 

harus dimaknai Katekis setelah memahami 

umum Islamologi?  

9 Tanya Jawab Iman Katolik 

(Apologetika) 1 

 Semua peserta wajib mengutarakan 2-3 

pertanyaan bernuansa apologetis untuk 

diperdalam dan didiskusikan di kelas, baik yang 

bersifat dogmatis, hukum, relevansi, value, Kitab 

Suci dan moral Kekatolikan.  

10 Tanya Jawab Iman Katolik 

(Apologetika) 2 

 Lanjutan: pembahasan 2-3 pertanyaan 

bernuansa apologetis untuk diperdalam dan 

didiskusikan di kelas, baik yang bersifat 

dogmatis, hukum, relevansi, value, Kitab Suci 

dan moral Kekatolikan 

11   
  

Retret Karya: Uji Kompetensi, Praktek Karya, Pengutusan, dan Pembagian 
Sertifikat Akhir Pelatihan (SAP). 

  

13 

14 

15 
 

Waktu: 15 kali pertemuan @ 2 jam 

Peserta: Umat, Pelayan Pastoral, Katekis, calon Katekis, guru agama, pembina 

BIA/BIRMUD. 
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I. PENDIDIKAN PEMBINA IMAN ANAK  - CATH CLASS BIA BASIC & 

INTERMEDIATE (Kode: CC BIA 1) 

 

Deskripsi : Pelatihan ini mencakup dasar keterampilan pewarta BIA  

MATERI POKOK PENGAJARAN DAN PELATIHAN  

CATH CLASS BIA—1 BASIC & INTERMEDIATE 

No Pokok Bahasan Rincian pembahasan 

1 Pengantar Pelatihan 

BIA, Spiritualitas 

dan Ruang Lingkup 

Pewarta BIA 

Apa saja ruang lingkup katekese BIA? Bagaimana BIA 

menjadi bagian terpenting dalam proses katekese 

berjenjang? Sejauhmana pewarta BIA memiliki spiritualitas 

panggilan pewarta BIA? Apa yang membedakan menjadi 

pewarta BIA? 

2 Teologi Dasar dan 

Pokok Pewarta BIA 

Bagaimana refleksi teologi Katolik dapat dimengerti oleh 

seorang anak? Apa saja pertanyaan-pertanyaan kursial 

anak-anak soal konsep iman mereka kepada Tuhan? Dan 

bagaimana cara menjawabnya?  

3 Dinamika Psikologi 

Karakteristik dengan 

Proses Ragam 

Metodologi 

Katekese BIA 

Apa saja psikologi pertumbuhan dan perkembangan anak 

serta dinamika imannya secara komprehensif? Dan 

bagaimana pewarta BIA dapat mengembangkannya dalam 

proses katekese?  

4 Latih Olah Vokal, 

Mimik Ekpresi dan 

Peran Pewarta 

Melatih dasar ekpresian, lafal dan intonasi, gesture, 

movement, guide dalam mengembangkan proses katekese 

BIA. 

5 Metodologi Story 

Telling dan Praktek 

Apa saja aspek-aspek story telling yang kreatif? 

Bagaimana olah story telling dalam katekese BIA? Apa 

bedanya story telling cerita rakyat dengan cerita Kitab 

Suci? 

6 Metodologi Say with 

Picture dan Praktek 

Dalam mendongeng bukan saja percakapan kita yang 

diolah, tapi bagaimana tangan kita juga bisa membantu 

memgilustrasikan apa yang kita ceritakan.  

7 Praktek :Tes 

Individual 

Perfomance (TIPS) 

1 kelompok terdiri dari 2 orang akan mempraktekkan 

pengajaran BIA  dengan tema tertentu sesuai yang 

dipelajari sebelumnya dan dievaluasi berdasarkan 

kerangka teoritis. 

