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PANDUAN SINODAL KEUSKUPAN AGUNG KUPANG 

PERSEKUTUAN, PARTISIPASI DAN PERUTUSAN 

 

PENGANTAR 

Paus Fransiskus merencanakan perjalanan sinodalitas Gereja 

Katolik yang berlangsung selama tiga tahun, dari tahun 2021 

hingga 2023. Perjalanan sinodal ini dimulai pada bulan Oktober 

2021. Tema yang diusung adalah Persekutuan, Partisipasi dan 

Perutusan. Perjalanan sinodal ini melibatkan seluruh umat Allah 

sedunia. Keuskupan Agung Kupang sebagai bagian dari Gereja 

universal mengambil bagian dalam sinodal tersebut dengan 

melaksanakan perjalanan sinodal tingkat Keuskupan Agung 

Kupang, mulai dari Paroki, Wilayah dan Keuskupan. 

Dalam rangka sinodal tersebut, Bapa Uskup Agung Kupang, 

Mgr. Petrus Turang, telah menetapkan Panitia Ad Hoc yang akan 

bertanggung jawab melaksanakan sinodal di tingkat Keuskupan 

Agung Kupang. Dengan arahan dari Bapa Uskup, panitia Ad 

Hoc siap melaksanakan amanat ini dengan penuh tanggung 

jawab.  

Oleh karena itu, pedoman ini disusun sebagai pegangan bagi 

panitia dan para pastor paroki dalam melaksanakan perjalanan 

sinodalitas Gereja Katolik di tingkat Keuskupan Agung Kupang. 

Panduan ini meliputi pemikiran dasar dari Bapa Uskup mengenai 

sinodalitas Gereja Katolik, tema sinodal yang merefleksikan tiga 

hal yaitu persekutuan, partisipasi dan perutusan, serta arahan 

khusus tentang apa yang harus dilakukan oleh panitia Ad Hoc.  
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Bagian selanjutnya berupa rencana kegiatan dan jadwal yang 

disusun untuk memudahkan koordinasi antara panitia Ad Hoc 

dan para pastor paroki dalam melaksanakan pertemuan sinodal 

di tingkat paroki.  
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PERJALANAN SINODALITAS GEREJA KATOLIK 

Oleh Mgr. Petrus Turang 

 

1. Pada bulan Oktober 2021, Sri Paus Fransiskus akan 

membuka suatu perjalanan sinodal berjangka tiga tahun 

dengan tiga tahapan (diosesan, kontinental dan universal) 

dalam bentuk konsultasi, doa dan penegasan, yang akan 

berpuncak pada Sidang para Uskup, Oktober 2023 di Roma 

“Setiap orang mendengarkan orang lain, dan semua orang 

mendengarkan Roh Kudus.” 

2. Untuk mewujudkan sinodalitas yang diinginkan Sri Paus 

Fransiskus semenjak kepausannya menjadi nyata dan 

kelihatan, Sinode para Uskup yang dijadwalkan pada 

Oktober 2023, tidak hanya akan dirayakan di kota Vatikan. 

Setiap Gereja partikular dari lima benua, akan melakukan 

suatu perjalanan selama tiga tahun yang terbagi dalam tiga 

tahap: diosesan, kontinental dan universal. 

 

Suatu Proses Sinodal Integral: 

3. "Kepenuhan dari proses sinodal sejatinya hanya dapat hadir 

jika Gereja-gereja setempat terlibat dalam proses itu. 

Berbarengan dengan suatu partisipasi sejati dari Gereja-

gereja setempat, juga harus ada keterlibatan dari badan-

badan gerejani lain dalam proses ini, seperti Sinode Gereja 

Katolik Ortodoks, Konsili-konsili dan Sidang-sidang dari 

Gereja-gereja sui iuris, dan Konferensi-konferensi 

Episkopal, dengan watak nasional, regional dan 

kontinentalnya sendiri".  
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Sebuah sinodalitas yang terdesentralisir. 

4. Sinode dipahami oleh Sri Paus Paulus VI sebagai suatu cara 

untuk melanjutkan pengalaman kolegial dari Konsili Vatikan 

II (Motu Proprio, Apostolica Sollicitudo, 15 September 

1965). Selama upacara-upacara peringatan ulang tahun ke-

50 dari lembaga Sinode para Uskup, Sri Paus Fransiskus 

mengungkapkan keinginannya akan suatu perjalanan 

bersama bagi "kaum awam, para Gembala, Uskup Roma". 

Sekarang, untuk pertama kalinya, suatu Sinode 

'terdesentralisir' akan dirayakan dengan keterlibatan dan 

penegasan seluruh Gereja Katolik semesta. Perjalanan 

sinodal akan mulai di kota Vatikan, dengan kehadiran Sri 

Paus, pada 9 dan 10 Oktober 2021 dalam suatu waktu 

perjumpaan dan refleksi, yang diikuti oleh suatu saat doa dan 

perayaan Ekaristi.  

 

Tahap diosesan: konsultasi dan partisipasi dari Umat Allah. 

5. Gereja-gereja partikular akan mulai perjalanan mereka pada 

17 Oktober di bawah pimpinan Uskup diosesan.Tujuan dari 

tahap ini adalah konsultasi dari Umat Allah. Terhadap tujuan 

ini, Sekretariat Sinode akan mengirimkan suatu Dokumen 

persiapan yang disertai dengan daftar pertanyaan dan sebuah 

Vademecum dengan saran-saran untuk melaksanakan 

konsultasi di masing-masing Gereja partikular. Dokumen 

yang sama akan dikirim kepada Diskateri Kuria Romawi, 

Persatuan para Superior dan Mayor Superior, Persatuan atau 

Federasi dari Lembaga hidup bakti, Gerakan-gerakan kaum 

awam internasional, Universitas-universitas atau Fakultas-

fakultas Teologi. 
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6. Masing-masing Uskup, sebelum Oktober 2021, akan 

menunjuk seorang wakil diosesan sebagai pribadi rujukan 

untuk Konferensi para Uskup; Konferensi pada gilirannya 

akan menunjuk seorang wakil atau panitia ad hoc untuk 

berkoordinasi dengan Sekretariat Umum Sinode para Uskup. 

7. Penegasan diosesan akan memuncak dalam suatu "Pre-

sinodal Meeting" di tingkat keuskupan. Sumbangan 

pemikiran akan dikirim kepada Konferensi Uskup masing-

masing. Uskup-uskup, yang terhimpun dalam sidang untuk 

suatu periode penegasan, akan membuat suatu sintesis yang 

mereka akan kirim kepada Sekretariat Umum dari Sinode 

para Uskup. Tahap pertama ini akan selesai menjelang April 

2022.Sekali bahan-bahan sudah diperoleh, instrumentum 

laboris perlu maka akan dirancang, diterbitkan dan dikirim 

kepada Gereja-gereja particular pada September 2022. 

Tahap Kontinental: dialog dan penegasan. 

8. Bagian ini akan menandai permulaan dari tahap kedua, yaitu 

kontinental, yang dijadwalkan berlaku dari September 2022 

sampai Maret 2023. Tujuannya adalah melibatkan diri dalam 

suatu dialog yang membicarakan instrumentum laboris 

pertama. Pada akhir dari pembicaraan mereka, masing-

masing kelompok kontinental akan merancang suatu 

dokumen akhir, yang mereka akan kirim kepada Sekretariat 

Umum Sinode para Uskup pada Maret 2023. 

Sekretariat akan merancang instrumentum laboris kedua, 

berdasarkan jawaban-jawaban tersebut. Publikasinya 

direncanakan terbit pada Juni 2023.  

Tahap Universal: Para Uskup Sedunia di Roma. 

