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OMK Berhikmat, Gereja Bermartabat

  

  

  

Orang Muda Katolik (OMK) merupakan Gereja masa kini, ujung tombak gereja sekaligus
pelopor  gerakan perubahan yang baik dalam gereja. Salah satunya terdapat dalam dekrit 

tentang kerasulan awam, Apostolicam Actuositatem art. 12 yang mengatakan, “kaum muda
merupakan kekuatan amat penting dalam masyarakat zaman sekarang, pentingnya peran
kaum muda dalam masyarakat itu menuntut dari mereka kegiatan merasul yang sepadan dan
menjadi saksi Kristus yang hidup”. Untuk mewujudkan hal tersebut dibutuhkan adanya orang
muda yang terpanggil agar dapat menyusun, melaksanakan, mengevaluasi program-program
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kegiatan pengembangan diantara OMK tersebut.

      

Kepengurusan Orang Muda Katolik (OMK) untuk periode 2017-2020 telah berjalan selama 1
tahun. Namun terhalang oleh kesibukan dalam pekerjaan, sehingga Ketua sebelumnya
mengundurkan diri dan terpilihlah Sdr. Ferdinan John Budiman untuk melanjutkan tugas
pelayanan dalam kepengurusan OMK hingga tahun 2020.

  

  

Dengan adanya perubahan kepengurusan tersebut, maka, pada tanggal 27 Januari 2019, hari
minggu biasa ke III, pukul 08.30, telah diadakan upacara pelantikan Ketua Plt dan pengurus
OMK yang baru. Janji jabatan diucapkan dihadapan Allah, RP. Yohanes Purwanta, MSC, RP.
Hironimus Dahua, MSC, RP. John Lefteuw, MSC.

        

  

 2 / 3



OMK Berhikmat, Gereja Bermartabat
Last Updated Saturday, 09 February 2019 15:17

        Seusai Misa dilanjutkan dengan acara kebersamaan di Aula 1, dalam acara kebersamaantersebut, dipaparkan struktur dan program OMK yang akan berjalan disepanjang tahun 2019 ini.        

  

        Sehubungan dengan gerakan tema baru, yakni Tahun berhikmat, dari sila keempat, denganlambang kepala banteng, kepala banteng tersebut dapat mewakili gambaran yang sangat sukaberkumpul dalam kawanannya, sama seperti OMK, dan dapat dimaknai kembali bahwa setiapkeputusan dilakukan bersama dan dalam kekeluargaan. Kiranya dengan gerakan dari silakeempat tersebut, kepengurusan yang baru, dapat memberi semangat kekeluargaan yang barutidak hanya dalam lingkup teman-teman OMK namun juga mampu merangkul masyarakatgereja.    Bagi yang ingin bergabung dengan kami, OMK Kemakmuran, berumur 13 - 35 tahun dan belummenikah bisa menghubungi Ferdinan John di 081283927376.

 3 / 3


