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Sejarah Gereja Katolik di Indonesia dimulai dengan kedatangan orang Portugis ke Kepulauan Maluku. Orang pertama yang menjadi Katolik, Kepala Desa Kollano (Sekarang di Maluku Utara) yang dibaptis dengan semua penduduk desanya pada tahun 1534 setelah mendapatkan berita Injil dari Gonzalo Veloso, seorang pedagang Portugis. Pada saat itu, portugis hanya menemukan Kepulauan Masala dan
bersama dengan pedagang dan tentara, para imam Katolik juga datang untuk menyebarkan Injil. Seorang pengungsi di Indonesia, Saint Francis Awaaravas, yang telah datang dari tahun 1546 hingga 1547 untuk mengunjungi pulau Ambon, Saperva dan Taernaty. Dia membaptis ribuan penduduk setempat. Sejak era VOC, Waranadi Ovastandaskhei Komapagni (VOC) di Indonesia dari 1619 hingga 1799,
dan akhirnya mengambil alih kekuasaan politik di Indonesia, Gereja Katolik mutlak dilarang dan hanya hidup di beberapa daerah yang tidak termasuk SMK yaitu Flores dan Timor. Penguasa VOC adalah protestan, sehingga mereka mengusir imam Katolik Portugis dan mengambil tempat mereka dengan imam protestan dari Belanda. Banyak umat Katolik kemudian menjadi Protestan pada waktu itu,
seperti yang terjadi pada komunitas Katolik di Amboina. Mereka bekerja di daerah VOC sehingga imam Katolik terancam hukuman mati. Pada tahun 1624, Pendeta Egidius d'Abeu SJ terbunuh pada masa Gubernur Jenderal John Peterszwaun Kawan, untuk merayakan pendidikan agama dan misa suci di penjara. Pastor A. de Rhodes, seorang seperti Prancis, pencipta alfabet Vietnam, dijatuhi hukuman
menyaksikan pembakaran salibnya dan instrumen Katolik lainnya di bawah eksekusi, di mana dua pencuri hanya digantung, dan Ayah. De Rhodes diusir (1646). Yuanas Kaspis Kratx, seorang warga Australia, terpaksa meninggalkan Batwa karena upayanya dipersulit oleh otoritas VOC, karena bantuan ia berhenti di pelabuhan Batwa yang diberikan banyak imam Katolik. Dia pindah ke Makau, memasuki
Persatuan Yesus dan menjadi martir di Vietnam pada tahun 1737. Pada akhir abad ke-18, Eropa Barat dipengaruhi oleh perang yang menghancurkan antara Prancis dan Inggris dan sekutunya. Simpati Belanda dibagi, beberapa dengan Prancis dan beberapa giliran dengan Inggris, sampai Belanda kehilangan kedaulatan mereka. Pada tahun 1806, Napoleon Bonaparte menjadikan adiknya Lodewijk atau
Louis Napoleon, seorang Katolik, raja Belanda. Pada tahun 1799, VOC dinyatakan inbankruptcy dan diumumkan secara terpisah. Hindia Belanda, perubahan politik di Belanda, terutama takhta raja Lodewijk, membawa seorang Katolik, pengaruh yang cukup positif. Pemerintah mulai mengakui kebebasan umat beragama. Pada 8 Mei 1807, raja Louis Napoleon menerima persetujuan untuk menetapkan
pra-fitur kepemimpinan gereja Katolik di Roma Di Batwa, Hindia Belanda (lihat: Sejarah Gereja Jakarta, 4 April 1808, dua imam Belanda mencapai Jakarta, yaitu Pendeta Jacobos Nilassan, PR dan Pastor Lambertos on Man, Pr. Pemerintah Hindia Belanda, yang ditunjuk sebagai Kepala Rasul pertama, diangkat sebagai Gubernur Jenderal Pendeta J. Nilassan, PR, menggantikan 1808-1811 dari VOC Ada
beberapa kesulitan dalam katolik pada waktu itu. Pada saat itu hanya 5 orang yang tinggal jauh dari satu sama lain untuk menjaga 9.000 orang. Namun, pada tahun 1889, kondisi ini lebih baik, di mana terdapat 50 imam di Indonesia. Di Yogyakarta, Misi Katolik dilarang hingga tahun 1891. Daerah ini dimulai oleh Misi Katolik Van Lith di Pastor F Van Lith, SJ yang datang ke Montana pada tahun 1896.
