TUGAS & TANGGUNGJAWAB PETUGAS AMONG TAMU & KOLEKTAN DALAM MISA SABTU-MINGGU
GEREJA KATOLIK KELUARGA KUDUS, PAROKI RAWAMANGUN
1.

Petugas Among tamu & Kolektan hadir lebih awal ± 30menit sebelum Misa dan wajib memahami SOP. 10 Menit sebelum Misa, berdoa bersama.

2.

Jumlah petugas pada setiap kali Misa hendaknya mencukupi (minimal berjumlah 10 orang).

3.

Koordinator Among Tamu & Kolektan bisa Ketua lingkungan/ seksi liturgi Lingkungan/ Ketua Kelompok Kategorial, yang bertugas mengkoordinir/
mengatur penempatan lokasi masing-masing petugas dan memberi pengarahan agar tugas pokok dapat berjalan lancar. Petugas dihimbau untuk tidak
berdiri berjajar di barisan belakang tetapi menyebar di dalam gereja.

4.

Petugas mengenakan tanda petugas (Samir), menghitung & mencatat jumlah kantong kolekte warna Merah & Biru yang keluar dan kembali di buku
Monitoring (pada minggu biasa, masing-masing selalu berjumlah 23), serta menyiapkan secara berpasangan kantong merah dan biru untuk
didistribusikan ke tiap kelompok tempat duduk yang ada tanda Salib nya. Pastikan kantong dalam kondisi baik (tidak terbalik dan tidak bolong).

5.

Di setiap pintu masuk, 1-2 orang petugas menyambut umat yang hadir dengan senyum ramah dan sopan (dihimbau untuk menyapa umat), sambil
mempersilakan/ mengarahkan umat menuju ke deretan tempat duduk yang masih kosong dari bagian depan.

6.

Petugas mengantar umat yang terlambat, hanya sampai BACAAN INJIL, dan HANYA dari lorong samping sayap kiri dan kanan

7.

Pintu masuk yang dibuka, hanya PINTU UTAMA dan SAMPING KANAN yang sudah di pasang blower air curtain.

8.

Petugas wajib menjaga ketenangan, ketertiban & kekhidmatan Misa, mengatur barisan umat pada waktu penerimaan komuni & berkat anak.

9.

Petugas mengeluarkan kursi bakso hanya pada saat misa hari MINGGU pukul 08.30 dan mengantisipasi umat secara ramah dan sopan untuk tidak
membawa kursi bakso masuk ke dalam gereja. Setelah misa, petugas mengembalikan kursi bakso.

10. Setelah misa, petugas wajib menghitung hasil kolekte, membereskan WARTA MINGGU, ALKITAB dan PUJI SYUKUR serta memungut sampah di
bangku-bangku umat untuk ditempatkan di tempat yang benar.

TERIMAKASIH, SELAMAT MELAYANI !!

Berlaku mulai 01-Mar-2017

Sie Liturgi – Subseksi Amongtamu & Kolektan

