PROGRAM KERJA DAN KEGIATAN DPC TAHUN 2015 – 2020
NO
1

KODE

NAMA DPC

B-07/01

SAKRAMEN MAHA KUDUS SURABAYA

2

B-07/02

KELAHIRAN SANTA PERAWAN MARIA
SURABAYA

3

B-07/03

HATI KUDUS YESUS SURABAYA

KEGIATAN YANG DILAKUKAN
-

4

B-07/04

KRISTUS RAJA SURABAYA

-

KEGIATAN LAIN

Mengadakan pelatihan merajut Bersama
Pembekalan organisasi
Pelatihan memandikan jenazah
Mengadakan lomba merias wajah untuk diri
sendiri dengan memakai kebaya tradisional
Mengadakan lomba menghias tumpeng
Mengadakan pembekalan oleh WKRI DPD Jatim
Penjualan makanan kecil

KERJASAMA
DENGAN PARA
PIHAK ( MITRA)
-Bidang formasio paroki
-STIKES RKZ

Mendata anggota baru
Menjual beras murah
Kunjungan ke PT Yakult di ngoro mojokerto
Pembagian takjil Bersama PSE
Mengkoordinir misa jumat 1 ke puh sarang kediri
Mengadakan rekoleksi Bersama WKRI di Catholic
Centre bersama room Fusi Nusantoro
Mengadakan seminar GOLPUT DITINJAU DARI
IMAN KATOLIK Bersama Romo Didik
Mengadakan Latihan kulintang dan padus setiap
minggu
Menjual atribut dan seragam WKRI
Menjual sembako murah di lingkunga
WKRImengadakan simpan pinjam

-terlibat dalam syukuran
tahbisan imam
-terlibat dalam acara
memandikan patung bunda
maria
-membantu sebagai panitia
Hari Orang Sakit Sedunia

Mengadakan ziarah ke goa maria
Pelatihan membuat pot bunga dari kaleng bekas
Mengadakan demo kecantikan
Pelatihan membuat es mambo
Pelatihan membuat lontong kikil
Pelatihan membuat keset dari bahan pompom
Mendata anggota
Mengadakan berbagi kasih ke tukang becak dan
pedagang asongan di seputaran gereja
Mengadakan pelatihan ketrampilan: cara
membuat syrup, menata sanggul dll

-mengadakan misa syukur di
klinikpratama St Anna yg
selesai di renovasi
-menjadi tim doa dalam acara
Bible Kids
-mengikuti acara expo
panggilan

PSE Paroki

Bersama Kerawam
Paroki

-
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B-07/05

SANTO VINCENTIUS A PAULO
SURABAYA

-

6

B-07/06

SANTO YAHANES PEMANDI
SURABAYA

-

7

B-07/07

SANTA MARIA TAK BERCELA
SURABAYA

-

Bersama Sie kerawam mengadakan acara BIJAK
BERMEDSOS
Mengadakan simpan pinjam
Mengadakan penjualan makanan
Mengadakan konfercab
Pendataan anggota
Mengadakan cek gula darah ke anggota
Pembagian takjil
Mengadakan papsmear untuk umat bekerjasama
dengan poli lazarus dan poli pacar
Kunjungan ke TK Indriyasana 4
Mengadakan pelatihan sanggul
Mengikuti pelatihan Shourt Cours daur ulang
limbah plastic, koran bekas oleh BKOW
Menghadiri rapat besama BKWKI sub tenag barat
Surabaya
Brjualan makanan di kedai WKRI tiap minggu
Mengadakan baksos pemeriksaan darah gratis dan
penjualan makanan sehat Product Nutrifood
Menjalankan kantin WKRI tiap minggu

Sie kerawam paroki

-.mengikuti pembinaan
organisasi oleh Bimas katolik di
Tretes
-bersama YDI mengelola
Lembaga Pendidikan Katolik TK,
SD, SMP INDRIASANA IV
Surabaya