9. Perjalanan sinodal akan memuncak pada Oktober 2023 

dengan penyelenggaraan Sidang para Uskup di Roma, seraya 
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memperhatikan prosedur-prosedur yang diperbarui pada 

2018 oleh Sri Paus Fransiskus dalam Konstitusi Episcopalis 

communio. 

 

Pelaksanaan “Perjalanan sinodal” di Keuskupan 

10. Pelaksanaan “perjalanan sinodal" di keuskupan 

diselenggarakan berdasarkan arahan Uskup setempat. Uskup 

dapat menetapkan sebuah panitia ad hoc, agar koordinasi 

sinodal setempat dapat terwujud secara teratur dan rapih 

menurut saran dari Sekretariat Umum Sinode para Uskup. 

11. Panitia ad hoc "sinode diosesan" akan menata kerjasama 

antar paroki-paroki dalam mendiskusikan pertanyaan-

pertanyaan dari Sekretariat Umum Sinode para Uskup. 

Seluruh umat di paroki harus mendapat kesempatan untuk 

didengarkan pengalaman dan harapannya. Sebaiknya, paroki 

menyelenggarakan jumpa Umat Allah bersama dan ditutup 

dengan perayaan Ekaristi, seraya memperhatikan protokol 

kesehatan di masa pandemi ini. Hasil diskusi dan penegasan 

setempat disampaikan kepada panitia ad hoc keuskupan dan 

pada gilirannya disampaikan kepada Konferensi Uskup 

nasional. 

12. Sesudah menyelenggarakan "sinode diosesan", paroki-

paroki tetap setia berhimpun dalam doa dan ucapan syukur, 

agar masukan sinodal boleh menjadi berkat bagi 

"persekutuan, partisipasi dan perutusan" dalam perjalanan 

bersama seluruh Gereja Katolik di dunia ini. Tekad dan 

hasrat sinodal bersama mudah-mudahan semakin menjadi 

bagian utuh dari perjalanan bersama yang bersekutu secara 

aktif dalam upaya bersama untuk menduniakan 

perutusanYesus Kristus dalam persekutuan bersaudara 
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setempat (Keluarga Katolik, KUB, kapela, stasi, paroki, 

khususnya pastoran, dan komunitas hidup bakti). Dengan 

demikian, tekad panggilan sinodalitas semakin menjadi 

bagian utuh dari perjalanan persekutuan gerejani setempat 

dalam bentuk tata kelola sinergis yang melibatkan seluruh 

Umat Allah. Inilah bentuk kerjasama bersaudara dari 

saudara-saudari Yesus Kristus yang oleh permandian kudus 

diutus untuk bersaksi dan berbagi kebaikan Allah yang 

membebaskan dan menyelamatkan. 

13. Pada akhirnya, gereja setempat menanti hasil-hasil refleksi 

di tahap kontinental dan universal, yang pada gilirannya akan 

menjadi rujukan gerejani dalam upaya bersama untuk 

mewujudkan sinodalitas dalam proses pertumbuhan iman 

dan perwujudan iman sehari-hari. Kemuridan dalam amanah 

Kristus tetap menjadi makna mendalam dalam "persekutuan, 

partisipasi dan perutusan". Inilah sinergitas pastoral yang 

terwujud oleh semangat Injil, karena itulah cara hidup para 

murid Kristus dalam dunia kita: mewujudkan perintah cinta 

kasih Yesus Kristus! 

14. Sinodalitas dalam Gereja kita adalah bentuk perjalanan 

ikatan cinta kasih, sebagaimana terdapat dalam hidup 

Trinitas yang Mahakudus. Ikatan cinta kasih yang 

mendekatkan satu sama lain, pun dalam keadaan yang paling 

rapuh, merupakan proses dan sekaligus hasil perjalanan 

sinodal dalam persekutuan gerejani. Dengan demikian, 

sinodalitas adalah semangat bahu membahu dalam 

menyaksikan hidup bersaudara dalam Yesus Kristus. 

Kesaksian hidup gerejani demikian akan menjadi kekuatan 

serta kekayaan bersama guna melibatkan diri dalam 

perutusan, yaitu mewartakan kegembiraan lojildalam 
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kehidupan menggereja di dunia dengan sikap dasar, yaitu 

mendengarkan dan percaya timbal balik dalam keluarga 

Umat Allah. 

 

Kupang, 31 Mei 2021 

Mgr. Petrus Turang 
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PERSEKUTUAN, PARTISIPASI DAN PERUTUSAN 

Catatan Mengenai Tema Sinode Para Uskup XVI 

Oleh Mgr. Petrus Turang 

 

Pendahuluan 

1. Tema Sidang Sinodal Uskup Sedunia 2023, yang 

penyelenggaraannya akan diawali di masing-masing diosis, 

akan berlangsung selama tiga tahun. Penegasan tentang 

penyelenggaraannya telah ditetapkan oleh Sri Paus 

Fransiskus dalam bingkai mewujudkan sebuah Gereja 

Katolik yang berwatak sinodal. Yang paling utama dalam 

proses ini adalah keterlibatan seluruh Umat Allah: kaum 

awam, para Gembala dan Sri Paus. Kita berharap bahwa 

proses sinodal ini akan membantu membangkitkan 

kegairahan iman gerejani menuju suatu persaudaraan yang 

kreatif, efektif, inovatif dan inklusif. Dengan demikian 

pengungkapan kebenaran iman akan meliputi seluruh 

pengalaman dan penghayatan bersama dalam bingkai 

anugerah Permandian kudus. Dengan Permandian, umat 

beriman dalam Gereja Katolik bersekutu secara intrinsik 

dengan Yesus Kristus dalam kekuatan Roh Kudus. Kesatuan 

sakramental ini merupakan wujud dasar dari persekutuan 

gerejani dengan daya partisipatif dalam menjalani perutusan 

bersama, yaitu cinta kasih. 

2. Perjalanan bersama dalam wadah kemuridan Kristus 

sejatinya bersumber pada perintah baru Yesus Kristus, yaitu 

cinta kasih. Hubungan cinta timbal balik dalam persekutuan 
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gerejani adalah jatidiri seluruh Umat Allah yang terhimpun 

dalam Gereja Katolik Semesta. Persekutuan gerejani 

bergerak dan bergiat dalam dunia yang berkembang 

demikian cepat dan oleh karena itu, persekutuan gerejani 

perlu membangun suatu kebersamaan yang mampu 

menyelaraskan diri, agar kesaksian hidup iman tetap 

menyinari perjalanan bersama di dunia ini. Persekutuan 

gerejani tidak pernah boleh mengasingkan diri dari 

perjuangan masyarakat dunia, karena persekutuan gerejani 

tetap harus menjadi cahaya dan garam dunia. Inilah 

tantangan yang paling berat dalam upaya menegakkan 

kebenaran hidup manusia. Oleh karena itu, persekutuan 

gerejani harus berupaya untuk menjadi pakar dalam 

kemanusiaan, seraya membaca tanda-tanda perubahan 

zaman. 

3. Persekutuan gerejani perdana telah menunjukkan bahwa 

persatuan hidup iman telah mewujudkan suatu lingkungan 

hidup di mana tiada seorang pun hidup berkekurangan. 

