
MILESTONE

C.2
GOLONGAN

IMAM

AWAM

KELUARGA

Makin banyak keluarga yang
telah membenahi ekonomi
rumah tangga (ERT)

Makin banyak keluarha yang menjadi
rujukan dalam pengelolaan ERT.

AKTIVIS

Meningkatnya jumlah kaderisasi
tingkat stasi

Makin banyak umat menjadi tokoh dalam
bidang seni, budaya, olahraga, pendidikan,
kesehatan, pelestarian lingkungan

KATEGORIAL
Makin banyak petani unggulan, aktivis
(terlibat dalam berbagai bidang), tokoh
panutan.

Menguatnya jejaring antarkomunitas doa.

BIARAWAN/BIARAWATI

C.3 PEMBINAAN

CALON IMAM

AWAM

KELUARGA

Semakin banyak pasangan suami istri
yang mendapat pembinaan berjenjang
untuk membangun ketahanan keluarga
yang mencakup seluruh aspek.

Adanya gerakan bersama
pewarisan nilai-nilai kristiani
kepada anak dalam keluarga.

Meningkatnya jumlah keluarga
yang kreatif menciptakan tradisi
keluarga katolik.

PEMBINAAN ANAK,
REMAJA, DAN OMK

Meningkatnya jumlah berbagai
event dalam komunitas gereja
maupun masyarakat yang
diorganisir OMK setiap tahun
di paroki.

Meningkatnya jumlah kegiatan
pembinaan iman dan moral untuk
anak. remaja, OMK yang
terstruktur, terintegrasi,
tersistematisasi,

PEMBERDAYAAN
PEREMPUAN

Makin banyakperempuan
yang sadar akan martabat
dan tanggung jawabnya
sesuai status hidup.

PEMBINAAN AKTIVIS

PEMBINAAN HIDUP BAKTI

C.4 PELAYANAN

LITURGI DAN
PERIBADATAN

IBADAT DAN DEVOSI
bertumbuhnya inovasi berbagai
model tradisi doa katolik

TEMPAT ZIARAH

PEWARTAAN DAN
EVANGELISASI :
MEDIA MASSA

Berkembangnya media publik
dan media sosial yang efektif
dan inovatif bagi pewartaan dan
pelayanan Gereja

Makin banyak umat menjadi
rujukan keteladanan hidup jujur,
rukun, dan berbagai nilai
kehidupan dalam masyarakat.

Pewartaan menggairahkan dengan menggunakan
alat komunikasi sosial dengan bahasa sederhana dan
mudah dimengerti, serta mencerdaskan umat.

PELAYANAN
KEMASYARAKATAN

LEMBAGA KESEHATAN

LEMBAGA PENDIDIKAN

LEMBAGA KARITATIF DAN
PEMBERDAYAAN

KERASULAN BUDAYA DAN OLAHRAGA

NARKOBA DAN MIRAS

Makin banyak keluarga yang paham
dan sadar dan menjaga diri dari
bahaya narkoba, miras, dan segala
jenis penyakit masyarakat yang
mereka hadapi.

JPIC (Justice, Peace,
and Integrity
Creation)

Makin banyaknya upaya upaya /
kelompok kelompok peduli
lingkungan, peduli air, dan udara,
kelompok perubahan iklim, dan
lain-lain yang ditangani oleh warga
gereja.

PAGUYUBAN DAN
PERSADUARAAN

Adanya program yang dimonitor dan
dievaluasi dengan baik terkait
pembangunan komunitas lintas iman
berangkat dsri tingkat lingkungan
berkembang ke tingkat lainnya sesuai
kebutuhan yang ada.

C.6 SARANA DAN
PRASARANA

GEDUNG DAN
TANAH

Inventarisasi aset yang
belum termanfaatkan.

Setiap paroki harus memiliki
masterpland komplek gereja
2016-2035

KEUANGAN

Ada tim yang empunyai
kemampuan mengases dan
mengawal dana di tingkat
kevikepan

Ada tim yang mengelola dan
dari pemerintah untuk
kaderisasi dan kegiatan
pemberdayaan warga.

PERALATAN /
PIRANTI PASTORAL

TEMPAT ZIARAH

C.5 TATA KELOLA
PASTORAL

MANAJEMEN
PASTORAL

Adanya ketertiban semua jenis
administrasi, sistem
dokumentasi, dan pengarsipan
di setiap paroki, dan lembaga
karya KAS secara rapi, aman,
dan efisien.

PENGUATAN INSTITUSI

ADMINISTRASI
PASTORAL

Terwujudnya ketertiban
administrasi pastoral, pencatatan
peristiwa dan pelayanan pastoral,
pengarsipan, dan
pendokumentasian yang rapi,
aman, dan efisien.

PENGEMBANGAN
WILAYAH

LEMBAGA PELAYANAN

C,1 UMAT
BERIMAN

Umat semakin cerdan dan kritis
terhadap dinamika

Makin banyak keluarga yang harmonis

Makin banyak lingkungan yang
membangun kerja sama lintas iman.
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