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Gambaran Umum Gereja Katolik di Salatiga 

Secara geografis Paroki St. Paulus Miki Salatiga terletak di kaki gunung 

Merbabu dan sebagian di lereng gunung Merbabu, sehingga memiliki kontur 

pegunungan, berbukit-bukit hingga datar. Paroki St. Paulus Miki berada pada 

ketinggian antara 500-2000 m di atas permukaan laut, dengan ketinggian 

terrendah terletak di Wilayah St. Stefanus Tlompakan dan tertinggi di Wilayah 

St.Yusuf Getasan. Meskipun secara geografis wilayah Paroki St. Paulus Miki 

cukup luas dengan kontur pegunungan, namun antara daerah yang satu 

dengan lainnya telah terhubung oleh jalur transportasi dan jalan yang cukup 

baik dan memadai. 

Teritori Paroki St. Paulus Miki terletak di sebagian wilayah Kotamadya 

Salatiga dan sebagian lagi wilayah Kabupaten Semarang. Luas teritori yang 

berada di perkotaan lebih kecil dibandingkan dengan luas teritori yang berada 

di luar Kotamadya Salatiga.  Wilayah teritori Paroki St. Paulus Miki menurut 

batas-batas gerejani adalah : 

 Sebelah Utara : Paroki St. Stanislaus Girisonta Karangjati Kabupaten 

Semarang dan Paroki Santo Yusuf Ambarawa Kabupaten Semarang; 

 Sebelah Timur: Paroki St. Petrus Gubug Kabupaten Grobogan; 

 Sebelah Selata: Kuasi Paroki Kristus Raja Semesta Alam Kota Salatiga 

dan Paroki Maria Fatima Kota Magelang; 
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 Sebelah Barat: Paroki St. Yusuf  Ambarawa Kabupaten Semarang;  

Wilayah Paroki St. Paulus Miki menurut batas-batas wilayah pemerintah, 

adalah : 

 Sebelah Utara: Kecamatan Bawen – Kabupaten Semarang dan 

Kecamatan Kedungjati Kabupaten Grobogan 

 Sebelah Timur: Kecamatan Suruh Kabupaten Semarang 

 Sebelah Selatan:  Kecamatan Argomulyo Kota Salatiga dan Kecamatan 

Ngablak Kabupaten Magelang 

 Sebelah Barat: Kecamatan Banyubiru Kabupaten Semarang 

Berikut adalah bagian dari gereja Katolik di Salatiga: 

1. Mulai dari Sekolah 

Pada tahun 1897, misi di Jawa Tengah, khususnya daerah Ambarawa 

dan sekitarnya, termasuk daerah Muntilan, dipimpin oleh Romo Fransiscus 

van Lith SJ. Pendirian sekolah-sekolah Katolik juga merupakan usaha para 

misionaris sebagai sarana untuk mewartakan kabar gembira. Sekolah-sekolah 

yang didirikan di Salatiga ialah Vervolk School dan Standard School yang 

sekarang telah berganti nama menjadi SD Kanisius Cungkup I - II Salatiga dan 

SD Kanisius Gendongan I Salatiga. Setelah beberapa tahun sekolah tersebut 

berdiri, disusul pendirian sekolah yang kini dikenal dengan nama SD 

Marsudirini Salatiga dan SD Xaverius Salatiga. 

Sebagai akibat dari pengajaran agama dan teladan kehidupan para 

misionaris, lambat laun banyak di antara para murid yang ingin menjadi 

Katolik dan dibaptis. Dengan demikian, jumlah umat Katolik semakin 



bertambah. Peningkatan tersebut sangat nampak di daerah Jlumpang dan 

sekitarnya. Dengan adanya umat Katolik di Salatiga ini, maka para misionaris 

sering berkunjung dan memberikan pelayanan rohani kepada umat. Pada 

tahun 1904, di Salatiga didirikan sebuah rumah ibadat. Karena orang-orang 

yang mempergunakan gedung tersebut sebagian besar adalah orang Katolik 

yang notabene anggota militer Belanda, maka gedung tersebut sering disebut 

“gedung gereja militer”. 

