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KEBIJAKAN PERIBADATAN PAROKI-PAROKI  DI KEUSKUPAN SURABAYA 
PASCA  KETENTUAN PASTORAL KEUSKUPAN ke-VI. 

14 Juni 2020 
 

KELSAPA - Kepanjen Mulai Misa pada 1 juli dg segala protocolnya. Koordinasi dg gugus 
covid kecamatan smpe kota jg sdh dilakukan. Misa Minggu rencana 
menjadi 7 misa dg sistim per wilayah. 

SAV - Widodaren sdh bentuk Tim, pemberitahuan ke gugus kecamatan dan alat 
cukup. Rencana mulai misa Harian tgl 1 Juli, Mingguan 11 Juli. 

ST MIKAEL - Perak 26 juni menerbitkan surat penundaan untuk misa bersama di gereja 
sampai pemberitahuan lebih lanjut. 

ST. MARINUS- Kenjeran Diedarkan Surat Pemberitahuan kepada umat: Bulan Juli belum 
dimulai misa Umat, masih tetap dengan cara Live streaming sampai 
pemberitahuan lebih lanjut. 

RPD - Pogot penundaan untuk misa bersama di gereja sampai pemberitahuan 
lebih lanjut. 

SMTB - Ngagel Tgl 24 Juni menerbitkan surat pemebritahuan kepada umat tentang 
kesiapan menuju new normal dan pemberitahuan tentang belum 
dibukanya gereja untuk Misa Umat sampai pemberitahuan lebih 
lanjut. 

KRISTUS RAJA - Ketabang Tanggal 24 juni diterbitkan  surat kepada umat tentang Penundaan 
pembukaan Gereja untuk misa umat.  Sampai pemberitahuan lebih 
lanjut. Misa tetap secara live streaming.  Pengumuman Pastor 
Paroki bisa diakses di : 
https://www.youtube.com/watch?v=1YLPdm-
DMYg&feature=share&fbclid=IwAR39V3RaTiBtck6UBHz-
A5Pn3lVUvXgahDlLEvs_0YGJsPwapdiWGp7_vsI 

 

ALGONZ  Rapat  19,23 dan 25 juni. Koordinasi dengan kecamatan, polsek dan 
koramil, enam Lurah dan Puskesmas. Diputuskan bahwa Gereja 
Algonz sebagai “Gereja Tangguh Semeru Wani Jogo Suroboyo”, 
maka dibentuk SATGAS Gereja Algonz tangguh Semeru (Sehat, 
Aman, Tertib dan Rukun). Akan ada rapat lanjutan tgl 2 juli 

REDEMPTOR MUNDI Juli sebagai bulan Sosialisasi New Normal, Misa dimulai Agustus 

STEFANUS Terbitkan surat pemberitahuan kepada seluruh umat, bahwa Masih 
melanjutkan misa secara live streaming sampai pemberitahuan 
lebih lanjut. 

YAKOBUS Mulai Misa pada tgl 11 Juli. Sedang urus perijinan dg Gugus Tugas 
Kota. Jikalau terjadi situasi sebaliknya, maka minggu berikutnya 
ditutup kembali. 

ST YUSUF - Karpil Misa Harian dimulai tgl 6 Juli. Sudah diterbitkan Surat edaran 
ketentuan pastoral dan pengumuman Umat. Tahapan Sosialisasi: 
Pembuatan flyer,  Team Aksi Tanggap Covid membuat dan 
mengumumkan protokol kesehatan di saat Misa, pengumuman 
bagi seluruh Umat, penyampaian alur dan prosedur mengikuti misa 
dalambentuk Video, Uji coba dengan petugas misa terbatas, baru 
mulai misa mingguan. 