PROGRAM PENDIDIKAN PEMBINA IMAN ANAK  
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MATERI POKOK PENGAJARAN DAN PELATIHAN  

CATH CLASS BIA—2 ADVANCE 

No Pokok Bahasan Rincian pembahasan 

1 Metodologi Say with 

Song dan Praktek 

Dalam mendongeng bukan saja percakapan kita yang 

diolah, tapi bagaimana juga dikembangkan olah music 

membantu memgilustrasikan apa yang kita ceritakan.  

2 Metodologi 

Pendekatan 

Permainan Budaya 

dan Praktek 

Pelbagai macam mengembangkan katekese BIA melalui 

pendekatan permainan Budaya Indonesia dalam 

meningkatkan suasana gembira BIA dan direlevansikan 

dengan ajaran Kitab Suci yang dibahas.  

3 Metodologi 

Pendekatan 

Teknologi Digital dan 

Praktek 

Pelbagai macam mengembangkan katekese BIA melalui 

pendekatan teknologi saat ini dalam meningkatkan 

suasana gembira BIA dan direlevansikan dengan ajaran 

Kitab Suci yang dibahas.  

4 Berbagai Bentuk 

Dinamika Kelompok 

Indoor BIA dan 

Praktek  

Pelbagai macam mengembangkan katekese BIA melalui 

pendekatan dinamika kelompok indoor dalam 

meningkatkan suasana gembira BIA dan direlevansikan 

dengan ajaran Kitab Suci yang dibahas.  

5 Berbagai Bentuk  

Dinamika kelompok 

Outdoor  BIA dan 

Praktek  

Pelbagai macam mengembangkan katekese BIA melalui 

pendekatan dinamika kelompok outdoor dalam 

meningkatkan suasana gembira BIA dan direlevansikan 

dengan ajaran Kitab Suci yang dibahas.  

6 Latihan Menyusun 

Matriks Program BIA 

Satu Tahun Penuh  

Banyak yang bingung dirasakan oleh pewarta ketika 

menyusun program satu tahun penuh kegiatan, materi dan 

pengajaran BIA. Maka, Maka, melalui teknik value 

approaching yang sederhana akan dilatih menyusun 

matriks program BIA. 

7 Praktek: Tes 

Individual 

Perfomance (TIPS) 

Perorang akan mempraktekkan pengajaran BIA  dengan 

tema tertentu sesuai yang dipelajari sebelumnya dan 

dievaluasi berdasarkan kerangka teoritis. 

PROGRAM 

II. PENDIDIKAN PEMBINA IMAN ANAK  - CATH CLASS BIA ADVANCE  

             (Kode: CC BIA 2) 

 

Deskripsi : Pelatihan ini mencakup optimalisasi keterampilan pewarta BIA 
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I.  PENDIDIKAN PEMBINA IMAN REMAJA DAN ORANG MUDA BASIC DAN 

INTERMEDIATE (BIRMUD) (Kode: CC BIRMUD 1) 

Deskripsi : Pelatihan ini mencakup dasar keterampilan pewarta BIRMUD  

PROGRAM 
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MATERI POKOK PENGAJARAN DAN PELATIHAN  

CATH CLASS BIRMUD—1 BASIC & INTERMEDIATE 

No Pokok Bahasan Rincian pembahasan 

1 Pengantar Pelatihan 

BIRMUD, 

Spiritualitas, 

Tantangan dan 

Ruang Lingkup 

Pewarta BIRMUD 

Apa saja ruang lingkup katekese BIRMUD? Bagaimana 

BIRMUD menjadi bagian penting dalam proses katekese 

berjenjang? Sejauhmana pewarta BIRMUD memiliki 

spiritualitas panggilan pewarta BIRMUD? Apa yang 

membedakan menjadi pewarta BIRMUD? 

2 Teologi Dasar dan 

Pokok Pewarta 

BIRMUD 

Bagaimana refleksi teologi Katolik dapat dimengerti oleh 

seorang BIRMUD? Apa saja pertanyaan-pertanyaan 

kursial BIRMUD soal konsep iman mereka kepada Tuhan? 

