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PROGRAM PELAYANAN PUSPITA 2016

LOKAKARYA “PENGGUNAAN EVALUASI PSIKOLOGIS
DALAM FORMATIO”

Dalam lokakarya ini para formator juga akan diajak untuk mengalami
proses integrasi personal atas perkembangan psiko-seksual mereka.
Narasumber

Sudah sejak lama ilmu psikologi digunakan dalam formatio imamat
dan religius. Pemahaman tentang individu dari aspek psikologis
menjadi salah satu sumber yang sangat bernilai dalam formatio.
Lokakarya ini bertujuan untuk memberi perspektif kepada para
formator mengenai beberapa aspek psikologis penting dalam
formatio (mis: intelektual, kepribadian), serta mengajak para formator
mengenal beberapa sarana untuk mengevaluasi aspek-aspek tersebut.

Materi

Untuk

Waktu

: Imam & Religius Formator (maksimal 12 orang)
(maks. 2 orang per Kongregasi/ Keuskupan); usia
maksimal 55 th ; Mengisi formulir pendaftaran.
Waktu
: Diselenggarakan 2 kali:
Gel I : 16 s.d. 22 Januari 2016 (6 hari)
Gel II : 18 s.d. 24 Juni 2016 (6 hari)
Narasumber : - Sr. Lidwina Tri A. FCJ; dan
- Rm. Fransiskus I. Yamrewav, MSF
Biaya
: Rp 1.800.000/orang

LOKAKARYA “PENDAMPINGAN PERKEMBANGAN PSIKOSEKSUAL DALAM FORMATIO”
Kedewasaan psiko-seksual adalah salah satu aspek yang paling
menantang dalam formatio imamat dan religius. Lokakarya ini
bertujuan untuk memberi perspektif yang bermanfaat bagi para
formator untuk menemani dan berjalan bersama formandi menuju
perkembangan psiko-seksual yang sehat dalam konteks hidup selibat.

Untuk

Biaya

: Sr. Lidwina Tri A., FCJ., Rm. Fransiskus I.
Yamrewav, MSF dan Staf Puspita
: 1. Tahap-tahap perkembangan psiko-sosial dan
psiko-seksual.
2. Menemukan rahmat dalam sejarah perkembangan seksualitas individu.
3. Integrasi seksualitas dan spiritualitas
: Imam & Religius Formator (maksimal 12 org)
(maks. 2 orang per Kongregasi/ Keuskupan); usia
maksimal 55 th ; Mengisi formulir pendaftaran
: Diselenggarakan 2 kali:
Gel I : 23 s.d. 29 Januari 2016 (6 hari)
Gel II : 25 Juni s.d. 1 Juli 2016 (6 hari)
: Rp 1.800.000/orang

LOKAKARYA “PENGOLAHAN HIDUP UNTUK FORMATIO”
Peserta akan diajak mengolah pengalaman gelapnya bersama Tuhan
sehingga diharapkan lebih mampu mengolah pengalaman gelap diri
sendiri dan anak bina. Peserta akan berlatih menangani pengalaman
luka batin dengan metode yang efektif dan sederhana.
Untuk : Imam & Religius (Khusus Formator) - maksimal 12 orang
Waktu : 30 Januari s.d. 10 Februari 2016 (11 hari)
Narasumber : - P. H. Budiarto Gomulia, SJ; dan
- Sr. Lidwina Tri A. FCJ
Biaya : Rp 2.200.000/orang
Catatan : - peserta harus hadir penuh selama program berlangsung.
- peserta harap membawa pakaian olahraga, crayon dan buku
gambar.

Pendaftaran ditujukan kepada SEKRETARIAT PUSAT SPIRITUALITAS GIRISONTA, dengan alamat:
Kotak Pos 1, Bergas (Jl. Sukarno Hatta Km. 27), UNGARAN, Kab. Semarang 50552
Tel & Fax : 0298-522 367
SMS: 0812 2936 0880, E-mail <puspita.girisonta@gmail.com>

RETRET “ANAK TERLUKA - ANAK AJAIB”
Lokakarya ini bertujuan menggali di masa kecil, mengetahui luka-luka
dan berusaha menyembuhkannya. Lalu anak itu akan memancarkan
daya kreatif, sukacita dan gairah hidup yang menyuburkan pola berdoa,
berkarya dan bergaul.