https://www.youtube.com/watch?v=1YLPdm-DMYg&feature=share&fbclid=IwAR39V3RaTiBtck6UBHz-A5Pn3lVUvXgahDlLEvs_0YGJsPwapdiWGp7_vsI
https://www.youtube.com/watch?v=1YLPdm-DMYg&feature=share&fbclid=IwAR39V3RaTiBtck6UBHz-A5Pn3lVUvXgahDlLEvs_0YGJsPwapdiWGp7_vsI
https://www.youtube.com/watch?v=1YLPdm-DMYg&feature=share&fbclid=IwAR39V3RaTiBtck6UBHz-A5Pn3lVUvXgahDlLEvs_0YGJsPwapdiWGp7_vsI
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SMK - Pagesangan Belum ada ketentuan. Tunggu perkembangan. masih memproses 
ijin resmi berjenjang dari RT RW Kecamatan Polsek. Walau DinKes 
sudah Check on the Spot dan Clear 86. Sudah buat surat Ketentuan 
/ Protokol utk yg mau ikut misa agak detail. Dari 3X Rapat Tim 
Cegah Covid DPP Harian Tim Kesehatan & Perwakilan Lingkungan2 

 

HKY - Katedral Juli sebagai bulan Sosialisasi New Normal, Misa dimulai Agustus. 
Kuota umat ditentukan  300 org (daya tampung 1.500).  
RKZ belum misa membuka pintu untuk misa umat mengingat 
banyak para suster lansia. 

YOHANES PEMANDI  Para romo bersama DPP BGKP msh dlm proses pembicaraan ttg 
pembukaan grj. diharapkan hari minggu ini sdh ada keputusan final 
utk YOPEM 

GYB memutuskan belum membuka Misa New Normal sampai dengan 
pemberitahuan selanjutnya. Misa"Live Streaming harian"tetap 
diadakan juga misa"Live Streaming hari Minggu"(2 kali) 
Sudah membentuk team gugus pengawas dan protokol kesehetan  
untuk persiapan misa new normal. 

SALIB SUCI Salib Suci sudah mempersiapkan segala sarana dan siap utk masuk 
new normal, namun karena Gereja Salib Suci yang berada di tengah 
desa Tropodo yang saat masuk dalam daftar zona merah dengan 
jumlah pasien COVID-19 yang banyak dan berdasarkan surat 
pemberitahuan dari Kepada Desa  Tropodo,  yang isinya bahwa 
semua rumah ibadat dalam wilayah desa Tropodo TIDAK DIIJINKAN 
UTK MELAKSANAKAN IBADAH BERJEMAAH atau DIHADIRI OLEH 
UMAT.  Dua bulan ke depan tetap live streaming. 

ROH KUDUS Misa harian tetap live streaming pkl.06.00 WIB dn Misa Minggu live 
streaming pkl.08.00 WIB disiarkan  Komsos eRKa. Sampai pada 
pengumuman lebih lanjut. (umat berada di dua kecamatan yaitu 
Gunung Anyar dn Rungkut. Kedua kecamatan ini zona merah 
penyebaran virus covid 19. Persiapan New Normal sedang 
dilaksanakan oleh DPH dn BGKP. Rapat persiapan 19 Juni 2020, 
Rapat kedua 24 Juni 2020 presentasi sistem pendaftaran umat yg 
mau ikut misa sesuai kuota, jumlah kursi yg diatur dgn nomor dn 
zonanya ada tawaran daftar secara online dn ada offline 
dipresentasikan oleh umat yg punya keahlian dibidang IT. Rapat 
akan berlanjut Rabu 1 Juli 2020 untuk memutuskan cara apa yg 
akan dipakai. 

PAULUS- Juanda Di juanda, sdh dilaksanakan persiapan2 utk new normal. Namun 
pihak AL belum memberi ijin tempat2 ibadah di areanya utk dibuka 
bagi warga umum, hy boleh utk prajurit dan pegawai sipil AL. 