Mereka mewujudkan anugerah cinta kasih dengan 

membangun hidup berbagi. Mereka menghadirkan suatu 

keluarga Allah, di mana tiada orang yang terkucil atau 

dikucilkan, khususnya dalam pemenuhan kebutuhan dasar 

sebagai manusia. Gerakan cinta kasih sejati ini telah menjadi 

kekuatan bersama dalam menyaksikan makna kebangkitan 

Yesus Kristus. Dengan merayakan "pemecahan roti", 

persekutuan gerejani awal telah membuktikan bahwa peduli 

sesama adalah akibat logis dari kebersamaan ekaristis. Tentu 

saja, karena kerapuhan manusiawi, penghayatan cinta kasih 

ini tidak luput dari kekurangan dan kelemahan. Namun 

dalam perialanan selanjutnya, persekutuan Gereja tetap 
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berupaya untuk memperbaiki keadaan, agar perubahan sosial 

tidak memudarkan peduli cinta kasih dalam membangun 

kemanusiaan yang adil dan beradab. Oleh karena itu, dalam 

persekutuan gerejani muncul pelbagai upaya untuk karya 

amal kasih yang terarah kepada sesama yang serba 

berkekurangan dalam hidup. 

4. Persekutuan gerejani dalam perayaan liturgis senantiasa 

membangun jatidiri, agar hidup iman tidak menjadi kering 

dan gersang. Perayaan liturgis telah menjadi sumber daya 

Umat Allah dalam membangun kehadiran yang bersaksi atas 

kebaikan Tuhan dan demikian persekutuan gerejani tetap 

bangkit dan berdaya dalam semangat spiritual. Daya spiritual 

persekutuan gerejani mendorong dirinya untuk setia peduli 

sesama dengan benar, agar hidupnya berkelimpahan 

anugerah cinta kasih. Dengan melibatkan diri dalam 

perayaan liturgis, umat beriman mengalami kekuatan ilahi, 

yang menggerakkan semangat Iniil. Pada gilirannya,umat 

beriman dengan sutacita membangun peduli kemanusiaan 

yang berwatak Kristiani. 

 

PERSEKUTUAN 

5. Dengan Permandian kudus, umat beriman bersekutu dengan 

Yesus Kristus, Kepala Gereja. Dalam kesatuan ini umat 

beriman membangun persekutuan hidup yang bergerak oleh 

kekuatan Roh Kudus. Persekutuan gerejani yang hidup oleh 

Roh Kudus berjalan di dunia bersama dengan seluruh 

masyarakat dunia. Dalam kebersamaan ini, persekutuan 

gerejani mengalami daya persatuan sebagai murid-murid 

Kristus dalam bingkai persaudaraan dan persahabatan sejati. 

Oleh karena itu, persekutuan gerejani tidak terutama 
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terbentuk oleh kekuatan material atau manusiawi, tetapi oleh 

anugerah yang satu, yaitu Roh Yesus Kristus. 

6. Persekutuan gerejani yang rapih tersusun perlu dijalankan 

dengan tata kelola yang selaras dengan kehendak Yesus 

Kristus, agar kesombongan manusiawi tidak menghancurkan 

persatuan ini. Dengan hadirnya perangkat yang bercorak 

manusiawi, persekutuan gerejani harus tetap memperhatikan 

rahmat ilahi, yang pada dasarnya bertujuan untuk 

mengangkat nilai-nilai kemanusiaau sesuai dengan cita-cita 

penciptaan Allah. Persekutuan gerejani bertanggungiawab 

untuk melakukan perbuatan-perbuatan cinta kasih, karena 

itulah daya yang menyatukan. Hubungan hirarkis yang ada 

dalam persekutuan gerejani bertujuan untuk melakukan 

pelayanan yang selaras dengan kehendak Kristus, yaitu 

persatuan: 'ut omnes unum sint'. 

7. Pelayanan yang benar akan menjaga dan memelihara 

persekutuan gerejani dalam persaudaraan. Persatuan 

saudara-saudari Yesus Kristus yang berjuang di dunia selalu 

membutuhkan asupan yang sesuai dan benar, agar perjalanan 

bersama tidak berkekurangan. Oleh karena itu, para pelayan 

persekutuan gerejani perlu melakukan tanggungiawab 

dengan rendah hati dan murah hati. Persekutuan gerejani 

yang dijiwai oleh kerendahan hati dan kemurahan hati akan 

melestarikan kebersamaan hidup di tengah pelbagai 

persaingan manusiawi. Oleh karena itu, semangat melayani 

dalam persekutuan gerejani merupakan pernyataan yang 

mendorong kesaksian hidup iman dalam pergaulan sehari-

hari. 

8. Antar hubungan sosial yang terjadi dalam persekutuan 

gerejani adalah hubungan bersaudara. Hubungan ini 



13 
 

melampaui perhitungan manusiawi, karena hubungan ini 

berwatak menyelamatkan. Persekutuan gerejani membangun 

hubungan yang saling menyelamatkan dalam keadilan dan 

perdamaian. Oleh karena itu, hubungan ini selalu berwatak 

ilahi, yaitu persembahan diri satu sama lain menurut teladan 

Yesus Kristus. Dengan memberikan diri seutuhnya, Kristus 

menghadirkan dalam dunia suatu bentuk persahabatan yang 

mengatasi perhitungan manusiawi. Persahabatan dalam 

persekutuan gerejani adalah hubungan timbal balik yang 

mengatasi hubungan yang hanya berdasarkan kepentingan 

diri. 

9. Persekutuan gerejani melampaui kepentingan diri. Oleh 

karena itu, persekutuan gerejani tetap membangun hubungan 

dengan pengampunan. Artinya, kerapuhan manusiawi tetap 

hadir dalam persekutuan gerejani dan kenyataan ini 

memerlukan pemulihan hubungan, agar persatuan tetap 

terpelihara. Dengan pengampunan, persekutuan gerejani 

mampu membangun sikap rekonsiliasi dalam mendorong 

tata pemulihan, yang dapat memperbarui hubungan yang 

rusak. Dengan dernikian, daya persatuan selalu tumbuh 

dalam membangun kembali kehidupan bersekutu, seperti 

yang dikehendaki oleh Yesus Kristus. 

10. Dalam persekutuan gerejani terdapat pelbagai bentuk 

pelayanan dan tanggungiawab. Masing-masing harus 

menjalankannya dalam semangat komuniksi iman. 

Kehadiran komunikasi iman akan membangun kerjasama 

bersaudara dalam memperkuat persekutuan gerejani sebagai 

kebersamaan yang terbentuk oleh semangat saling melayani. 

Kerjasama bersaudara dalam persekutuan gerejani 

mengisyaratkan pemahaman akan tanggungjawab masing-
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masing demi keutuhan persekutuan gerejani. Oleh karena itu, 

perlu pendidikan bersekutu dalam menggerakkan 

pemahaman bersama akan tanggungiawab yang berbeda. 

Dengan semangat bersaudara, persekutuan gerejani 

mendorong komunikasi iman yang efektif memberdayakan 

persatuan melalui pelayanan tanggungiawab yang berbeda, 

tetapi tidak saling memisahkan atau mengucilkan akibat 

kesombongan manusia. 

11. Pada intinya, persekutuan gerejani sejatinya membumikan 

persekutuan ilahi Tritunggal Yang Mahakudus, yaitu ikatan 

kasih yang secara fungsional menghasilkan persatuan hidup 

seutuhnya dan sepenuhnya. Daya ilahi yang dianugerahkan 

pada saat Permandian adalah kekuatan dasar dari Umat 

AIIah untuk menjadikan persekutuan gerejani mampu 

menghasilkan buah-buah berlimpah dalam cinta kasih. 

Persekutuan gerejani demikian mewartakan kebaikan Tuhan 

dengan menghayati hidup saling peduli dan saling 

melengkapi dalam seluruh perjalanan hidup bersama. 

Persekutuan gerejani mengamalkan dalam dirinya semangat 

dan sikap bersaudara menurut teladan Yesus Kristus, yang 

datang ke dunia untuk melakukan pelayanan bersesama dan 

menyerahkan hidup-Nya demi kebaikan banyak orang. Pada 

gilirannya, persekutuan gerejani mengungkapkan diri 

sebagai Keluarga Allah, di mana berhimpun saudara-saudari 

se-Bapa. 

