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KATA PENGANTAR 

Kita berada di tahun 2009, 800 tahun berdirinya Ordo kita. Ini 
adalah sebuah peristiwa berahmat lahirnya sebuah Persaudaraan – 
Kontemplatif dalam Misi yang hendaknya kita hidupi dengan 
semangat baru. Sesungguhnya, Fransikus mengutus kita ke dunia 
untuk mewartakan Kabar Baik dengan kehidupan dan kata-kata. 
Mandat ini juga melibatkan kita untuk melayani Gereja-gereja lokal 
dalam pelayanan paroki, dengan beragam pelayanan, di berbagai 
negara dan situasi yang berbeda, dan disertai komitmen besar dari 
saudara-saudara. 

Pedoman yang sekarang, "Diutus untuk Penginjilan di Paroki 
dalam Persaudaraan dan Kedinaan”, yang dengan senang hati saya 
sampaikan kepada Anda, bermaksud untuk menawarkan bantuan 
kepada Persaudaraan universal kita, terutama kepada Persaudaraan 
yang hadir dan berkarya di paroki, untuk mewujudkan bentuk khusus 
penginjilan ini sesuai dengan nilai-nilai kharisma kita, khususnya 
nilai-nilai persaudaraan dan minoritas. 

Konteks saat ini menimbulkan tantangan besar bagi penginjilan 
di paroki. Pedoman ini mengacu pada fenomena globalisasi, teknologi 

baru, urbanisasi, pluralisme budaya dan agama, yang telah 
menghasilkan perubahan besar di berbagai sektor kehidupan peribadi, 
keluarga dan masyarakat. Di satu sisi, fenomena ini menawarkan 
kemungkinan-kemungkinan baru untuk pewartaan Injil, untuk 
kehidupan gerejawi dan untuk kemungkinan sebuah pastoral yang 
lebih misioner. Di sisi lain hal-hal di atas memperlihatkan masalah 
yang kompleks dan baru, yang dapat menyebabkan kehidupan sosial 
dan masyarakat lebih rumit atau pembaruan pelayanan paroki menjadi 
lebih sulit. 

Diserahkan kepada persaudaraan -termasuk paroki- membaca 
dan menafsirkan tanda-tanda zaman dalam konteks konkret mereka 
dan untuk mendukung arah/ orientasi Gereja lokal mengenai 
penginjilan dalam konteks pastoral parokial. Dalam hal ini, saya ingin 
mengingatkan kembali apa yang saya tulis dalam laporan untuk 
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Kapitel Umum Luar Biasa 2006: “tanpa berhenti memperhatikan 
kegiatan liturgis, pelayanan sakramen dan praktik devosi, kita 
hendaknya bekerja untuk memulihkan sentralitas iman, mendorong 
yang dibaptis untuk menjadi agen penginjilan yang aktif. Tanpa 
melupakan orang-orang Kristen yang terlibat dalam pembangunan 

Kerajaan Allah, kita harus mengarahkan pandangan kita terutama 
kepada banyak orang yang telah dibaptis yang belum diinjili, kepada 
realitas baru di zaman kita, kepada mobilitas manusia yang sangat 
besar dan kepada fenomena migrasi yang luar biasa. Tanpa melupakan 
sembilan puluh sembilan domba di kandang, kita harus pergi mencari 
domba yang hilang, karena dia juga ditakdirkan untuk Kerajaan Allah” 

Saya juga ingin menggarisbawahi kepentingan mendasar, yang 
disoroti dengan baik dalam pedoman ini, yang merupakan cirikhas 
Fransiskan dalam cara penginjilan kita di paroki. Sesungguhnya, 
masalahnya bukan menerima tugas pelayanan paroki atau tidak, tetapi 
bagaimana Saudara-saudara Dina dalam refleksi tentang cara kita hadir 
dan menjalankan pelayanan paroki, memperhitungkan aspek-aspek 
khusus dari kharisma kita. Sebagai tambahan untuk menunjukkan 
bagaimana cara dan bentuk penginjilan ini menurut aturan-aturan kita, 
teks dalam Bab III menyajikan secara proaktif cirikhas Fransiskan 
dalam pelayanan pastoral paroki. Pedoman ini menawarkan bantuan 
praktis tentang bagaimana menggabungkan pelayanan paroki dengan 
kehidupan Fransiskan kita dan bagaimana menyelaraskan kebutuhan 
yang melekat dalam pelayanan paroki dengan proprium (kekhasan) 
Saudara-saudara Dina. Kontribusi ini dibagi menjadi lima perspektif 
yakni mendengarkan dan memberikan kesaksian tentanga Firman 

(martyria), perayaan (liturgi), persekutuan (koinonia), pelayanan 
(diakonia) dan semangat misioner (missio). Untuk setiap perspektif, 
dua cara yang harus diikuti untuk karya pastoral yang efektif yakni 
kesaksian hidup pribadi dan komunitas, dan berbagai kegiatan pastoral 

Akhirnya, saya mengundang Anda untuk memperhatikan apa 
yang dikatakan dalam Pendahuluan tujuan diteguhkannya pedoman 
ini. Realitas paroki, tempat kita tinggal dan bekerja, sangat berbeda 
sehingga teks yang diharapkan untuk seluruh Ordo, Saudara-saudara 
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Dina tentu tidak dapat memahami semuanya dan pedoman ini pun 
tidak dapat memenuhi semua kebutuhan lokal. Oleh karena itu 
perlunya menerima Pedoman ini sebagai alat untuk merefleksikan 
secara pribadi dan dalam komunitas, untuk melihat kembali secara 
bersama bagaimana melaksanakan pelayanan penginjilan di paroki-

paroki, agar tetap setia pada kharisma kita dan pada saat yang sama 
menanggapi harapan komunitas gerejawi kita. 

Dengan tulus saya berterima kasih kepada para anggota 
Komisi, yang ditunjuk oleh Definitorium General, yang membantu 
Sekretariat General untuk Penginjilan dalam penggodokan Pedoman 
ini. Oleh karena itu, terima kasih yang tulus saya sampaikan kepada 
Sdr. Fernando Uribe, Sdr. Hans-Georg Löffler, Sdr. Ivan Šar čević, 
Sdr. Lawrence Hayes, Sdr. Vito Bracone. Terima kasih saya juga 
disampaikan kepada Sdr. Massimo Tedoldi atas draf pertama dalam 
bahasa Italia dan kepada sdr. Giovanni Perugini atas revisi definitif 
dari teks dan karena telah mengurus semua detail teknis untuk 
publikasi. 

Bapa yang penuh belas kasihan, yang mengirim Putranya ke 
dunia untuk menjadi Injil dan Roh Kudusnya untuk menghidupkan 
Gereja dalam panggilan dan misi penginjilannya, melalui perantaraan 
Maria Yang Mahakudus, Fransiskus Bentara Raja yang agung, 
memberkati semua Saudara yang bekerja di paroki dan menjadikan 
pelayanan para Saudara Dina di Gereja-gereja lokal berbuah. 

Fr. José Rodríguez Carballo, ofm 
Ministro generale 
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INTRODUKSI 

Dokumen Kapitel Umum 1997, yang membahas aspek-aspek 
penginjilan, telah mendorong Definitorium General untuk 
mempromosikan studi tentang kehadiran kita dalam pastoral paroki 
dan, khususnya, untuk merefleksikan model karya kita di paroki, 
mengidentifikasi bentuk-bentuk baru dan metode baru penginjilan, 
dalam persekutuan dengan Gereja lokal dan kesetiaan pada kharisma 
kita.  

Untuk memenuhi permintaan Kapitel, Definitorium General 
telah menunjuk Komisi Internasional, yang menangani pengumpulan 
data dari semua Entitas dan, berdasarkan bahan-bahan yang diterima, 
telah menguraikan penelitiannya tentang praksis aktual penginjilan 
yang digunakan oleh Definitorium General. 

Itu adalah langkah pertama. Sesungguhnya, Minister General, 
dalam laporannya kepada Kapitel Umum 2003, menegaskan: “sebuah 
perjalanan panjang menanti kita, baik untuk memperbaiki kehadiran 
kita di paroki, maupun untuk menunjukkan bentuk-bentuk baru dan 
cara-cara baru kehadiran dan karya kita sebagai Saudara-saudara Dina. 
Karena itu kita semua akan terlibat dalam proses ini untuk 

mengidentifikasi bersama strategi, metode dan cara untuk 
menawarkan kepada umat Allah dan semua orang zaman ini pelayanan 
yang murah hati dan berdaya guna sesuai dengan cara hidup kita” 

Untuk mewujudkan proses yang panjang dan rumit ini dan 
mendorong “mentalitas baru”, Dewan Internasional untuk 
Evangelisasi, dalam pertemuan 2004, mengusulkan sebuah Pedoman 
animasi pastoral parokial. Definitorium general menyetujui saran 
Dewan dan menunjuk sebuah Komisi untuk membantu Sekretariat 
General Penginjilan/ Evangelisasi (SGE) dalam menyusun Pedoman 
ini. Komisi bertemu beberapa kali untuk menyelesaikan tugas yang 
dipercayakan kepadanya. 

Setelah masa persiapan yang panjang dan melelahkan, 
Pedoman itu akhirnya selesai. Mengingat di satu sisi dokumen-
dokumen terbaru Ordo tentang Penginjilan, terutama dokumen 
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Memenuhi bumi dengan Injil Kristus pada tahun 1996, dan di sisi lain 
sejumlah besar Saudara-saudara Dina yang tinggal dan bekerja di 
paroki, di negara-negara dan situasi yang sangat berbeda, Pedoman ini 
bermaksud menawarkan serangkaian unsur refleksi, pokok-pokok 
untuk memperkaya motivasi pelayanan dan untuk menghubungkan 

kembali dengan inspirasi asli yang bermanfaat. Tujuan dari Pedoman 
ini adalah membantu para Saudara Dina untuk melakukan pelayanan 
penginjilan “tradisional” menurut kharisma Fransiskan, tanpa pernah 
lupa bahwa para Saudara Dina diutus ke seluruh dunia untuk 
memberikan “kesaksian, dengan perkataan dan perbuatan, bahwa tidak 
ada yang mahakuasa kecuali Tuhan” (lih. SurOr 9) 

Pedoman ini mencakup tiga bab. Yang pertama meneliti 
realitas Paroki itu sendiri, sebagai bagian dari Umat Allah, dalam 
dimensi strategis kedekatannya dengan umat dan dalam struktur 
kanoniknya sebagai pilihan yang dibuat oleh Gereja. Pada bagian 
kedua, diuraikan Saudara-saudara Dina: pandangan sekilas pada 
sejarah kelam yang menjadi ciri kombinasi Saudara-saudara - Paroki; 
sebuah tinjauan tentang tipologi beragam paroki yang dilayani oleh 
para Saudara kita. Akhirnya, dalam bab ketiga, Pedoman ini 
menyajikan karakteristik Fransiskan dalam pastoral paroki dan, oleh 
karena itu, menawarkan bantuan praktis tentang bagaimana 
menggabungkan pelayanan pastoral paroki dengan kehidupan 
Fransiskan kita dan bagaimana menyelaraskan kebutuhan yang 
melekat dalam pelayanan paroki dengan proprium Saudara-saudara 
Dina. Dan kontribusi ini dibagi menjadi lima dimensi: mendengarkan 
- kesaksian tentang Firman (martyria), perayaan (liturgi), persekutuan

(koinonia), pelayanan (diakonia) dan semangat misioner (missio).
Selain itu, setelah setiap bab, diselipkan anjuran untuk 

pendalaman pribadi dan komunitas. Bahkan, ini bukan hanya masalah 
membacanya dan mempelajarinya untuk mengevaluasi validitas isi, 
atau untuk menerapkannya langsung ke situasi apa pun. Sebaliknya, 
diperlukan untuk mengkonfrontasikan pokok-pokok refleksi dan 
motivasi yang ditawarkan oleh Pedoman ini dengan realitas konkret 
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paroki yang dipercayakan kepada kita, dan dengan pengalaman 
pelayanan pastoral yang dilakukan di dalamnya. 

Akhirnya, Sekretariat General untuk Penginjilan berharap 
bahwa Pedoman tersebut akan menjadi stimulus tambahan, selaras 
dengan Perayaan rahmat asal-usul, bahwa pelayanan pastoral di paroki 

sebagai tempat dan bentuk penginjilan sesuai dengan gaya Fransiskan, 
dalam persaudaraan dan minoritas, dalam persekutuan dengan Gereja 
dan dalam menanggapi kebutuhan zaman kita. 
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BAB I 

PAROKI BAGIAN DARI UMAT ALLAH 

Dalam bab ini pertama-tama realitas paroki dijelaskan: 
bagaimana hal itu dipahami dalam refleksi pasca-konsili; apa saja 
tantangan saat ini yang muncul dari konteks sosial-budaya dan eklesial 
yang kompleks; akhirnya, beberapa pilihan yang ditawarkan untuk 
pembaruan pelayanan paroki. 

1. Paroki dalam Gereja

“Paroki adalah komunitas umat beriman kristiani tertentu yang 
dibentuk secara tetap dalam Gereja partikular, yang reksa pastoralnya, 
di bawah otoritas Uskup Diosesan, dipercayakan kepada Pastor paroki 
sebagai gembalanya” (KHK 515 par 1). Paroki, sesuai dengan 
deskripsi Kitab Hukum Kanonik, adalah proyeksi Keuskupan, yang, 
pada gilirannya, adalah bagian “dari Umat Allah yang reksa 
pastoralnya dipercayakan kepada uskup, dibantu oleh para imam, 
untuk menangani kegembalaannya, dan mereka disatukan dalam Roh 
Kudus melalui Injil dan Ekaristi, dapat membentuk Gereja partikular 
di mana Gereja Kristus, yang satu, kudus, katolik dan apostolik, hadir 
dan berkarya”. 

Magisterium Gereja baru-baru ini, yang berasal dari visi 
tentang Gereja dalam Konsili Vatikan II, telah menyoroti aspek-aspek 
kualifikasi dari realitas paroki itu sendiri dan dari dinamika kompleks 
reksa pastoral yang disesuaikan dengan waktu dan tempat, untuk 
menjawab dengan setia terhadap Injil dan manusia. 

Wawasan yang dikembangkan secara mendalam menyangkut 
perspektif berikut: 

• Hubungan antara paroki dan Gereja partikular.  Paroki merupakan
perwujudan Gereja partikular. Paroki adalah “inti mendasar dalam
kehidupan sehari-hari keuskupan”.
• Paroki sebagai komunitas umat beriman. Menurut Seruan apostolik
tahun 1988, Chistifideles Laici, paroki “bukan terutama sebuah
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struktur, sebuah wilayah teritorial ... melainkan keluarga Allah, 
sebagai persaudaraan yang dijiwai oleh semangat persatuan… 
didirikan di atas realitas teologis, karena itu paroki adalah komunitas 
Ekaristi ... komunitas iman dan komunitas tersusun/ terstruktur ... di 
mana pastor paroki - yang mewakili uskup diosesan - adalah ikatan 

hierarkis dengan seluruh Gereja partikular”. Oleh karena itu, Paroki 
adalah lokalisasi Gereja, Paroki adalah Gereja yang tinggal di tengah-
tengah rumah anak-anaknya (putra dan putrinya). 
• Paroki sebagai pilihan pastoral. Justru karena Paroki adalah lokalisasi
Gereja partikular, tempat umat beriman dapat mewujudkan
pengalaman konkret Gereja. Paroki adalah pilihan historis Gereja,
pilihan pastoral, untuk memberi bentuk pada Injil melalui banyak dan
berbagai cara pelayanan pastoral yang menyentuh inti terdalam
keberadaan manusia.
• Paroki sebagai kehadiran gereja di tengah umat beriman. Menurut
Dokumen Pertemuan III Uskup Amerika Latin, paroki, dengan cara
tertentu, “sepenuhnya menjalankan fungsi Gereja, dalam menemani
pribadi-pribadi dan keluarga sepanjang hidup mereka, dalam
pendidikan dan dalam pertumbuhan iman. Paroki adalah pusat
koordinasi dan animasi komunitas, kelompok-kelompok dan gerakan-
gerakan. Perayaan Ekaristi dan sakramen-sakramen lainnya
menjadikan Gereja hadir lebih jelas. Bagi umat Kristiani, paroki
menjadi tempat pertemuan dan komunikasi persaudaraan antara orang-
orang yang mengatasi komunitas kecil yang terbatas. Di paroki,
serangkaian pelayanan dilakukan tidak dalam jangkauan komunitas
kecil, namun terutama dalam dimensi misioner dan dalam

mempromosikan martabat manusia, datangnya imigran yang kurang
lebih stabil, yang terpinggirkan, yang jauh, untuk orang yang tidak
percaya dan secara umum kepada yang paling membutuhkan”.