Upaya mereka tidak terlebih dahulu menghasilkan hasil yang memuaskan, namun pada tahun 1904 4 kepala desa datang ke rumahnya dari daerah Kalabawang dan memberikan pelajaran agama. Jadi, 15 Desember 1904, kelompok pertama dari 178 orang Javai membaptis mata air semeagang yang terletak di antara dua tan pohon sonu. Tempat bersejarah ini kini menjadi tempat penyelenggaraan
ibadah haji Sandangsanu. Pastor Van Lith juga mendirikan sekolah guru di Montana, 1900 di Nurmalschaul dan 1904 di Kwexchaul. Pada tahun 1918 sekolah Katolik dikumpulkan di sebuah yayasan, Yayasan Kanasius. Imam dan uskup pertama di Indonesia adalah mantan mahasiswa Montana. Gereja Katolik adalah awal abad ke-20. Mendirikan Seminar Menengah 1911 di Van Lith. Tiga dari enam
kandidat generasi pertama dari 1911-1914, 1926 dan 1928, yaitu Pastor F. Satman, SJ, satu. Ada imam yang ditunjuk dalam Djajaspavitrea, SJ, dan Aabl. Sujaja-Ooranth, SJ. Uskup pertama Al-Britus Sujaja-o-Puranat Indonesia diangkat pada tahun 1940 Selama serangan Tentara Belanda di Laut Camebaran, dekat 1948, pada 20 Desember 2018, bersama dengan agresi militer Belanda, yang
diluncurkan untuk Yogyaarta pada II, ayah meninggal bersama dengannya. Rongur Sandjko dikenal sebagai martir lokal dalam sejarah Gereja Katolik Indonesia. Anda akan bisa mendapatkannya. Bekerja sama dengan Sujaja-Oadranti, Uskup Willecans SJ berhadapan dengan otoritas penangkapan Jepang dan berhasil mencoba menjalankan Rumah Sakit St. Carolus. Banyak dari Pahlawan Nasional
adalah katolik, seperti Adisucpto, Agustinus (1947), As Slamet Rishankar (1945) dan U Sudarso 1961). Kardinal pertama di Indonesia pada periode kemerdekaan (1945-sekarang) diangkat pada 29 Juni 1967. Gereja Katolik Indonesia aktif dalam kehidupan Gereja Katolik dunia. Uskup Indonesia berpartisipasi dalam Dewan Italia Kedua (1962-1965). Paus Paulus mengunjungi Indonesia di VI Kemudian
saya mengunjungi Paus Yohanes 1989 Paulus II Indonesia. Beliau mengunjungi kota Jakarta, Medan, (Sumatera Utara), Yogyacarte (Jawa Tengah dan DIY), Maumere (Flores) dan Me (Timor Leste). Dalam sejarah Indonesia juga terlihat Gereja Katolik Referensi Links (Indonesia) Catatan sejarah Dokumen Dewan Nasional II (Website Keuskupan Bogawar) (Indonesia) Peta Gereja Katolik Indonesia adalah
tanda terima. Anda dapat membantu Wikipedia dengan memperluasnya. telah dicairkan dari Pastor Al-Berts Sujoko MSC di mana sejarah masuknya iman Katolik ke Indonesia dipelajari dengan misionaris penting. Mereka telah mengalami banyak rintangan dan kesulitan. Namun alhasil, kita kini bisa merasakan perkembangan umat Katolik di Indonesia. Jika anda ingin membicarakannya, kita bisa bertanya,
karena iman Kristen yang lahir di Timur Tengah datang jauh lebih lambat daripada Islam? Karena iman Katolik dengan iman protestan dari Belanda masuk ke Indonesia setelah protestanisme? Semuanya membuat minoritas Gereja Katolik di Indonesia dibandingkan dengan Muslim dan Protestan. Fakta ini jelas merupakan latar belakang sejarah. Islam datang langsung dari Timur Tengah ke Indonesia dan
diikuti oleh pengusaha Portugis dan SMK Belanda sebelum datang. Memang, sebagai tokoh sejarah, kepercayaan Kristen hadir pada abad ke-7 barus di Sumatera Barat dan pada tahun 1534 pembaptisan pertama di Ternati oleh seorang pedagang Portugis bernama Gonsalo Veloso. Tapi semua ini tidak berkelanjutan. Keberadaan pertama lainnya dengan kehadiran Islam terus dipertahankan oleh para
