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PANITIA PEKAN SUCI 2014 
PAROKI SERPONG - ST. MONIKA 

 
 

NOTULEN RAPAT – 12 
 
Hari / Tanggal : Selasa / 18 Maret 2014 
Waktu  : 20.00 – 22.00 
Tempat : Ruang Kristoforus Gereja St. Monika Serpong  
Peserta  : (daftar terlampir) 
Agenda            : Koordinasi antar seksi (terutama di jumlah personel), konfirmasi daun palma,    
                           penentuan waktu sosialisasi masing2 bagian dengan wilayah/lingkungan yang   
                           bertugas, persiapan gladi bersih dll   
 
Agenda rapat selasa depan :  
Rapat Pleno berikutnya Tanggal 25 Maret 2014. (a kan diinfokan lagi kepastiannya) 
 
Pembahasan rapat ke 12 ini : 
 
Persiapan Pekan Suci per seksi : 
 

v Perlengkapan :  
o Pengeluaran yang sudah dikeluarkan : 

o Untuk pengeluaran konsumsi sampai saat ini Rp 789,000 (realisasi lebih 
rendah dari yang dibudgetkan) 

o Ada pengeluaran2 yang sebelumnya tidak dianggarkan : saringan abu Rp 
100rb, Double Tape dll, Baskom 

o Daun Palma :  
o hanya berharap dari sekolah2 (dari Ursula sudah tidak ada berarti 

berkurang 2000), diharapkan 6000 Daun Palma (jika rata2 1 sekolah 1000) 
o Pembagian akan diutamakan untuk misa2 tertentu (Minggu Palem misa 

kedua yang terbanyak)  
o Pengumuman umat diharapkan membawa daun palma sendiri, gereja tidak 

menyediakan + dilarang mengambil dari halaman St Ursula akan lakukan 
sebanyak 2 kali (Tgl 30+31 & Tgl 5+6) 

o Sie Dekorasi butuh untuk dekorasi 
o Sebelum dibagikan ke umat daun palma akan dirapikan     

o Akan dilakukan pembersihan Salib & Cat dudukan salib 
o Pemasangan kursi dari Pagi sampai selesai akan minta bantuan dari outsourcing 

kebersihan (budget dari Perlengkapan)  
o Mohon bantuan untuk merapikan kursi 2 orang per lingkungan (dari Wil 3,4,5) 

 
v Liturgi :  

o Jadwal pengakuan dosa sudah Konfirm (pak Stef) Tgl 1,2,3 April 14 
o Personel yang akan mengatur dalam pengakuan dosa : 3 orang (sebaiknya ibu2) 
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o Saat Tuguran (menyiapkan lilin2 kecil) à konfirmasi Legio lagi apakah ada 
personel yang bantu 

o Minggu Palma misa ke 2 : 
o Koor rencananya ada di selasar pintu utama gereja (koordinasi dengan pak 

Yopie & perlengkapan untuk sound system) 
o Jadwal Romo yang bertugas baru keluar Tgl 1 April 14 (kebiasaan Romo 

Pandoyo perarakan dari pintu gerbang, sedangkan Romo Yaya & Romo 
Lukas dari parkiran motor/bukit) 

o Dibutuhkan Tata Laksana untuk menyiapkan jalur perarakan (pagar betis) 
sekitar 20 orang (Sie Liturgi yang akan mengarahkan dari pos satpam 
sampai pintu gereja) 

o   Jumlah prodiakon : 12 – 14 orang (jika nambah akan mengambil kursi umat) 
o Pak Stef akan memastikan kesiapan prodiakon untuk Pembasuhan Rasul 
o Rapat selasa depan Pak Ben akan undang pak Totok (koordinator Prodiakon), 

mohon kehadiran Sie Liturgi lengkap (Pak Eko, Pak Stef, Pak Anton Suseno) 
o Tatakan Lilin : Permintaan cup yang reject dari pak Adhi tidak ada (Pak Ben akan 

tanyakan lagi ke pak Adhi alternatif jika beli ke vendor lewat pak Adhi. Alternatif 
lain : berupa tatakan kue  

o Gelas Tatakan lilin yang lama (berupa gelas air mineral) dapat dijual untuk 
mengurangi pembelian cup atau diserahkan ke PSE  
 

v Tata Laksana :  
o Setelah tuguran Kamis Putih (jam 12) Tata laksana akan menggeser bangku untuk 

persiapan Tablo 
o Setelah Tablo selesai, Tata Laksana akan merapikan bangku lagi 
o Petugas Tata Laksana untuk Tablo+jalan Salib : KEP (Angkatan 12) diharapkan 