2. Beberapa tantangan

Sebagai sel dari Gereja partikular, paroki memiliki tugas untuk 
menjelmakan pesan Injil dan menyediakan semua warisan 
keselamatan yang telah dipercayakan Kristus kepada Gereja. Oleh 
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karena itu, paroki harus selalu menjaga kesetiaannya kepada Injil 
Kristus, dan kesetiaan kepada mereka yang menerima Injil Kristus 
yang sedang menempuh perjalanan yang tidak mudah dalam sejarah 
saat ini.  Bila paroki gagal mewujudkan kesetiaan itu berarti paroki 
memberikan dirinya dengan tangan kosong kepada orang-orang masa 

kini atau tidak tahu kepada siapa paroki harus menyampaikan Kabar 
Baik. 

Paroki hendaknya perlu mengenal orang-orang yang dituju dan 
menawarkan pemecahan terhadap situasi aktual sosio budaya dan 
agama. Pada kenyataannya, hanya dengan mengenal manusia zaman 
ini dengan semua potensi besar dan masalahnya yang kompleks, paroki 
mampu berdialog secara efektif dengannya dan menawarkan warisan 
keselamatan. 

1. Konteks Sosial Budaya dan Agama.

Konteks sosial-budaya dan agama saat ini dicirikan secara khusus oleh 
fenomena ini: 

• Globalisasi dan teknologi baru. Di satu sisi dunia telah menjadi
villagio globale/ kampung global, dengan kemudahan komunikasi
yang luar biasa, produksi, penyebaran produk dan informasi, di sisi
lain dunia menghadapi “pasar” global, dengan marginalisasi dan
pengucilan sosial banyak orang, dengan demikian menghasilkan
gelombang migrasi yang sangat besar. Karena bertebaran pesan-pesan
yang saling bertentangan yang dimasukkan ke dalam fenomena ini,
globalisasi pada akhirnya memiliki dampak yang mengejutkan pada
mentalitas, etika, hubungan dengan penciptaan, hubungan antara
manusia dan bahkan pada kehidupan keluarga. Sebaliknya,

kecenderungan untuk menutup “dunianya” sendiri dan di
“wilayahnya” mendapatkan momentumnya. Tetapi reaksi ini akhirnya
menghasilkan fragmentasi dan bentuk individualisme yang tidak
moderat.

Namun globalisasi menunjukkan sebuah tantangan bagi paroki. 
Sesungguhnya, jika benar bahwa paroki adalah Gereja lokal dan juga 
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benar bahwa paroki dipanggil untuk menjadi “tempat” menerima 
dengan ramah semua orang -dan bagi kita Fransiskan biara adalah 
seluruh dunia. - serta menampung masalah dan kebutuhan keluarga 
manusia. 
• Urbanisasi. Konsentrasi orang, terutama di pinggiran kota besar,

mengarah ke depersonalisasi. Kurangnya ruang dan hubungan dengan
alam merusak keseimbangan pribadi dan komunitas. Polusi/
pencemaran udara yang terlihat dan terdengar sering kali merupakan
sisi eksternal dari pencemaran yang lebih dalam yang mencemari iklim
internal dan hubungan interpersonal. Ini juga merupakan kesempatan
untuk meninjau kembali kehadiran kita di antara orang-orang;
terutama berada di antara orang-orang sebagai persaudaraan injili dan
dengan demikian menjadi tempat bagi kemanusiaan, kehidupan sosial
dan nilai-nilai hidup setiap orang.
• Pluralisme budaya dan agama. Saat ini orang menemukan diri mereka
hidup dalam masyarakat multikultural dan multi-agama. Realitas ini
dapat menawarkan kesempatan untuk menumbuhkan keterbukaan
terhadap yang lain dan saling memperkaya. Tapi itu dapat
menimbulkan ketakutan terhadap “perbedaan” dan, oleh karena itu,
membangun dinding antara orang-orang dari budaya dan agama yang
berbeda atau kita menghadapi fenomena ini dalam sikap acuh tak acuh
yang menutup kita untuk memberikan kesaksian dan meneruskan
nilai-nilai iman Kristiani.

2. Konteks eklesial

Dalam Gereja, kita dapat memahami gejolak yang kaya akan 
pembaharuan, tetapi juga perlawanan dan kemunduran. Bahkan 
penerimaan hasil konsili tentang eklesiologi, dengan memperdalam 
dan perkembangan lebih lanjut, bukan hal yang sudah pasti. Secara 
khusus, kita dapat menyoroti beberapa pokok yang muncul: 
• Ketegangan antara eklesiologi yang berbeda. Di samping, Gereja
yang, didorong oleh Gaudium et spes, dengan berani membuka
pintunya bagi dunia, ada Gereja yang terkungkung dengan dirinya
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sendiri, tanpa adanya semangat dan kekuatan dalam menghadapi 
situasi baru. 
• Pertumbuhan gerakan-gerakan gerejawi dan komunitas baru.
Pertumbuhan peran kaum awam sangat jelas, meskipun klerikalisme
pada umumnya masih kuat. Memang, tidak jarang, umat awam

“digunakan” oleh imam dan merasa sulit untuk memahami peran
mereka dalam penginjilan.
• Pencarian pengalaman spiritual. Dalam upaya mengisi dahaga akan
kerohanian, seseorang dapat bertemu dengan suatu bentuk religiusitas
tanpa Tuhan yang berpribadi atau keengganan terhadap dunia,
masyarakat, budaya, politik, realita saat ini yang dianggap “kotor”.
• Menjauhkan diri dari komunitas dan praktik sakramental.
Tampaknya perumpamaan tentang domba yang hilang hari ini harus
dibaca sebaliknya: bukan satu, tetapi sembilan puluh sembilan adalah
domba yang meninggalkan kandang domba.
• Fenomena umat yang kembali. Di beberapa lingkungan, jumlah
orang yang telah pergi dan kemudian kembali ke komunitas iman
tumbuh, dibutuhkan kesabaran pastoral yang luar biasa,
keramahtamahan yang murah hati, dan pendampingan pribadi.
• Pastoral yang biasa dari sebuah paroki, yang dilaksanakan sesuai
dengan skema kebiasaan dan dengan menggunakan sarana dan energi
yang besar yang ditujukan kepada sejumlah kecil orang (domba yang
tinggal di kandang domba), sehingga tidak ada waktu atau kekuatan
yang tersisa untuk domba yang jauh (yang lain sembilan puluh
sembilan).
• Perlunya banyak orang beriman untuk memiliki gereja yang lebih

melayani, dengan partisipasi yang lebih besar oleh kaum awam,
dengan keterbukaan yang berani untuk berdialog, untuk solidaritas
dengan orang miskin.
• Kebutuhan akan pastoral sosial yang tepat bagi yang rapuh atau
terabaikan dalam praktik pastoral biasa. Tidak adanya perhatian paroki
bagi yang rapuh dan lemah sehingga mengakibatkan
ketidakseimbangan antara pelayanan Firman, liturgi dan amal.
Dimensi amal melemah karena kelalaian yang mencolok. Kurangnya
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komitmen paroki terhadap orang miskin, promosi nilai-nilai 
kemanusiaan, membela hak asasi manusia, transformasi sosial yang 
efektif.   

3. Pilihan untuk pembaruan paroki

Konteks saat ini, baik sosial-budaya dan agama-gerejawi, 
sangat menantang paroki. Fakta bahwa menjadi gereja yang dekat 
dengan orang-orang mengharuskannya untuk tidak menutup diri 
terhadap tuntutan kemanusiaan kontemporer, tidak mengabaikan 
pertanyaan, yang sering diungkapkan banyak saudara dan saudari yang 
haus akan makna, yang ingin menemukan ruang yang sesuai. Inilah 
sebabnya mengapa paroki terus didorong ke arah pertobatan pastoral, 
yang melibatkan pilihan ini yaitu: 

• membaharui reksa pastoral dari upaya melestarikan yang ada, untuk
menghadapi tantangan zaman kita dengan napas baru, luas dan berani;
• memilih misi sebagai model penginjilan sejati. Ini mencakup
perombakan kebiasaan dan model pastoral, perbaikan dan pembaruan
semua sarana reksa pastoral;
• Bersikap proaktif terhadap situasi-situasi khusus yang tersebar di
seluruh dunia seperti pluralisme agama, migrasi dll
• menciptakan model persekutuan dalam pastoral parokial (pastoral
partisipatif ) dengan melibatkan semua yang ada di paroki: komunitas
religius, asosiasi, gerakan dan kelompok. Hanya dengan cara ini reksa
pastoral akan menjadi reksa pastoral bersama, di mana setiap orang
dan semua orang dapat merasa di rumahnya dan melakukan pelayanan
mereka untuk kepentingan semua. Maka, paroki dapat menjadi "Gereja
yang ditemukan di antara rumah-rumah kaum beriman, gereja hidup

dan bekerja di tengah masyarakat manusia dan merasakan keinginan
dan kesulitan umatnya"
• membangun kontak pribadi, yang merupakan cara pertama
penginjilan, mengikuti gembala yang baik yang selalu mengutamakan
kontak langsung dengan orang-orang, berdialog yang jujur dan
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konstruktif, menemukan dan mengalami secara langsung situasi nyata 
yang diperlihatkan umatnya. 
• mengusahakan sikap hidup baru, seperti perubahan gaya hidup,
pilihan cara hidup sederhana untuk segala sesuatu yang berkaitan
dengan misi Gereja, komitmen terhadap keadilan yang efektif di

tingkat lokal dan internasional, kedekatan dengan mereka yang
menderita karena berbagai bentuk marjinalisasi, solidaritas dengan
yang lemah dan para korban serta pembelaan hak-hak mereka,
kesaksian pilihan penginjilan dalam konflik, dll;
• memancarkan wajah parokit yang bernilai: Gereja berakar di suatu
tempat, yang tidak ada yang asing dan semuanya menarik
perhatiannya; Gereja dekat dengan orang-orang, dalam semangat
penerimaan yang penuh kasih terhadap semua, dan khususnya
terhadap mereka yang tidak diperhitungkan atau yang merasa
terpinggirkan; Gereja yang sederhana dan rendah hati, pintu gerbang
menuju Injil untuk setiap orang; Gereja yang mengumat, sarana
berkumpul; Gereja Ekaristi, dengan misteri persekutuan dan misinya.

Saran untuk refleksi 

1. Baca, analisis, dan interpretasikan konteks sosial-budaya-
keagamaan-eklesial di mana paroki berada.

2. Kenali tanda-tanda pembaruan yang sudah ada dalam kehidupan
paroki.

3. Identifikasi tantangan yang paling mendesak dan paling penting
untuk misi penginjilan komunitas paroki.
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BAB 2 

SAUDARA-SAUDARA DINA DAN PAROKI 

Setelah pengantar yang bersifat historis, yang menyoroti 
hubungan antara paroki dan Saudara-saudara Dina, bab ini menyajikan 
tipologi menarik tentang pelayanan paroki, yang dilakukan oleh 
Persaudaraan kita di berbagai belahan dunia, akhirnya merangkum apa 
yang dikatakan aturan-aturan Ordo kepada kita. 

1. Dalam terang sejarah

Meskipun kerasulan Fransiskan dari asal-usulnya adalah 
mengumat (hadir di tengah umat) dan berkeliling, ia segera 
mengadakan hubungan dengan paroki. Menurut petunjuk Santo 
Fransiskus, sesungguhnya, para saudara dina harus pergi berdua- dua 
di berbagai daerah di Italia dan Eropa, untuk mengkhotbahkan 
pertobatan dan perdamaian, tetapi selalu harus terlebih dahulu 
meminta dan mendapatkan izin untuk berkhotbah dari uskup atau dari 
pastor paroki setempat. 

Mereka adalah misionaris Fransiskan pertama di Bosnia, pada 
awal abad XIV, yang memperoleh dari Paus wewenang untuk 
mengatur paroki dan menetap di sana sebagai pastor, tetapi hanya di 

wilayah misi, di mana tidak ada imam diosesan. Tradisi ini dimulai 
hingga saat ini. Sementara itu, perdebatan besar berkembang di antara 
para ahli hukum pada saat itu tentang apakah ada atau tidak penetapan 
paroki untuk kaum religius. Perdebatan berlanjut sampai abad keenam 
belas, ketika masalah itu disimpan untuk diputuskan oleh Takhta Suci. 

Dengan reformasi Tridentine (abad ke-16) "model" paroki 
universal dirumuskan dengan struktur utama berikut: sebuah wilayah, 
seorang pastor paroki yang tetap, dan manfaatnya. Model ini berjalan 
hingga Konsili Vatikan II. 

Pada abad kedelapan belas, kaum religius sendiri tidak 
mempercayai lingkungan paroki sebagai "tempat" yang cocok untuk 
mempromosikan kebajikan religius. Sampai pertengahan 1700-an, 
hanya satu pastor paroki, Ivo dari Brittany, yang dimasukkan dalam 
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katalog orang-orang kudus, yang diterima ke dalam martyrologi 
Fransiskan lebih sebagai seorang tersier, sebagai seorang pastor 
paroki. 

Pada pertengahan 1700-an, Paus Benediktus XIV menyatakan 
bahwa pelayanan pastoral paroki dilarang untuk kaum religius, kecuali 

ada kebutuhan khusus. 
Di negara-negara baru di Amerika Latin, para Fransiskan telah 

mengorientasikan diri mereka ke arah misi yang lebih terbuka dan 
berkeliling di antara masyarakat setempat, meninggalkan yang lain 
untuk mengatur paroki. 

Di Eropa, ketika ideologi yurisdiksi pencerahan berlaku, pihak 
berwenang hanya menerima pelayan-pelayan gerejawi yang memiliki 
basis penghidupan ekonomi dan ini hanya dimungkinkan berkat 
paroki. Dengan demikian, para religius, bahkan para Fransiskan, 
melihat diri mereka berkewajiban untuk menerima pelayanan parokial, 
bahkan hanya untuk bertahan hidup 

Di Hongaria - seperti juga di beberapa negara Slavia - di bawah 
tekanan penutupan biara, pengelolaan paroki diwajibkan bagi para 
Saudara Dina dan gereja-gereja di biara harus diubah menjadi paroki. 
Paroki-paroki ini kemudian menjadi satu-satunya kehadiran Katolik di 
wilayah itu. Di Austria, bagaimanapun, para Fransiskan lebih suka 
ditugaskan ke sekolah-sekolah, mungkin karena mereka tidak 
memerlukan komitmen yang tinggi dalam administrasi kekayaan, 
sementara di Italia, mengikuti undang-undang penindasan pertengahan 
abad kesembilan belas, para Saudara Dina dapat bertahan hanya jika 
mereka menangani administrasi paroki. Di Meksiko, setelah 

kehidupan religius dinyatakan ilegal (1859) dan kemudian ditekan 
(1867), beberapa Saudara Dina dapat terus hidup di bawah 
perlindungan "pastoran paroki" dan "perguruan tinggi". 

Setelah Kitab Hukum Kanonik tahun 1917, yang memberi 
lembaga paroki dimensi yang lebih rohani, pastoral, dan misioner, arah 
kepada paroki juga dimasukkan dalam aturan-aturan Ordo, di 
antaranya ketetapan-ketetapan Kapitel Umum dan beberapa artikel 
Konstitusi Umum dan Statuta Umum. Pada tahun 1921, ketentuan-
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ketentuan tentang paroki diikuti oleh kekhawatiran yang dulu tentang 
bahaya yang dapat ditimbulkan dalam kehidupan bersama dan 
ketaatan. Juga ditentukan bahwa bekerja di paroki memerlukan 
permintaan dispensasi dari aturan-aturan Anggaran Dasar, dapat 
dibenarkan karena tujuan utama dari pelayanan adalah demi 

“keselamatan jiwa”. Pada tahun 1927 ada 623 paroki yang dilayani 
oleh Ordo, meskipun sifatnya sementara karena kekurangan imam-
imam keuskupan. Pada tahun 1957, sambil memikirkan reksa pastoral 
alternatif di paroki - seperti misi pada umumnya, khotbah dan misi ad 
gentes - paroki yang diperoleh dalam enam tahun terakhir sebanyak 
144 paroki. 