pengikutnya. Dia mengatakan bahwa iman Katolik ini adalah pertama kalinya di Indonesia bahwa ia telah datang ke Belanda. Yesus lahir di Betlehem, tanah Yudaisme, sebagai orang Asia, kemudian pergi ke Eropa dan datang ke Indonesia sebagai orang asing. Saya ingat ketika saya masih kecil di Jawa Tengah di desa saya. Pada saat ini, jika seseorang ingin memasuki Katolik, dia akan ditanya
(berutang): (Anda ingin menjadi belanda?). Mereka hanya tahu bahwa katolik adalah agama Belanda. Menurut buku-buku sejarah yang saya baca, Romo Jacobos Nilassan PR, yang datang ke Batawa sebagai Kepala Rasul pada tahun 1808 pada usia 50 tahun, hanya bekerja selama sembilan tahun. Meninggal karena sakit pada 6 Desember 1817 di Batwa. Posisinya sebagai kepala Rasul diubah menjadi
ayah Lamborghinis di Man Pr, yang datang pada usia 29 tahun. Ia diangkat saat sardar Rasul ia baru berusia 38 tahun dan berada di Semarang sebagai stosa dari Batwa. Tiga belas tahun kemudian pada tahun 1830, pria atagar mengundurkan diri karena sakit. Jika Anda menghitung, dia hanya 51. Sekarang, pendeta berusia 51 tahun telah menunjuk hanya seorang uskup, sementara atagar lambrtos
meninggalkan manusia Pr Uskup (waktu Kepala Bangsawan) adalah 51 karena sakit. Awalnya, Satu-satunya Pendeta Belanda (diosesan) menerima lisensi (h- Raadakaal) dari pemerintah kolonial. Mereka adalah imam Belanda yang dibayar dari pemerintah dan hanya dikirim untuk melayani kebutuhan spiritual umat Katolik Belanda dan Eropa. Pemerintah Belanda juga melestarikan hak untuk
memindahkan para pemuka agama dari dan ke tempat itu. Oleh karena itu, para pemimpin agama tidak memiliki wewenang untuk menggantikan rasul pra-manufaktur sebagaimana mestinya . Selain itu, pemerintah kolonial Belanda, yang berunjuk rasa, tidak senang dengan kegiatan misionaris Katolik, banyak pembatasan yang diberlakukan. Pembatasan tersebut, antara lain, tidak boleh berkhotbah
kepada daerah misionaris Katolik yang sudah menjadi umat Kristen, seperti Minahasa. Pemerintah Vallandizi berpikir seperti penjajah Jepang. Dengan berbagai motif, mereka berpikir bahwa pemerintah memiliki hak untuk mengatur penunjukan ini dan untuk menentukan lokasi uskup dan imam. Jepang tidak tahu ukuran dan katolik, sementara pemerintah Belanda sangat membenci Katolik dan
kekejiannya. Fakta ini bisa menjadi pembelajaran yang baik tentang hubungan antara pemerintah (negara) dan agama. Pemerintah tidak boleh mencampuri agama, juga tidak boleh beragama mengganggu tugas pemerintah. Saat ini masyarakat masih berjuang untuk mendirikan negara keagamaan. Hubungan antara agama dan pemerintah negara bagian masih belum jelas bagi mereka. Apalagi sebelum
pemilu, isu agama akan dijadikan kendaraan politik untuk ditaklukkan. Ketika ayah Nilassan dan Perman datang ke Batwa pada tahun 1808, mereka menemukan semangat seorang Katolik Eropa yang termasuk dalam agama di Batwa. Karena sulit untuk menemukan iman dan mempersiapkan diri, selama tahun 1808 ia bisa memiliki buptsama hanya 14 orang, yaitu orang dewasa dari Eropa Timur,
delapan anak dari satu kasus, dan lima anak dari orang tua yang status perkawinannya benar. Ini menunjukkan betapa buruknya itikad buruk di Batwa. Jika batwa seperti ini, tinggalkan daerah lain. Iman Katolik di Indonesia tumbuh sangat keras. Kesehatan Pai segera rusak karena terlalu banyak bekerja, dengan iklim yang sangat panas untuk institusi Eropa mereka, dan beberapa jenis makanan.