2. Berkembang dengan Munculnya Stasi dari Ambarawa : Beringin dan 

Tuntang 

Seiring dengan perkembangan jemaat beriman, di Kecamatan Bringin dan 

Kecamatan Tuntang, berdiri dua stasi atas usaha pewartaan injil dari Paroki 

St. Yusuf – Ambarawa. Sekitar tahun 1935, didirikan sebuah rumah ibadat 

sederhana di daerah Jlumpang. Sesudah Gereja Salatiga menjadi paroki, 

penggembalaan kedua stasi diserahkan kepada Paroki Salatiga. Setelah di 

stasi Karang Lo dibangun rumah ibadat, stasi ini kemudian menjadi stasi 

sendiri, yakni stasi Ludovicus Karang Lo. Dengan demikian, di sebelah utara 

terdapat dua stasi yang saling berdekatan, yakni stasi St. Pius X, 

Karangnganyar dan Stasi St. Ludovicus, Karang Lo.  Selain kedua stasi 

tersebut, Paroki Salatiga juga memiliki beberapa stasi lain, yakni Stasi 

Getasan, Stasi Suruh, Stasi Kauman Kidul, Stasi Tlogotangi, Stasi Kalibeji, 

dan Stasi Tengaran. 

Pada tahun 1938, jumlah umat Katolik sudah lebih banyak sehingga 

tidak mungkin dilayani oleh romo dari Ambarawa. Pada mulanya Gereja 



Katolik Salatiga memang merupakan sebuah stasi dari Paroki St. Yusuf 

Ambarawa. Pada tahun 1939, stasi ini menjadi sebuah Paroki. Romo Paroki 

yang pertama adalah Romo Th. Teppema SJ, seorang romo Jesuit 

berkebangsaan Belanda yang dapat berbahasa Jawa dengan lancar. Gereja 

Paroki Salatiga terletak di jalan Tuntang (sekarang jalan Diponegoro), dan 

secara geografis dibatasi : sebelah Utara dibatasi oleh Paroki St. Stanislaus – 

Girisonta, sebelah Timur dibatasi oleh Paroki Hati Yesus Mahakudus – 

Purwodadi, sebelah Selatan dibatasi oleh Paroki Hati Tak Bernoda Santa 

Perawan Maria – Boyolali dan sebelah Barat dibatasi oleh Paroki St. Yusuf - 

Ambarawa. 

3. Menjadi Paroki Mandiri 

Pada tahun 1951, Romo Leopold van Rijckevorsel SJ membangun gereja 

di Salatiga, dan pembangunannya selesai pada tahun 1952, selanjutnya 

diresmikan dan diberkati oleh Uskup Agung Semarang, Mgr. Albertus 

Soegiyapranata SJ yang kemudian memberi nama pelindung gereja : “Santae 

Martires Japponentium” (Para Martir Jepang). Gedung gereja ini berukuran 

panjang 35 m dan lebar 12 m serta tinggi 7 m, berdinding tembok tetapi langit-

langitnya dari tabag, yaitu anyaman dari kulit bambu. Di dalamnya terdapat 

altar yang dibuat menempel pada tembok. Di atas salib dan tabernakel 

terdapat tulisan besar melengkung yang berbunyi “Asma Dalem Kaluhurna”. 

Gedung gereja ini terletak di sebelah kiri gedung gereja lama, yang hanya 

berjarak kurang dari 3 meter. 



Antara tahun 1953 sampai dengan tahun 1964, pertambahan jemaat per-

tahun menunjukkan angka yang stabil. Hal ini terjadi setelah meletusnya 

peristiwa G30S PKI. Banyak orang datang kepada romo dan meminta dibaptis. 

Maka untuk melayani banyak permintaan tersebut, Romo A. Sandiwan Broto, 

Pr (pastor Paroki Salatiga), mengadakan kursus kilat untuk mencetak guru-

guru agama Katolik. Dengan adanya peningkatan jumlah jemaat, tugas-tugas 

kegerejaan bukan hanya ditangani oleh romo, tetapi juga oleh awam. 