Setelah Perang Dunia Kedua, karena pergerakan migrasi yang 
besar dari Eropa ke Amerika Serikat, para Fransiskan, mengikuti 
rekan-rekan mereka, menciptakan "paroki pribadi" baru. Praktik ini 
kemudian ditemukan di banyak negara yang menerima imigran. 

Dalam misi-misi baru di Afrika, hampir semua Uskup 
mengizinkan para Saudara Dina membuka Persaudaraan dengan syarat 
bahwa mereka mengurus beberapa paroki. 

Meningkatnya komitmen paroki para Fransiskan menunjukkan 
kesediaan para Saudara Dina memenuhi kebutuhan Gereja, seperti 
yang telah diungkapkan Santo Fransiskus: "kita diutus untuk 
membantu para imam diosesan untuk keselamatan jiwa, untuk 
mengatasi kekurangan mereka "(2Cel 146). Dan Paulus VI, dalam 
dialog dengan Minister dan Definitorium general dari Saudara Dina 
kapusin berkata: «Saya tahu bentuk khas dari kehidupan Fransiskan. 
Anda tidak ingin menguranginya sampai batas yang ketat dari 

pelayanan paroki. Anda ingin bebas mengembangkan bentuk 
kerasulan lainnya. Tetapi Anda masih harus membuat beberapa 
pengecualian » 

Dalam Konstitusi Umum OFM tahun 1970, setelah studi 
mendalam tentang identitas Fransiskan yang diperlukan oleh konsili, 
para Saudara Dina hendaknya menerima paroki di mana 
dimungkinkan untuk menghidupkan semangat minoritas dan 
persaudaraan. Dalam Konstitusi Umum tahun 1987, ditegaskan 
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kembali pada tahun 2004, paroki adalah salah satu bentuk kerasulan 
yang mungkin (lih. KonsUm 84.111.115; KonsUm 54), demi 
menyelamatkan hidup dan saksi persaudaraan dan minoritas dan 
semangat kolaborasi dengan uskup. Menurut statistik terbaru yang 
dikembangkan pada tahun 2003, 27% dari Saudara-Saudara Dina 

didedikasikan untuk paroki sebagai kegiatan utama mereka. 

2. Mengingat situasi tertentu

Dorongan semangat misioner menuju batas-batas baru dan 
kemauan untuk membantu Gereja-gereja lokal telah memunculkan, 
dan terus berkecambah, beragam pelayanan paroki Fransiskan yang 
terkadang sangat berbeda satu sama lain. Karena itu, upaya untuk 
menyajikan tipologi paroki yang banyak ini yang digerakkan oleh 

Persaudaraan kita, pedoman ini menawarkan karakterisasi singkat 
tentang jenis paroki, dengan peluang dan nilai, serta dengan batasan 
dan risiko. 

Daftar berikut ini adalah kemungkinan untuk mengukur 
seberapa banyak spirit misioner telah mampu mewarnai dan 
berinteraksi dengan situasi paling berbeda yang telah terjadi dalam 
sejarah dan dengan konteks yang berbeda di seluruh dunia. 
• Paroki terletak dalam konteks misioner khusus. Dalam banyak misi,
paroki adalah sebuah cara, kadang-kadang satu-satunya cara, untuk
membuat Gereja hadir dan melaksanakan implantatio Ecclesiae.
Seringkali, para uskup secara tidak sadar meminta misionaris untuk
mengambil bentuk kehadiran ini. Persaudaraan Fransiskan, dalam
reksa pastoral parokialnya, memiliki fokus khusus pada penginjilan
misioner dan inkulturasi Injil, sementara perhatian pada implantatio
Ordinis dan penyebaran karisma kurang kuat.
• Paroki di daerah minoritas Kristen. Ordo kita hadir di negara-negara
dengan mayoritas Muslim atau agama lain atau Gereja lain. Paroki
menjadi satu-satunya cara kehadiran Katolik, juga diakui oleh
pemerintah sipil. Dalam konteks ini, pelayanan paroki menyediakan
layanan yang sangat diperlukan untuk "kawanan kecil", menjaga
martabat manusia dan memberikan kesaksian diam-diam tentang Injil
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dan iman. Dalam beberapa kasus,paroki hadir untuk membangun kerja 
sama dan dialog dengan agama lain. 
• Paroki-paroki yang terorganisasi dengan baik di Keuskupan, dengan
perencanaan yang terinci dan arahan yang sangat tepat tentang semua
kegiatan paroki dan bidang pastoral lainnya. Seringkali dalam Gereja

partikular tidak ada banyak ruang bagi kreativitas-kreativitas dalam
persekutuan, tidak ada ruang bagi para Saudara Dina baik yang imam
maupun bruder untuk menghadirkan kharisma Fransiskan serta tidak
ada ruang bagi pelayanan terhadap OFS, Orang Muda Fransiskan
Awam, serta komitmen akan keadilan perdamaian dan integritas
ciptaan, dialog dalam semangat Fransiskan, devosi-devosi khas
Fransiskan dll.
• Paroki yang memiliki jumlah umat yang besar dan wilayah yang luas.
Dalam banyak kasus kita hadir di Gereja-gereja particular/ keuskupan-
keuskupan di mana kharisma kita dihargai dan dihormati oleh para
uskup dan pastor dan di mana paroki-paroki dengan wilayah yang luas
dipercayakan kepada kita, dengan jumlah umat beriman yang sangat
besar.Tidak jarang para Saudara Dina menempuh perjalanan yang
panjang untuk mengunjungi umat beriman walau kadang dalam
keadaan sulit. Dalam kasus-kasus ini, tidak mungkin untuk
menawarkan penginjilan sejati, melainkan reksa pastoral sakramental.
Jarak yang sangat jauh dari pusat dan adanya sejumlah Saudara Dina
yang menjadi beban persaudaraan di mana mengalami kesulitan dalam
menjalani unsur-unsur mendasar dari kharisma kita, seperti kehidupan
bersama, doa komunitas, kapitel-kapitel lokal.
• Paroki dalam konteks kota besar. Kita hadir di paroki-paroki

perkotaan di kota-kota besar, baik di pusat-pusat kota maupun
pinggiran kota, di mana orang hidup dalam keberagaman agama yang
menantang persaudaraan dengan banyak tawaran dan tantangan.
Dalam kasus ini, kehadiran penginjilan yang sangat kreatif dan
berkualitas tinggi diperlukan, untuk menjangkau umat beriman di
mana mereka berada dan mampu berdialog serta memilki komitmen
untuk promosi nilai-nilai kemnausiaan.
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• Paroki dengan struktur yang kuat dan memiliki sejarah panjang
kegiatan pastoral, namun membutuhkan penginjilan baru. Banyak
paroki kita berlokasi di dalam Gereja yang solid, dengan struktur yang
stabil, dengan tradisi kehadiran dan pelayanan pastoral yang panjang,
tetapi berada dalam situasi budaya dan agama yang berubah secara

mendalam. Paroki-paroki itu sendiri memiliki sejarah panjang,
seringkali dengan gereja besar dan indah, yang menunjukkan tanda-
tanda iman dan seni yang mengagumkan selama berabad-abad. Di sini
risikonya adalah mempertahankan gaya kegiatan pastoral yang kurang
lebih sama dan dengan demikian, sementara realitas di sekitarnya telah
berubah, tanggapan pastoral mungkin sama seperti di masa lalu.
• Paroki dan Tempat Suci. (Santuario). Sejumlah besar paroki kita
terletak di sekitar tempat kudus, yang umumnya menarik banyak umat,
karena ketenaran Santo yang dihormati, tempat yang khas, spiritualitas
yang menginspirasinya. Ini tidak secara otomatis berarti suatu
kelekatan dalam komunitas gerejawi. Jadi, risikonya adalah
bertambahnya “religiusitas yang tidak memengaruhi hubungan yang
mendalam umat beriman dengan paroki.

3. Paroki dalam terang Aturan Ordo

Kata paroki hanya muncul satu kali dalam Konstitusi Umum. 
Namun referensi tunggal ini sangat penting, karena terletak di dalam 
apa yang dianggap oleh Hukum Kanonik tentang Lex fundamentalis. 
Penyebutan ditemukan di bab. V, yang berhubungan dengan salah satu 
aspek mendasar dari panggilan Fransiskan, yaitu penginjilan. Judul 
bab ini, "Untuk itulah Allah mengutus kamu ke dunia", diambil dari 
Surat ke seluruh Ordo, dengan demikian menggarisbawahi bahwa 
misi, dalam arti sesungguhnya, menempati tempat utama dalam 
memahami Injil Santo Fransiskus Asisi. 

Sangatlah penting bahwa artikel yang mengacu pada paroki 
adalah bagian dari prinsip-prinsip umum yang menjadi dasar 
penginjilan panggilan Saudara-saudara Dina. Memang, setelah 
menyatakan bahwa semua Saudara telah dikirim untuk memberitakan 
Injil (KonsUm 83 §1) dan bahwa penginjilan mereka diwujudkan 
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dengan kata dan teladan (KonsUm 83 §2), artikel 84 menyajikan 
penginjilan sebagai tanggung jawab semua orang dan menunjukkan 
banyak bidang di mana penginjilan dapat dilakukan. Di antara ini, 
adalah pelayanan paroki. Demikian teks tersebut menyatakan “di mana 
pun mereka berada dan kegiatan apa pun yang mereka lakukan, para 

saudara mengabdikan diri mereka untuk pelayanan penginjilan: baik 
dalam persaudaraan dengan kehidupan kontemplasi dan pertobatan, 
serta melalui berbagai karya yang dilakukan untuk persaudaraan; 
dalam masyarakat manusia melalui kegiatan intelektual dan material, 
dan dengan pelaksanaan pelayanan pastoral di paroki dan lembaga 
gerejawi lainnya; dan akhirnya, mewartakan kedatangan Kerajaan 
Allah dengan kesaksian kehadiran Fransiskan yang sederhana" 
(KonsUm 84). 

Pertama-tama, harus diperhatikan adalah konteks universal (di 
mana-mana) dan pluralistik (kegiatan apa pun) dari daerah-daerah di 
mana para Saudara melaksanakan tugas penginjilan. Kedua, 
"pelayanan pastoral di paroki" secara mendasar dipahami sebagai 
tugas penginjilan: bukan administrasi atau jenis lain, tetapi sebagai 
"pelayanan". Ketiga, pelayanan paroki adalah salah satu di antara 
banyaknya pelayanan lain yang dapat dilakukan oleh Saudara-saudara 
Dina. Prinsip ini ditegaskan dalam Pasal 116: “Seluruh persaudaraan 
kita adalah misioner dan berpartisipasi dalam misi Gereja, sesuai 
dengan contoh Santo Fransiskus dan kehendaknya yang dinyatakan 
dalam Anggaran Dasar. Karena itu, setiap saudara, yang sadar akan 
tanggung jawabnya sendiri, mengambil perannya dalam pekerjaan 
misioner” (KonsUm 116 §1). 

Mengingat karakteristik tersebut di atas, adalah logis bahwa 
bahkan pelayanan paroki dapat menerapkan, di satu sisi, prinsip-
prinsip umum yang memandu tugas penginjilan dan, di sisi lain, 
kriteria yang diberikan oleh Konstitusi Umum mengenai sarana-sarana 
Penginjilan Fransiskan dan pengaturan pelayanan. 

Penerapan prinsip-prinsip umum penginjilan atas pelayanan 
paroki hendaknya dipandang dalam mengikuti Kristus, dalam 
pertobatan, dan dalam persaudaraan. Ini dipahami sebagai sikap 
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terhadap persekutuan, sebagai Keluarganya (Ordo, Provinsi, Rumah) 
dan dengan semua manusia, mulai dari kesaksian hidup. Ungkapan 
Persaudaraan juga mencakup persatuan dan kolaborasi dengan semua 
anggota Keluarga Fransiskan dan tinggal di antara kaum miskin dan 
dalam lingkungan sekuler. (lih. KonsUm 85-88). 

Di antara kriteria mengenai karakteristik yang tepat untuk 
penginjilan Fransiskan, perlu disebutkan bahwa dalam pelayanan 
paroki: 
• peran besar dari cara hidup kita sebagai saudara dina, yang
ditunjukkan lewat pengakuan iman Katolik yang rendah hati, tegas dan
menyenangkan, selalu penuh perhatian untuk menanggapi masalah-
masalah kemanusiaan saat ini, memiliki peran yang dominan dalam
memulihkan martabat manusia (lih.KonsUm 90-91.96-97);
• pewartaan Firman Tuhan adalah prioritas dan untuk ini, selain layak,
persiapan yang memadai diperlukan. Agar khotbah bermanfaat dan
membangun iman umat, pengkhotbah harus dipelihara oleh sumber-
sumber wahyu yang benar, berakar dalam iman yang kuat yang
dibentengi dalam doa, hidupnya konsisten dengan apa yang dia
katakan dan dapat menggunakan kata-kata yang memadai dan terukur
(lih. KonsUm 100-104);
• salah satu tugas utama pelayanan parokial adalah mempromosikan
pengudusan umat beriman melalui pelayanan sakramen yang
memadai, di antaranya perhatian khusus terhadap sakramen
rekonsiliasi (lih. KonsUm 108).
• Penginjilan dan promosi manusia dengan menggunakan sarana
komunikasi sosial asalkan, para saudara menjaga kekhasan sarana

komunikasi sebagai alat dan, bahwa penggunaan alat-alat komunikasi
senantiasa dalam semangat kedinaan/minoritas (lih. KonsUm 109).

Dalam Konstitusi Umum ada keprihatinan besar untuk 
mempertahankan nilai-nilai dasar kehidupan Fransiskan, terutama 
persaudaraan dan minoritas. Oleh karena itu, ketika mereka merujuk 
pada pelayanan penginjilan, Konstitusi memperingatkan bahwa "Ordo 
kita dapat mengambil semua kegiatan yang mempromosikan mandat 
penginjilan yang akan dilakukan oleh umat Allah, dan yang sesuai 
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dengan kedudukan kita yang menghayati persaudaraan dan minoritas». 
Dan lagi: "para saudara yang bekerja di Gereja-gereja tertentu siap 
membantu para Uskup dan rekan kerja mereka dalam merealisasikan 
program-program pastoral, terutama jika selaras dengan kharisma 
Fransiskan kita" (KonsUm 111,115 §1). 

Jelas bahwa dalam teks-teks yang merujuk pada pelayanan 
penginjilan dan rencana pastoral, paroki juga disertakan. Untuk bagian 
ini, Statuta Umum Ordo jauh lebih eksplisit menegaskan bahwa 
"dalam menerima paroki-paroki, di mana Minister General harus 
diberi tahu, Minister Provinsi lebih memilih yang di mana kesaksian 
saudara paling mencerminkan – persaudaraan dan minoritas "(StaUm 
54 §1). 

Dari pandangan singkat tentang aturan-aturan Ordo mengenai 
pelayanan pastoral di paroki, jelas bahwa pelayanan di paroki 
dipahami sebagai bentuk penginjilan, di mana unsur-unsur khusus dari 
kharisma kita harus bersinar. 

Sebagai kesimpulan, dalam Konstitusi Umum 1987 dan 2004 
dan dalam Statuta Umum 2004, untuk pertama kalinya, paroki 
menerima legitimasi yang jelas, yang disajikan sebagai "salah satu 
bentuk kemungkinan kerasulan Fransiskan". 

Sehubungan dengan animasi pelayanan pastoral paroki, 
tanggung jawab sekretariat provinsi untuk penginjilan tergantung pada 
Minister provinsi: "itu adalah tugas sekretariat provinsi untuk 
penginjilan untuk mempromosikan dan berkoordinasi, dalam 
ketergantungannya pada Minister provinsi, semua penginjilan di 
Provinsi ". Secara khusus, "Koordinator Penginjilan bertanggung 

jawab untuk mengoordinasikan semua kegiatan mengenai berbagai 
bentuk penginjilan". Ini juga membutuhkan pengadaan Statuta 
partikular untuk menentukan tugas, keterampilan dan cara 
mengorganissasi penganimasian sehingga reksa pastoral parokial 
harus terlihat dalam tugas-tugas Sekretariat (lih. StatUm 49 §1 dan 3). 
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Saran untuk refleksi 

1. Buat kenangan historis tentang paroki dan kenali momen-momen
yang memberikan daya hidup (vitalitas) dan momen-momen krisis,
dengan mengidentifikasi faktor-faktor yang paling menentukan.