Narasumber
Untuk
Waktu
Biaya

: P. Wolfgang Bock Kastowo, S.J.
: Imam, Religius dan Awam
: 15 s.d. 20 Februari 2016 (5 hari)
: Rp 900.000/orang

RETRET “BERJUMPA DENGAN ALLAH BERSAMA YANG
MISKIN & TERSINGKIR”
Retret ini merupakan kesempatan bagi para peserta untuk berefleksi
dan memaknai aneka pengalaman perjumpaan dengan mereka yang
tersingkir dan terbuang. Lewat doa, refleksi dan bantuan rahmatNya,
pengalaman perjumpaan dengan mereka ini juga menjadi pengalaman
perjumpaan dengan Tuhan yang bangkit yang selanjutnya akan
menguatkan tugas perutusan Anda .
Pembimbing : Rm. Andreas Sugijopranoto SJ
Rm. Benedictus Hari Juliawan SJ
Untuk : Imam, religius, awam yang berkarya atau yang memiliki
keprihatinan bagi mereka yang miskin, tersingkir, difabel
baik dalam karya di bidang pendidikan, kesehatan, sosial
dan pastoral.
Waktu : 10 s.d. 18 Maret 2016 (8 hari)
Biaya : Rp 1.300.000/orang

RETRET & LOKAKARYA “GOLDEN MID-LIFE”
Umur paruh baya adalah usia memasuki masa keemasan hidup
sebagai insan kristiani. Pengalaman, kematangan emosi, berbagai
macam kejatuhan justru memperkuat hidup kita. Indah dan menawan
meski penuh bahaya dan intrik. Tuhan menyapa kita di usia ini untuk
semakin setia dan mengembangkan hidup panggilan kita masingmasing. Kesempatan emas dan bahaya ada di hadapan kita, dan kita
tinggal memilih mana yang akan kita ambil. Retret dan lokakarya ini
untuk membantu kita mengurai bagaimana kita mengubah hidup kita
yang terpuruk menjadi saat rahmat yang luar biasa.
Untuk
: Imam, Religius dan Awam (usia min 40 th)
Waktu
: 1 s.d. 6 April (5 hari)
Narasumber
: P. L. Priyo Poedjiono, S.J.
Biaya
: Rp 800.000/orang

RETRET TERBIMBING 8 HARI
Untuk : Imam, Religius, Awam
Waktu : Diselenggarakan 2 kali:
I. 13 s.d 21 April 2016;
II. 6 s.d. 14 September 2016
Biaya : Rp 1.200.000/orang

RETRET EKOLOGI
”MENYEMBUHKAN DUNIA YANG SAKIT bersama PAUS
FRANSISKUS”
Ensiklik Ekologi Paus kita : “LAUDATO SI, TERPUJILAH ENGKAU”
adalah sebuah ajakan yang sangat manusiawi sekaligus ilahi, yaitu
mencintai Tuhan, sesama dan alam jagat seisinya. Paus Fransiskus
bertutur : “Jagat macam apa yang hendak kita wariskan kepada
generasi mendatang?” Pertanyaan ini sederhana namun sangat
menyentuh jati diri manusia sebagai insan ciptaan sekaligus insan
sosial. Paus mengajak kita semua untuk memandang jagat raya ini
ini sebagai “sahabat rumah kita bersama”. Sebagai sahabat, kita
mestinya berbagi dan menghargai kehidupan dan memulyakan
keindahan sang jagat ini, dimana hati dan tangan terbuka lebar
untuk mendekap dengan kelembutan kita semua. Cintailah bumi
ini sebab kita menghirup udara bumi dan menikmati kehidupan
dan kesegaran dari air yang dialirkan oleh sang ibu bumi ini.
Untuk
Waktu
Narasumber
Biaya

: Imam, Religius dan Awam
: 3 s.d. 10 Juli 2016 (7 hari)
: P. Paulus Wiryono Priyotamtama, SJ
: Rp 1.200.000/orang

LOKAKARYA “PEMBEDAAN ROH”
Memilih, ternyata bukan aktifitas yang mudah. Memilih itu
membutuhkan waktu, tenaga, membutuhkan pula pengetahuan,
teori, penerapan praktis dan terutama membutuhkan doa pribadi.
Tidak cukup hidup hanya menyandarkan rahmat dari Allah secara
pasif. Rahmat menjadi rahmat kalau itu diupayakan dengan segala
macam cara. Artinya rahmat mengandaikan seni, latihan dan
usaha kita. Inilah seni Pembedaan Roh.
Untuk
Waktu
Narasumber
Biaya