Kunjungan ke ranting – ranting
Mengadakan pelatihan membuat minuman dari
kedelai dan jagung
Mengadakan simpan pinjam
Sosialisasi pengurangan sampah plastic ke ranting
Mengadakan pelatihan melukis kain
Mengadakan penjualan di kantin paroki
Mengadakan rekoleksi dan kunjungan di seminari
Mengadakan Ziarah Rohani
Pelatihan membuat kue pukis dari bahan labu
Mendokumentasikan foto kegiatan
Pembinaan organisasi
Kaderisasi
Mengkoordinir untuk KTA
Mengadakan rekoleksi
Baksos pembagian sembako untuk pasukan kuning
Mengikuti dialog lintas agama
Mengadakan pelatihan ketrampilan memasak dan
membuat tempat selendang
Pelatihan kecantikan di viva cosmetic
Pelatihan membat syal dari kain perca, bahan daur

-.mengadakan jalan sehat
-membangun Kerjasama
dengan PKK

-BKOW

-
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B-07/08

GEMBALA YANG BAIK SURABAYA

-

9

B-07/09

SANTO YUSUP SURABAYA

-

10

B-07/10

SANTO MARINUS YOHANES
SURABAYA

11

B-07/11

SANTO MIKAEL SURABAYA

-

-

ulang, gelas aqua
Menjalin Kerjasama dengan masyarakat setempat
Menjual makanan tiap minggu di paroki
Menjual baju layak pakai
Mendata anggota
Mengunjungi anggota yang sakit, lansia dan yang
tidak aktif
Pemberian makanan tambahan kepada anak balita
di sekitar

Mengadakan wisata rohani
Pelatihan hidroponik
Pelatihan membuat gantungan selendang dari
bahan aqua gelas
Pelatihan membuat aplikasu kain perca,sulam, pita
dan bunga dari resliting pada tempat surat
Sosialisasi ADART
Pembekalan konfercab
Mengadakan kunjungan ke ranting yang baru
Mengadakan baksos pemeriksaan dan pengobatan
gratis bagi lansia
Mengadakan pelatihan daur ulang sampah kering
Pelatihan merawat jenazah
Sosialisasi AD-ART di tiap ranting
Mengelola tabungan becak dan tabungan umum
Belajar membatik jumputan
Bersama DPP, YKBS & para relawan membuat APD
Mengadakan kunjungan ke umat yang sakit
Mengadakan ketrampilan menjahit, merias wajah
dan merangkai bunga
Mengadakan pembagian nasbung Bersama dengan
bidang kesejahteraan kepada tukang becak dan
pemulung
Menjual parcel telur dalam misa paskah dan kue
kering saat natal
Mengadakan Sosialisasi Kanker dari Yayasan
kanker Indonesia
Mengadakan sosialisasi dari CU ( Credit Union )

Yayasan Kanker
Indonesia
CU Paroki
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B-07/12

SALIB SUCI SURABAYA

-

Mengadakan dialog lintas agama
Pelatihan tanaman hidroponik
Mengadakan seminar ASG

13

B-07/13

SANTA MARIA ANUNTIATA SIDOARJO

-

Mengadakan pembekalan organisasi oleh DPD
Jatim
Mengadakan beauty class dari Viva cosmetic
Menjual lauk pauk dan kue
Mengadakan seminar
Mengadakan bakti sosial
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B-07/14

SANTA PERAWAN MARIA GRESIK

-

15

B-07/15

ROH KUDUS SURABAYA

16

B-07/16

SANTO PAULUS JUANDA

- menghadiri undangan BKWKI
- Mengadakan senam tiap hari Sabtu
- Mengadakan baksos
- Mengadakan rekreasi se wilayah DPC
Mengikuti kegiatan FUKUB sidoarjo
Mengikuti pelatihan Bank sampah di jambangan
Membuat struktur organisasi
Mengadakan wisata rohani ke goa maria klepu
ponorogo
Mengadakan penyuluhan tentang Tumor dan
kanker
Menjual hasil karya anggota WKRI di kantin gereja
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B-07/17