2. Temukan alasan mengapa para Saudara Dina menerima tanggung
jawab paroki dan kontribusi khusus mereka sepanjang sejarah.
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BAB III 

CIRIKHAS FRANSISKAN DALAM PASTORAL PAROKIAL 

Berdasarkan sumber-sumber Fransiskan dan pada dokumen-
dokumen Gereja dan Ordo, beberapa point refleksi disajikan untuk 
menyelaraskan pelayanan paroki dengan kehidupan Fransiskan kita, 
dan untuk menawarkan bantuan dalam menjalani kekhasan pelayanan 
Saudara Dina. 

Untuk tujuan ini, lima dimensi yang saling melengkapi akan 
dipertimbangkan: mendengarkan - kesaksian akan Firman (martyria); 
perayaan (liturgi); persekutuan (koinonia); pelayanan (diakonia); misi 
perutusan (missio). 

1. Saksi dan pelayan Sabda (martyria)

“Sendengkanlah telinga hatimu dan patuhilah suara Putra Allah.” 
(SurOrd 6) 

Awal dari Surat kepada seluruh Ordo, Santo Fransiskus, sambil 
menerangkan hubungan vital yang ia miliki dengan Firman Tuhan, 
juga menawarkan kepada kita petunjuk yang berharga untuk menilai 
pelayanan khusus paroki. Dengan logis, ia menunjukkan kepada kita 
bahwa pertama-tama Firman harus didengarkan dengan hormat dan 
bakti; kemudian Firman itu harus disimpan dalam hati dan, akhirnya, 
harus diwujudkannya dalam karya. Sebuah gerakan, dari luar ke dalam 
dan kemudian dari kedalaman hati ke konkretisasi yang terwujud 
dalam karya-karya. Seolah mengatakan: telinga yang mendengarkan 
Firman harus diikuti hati yang merenungkannya, dan tangan yang 
mempraktikkannya. 

1. Persaudaraan dan Sabda

“Sendengkanlah telingamu - patuhi suaraNya”

Ada banyak kata yang diucapkan dan didengar oleh umat di dalam 
paroki. Sering kali mereka merasa kewalahan untuk menangkapnya, 
terutama dalam situasi yang bising dan hingar bingar. Hal ini sangat 
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berpengaruh terhadap kemampuan untuk memilih informasi dan 
memahami dengan baik kata-kata yang disampaikan kepada mereka. 

Santo Fransiskus menyarankan agar kita menyendengkan 
telinga kita untuk mendengarkan Sabda Allah yang adalah roh dan 
kehidupan. Ungkapan menyendengkan telinga mengacu pada 

keinginan untuk mendengarkan, yakni mengarahkan telinga kepada 
Tuhan yang berbicara sebagai orang yang pertama yang senantiasa 
mendengarkan sabda Tuhan. Paroki juga membutuhkan spirit 
pendengaran pertapa yang menonjolkan keutamaan Sabda. Bahaya 
terselubung dapat dihindari dengan menyendengkan telinga yang 
mengungkapkan keinginan untuk mendengarkan Sabda Tuhan dan 
komitmen untuk mendengarkan Firman Allah menjadi mungkin. 
Mendengarkan seperti ini hendaknya mendapat tempat utama jika kita 
ingin menyendengkan telinga kita untuk mendengarkan suara saudara-
saudara kita. 

Di sebuah paroki yang dipimpin oleh para saudara dina, mereka 
sendiri, sebagai persaudaraan, adalah yang pertama menyendengkan 
telinga mereka untuk mendengarkan Firman Tuhan, menyediakan 
waktu dan tempat untuk mendengarkan Sabda Tuhan. Dalam perayaan 
Ekaristi, dalam Ibadat Harian, dalam Bacaan Firman yang penuh doa 
dan dalam berbagai bentuk perayaan, para Saudara Dina belajar bahasa 
Allah, secara bertahap memahaminya dan dari hari ke hari mengubah 
manusia duniawi yang membuat kita "menjadi manusia yang malang 
dan menentang yang baik tetapi siap sedia dan gemar untuk berbuat 
jahat” (AngTbul 22:6), dapat melahirkan manusia rohani setiap hari 
sehingga terbentuklah Persaudaraan rohani. Setiap Saudara Dina 

diundang untuk menjadikan kata-kata nabi Yesaya sebagai miliknya: 
“setiap pagi Ia mempertajam pendengaranku untuk mendengar seperti 
seorang murid” (Yes 50: 4). Maka, Sabda itu sendiri yang justru karena 
kemampuannya yang mempersatukan, cenderung menyatukan para 
Saudara dalam kesatuan,“unum”. 

Dengan cara ini persaudaraan religius -dengan kehadirannya- 
menjadi "penafsir Sabda Allah", seorang penafsir yang berbicara 
dengan fasih kepada mereka yang tinggal di paroki, mendorong setiap 
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orang untuk menyendengkan telinga hatinya mendengarkan Sabda 
yang menyelamatkan dan mendukung munculnya kelompok-
kelompok orang yang ingin mendengarkan bersama, sebagai saudara, 
Firman Bapa. 

Sebuah Persaudaraan terpanggil yang menemukan diri 

dipanggil bersama oleh Sabda kehidupan menjadi “tempat bernubuat”, 
“diutus ke dunia sebagai Persaudaraan Injili, yang menghidupi dan 
mewartakan Injil, dalam mengikuti Yesus Kristus, untuk hidup miskin, 
di bawah ilham Roh Kudus, menjadi saudara bagi semua makhluk” 

“Jagalah dengan sepenuh hati” 

Panggilan Santo Fransiskus menghantar kita kepada 
perumpamaan Injil tentang benih: benih yang jatuh di jalan atau di 

antara batu tidak dapat berakar, demikian juga benih yang dihimpit 
oleh ilalang tidak memiliki cukup ruang untuk dapat hidup. Kehidupan 
benih ditentukan oleh kemampuan menerima dan kesediaan untuk 
menjaganya, dengan keyakinan bahwa Sabda Tuhan adalah Yang 
paling Utama. 

Panggilan Santo Fransiskus Asisi memperoleh makna yang 
sangat khusus saat ini. Melaksanakan dengan segenap hati Firman 
Allah menunjukkan kepada kita hari ini sebuah komitmen besar, 
sebuah moment di mana kita menghidupi dengan terburu-buru, di 
tengah hiruk-pikuk pesan kontradiktif yang ditawarkan kepada kita 
dengan rayuan paling canggih. Hal-hal yang mengganggu tersebut 
akan menyulitkan kita untuk merawat dan melaksanakan Firman dan 
hidup kita yang dangkal tidak berakar membuat pesan dan kekuatan 
kenabian Sabda Allah lenyap. 

Perhatian yang paling baik untuk tidak kehilangan Firman yang 
diterima adalah berada bersama Sabda. Berada bersama Sabda Allah 
ini, dalam perjalanan tradisi Kristen, telah dinyatakan dalam berbagai 
nama dan berbagai bentuk: pembacaan doa, meditasi, pembelajaran, 
renungan, doa, kontemplasi, lectio divina, dll. Di sepanjang alur inilah 
Minister General menyerukan kepada para Saudara dengan ungkapan-
ungkapan berikut: “belajarlah Sabda Allah, dekatilah dan kelilingilah 
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Sabda Allah, berdiam dirilah di hadapan Sabda Allah dan 
dengarkanlah Sabda Allah, akrablah dengan Sabda Allah, jagalah 
Sabda Allah seperti sebuah harta dalam peti yang pada suatu waktu 
membuat hati kita terbakar, biarlah kita dikejutkan olehnya, akan 
memungkinkan kita, seperti Fransiskus, bergerak mengikuti irama 

Allah; maka hidup kita akan menemukan kemudaan lagi.” 
Inspirasi tinggal bersama Sabda Allah dapat ditemukan dalam 

contoh hidup Fransiskus: “Yesus hidup dalam seluruh dirinya. Ia 
membawa Yesus dalam hatinya, Yesus di bibir, Yesus di telinga, 
Yesus di mata, Yesus di tangan, Yesus di tangan, Yesus di semua 
anggota badan lainnya”1Cel 115). Dalam ungkapan-ungkapan ini, 
mudah dilihat bagaimana Fransiskus menerima Firman sebagai 
pendengar Firman yang baik, menghidupi Firman itu dan akhirnya, 
serupa dengan Dia yang adalah Firman itu sendiri yakni Kristus. 
Dengan demikian stigmata juga merupakan meterai dari Firman yang 
diterima, dipelihara dan dihidupi yang telah menghasilkan buah 
dengan keserupaanya dengan yang dikasihinya (lih. Leg 13.5), 
mengubah Fransiskus menjadi alter Christus. 

Di paroki, “tinggal bersama Sang Sabda”, dengan 
menyediakan waktu yang tepat untuk itu, berarti membiarkan diri 
sendiri diinjili olehnya. Transisi antara pemuridan dan kerasulan 
terjadi dalam “tinggal bersama Sang Sabda”. Dan di sinilah terjadi 
"pertemuan penting di mana teks Kitab Suci menjadi Sabda kehidupan 
yang menantang, membimbing, membentuk keberadaan kita" Sang 
Guru menyatakann diri-Nya di sana, mendidik hati dan pikiran kita. 
“Di sanalah visi iman menjadi matang, kita belajar untuk melihat 

kenyataan dan peristiwa-peristiwa dengan mata (pandangan) Allah, 
hingga kita “sepikir dengan Kristus.” 

Dalam hal ini, Santo Paus Yohanes Paulus II, berbicara kepada 
kaum religius “Adalah penting bahwa Anda tidak bosan dan tidak 
berhenti bermeditasi Kitab Suci dan, di atas semua itu, atas Injil suci, 
sehingga ciri-ciri Sabda Inkarnasi dapat nyata dan terbentuk dalam diri 
Anda.” 
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Untuk membuat Sabda Allah berbuah dan menyatakan tanda-
tanda yang terlihat dari Putera Allah di wajah paroki, penting untuk 
diperhatikan: 

• membaca Alkitab dengan penuh doa
• waktu untuk meditasi pribadi,
• mempelajari dan memperdalam Kitab Suci,

• memperbarui teologi,

• membaca Sabda Allah dalam komunitas dan menafsirkan tanda-
tanda zaman,

• pengetahuan dan perhatian terus-menerus terhadap budaya atau
budaya lokal dalam pengertian inkulturasi Injil,

• bina lanjut pada tataran dialog di semua tingkat

Salah satu bentuk khusus “tinggal bersama Firman”, dan 
kemudian menghidupinya dengan sepenuh hati, adalah belajar. Tradisi 

Fransiskan mengajarkan kepada kita bahwa perkembangan Ordo 
dibangun di atas dua pilar, yaitu, pada kesucian hidup dan pada sains 
(Ilmu Pengetahuan) (lih. Eccleston 90) dan itulah sebabnya “Para guru 
Fransiskan menjadi contoh yang mengagumkan dari dialog yang 
bermanfaat antara Ilmu Pengetahuan (sains) dan kekudusan hidup.” 
Menjadi dukungan yang tak tergantikan untuk memberitakan Injil, 
studi bagi kita adalah “persyaratan mendasar dari penginjilan. dan 
inilah sebabnya “saat ini lebih dibutuhkan daripada sebelumnya untuk 
mengembangkan aspek intelektual dalam Ordo kita”, tetap disadari 
bahwa studi "mendukung kualitas" kehidupan kita. Karena alasan ini, 
keberadaan kelompok-kelompok Alkitab, serta pertemuan-pertemuan 
tentang Firman Allah, harus mendapat perhatian yang besar di paroki-
paroki kita. 
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Menghayatinya dengan sempurna 

Setelah mendengarkan dan siap sedia melaksanakan Sabda 
Allah, Fransiskus menambahkan unsur yang menentukan dan tak 
tergantikan: mempraktikkan apa yang telah diterima. “Meditasi - pada 
kenyataannya - bertujuan untuk menghidupi dan menjelmakan Sabda 
Allah”. Tanpa unsur operatif ini, tanpa menjelmakan Sabda, tidak ada 
pengetahuan injili yang benar. Pengetahuan dipisahkan dari kehidupan 
akan menyebabkan kematian. Sebagaimana Santo Fransiskus katakan 
dalam Petuahnya “Para Religius yang mati oleh huruf ialah mereka 
yang tidak mau mengikuti roh Kitab Suci” (Pth 7; Pth 5) 

Karena itu, bagi Fransiskus dan Fransiskan, satu-satunya cara 
mengetahui yang benar adalah dengan menjelmakan Sabda Allah, 
menghidupi apa yang dikatakannya. Ini adalah pengetahuan yang 
berciri pengalaman, di mana kita membiarkan Sabda Allah 
menggerakan batin kita untuk bertanya: “Tuhan, apa yang Engkau 
kehendaki aku lakukan?” Dan jawabannya: “Aku akan melakukannya 
dengan sukarela, Tuhan” (Kis 3 Sahabat 6:13). Pada hari pembukaan 
Sinode tentang Sabda Allah, Bapa Suci menegaskan tentang Gereja: 
“Jika pewartaan Injil merupakan raison d'etre dan misi Gereja, maka 

penting bahwa Gereja mengetahui dan menghidupi apa yang 
diwartakannya, sehingga pengajarannya  dapat dipercaya, terlepas dari 
kelemahan dan kerapuhan orang-orang yang melaksanakannya.” 

Tradisi Fransiskan kita bernilai di paroki, oleh karena tradisi 
fransiskan memberikan nilai dasar untuk mengalami, mengaktualkan 
secara terus menerus Sabda Allah yang menjadi manusia  dalam situasi 
sehari-hari yang berbeda-beda. 

2. Persaudaraan yang menghayati Firman

Sebuah persaudaraan Injili yang melayani di sebuah paroki 
menemukan di dalam Sabda Allah “makanan untuk kehidupan, 
kehidupan doa dan untuk perjalanan sehari-hari. Sabda Allah menjadi 
prinsip penyatuan komunitas dalam kesatuan pemikiran, inspirasi 
untuk pembaruan terus-menerus. dan untuk kreativitas apostolik.” 
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Dengan cara ini para Saudara menjadi orang-orang yang bebas, 
manusia injili, nabi dan “dapat menjadi pelayan Sabda Allah yang 
sejati dalam tanggungjawab penginjilan.” 

Dipelihara oleh Sabda, para Saudara bersemangat untuk 
menumbuhkan Sabda Allah dalam diri saudara dan saudari yang ada 

disampingnya, mengkomunikasikannya dengan hidup dan kata apa 
yang telah mereka dengar, lihat, renungkan dan sentuh (lih. 1 Yoh 1.1). 
Paroki dapat benar-benar menjadi meja perjamuan besar di mana 
makanan Sabda Allah disajikan untuk dibagikan dengan kemurahan 
hati, kompetensi dan dengan otoritas yang berasal dari pengalaman 
hidup; tempat pengalaman akanTuhan sehingga para saudara dapat 
“merenungkan, dalam segala kedalamannya, misteri yang tersembunyi 
di dalam manusia, di dalam peristiwa -peristiwa, di dalam sejarah, di 
alam dan dalam apa yang mengarah kepada Allah yang hidup.” 

Ada tuntutan internal Sabda Tuhan: setelah para Saudara Dina 
dipanggil dan diundang ke dalam sebuah Persaudaraan, setelah mereka 
diinjili dan menghidupi injil, mereka pun diutus. Itulah dinamika yang 
selaras dengan Sabda Allah yang sungguh nyata dalam diri para nabi 
dan rasul. Dinamika yang sama kita temukan dalam kehidupan orang-
orang kudus. Ini juga terjadi pada Fransiskus, yang disegarkan oleh 
Sabda Allah, menjadi pelayan hingga menegaskan: “Karena aku ini 
hamba semua orang, maka aku wajib melayani semuanya dan 
menyampaikan firman Tuhanku yang harum mewangi kepada semua 
orang.” (2SurBerim 2). Sebagai pengikut Fransiskus, para Saudara 
yakin bahwa pelayanan pertama yang ditujukan kepada Sabda Allah 
adalah pujian kepada Tuhan (lih. SurOr 8). 

Mungkin di paroki-paroki kita, tindakan pujian kepada Allah 
harus dipulihkan, sebagai unsur khas dari hubungan Fransiskan dengan 
Firman Tuhan. Pujian, kekaguman, ketakjuban, kemuliaan akan Allah 
yang merupakan pengetahuan hati tidak terlepas dari pengetahuan 
intelektual. Undangan yang sama yang disampaikan Santo Fransiskus 
kepada semua Saudara diliputi oleh keyakinan bahwa berbicara 
tentang Tuhan berarti memuji Tuhan: “sebab untuk itulah, Dia 
mengutus kamu ke seluruh dunia, agar dengan perkataan dan 
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perbuatanmu, kamu memberi kesaksian tentang suara-Nya dan 
memaklumkan kepada semua orang bahwa tak ada Yang Mahakuasa 
selain Dia.” (SurOrd 9) 

Cirikhas Fransiskan di paroki adalah memberikan tempat 
utama bagi Penginjilan di atas praktik sakramental dan devosional. 