Dan bagaimana cara menjawabnya?  

3 Dinamika Psikologi 

Karakteristik dengan 

Proses Ragam 

Metodologi 

Katekese BIRMUD 

Apa saja psikologi pertumbuhan dan perkembangan 

remaja dan orang muda serta dinamika imannya secara 

komprehensif? Dan bagaimana pewarta BIRMUD dapat 

mengembangkannya dalam proses katekesenya?  

4 Olah Pelbagai 

Teknik 

Pendampingan 

Psikologis BIRMUD 

Mendampingi BIRMUD sangat khas dengan segala macam 

persoalan psikologis perkembangannya, inter-relasi dan 

intra-relasinya, bagaimana cara terampil mengolahnya? 

5 Metodologi Seven 

Steps for BIRMUD 

dan Praktek 

Salah satu teknis katekese yang popular yaitu seven steps. 

Bagaimana cara mengolahnya agar dapat meningkatkan 

keterampilan katekse BIRMUD? 

6 Praktek: Tes 

Individual 

Perfomance (TIPS) 

1 kelompok terdiri dari 2 orang akan mempraktekkan 

pengajaran BIRMUD dengan tema tertentu sesuai yang 

dipelajari sebelumnya dan dievaluasi berdasarkan 

kerangka teoritis. 

PENDIDIKAN PEMBINA IMAN REMAJA  

DAN ORANG MUDA (BIRMUD) 
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II.  PENDIDIKAN PEMBINA IMAN REMAJA DAN ORANG MUDA ADVANCE (BIRMUD) 

(Kode: CC BIRMUD 2) 

Deskripsi : Pelatihan ini mencakup optimalisasi keterampilan pewarta  BIRMUD 
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MATERI POKOK PENGAJARAN DAN PELATIHAN  

CATH CLASS BIRMUD—2 ADVANCE 

No Pokok Bahasan Rincian pembahasan 

1 Metodologi 

Pendekatan 

Permainan Budaya 

dan Praktek 

Pelbagai macam mengembangkan katekese BIRMUD 

melalui pendekatan permainan Budaya Indonesia dalam 

meningkatkan suasana gembira BIRMUD dan 

direlevansikan dengan ajaran Kitab Suci yang dibahas.  

2 Metodologi 

Pendekatan 

Teknologi Digital dan 

Praktek 

Pelbagai macam mengembangkan katekese BIRMUD 

melalui pendekatan teknologi saat ini dalam meningkatkan 

suasana gembira BIRMUD dan direlevansikan dengan 

ajaran Kitab Suci yang dibahas.  

3 Berbagai Bentuk 

Dinamika Kelompok 

Indoor BIRMUD dan 

praktek  

Pelbagai macam mengembangkan katekese BIRMUD 

melalui pendekatan dinamika kelompok indoor dalam 

meningkatkan suasana gembira BIRMUD dan 

direlevansikan dengan ajaran Kitab Suci yang dibahas.  

4 Berbagai Bentuk  

Dinamika Kelompok 

Outdoor  BIRMUD 

dan Praktek  

Pelbagai macam mengembangkan katekese BIRMUD 

melalui pendekatan dinamika kelompok outdoor dalam 

meningkatkan suasana gembira BIRMUD dan 

direlevansikan dengan ajaran Kitab Suci yang dibahas.  

5 Latihan Menyusun 

Matriks Program 

BIRMUD Satu Tahun 

Penuh  

Banyak yang bingung dirasakan oleh pewarta ketika 

menyusun program satu tahun penuh kegiatan, materi dan 

pengajaran BIRMUD. Maka, melalui teknik value 

approaching yang sederhana akan dilatih menyusun 

matriks program BIRMUD.  

