
Brisbane 11 Juni 2020 
 
Kepada yth,  
Seluruh umat ICF terkasih, 
 
 
Salam sejahtrera, 
 
 
Semoga kita semua dalam keadaan sehat walafiat  dan baik selalu. 
 
Sehubungan dengan telah berlakunya Stage 2 Australia dan Queensland 
COVID-19 restrictions pada tanggal 1 Juni 2020 dan disetujuinya pembukaan 
gereja St Ita, Dutton Park pada tanggal 3 Juni 2020, maka dengan ini kami, 
Chaplain ICF Fr. Martinus Situmorang OFMCap dan Dewan Pastoral ICF, telah 
mengambil langkah-langkah sebagai berikut: 
 

1.   Gereja telah dibuka untuk Misa Jumat pertama bulan Juni dan Misa 
Mingguan dengan kehadiran umat sebanyak 20 orang termasuk Pastor 
Martin, namun tidak termasuk Marshal 
 

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.   Mengangkat Nancy Loly Brady sebagai Marshal, yang bertugas 

mendata kehadiran umat dan menjaga kebersihan gereja termasuk 
perlengkapannya serta memastikan bahwa semua keperluan 
signages ditempatkan sesuai kebutuhan gereja dan lingkungan 
gereja. Untuk kebersihan gereja, Loly dibantu oleh Peter Christian 
Adinata dan keperluan sakristi dibantu oleh Hetty Tando 
 

b.   Membuat Daftar Hadir umat. Daftar ini akan disimpan secara rahasia 
dan dimusnahkan setelah 56 hari 
 

c.   Menempelkan Social Distancing Signages didepan pintu gereja, 
dalam gereja dan bangku gereja 

 
d.   Menutup Jalur ke sayap kanan dan kiri gedung gereja dan 

mengarahkan umat menempati bangku dibagian depan 
 

e.   Menyediakan alat dan bahan kesehatan, seperti hand sanitisers, wet 
tissues, tissues, soap dll  

 
f.   Slide Misa untuk Lagu diaktifkan kembali sampai batas waktu yang 

tidak dapat ditentukan 



 
g.   Tidak ada pemberian kolekte dalam Misa. Pemberian kolekte masih 

dengan cara mentransfer uang ke rekening ICF. Namun Dewan 
Keuangan ICF sedang mencari jalan lain dan akan disampaikan bila 
telah disetujui 

 
h.   Mengatur penerimaan Komuni dengan dimulai dari sayap kanan 

(dilihat dari altar) dan setelah selesai kemudian ke sayap kiri. Umat 
tetap menjaga jarak 1,5 meter dari yang lain. Marking untuk ini belum 
dibuat karena masih dapat diatur, namun untuk Stage 3 tentu akan 
diperlukan 

 
i.   Tidak ada gathering bulanan dan kegiatan apapun sesudah Misa 

sampai batas waktu yang tidak dapat ditentukan 
 

3.   Dewan Pastoral ICF menghimbau kepada umat yang hadir di gereja 
untuk: 
 
a.   Umat diharuskan mengisi Daftar Hadir dan menggunakan Hand 

Sanitiser yang sudah tersedia di gereja 
 

b.   Jarak 1,5 meter berlaku bagi umat yang berbeda rumah tangga. 
Umat dalam satu keluarga dapat duduk saling berdekatan 

 
c.   Mengucapkan Salam Damai dengan tidak berjabat tangan namun 

dengan senyuman ataupun anggukan kepala 
 

j.   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 Dewan Pastoral ICF dalam 
melakukan Stage 2 COVID-19 restrictions ini. 
 
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 