30 personel à mohon hadir pada saat Gladi Resik & hadir dalam sosialisasi Tgl 
30 Maret 14 à surat akan dibuatkan ditujukan ke Pak Andreas Ketua KEP 
angkatan 12 
 

v  Paskah BIA :  
o Gladi Bersih menjadi Sabtu 5 April Jam 12.30-14.00 karena minggunya gereja 

sudah dibooking komuni pertama 
o Revisi rekaman (perbaikan dialog) sama dengan rekaman baru  
o Untuk itu dibutuhkan dana untuk rekaman lagi, bingkisan untuk anak2 yang 

bertugas à dicarikan dana dari Donatur Rp 20 juta (jika lebih akan dialokasikan 
ke konsumsi mengurangi anggaran konsumsi Paskah BIA, seragam untuk koor) 

o Di Hari H Dibutuhkan 1 ruangan untuk ruang ganti (ruang kecil aja di rumah 
depan gereja + Ruang Benediktus untuk pemanasan (Konfirmasi Tanya ke Pak 
Joko)  

o Koor dilatih oleh Rena 
o Bingkisan Buku Doa+sisipan pembatas buku dicetak di percetakan pak Lukas 

Sutedja, ditaruh di rumah bu Mey2 
o Dibungkus sebelum bu Mey2 pergi Tgl 15 atau Tgl 18, yang membungkus panitia 

Paskah BIA (mohon tetap dimonitor bu Syanti mengenai pelaksanaan, tempat 
penyimpanan dan personel yang memindahkan jika Bu Mey2 pergi)  
 

v Keamanan & Parkir :  
o Dalam 2 hari ini (paling lambat minggu ini harus sudah diinfokan semua) Pak 

Anton akan menghubungi Wilayah & Lingkungan2 yang bertugas & email surat 
dari PAM & Jadwalnya 
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o Sosialisasi PAM & Tata Laksana Tgl 30 Maret 14 Jam 10.30 (Ruang akan 
dibooking oleh Pak Anton Widodo) 
  

v Konsumsi :  
o Konsumsi untuk petugas TL tetap tidak disediakan 
o Saat Rabu Abu : Snack berupa Arem2 tidak sesuai dengan pesanan sie konsumsi 

(terlalu kecil), sie konsumsi sudah komplain sehingga harganya diturunkan dari 
Rp 5000 menjadi Rp 3000. (Catering yang menyediakan tidak akan digunakan 
lagi) 

o Selain Teh & kopi, gula akan disediakan 
o Realisasi konsumsi sampai saat ini lebih rendah dari anggaran  

 
v Kebersihan :  

o Bantuan Personel dari Wilayah : dari Wilayah 4 masih kurang sedangkan dari 
Wilayah 5 belum 
Kebutuhan : 
Wil 3 (St Laurentius) Sabtu Palma: 17.00 : 5 orang & 19.30 5 orang 
                                   Jumat Agung 8.00: 4 orang,15.00 & 20.00: masing2 6 orang   
Wil 4:Minggu Palma 6.00 : 3 orang, 8.30 5 orang, 17.00 : 5 orang, 19.30 : 5 orang 
          Sabtu Suci 17.00 : 6 orang & 21.30 : 6 orang 

                        Wil 5 : Kamis Putih : 17.00 & 21.00 masing2 6 orang 
                                    Minggu Paskah : 6.00 : 6 orang 9.00 : 6 orang 17.00 : 5 orang 

v Bendahara : 
o Tiap seksi yang akan mengajukan pembayaran, mengajukan dulu sebelumnya ke 

bendahara (untuk dilihat kesesuaian dengan anggaran) 
 

Hal2 Umum : 
 

v Tanggal 7 April sudah clear tidak ada kegiatan lagi 
v Himbauan Umat akan dicetak 3 Rim 

 
Hal2 Penting untuk pengingat : 
 

v Pencetakan Himbauan, Jadwal Misa Pekan Suci & Buku doa 
v Romo akan diingatkan untuk memindahkan mobilnya pada perayaan pekan suci (Akses 

ke posko kesehatan yang tertutup  parkir mobil menyulitkan jalur evakuasi)  
v Pengumuman umat diharapkan membawa daun palma sendiri, gereja tidak menyediakan 

+ dilarang mengambil dari halaman St Ursula akan lakukan sebanyak 2 kali (Tgl 30+31 
& Tgl 5+6) PIC : Sekretaris+Pak Wito 

v Rapat selasa depan Pak Ben akan undang pak Totok (koordinator Prodiakon) 
v Sosialisasi PAM & Tata Laksana Tgl 30 Maret 14 Jam 10.30 (Ruang akan dibooking 

oleh Pak Anton Widodo) 
 