SANMARIANN- Sidoarjo 25 Juni diterbitkan Surat Keputusan bahwa belum dibukanya 
penyelenggaraan Misa bagi Umat di gereja sampai pemberitahuan 
lebih lanjut. 

 

St. VINCENTIUS - Kediri Pembentukan Gugus dalam berbagai bidang per tgl 14 Juni yaitu : 
1. Gugus Sosial & Ekonomi :  
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membantu umat dalam memulihkan perekonomian ketahanan 
pangan dengan penjualan paket sayur mayur murah, susu gratis 
untuk anak usia 1-3thn, budi daya ikan lele dalam ember dan 
tanaman polybag. 
2. Gugus Peribadatan : Persiapan liturgi pelaksanaan Misa ; 
petugas, pilihan lagu dan teknis pelaksanaan Misa, termasuk jadwal 
umat yang hadir. 
3. Gugus Pastoral : Pelaksanaan pelayanan pastoral ; baptis, komuni 
pertama, krisma, kursus perkawinan belum bisa dilaksanakan. 
4. Gugus Kesehatan : Edukasi umat tentang protokol kesehatan 
selama peribadatan. 
 
Hari ini Minggu, 28 Juni 2020 Keempat Gugus sepakat : Belum bisa 
membuka Gereja untuk pelaksanaan misa baik harian maupun 
mingguan sampe umat bisa teredukasi dengan baik tata cara 
peribadatan yang baru.  
Surat Pemberitahuan Resminya akan diedarkan sebelum 1 Juli 
2020. 
Target pelaksanaan dibukanya kembali Gereja pada Bulan Agustus 
2020 

ST YOSEF - Kediri 10 juni ada kunjungan walikota: disarankan untuk membuka 
kembali tempat ibadat dengan surat pemberitahuan kepada : 
Pemkot, Polres, Kodim, Gugus Tugas Covid dan Kemenag. 
Berdasarkan rapat DPP 14 juni, dicoba untuk mengadakan misa 
terbatas (130 dari 400 daya tampung) pada tanggal 21 Juni pukul 
07.00 diadakan Misa dengan peserta : 23 orang ketua lingk/stasi - 
23 orang seksi liturgi lingk/stasi,-7 ketua wilayah, - 20 Asisten 
Imam, - 17 orang DPP, - 9 orang BGKP, - 3 orang suster PK,. 
Berikutnya akan dimulai pada 11 Juli (17.oo) Minggu 12 Juli  4 kali 
misa, setiap misa untuk 3 lingkungan kota. 

ST PAULUS - Nganjuk Nganjuk masih menunggu angka reproduksi efektif kasus baru =< 1. 
Sekarang RE msh 1,35. 

ST MARIA - Jombang Sudah mendapat ijin dari Gugus Tugas  Kab. Jombang.  Bisa misa 
mulai 1 Juli 

St MATEUS - PAre Sedang dipersiapkan oleh tim liturgi DPP termasuk kebijakan dan 
Tata tertib perayaan ekaristi. Sudah mengajukan ke Gugus kab. 
Kediri. Saat ini masih menunggu jawaban surat dari Gugus Tugas 
Covid KAb. Kediri. 

 

ST YOSEF - Mjkerto 30 Juni masih Rapat koordinasi persiapan new Normal, saat ini 
masih menunggu koordinasi dengan Gugus Tugas Covid Kota 
Mojokerto. Disiapkan  surat edaran kepada umat. 

ST MARIA - Gresik Diterbitkan Surat Keputusan untuk “belum membuka 
penyelenggaraan Misa untuk Umat di Gereja sampai 
pemberitahuan lebih lanjut 

St PAULUS - Bojonegoro Pada 14 Juni diadakan Rapat persiapan dengan pertemuan pertama 
bersama DPP dan tim,   baru persiapan penataan tempat. 
Mengingat covid 19 di kecamatan kota Bjn masih tinggi belum 
memutuskan untuk membuka kembali sampai saat ini. 
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ST PETRUS - Tuban memasang tempat cuci tangan dan hand sanitizer di beberapa titik 
serta  pemberian tanda pada tempat duduk di dalam gereja. Misa 
harian masih live streaming dan untuk selanjutnya masih menunggu 
keputusan dari Romo Kepala Paroki. 