4. Imam-Imam MSF Mulai Berkarya 

Pada tahun 1962, umat Katolik di Paroki Salatiga sudah digembalakan 

oleh dua orang imam dari Kongregasi Keluarga Kudus, yakni Romo Henricus 

Beiloos MSF dan Romo Ignatius Handoyoseputro MSF. Kedua romo ini selaku 

gembala umat Paroki Salatiga tinggal di Pastoran di jalan Tuntang, sekarang 

bernama jalan Diponegoro. 

Akhir tahun 1963, di Salatiga untuk pertama kalinya ada gerakan 

ekumene berupa perayaan Natal bersama pemuda-pemuda dari Gereja-gereja 

Kristen se-Kotamadya Salatiga. Perayaan Natal ini dihadiri oleh pastor, para 

pendeta dari semua Gereja di Salatiga, serta anggota Majelis-majelis Gereja se-

Kotamadya Salatiga di Hotel Kaloka Salatiga. Pelaksanaan liturgi dipimpin oleh 

Romo Ignasius Handoyoseputra MSF dengan pengkotbah Pendeta Batubara 

dari Gereja Pantekosta. Pada tahun 1963 ini juga, seorang putera Salatiga 

ditahbiskan menjadi imam di negeri Belanda, yaitu Romo Bonifasius 

Hendrowarsito MSF, putera Bapak dan Ibu I.S. Hendrowarsito, dari Turusan-

Salatiga. Romo Bonifasius Hendrowarsito MSF adalah imam kedua setelah 



Romo Harsasusanta Pr. Dua tahun kemudian menyusul Romo Smaragdus 

Dirgonomastu Martawinata MSF, putera Bapak dan Ibu Martawinata dari 

Kalisombo-Krajan. Pada tahun 1964, kegiatan ekumene ditingkatkan dengan 

diadakannya perayaan Paskah bersama Gereja-gereja se-Kotamadya Salatiga. 

Bentuk perayaan bersama berupa pawai di jalan-jalan penting. Pawai lampion 

diadakan pada malam hari dan diikuti oleh jemaat dari berbagai Gereja, 

pelajar sekolah-sekolah Kristen dan Katolik, organisasi-organisasi Kristen dan 

Katolik se-Kotamadya Salatiga. 

Karya Gereja pada bidang pewartaan dilakukan oleh Romo dan Frater 

yang sedang menjalani tahun orientasi pastoral, misalnya memberikan 

pelajaran agama Katolik untuk persiapan sakramen Baptis, Penguatan atau 

Perkawinan di Pastoran atau di rumah salah satu umat. Pada waktu itu Paroki 

Salatiga belum mempunyai katekis atau guru agama untuk tugas itu. 

Pelajaran komuni pertama untuk anak-anak biasanya dipercayakan kepada 

para suster yang mengajar di sekolah susteran. Adanya gerakan 30 September 

1965 (G30S/PKI) mempunyai pengaruh besar terhadap perkembangan Gereja 

pada umumnya, termasuk Gereja Salatiga. Selama lebih kurang 3 tahun, 

banyak orang yang masuk menjadi umat Katolik. Pada waktu itu, Paroki 

Salatiga digembalakan oleh dua orang imam, yakni Romo A. Sandiwan Broto 

Pr sebagai pastor kepala paroki, menggantikan Romo Ignatius Handayaseputro 

MSF, dan Romo Jacobus Lambert Hubert Slangen MSF sebagai pastor 

pembantu. 

 



5. St. Paulus Miki Menjadi Pelindung Paroki 

Pada tahun 1984,  Romo Thomas Sumartaji Martiputranto MSF 

memberikan nama pelindung untuk Paroki Salatiga dengan nama : ”St. Paulus 

Miki”. Pada waktu itu, yang menjadi pastor kepala adalah Romo Aloysius 

Endrokaryono MSF, sebelumnya seluruh cap gereja dan kop-kop surat resmi 

bertuliskan “Ss. Mm. Jap”. Umat Katolik tumbuh dan berkembang dengan 

cepatnya, pelayanan rohani kepada  seluruh umat juga perlu ditingkatkan, 

namun sarana dan prasarana ibadat dirasa kurang. Hal ini mendorong umat 

berupaya untuk menambah dan mengembangkan sarana ibadat. Atas upaya 

berbagai pihak akhirnya tersedia tanah di wilayah Kelurahan Tegalrejo, 

Kecamatan Argomulyo-Salatiga yang siap dibangun untuk sebuah gereja. Pada 

tanggal 16 Oktober 1988, dilaksanakan pembangunan gedung gereja Kristus 

Raja, Tegalrejo. Peletakan batu pertama dilakukan oleh Romo Fransiskus 

Xaverius Martowiryono MSF.  

