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STATUTA ASOSIASI PARA SAHABAT MISIONARIS 

KELUARGA KUDUS 
 
HAKEKAT, TUJUAN DAN SPIRITUALITAS  
 
1.  Sahabat-Sahabat para Misionaris Keluarga Kudus, Amici dei Missionari della Sacra Famiglia 

(AMSF) adalah sebuah asosiasi/ kelompok  orang beriman (bdk., KHK, 321-329), didirikan 

pada tanggal 19 Maret 2012 dan ditempatkan di bawah tanggung jawab para Misionaris 

Keluarga Kudus (MSF). 

 

2. Asosiasi AMSF mengintegrasikan dan menindaklanjuti berbagai inisiatif  yang telah dilakukan 

di berbagai Provinsi MSF. 

3. Asosiasi Para Sahabat Misionaris Keluarga Kudus memiliki tujuan umum untuk memupuk 

iman, kasih, pengharapan dan tindakan kristiani dalam dunia (bdk., KHK 215; 299) dan 

memiliki tujuan-tujuan khusus berikut: 

 

a) Menawarkan kepada anggota-anggotanya (individu atau keluarga) kesempatan untuk 

berpartisipasi secara aktif dalam spiritualitas, karisma dan kerasulan-kerasulan khas  MSF; 

b) Mendukung secara finansial karya misi dan pendidikan MSF 

c) Mengembangkan dalam keluarga-keluarga cara hidup yang sepadan dengan Injil Yesus 

Kristus; 

d) menumbuhkan devosi kepada Keluarga Kudus dari Nazaret; 

e) Memperkenalkan P. Berthier dan Kongregasi yang didirikannya. 

 

4. Spiritualitas Asosiasi AMSF memiliki pusat dinamismenya dalam misteri Allah yang     menjadi 

manusia dalam Keluarga di Nazareth. Dalam keluarga itu Allah menerima keluarga manusia 

sebagai tempat tinggalNya dan mengubahnya menjadi sel-sel kehidupan iman dan saling percaya, 

kasih dan persekutuan, pelayanan dan misi.  

 

5. Perayaan-perayaan agung dan pesta liturgis yang paling pokok untuk merayakan spiritualitas 

Asosiasi ini adalah: Natal, Keluarga Kudus, Santa Maria La Salette (19/9), St. Yosef (19/03), Hari 

Pendirian MSF (28/9) dan wafatnya P. Berthier (16/10). 
 
ALASAN DAN DASAR 

 
6. Roh Kudus membimbing dan menjiwai Gereja dengan membagi-bagikan karunia kepada semua 

umat beriman. Kaum awam menemukan di dalam Gereja kekuatan karismatik dan memainkan 

peran penting di dalamnya (bdk., LG 12; AA 3). 

 

7. Tugas misioner yang adalah sebuah rahmat dan tanggung jawab seluruh Gereja, dipercayakan 

secara khusus kepada lembaga-lembaga misioner, namun hal itu berkaitan dengan sebuah 

karisma yang juga menjadi hak kaum awam untuk mengambil bagian dan ikut berbagi tanggung 

jawab (bdk., AG 36, 41 ). 
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8.  MSF terus berjuang untuk menghidupkan kesadaran kaum awam akan panggilan mereka di 

dalam Gereja dan dunia serta memungkinkan partisipasi kaum awam dalam karisma dan 

spiritualitas mereka. Hal itu dilakukan dengan  menawarkan kesempatan untuk bergabung di 

berbagai asosiasinya (Konstitusi. 52; 79 ). 

 

9.  Penginjilan keluarga-keluarga adalah pekerjaan yang hanya dapat mencapai tujuannya jika ia 

dapat memperhitungkan karya para awam dan keluarga-keluarga (lih. GE 3). 

 
MANFAAT 

 

10. Buah-buah Roh Kudus melampaui kemampuan manusia untuk mengamatinya, namun kita bisa 

menyebutkan beberapa manfaat yang dapat dinikmati anggota Asosiasi ini: 

a) Penemuan, pendalaman serta realisasi panggilan seseorang dalam Gereja dan dunia; 

b) Partisipasi dalam kekayaan rohani yang dipercayakan Yesus kepada Gereja-Nya, khususnya 

melalui lembaga-lembaga misioner; 

c) Partisipasi dalam pengembangan dan pembaharuan spiritualitas, karisma dan kerasulan khas 

MSF; 

d) Kesempatan untuk menerima pembinaan khusus dalam dimensi-dimensi manusiawi, 

kekeluargaan, spiritual, gerejawi dan apostolik; 

e) Pembaruan iman dan kehidupan keluarga. 