 

ST YUSUF – Blitar  dan  
 St MARIA - Blitar 

sdh pert bbrp kali dan sdh mempersiapkan prasyarat protokol utk 
misa. Rencana misa harian tgl 6 juli dan misa minggu tgl 11 juli, 
stasi renc bln agustus menunggu perkembangan. Kami skrg 
menunggu koordinasi dg gugus tugas 

SMDTNA - Tulungagung 1. Belajar (mempelajari SE², dan Panduan dr Keuskupan) 17 
Juni 

2. Pembentukan Tim Penanggungjawab Misa New Normal (18 
Juni) 

3. Melengkapi sarana (tempat cuci tangan, mengatur dan 
menandai tempat duduk, dlsb) 25 Juni  

4. Hari Selasa yad (30 Juni) belajar bersama tim liturgi dan 
tatib. 

5. 7-21 Juli akan diuji coba memulai misa harian 
6. 26 Juli misa minggu, per wilayah (3 x misa) 

ST PETRUS-PAULUS  Wlingi merencanakan tetap di tgl. 1 dan 11 Juli. Romo Kepala Paroki sudah 
membuat surat edaran tentang Pembukaan Kembali Gereja dan 
sudah didistribusikan melalui para Ketua Lingkungan. Juga sudah 
menyiapkan video Panduan Mengikuti Misa New Normal. Bisa 
diakses di  https://www.youtube.com/watch?v=MelVaW-
srYI&feature=share&fbclid=IwAR2KWzs5v8zwi6EtP7mXtwv2baMtM
awlsSk4OMTN2jkFiX8PMvlUf0RaoYk 
 

ST FRANSISKUS - Resapombo  

ST FRANSISKUS - Mojorejo Jumat,16 Juni mengadakan pertemuan dengan para ketua 
lingkungan,sewilayah Lourensius untuk mempersiapkan diri 
rencana Perayaan Ekaristi,tgl.11 Juli,  

 

St CORENELIUS  - Madiun mempersiapkan diri baik sarana yg disesuaikan dgn protokol 
kesehatan maupun koordinasi dgn DPP maupun BGKP, ketua 
Wilayah dan Kaling serta para dr dan perawat yg ada di Cornelius.  
Prinsip Gereja siap melaksanakan peribadatan, terlebih kota 
Madiun sdh Zona hijau.  
1. Misa harian dilaksanakan 2 x pagi dan sore ( mulai 1 Juli) 
2 misa mingguan 6 x. ( Sabtu 2x ) dan Minggu 4 x (mulai 11 Juli) 

MATER DEI - MAdiun Sesuai ketentuan pastoral keuskupan Surabaya 1 Juli misa harian 
dan 11 Juli untuk misa mingguan.  
Hari2 ini sedang sosialisasi dan persiapan terakhir gereja dan tim 

REGINA PACIS - Magetan Tgl 20 Juni rapat dihadiri kabid, kasie DPP, BGKP, KaStasi, KaWil dan 
Kaling separoki. Agenda mempelajari surat edaran VI dan petunjuk 
umum kemudian membentuk 5 bidang teknis beserta penanggung 
jawabnya yaitu Tata tertib, Pemandu Umat, Liturgi, Asisten Imam, 
kebersihan dan sterilisasi. Saat ini masing" bidang sedang 
menyusun ketentuan praktis sesuai sikon umat setempat. 