RATU PECINTA DAMAI SURABAYA

-

-

18

B-07/18

SANTO MATEUS PARE

-

Membuat warung nasi murah
Kaderisasi
Membentuk koperasi simpan pinjam
Mendokumentasikan seluruh kegiatan WKRI
Mengadakan ziarah rohani ke gua maria ganjuran
dan sendang jati ningsih jogjakarta
Mengikuti pertemuan lintas agama di pura agung
jagat raya
Mendirikan koperasi Kerjasama dengan paroki
Mengadakan pelatihan memasak, kecantikan,
bunga altar dan menjahit
Mengikuti pertemuan GOW
Mengikuti pertemuan FKUB
Mengadakan bazaar
Mengadakan Baksos bagi sembako

Bekerjasama dengan
paroki

FKUB

Lembaga Kanker
Indonesia

-.seminar seminar tentang
sekolah perempuan
-.mengikuti lomba memasak di
DPC sakramen maha kudus
Surabaya
-.membantu Lions club untuk
penimbangan balita setiap
minggu sekaligus menyiapkan
menu makanan
- menjadi panitia di kegiatan
Paroki

-. Lions Club
-.Paroki

Paroki
-.GOW
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B-07/19

SANTO YOSEF MOJOKERTO

-

Mengadakan pembekalan organisasi
Mengadakan kunjujngan ke fiesta Mojokerto
Pelatihan make up dan sanggul
Membuat dan menjual nasi murah

Paroki

20

B-07/20

SANTA MARIA JOMBANG

-

Mengadakan kumjungan ke anggota yang kurang
aktif
Mengadakan pelatihan merawat jenazah
Mengadakan papsmear
Kunjungan fiesta ke Mojokerto
Mengadakan seminar “merajutkesadaran untuk
menggapai hari tua yang Bahagia”
Menghadiri workshop Pemberdayaan Perempuan
Mandiri
Menghadiri seminar kebangsaan Nasional
“Penguatan Wawasan kebangsaanGuna
Memeperkuat Rasa patriotism”
Mengadakan penjualan kalender
Memasarkan hasil karya dan uasaha anggota

KC 2

-
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B-07/21

SANTO PETRUS PAULUS WLINGI

-

22

B-07/22

SANTO YUSUP BLITAR

-

23

B-07/23

SANTA MARIA BLITAR

1.
-

Mengadakan ziarah ke puh sarang
Mengikuti BLK membuat kue dan memasak
Mengadakan lomba menghias tumpeng
Menghadiri HUT wanita hindu dharma Indonesia di
Bendosewu talun
Bersama DPP paroki menyambut kunjungan
Gusdurian di Paroki
Tiap minggu membuka warung WKRI di paroki
Mengadakan pelatihan sulam pita
Mengadalan baksos di kali kuning dan sumber
bersih
Mengadakan bazaar
Mengadakan Sosialisasi Kesehatan dari Dinas
Kesehatan
Mengunjungi anggota yang sakit
Mengadakan bakti sosial di PA bakti luhur
Gringging kediri
Mengadakan lotere di setiap

-Jaga parkir untuk mengisi kas
-.ikut jalan sehat di paroki
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B-07/24

SANTA MARIA DENGAN TIDAK
BERNODA ASAL TULUNGANGUNG

-

Sosialisasi AD ART
Mengunjungi anggota yang sakit
Membantu sembako bagi anggota yang tidak
mampu

-mengikuti acara tabur bunga di
TMP

25

B-07/25

SANTA MARIA TRENGGALEK

Pembagian sembako untuk warga tidak mampu
Mengadakan wisata rohani
Pembagian nasbung untuk tukang becak
Sosialisasi ADART
Mengadakan kegiatan rutin ke puh sarang kediri
Kunjungan ke anggota yang sakit
Berbagi kasih di saat Natal dengan sembako
Mendampingi PAUD KASIH
Mengikuti pertemuan GOW
Mengadakan penjualan makanan