 

PARTISIPASI 

12. Persekutuan gereiani terdiri dari banyak anggota dengan 

karunia masing-masing. Kehadiran karunia yang berbeda 

mendorong persekutuan gerejani untuk membangun 
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keterlibatan masing-masing. Kedudukan yang berbeda tentu 

saja mempunyai sumbangan bagi pertumbuhan persekutuan 

secara menyeluruh. Dengan memahami perbedaan karunia, 

persekutuan gerejani dapat mengupayakan jalinan hubungan 

yang saling membutuhkan dan saling melengkapi. Dengan 

demikian, terbukalah manfaat dari keterlibatan masing-

masing yang secara aktif memberikan sumbangan bagi 

pertumbuhan persekutuan yang baik dan sehat. 

13. Partisipasi akif dalam kehidupan rnenggereja menghadirkan 

daya bersama dalam memperkuat persatuan dalam 

persekutuan gerejani. Dorongan untuk mengambil bagian 

dalam persekutuan gerejani harus menjadi watak dari seluruh 

murid Kristus yang tersatukan dalam Umat Allah. 

Keterlibatan seluruh umat dalam pembangunan persekutuan 

akan menumbuhkan komunikasi iman yang berfaedah. 

Keterlibatan aktif tidak hanya dalam perayaan liturgis, tetapi 

dalam seluruh perjuangan hidup dari persekutuan gerejani. 

14. Keterlibatan dalam seluruh keprihatinan persekutuan 

gerejani mengandaikan pemahaman akan keadaan gerejani. 

Dengan pemahaman yang tepat dan benar, seluruh anggota 

Umat Allah akan mengalami wujud persaudaraan, di mana 

masing-masing mengambil bagian sesuai dengan karunia 

yang tersedia. Dalam menyaksikan hidup iman dengan 

partisipasi aktif, persekutuan gerejani mengalami harga diri 

dari kebersamaan karunia Roh Kudus, yang pada dasarnya 

bertujuan untuk memperkuat persatuan. 

15. Dengan mengembangkan sarana dan prasarana partisipatif 

yang terbagi, persekutuan gerejani menemukan keseluruhan 

anugerah yang tumbuh dan berkembang secara rapih dan 

bermanfaat. Kemanfaatan partisipasi harus berguna bagi 
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seluruh persekutuan dan pada gilirannya memperkuat 

karunia masing-masing secara timbal balik. Dalam 

menunjang kemanfaatan partisipasi aktif, persekutuan 

gerejani mendorong keterlibatan menuju keberhasilan 

komunikasi iman dalam bingkai semangat bahu membahu 

sebagai saudara-saudari. 

16. Partisipasi bersaudara menunjukkan sukacita iman yang 

terjalin dalam persekutuan gerejani. Berbarengan 

dengannya, kehadiran masing-masing karunia akan 

memperkaya perjalanan bersama menuju lingkungan 

gerejani yang terbuka dan inklusif. Keterbukaan karunia 

dalam persekutuan gerejani merupakan pengamalan hidup 

iman yang pada galibnya selalu berwatak sosial. Oleh karena 

itu, partisipasi aktif dalam persekutuan gerejani akan 

memperlancar antarhubungan yang sedianya berfaedah bagi 

pembangunan persaudaraan. 

17. Dengan merujuk pada manfaat partisipasi aktif seluruh 

anggota persekutuan, kebersamaan gerejani menyaksikan 

panggilan masing-masing untuk menyuburkan perjalanan 

hidup iman sebagai kesatuan yang berfungsi demi kebaikan 

bersama. Partisipasi aktif dalam persekutuan gerejani berarti 

menjadi anggota-anggota yang bermakna dan berfaedah. 

Inilah dampak utama dari komunikasi iman yang partisipatif 

dalam membangun Keluarga Allah di dunia. Pemenuhan dari 

keterlibatan aklif merupakan cara hidup menggereja yang 

baik dan benar. 

18. Partisipasi aktif ini harus meliputi semua laki-laki dan 

perempuan dalam persekutuan gerejani, khususnya dalam 

kepemimpinan gerejani. Kenyataan ini akan membuka 

peluang partisipatif dalam menetapkan kebijakan-kebijakan 
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yang berlaku dalam persekutuan gerejani. Kehadiran aktif 

demikian merupakan penegasan dari kemuridan Kristus, 

yang adalah saudara-saudari se-Bapa. Seluruh kegiatan dan 

gerakan persekutuan gerejani memerlukan keterlibatan 

semua anggota, agar hasilnya menjadi tanda kesetiaan iman 

bersama. 

19. Partisipasi aktif seluruh Umat Allah menegaskan bahwa 

kesenangan tertinggi dalam persekutuan gerejani terletak 

pada kebaikan hati seluruh anggota persekutuan gerejani. 

Dengan demikian, diharapkan bahwa seluruh anggota ambil 

bagian dalam mengejawantahkan keputusan-keputusan yang 

ditetapkan dalam persekutuan gerejani. Tiada orang yang 

harus dikucilkan dari kegiatan yang terlaksanakan dalam 

persekutuan gerejani. Dengan demikian semangat sinodal 

hadir dan bergiat dalam persekutuan gerejani. Semua 

anggota persekutuan gerejani harus mencintai keberhasilan 

hidup persekutuan gerejani. Kita berpartisipasi aktif dalam 

kata dan perbuatan, tanpa alasan untuk menghindar. 

20. Partisipasi aktif dalam hidup menggereja tidak untuk 

mencari muka, tetapi dengan rendah hati dan murah hati. 

Kasih karunia yang kita persembahkan adalah anugerah 

Allah dalam diri kita. Oleh karena itu, partisipasi aktif dalam 

persekutuan gerejani merupakan bagian dari ucapan syukur 

atas kebaikan Tuhan. Kita berpartisipasi dalam persekutuan 

gerejani, karena dorongan syukur dalam perjalanan hidup 

kita. Dengan demikian, partisipasi aktif kita adalah hasil 

dorongan Roh Kudus yang membuat kita mampu berbuat 

baik secara berfaedah. Dalam memberikan partisipasi aktif, 

kita iuga mendorong sesama kita untuk mengalami ucapan 

syukur yang sama. Kebersamaan dalam syukur atas karunia 
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membuat persekutuan gerejani kita menjadi lingkungan 

komunikasi iman seluruh Umat Allah. 

 

PERUTUSAN 

21. Persekutuan gerejani mempunyai satu perutusan, yaitu 

evangelisasi: mewartakan Kabar Gembira Yesus Kristus di 

dunia. Petutusan ini berasal dari anugerah Permandian. 

Perutusan ini mengikat seluruh anggota persekutuan 

gerejani, tanpa kecuali. Perutusan evangelisasi mendorong 

seluruh persekutuan gerejani untuk keluar dari dirinya 

sendiri. Pergi ke luar untuk memaklumkan kabar kebaikan 

Tuhan, yang tentu saja berfaedah bagi perjalanan hidup 

manusia. Perutusan evangelisasi ini berasal dari dorongan 

Roh Kudus, yang berdiam dalam hati masing-masing. Oleh 

karena itu, hal pertama dalam evangelisasi adalah mohon 

kekuatan Roh Kudus, agar kita mampu menyampaikan apa 

yang sesuai dengan kehendak-Nya. 

