
Brisbane 4 Juli 2020 
 
Kepada yth,  
Seluruh umat ICF terkasih, 
 
 
 
Salam sejahtera, 
 
Semoga kita semua dalam keadaan sehat walafiat  dan baik selalu. 
 
Sehubungan dengan dikeluarkannya kebijakan Stage 3 berisi kelonggaran 
pembatasan-pembatasan terkait dengan wabah Covid-19 oleh Pemerintah Australia 
dan Negara Bagian Queensland pada hari Jumat tanggal 3 Juli jam 12 siang, maka 
kami, Chaplain ICF Fr. Martinus Situmorang OFMCap dan Dewan Pastoral ICF, telah 
mengambil langkah-langkah sebagai berikut: 
 

1.   Membuka kembali Gereja untuk perayaan Ekaristi pada tanggal 19 Juli 2020. 
Live Steraming terakhir Misa ICF adalah pada tanggal 5 Juli 2020.  
 
Saat ini kapasitas gereja hanya dapat menampung sebanyak 50 orang, yang 
terdiri dari 10 orang petugas termasuk 1 orang Chaplain dan 40 orang umat. 
 
ICF telah mengadakan Perayaan Adorasi pada tanggal 3 Juli 2020  jam 6.30pm, 
kemudian dilanjutkan dengan perayaan Ekaristi pada pukul 7pm. 

 
2.   Dalam pelaksanaannya Komunitas ICF akan selalu mematuhi peraturan dan 

persyaratan COVID-19 Safe Plan dan Protokol Kebersihan yang dikeluarkan 
oleh Pemerintah Australia & Queensland dan Keuskupan Agung Brisbane, 
dengan melakukan sbb: 
 
a.   Membentuk Tim New Normal ICF yang terdiri dari:  

 
- Loly Brady sebagai Marshal 
- Ina Leary, Dadi Bekti, Menik Bekti, Rita Brown, Clara Bernadeta, Noel 

Djitro dan Peter Adinata sebagai anggota 
 
Mereka bertugas untuk mendata kehadiran umat dan menjaga kebersihan 
gereja termasuk perlengkapannya, menerapkan protokol kesehatan kepada 
umat yang hadir serta memastikan bahwa semua keperluan signages 
ditempatkan sesuai kebutuhan gereja dan lingkungan gereja 

 
b.   Untuk menghadiri Misa, umat diminta mengisi Daftar Hadir di Website ICF 

atau; 
 

Icfbrisbane.com/daftar-hadir 
 
Bagi yang memerlukan bantuan dapat menghubungi Loly Brady di nomer 
0417 444 077  
 
 



3.   Pelayan Misa, Koor dan Slide Misa. 
 
Pelayan misa adalah Sakristan, Lektor, Pemusik dan Cantor. Tidak ada Altar 
Boy dan Ministry. Tidak ada koor. Slide Misa diaktifkan kembali  

 
4.   Tidak ada pemberian kolekte dalam Misa. Pemberian kolekte yang 

direkomendasikan adalah dengan cara mentransfer uang ke rekening ICF. 
Namun Dewan Keuangan ICF memfasilitasi umat yang ingin memberikan 
kolekte dengan menyediakan Kotak Kolekte yang diletakkan dekat dengan 
pintu masuk gereja  

 
5.   Tidak ada gathering bulanan 

 
6.   Kegiatan ICF lainnya seperti; Rosario, Sunday School BIA, KFC, Mudika dan 

lain-lain akan dibicarakan, namun bila ada yang ingin mengadakannya, maka 
diminta mematuhi aturan Covid-19 Plan yang berlaku 

 
7.   Umat katholik ICF Gold Coast, dibawah Ketua Lingkungan yaitu Fransi 

Hartono juga diharuskan mengikuti protokol dan aturan yang berlaku dan 
berkoordinasi dengan Paroki Lokal dan Dewan ICF 

 
8.   Dewan Pastoral ICF menghimbau kepada umat untuk: 

 
a.   Umat mendaftarkan kehadirannya seperti tertera dalam item 2b 

 
b.   Menggunakan Hand Sanitiser yang sudah tersedia di gereja 

 
c.   Jarak 1.5meter tetap berlaku bagi umat yang hadir di gereja. Umat dalam 

satu keluarga dan satu atap dapat duduk saling berdekatan 
 

d.   Mengucapkan Salam Damai dengan tidak berjabat tangan namun dengan 
senyuman ataupun anggukan kepala 

 
e.   Mengikuti arahan dari Tim New Normal ICF 

 
f.   Bila selesai Misa, umat dimohon untuk segera keluar gedung gereja karena 

gereja akan dibersihkan. Umat dimohon juga untuk segera pulang 
meninggalkan gereja, namun bila ingin bersilaturahmi diharapkan tetap 
dengan menjaga jarak. 
 

Demikian langkah-langkah yang diambil oleh Chaplain dan Dewan Pastoral ICF 
dalam membuka kembali Gereja dalam masa COVID-19. 
 
Salam sehat dan semoga kita semua selalu dalam lindungan dan berkat dari Allah 
YME. 
 
Salam Kasih, 
 
 
Fr. Martinus Situmorang OFMCap        Loly Brady 
Chaplain ICF                                                                               Dewan Pastoral ICF 