Pembangunan gereja ini selesai pada tahun 1991 dan diberkati oleh 

Uskup Agung Semarang Mgr. Yulius Darmaatmadja SJ pada tanggal 26 

Nopember 1991. Gereja St. Paulus Miki Salatiga mengalami pembangunan 

kembali. Peletakan batu pertama dilakukan pada hari raya Pentakosta 1998 

oleh pastor kepala paroki, Romo Andreas Sumartasetyaka MSF. Gereja yang 

megah dan indah ini diberkati oleh Uskup Agung Semarang Mgr. Ignatius 

Suharyo Pr pada tanggal 28 September 2000 dan diresmikan oleh Gubernur 

Jawa Tengah Mayjen (Purn) Mardiyanto. 

 



6. Mekar dengan Lahirnya Paroki Kuasi Tegalrejo 

Pada tahun 2009 Dewan Karya Pastoral KAS merekomendasikan agar 

dilakukan pemekaran bagi Paroki St. Paulus Miki agar pelayanan kepada umat 

dapat menjadi lebih efektif dan optimal. Dibawah pastor kepala paroki, Romo 

Yeremias Balapito Duan MSF dilakukan berbagai persiapan untuk pemekaran 

dan berdirinya paroki baru di Gereja Kristus Raja Tegalrejo. Akhirnya pada 

tanggal 4 Juni 2011 Gereja di Tegalrejo ini diresmikan sebagai Kuasi Paroki 

oleh Uskup Agung Semarang, Mgr. Johanes Pujasumarta Pr dengan nama 

pelindung Kristus Raja Semesta Alam dan membawahi 6 wilayah dengan 29 

lingkungan dan jumlah umat sekitar 4000 orang. Sesuai statistik Paroki St. 

Paulus Miki Salatiga pada tahun 2014, umat yang menjadi tanggung jawab 

penggembalaan berjumlah 2130 KK, yang terdiri dari 6.274 jiwa.  Ditinjau dari 

jenis kelaminnya,  umat  Paroki St. Paulus Miki terdiri dari 2.978 laki-laki dan 

3.296  perempuan.   

Tabel 1  Jumlah Umat Berdasarkan Usia 

Kelompok Usia < 5 5-12 13-18 19-25 26-35 36-55 >55 

Jumlah umat 62 547 498 644 892 1865 1396 

Prosentasi 1,05% 9,26% 8,43% 10,91% 15,11% 31,59% 23,64% 

Tabel 1 menyajikan distribusi umat berdasarkan usia, terlihat bahwa 

jumlah terbesar umat Paroki St. Paulus Miki  berusia antara 36-55 tahun 

(31,59%), yang merupakan orang-orang usia produktif, kemudian diikuti umat 

berusia lebih dari 55 tahun (23,64%) yang sudah mulai masuk sebutan lansia 

dan sudah lansia, 2 kelompok usia ini merupakan orang-orang yang 

dipastikan berdomisili di Salatiga. Kelompok usia 19-25 tahun dan 26-35 



tahun, merupakan kelompok yang masih berkemungkinan dapat pindah ke 

luar kota karena pekerjaan atau ikut pasangannya. Selebihnya adalah anak-

anak pada usia sekolah, merupakan kelompok dengan prosentasi kecil, 

namun memerlukan pendampingan dan pembinaan yang intensif. 