22. Perutusan Yesns Kristus yang digerakkan Roh Kudus 

meyakinkan persekuluan gerejani untuk tidak menyimpan 

pesan menyelamatkan ini dalam dirinya. Sekali, persekutuan 

gerejani diutus, maka persekutuan gerejani harus mencari 

jalan untuk menyebarkannya di dunia. Perjalanan perutusan 

tentu saja tidak mudah, tetapi karya Roh Kudus akan 

menyertai persekutuan gerejani agar tegar dan berani dalam 

memaklumkan Kabar Sukacita. Persekutuan gerejani tidak 

memiliki daya sendiri untuk melakukan pewartaan, tetapi 

kehadiran Roh Kudus menjadikan persekutuan gerejani 

mampu melakukan evangelisasi dalam kebenaran. 

23. Tugas utama evangelisasi mendorong persekutuan gerejani 

untuk membangun diri sebagai persekutuan yang diutus 
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Kristus. Perutusan demikian mengisyaratkan bahwa 

persekutuan gerejani telah dijiwai oleh semangat Injil. 

Dengan semangat Injil yang kuat, persekutuan gerejani 

menggerakkan karunia-karunia demi menyuburkan 

perutusan evangelisasi dengan mengembangkan gaya hidup 

menggereja yang bersaksi atas Kabar Gembira. Dengan 

demikian persekutuan gerejani mengalami dirinya sebagai 

wahana bersatu dalam kegiatan evangelisasi. 

24. Persekutuan gerejani berkewajiban untuk melakukan 

pembinaan dan pendidikan evangelisasi, agar seluruh Umat 

Allah mengambil bagian seutuhnya. Pengetahuan dan 

pemahaman yang utuh akan evangelisasi mudah-mudahan 

mengaktifkan seluruh anggota persekutuan untuk 

menyumbang perutusan evangelisasi sesuai dengan karunia 

masing-masing. Perutusan evangelisasi meliputi seluruh 

gerak kerasulan dalam persekutuan gerejani. Oleh karena itu, 

prinsip-prinsip injili harus menjadi milik seluruh Umat 

Allah, agar masing-masing sesuai karunianya mengambil 

bagian aktif dalam karya evangelisasi. 

25. Karya evangelisasi meliputi seluruh pembangunan manusia 

seutuhnya dan seluruhnya dalam bingkai pemeliharaan 

ekologis yang selaras dan berkelanjutan. Perutusan 

evangelisasi harus menyentuh seluruh pergumulan hidup 

manusia (sosial, ekonomi, politik dan budaya) dalam rumah 

kita bersama. Dengan demikian pewartaan evangelisasi 

dalam dunia yeng cepat berubah menuntut kematangan iman 

untuk membaca tanda-tanda perubahan sosial semasa. 

Perubahan sosial yang terjadi dengan meningkatnya literasi 

digital menantang persekutuan gerejani untuk menjadi mahir 

dan unggul dalam komunikasi sosiat. Sejalan dengan 
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tantangan ini, persekutuan gerejani semestinya membangun 

sumber daya insani yang pakar dalam komunikasi sosial 

dengan semangat lnjil. 

26. Perutusan evangelisasi dalam hal kemanusiaan perlu 

menemukan jalan yang tepat dalam upaya menyuburkan 

kerjasama bersekutu, seperti ekonomi persekutuan, agar 

semua orang semakin bebas dari hidup serba berkekurangan, 

baik material maupun spiritual. Upaya evangelisasi demikian 

meminta persekutuan gerejani untuk menjalin kerjasama 

dengan banyak pihak dalam bingkai kerukunan hidup yang 

saling melibatkan. Perutusan evangelisasi dapat memberikan 

inspirasi yang mendorong berkembangnya usaha-usaha 

kooperatif yang merangkul banyak orang. 

27. Perutusan evangelisasi juga bertujuan untuk 

mengembangkan perjumpaan yang membangun 

keseimbangan dalam perjalanan bersama di dunia. 

Perjumpaan yang terjadi menghadirkan suatu jalinan 

antarhubungan sosial, di mana harkat pribadi masing-masing 

mendapat penghormatan dan penghargaan yang wajar dan 

waras. 

Dengan demikian evangelisasi menjadi anugerah peduli 

sesama timbal balik yang memungkinkan terciptanya 

komunikasi sosial yang berkelanjutan secara manusiawi. 

Perjumpaan demikian membuka jalan baru dalam upaya 

bersama untuk membangun kepenuhan hidup, sebagaimana 

dijanjikan Yesus Kristus. Atau dengan kata lain, perumpaan 

ini mendorong perwujudan cinta kasih yang tulus dalam 

persekutuan gerejani setempat. 
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Penutup 

28. Perwujudan proses sinodal dalam Gereja Katolik sejatinya 

memerlukan pemahaman baru atas persekutuan, partisipasi 

dan perutusan. Dengan demikian, keterlibatan seluruh Umat 

Al1ah dalam membangun persekutuan hidup menjadi cahaya 

baru dalam perutusan evangelisasi. Pembagian wewenang 

dalam karya evangelisasi menyuburkan keterlibatan dalam 

memperkuat persekutuan hidup iman setempat. Pada 

gilirannya, proses sinodal yang terjadi akan memberikan 

pembaruan dalam perjalanan Gereja Katolik Semesta. Inilah 

bentuk pelayanan bersama untuk mewujudkan cinta kasih 

secara unggul dalam kerendahan hati dan kemurahan hati. 

Tetapi persoalannya, apakah proses ini sejatinya menjadi 

cara hidup menggereja secara terbarui atau hanya bentuk 

wacana yang sekali lagi menghabiskan waktu, tenaga dan 

uang. Kita harus membangun hidup saling percaya secara 

baru, agar proses pemulihan hidup menggereja dapat 

menjadi evangelisasi yang berbuah banyak dalam 

menyuburkan cinta kasih. Pada gilirannya, diharapkan 

bahwa proses sinodal sendiri menjadi sarana untuk 

penumbuhan dan peningkatan hidup iman Kristiani dalam 

persekutuan gerejani. Dengan demikian, proses sinodal yang 

berangkat dari umat beriman setempat akan menjadi bermutu 

dalam perutusan evangelisasi menurut bingkai persaudaraan 

sejati di dalam Yesus Kristus. 

Kupang. l0 Juni 2021 

Mgr. Petrus Turang 
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PANITIA AD HOC 

Panitia Ad Hoc dibentuk oleh Bapa Uskup Agung Kupang 

dengan SK bernomor Prot. UAK. 15-VI-2021, Tentang 

Pengangkatan dan Penetapa Panitia Ad Hoc Keuskupan Agung 

Kupang. 

Keputusan Uskup Agung Kupang 

Prot. UAK.15-V1-2021 

T e n t a n g 

Pengangkatan dan Penetapan Panitia Ad Hoc  

Keuskupan Agung Kupang 

 
Uskup Agung Kupang, sebagai penanggung jawab Reksa 

Pastoral Keuskupan Agung Kupang, mengangkat dan 

menetapkan Panitia Ad Hoc Keuskupan Agung Kupang, untuk 

mempersiapkan Perjalanan Sinodal Keuskupan Agung Kupang 

2021-2022. Adapun nama anggota Panitia         Ad Hoc sebagai 

berikut : 
 

K e t u a  : RD. Gerardus B. Duka, Lic.Th 

Sekertaris : RD. Siprianus S. Senda, S.Ag. Lic. bibl  dan 

penghubung dengan KWI 

Anggota : RD. Rudolf Tjung Lake 

    RD. Maksi Un Bria, S.Ag. M.Sos 

    RD. Frederikus Tamelab 

    Bpk. Dr. Watu Yohanes Vianey. M.Hum  

    Bpk. Dr.phil. Norbertus Jegalus. MA 

    Sr. Yovince Abatan, Lic. bibl DCPB 

     Ibu Veronika Ata. SH. MH 
 

Selamat bekerja mempersiapkan Sinodal ini dengan sebaik-

baiknya. Tuhan memberkati karya anda dengan berkatNya. 
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Diberikan di : Kupang 