: Imam, Religius dan Awam
: 13 s.d. 20 Mei 2016 (7 hari)
: Staf Puspita
: Rp 1.200.000/orang

LOKAKARYA
”METODOLOGI MEMBACA KONSTITUSI”
Kursus ini dimaksudkan untuk membantu peserta mengadakan
pembaharuan penghayatan hidup religius menurut tuntutan
zaman, teologi dan spiritualitas yang baru. Dalam hal ini Puspita
melihat bahwa persoalan pokoknya adalah memahami dan
menghayati konstitusi. Melalui Konstitusi ditegaskan apa yang
menjadi landasan sekaligus kepemimpinan hidup (life-leadership)
ke hidup yang berkualitas demi visi dan misi yang diperjuangkan

Pendaftaran ditujukan kepada SEKRETARIAT PUSAT SPIRITUALITAS GIRISONTA, dengan alamat:
Kotak Pos 1, Bergas (Jl. Sukarno Hatta Km. 27), UNGARAN, Kab. Semarang 50552
Tel & Fax : 0298-522 367
SMS: 0812 2936 0880, E-mail <puspita.girisonta@gmail.com>

oleh Tuhan Yesus dalam Roh-Nya melalui para pendiri Ordo,
Kongregasi dan Institut Sekular. Konstitusi merupakan pedoman
bagaimana hidup berkualitas dalam iman dan dalam
pembangunan hidup di dunia sebagai perwujudan Kerajaan Allah
yang terus bergerak menuju ke kepenuhan dalam Tuhan.
Konstitusi menyajikan nilai-nilai hidup dalam beriman sejalan
dengan injil. Konstitusi mengandung tema atau pokok kebenaran
yang mengalir dari Allah. Dengan begitu Konstitusi menegaskan
bangunan hidup yang kokoh sekaligus dinamis, sebagaimana
diperlukan oleh hidup yang terus menerus dicipta oleh Allah. Dari
situ Konstitusi juga menyajikan inspirasi untuk hidup. Maka perlu
metodologi membaca sapiensial.
Untuk
Waktu
Narasumber
Biaya

:
:
:
:

Imam & Religius
3 s.d. 18 Agustus 2016 (15 hari)
P. J. Darminta, SJ
Rp 2.300.000/orang

LOKAKARYA LEADERSHIP:
“GEMBALA BERAROMA DOMBA ”
Kepemimpinan itu rahmat, talenta sekaligus pengupayaan
manusiawi. Ada banyak orang lahir sebagai pemimpin tetapi tidak
menjadi pemimpin karena tidak diasah dan dilatihkan. Sebaliknya
ada banyak orang menjadi pemimpin karena mau mengasah
rahmat dan talenta dan belajar dari pengalaman. Paus Fransiskus
dalam kurun waktu 9 bulan dinobatkan menjadi PERSON OF THE
YEAR dari Majalah Time 2013. Sikap dia yang begitu hangat dan
welas asih menjadi motor penggerak kepemimpinanya. Gereja
yang dingin dan kaku dibuka menjadi Gereja yang hangat lewat
kesaksian hidupnya yang mau hidup sederhana dan lurus, serta
mengalir untuk mendekatkan diri dengan domba-domba yang
tersisih. Relasi dengan Tuhan Yesus yang mendalam itulah kunci
rahasia kepemimpinanya. Keakraban dengan Tuhan menjadi oli

mesin penggerak hidupnya baik sebagai pribadi maupun sebagai
Paus. Maka dari itu visi PELAYANAN menjadi sangat kentara dalam
cara bertindaknya.

Gereja kita memiliki kekayaan aneka doa batin (meditasi,
kontemplasi, doa Yesus, dll). Sayangnya harta melimpah ini kurang
diketahui dan dipraktekkan oleh umat, juga mungkin oleh para
religius.