 

Kekhasan Paroki ST. Paulus Miki Salatiga 

Berikut yang menjadi Kekhasan Gereja Katolik St. Paulus Miki Salatiga: 

1. Paroki dengan Banyak Sekolah Katolik 

Banyak sekolah Katolik yang dikelola oleh Yayasan Kanisius, Yayasan 

Marsudirini, Yayasan Pangudi Luhur dan Yayasan Bernardus, mulai dari 

tingkat Taman Kanak-Kanak hingga tingkat Sekolah Lanjutan Atas ada di 

wilayah Paroki St.Paulus Miki. Di Paroki ini terdapat 11 sekolah Katolik yaitu: 

TK Sang Timur, TK Xaverius, TK Kanisius Cungkup, SD Marsudirini 77, SD 

Marsudirini 78, SD Kanisius Cungkup, SMP Stella Matutina, SMP Pangudi 

Luhur di Tuntang, SMP Pangudi Luhur di Salatiga, dan SMA Theresiana. 

Dalam rangka membangun kerjasama antar sekolah  ini telah dibentuk 

Forum Komunikasi Sekolah-sekolah Katolik se-Salatiga (FKSK). Pada tanggal 

21-22 Mei 2016 yang lalu, bertempat di parkiran paroki, diadakan kegiatan 

ekspo sekolah-sekolah Katolik se Salatiga, sebagai salah satu wujud konkrit  

kerjasama dan membangun sinergi antara sekolah dan paroki. Di samping 

FKSK juga sedang dirintis Paguyuban guru-guru Katolik se Salatiga. Tujuan 

dari paguyuban ini adalah membangun spiritualitas dan militansi sebagai 

guru-guru Katolik, sekaligus juga sebagai forum untuk sharing dan berbagi 



informasi. Pelayanan Paroki secara rutin dilakukan dalam bentuk kunjungan 

ke sekolah, pelayanan sakramen pengakuan dosa, Misa sekolah, memberi 

pembekalan/motivasi rohani  kepada siswa, hadir dalam peristiwa-peristiwa 

penting sekolah, memberi fasilitas dan dukungan bilamana diperlukan oleh 

sekolah yang bersangkutan, mengadakan rapat dewan di sekolah.  

2. Paroki yang Bertetangga dengan UKSW 

Paroki ini juga bertetangga dengan Universitas Kristen Satya Wacana. Ada 

banyak mahasiswa Katolik  dari berbagai kota di Indonesia yang studi di sini. 

Data terakhir yang sempat dikumpulkan ada sekitar 1000 mahasiswa Katolik 

yang kuliah disini. Kebanyakan dari mereka menjadi warga anonim. Mereka 

nge-kost tapi tidak mau mendaftarkan diri kepada ketua lingkungan setempat. 

Mereka lebih fokus pada kegiatan kuliah daripada kegiatan sosial apalagi 

gereja. Biasanya Jumat, Sabtu dan Minggu, mereka yang berasal dari kota-

kota yang tidak terlalu jauh dari Salatiga (Ungaran, Semarang, Magelang, 

Kudus, Solo dst.) pulang ke rumah asal masing-masing. Jadi dari data 

lingkungan mereka tak terdeteksi tapi bisa dideteksi dari data kampus. 

Permasalahan yang ada yaitu bahwa pimpinan universitas punya 

kebijakan bahwa gereja Katolik tidak diperbolehkan masuk untuk 

mengadakan pelayanan kerohanian di sini, yang di perbolehkan melakukan 

pelayanan hanya gereja-gereja Kristen yang merupakan pendiri dan 

pendukung  UKSW.  Untuk menyiasati hal ini maka kegiatan pelayanan rohani 

mahasiswa Katolik UKSW dilakukan di paroki. Misa penyambutan mahasiswa 

baru yang Katolik diadakan di paroki, persekutuan doa, pertemuan2 diadakan 



di paroki. Para mahasiswa ini tergabung dalam paguyuban Keluarga 

Mahasiswa Katolik Salatiga (KMKS). Yang menguntungkan juga adalah banyak 

dosen dan staff Katolik di universitas yang juga aktifis paroki. Sehingga 

melalui para dosen dan staff yang akifiis ini perlayanan dan perhatian kepada 

mahasiswa Katolik juga bisa dilakukan. Salah satunya adalah rekrutmen 

kader kepemipinan Katolik yang dilakukan dalam kerjasama dengan Jesuit 

yang difasilitasi oleh beberapa dosen dan staf Katolik UKSW.  