Pada tanggal : 15 Juni 2021 

 

Salam dan Berkat, 
 

Uskup Agung Kupang 

 

 

 

Mgr. Petrus Turang 
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RANCANGAN KEGIATAN PANITIA AD HOC 

1. Penyusunan Pedoman Kegiatan 

2. Rapat Koordinasi 

3. Pembahasan Jadwal Kegiatan 

4. Perayaan Pembukaan Sinodal Tingkat Keuskupan 

Agung Kupang 

5. Pendampingan Lapangan ke Paroki-paroki 

6. Laporan Pendampingan 

7. Rangkuman Hasil Paroki 

8. Pertemuan Tingkat Wilayah 

9. Rangkuman Hasil Wilayah 

10. Pertemuan Tingkat Keuskupan 

11. Rangkuman Hasil Keuskupan 

12. Pengiriman ke KWI 

 

Pembagian Tim Panitia Ad Hoc 

1. Tim A: RD. Gerardus Duka dan Pak Vian Watu 

2. Tim B: RD. Rudolf Tjung Lake dan Ibu Tory Ata 

3. Tim C: RD. Florens Maxi Un Bria dan Sr. Yofince 

Abatan 

4. Tim D: RD. Siprianus Senda dan RD. Simon Tamelab 

 

Format Laporan: 

1. Pengantar 

2. Kegiatan: hari, tanggal, tempat, peserta, proses kegiatan 
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3. Rangkuman hasil: persekutuan, partisipasi, perutusan 

4. Penutup  

Catatan: Tim Pendamping hanya mendengarkan dan merekam 

semua sharing dari peserta, bukan menjadi pembicara dalam 

proses.  
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TAHAPAN SINODAL KEUSKUPAN AGUNG KUPANG 

Alur Kegiatan: 

1. Jumpa Umat Allah Tingkat Paroki 

2. Jumpa Umat Allah Tingkat Wilayah 

3. Jumpa Umat Allah Tingkat Keuskupan 

Format Acara Jumpa Umat Allah: 

1. Penjelasan oleh Tim Pendamping 

2. Pembagian kelompok dan diskusi p 

3. ertanyaan, sharing pengalaman 

4. Pleno hasil diskusi dan rangkuman 

5. Catatan penutup oleh Tim Pendamping 

6. Perayaan Ekaristi syukur 

Peserta Kegiatan Sinodal: 

1. Pastor Paroki, pastor rekan, pastor quasi paroki, pastor 

stasi 

2. Pengurus DPP/DPQP/DPS 

3. Ketua KUB 

4. Perwakilan Hidup Bakti 

5. Perwakilan Kelompok-kelompok Kategorial: WKRI, 

Legio Maria, OMK, THS/THM, Santa Anna, Pemuda 

Katolik, PMKRI, SEKAMI, Misdinar, Ojek dll 

6. Pendamping dari Panitia Ad Hoc 
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Rencana Jadwal Kegiatan: 

1. Pembukaan: 18 Oktober 2021 di Paroki Santa Maria 

Assumpta - Kupang, dan di Paroki Gembala Yang Baik 

Kalabahi untuk paroki-paroki se-Kabupaten Alor. 

2. Pendampingan di tingkat Paroki: Oktober – November 

2021 

3. Pendampingan di tingkat Wilayah: Desember 2021 – 

Januari 2022 

4. Pendampingan di tingkat Keuskupan: Februari 2022 

5. Rumusan akhir dan pengiriman hasil ke KWI: Maret – 

April 2022 

 

Catatan: 

1. Tanggal kegiatan dikoordinasikan dengan Pastor Paroki 

2. Pendamping dari Panitia Ad Hoc diatur sesuai 

pembagian, tetapi bersifat fleksibel sesuai kondisi.  

3. Setiap tim pendamping wajib membuat rangkuman dan 

laporan sesuai format, yang akan diserahkan ke sekretaris 

setelah kegiatan pendampingan. 
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JADWAL JUMPA UMAT ALLAH TINGKAT PAROKI 

NO TANGGAL  PAROKI PENDAMPING 

1 20 Oktober Yesus Gembala Yang 
Baik Kalabahi 

RD. Gerardus Duka 
Bpk. Vian Watu 

2 21 Oktober Santa Maria Fatima 
Moru 

RD. Gerardus Duka 
Bpk. Vian Watu 

3 21 Oktober  Santo Christoforus 
Ba’a 

RD. Maxi Un Bria 
Sr. Yofince Abatan 

4 22 Oktober  Santo Petrus Pante 
Baru 

RD. Maxi Un Bria 
Sr. Yofince Abatan 

5 23 Oktober  Santo Yohanes Rasul 
Pantar 

RD. Gerardus Duka 
Bpk. Vian Watu 

6 25 Oktober Santo Yakobus Rasul 
Bukapiting 

RD. Gerardus Duka 
Bpk. Vian Watu 

7 25 Oktober  Santo Gregorius 
Agung Oeleta 

RD. Sipri Senda 
RD. Simon Tamelab 

8 26-27 Oktober  Santo Paulus Seba RD. Rudy Tjung Lake 
Ibu Tory Ata 

9 29-30 Oktober Santo Yoseph 
Pekerja Penfui 

RD. Maxi Un Bria 
Sr. Yofince Abatan 

10 30 Oktober  Santa Familia 
Sikumana 

RD. Sipri Senda 
RD. Simon Tamelab 

11 30 Oktober Santa Maria 
Assumpta Kotabaru 

RD. Rudy Tjung Lake 
Ibu Tory Ata 

12 30 Oktober – 
1 November  

Santo Simon Petrus 
Tarus 

RD. Maxi Un Bria 
Sr. Yofince Abatan 

13 3 November  Santo Fransiskus 
Asisi BTN 

RD. Sipri Senda 
RD. Simon Tamelab 

14 3 November  ARYOS Niki-niki RD. Rudy Tjung Lake 
Ibu Tory Ata 

15 4 November  Santo Paulus Oinlasi RD. Rudy Tjung Lake 
Ibu Tory Ata 

16 5 November  Santo Yoseph 
Naikoten 

RD. Sipri Senda 
RD. Simon Tamelab 
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17 5 November  Santo Fransiskus 
Noetoko  

RD. Rudy Tjung Lake 
Ibu Tory Ata 

18 5-6 November  Bunda Orang Miskin 
Noelmina 

RD. Gerardus Duka 
Bpk. Vian Watu 

19 6 November  Santa Maria Fatima 
Taklale 

RD. Sipri Senda 
RD. Simon Tamelab 

20 8 November  Santo Petrus Pariti RD. Sipri Senda 
RD. Simon Tamelab 

21 8-9 November  Santa Columba 
Putain 

RD. Gerardus Duka 
Bpk. Vian Watu 

22 10 November  Santa Helena 
Camplong 

RD. Rudy Tjung Lake 
Ibu Tory Ata 

23 10 November  Santo Stefanus 
Naikliu 

RD. Sipri Senda 
RD. Simon Tamelab 

24 10-11 
November  

Kristus Raja Katedral 
Kupang 

RD. Maxi Un Bria 
Sr. Yofince Abatan 

25 10-11 
November  

Santa Theresia KK 
Yesus Panite 

RD. Gerardus Duka 
Bpk. Vian Watu 

26 10-11 
November  

Santa Maria Gunung 
Karmel Tumu 

RD. Gerardus Duka 
Bpk. Vian Watu 

27 12 November  Santo Yohanes 
Pemandi Buraen 

RD. Rudy Tjung Lake 
Ibu Tory Ata 

28 12 November  Santa Maria Mater 
Dei Oepoli 

RD. Sipri Senda 
RD. Simon Tamelab 

29 12 November  Santo Vinsensius 
Benlutu 

RD. Maxi Un Bria 
Sr. Yofince Abatan 

30 12-13 
November  

Hati Tersuci Maria 
OeEkam 

RD. Gerardus Duka 
Bpk. Vian Watu 

31 13 November  Santo Stefanus 
Noehaen 

RD. Rudy Tjung Lake 
Ibu Tory Ata 

32 13 November  Santa Maria Dolorosa 
Soe 

RD. Maxi Un Bria 
Sr. Yofince Abatan 

33 14 November  Santa Maria 
Immaculata Kapan 

RD. Maxi Un Bria 
Sr. Yofince Abatan 

34 16 November  Santo Petrus Rasul 
TDM 

RD. Maxi Un Bria 
Sr. Yofince Abatan 
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35 17 November  Santo Matias Rasul 
Tofa 