https://www.youtube.com/watch?v=MelVaW-srYI&feature=share&fbclid=IwAR2KWzs5v8zwi6EtP7mXtwv2baMtMawlsSk4OMTN2jkFiX8PMvlUf0RaoYk
https://www.youtube.com/watch?v=MelVaW-srYI&feature=share&fbclid=IwAR2KWzs5v8zwi6EtP7mXtwv2baMtMawlsSk4OMTN2jkFiX8PMvlUf0RaoYk
https://www.youtube.com/watch?v=MelVaW-srYI&feature=share&fbclid=IwAR2KWzs5v8zwi6EtP7mXtwv2baMtMawlsSk4OMTN2jkFiX8PMvlUf0RaoYk
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ST MARIA Ponorogo sudah melaksanakan 1 putaran misa new normal. Misa hari 
minggu dibuat 3x. Mengacu surat edaran kemenag RI no 15 dan 
surat edaran dari kemenag jatim dan kabupaten ponorogo lalu kami 
membuat surat ke ketua gugus tugas percepatan penanganan covid 
di tingkat kabupaten. Lalu mendapat respon baik dari 
gugustugas,polres,kodim dan bnpb daerah. 

ST HILARIUS  Klepu Sudah siap melakukan misa umat secara phisical distancing. 

 

ST PIUS X Blora Hari Rabu, 24 Juni 2020 datang Tim Gugas Blora memeriksa 
kesiapan peribadatan gereja St. Pius X dan hasilnya memuaskan. 
Rencana pelaksanaan misa mulai 1 Juli 2020 diawali dengan misa 
harian dulu, Misa Minggu dengan menghadirkan umat akan dimulai 
pada tgl 12 Juli 2020. Misa Minggu mulai tgl. 12 Juli 2020 
dilaksanakan dua kali dibagi per wilayah.Pagi Pk. 7.00 dan sore Pk. 
17.00. 
Dalam minggu2 ini sedang menyiapkan perijinan untuk stasi2 di 
Paroki St. Pius X.  Yang diajukan perijinannya sementara 3 kapel 
stasi dulu. 

ST PETRUS-PAULUS Rembang  saat ini sedang dimatangkan SOP atau prosedur pembukaan gereja 
yg dimulai pada rapat tgl 18 Juni 2020 lalu dan dilanjutkan pada 
pembahasan yg lebih matang pada Minggu, tgl 28 Juni. Hanya kita 
belum berbicara pada tgl pembukaan gereja mengingat situasi 
kondisi, dimana utk Minggu ini jumlah positif covid di  Rembang 
malah naik cukup banyak. Intinya kita hanya mempersiapkan SOP 
nya dulu. Jika kondisi lingkungan sudah memungkinkan maka, kita 
sdh siap dengan SOP pembukaan gereja yg sdh kita buat. Demikian 
Romo info dari Rembang. 

St YOSEF Ngawi sudah melakukan uji coba misa harian lingkungan mulai tgl. 22-25 
Juni, pk. 17.00 wib. Bertempat di Balai Paroki. Selesai misa 
dilanjutkan dengan Sambung Rasa dan perkenalan dengan pastor 
paroki yg baru. Sekali misa dua lingkungan, yg hadir 45-60 orang 
dewasa. Kegiatan lancar, dan akan dievaluasi untuk persiapan 
pembukaan misa di Gereja 

ST. WILLIBRORDUS Cepu tim tanggap covid-19 sedang melakukan persiapan agar bisa 
mengajukan ijin peribadatan di gereja paroki bersama umat 
saat ini sosialisasi sedang berlangsung. belum ada keputusan kapan 
akan dimulai misa bersama umat 

Kuasi Paroki KRISTUS RAJA 
Ngrambe 

Lakukan koordinasi internal. Sdh ajukan surat ke desa n camat. 
Kamis - minggu awal juli sosialisasi ke stasi2.  Misa harian bisa mulai 
1 juli, misa mingguan mulai 11 juli. Stasi jatimulyo sdh mulai dg 
ibadat sabda minggu terakhir Juni. 

 

 

Surabaya, 28 Juni 2020 