 

11. Para AMSF juga dapat memperoleh manfaat nyata lainnya: 

a) Sebuah Misa mingguan sesuai dengan niat/intensi mereka; 

b) Para anggota yang terdaftar dan melakukan upacara persembahkan diri, menerima medali dan 

gambar Keluarga Kudus. 

 

KEGIATAN-KEGIATAN POKOK  

 

12. Anggota AMSF mengambil bagian dalam misi yang dilakukan oleh MSF, terutama melalui: 

a) Doa (pribadi, keluarga dan kelompok) untuk misi, doa untuk panggilan dan doa untuk 

keluarga-keluarga; 

b) Partisipasi dalam kegiatan pastoral biasa Gereja, khususnya pelayanan pastoral panggilan, 

pastoral dan pastoral misi; 

c) Kerja sama dalam kegiatan kerasulan khusus atau proyek pembinaan yang dilakukan oleh 

komunitas atau oleh provinsi MSF; 

d) Sumbangan finasial untuk realisasi kegiatan kerasulan MSF. 

 

KEGIATAN-KEGIATAN LAIN 
 

13. Selain itu, AMSF diundang untuk melakukan kegiatan-kegiatan berikut: 

a) Persembahan keluarga-keluarga pada Keluarga Kudus dari Nazaret; 

b) Doa pribadi dan doa keluarga; 

c) Partisipasi dalam acara-acara khusus MSF (kaul, tahbisan, perutusan misioner ad gentes, 

peringatan/pesta kongregasi, dll.). 

 

ORGANISASI 
 

14. Para anggota Asosiasi AMSF dibedakan dalam dua kelompok: a) anggota yang menjadi rekan 

kerja, b) anggota yang mempersembahkan diri; 

 



15. Para AMSF berkumpul di wilayah Provinsi-Provinsi MSF  

a) Setiap Provinsi mengadakan kontak, menerima anggota, mengatur, mendampingi dan 

mengadakan pembinaan anggota AMSF di wilayah masing-masing; 

b) Sebuah Provinsi dapat pula mengorganisir kelompok-kelompok lebih kecil sesuai kebutuhan; 

 

16. Koordinasi dan animasi anggota AMSF dilakukan sebagai berikut: 

a) Setiap kelompok memilih seorang animator awam, yang selanjutnya dikukuhkan 

pengangkatannya sebagai animator oleh masing-masing Superior Provinsi; 

b) Provinsial menunjuk seorang konfrater sebagai Penanggung jawab di tingkat Provinsi; 

c) Superior Jenderal menunjuk seorang Penanggung jawab di tingkat Kongregasi. 

 

PENDAFTARAN DAN PEMBINAAN ANGGOTA 
 

17.  Mereka yang berminat, baik secara pribadi atau seluruh keluarga, mengajukan permohonan 

kepada Superior Provinsi dengan menyebutkan alasan-alasan yang melandasi permohonan itu 

(kartu resmi); 

 

18. Setelah berkonsultasi dengan konfrater yang bertanggung jawab atas AMSF di Provinsi, 

Superior Provinsi dapat mengabulkan penerimaan anggota baru dalam kategori sebagai anggota 

rekan kerja dalam asosiasi; 

 

19. Para anggota baru berpartisipasi dalam kegiatan pembinaan yang diselenggarakan dan dapat 

pula mengambil bagian dalam pembinaan di tingkat regional (bila ada); 

 

20. Setelah tiga tahun, anggota baru dapat meminta Superior Provinsi untuk diterima sebagai 

anggota asosiasi yang mempersembahkan diri ; 

 

21. Jika permohonan di atas diterima,  anggota tersebut menjalani upacara mempersembahkan diri 

(secara pribadi atau bersama seluruh keluarga) ke dalam Keluarga Kudus dari Nazaret dan 

menerima gambar serta medali resmi AMSF; 

 

22. Upacara persembahan diri itu dilakukan dalam sebuah perayaan ekaristi khusus, setelah kotbah. 

Hari perarayaan hendaknya dipilih salah satu hari seperti disebutkan dalam no. 5 Statuta ini.  