RD. Maxi Un Bria 
Sr. Yofince Abatan 

 

JADWAL JUMPA UMAT ALLAH TINGKAT WILAYAH 

NO TANGGAL WILAYAH TEMPAT PENDAMPING 

1 10-11 
Desember 

Kota Kupang Aula Paroki 
Assumpta 

RD. Sipri Senda 
RD. Simon 
Tamelab 

2 10-11 
Desember 

Kabupaten 
Kupang 

Aula Paroki 
Taklale 

RD. Maxi Un Bria 
Sr. Yofince Abatan 

3 11-12 
Januari 

Kepulauan Rumah 
Retret 
SSpS Belo 

RD. Gerardus 
Duka 
Bpk. Vian Watu 

4 14-15 
Januari 

Kabupaten 
TTS 

Aula Paroki 
Soe 

RD. Rudy Tjung 
Lake 
Ibu Tory Ata 

 

JADWAL JUMPA UMAT ALLAH TINGKAT KEUSKUPAN 

NO TANGGAL TEMPAT PENDAMPING 

1 11-12 

Februari 

Rumah retret 

SSpS Belo 

Semua Tim 

        

 

Catatan: bila kondisi tidak memungkinkan untuk pertemuan 

secara langsung, maka bisa dilakukan secara online.  
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DOA UNTUK SINODAL KEUSKUPAN AGUNG KUPANG 

Kami berdiri di hadapan-Mu, ya Roh Kudus,  

pada saat kami berkumpul di dalam nama-Mu.  

 

Bersama-Mu sendiri yang membimbing kami,  

membuat Diri-Mu nyaman berdiam di hati kami;  

Ajarilah kami jalan yang harus kami tempuh  

dan bagaimana kami harus mengikuti jalan itu.  

 

Kami lemah dan berdosa;  

jangan biarkan kami mendukung kekacauan.  

Jangan biarkan kebodohan menuntun kami ke jalan yang salah  

Jangan pula keberpihakan mempengaruhi tindakan-tindakan 

kami.  

 

Kiranya kami menemukan di dalam Engkau kesatuan kami  

agar kami boleh berjalan bersama menuju kehidupan abadi  

dan tidak menyimpang dari jalan kebenaran  

dan apa yang benar.  

 

Semua ini kami mohon kepada-Mu,  

yang berkarya di setiap tempat dan waktu,  

dalam persekutuan dengan Bapa dan Putra,  

untuk selama-lamanya. Amin 

 

(doa dari Vatikan di atas didaraskan terlebih dahulu, sesudah 

itu dilanjutkan dengan doa dari KAK) 
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Allah Bapa yang mahabaik, sumber segala berkat 

Kami bersyukur atas anugerah kehidupan yang selalu kami alami 

setiap saat. 

Pada kesempatan berahmat tahun ini 

kami boleh mengalami perjumpaan kasih  

sebagai GerejaMu yang sedang berziarah di dunia ini 

melalui kegiatan sinodal di Keuskupan Agung Kupang. 

Kami mohon, ya Bapa  

semoga Dikau menyertai kami umatMu di Keuskupan ini 

agar kami semakin menghayati panggilan dan perutusan 

sebagai GerejaMu yang terlibat dan bergerak  

untuk saling menerima dan melengkapi 

menuju persekutuan gerejani yang semakin terbuka 

dan mencakup semua orang. 

Semoga seluruh rangkaian kegiatan sinodal ini  

berjalan dengan baik dan lancar 

serta menghasilkan buah yang baik untuk perkembangan 

GerejaMu. 

Bunda Maria, Bunda Gereja,  

dan Santo Yosef pelindung keluarga kudus Nazareth, 

dampingilah dan doakanlah kami selalu. 

Demi Kristus Tuhan dan Pengantara kami. 

Amin 

1 x Bapa Kami 

3 x Salam Maria 

Kemuliaan Kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, 

Seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala 

abad. Amin  

 

Penyusun: RD. Simon Tamelab  



34 
 

Contoh Pertanyaan yang disiapkan Bapa Uskup: 

Pertanyaan Pengantar  

1. Menurut saudara-saudari, apa yang dimaksud dengan 

"persekutuan"? 

2. Menurut saudara-saudari, apa yang dimaksud dengan 

"partisipasi"? 

3. Menurut saudara-saudari, apa yang dimaksud dengan 

"perutusan"? 

4. Bagaimana saudara-saudari mengalami "persekutuan, 

partisipasi dan perutusan" dalam hidup menggereja 

setempat menurut dimensi liturgis, sakramental dan 

pastoral? *Kegembiraan *Tantangan/ kesulitan 

*Harapan  

5. Bagaimana pertumbuhan hidup iman setempat dalam 

hubungan dengan pembangunan manusia seutuhnya dan 

seluruhnya, khususnya dalam keadaan darurat? 
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PERTANYAAN SINODAL DARI VATIKAN 

Sepuluh Tema Inti yang Dieksplorasi 

 

Kami menunjukkan sepuluh tema inti yang mengartikulasikan 

berbagai aspek “sinodalitas yang hidup” untuk membantu 

menyoroti pelbagai pengalaman dan untuk dapat berkontribusi 

dengan cara yang lebih kaya dalam konsultasi ini. Kesepuluh 

tema ini harus disesuaikan dengan konteks lokal yang  

berbeda-beda dan dari waktu ke waktu, diintegrasikan, 

dijelaskan, disederhanakan, dan diperdalam, dengan memberi 

perhatian khusus kepada mereka yang lebih banyak mengalami 

kesulitan dalam berpartisipasi dan menanggapi. Buku Pegangan 

(vademecum) yang menyertai Dokumen Persiapan ini 

menawarkan alat, rencana perjalanan, dan saran, karena 

kelompok pertanyaan yang berbeda dapat secara nyata 

menginspirasi momen-momen doa, formasi, refleksi, dan 

pertukaran. 

 

I. TEMAN PERJALANAN  

Dalam Gereja dan dalam masyarakat, kita berdampingan di jalan 

yang sama. Dalam Gereja lokalmu, siapa yang “berjalan 

bersama”? Ketika kita mengatakan: “Gereja kita”, siapa yang 

menjadi bagian darinya? Siapa yang mengajak kita berjalan 

bersama? Siapa pendamping perjalanan, termasuk mereka yang 

berada di luar batas gerejawi? Orang-orang atau kelompok mana 

yang tertinggal, secara tegas atau nyata? 

 

II. MENDENGARKAN 

Mendengarkan adalah langkah pertama. Langkah ini 

membutuhkan pikiran dan hati yang terbuka, tanpa prasangka. 

Kepada siapa Gereja partikular kita “perlu mendengarkan”? 