Pendampingan PAUD KASIH

26

B-07/26

SANTO VINCENTIUS A PAULO KEDIRI

-

27
28

B-07/27
B-07/28

SANTO YOSEF KEDIRI
SANTO CORNELIUS MADIUN

Mengadakan sosialisasi pelayanan administrasi dan
kependudukan
Mengadakan warung kasih untuk tukang becak
Menjual makanan di gereja
Mengadakan senam lansia
Mengadakan lomba jalan sehat kreasi
Mengadakan lomba menjahit
Jual makanan tiap minggu

-

Mengadakan sosialisasi organisasi ke ranting
mengadakan penyuluhan Kesehatan
mengadakan pelatihan batikpengadaan seragam
dan atribut organisasi
pelatihan membuat bantal jepang
pelatihan membuat kompos dan limbah rumah
tangga
melayani kebutuhan angggota berupa barang
mengikuti pertemuan GOW
menjual masakan dan kue kepada anggota
mengadakan bazaar
mengadakan lomba menghias tumpeng dalam
rangka hari ibu
mengikuti pembinaan dari Bimas katolik
mengadakan pelatihan merangkai bunga
pendataan anggota

-.mengisi siaran di radio dengan
tema “ peranan ibu dalam
keluarga”
-.Mengisi materi majalah
Buletin
-.mengikuti pertemuan GOW

-.GOW
-.Paroki
-.posyandu
-.PKK
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B-07/29

SANTO YOSEF NGAWI

-

mengadakan pelatihan membuat roti maryam

-

-

mengadakan kunjungan ke ranting – ranting
kunjungan ke anggota yang sakit dan lansia
mengadakan pelatihan ketrampilan merangkai
bunga altar
mengikuti pertemua GOW
mengadakan Kofercab
mengadakan pemeriksaan tensi darah rutin serta
donor darah
mengadakan lomba membuat kue dari singkong
menjual lauk pauk untuk kas WKRI
menjual atribut WKRI
Mengadakan ziarah / rekoleksi
Bakti sosial di panti asuhan
Mengadakan seminar tentang reproduksi wanita
Mengadakan seminar Kesehatan
Pelatihan membuat kue
Pelatihan merangkai bunga
Pelatihan membuat batik
Mengundang anggota baru dalam pertemuan
Mendokumentasikan setiap kegiatan
Kunjungan ke ranting – ranting
Pendataan anggota
Pembuatan KTA bagi anggota baru
Pemberian donasi untuk anak asuh
Pemberian donasi korban bencana Lombok
Mengadakan penyuluhan tentang gawat janin
Mengadakan penyuluhan dan pelayanan IVA {
Inspeksi Asam Aseta }
Membuka kios ST Ana menjual benda rohani
Mengadakan Gerakan pengurangan sampah plasti
Kunjungan ke ranting-ranting
Mendokumentasikan semua kegiatan

-

Pembinaan ke ranting – ranting
Mengadakan rekoleksi
Mengadakan ziarah rohani
Menyelenggarakan dialog public
Mengikuti pelatihan dan loka karya oleh mitra kerja
Sosialisasi kegiatan WKRI di paroki
Kerjasama dengan jejaring

-
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B-07/30

MATER DEI MADIUN

31
32

B-07/31
B-07/32

REGINA PACIS MAGETAN
SANTO PAULUS NGANJUK

33

B-07/33

SANTA MARIA PONOROGO

-

-GOW

-menulis artikel tentang berita
organisasi

-.mengadakan kegiatan warung
murah
-.memberikan bantuan untuk
anak yatim dan kaum dhuafa
-.memberikan nasi kotak
kepada tukang becak