Paroki merupakan tempat penginjilan. Paroki adalah ruang istimewa 
di mana Firman diterima dan disambut, dan di mana Firman bergerak 
menuju setiap orang. Karena itu, perhatian khusus harus diberikan 
untuk mengintensifkan berbagai bentuk pewartaan: 

*mengadakan kursus-kursus Kitab Suci,

• misi di tengah orang-orang,

• menciptakan ruang dan kesempatan untuk mendukung perjumpaan
dengan Tuhan,

*Mengadakan retret dan latihan rohani,

• pembicaraan dan pendampingan pribadi

• penggunaan berbagai alat komunikasi,

• katekese yang cocok untuk kelompok inisiasi ke dalam kehidupan
Kristen dan kematangan iman,

• membangun dialog dan pertemuan.

Sebuah persaudaraan parokial diutus oleh Firman untuk 
memerikan perhatian bagi mereka yang jauh dari komunitas gerejani, 
kaum muda, orang-orang yang disingkirkan secara sosial, mereka yang 
telah meninggalkan praktik keagamaan dan mereka yang telah diusir. 
Bekerja sama dengan awam, dengan kreativitas kerasulan dan cita-cita 
pastoral - buah khas dari persekutuan - paroki akan dapat menyediakan 
dan melakukan bentuk-bentuk pertemuan yang baru, melakukan 

kunjungan kerasulan, mempromosikan kesempatan saling menerima 
dan kontak. Firman Allah sendiri akan menyarankan langkah-langkah 
yang tepat dan mendukungnya dengan kekuatannya. 
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Keterkaitan antara Firman Allah dan manusia zaman kini 
menyadarkan kita akan perlunya mewujudkan kesetiaan terhadap 
pesan Injil dan kepada orang-orang zaman sekarang. Terhadap 
komitmen yang kompleks ini, para Saudara harus membangun 
kolaborasi dengan kaum awam. Karena itu, di paroki-paroki 

Fransiskan formasi umat Kristiani harus mendapat perhatian yang 
besar sehingga atas dasar harapan dan iman, mereka mampu berdialog 
dengan budaya zaman ini, dengan agama-agama. Paroki-Paroki dapat 
memberikan alasan untuk harapan dan iman, untuk berdialog dengan 
budaya saat ini, dengan agama-agama dan dengan pluralisme 
masyarakat saat ini. 

Sebuah aspek penting dalam pewartaan Firman Tuhan adalah 
berkhotbah, dan homili. Persaudaraan parokial tahu betul bahwa, bagi 
mayoritas umat beriman, homili adalah momen utama perjumpaan 
dengan Firman Allah. Karena alasan inilah maka kotbah dan homili itu 
harus dijunjung tinggi. Tradisi Fransiskan, dalam hal ini, memiliki 
warisan yang kaya untuk ditularkan. Mari kita lihat beberapa elemen. 

• Sebuah kontak yang besar dengan pendengar. Para pengkhotbah kita
adalah orang-orang yang mengenal budaya dan memahami gaya

bahasa umat. Mereka menyampaikan Sabda Allah dalam gaya bahasa
orang-orang. Teladan mereka merangsang kita untuk mengetahui lebih
banyak tentang orang-orang zaman kita dan gaya bahasanya, jika kita
ingin kotbah dipahami oleh umat. Karena alasan ini, mencondongkan
telinga untuk mendengarkan suara Putera Allah tidak membebaskan
paroki dari memiringkan telinganya lagi untuk mendengarkan suara
anak-anak Allah.
• Kotbah yang sederhana dan merakyat. Santo Fransiskus dalam Salam
kepada Keutamaan, menyatukan Ratu kebijaksanaan dengan
saudarinya kesederhanaan murni dan suci (SalKeut 1). Berbicara
sederhana - dengan cara yang singkat, bijaksana dan murni - mudah
diterima oleh semua orang dan secara alami berfokus pada hal-hal
penting dari apa yang ingin anda sampaikan. Ciri merakyat juga
merupakan ciri khas Fransiskan, yang dilakukan oleh banyak orang



35 

suci yang suka berkhotbah dengan contoh-contoh, cerita-cerita, 
pengalaman hidupnya, kisah-kisah yang sangat menarik minat 
pendengar, tanpa menyombongkan atau meninggikan kata-kata dan 
pekerjaan baik yang Tuhan kerjakan melalui mereka (lih. Rnb 17,6; 
Am 2, 3; 8.3; 12.2; 17.1; 21.2; 28.1). Bagaimanapun, teladan ini 

ditawarkan kepada kita oleh Tuhan sendiri yang suka berbicara dengan 
perumpamaan dan dari kehidupan nyata untuk menarik perhatian 
pendengar dan dengan demikian menaburkan pesannya. 
• Isi konkret. Isi kotbah hendaknya mengalir dari sumber-sumber
wahyu yang sejati, yang darinya pengkhotbah harus menelaahnya
dengan belajar dan doa serta berakar dari imannya sendiri. Santo
Fransiskus juga menyatakan dalam Anggaran Dasar: “Aku menasehati
dan mengajak saudara-saudara agar dalam kotbah yang mereka
sampaikan, ucapan-ucapan mereka hendaknya ditimbang masak-
masak dan murni demi kepentingan umat dan pembinaannya. Untuk
itu mereka hendaknya mewartakan kepada umat cacat cela dan
keutamaan, hukuman dan kemuliaan dengan kotbah yang singkat,
sebab Tuhan telah menyampaikan firman singkat di atas bumi:
(AngBul 9:3-4). Santo Bernardinus dari Siena memberi kita kesaksian
yang luar biasa tentang khotbah yang tajam dan tidak biasa yang
dirangkum dalam tiga kata sifat: baik, pendek, jelas.
• Berbicaralah dengan wibawa. Tradisi Fransiskan memberi kita model
para pengkhotbah yang memberitakan pesan Injil dengan hidup
mereka, bahkan sebelum mereka menyampaikannya dalam bentuk
kata-kata. Bahasa mereka tidak terganggu oleh adanya jarak antara
kata dan tindakan.Hal ini memberi mereka kewibawaan yang sangat

dalam dan kekuatan profetik yang sangat berpengaruh yang mampu
membawa para pendengar ke pertanyaan internal yang menentukan:
“Apa yang harus kami perbuat?” (Kis 2.37). Santo Bonaventura, dalam
sintesis yang mengagumkan, menyatakan bahwa ada tiga hal yang
diperlukan bagi mereka yang ingin menyampaikan firman Tuhan:
“yang pertama adalah ilmu yang memberikan batasan-batasan, yang
kedua adalah kefasihan untuk menjelaskannya, yang ketiga adalah
kehidupan yang menegaskan keduanya. Menghadirkan firman Allah
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tanpa ilmu yang memberi batasan itu berbahaya, tanpa kefasihan itu 
tidak berguna, tanpa kehidupan yang menghiasi satu dan yang lainnya, 
itu tercela.” 
• Kreativitas. Mengakui Roh Tuhan sebagai protagonis penginjilan,
maka khotbah Fransiskan selalu terbuka terhadap pengaruh Roh. Santo

Fransiskus menggabungkan kata dan tindakan dan kadang-kadang, ia
menggantikannya dengan perbuatan-perbuatan yang menyenangkan.
Berbagai bentuk khotbah dari masa lalu, menjawab secara penuh
kebutuhan orang-orang zaman ini. Jika bentuk-bentuk kotbah itu tidak
dapat diulang secara material, karena jarak budaya namun memacu
kita, untuk mencari cara-cara baru dalam menginkulturasikan Firman
Tuhan di zaman kita.

Saran untuk REFLEKSI DIMENSI MARTYRIA 

1. Baca, renungkan, dan konfrontasikan:

• Markus 3: 13-19; Luk 10: 1-24; Rm 10: 14-17; 1 Kor 9, 15-18.

• AngTBul 17, 1-7; AngBul 9.

• KonSum 22, 83, 100, 102, 103, 99; Memenuhi bumi dengan Injil
Kristus 49, 50, 58, 62, 63, 68, 84, 85; Rasio Formationis Franciscanæ
12; 27; 29; Rasio Studiorum OFM 63-66; Tuhan berbicara kepada kita
di jalan 14; 17.

• Evangelii Nuntiandi 11-12; 43; Novo millennio inenunte 39-40; Vita
consecrata 94; Mulai dari Kristus 24.

2. Aspek apa dari dimensi ini yang ada dalam kehidupan persaudaraan
dan di dalam paroki? Apa inisitiaf-inisitiaf yang dibuat paroki dalam
mewujudkan aspek martyria?
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2. Penyembah dalam roh dan kebenaran dengan semua makhluk
(liturgi)

“Aku memohon kepada kalian semua, saudara-saudaraku, 
dengan mencium kakimu dan dengan kasih yang sebesar-besarnya, 
agar kamu, sesuai dengan kemampuanmu menyatakan segala hormat 
dan khidmat kepada tubuh dan darah mahakudus Tuhan kita Yesus 
Kristus” (SurOr 12) 

Santo Fransiskus menghidupi misteri-misteri Kristus (lih. 2Cel 
217), yang hadir dan aktif dalam liturgi. Ia menjadikan Tuhan pusat 
dari seluruh keberadaannya. Sentralitas Kristus demikian dialami oleh 
Fransiskus dalam liturgi, yang dia rayakan tidak hanya sesuai dengan 
disposisi Gereja, tetapi dengan membuka diri terhadap inspirasi Roh, 
jiwa sejati dari setiap tindakan dan gerakan liturgi, dalam kreativitas 
yang benar-benar mengagumkan, di mana seluruh pribadinya 
menemukan ruang yang memadai. Dalam cintanya pada penderitaan 
Tuhan, misalnya, ia terus merenungkannya, menangis, berdoa dan 
menghidupkannya kembali (Was 4-5; LegM 4,3; 13,1-5; 3Comp 14). 
Sesungguhnya, Rohlah yang menganugerahkan berbagai ungkapan 
untuk merayakan hubungannya dengan Allah; Roh yang berdiam di 

dalam umat beriman yang menjadikan mereka bait suci, sehingga 
mereka dapat menyembah Bapa dalam roh dan kebenaran (lih. 
AngTBul 21.30; Pth 1.12; 1SurBer 1.6; 2SurBer 10.48). Fransiskus 
benar-benar yakin akan hal ini: baginya, sebenarnya, kata-kata Injil 
yang diberitakan adalah "kata-kata Roh Kudus" (2SurBer 3) dan 
"keinginan untuk memiliki Roh Tuhan" di atas semua hal merupakan 
aspirasi utama untuk setiap orang Kristen (lih. AngBul 10.8). Untuk 
ini ia menyatakan semangat doa dan kebaktian yang suci hendaknya 
ditempatkan di atas segalanya dan kepadanya harus diabdikan hal-hal 
lainnya yang duniawi. (lih. AngBul 5,2) 

1. Persaudaraan Ekaristik

Fransiskus mengkontempasikan kelahiran Putera Allah setiap 
hari dalam Ekaristi, yang memberikan diri-Nya kepada saudara-
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saudara-Nya sebagai makanan, menyatakan kehadirannya yang real di 
tengah-tengah manusia hingga akhir zaman (lih. Pth 1). Baginya, 
"sentralitas Ekaristi" adalah "kenyataan hidup, yang secara tegas 
dianjurkan kepada seluruh Ordo". Bahkan, Fransikus mengatakan: 
"Kita tidak memiliki dan melihat tubuh Yang Mahatinggi secara 

jasmani, selain tubuh dan darah-Nya, Nama-Nya dan Sabda-Nya 
dimana melaluinya kita diciptakan dan ditebus dari maut ke dalam 
kehidupan "(1 SurKla dan 2 SurKla 3; lih. Tes 10). Dan, sekali lagi, 
sesuai dengan keyakinan pada masanya, ia menginginkan bahwa "di 
tempat-tempat di mana para saudara tinggal, merayakan satu kali misa 
sesuai dengan petunjuk Gereja yang kudus" (SurOr 30). Dan pada 
beberapa kesempatan ia merekomendasikan agar para saudara 
menerima tubuh dan darah Kristus (lih. AngTBul 20.5; Pth 1.12-13; 
1SurBer1.3.2.2; 2SurBer 22-24.63; SurOrd 17-19). 

Mengikuti contoh Fransiskus, Persaudaraan bermaksud 
menghidupi liturgi sebagai "puncak dari segala tindakan Gereja dan, 
pada saat yang sama, sumber dari mana semua kekuatannya berasal", 
sesuai dengan apa yang diajarkan oleh Konsili Vatikan II kepada kita. 
Dan, khususnya, untuk menghayati kata-kata Kristus dan karunia 
pemberian diri-Nya dalam Ekaristi, sebagai dua realitas yang tidak 
dapat dipisahkan yang merupakan akar dan asal-usul dari komunitas 
Fransiskan dan paroki. 

Ketika persaudaraan terpusat pada Ekaristi: 

• Persaudaraan dibentuk dan dibangun melalui Perjamuan Sabda dan
Roti kehidupan. Tentang hubungan antara Firman dan Ekaristi, kata
Minister General: «Saya ingin mengingatkan para Saudara bahwa ada
hubungan yang intim dan mendalam antara Firman Tuhan dan
komunitas Ekaristi, antara kepatuhan pada Firman Tuhan dan
kehidupan komunitas yang merayakan Ekaristi, antara kekuatan iman
dan keterikatan pada Firman Tuhan, antara penegasan kehendak Tuhan
dan meditasi tekun pada Firman-Nya ». Dan juga pada awal Sinode
Sabda, Relator Umum berkata: "Baik di bawah bentuk Sabda yang
harus dipercaya atau Daging harus dimakan, Sabda diwartakan dan
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Sabda yang diungkapkan atas persembahan berpartisipasi dalam 
peristiwa sakramental yang sama"  

• Persaudaraan ekaristik hendaknya belajar seni bersaudara, saling
menerima, menghargai keragaman para Saudara yang harus diterima
"sesuai realitas mereka sendiri" (KonsUm 40). Ini adalah semacam tata
bahasa liturgi yang mengekaristikan kehidupan persaudaraan.

• Persaudaraan yang ekaristik hendaknya memelihara semangat
minoritasnya, sama seperti Fransiskus yang melihat Ekaristi sebagai
perendahan diri Allah: "O keagungan yang mengaumkan dan kesudian
yang menakjubkan. O perendahan diri yang luhur, O keluhuran yang
merendah. Tuhan semesta alam, Allah dan Putra Allah, begitu
merendahkan diri-Nya sampai Ia menymbunyikan diri di dalam rupa

roti yang kecil, untuk keselamatan kita. Saudara-saudara, pandanglah
perendahan diri Allah itu dan curahkanlah isi hatimu di hadapan-Nya.
Rendahkanlah dirimu, agar kamu ditinggikan oleh-Nya. Karena itu
janganlah menahan sesuatu pun yang ada padamu bagi dirimu sendiri,
agar kamu seutuh-utuhnya diterima oleh Dia yang memberikan diri-
Nya seutuhnya bagi kamu’ (SurOr 27-29; bdk Pth1,16-18). Dari
perenungan tentang Tuhan yang "lebih rendah" ini, maka akan lahir
cinta yang terarah kepada yang miskin dan kecil, gambar yang
mengesankan dari kerendahan hati ilahi.

• Persaudaraan memperoleh kekuatannya untuk penginjilan dari
kesadaran bahwa tidak ada karya penginjilan yang dapat dibangun
tanpa dasar Ekaristi, yang "ditempatkan sebagai sumber dan puncak
dari semua penginjilan" Memang, ketegangan misioner "adalah bagian
konstitutif dari bentuk Ekaristi dari keberadaan Kristen"

• Memperoleh kekuatan pengampunan – memberi dan meminta
pengampunan, terutama melalui doa yang telah Tuhan ajarkan kepada
kita: «Ampunilah kesalahan kami seperti kamipun mengampuni yang
bersalah kepada kami” Adalah pedagogi pengampunan, "karena orang
yang mengampuni atau meminta pengampunan memahami bahwa ada
kebenaran yang lebih besar dari pengampunan" Agar tindakan
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pengampunan batin menjadi disposisi yang stabil, seseorang harus 
terus-menerus mengalami cinta kasih Tuhan yang pengasih. 

