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“Marilah kita tidak melupakan bahwa 
kewarganegaraan yang bertanggungjawab 
adalah sebuah kebajikan, dan peran serta 
dalam kehidupan politik adalah kewajiban 
moral” 

(Evangelii Gaudium, Paus Fransiskus, art. 

220) 

“Bangun dialog dan bekerja samalah 
dengan Ormas-Ormas lintas agama 
untuk merawat keberagaman bangsa 
ini, kita Indonesia kita Pancasila…” 

[Pesan Mgr. Adrianus Sunarko (Uskup 

Pangkalpinang) kepada Pemuda Katolik 

Komda Kepulauan Riau, 2 April 2018] 

TRI PRASETYA  

PEMUDA KATOLIK 
 

Kami, PEMUDA KATOLIK Indonesia, 

Pendukung hari-hari depan 

Gereja dan Negara, 

berjanji : “SENANTIASA SETIA 

PADA PIMPINAN GEREJA DAN 

NEGARA“ 

  

Kami, PEMUDA KATOLIK Indonesia, 

Pendukung hari-hari depan 

Gereja dan Negara, 

berjanji : “TETAP BERJUANG 

DEMI KEPENTINGAN GEREJA DAN 

NEGARA“ 

  

Kami, PEMUDA KATOLIK Indonesia, 

Pendukung hari-hari depan 

Gereja dan Negara, 

berjanji : “SELALU MENGUTAMAKAN 

PERSATUAN, KEKELUARGAAN DAN 

TOLERANSI“ 

 
 

100% Katolik 

100% Indonesia 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kalau Yesus menegaskan kepada para 

pengikut-Nya, kamu adalah terang dunia, 

sesungguhnya Yesus sudah memberi 

peringatan bahwa dunia sedang dikuasai 

kegelapan. Dan oleh karena itu jangan 

tinggal diam. Jangan hanya menjadi 

penonton pasif, melainkan harus menjadi 

pelaku yang aktif, kendati untuk itu harus 

berkurban, sebagaimana lilin baptis 

bernyala yang diterima saat baptis. 

MENJADI GARAM DAN 

TERANG DUNIA 

 
Sudahkan Anda dibaptis? Ya, Baptisan 
dalam paham kristiani, bukan sekedar 
meterai untuk pengudusan diri sendiri karena 
diubah menjadi anak Allah, melainkan juga 
oleh meterai baptis itu, seseorang dituntut 
menjadi sakramen, yakni menjadi tanda 
sekaligus sarana untuk diutus membawa 
cahaya Kristus ke tengah dunia yang 
diwarnai oleh kegelapan dosa yang 
mengakibatkan kesengsaraan umat manusia. 
Baptisan membuat kita berkomunio dengan 
Kristus sebagai anak Allah serentak bermisi, 
yakni diutus sebagai cahaya ke tengah dunia. 

Kristus diutus sebagai garam dan terang 
dunia, maka Gereja juga diutus sebagai 
garam dan terang dunia. Siapa Gereja itu? 
Gereja adalah semua manusia yang 
dilahirkan, bukan dari darah atau daging 
manusia, melainkan oleh Allah sendiri 
menjadi anak-anak Bapa di surga dan murid-
murid Kristus (Yoh. 1: 13; Mat. 5: 45). Jadi 
kita semua yang dibaptis dalam Kristus 
adalah Gereja sehingga diutus sesuai 
kharisma kita untuk terlibat dalam misi 
Kristus sebagai garam dan terang dunia. 

DASAR KETERLIBATAN 

KITA 

 

VISI: 

Menjadi organisasi kader yang handal 

bagi kaum muda Katolik dalam berkiprah 

untuk Gereja dan Tanah Air 

MISI: 

Mewujudkan kader-kader muda Katolik 

yang berjiwa Kristiani dan memiliki 

semangat Kebangsaan 

SEMBOYAN: 

Pro Ecclesia Et Patria; Untuk Gereja dan 
Tanah Air 

VISI, MISI DAN SEMBOYAN 

PEMUDA KATOLIK 

 

SANTO PELINDUNG PEMUDA KATOLIK: 

Santo Yohanes Berchmans (1599-1621) 

“Jika saya tidak jadi orang suci di masa 
mudaku, maka tak pernah saya akan 
menjadi demikian…” 
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