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Pada hari Minggu tanggal 30 November 2014 yang lalu, tim KOMSOS gereja Bunda Hati Kudus
berkesempatan mengikuti acara temu KOMSOS se-KAJ yang diselenggarakan di Aula Atas
gereja Katedral Jakarta.

  

Acara dimulai pukul 09:00 WIB dan dibuka oleh Romo M. Harry Sulistyo, Pr. selaku ketua
KOMSOS KAJ yang menjelaskan secara singkat mengenai agenda pertemuan hari itu,
dilanjutkan dengan perkenalan sesama anggota seksi KOMSOS dari berbagai Paroki Dekenat
mulai dari Paroki Dekenat Pusat, Paroki Dekenat Timur, Paroki Dekenat Barat 1, Paroki
Dekenat Barat 2, Paroki Dekenat Selatan, Paroki Dekenat Timur, Paroki Dekenat Utara, Paroki
Dekenat Bekasi, dan Paroki Dekenat Tangerang.
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Selain itu, hadir pula sebagai pembicara Romo Vikjen (Vikaris Jendral) KAJ RD Samuel
Pangestu yang membahas mengenai Arah Dasar Pastoral 2015 (ARDAS 2015) dimana para
anggota seksi KOMSOS sejatinya menjadi pendukung dan sebagai sarana informasi bagi umat
terhadap ketiga pokok ARDAS yaitu: Gerakan Evangelisasi dan Refleksi, Pengembangan
kerasulan awam di bidang politik, kesehatan dan pendidikkan, dan pengembangan orang muda
katolik (OMK).

  

  

  

  

 Romo Harry Sulistyo kemudian melanjutkan kembali mengenai evangelisasi melalui seksi
KOMSOS sebagai media untuk pelayanan, sumber informasi dan penyaluran kasih bagi para
umat yang ingin melihat dan merasakan pelayanan injil yang bisa didapatkan oleh semua
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orang. Untuk itu, KOMSOS KAJ telah merencanakan beberapa kegiatan yang bisa
dilaksanakan bagi seksi KOMSOS yaitu pelatihan jurnalistik, rekoleksi, temu KOMSOS se-KAJ,
dan juga melalui media awards yang tahun ini yang akan diperlombakan adalah media online.

  

  

Selanjutnya Romo Harry mengulas mengenai salah satu media yang dapat digunakan sebagai
evangelisasi yaitu film.

  

Sahabat POSITIF! KAJ telah memproduksi sebuah film berjudul "NADA UNTUK ASA" sebuah
karya yang disutradai oleh Charles Gozali dan dibintangi oleh aktor dan aktris ternama di
Indonesia, seperti Mathias Muchus, Wulan Guritno, Acha Septriasa, Darius Sinathrya, dan
masih banyak lagi. Film yang diangkat dari kisah nyata seorang wanita penderita AIDS ini mau
mengajak semua insan untuk menghargai kehidupan dan menghormati martabat manusia.
Pada kesempatan tersebut hadir juga 
Inong Nidya Ayu
dan 
Marsha Timothy
serta sutradara Charles Gozali.
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    Tanya jawab pun terjadi, diantaranya mengenai alasan mengapa film ini harus ditonton, danbagaimana sang sutradara menghadapi anggapan bahwa ini hanya film yang mengangkat temasuatu penyakit tertentu yang berpotensi membuat banyak orang merasa resah dan khawatir.Romo Harry kemudian mengajak seluruh anggota KOMSOS untuk turut mendukung danmengajak umat menyaksikan film layar lebar yang akan mulai ditayangkan 5 Februari 2015,karena seluruh keuntungan film ini akan disumbangkan untuk peremajaan bangunan rumahsakit Saint Carolus.    Acara temu KOMSOS kali ini diakhiri dengan makan siang dan ramah tamah sesama pesertadari dekenat yang sama. Di situ, kami masing-masing berbagi nomor kontak dan e-mail sertamemaparkan program untuk kegiatan KOMSOS di paroki masing-masing. Para peserta punpulang dengan membawa souvenir berupa kalender-poster film "NADA UNTUK ASA",bookmark, beserta materi presentasi hari itu beserta trailer film "NADA UNTUK ASA".    
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