3. Paroki yang Punya Banyak Biara 

Di Paroki St. Paulus Miki Salatiga terdapat banyak komunitas biara, 

yaitu: Susteran Trapist Gedono, Susteran OSF, Bruderan FIC, Susteran SND, 

Komunitas Asosiasi Lembaga Misionaris-Alma, Novisiat MSF, Postulat 

Berthinianum, Komunitas Rumah Formatio Imam Religius Grave, Komunitas 

Rumah Pembinaan Awam Wisma Kana, Kursus Pertanian Taman Tani (KPTT), 

Institut Roncalli. Semua lembaga ini memberi warna dan memperkaya 

pelayanan umat di paroki. Semua anggota biara ikut hadir dan terlibat dalam 

karya-karya pelayanan kepada umat. Ada yang jadi Katekis, ada yang jadi 

pendamping kelompok doa, ada yang jadi pendamping kegiatan cinta 

lingkungan dan masih banyak lagi. Mereka dengan kekhasan spiritualitas 

masing-masing memberi kontribusi pada upaya untuk ikut mengembangkan 

iman umat. Beberapa kali diadakan pertemuan bersama untuk membangun 

paguyuban rohaniwan dan rohaniwati seSalatiga, khususnya yang secara 

rutin dilaksanakan adalah saat tahun baru dan bila ada acara komunitas 

seperti ulangtahun romo paroki, atau bila ada acara konggregasi di komunitas. 



4. Paroki yang Punya Teritorial Desa dan Kota 

Paroki St. Paulus Miki Salatiga memiliki area pelayanan cukup luas dan 

mencakup baik sebagian Kotamadya Salatiga (kota) dan sebagian Kabupaten 

Semarang (desa pinggiran), bahkan secara geografis wilayah yang berada di 

Kabupaten Semarang lebih luas dibandingkan dengan wilayah yang berada di 

Kotamadya Salatiga. Namun demikian sebaran umat lebih banyak yang berada 

di area perkotaan. Kondisi umat sangat heterogen ditinjau dari segi 

pendidikan, keahlian dan pekerjaannya. Secara keseluruhan umat dengan 

pendidikan tamat SMA adalah terbanyak, di wilayah-wilayah perkotaan umat 

dengan pendidikan di atas SMA lebih banyak dibanding di wilayah-wilayah 

yang berada di Kabupaten Semarang, dimana sebagian besar umatnya 

berpendidikan tamat SD atau SMP. Bidang keahlian umat Paroki St. Paulus 

Miki, yang terbanyak adalah di bidang pendidikan, diikuti bidang teknik dan 

berikutnya adalah bidang administrasi. Dalam kegiatan ekonomi atau 

pekerjaan, sebagian besar umat bergerak di bidang usaha, baik sebagai 

pengusaha besar, menengah maupun pengusaha kecil, sebagian besar ibu-ibu 

berstatus sebagai ibu rumah tangga alias tidak bekerja. Untuk umat Katolik 

yang berdomisili di daerah luar kota Salatiga, pada umumnya bekerja sebagai 

petani atau buruh tani, penyadap karet atau sebagai peternak, lihat Tabel 4. 

5. Menyukai Liturgi dan Ibadat 

Dalam kehidupan peribadatan dan liturgi terlihat dengan jelas betapa 

umat sungguh aktif dalam kegiatan liturgis. Misa harian, misa dengan ujud-

ujud khusus (syukur ulang tahun, peringatan arwah), pelayanan sakramen 



pengurapan orang sakit sungguh sangat digandrungi umat. Demikian juga 

dalam bidang pewartaan, terdapat cukup banyak katekis baik tua maupun 

muda yang ikut terlibat dalam karya pewartaan, terutama pengajaran bagi 

para calon baptis, calon penerima komuni pertama dan sakramen penguatan. 