6 Praktek: Tes 

Individual 

Perfomance (TIPS) 

Perorang akan mempraktekkan pengajaran BIRMUD 

dengan tema tertentu sesuai yang dipelajari sebelumnya 

dan dievaluasi berdasarkan kerangka teoritis. 
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I.  OPTIMALISASI PENGGUNAAN POWER POINT (Kode: PPT) 

 

Deskripsi:  Power Point adalah media presentasi yang populer, termasuk juga dalam 

hal media berkatekese. Namun tidak jarang presentasi tetap 

membosankan karena fitur-fiturnya belum digunakan secara maksimal. 

Tujuan dari pelatihan ini: peserta akan diajari memanfaatkan gambar-

gambar, membuat animasi dan tampilan yang menarik dalam 

berkatekese.  

No Pokok Bahasan Rincian pembahasan 

1 Pengantar Katekese Multi 

Media 

Mengapa katekese membutuhkan multi media? 

Bagaimana merelevansikan KV II Inter Merifica, 

Ensiklik Communio et Progresio, art 128, 

Ensiklik Evangeli Nuntiandi, art 45, Ensiklik 

Redemptoris Missio, art 37, dsb. 

2 Gambar dan Teks  Bagaimana cara memproses gambar dan teks 

program PPT dan direlevansikan berkatekese.  

3 Shape dan Teks  Bagaimana cara memproses shape dan teks 

program PPT dan direlevansikan berkatekese.  

4 Gambar dan Video 

Downloading 

 Bagaimana cara memproses gambar dan video 

dowloading program PPT dan direlevansikan 

berkatekese.  

5 Transisi dan Animasi  Bagaimana cara memproses transisi dan 

animasi program PPT dan direlevansikan 

berkatekese.  

6 Musik dan Video  Bagaimana cara memproses musik dan video 

program PPT dan direlevansikan berkatekese.  

7 Presentasi Produk Individu Perorang akan mempraktekkan pengajaran 

katekese dengan tema tertentu melalui media 

PPT yang sudah didesain dan siap 

dipresentasikan. 
8 Uji Ketrampilan 

Waktu: 7 – 8 kali pertemuan @ 2 jam 

Peserta: Katekis, pendamping BIA dan pendamping BIRMUD, guru agama 

Syarat: Peserta harus membawa laptop 

PROGRAM 
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II. TERAMPIL RENUNGAN ALKITABIAH UNTUK BERBAGAI KEPERLUAN  

      (Kode: RA) 

 

Deskripsi : Pelatihan ini menanggapai permintaan banyak katekis dan prodiakon 

yang sering mengalami kesulitan jika diminta memberikan renungan untuk 

berbagai keperluan, seperti upacara penguburan, memperingati arwah, 

syukuran, dan sebagainya. Peserta akan dilatih untuk menafsir kutipan 

Alkitab, dan mencari pesan alkitab yang akan disampaikan. 

No Pokok Bahasan Rincian pembahasan 

1 Pengantar Umum 

Homiletika Alkitabiah 

Apa prinsip-prinsip umum homiletika Alkitabiah? Apa saja 

teknik-teknik untuk mengembangkannya sehingga menjadi 

referensi keterampilan homiletika Alkitabiah? Apa 

manfaatnya ?  

2 Latihan Olah Teknis 

Dasar Homiletika 

 Diawali dengan diberikan contoh oleh pembimbing 

bagaimana mempraktekkan prinsip dan teknik-teknik dasar 

homiletika Alkitabiah. Kemudian, hasilnya didiskusikan oleh 

peserta untuk mendalami prinsip dan teknik yang tepat 

untuk dikembangkan. 

3 Praktek Individual Peserta merumuskan persiapan homiletika Alkitabiah 

dengan mempertimbangkan prinsip dan teknik dasarnya.   

4 Praktek Individual  Perorang akan mempraktekkan homiletika Alkitabiah 

dengan tema tertentu sesuai yang dipelajari sebelumnya 

dan dievaluasi berdasarkan kerangka teoritis. 