-
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B-07/34

SANTO PETRUS TUBAN

35

B-07/35

SANTO PETRUS DAN PAULUS
REMBANG

-
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B-07/36

-

SANTO PIUS X BLORA

37
38

B-07/37
B-07/38

SANTO WILLIBORDUS CEPU
SANTO PAULUS BOJONEGORO

Menghadiri pertemuan GOW
Mengadakan bakti social di PA Bojonegoro
Pendataan anggota
Mengadakan ziarah ke sendang sono
Kunjungan social ke panti jompo
Menggalakan program orang tua asuh dengan
iuran setiap anggota Rp 5000
Mengadakan ketrampilan membuat minuman
segar dari jambu
Mengadakan penyuluhan Kesehatan
Kaderisasi
Mengadakan ziarah ke goa maria tritis
Pelayanan untuk anak asrama pancasila
Menjual pakaian layak pakai
Mengadakan perayaan Natal WKRI
Mengadakan simpan pinjam
Kunjungan ke ranting – rantin
Mendampingi TK SITI NIRMALA Ngawen
Mendokumentasikan kegiatan WKRI
Menghadiri Reorganisasi pengurus GOW
Mengikuti Rekoleksi di sarangan se KC IV
Mengikuti seminar : Pendidikan dan pengasuhan
rumah dan anak “
Mengadakan sarasehan “ kupas tuntas sejarrah ibu
kartini”

Pendataan anggota
Sosialisasi AD ART
Mengadakan donor darah
Mengadakan tirakatn di goa maria
Kunjungan ke seminari malang menjual pakaian
Kaderisasi
Menjual perlengkapan organisasi
Menjual nasi murah tiap minggu
Menjual kalender WKRI
- Menghimpun anggota yang kurang aktif menjadi aktif

-mengikuti pelatihan yang
diadakan oleh GOW
Kerja bakti di gereja

GOW

-.mengikuti pelatihan “bisnis
yang benar”

GOW

-.melaksanakan tugas rutin
siaran radio

-

GOW
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B-07/38

SANTO PAULUS BOJONEGORO

-

39

B-07/39

SANTA MARIA IMMACULATA LASEM

-

40

B-07/40

SANTO STEFANUS SURABAYA

-

41

B-07/41

SANTO ALOYSIUS GONZAGA
SURABAYA

-

Pendataan anggota
Sosialisasi AD ART
Mengadakan donor darah
Mengadakan tirakatn di goa maria
Kunjungan ke seminari malang menjual pakaian
Kaderisasi
Menjual perlengkapan organisasi
Menjual nasi murah tiap minggu
Menjual kalender WKRI
Menghimpun anggota yang kurang aktif menjadi
aktif
Mengadakan ziarah ke goa maria ambarawa
Mengadakan donor darah
Membantu bencana alam di Lombok
Mengadakan kunjungan ke orang sakit dan panti
jompo dan panti rehabilitasi
Posyandu
Mengadakan lomba baca kitab suci
Mengadakan lomba merangkai bunga
Mengadakan jimpitan beras
Sosialisasi AD ART
Memberikan bantuan OTA pada TKK Hamong Putra
lasem Rp 600.000 setiap tahun
Membagikan sembako untuk tukang becak pasa
saat anatal dan paskah
Memberi bantuan air bersih di desa yang
membutuhkan
Pelatihan merawat jenazah
Mengadakan pentas seni lintas iman dan halal
bihalal bekerjasama dengan paroki
Pelatihan membuat setkid untukkelengkapan
jenazah
Mengadakan sosialisasi WKRI DPD Jatim
Mengadakan pelantikan pengurus
Sosialisasi ADART
Mengadakan kunjungan ke YDI
Mengadakan rekoleksi
Mengadakan simpan pinjam, arisan dan lotere
Mendaftarkan organisasi ke Bakesbangpol

-.melaksanakan tugas rutin
siaran radio

-Paroki

syukuran dalam rangka Ultah
WKRI Cabang ke 3

DPD JAtim
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B-07/42

SANTO HILARIUS KLEPU PONOROGO

43

B-07/43

SANTO FRANSISKUS ASISI RESAPOMBO

-

Mengadakan pelayanan posyandu dan lansia
Mengadakan rekoleksi
Mengadakan pelatihan membatik ikat dan celup
Berjualan dalam aneka perlmbaab dan acara
Pembuatan KTA
Membentuk ranting baru
Memberikan bantuan untuk bencana alam
Berjualan disetiap kegiatan

-ikut ambil bagian dalam acara
pemilihan kepala desa

-