• Pelajari model inkarnasi, Sabda menjadi kehidupan. Model ini
hendak menegaskan bahwa kata-kata yang disampaikan harus
diwujudkan dalam tindakan konkret. Sabda menjadi manusia adalah
pernyataan yang tak terlukiskan yang merupakan inti iman Kristen.

• Saling memberi tanda damai, dari hari ke hari menciptakan
persaudaraan damai. Persaudaraan damai yang dihidupi akan
mendorong para saudara mengatakan dan memberikan damai dalam
kebenaran dan sukacita.

• Menyadari hubungan yang mendalam antara Roti Kehidupan dan roti
sehari-hari. Roti yang sama bertumbuh dalam solidaritas dengan orang
miskin, dalam komitmen terhadap keadilan dan keutuhan ciptaan.

2. Persaudaraan menginjili dengan liturgi

Ordo kita menggambarkan dirinya sebagai Persaudaraan 
kontemplatif-dalam-misi. Ungkapan ini mengandung kesadaran 
bahwa pewartaan Injil adalah alasan keberadaan kita dan keyakinan 
bahwa akar penginjilan dijiwai oleh kontemplasi. Hanya hati yang 
kaya akan Allah yang dapat berbicara tentang Dia. Akan tetapi tinggal 
bersama Allah merupakan sebuah penginjilan yang mengagumkan 
yang dapat ditawarkan oleh suatu paroki kepada kaum beriman. 

Dalam berbagai cara, Persaudaraan menginjili melalui Liturgi, 
terutama dengan mengingat tradisi spiritual dan pastoral kita yang 
kaya. Di dalamnya kita menemukan sesuatu yang konstan: 
menawarkan sesuatu yang “bisa disentuh” kepada kaum beriman yang 
menghubungkan pikiran dan hati dengan misteri Juruselamat. 
Beberapa contoh: Kandang Natal di Greccio, Drama hidup tentang 
Kristus Yang Tersalib, Nama Yesus, Jalan Salib Via Crucis, Adorasi 
Sakramen Mahakudus, Masa Tobat, penghormatan khusus kepada 
Perawan Suci,devosi kepada para malaikat dan kepada para Orang 
Kudus. 
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Untuk menginjili umat Allah melalui liturgi dan "seni berdoa, dengan 
mengingat kekayaan beragam tradisi Fransiskan, beberapa pedoman 
disarankan: 

• Menjaga dan merawat perayaan dan spiritualitas Ekaristi. Katekese
terbaik – Penginjilan tentang Ekaristi adalah perayaan yang sama
dilakukan dengan bermartabat. Dan "di antara banyak kegiatan yang
dilakukan oleh sebuah paroki, tidak ada yang sepenting seperti
perayaan mingguan, Hari Tuhan dalam perayaan Ekaristi.". Santo
Fransiskus sendiri, mengajar kita untuk mengistimewakan "kualitas
pengagungan Ekaristi", dalam "sebuah perjumpaan yang mulia dan
membaharui di bawah karya Roh, membuka jalan menuju pengalaman
mistik dari sakramen ».

• Mengagungkan dan menghormati sakramen Ekaristi, dengan
mengingat kata-kata Fransiskus: «semua orang yang melayani misteri
suci, pertimbangkanlah untuk diri mereka sendiri, terutama mereka
yang memberikannya tanpa kebijaksanaan, betapa hinanya cawan,
korporale, kain altar, di mana pengorbanan tubuh dan darah Tuhan kita
diletakan "(2 SurKlar 4)). Cinta kasih Fransikus dan Klara pada
Ekaristi terbukti, seperti yang kita baca dalam tulisan-tulisan mereka,
perhatian dan persatuan yang lembut terhadap Tubuh dan Darah
Tuhan. (lih. Was 10; 2SurKlar 3). Kesaksian mereka mendorong kita
untuk menyatatakan "segala hormat dan khikmat kepada tubuh dan
darah mahakudus Tuhan kita Yesus Kristus" (SurOr 12).

• Menyediakan tempat doa di paroki untuk Ibadat Harian yang
merupakan doa Gereja yang selaras dengan irama dan tahun liturgi
Gereja Katolik, dengan Pendarasan Mazmur yang adalah makanan

sehari-hari kaum beriman.”. Oleh karena itu persaudaraan yang berdoa
di paroki merasa terangsang untuk memastikan bahwa ibadat harian,
terutama ibadat pagi dan ibadat sore, secara efektif memberi makan
kehidupan rohani umat Allah.

• Menciptakan berbagai bentuk perayaan yang baru. Suatu praktik
yang direkomendasikan oleh tradisi Gereja adalah Lectio divina atau
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Berdoa Kitab Suci, yang, seperti yang diingatkan oleh Minister 
General kepada kita, "adalah sebuah perjalanan menuju Tuhan dan, 
seperti setiap perjalanan, ini juga harus ada keseimbangan antara 
langkah, kekuatan dan  irama dia yang berjalan", yang hasilnya adalah" 
perjumpaan dengan Allah melalui Firman yang dibacakan, 

didengarkan, diterima, didoakan, direnungkan, dan dialami dalam 
kehidupan kita setiap hari". 

• Menyatukan liturgi dan kehidupan. Mengikuti contoh Fransiskus
yang membawa kehidupan konkret ke dalam liturgi dan menjadikan
kehidupan sehari-hari menjadi doa, paroki menjadi "pusat gerak" di
mana ia mempelajari peralihan dari liturgi ke kehidupan konkret
manusia, sehingga umat beriman, yang dilahirkan kembali dalam
perayaan, merasakan didorong oleh komitmen untuk membangun
Kerajaan Allah dalam realitas di mana mereka menyelaminya.

• Persiapkan tempat yang cocok untuk meditasi, sebagai oasis
keheningan, kedamaian. Di ruang paroki, di sebelah tempat-tempat
pertemuan, akan lebih baik paroki menyisihkan beberapa sudut untuk
doa pribadi, dan jika memungkinkan, lingkungan alam yang dapat
membantu jiwa menemukan dirinya selaras dengan ciptaan dan
Pencipta. Bahkan, hanya dalam keintiman dengan Allah, kita dapat
memahami makna hidup, mengalami kegembiraan yang membuat kita
berkata seperti Petrus di gunung Tabor: "Tuhan, betapa bahagianya
kami berada di tempat ini (Luk 9:33) 31.

• Menghargai religiusitas populer, sebagai sumber kerohanian dan
sebagai cara untuk inkulturasi, menjadi berarti bagi banyak orang
"yang ingin menghidupi dan merayakan iman mereka dengan cara-

cara yang sesuai dengan sifat mereka" (KonsUm 92 §2). Terlebih lagi,
justru religiusitas populer yang telah mengilhami banyak bentuk
kesalehan dan pengabdian, yang harus dihargai dan dimurnikan
dengan bijaksana dalam semangat Injil yang murni.

• Menghangatkan spiritualitas Fransiskan di paroki, sadar akan
kekayaan manusia dan spiritual yang terkandung dalam berbagai
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ekspresi tradisi Ordo: pergi kepada Bapa, mengikuti jejak Tuhan 
Yesus, dalam kuasa Roh (lih. Ord 50- 52). 

• Mempromosikan perayaan ekumenis, dengan mengambil "semangat
Assisi" dan mempromosikan pertemuan doa dengan para pengikut
berbagai agama yang menghayati damai, untuk perdamaian di dunia.

• Temukan cara pedagogis yang tepat untuk perayaan rekonsiliasi,
melalui sakramen Tobat, dan untuk membentuk dalam diri kaum
beriman spirit untuk berdamai dengan Allah, dengan saudara-saudari
dan dengan segala ciptaan.

• Menawarkan semangat kesederhanaan dan keramahan. Seluruh
liturgi harus mengembuskan keindahan dan kesederhanaan, tidak
hanya dalam tindakan liturgi, tetapi mulai dari ruang sakral, biara dan
daerah sekitar, untuk menumbuhkan semangat penerimaan, dalam
suasana yang mudah dan tenang.

• Ingat bahwa "karya pastoral yang paling penting adalah spiritualitas.
Setiap rencana pastoral, setiap proyek misioner, setiap dinamika
penginjilan, terlepas dari keutamaan spiritualitas dan ibadat ilahi,
maka karya pastoral akan gagal." Bukan hanya itu, tetapi mata yang
terlatih untuk kontemplasi adalah mata yang paling baik melihat apa

yang harus dilakukan, menempa "semacam naluri supernatural" yang
tahu bagaimana melihat melampaui penampilan, yang tahu arah pada
pilihan-pilihan penginjilan sejati.
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Saran untuk REFLEKSI DIMENSI LITURGIA 

1. Baca, renungkan, dan bandingkan:

• Yoh 4: 21-24; 13,1-20; Mat 26, 26-29; 1 Kor 11, 17-27.

• Petuah 1,8-23; 3; SurOrd 23-37.

• KonsUm 19; 20; 21; RFF..., 13; 14; 15.

2. Aspek apa dari dimensi ini yang ada dalam kehidupan persaudaraan
dan di dalam paroki? Setelah penegasan komunitas, ambil atau perkuat
beberapa inisiatif.
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3. Tanda dan pelaku persekutuan (koinonia)

"Mencari dengan semua orang persekutuan persaudaraan yang mereka 
kembangkan di antara mereka sendiri" (KonsUm 87 §1). 

Santo Fransiskus menggambarkan Saudara-saudara Dina yang 
ideal sebagai berikut: «Saudara Dina yang baik adalah dia yang 
mengintegrasikan kehidupannya dengan sikap baik dari para Saudara 
berikut: Saudara Bernardo yang sungguh beriman ... Sdr Leo yang 
sederhana dan murni, bruder Angelo yang sopan, penampilan yang 
menarik dan akal sehat dari Bruder Masseo, dengan pidatonya yang 
indah dan berbakti ... "(Cermin Kesempurnaan 85). Ini adalah 
konsekuensi logis dari bagaimana Fransiskus menginginkan Ordo-
nya: "Saya ingin persaudaraan ini disebut Ordo Saudara Dina" (2Cel 

38; lih. KonsUm 1 §1). Artinya, persaudaraan merupakan elemen dasar 
dari kharisma kita, memenuhi syarat hubungan antara anggota 
kelompok yang dibentuk di sekitar Fransiskus dan menunjukkan 
modalitas relasional kelompok ini dengan dunia luar. Oleh karena itu, 
judul bab 3 Konstitusi, "kamu semua adalah saudara" (AngTBul 
22,23), menunjukkan asal-usul kita diperjelas dalam judul bab 5 yang 
sama, "karena itu Allah mengutus kamu ke dunia» (SurOr 9). Inilah 
cara kita berada dan berada di dalam Gereja dan di dunia. 

1. Persaudaraan memberikan kesaksian tentang Persekutuan

Dalam Suratnya Novo Millennio Ineunte, di antara prioritas yang 
disebutkan oleh Paus Yohanes Paulus II "setia kepada rencana Allah 
dan menanggapi juga harapan yang mendalam dari dunia", Paus juga 
"mempromosikan spiritualitas persekutuan", karena "persekutuan 
mewujudkan dan memanifestasikan esensi Gereja"  Dan dalam Seruan 
Apostolik Vita consecrata, Paus mempercayakan tugas kepada kaum 
hidup bakti "untuk menumbuhkan spiritualitas persekutuan pertama-
tama secara internal dan kemudian dalam komunitas gerejawi itu 
sendiri dan terus-menerus membuka dialog amal dengan dunia luar"  

Kita Saudara Dina dapat dan harus memberikan kontribusi 
kepada sekolah persekutuan, juga dalam pastoral parokial, supaya 
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dilahirkan sebagai persaudaraan kontemplatif-dalam-misi: 
persaudaraan di mana persekutuan hidup dan persekutuan terbentuk; 
sebuah Persaudaraan yang hidup dari Perjamuan Sabda yang sama; 
Persaudaraan yang memiliki alasan dalam menyebarkan Firman ini. 

Secara konkret, ini terjadi: 

• dengan menjadi komunitas saudara yang saling mencintai di dalam
Tuhan, yang mengutamakan Firman Tuhan, yang bertemu di sekitar
meja Ekaristi, yang berdoa bersama dan ada bersama, juga berbagi saat
dalam pekerjaan dan perencanaan dan rekreasi. Yang dibutuhkan saat
ini adalah kesaksian akan persekutuan dari kaum hidup bakti; kaum
hidup bakti “Ahli Persekutuan” karena ditempa secara mendalam oleh
Allah tentang Persekutuan.

• dengan keterlibatan semua anggota Persaudaraan. Kesaksian hidup
dapat dan harus diwujudkan oleh semua Saudara: saudara yang imam
dan awam, muda dan tua, sehat dan sakit, dalam keanekaragaman
tanggungjawab dan penghayatan kharisma.

• dengan terciptanya keseimbangan antara ruang dan waktu yang
dibutuhkan oleh persaudaraan dan komitmen yang dibutuhkan oleh
reksa pastoral. Ini adalah tantangan besar di zaman kita. Teladan

Tuhan Yesus dan Santo Fransiskus, yang, di samping kerasulan yang
intens, tahu bagaimana mendedikasikan waktu yang tepat untuk
berdoa dan untuk persekutuan dengan Allah dan persekutuan dengan
saudara-saudari kita, akan membantu kita dalam tugas yang sulit untuk
didamaikan yakni menyeimbangkan waktu aktivitas di dalam dan di
luar.

2. Persaudaraan yang menghidupi persekutuan

Persaudaraan yang hidup di dalamnya persekutuan sejati hanya 
dapat melayani persekutuan semua baik manusawi dan spiritual, 
dimulai dengan umat paroki. Secara khusus, untuk melaksanakan 
pelayanan ini, Persaudaraan harus: 
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• persekutuan dan dialog, di mana kita hidup dalam katolisitas sejati,
dalam sikap keterbukaan terhadap solidaritas dan persaudaraan
universal; sebuah keluarga religius yang digerakkan oleh semangat
misioner, memperhatikan interaksi antara ruang dan kewilayahan,
hingga pembentukan komunitas multikultural, kolaborasi dengan

paroki lain dan Gereja keuskupan;

• dengan proyek pastoral, dipikirkan dan dihidupi sebagai karya
persaudaraan, di mana setiap orang dapat memberikan sumbangannya,
yang berangkat dari keberadaan kita sebagai anggota Persaudaraan.
Baik Gardian maupun pastor paroki tidak menerima kharisma sendiri-
sendiri tetapi kharisma bersama yakni kemampuan untuk
meningkatkan bakat masing-masing. Dengan cara yang sama,
hubungan antara keduanya yakni Gardian dan pastor paroki - sering
dipandang sebagai masalah yang tidak terselesaikan atau paling tidak
sulit dalam persaudaraan yang melakukan pelayanan paroki - dapat
tercipta hanya dalam cara berpikir yang sama tentang persekutuan.

• adanya tanggungjawab bersama. Sebuah persaudaraan yang di
dalamnya menghidupi tanggungjawab bersama di antara semua
Saudara memiliki kemampuan untuk menyalurkan dan menyebarkan
nilai persekutuan: memberdayakan umat beriman; mempromosikan
keragaman anugerah-anugerah, kharisma pribadi dan pelayanan
mereka; meningkatkan hubungan dengan gerakan-gerakan gerejawi;
memberikan penghargaan kepada anggota dewan paroki;

• mampu bekerja sama dengan Keluarga Fransiskan. Para Saudara
yang berkarya di paroki hendaknya memberikan perhatian khusus
dengan mempromosikan kehadiran OFS (Ordo Fransiskan Sekular)

dan Orang Muda Fransiskan Awam, menghormati otonomi mereka
dan pada saat yang sama menawarkan kepada mereka formasi dan
pedoman yang diperlukan untuk keikusertaan mereka secara efektif
dalam karya pastoral paroki, sehingga mereka dapat menyebarkan
spiritualitas Fransiskan sekuler dan berkomitmen pada nilai-nilai
Kerajaan Allah dalam realitas sekuler yang sesungguhnya. Kehadiran
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Orang Muda Fransiskan Awam merupakan tawaran tambahan bagi 
kaum muda dalam pencarian makna hidup, pengalaman spiritual yang 
teguh, perjumpaan dengan Injil, keikutsertaan mereka dalam 
kehidupan Gereja; 

• kesadaran diutus oleh persaudaraan provinsi dan hidup dalam
persekutuan dengannya, dalam cara berpikir proyek penginjilan
provinsi;

• yang hidup dalam hubungan persekutuan dan konstruktif dengan
Keuskupan: pertama-tama dengan memupuk "hubungan yang efektif
dan emosional dengan para Pastor", tidak pernah lupa bahwa
"mencintai Kristus berarti mencintai Gereja dalam umat Allah dan
lembaga-lembaganya" seperti yang dilakukan Santo Fransiskus;

kemudian dengan partisipasi dan kolaborasi, di atas segalanya dengan
menerima arahan dan program pastoral, diterima dan dihidupi sesuai
dengan gaya Fransiskan. Gaya ini harus secara jelas disorot dalam
Kesepakatan Tertulis yang ditetapkan antara Keuskupan dan Provinsi,
untuk melindungi kharisma kita, anugerah Roh kepada Gerejanya
(SatUm 53) 40;

• yang menggunakan metodologi "kita". Para Saudara hendaknya
menanamkan semangat persaudaraan, spirit dialog dan spirit
persekutuan dalam semua aspek reksa pastoral parokial: dalam
metodologi proyek, dalam cara mengurus komunitas-komunitas dalam
gereja, dalam hubungan dengan kelompok sosial lokal lainnya, dengan
agama-agama lain , dengan budaya yang berbeda.
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Saran untuk REFLEKSI DIMENSI KOINONIA 

1. Baca, renungkan, dan bandingkan:

• Yoh 15: 1-17; Mat 18, 15-22; 1Kor 12.1-30.