Untuk
Waktu
Narasumber
Biaya

Tujuan

: Imam, Religius, Awam
: 22 s.d. 30 Agustus 2016 (8 hari)
: P. T. Krispurwana Cahyadi, SJ
: Rp 1.300.000/orang

Untuk

: Peserta akan diajak untuk melatih aneka bentuk doa
batin tersebut di atas dan dengan itu diharapkan
mereka diperkaya hidup rohaninya.
: Imam, Religius, awam

Waktu
Biaya

: 15 s.d. 30 Oktober 2016 (15 hari)
: Rp 2.300.000/orang

Untuk
: Imam, biarawan & biarawati, awam
Waktu
: 21 s.d. 28 September 2016 (7 hari)
Pembimbing : Rm. Tan Thian Sing, MSF
Rm. Siriakus M.Ndolu, O.Carm
Sr. Pia Sawir, OSU
Biaya
: Rp 1.250.000 /orang
Pendaftaran : ditujukan ke Meditasi Kristiani ( Ibu
Kindawati ) 0811827642
www.meditasikristiani.com

LOKAKARYA DOA BATIN “AJARILAH KAMI BERDOA”
Umumnya doa dipahami “saya berdoa (memuji, memulyakan,
bersyukur), saya berbicara, Tuhan mendengarkan” atau kita datang
dengan setumpuk litani permohonan dan Tuhan dipaksa
mendengarkan.

: Imam dan Religius
: 15 s.d. 22 Desember 2016 (7 hari)
: Rp 1.200.000/orang
: P. Wolfgang Bock Kastowo, S.J.



Keterangan :

RETRET MEDITASI KRISTIANI
Meditasi Kristiani adalah bentuk doa kontemplatif yang
berawal dari para petapa Padang Gurun di abad ke-4
dan diperkenalkan kembali oleh Pater John Main OSB
(1926-1982) untuk orang-orang masa kini. Doa yang
sederhana ini menghantarkan kita pada keheningan di
kedalaman diri. Kita meninggalkan pikiran-pikiran, katakata dan imajinasi. Kita meninggalkan ego kita untuk
menyadari diri kita yang sebenarnya dalam Kristus.

Untuk
Waktu
Biaya
Pembimbing

RETRET TERBIMBING 30 HARI
Untuk :
Waktu :
Biaya :
Catatan :

Imam, Religius, Awam (maksimal 12 orang)
10 November s.d. 13 Desember 2016
Rp 5.000.000/orang
Ada proses persiapan, mohon mendaftar secepatnya.

RETRET ANEKA TAREKAT “SISI GELAP, SISI TERANG”
Sisi gelap itu tumbuh dalam diri kita sedari kecil sampai
dewasa, ibarat kantong yang memuat segala sesuatu yang
pernah dilarang dan dinilai tidak sopan, tidak baik, tidak pada
tempatnya, termasuk juga keinginan, emosi dan ungkapan
kasar, bahkan yang kita pandang hina dan rendah.
Dalam retret tentang sisi gelap kita mendalami kapan dan
bagaimana sisi gelap tampil, tersembunyi atau terangterangan. Kita mengenal pula sikap dan ajaran Yesus tentang
sisi gelap. Kita belajar juga proyeksi-proyeksi sisi gelap atas diri
sesama dan bagaimana kita tarik kembali, karena dia adalah
bagian diri kita yang memuat kekuatan (energi) yang perlu
diolah menjadi positif supaya kita menjadi makin matang, utuh
dan dewasa.

Pendaftaran ditujukan kepada SEKRETARIAT PUSAT SPIRITUALITAS GIRISONTA, dengan alamat:
Kotak Pos 1, Bergas (Jl. Sukarno Hatta Km. 27), UNGARAN, Kab. Semarang 50552
Tel & Fax : 0298-522 367
SMS: 0812 2936 0880, E-mail <puspita.girisonta@gmail.com>

 Di luar program tersebut, anda bisa datang
untuk retret pribadi (terbimbing) atau retret
kelompok.
 Narasumber dan Pembimbing Retret adalah
staf Puspita, yaitu : P.L.Priyo Poedjiono, SJ dan
P.S. Zahnweh, SJ; serta pihak lain yang
berkompeten.
 Peminat Retret Terbimbing 30 hari dipersilakan
menghubungi Staf Puspita jauh hari sebelum
waktu yang dikehendaki


 PROGRAM PELAYANAN PUSPITA dapat juga diakses di:
Blog <http://puspitaprovindo.blogspot.com> atau
https://www.facebook.com/puspita.girisonta

