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Persiapan 
Sebelum misa dimulai: 

• Koordinator wilayah menentukan lokasi setiap petugas  

• Setiap petugas membawa kantong persembahan sejumlah yang dibutuhkan untuk lokasinya 

• Kantong persembahan diletakkan di tempat-tempat yang bertanda "kolekte" di bangku Gereja 

• Petugas menempati tempat duduk yang sudah ditentukan untuk lokasinya. 

• Untuk aula dan area luar Gereja, harus memakai kantong kolekte bergagang dan dibawa oleh 

petugas sampai saat kolekte diedarkan. 

• Koordinator wilayah memantau penyebaran petugas dan memastikan kotak kolekte dan  gembok 

tersedia dalam keadaan terbuka 

 

Pada saat kolekte 

• Petugas di Gereja berdiri di sisi bangku dimana kantong kolekte diletakkan dan mengamati 

peredarannya sampai saatnya kantong dikumpulkan. Pastikan jumlahnya sesuai dengan yang 

tadi dibawa. 

• Petugas dari lokasi yang berbeda tidak dianjurkan mengambil kantong yang bukan dari 

lokasinya. 

• Koordinator wilayah dan petugas pembawa persembahan (pengumpul) bersiap di meja 

persiapan persembahan untuk menerima kantong kolekte dari petugas. 

• Seluruh petugas kecuali koordinator wilayah dan pembawa persembahan kembali ke tempat 

duduknya masing-masing setelah menyerahkan kantong persembahan. 

• Pengumpul memindahkan kolekte dari kantong persembahan ke kotak dengan cara membalik 

kantong untuk memastikan semua uang tertuang ke kotak. 

• Semua kantong di lipat kembali dan diletakkan di tempatnya ( dapat dibantu oleh 

petugas/pengamat liturgi) 

• Pastikan semua kantong persembahan sudah terkumpul kembali (termasuk yang dari 

Aula/luar Gereja) 

• Dengan disaksikan oleh pengamat liturgi, koordinator wilayah mengunci kotak persembahan 

dengan gembok yang sudah disediakan. 

• Segera setelah Doa Bapa Kami selesai, petugas yang ditunjuk membawa kotak persembahan 

ke altar. 

 

Setelah misa 

• Segera setelah berkat penutup, dua orang petugas tatib yang ditunjuk dengan memakai 

selempang tatib, mengambil kotak persembahan dari altar dan membawa ke ruang 

penghitungan bersama pengamat liturgi. 

• Setelah seluruh petugas penghitung berkumpul, Pengamat liturgi meminta kunci gembok dan 

membuka gembok serta mengembalikan gembok beserta kuncinya kepada petugas 

sekretariat (Ibu. Elly) 

• Penghitungan dan tata cara pencatatan lihat pada SOP penghitungan kolekte 

• DILARANG MENUKAR UANG KOLEKTE  dengan alasan apapun 

• Setelah seluruh uang hasil kolekte dicatat, ditanda tangani dan dimasukkan ke brankas yang 

telah disediakan, petugas mengembalikan kotak kolekte dan selempang tatib ke meja 

persiapan persembahan di Gereja. 