 

23. Doa penyerahan dapat dilakukan sebagai berikut: 

Aku bersyukur kepadaMu, Allah, Bapa kami, karena melalui pembaptisan Engkau telah 

menjadikan aku angggota umatMu dan Engkau memanggilku untuk memperdalam panggilan 

kristiani sebagai Sahabat para Misionaris Keluarga Kudus. 

 

Di hadapan saudara-saudari di komunitas ini, yang disatukan oleh Roh Kudus di bawah 

kharisma para Misionaris Keluarga Kudus, aku berjanji untuk mengambil bagian di dalamnya 

melalui semangat persaudaraan dan perutusan sesuai dengan Statuta. 

Aku berusaha menghayati semangat Keluarga Kudus yakni: kesatuan dalam kasih, 

pengampunan dan pertumbuhan dalam kehidupan keluarga, persaudaraan dan pelayanan 

dalam komunitas Gereja, keterlibatan tanpa kenal lelah pada misi agar dapat menuntun semua 

orang membangun satu-satunya keluarga, yakni keluarga dalam Allah Bapa. 

Oleh karena itu aku mempersembahkan diriku (pasanganku dan anak-anakku) kepada Keluarga 

Kudus Nazareth, dengan mencari darinya inspirasi, tuntunan dan kekuatan untuk menghayati 

Injil dalam keluarga dan mewujudkannya dalam dunia. Amin! 

 



24. Semua anggota asosiasi akan dicatat namanya dalam sebuah buku khusus di Provinsi masing-

masing dan di Jenderalat MSF; 

 

25. Melalui organisasinya, Provinsi MSF menawarkan pembinaan awal dan bina lanjut dalam 

bentuk sebagai berikut: 

a) Hari-hari yang dikhususkan untuk memberi informasi kepada calon anggota baru; 

b) Hari-hari inisisasi untuk anggota baru; 

c) Hari-hari pembinaan tahunan dan doa dalam kelompok atau paroki MSF; 

d) Hari-hari libur dan rekreasi persaudaraan; 

e) Surat tiap semester untuk komunikasi dan pembinaan; 

f) Retret di paroki-paroki atau di rumah retret; 

g) Kursus atau pertemuan di tingkat Provinsi. 

 

TANGGUNG JAWAB DARI PROVINSI MSF  

 

26. Setiap tahun Penanggungjawab AMSF setiap provinsi mengirim laporan kepada Dewan 

Pimpinan Umum tentang kegiatan-kegiatan dan situasi Asosiasi di Provinsinya, bersama dengan 

salinan dari modul pendaftaran anggota baru; 

 

27. Setiap Provinsi menawarkan kepada anggota AMSF setiap tahun sebuah program pembinaan 

dan pertemuan, serta bantuan untuk pembinaan dan doa; 

 

28. Setiap Penanggungjawab yang dibenum Provinsi merayakan sebuah Misa setiap minggu dengan 

intensi untuk kepentingan AMSF; 

 

29. Bentuk konkret partisipasi anggota AMSF dalam kegiatan dan proyek karya pastoral khas MSF  

ditentukan oleh masing-masing Provinsi; 

 

 

KEPEMIILIKAN DAN PENGELOLAAN HARTA 

 

30.  Asosiasi AMSF tidak mempunyai harta milik ekonomis, oleh karena itu semua harta yang 

disiapkan untuk kegiatannya, begitu pula pemberian (sumbangan) para anggotanya menjadi milik 

MSF. Melalui Provinsi, harta itu digunakan untuk mendukung pembiayaan demi keberlangsungan 

kegiatan Asosiasi.  

 

31. Bentuk konkret sumbangan keuangan bagi misi dan pendidikan MSF ditentukan oleh masing-

masing Provinsi.  

 

32. Anggota AMSF mendapat laporan tahunan dari masing-masing Provinsi tentang hasil 

sumbangan keuangan dan penggunaannya.  