Bagaimana dengan kaum awam, terutama kaum muda dan 

perempuan, apakah mereka didengarkan? Bagaimana kita 
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mengintegrasikan kontribusi orang-orang Hidup Bakti? Ruang 

apa yang tersedia untuk suara minoritas, yang tersingkir, dan 

yang dikucilkan? Apakah kita mengidentifikasi prasangka dan 

stereotip yang menghalangi pendengaran kita? Bagaimana kita 

mendengarkan konteks sosial dan budaya di mana kita hidup? 

 

III. BERBICARA 

Semua orang diundang untuk berbicara dengan berani dan terus 

terang, yaitu dengan mengintegrasikan kebebasan, kebenaran, 

dan kasih. Bagaimana kita mempromosikan gaya komunikasi 

yang bebas dan otentik dalam komunitas dan organisasi-

organisasinya, tanpa duplikasi dan oportunisme? Dan bagaimana 

juga promosi kita dalam kaitannya dengan masyarakat di mana 

kita menjadi bagiannya? Kapan dan bagaimana kita bisa 

mengatakan apa yang penting bagi kita? Bagaimana hubungan 

dengan sistem media (bukan hanya media Katolik)? Siapa yang 

berbicara atas nama komunitas Kristen, dan bagaimana mereka 

dipilih? 

 

IV. MERAYAKAN 

“Perjalanan bersama” hanya mungkin jika didasarkan pada 

mendengarkan Sabda dan merayakan Ekaristi. Bagaimana doa 

dan perayaan liturgi menginspirasi dan mengarahkan 

“perjalanan bersama” kita? Bagaimana doa dan perayaan liturgi 

menginspirasi keputusan-keputusan yang sangat penting? 

Bagaimana kita mendorong partisipasi aktif semua umat 

beriman dalam liturgi dan pelaksanaan fungsi pengudusan? 

Apakah ada ruang yang disediakan untuk pelatihan bagi para 

Lektor dan Akolit? 

 

V. BERTANGGUNG JAWAB DALAM MISI 

Sinodalitas adalah untuk melayani misi Gereja, di mana semua 

anggotanya dipanggil untuk berpartisipasi. Karena kita semua 

adalah murid para misionaris, bagaimana setiap orang yang 
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dibaptis dipanggil untuk menjadi pelaku utama dalam misi? 

Bagaimana komunitas mendukung anggotanya yang 

berkomitmen untuk melayani masyarakat (komitmen sosial dan 

politik, dalam penelitian ilmiah dan pengajaran, dalam 

mempromosikan keadilan sosial, dalam perlindungan hak asasi 

manusia, dan dalam merawat rumah bersama, dll.)? Bagaimana 

Anda membantu mereka untuk menghidupi komitmen ini dalam 

cara berpikir misi? Bagaimana penegasan tentang pilihan-pilihan 

yang berhubungan dengan misi dibuat, dan siapa yang berperan 

serta di dalamnya? Bagaimana perlbagai tradisi berbeda milik 

gereja-gereja, khususnya gereja timur, diintegrasikan dan 

disesuaikan dalam gaya sinode ini dan menjadikannya sebagai 

sebuah kesaksian kristiani yang efekif? Bagaimana kolaborasi 

terjadi di wilayah-wilayah di mana terdapat Gereja-Gereja sui 

iuris yang berbeda? 

 

VI. DIALOG DALAM GEREJA DAN MASYARAKAT 

Dialog adalah jalan ketekunan sebagaimana keheningan dan 

penderitaan. Dialog juga mampu mengumpulkan pengalaman 

orang-orang dan kelompok orang. Manakah tempat dan modal 

berdialog di dalam Gereja partikular kita? Bagaimana perbedaan 

visi, konflik, dan kesulitan ditangani? Bagaimana kita 

promosikan kerjasama dengan Keuskupan yang berdekatan, 

dengan komunitas-komunitas religius, dan asosiasi serta 

Gerakan kaum awam, dll.? Pengalaman dialog dan komitmen 

bersama apa yang kita miliki dengan penganut agama lain dan 

dengan mereka yang tidak menganut agama tertentu? 

Bagaimana Gereja berdialog dengan dan belajar dari sektor  

masyarakat lain: dunia politik, ekonomi, budaya, masyarakat 

sipil, kaum miskin...? 

 

VII. DENGAN DENOMINASI KRISTEN LAINNYA  

Dialog antar umat Kristiani yang berbeda pengakuan iman, yang 

disatukan oleh satu Pembaptisan, memiliki tempat khusus dalam 
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perjalanan sinode. Hubungan apa yang kita miliki dengan 

saudara dan saudari dari denominasi Kristen lainnya? Bidang 

mana yang mereka pedulikan? Buah-buah apa yang telah kita 

ambil dari “perjalanan bersama” ini? Apa saja kesulitannya? 

 

VIII. KEWENANGAN DAN PARTISIPASI 

Gereja sinodal adalah Gereja yang partisipatif dan bertanggung 

jawab. Bagaimana kita mengidentifikasi tujuan yang ingin 

dicapai, cara mencapainya, dan langkah-langkah yang harus 

diambil? Bagaimana otoritas dijalankan di dalam Gereja 

partikular kita? Bagaimana dipraktekkan kerja tim dan tanggung 

jawab bersama?Bagaimana pelayanan awam dan asumsi 

tanggung jawab umat beriman dipromosikan? Bagaimana 

badan-badan sinodal berfungsi pada tingkat Gereja partikular? 

Apakah mereka memiliki pengalaman yang bermanfaat? 

 

IX. MEMAHAMI DAN MEMUTUSKAN 

Dalam gaya sinodal, keputusan dibuat melalui disermen, 

berdasarkan konsensus yang mengalir dari ketaatan bersama 

kepada Roh Kudus. Kita bersama dapat membedakan dan 

memutuskan dengan prosedur dan metode apa? Bagaimana 

prosedur dan metode ini dapat ditingkatkan? Dalam komunitas 

yang terstruktur secara hirarkis, bagaimana kita mempromosikan 

partisipasi? Bagaimana kita mengartikulasikan tahap konsultatif 

dengan musyawarah, dan proses pengambilan keputusan dengan 

saat pengambilan keputusan? Bagaimana dan dengan alat apa 

kita mempromosikan transparansi dan akuntabilitas? 

 

X. MEMBINA DIRI DALAM SINODALITAS 

Spiritualitas berjalan bersama dijadikan sebagai prinsip 

pendidikan bagi pembinaan pribadi manusiawi dan kristiani, 

keluarga, dan komunitas. Bagaimana kita membina orang, 

terutama mereka yang memegang peran tanggung jawab dalam 

komunitas Kristen, untuk membuat mereka lebih memiliki 
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kemampuan dalam “berjalan bersama,” saling mendengarkan 

satu sama lain dan terlibat dalam dialog? Pembinaan apa yang 

kita tawarkan untuk disermen dan pelatihan atas kewenangan? 

Alat apa yang dapat membantu kita membaca dinamika budaya 

yang kita hayati dan dampaknya terhadap gaya Gereja kita? 
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PENUTUP 

 

Demikian panduan ini disusun untuk membantu Panitia Ad Hoc 

dan para Pastor Paroki dalam persiapan dan pelaksanaan 

kegiatan sinodal Keuskupan Agung Kupang. Dengan semangat 

persekutuan, partisipasi dan perutusan, niscaya kegiatan jumpa 

Umat Allah di keuskupan kita dapat terlaksana dengan baik dan 

lancar. Untuk itu, komunikasi, koordinasi dan kerjasama semua 

pihak terkait sangat dibutuhkan.  

Tuhan memberkati kita semua dalam melaksanakan kegiatan 

sinodal ini.  

 

Panitia Ad Hoc 

Ketua 

 

RD Gerardus Duka 

 