Waktu: 4 kali pertemuan @ 2 jam 

Peserta: Katekis, guru agama, pembimbing BIA/BIRMUD, prodiakon. 

Syarat: Peserta membawa alat tulis dan Alkitab.  
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PROGRAM 

III.  HIDUP BERBANGSA DALAM TERANG IMAN KATOLIK (Kode: HB) 

 

Deskripsi:  Pelatihan ini menanggapi kondisi masyarakat dewasa yang sering masih 

dipengaruhi oleh isu intoleransi dan radikalisme. Sebagai orang Katolik 

kita harus menghayati ajaran kasih Yesus dalam tindakan nyata dalam 

meningkatkan toleransi , keadaban dan kebangsaan.   
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SAMBUT PROGRAM PRIORITAS TAHUN 2018 

No Pokok Bahasan Rincian pembahasan 

1 Asas 1: Menjunjung tinggi 

martabat manusia 

Asas pertama dalam mengamalkan Pancasila adalah 
menjujung tinggi martabat manusia. Sesuai iman Katolik 
manusia diciptakan menurut gambar dan rupa Allah dan 
disucikan sejak awal mula oleh Firman Allah, diteguhkan oleh 
inkarnasi dan ditebus dengan darah Kristus di salib. 

2 Asas 2: Kasihilah 

Sesamamu seperti dirimu 

sendiri 

Perintah pertama dan utama adalah mengasihi Allah dan 
manusia seperti diri sendiri. Pelatihan ini menelaah perintah 
ini secara panjang lebar dan melihat titik temunya dengan 
Pancasila 

3 Membangun kerukunan 

beragama 

Perwujudan dari asas 1 dan 2 terkait Sila Pertama 
“Ketuhanan Yang Maha Esa” adalah Membangun kerukunan 
umat beragama. Bagaimana ini diwujudkan? Pelatihan ini 
mencoba mengulasnya. 

4 Membela Hak Asasi 

Manusia 

Perwujudan Sila Kedua “Kemanusiaan yang Adil dan 
Beradab” diwujudkan dalam upaya membela HAM. Pelatihan 
ini akan menyoroti kondisi HAM di Indonesia dan memberikan 
inspirasi bagaimana kita bisa membela HAM di Indonesia 

5 Mencintai Tanah Air 

(Patriotisme) 

Pengamalan Sila Ketiga “Persatuan Indonesia”diwujudkan 
dengan mencintai Tanah Air. Pelatihan ini membahas ajaran 
Gereja tentang patriotisme dan upaya membangun persatuan 
dan kesatuan dalam konteks Indonesia. 

6 Tanggung jawab orang 

Katolik di bidang politik 

Pengamalan Sila Keempat “Kerakyatan yang dipimpin oleh 
Hikmat Kebijaksanaan dalam Permusyawaratan Perwakilan” 
diwujudkan dalam tanggung jawab orang Katolik di bidang 
politik, baik sebagai warga negara maupun sebagai pejabat 
atau pemimpin. Termasuk di dalamnya taat pada hukum-
hukum negara. Inilah inti dari pelatihan ini. 

9 Berbela rasa dengan yang 

miskin, lemah dan tersisih 

Pengamalan Sila Kelima “Keadilan Sosial bagi Seluruh 
Rakyat Indonesia” diwujudkan dengan kepedulan dan bela 
rasa bagi yang miskin, lemah dan tersisih. Pelatihan ini akan 
membahas hal ini secara mendalam. 

10 Bunda Maria, Bunda segala 

suku 

Bagi orang Katolik Bunda Maria adalah Bunda kita semua. 
Maka berbicara tentang kesejahteraan umum, kita tidak lupa 
untuk menyerahkan kesejahteraan negara dan rakyat 
Indonesia dalam perlindungan dan doa Bunda Maria. Inilah 

penutup dari rangkaian pelatihan ini. 