Antusiasme juga sangat tampak dalam upaya mengenal lebih jauh dan 

mendalam mengenai Kitab Suci dan ajaran agama Katolik. Kehadiran umat 

untuk pendalaman iman pada Bulan Kitab Suci Nasional, masa Prapaska dan 

masa Adven belum banyak dibandingkan pada kegiatan-kegiatan devosi di 

bulan Maria dan bulan Rosario. Untuk memfasilitasi kerinduan umat yang 

menyukai liturgi dan ibadat ini sudah disiapkan tempat doa dan devosi  

digereja yang bisa menampung sekitar 80 orang. Sehingga kalau mereka mau 

berdoa dan berdevosi  dalam kelompok kecil mereka bisa menggunakan 

tempat ini. 

6. Banyak Kelompok Kategorial 

Berkaitan dengan bidang paguyuban, di Paroki ini terdapat banyak 

kelompok kategorial yang menghidupi semangat dan nilai-nilai religius 

tertentu, seperti: Maria Bunda Penolong Abadi, Kerahiman Ilahi, Rahim Allah, 

Meriage Encounter (ME), Adiyuswa, Kharismatik, Maria Anunsiata, Paguyuban 

Sabtu Imam, Maria Bunda Kasih, Kerabat MSF, Keluarga Mahasiswa Katolik 

Salatiga (KMKS), Paduan Suara Asma Dalem Kaluhurna, Paduan Suara GSM, 

KSY (Komunitas Sahabat Yesus). Semua kelompok kategorial ini memperkaya 

kehidupan umat di paroki ini. Ada yang memberi kontribusi pada umat 

bagaimana membangun hidup doa, rohani, penghayatan iman tapi juga ada 



yang memberi kontribusi dalam memfasilisitasi umat untuk mengembangkan 

kiprah keterlibatan dalam hidup sosial kemasyarakatan. Kelompok-kelompok 

tersebut diatas sudah mempunyai kepengurusan sendiri dan sebagian sudah 

lama ada di Paroki St. Paulus Miki Salatiga. Selain kelompok kategorial di 

atas, terdapat pula paguyuban yang merupakan organisasi masyarakat Katolik 

yaitu WKRI dan ISKA. 

Gereja Katolik terlibat dalam kehidupan bermasyarakat, keterlibatan umat 

dalam hidup menggereja dan berbagi diwujudkan dengan keterlibatannya 

secara aktif sebagai pengurus atau tim kerja di Lingkungan dan atau Paroki, 

maupun ambil bagian dalam kegiatan-kegiatan di seputar altar. Demikian pula 

keterlibatan umat di sosial kemasyarakatan sebagai pengurus RT/RW atau 

Dasawisma menunjukkan kepedulian umat Katolik sebagai warga masyarakat 

dan warganegara yang baik. Saat ini Paroki St. Paulus Miki Salatiga memiliki 1 

orang warga yang berkarya di Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota 

Salatiga, juga terdapat sejumlah umat yang bekerja di kantor pemerintahan.  

Paroki St. Paulus Miki Salatiga memberikan perhatian khusus untuk 

pewartaan sebagai perwujudan wajah gereja di Kota Salatiga dan sekitarnya, 

melalui kegiatan-kegiatan nyata yang berdampak langsung pada masyarakat, 

tanpa memandang perbedaan, yaitu  : 

1. Poliklinik Paroki St. Paulus Miki Salatiga yang melayani masyarakat 

luas. 

2. Peran aktif Paroki St. Paulus Miki Salatiga dalam kegiatan BKGS dan 

FKUB. 



Dalam bidang sosial kemasyarakatan, banyak umat Paroki St. Paulus 

Miki Salatiga yang bekerja sebagai Pegawai Negeri Sipil (PNS), dan mempunyai 

kedudukan cukup penting dalam pemerintahan, mulai dari pejabat setingkat 

Kepala Dinas Kota Salatiga, sampai dengan Lurah/Kepala Desa. Selain hal 

tersebut, umat Paroki St. Paulus Miki Salatiga juga ada yang berkarya sebagai 

anggota DPRD Kota Salatiga, anggota KPU Kota Salatiga, dosen UKSW dan 

juga berkarya di LSM. 