• AngTBul 5; ANgBul 10; Wasiat di Siena 3.

• KonsUm 38; 39; 40; 42; 52; 55; RFF 19-21.

• Vita Consercata 41-42; 46; 48-52; 54-56;

2. Aspek apa dari dimensi ini yang ada dalam kehidupan persaudaraan
dan di dalam paroki? Setelah penegasan komunitas, ambil atau perkuat
beberapa inisiatif.
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4. Bersukacita di antara orang miskin dan promotor perdamaian
(diakonia)

“Akan tetapi Tuhan sendiri menghantar aku ke tengah mereka 
dan aku merawat mereka penuh kasihan. Setelah aku meninggalkan 
mereka, apa yang tadinya terasa memaukkan, berubah bagiku menjadi 
kemanisan jiwa dan badan; dan sesudahnya kau sebentar menetap, lalu 
aku meninggalkan dunia” (Was 2-3). "Mereka harus bersukacita 
apabila mereka hidup di tengah orang-orang jelata dan yang dipandang 
hina, orang miskin dan lemah, orang sakit dan orang kusta serta 
pengemis di pinggir jalan” (AngTBul Ix:2)."Tuhan mewahyukan 
kepadaku salam yang hendaknya kita ucapkan yaitu Semoga Tuhan 
memberi engkau damai (Was 23). 

Sabda Allah dan liturgi pada dasarnya diwujudkan dalam kasih 
amal. Ada keterkaitan yang mendalam antara Sabda/ Firman, liturgi 
dan amal, seperti yang dapat kita lihat dalam pribadi Tuhan Yesus: 
Firman yang terungkap di dalam Liturgi dengan mempersembahkan 
diri-Nya sebagai "altar, korban, imam" dan cinta kasih yang tiada 
bandingnya, dan melalui "kematian-Nya Ia menganugerahkan 
kehidupan dan membebaskan semua orang yang terpenjara dalam 

kejahatan.” Juga dalam kehidupan Fransiskus kita menemukan 
hubungan yang mendalam ini: Ia mendengarkan Sabda Tuhan dan 
merenungkannya, diagungkan dalam perayaan yang penuh gairah dan 
dikonkretkan dalam kasih persaudaraan. 

Secara khusus, Fransiskus mengarahkan cinta kasihnya kepada 
orang-orang kecil (minor), orang-orang yang tersingkirkan, dijauhkan, 
tidak diakui dan tidak terhitung karena sakit dan lemah serta pengemis. 
Dalam cinta yang terarah secara khusus bagi orang-orang kecil, 
Fransiskus bermaksud menghormati Yang Mahatinggi yang memilih 
jalan kedinaan dan kesederhanaan, kerendahan hati baik dalam 
inkarnasi maupun dalam sakramen altar tempat ia merendahkan diri-
Nya dan menyembunyikan diri-Nya “dalam rupa roti yang kecil” 
(SurOr 27). Il Poverello ingin menjadikan cara bertindak Allah 
menjadi miliknya sendiri, yang menelanjangi diriNa sendiri, 
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mengambil keadaan seorang hamba, merendahkan diri-Nya dan 
menyerahkan diri-Nya taat sampai mati di salib (lih. Flp 2: 5-8), Ia 
menjadi miskin dan orang asing serta hidup dari sedekah, “dan baik 
Dia sendiri maupun Santa Perawan Maria yang Terberkati dan murid-
muridnya” (AngTBul IX,5). Inilah sebabnya dia bertekad untuk 

mengikuti teladan Tuhan dan mendesak para Saudaranya untuk 
melakukan hal yang sama: "semua Saudara harus berusaha mengikuti 
kerendahan hati dan kemiskinan Tuhan kita Yesus Kristus" (AngTBul 
IX,1). 

"Damai di surga dan di bumi, damai di antara semua orang, 
damai di hati kita", nyanyian madah Ibadat Minggu Pagi, yang 
tampaknya menggambarkan hati Fransiskus yang damai dan tenang 
dan Fransiskus bermaksud untuk memberikan pesan salam damai, 
yang diungkapkan kepadanya oleh Tuhan kepada semua orang: 
"Semoga Tuhan memberimu damai" (Was 23). Yakin bahwa damai 
sejati hanya datang dari Tuhan, ia merasa penuh dengan karunia Tuhan 
ini sehingga menjadikannya sebagai bentara damai dari Allah. 

1 Sebuah Persaudaraan yang memberikan kesaksian tentang kedinaan 
– kesederhanaan.

Kedinaan dan kesederhaan mengungkapkan jati diri atau 
keberadaan Persaudaraan fransiskan di paroki. Kedinaan harus 
terpancar dalam cara berada dan cara hidup para Saudara melalui hidup 
yang sederhana, dalam kerendahan hati serta kesetiaan dan 
kepercayaan pada Tuhan, mampu berbagi dan solidaritas dengan kaum 
miskin dan yang menderita dan dengan senang hati melayani semua 
orang serta mewujudkan model membasuh kaki orang lain. 

Selain itu, saudara-saudara yang bekerja di paroki harus, 
dengan segala kerendahan hati, mengakui orang lain lebih tinggi 
daripada mereka. (Flp 2: 3), sehingga mereka menjadi sarana dan alat 
perdamaian dan keadilan, memiliki komitmen untuk promosi manusia, 
memperjuangkan dan membela hak asasi manusia, lingkungan, 
kehidupan segala ciptaan, mempelajari dan mengajarkan ajaran sosial 
Gereja, belajar tentang  perdamaian dan mempromosikannya di mana 
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terdapat situasi konflik, bersaksi tentang kedekatan dengan orang 
miskin, orang sakit, orang penderitaan, bagi orang-orang yang 
dikucilkan, mencari penyebab dan sarana untuk membantu mereka 
mencapai kehidupan yang bermartabat, selalu menumbuhkan 
kesadaran berada dalam misi di tengah dunia. 

Sebuah paroki yang dipercayakan kepada Saudara Dina 
menemukan kekayaan yang tak ada habisnya dalam kedinaan, 
kesederhanaan yang hendaknya ditawarkan: Tuhan yang merendahkan 
diri-Nya, menjadikan diri-Nya seorang Putera, dengan mengambil 
keadaan sebagai manusia, yang melewati jalan-jalan dunia sebagai 
peziarah dan orang asing, yang tidak punya tempat untuk meletakkan 
kepala-Nya, yang membiarkan diri-Nya ditangkap dan disalibkan dan 
mati demi kasih-Nya yang besar kepada sahabat-sahabat-Nya, yang 
menjadikan diri-Nya setiap hari sebagai makanan: siapa yang dapat 
takut akan Allah.  Mewartakan Tuhan yang menyelamatkan, dengan 
menjadikan diri-Nya hamba, yang mampu menyentuh hati terdalam 
manusia, Ia juga memang akan mampu meluluhkan hati yang keras. 
Sadar akan rahmat yang tak terlukiskan ini, para Saudara akan 
berusaha dengan segala cara bahwa pewartaan hendaknya pertama-
tama diwujudkan melalui kesaksian hidup daripada dengan kata. Oleh 
karena itu menghidupi semangat kedinaan, kesederhanaan, berarti para 
Saudara menghidupi cara Allah bertindak dalam diri Yesus Kristus. 
Semangat kedinaan dan kesederhanaan membuat para Saudara tidak 
akan menyombongkan diri dan mengagungkan diri karena perbuatan-
perbuatan baik dan kata-kata yang Allah anugerahkan kepada mereka 
tetapi mereka semua harus mengembalikannya kepada Allah, sang 

pemilik kebaikan. (lih. AngTBul 17.6; Am 2.3; 8.3; 8.3; 17.1; 18; 21.2; 
28,1) 

2. Persaudaraan yang melayani di tengah dunia

"Sebagai peziarah dan perantau di dunia ini, yang mengabdi kepada 
Tuhan dalam kemiskinan dan kerendahan hati” (AngBul 6:2) 
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Kita menghidupi Persaudaraan sebagai Saudara Dina di tengah 
dunia, berbagi tanda-tanda kehidupan dan kematian, terutama dengan 
yang termiskin, sebagaimana "keberadaan dan tindakan Yesus". 
Paroki yang dijalankan dengan gaya kedinaan, kesederhanaan 
Fransiskan akan menjaga dan memperlihatkan teladan Tuhan Yesus 

yang telah menelanjangi diri-Nya sendiri untuk melayani dan 
merendahkan diri untuk menaati rencana Bapa. Karunia besar 
minoritas yang telah Tuhan berikan kepada Gereja dan dunia melalui 
Fransiskus dan anak-anaknya hendaknya menjadi kekhasan dalam 
pastoral paroki yang dengan sendirinya menjadi kesaksian dan pesan 
Injil yang kuat. 

Untuk menghidupi spirit minoritas dalam pelayanan paroki, seseorang 
harus memiliki: 

• sikap hadir di tengah-tengah orang-orang. Sesungguhnya, berada di
antara orang-orang, kita menjadi lebih terlibat, kita menempatkan diri
pada posisi orang lain, kita lebih memahami dan berbagi dengan lebih
baik. Berbagi kehidupan dengan orang lain juga memungkinkan kita
memiliki kembali cara penginjilan pertama yang merupakan kontak
pribadi: cara yang sederhana, yang tidak membutuhkan terlalu banyak
sarana, namun sangat efektif, mengikuti teladan gembala yang baik
yang selalu memberikan prioritas utama untuk bertemu orang-orang;

• tanda hubungan. Yang diperlukan adalah: mempromosikan
penginjilan yang memperdalam hubungan antara dunia dan iman,
antara kehidupan sosial dan kehidupan iman, antara politik dalam arti
luas dan Injil; melatih komitmen sosial-politik dan budaya, sesuai
dengan pedoman ajaran sosial Gereja dan sesuai dengan visi

Fransiskan tentang pribadi manusia, kekuasaan, perdamaian, kekayaan
alam; untuk menjaga kerja sama dengan OFS dan Orang Muda
Fransiskan Awam, terutama dalam komitmen untuk promosi manusia
dan kehadiran di masyarakat, juga dalam bentuk pelayanan yang
terorganisir; melibatkan guru, budayawan dan politisi, menjiwai
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mereka dengan nilai-nilai Kerajaan Allah dan tertarik untuk 
berpartisipasi aktif dalam perencanaan paroki yang terbuka dan solid. 

• sadar dan gembira. Ini berarti: jangan mengandalkan cara yang kuat
dan mahal, bahkan untuk karya kemanusiaan atau perkembangan
sosial, tetapi lebih memilih cara-cara yang sederhana, mengingkari
bentuk pemujaan terhadap berhala-berhala dunia konsumeristik;
menjaga budaya hidup sederhana dengan konsekuensinya sukacita
yang berasal dari kebebasan dari hal-hal tersebut;

• Orang-orang miskin. Para Saudara yang melayani di paroki,
mengingat bahwa kehidupan religius adalah "refleksi yang hidup" dari
Injil tentang penghakiman terakhir (lih. Mat 25: 31 dst), hendaknya
mengurus yang lapar, haus, orang asing, sakit, tahanan dan orang-

orang yang membutuhkan. Perhatian kepada orang miskin ini, "yang
adalah guru kita" (KonsUm 93 §1), akan dilakukan tidak hanya dalam
bentuk bantuan sosial, tetapi dari pendekatan, kehadiran,
mendengarkan, promosi manusia, solidaritas dalam berbagai bentuk.
Para Saudara hendaknya memberikan prioritas utama pada
perjumpaan, memberikan waktu, memberikan energi pikiran dan hati,
untuk mencari solusi bersama atas masalah-masalah. Dan ini akan
mungkin terjadi jika paroki hidup "bebas dari hambatan dan
ketergantungan", "orang miskin dan sahabat-sahabat yang paling
miskin, menyambut segala bentuk, tua atau baru, dari kemiskinan"
Perhatian khusus akan diberikan pada realitas "tanpa": tanpa
pekerjaan, tanpa tanah, tanpa atap, tanpa dokumen, tanpa pendidikan,
dan juga oleh pecandu narkoba, pengidap AIDS, mereka yang dipaksa
menjadi pelacur, orang atau kelompok secara budaya dan sosial
tersisihkan dari mereka yang berkuasa secara politis. Spirit/ roh yang
harus menghidupkan semua komitmen ini merupakan milik kita, yaitu
hidup dalam mengikuti Kristus yang miskin;

• ragi persaudaraan, untuk membuka komunitas gerejawi dalam
kenyataan sekitarnya, menjadi ragi persaudaraan, komitmen untuk
hidup, untuk perdamaian, untuk keadilan, untuk orang miskin, untuk
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dialog ekumenis, antar agama dan antar budaya, mencari dan 
menemukan dalam agama dan budaya lain "benih-benih Firman dan 
sarana kehadiran Tuhan "(KonsUm 93 §2); menawarkan pelatihan 
yang memadai untuk umat Kristen awam dengan maksud kehadiran 
aktif kaum awam di masyarakat dengan komitmen politik; 

• penyanyi segala ciptaan. Khususnya, untuk melindungi ciptaan,
paroki yang dianimasi secara fransiskan harus bersuara keras terhadap
kerusakan yang terjadi pada Saudari Ibu Bumi melalui sikap
memulihkan dan menghormati Saudari Ibu Bumi sebagaimana teladan
Fransiskus yang merenungkan dan menyanyikan keindahan Allah
yang nyata dalam segala ciptaan;

• dalam kasih Tuhan. Sebelum inisiatif dan keterlibatan apa pun, harus

selalu diingat bahwa hanya mereka yang hidup dalam kasih Tuhan
yang mampu menarik dan melayani orang secara efektif, terutama
yang miskin dan yang membutuhkan. Bahkan, dalam cintanya, satu-
satunya kekuatan yang memberikan keberhasilan dalam setiap karya
pastoral, yang "tidak didasarkan pada kemampuan manusia, tetapi
pada kekuatan Yang Bangkit".
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Saran untuk REFLEKSI DIMENSI DIAKONIA 

1. Baca, renungkan, dan bandingkan:

• Mat 5,1-12; 6, 24-34; 20,24-28; Flp 2,1-11.

• AngBul 3,10-14; 5; 6; AngTBul 4; 5; 6; Wasiat19-23.

• KonsUm 64-71; 93; 96; 97;  RFF 22-25; 88;

• Lumen gentium 8; Gaudium et spes 40;Vita consecrata 82;

2. Aspek apa dari dimensi ini yang ada dalam kehidupan persaudaraan
dan di dalam paroki? Setelah penegasan komunitas, ambil atau perkuat
beberapa inisiatif.
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5. Diutus ke seluruh dunia (MISSIO)

"Untuk itulah Dia mengutus kamu ke seluruh dunia, agar dengan 
perkataan dan perbuatanmu, kamu memberi kesaksian tentang suara-
Nya dan memaklumkan kepada semua orang bahwa tidak ada Yang 
Mahakuasa selain Dia. (SurOr 9). 

Sinode tentang Sabda Allah dalam kehidupan dan misi Gereja 
mengingatkan kita bahwa Firman memiliki suara, wahyu; sebuah 
wajah, Yesus Kristus; sebuah rumah, Gereja; sebuah jalan, misi. Yesus 
sendiri adalah Jalan. Ia pergi keluar untuk bertemu semua orang dan 
menabur Sabda-Nya dalam diri manusia, sebagai Firman Bapa. Di 
belakang Yesus, setiap misionaris Injil berjalan mengikuti jejaknya 
dan menempuh jalan-jalan dunia untuk menabur Injil. Demikian pula 
Fransiskus dalam jalan yang sama mewartakan Sabda Allah. 