 

MENINGGALKAN ASOSIASI AMSF 

 

33. Seorang anggota Asosiasi AMSF baik dalam keanggotaan sebagai rekan kerja maupun yang 

mempersembahkan diri, dapat meninggalkan Asosiasi setiap saat, dengan memberitahukannya 

kepada Penanggungjawab kongregasi MSF. 

34. Seorang anggota dapat dikeluarkan pula dari Asosiasi AMSF oleh Penanggungjawab MSF 

dalam kasus-kasus berikut: 

a) Meninggalkan secara publik iman Katolik; 

b) Menyebarkan ajaran yang berlawanan dengan iman Katolik; 



c) Tingkah laku yang tidak sesuai dengan moralitas Kristiani; 

d) Tidak dapat melakukan salah satu dari tujuan seperti tercantum pada no. 3 atau tidak dapat 

melakukan kegiatan seperti ditunjuk dalam no. 12 dan 13.  

 

KETENTUAN PERALIHAN 

 

35. Anggota yang secara resmi terdaftar dalam Asosiasi yang telah ada di Provinsi otomatis akan 

menjadi anggota rekan kerja AMSF. 

36. Para anggota tersebut di atas, termasuk keluarga (orang tua, saudara-saudari) MSF, dapat 

langsung mengajukan permohonan untuk diterima sebagai anggota yang mempersembahkan diri; 

 

37. Asosiasi yang telah ada di Provinsi-Provinsi dapat mempertahankan namanya, namun mereka 

harus menambahkan nama AMSF sebagai nama kedua. 

 

38. Statuta-Statuta Asosiasi yang telah ada harus diganti atau disesuaikan dengan Statuta Umum ini 

dan diajukan pengesahannya kepada Dewan Pimpinan Umum. 

 

 

Penyerahan/Persembahan diri kepada Keluarga Kudus Nazareth 
 

Aku bersyukur kepadaMu, Allah, Bapa kami, karena melalui pembaptisan Engkau telah menjadikan 

aku angggota umatMu dan Engkau memanggilku untuk memperdalam panggilan kristiani sebagai 

Sahabat para Misionaris Keluarga Kudus. 

 

Di hadapan saudara-saudari di komunitas ini, yang disatukan oleh Roh Kudus di bawah kharisma 

para Misionaris Keluarga Kudus, aku berjanji untuk mengambil bagian di dalamnya melalui 

semangat persaudaraan dan perutusan sesuai dengan Statuta. 

 

Aku berusaha menghayati semangat Keluarga Kudus yakni: kesatuan dalam kasih, pengampunan 

dan pertumbuhan dalam kehidupan keluarga, persaudaraan dan pelayanan dalam komunitas 

Gereja, keterlibatan tanpa kenal lelah pada misi agar dapat menuntun semua orang membangun 

satu-satunya keluarga, yakni keluarga dalam Allah Bapa. 

 

Oleh karena itu aku mempersembahkan diriku (pasanganku dan anak-anakku) kepada Keluarga 

Kudus Nazareth, dengan mencari darinya inspirasi, tuntunan dan kekuatan untuk menghayati Injil 

dalam keluarga dan mewujudkannya dalam dunia. Amin! 

 

NAMA 

KELUARGA  

 N° (PROVINSI) 

NAMA   N° (GENERALE) 

TGL LAHIR   DATA PERKAWINAN   

NAMA PASANGAN   TGL 

LAHIR  

 

 

NAMA ANAK-

ANAK  

 

 

 

 

PAROKI: KEUSKUPAN: 

 

ALAMAT SURAT  

 

 

 



 

MANAKAH ALSAN-ALASAN 

YANG MENDORONG UNTUK 

MENJADI SAHABAT PARA 

MISIONARIS KELUARGA 

KUDUS ? 

 

 

 

KEINGINAN PARTISIPASI? 

(PILIHAN) 

(   ) Sebagai anggota rekan kerja  

(   ) Sebagai anggota yang mempersembahkan diri  

(   ) Dalam bidang Kerasulan  

(   ) Dukungan finansial  

 

 

---------------------------------------------------------------------------------------------- 

Kota dan Tanggal  

 

---------------------------------------------------------------------------------------------- 

Tanda tangan  

 

DIKIRIM KE: 

 

 

 

 

 

 

REKOMENDASI PASTOR PAROKI: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