Untuk menjadi murid Tuhan, seseorang harus tinggal bersama-
Nya, mendengarkan dan menaati Firman-Nya, yang pada akhirnya 
menjadi rasul-rasul-Nya yang diutus dalam nama-Nya. Dengan cara 
ini, tinggal dan pergi dihubungkan oleh suatu hubungan yang vital, di 
mana kedua momen itu tidak dapat dipisahkan satu dengan lainnya: 
untuk dapat mewartakan Injil, seseorang pertama-tama harus tinggal 

bersama Firman dan bersama dengan Firman para saudara pergi untuk 
mewartakan Injil. 

1. Persaudaraan yang menjalankan misi

Sejak awal jelas bagi Fransiskus tujuan Ordo yang ia dirikan: 
"Saudara-saudara terkasih, pergilah,berdua-dua ke berbagai belahan 
dunia dan wartakanlah kepada manusia damai dan pertobatan untuk 
pengampunan dosa" Saat itu mereka berjumlah delapan saudara. 

Fransiskus yakin akan hal ini bahkan ketika ia menghadap undangan 
Kardinal Hugolinus yang berusaha membatasi tindakan Fransiskus: 
"Yang Mulia, apakah Anda pikir atau Anda percaya bahwa Tuhan 
mengirim saudara- saudara hanya untuk wilayah ini? Tetapi aku 
berkata kepadamu, sebenarnya, bahwa Allah telah memilih dan 
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mengutus saudara-saudara demi kebaikan dan keselamatan semua 
orang di seluruh dunia "(Legper 82). 

Justru dengan mengacu pada awal dan ingatan akan peran besar 
para misionaris yang selama berabad-abad memenuhi bumi dengan 
Injil Kristus, saat ini Ordo dipandang sebagai Persaudaraan-

kontemplatif-dalam-misi: sebuah persaudaraan yang, tinggal bersama 
Tuhan, menjadi Persaudaraan Saudara-Saudara Dina yang diutus 
untuk membawa Kabar Baik ke seluruh dunia; Persaudaraan yang 
menjalankan  program Yesus, yang memiliki "hati yang peka" dan 
mampu melihat"bahwa di lubuk hati manusia, budaya dan agama ada 
kehausan akan" air hidup ". 

Pada tahun 1982, Santo Yohanes Paulus II, berbicara kepada 
para saudara dina yang akan pergi menjalankan misi di sekitar 
masyarakat Roma, mengucapkan kata-kata ini: «Kamu juga pergi 
untuk menemui pria dan wanita di zaman kita! Jangan menunggu 
mereka datang kepada Anda! Cobalah untuk menjangkau mereka 
sendiri! Cinta mendorong kita untuk ini. Kata-kata Yesus: "Pergilah ke 
seluruh dunia ...", yang menegaskan universalitas penginjilan tanpa 
batas, orang-orang akan menemukan jawaban mengagumkan dalam 
spirit Anda, yang dicirikan oleh perjalanan keliling”. Dalam undangan 
yang tulus, Paus hanya mengingatkan kita tentang panggilan kita, 
bahwa harus pergi untuk bertemu, tidak menunggu, untuk mencari 
saudara-saudara kita, menekankan gerakan yang berasal dari cinta, 
model tindakan Allah.  "Sesungguhnya, Allah dalam Yesus Kristus, 
tidak hanya berbicara kepada manusia, tetapi mencarinya". 

Sebuah persaudaraan paroki hidup dan mengelola gerakan 

misioner ini sebagai kebutuhan yang pantas untuk dicintai. Dengan 
menghindari godaan kehidupan untuk diri sendiri, paroki hendaknya 
mewujudkan dengan segala cara perintah Kristus – “Pergilah” - 
bergema terus menerus dalam kehidupan dan dalam pekerjaan. 
Bukankah misi merupakan paradigma yang paling mencerahkan dari 
setiap reksa pastoral, contoh yang harus diikuti untuk setiap rencana 
dan proyek? Namun, bukankah misi itu merupakan "ekspresi 
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maksimum dari pemberian diri" yang dipersembahkan oleh seorang 
Saudara Dina kepada Allah karena panggilan yang diterimanya? 

Kita tidak boleh mengabaikan bahwa tidaklah mudah 
menyelaraskan antara “tinggal bersama Allah” dan “pergi untuk 
mewartakan” dalam kehidupan di paroki. Secara khusus, ada risiko 

bahwa unsur tinggal bersama Allah tidak terhubung dengan kehidupan 
misioner. Ada banyak tantangan pastoral yang akan mempengaruhi 
pelayanan paroki fransiskan serta mengaburkan cakrawala Gereja 
universal dan seluruh dunia. Marilah kita lihat beberapa:  

• merasa puas dengan umat yang hadir, menjaga tradisi, apa dan
bagaimana hal itu selalu dilakukan;

• menutup diri dalam sakristi dan biara, pelayanan pastoral hanya
semata-mata pada perayaan sakramen.

• terlalu banyak berurusan dengan aspek-aspek sekunder yang berisiko
menjadi bahaya nyata, "seperti birokratisasi, fungsionalisme,
demokrasi, perencanaan manajerial daripada perencanaan pastoral",
yang tidak jarang terakumulasi menjadi sebuah struktur yang berat dan
tidak selalu diperlukan »

• menghabiskan terlalu banyak energi untuk melakukan, mengatur

banyak inisiatif, dan apalagi melatih orang;

• menekankan dimensi klerikal daripada karisma Fransiskan;

• tidak mengembangkan cirikhas Fransiskan dalam pengelolaan
paroki.

Justru untuk menghindari risiko reksa pastoral dari 
kenyamanan dan ketertutupan serta penekanan aspek sampingan 
tertentu, persaudaraan parokial harus melakukan sebuah revolusi, 
memulihkan dengan kuat dimensi khas spiritualitas kita, dan berusaha 
untuk melakukan cara misi fransiskan, dengan selalu mengingat bahwa 
misi penginjilan adalah raison d'etre dari Ordo, sehingga akan terjadi: 
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• Persaudaraan yang memikat, karena kesaksian tentang
kehidupan pribadi Yesus yang memesona, misionaris pertama dari 
Bapa, menyebarkan keharuman dan hasrat akan kekudusan, di mana 
orang sangat mendambakannya; karena komitmen para Saudara 
menjadi guru pertama dari saksi-saksi Injil yang sejati, bergembira 

dalam melakukan koreksi persaudaraan dan "menjadi tumpuan kaki 
orang lain" (Petuah 19.4). Persaudaraan hendaknya menyadari bahwa 
pilihan pastoral pertama adalah kekudusan, untuk dijalani dan 
ditawarkan melalui kehidupan Kristen yang sejati. 

• Persaudaraan yang selalu dalam perjalanan. Sebuah
persaudaraan yang mampu bersaksi, sementara di satu sisi menarik 
umat beriman, di sisi lain itu didorong oleh keinginan dan komitmen 
untuk bertemu keluarga yang tidak datang ke paroki: untuk 
mendengarkan mereka, mendorong mereka, menunjukkan solidaritas 
dan berbagi iman dengan mereka; tertarik oleh mereka yang 
mengalami situasi penyakit, rasa sakit, terpinggirkani dan yang 
mungkin tidak memiliki orang di mana ia bisa mencurahkan 
penderitaan mereka dan sektor-sektor itu belum diterangi oleh cahaya 
Injil seperti dunia komunikasi, seni, budaya, ekonomi, politik dan 

hiburan. Singkatnya, persaudaraan yang merasa diutus oleh Tuhannya, 
"Kakimu berkasutkan kerelaan untuk memberitakan Injil damai 
sejahtera” (Ef 6:15) dan dalam hati keinginan untuk membagikan 
iman, yang "diperkuat dengan memberikannya”. 

• Persaudaraan yang ramah, yang mampu merayakan
perjumpaan yang sejati yang bersifat manusiawi dan spiritual yang 
nyata, menunjukkan penerimaan yang hangat, dimulai dengan 
mendengarkan, sakramen Rekonsiliasi dan pelayanan penghiburan. 
Persaudaraan yang tahu bagaimana menerima mereka yang berada di 
luar jangkauan Gereja: sebab, kaum hidup bakti tidak bisa puas dengan 
hidup di Gereja dan untuk Gereja. Ia harus keluar bersama Kristus 
menuju Gereja-gereja Kristen lainnya, menuju agama-agama lain, 
menuju setiap pria dan wanita yang tidak menganut keyakinan agama 
apa pun. 
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• Persaudaraan kenabian. Mengikuti contoh Fransiskus, yang
"seluruh dirinya menjadi  lidah" (1Cel 97), persaudaraan hendaknya 
mewartakan Injil melalui kehidupan persaudaraan, dengan liturgi, 
dengan kegiatan-kegiatan yang biasa, menawarkan kebaikan dan 
keindahan Sabda Allah yang menerangi nilai-nilai kehidupan; 

memperhatikan orang miskin, menyurakan suara orang-orang yang 
tidak berani bersuara; berani mengecam kejahatan dunia dengan 
"pedang Roh, yaitu, Firman Allah" (Ef 6:17); ia harus menciptakan 
tindakan-tindakan  baru, perubahan gaya hidup demi sebuah 
penginjilan yang berkualitas, pilihan cara yang sederhana, kedekatan 
yang konkret dengan yang terpinggirkan, solidaritas dengan yang 
lemah. 

• Persaudaraan selalu dengan "pintu" terbuka, yang tahu
bagaimana menggabungkan irama hidup dalam biara dengan ritme 
kehidupan masyarakat. Sebuah persaudaraan yang, karena merupakan 
peziarah dan perantau, memiliki simpati bagi para peziarah dan orang 
asing, bagi mereka yang tersesat di dunia kehidupan yang kompleks 
atau yang telah menyerah, berkecil hati di tepi kehidupan. 

2. Persaudaraan missioner yang membangun  paroki missioner

Terdiri dari para saudara, misionaris karena panggilan dan 
karisma, Persaudaraan parokial hendaknya hidup dalam misi 
universal, digerakkan oleh keinginan bahwa semua orang tinggal di 
wilayah paroki tersebut harus mengenal Kristus dan mengalami Kasih-
Nya. Sadar bahwa penginjilan masa kini harus baru dalam 
semangatnya, dalam metodenya, dalam ekspresinya ia bermaksud 
untuk menjalani dinamisme misioner Fransiskan yang diperbarui 
untuk diperkenalkan ke dalam penginjilan paroki, untuk menjadi: 

• Paroki misioner. Di Gereja, yang melanjutkan misi Kristus
sendiri sepanjang sejarah, paroki hendaknya dalam batas tertentu 
memberikan ruang bagi Kerajaan Allah, berjuang untuk rekonsiliasi, 
pengampunan, perdamaian, dan penerimaan orang asing, keadilan, 
kebenaran. Dengan cara tertentu, persaudaraan penginjilan berbagi 
dengan komunitas gerejawi dengan hati nurani, kerohanian dan 
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dinamismenya untuk menularkan kepada orang Kristen kesadaran 
akan panggilan misioner mereka, untuk membangkitkan dan 
mempromosikan panggilan untuk misi ad extra. (ke luar). Dengan 
demikian, kaum awam yang diinjili pada gilirannya menjadi penginjil, 
misionaris di paroki itu sendiri dan ad extra (ke luar). Paroki yang 

misioner harus menghidupi tiga sikap ini setiap hari yakni 
mendengarkan, menerima dan pergi. 

• Paroki yang pertama mengemakan warta Inji. Sebenarnya
pewartaan merupakan prioritas dalam misi. Sebuah paroki yang 
membiarkan dirinya diliputi oleh semangat apostolik karena pewartaan 
para Rasul setelah Pentakosta membuat pewartaan pertama sebagai 
landasan dari proyek penginjilan. Dan justru karena pewartaan yang 
menghasilkan iman, paroki hendaknya pertama-tama mengarahkan 
dirinya kepada mereka yang belum mengenal iman, seperti mereka 
yang beragama lain, atau belum menerimanya, atau telah 
meninggalkannya, atau melupakannya, atau masih 
mempertimbangkan pilihan mereka dalam menghadapi semacam 
"meja" agama yang sangat banyak saat ini. Dan, di samping pewartaan 
pertama, sebagai perkembangan alaminya, tidak pernah hilang 
“kenangan eskatologis" akan penantian kemuliaan Tuhan, masa depan 
itu yang mengisi masa kini dengan harapan. 

• Paroki dengan komunikasi yang baik, melalui bahasa yang
dapat dimengerti dan semakin cocok untuk pewartaan yang efektif, 
menceritakan Firman Tuhan dalam kata-kata manusia masa kini. Suatu 
paroki yang, yakin bahwa dialog adalah metode penginjilan yang 
disukai, melihat di dalamnya sebuah pusat latihan tentang 

keterbukaan, keterampilan mendengarkan, penerimaan dan 
mengintegrasikan perbedaan, dengan menghormati identitas mereka. 
Dan agar komunikasi seperti itu terjadi, perlu, seperti yang dikatakan 
Paulus VI, "memandang dunia dengan simpati yang sangat besar". 

• Paroki keluarga, yang mendorong penyaluran iman dalam
keluarga, "Gereja domestik", membangun komunitas paroki lebih 
sebagai keluarga yang terbuka dan ramah, berbagi dalam peran yang 
berbeda dan terutama pelayanan kaum awam, di mana setiap orang 
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dapat menemukan ruang yang memadai. untuk panggilannya dan 
kemungkinan konkret untuk mewujudkan anugerah-anugerah yang 
diterimanya yang merupakan manifestasi dari kehadiran Roh; di mana 
penginjilan melibatkan semua anggota Umat Allah, mendorong 
mereka untuk menghidupkan dan menjalankan imamat pembaptisan 

mereka, dimulai dengan penerusan iman oleh keluarga Kristen; di 
mana para penanggungjawab memahami dari mulut semua orang yang 
setia, karena Roh Kudus menghembuskan setiap anggota; paroki 
mengusahakan persatuan yang tidak akan pernah menjadi 
keseragaman, tetapi menyatukan secara organis keanekaragaman. 

• Paroki dengan biara "tanpa batas", yang mengembangkan
kerja sama nyata dengan beberapa proyek misi ad gentes, lebih 
memilih proyek-proyek Ordo, merangsang pembentukan kelompok-
kelompok misionaris, di mana mereka bisa memahami“Katekismus 
misionaris” yang merupakan sejumlah teks Magisterium dan Ordo 
yang diilhami oleh misi tersebut. Setelah terbentuk, umat awam juga 
dapat membantu kita memikirkan kembali bentuk-bentuk yang 
mengungkapkan karya- karya misioner. 

• Paroki yang peka dan berbela rasa: terhadap orang-orang
miskin yang ada di wilayah paroki itu, mempromosikan bentuk-bentuk 
pelayanan cinta kasih bagi yang kurang beruntung; menghayati 
hidupnya sebagai alat perdamaian dari Tuhan dengan mengusahakan 
perdamaian,; dan membangun rekonsiliasi antara mereka yang 
terpecah, antara budaya yang berbeda, dengan ibu pertiwi; terhadap 
setiap makhluk di mana paroki melihat wajah Allah bersinar, hidup 
dalam rasa syukur yang penuh sukacita kepada Sang Pencipta. 

• Sebuah paroki dengan hati Fransiskus: di mana sukacita yang
sempurna tumbuh dalam hati "kawanan kecil" yang dipimpin oleh 
gembala yang baik, yang mempercayakan perjalanan dan kehidupan 
paroki, sambil menyadari bahwa di atas semua rencana pastoral 
terdapat kepastian janji Yesus: "Aku bersamamu setiap hari, sampai 
akhir dunia" (Mat 28,20). 
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Saran untuk REFLEKSI DIMENSI MISSIO 

1. Baca, renungkan, dan bandingkan:

• Mat 28, 16-20; Yoh 20, 19-23; Kisah Para Rasul 1, 6-8.

• AngTBul 16, 1-13; AngBul 12, 1-4a.

•KonsUm 116-118; RFF  32-33; 84; 85; 90;.

• Redemptoris Missio 33-34; 37-38; 71-74; Vita consecrata 77; 97-103

2. Aspek apa dari dimensi ini yang ada dalam kehidupan persaudaraan
dan di dalam paroki? Setelah penegasan komunitas, ambil atau perkuat
beberapa inisiatif.