Kesulitan mereka meningkat karena sangat sedikit energi, wilayah yang luas dan pembatasan yang diberlakukan oleh pemerintah kolonial Belanda. Karel Stias mengatakan Grokis menyebutkan ketika menjelaskan kasus Januari de Varis slot banyak orang di Bapatasas dan karena kemarahan pada Gubernur Jenderal Mijer, sehingga Uskup Waranccan tidak lagi berani mengintai berani mencari izin Toorni
bagi imamnya untuk bergabung dengan Indonesia timur. Isu ini sangat menarik untuk di dimak-lihat karena masalahnya adalah campur tangan pemerintah Belanda dengan Otoritas Gereja Katolik. Atgar adalah imam Rasul pertama Batwa sebelum Jacobos. Tiga pemimpin sebelumnya Rasul Prefaktus (Nelisen, Perman dan Sakoltan). Mereka sudah tahu aturan misi di Hindia Belanda, yaitu, pemerintah
Belanda harus dipanggil kembali, semua misionaris dibayar dari pemerintah, dan pemerintah memiliki hak untuk mengelola pengerahan para pemimpin agama. Atgar Groupi Pr sebelumnya adalah uskup Sorinam dan dijadikan imam Rasul di Batwa. Dia datang pada 21 April 1845 dengan empat asisten imamnya yang tidak bersenang-senang. Skandal ini dikenal sebagai alasan utama untuk kembali
melepas guru atgar dengan Gubernur Jenderal John Yaqub Rochosan. Yang lebih buruk lagi, Bu Groko berpikir di Sorinam bahwa uskup memiliki hak penuh untuk mengatur tempat para imamnya dan dapat menangguhkan, jika perlu, seperti halnya di Gereja Katolik. Sementara itu, Gubernur Jenderal merasa memegang kekuasaan tertinggi di wilayah pendudukan dan juga dapat mengatur misionaris.
Misalnya, ketika Atgar ingin mengetahui alasan penangguhan penahanan seorang imam setelah penangguhan, Gubernur Jenderal. Uskup menolak untuk memberikan alasan, karena itu adalah hak uskup. Gubernur Jenderal merasa bahwa berdirinya Atagar bukanlah ancaman. Atgar Guru dan asisten imamnya dikeluarkan dari kedatangan mereka di Batwa pada 3 Februari 1946 hanya satu tahun. Atgar
Guruwas awalnya membuat imam Batwa pada tahun 1842, tetapi baru pada tahun 1845. Kabar pengucilan ugar didengar oleh umat Katolik di Belanda yang sedang menghadapi toleransi beragama dari Raja William II. Dia segera bersiap untuk aksi dan menggelar protes, dan mengadakan penyambutan massal untuk mencapai Atgar di Pelabuhan Helder pada 11 Juni 1846. Masalah ini menyebabkan
intervensi bagi pemerintah kolonial Belanda dan Ferrieri belanda-ugar. Mereka bernegosiasi untuk mencapai kesepakatan. Kontraknya diverifikasi oleh Raja William II pada 2 Januari 1847 dengan memori pemahaman tentang Ten. Perjanjian tersebut menyatakan bahwa (pertama) Imam Rasul bertanggung jawab atas administrasi Gereja (Seni. 8) dan berwenang untuk menjaga dan berwenang untuk
menjaga (Seni. 3), (kedua) jumlah misionaris di Indonesia adalah kasus Gereja meskipun Jumlah Misionaris di Indonesia tetap diperlukan dengan Radakaalah (Seni 11), dan (iii) apakah Gubernur Jenderal telah menjaga keamanan dan ketertiban umum kepada misionaris Protestan Calvinis Belanda anti-katolik adalah untuk berperang melawan aturan pemerintahan kolonial, untuk menghadapi keserahan
yang dapat dip henti-hentinya dari umat Katolik Belanda dan Eropa lainnya, dan asumsi pemerintah Belanda bahwa misionaris Katolik hanya untuk memberikan layanan rohani kepada orang Eropa yang katolik, bukan untuk mengkhotbahkan Injil kepada penduduk setempat, pada saat yang sama Misionaris juga menerima berita Injil dari para Protestan karena mengkhotbahkan Injil di daerah-daerah.
Selain itu, mereka mengalami kesulitan keuangan yang harus bergantung pada gaji pemerintah Belanda. Meskipun banyak kesulitan dan banyak masalah sejak awal masuknya iman Katolik, tetapi terus tumbuh dan mengembangkan iman Katolik suo-far. Jika kita ingat bahwa untuk membuka tajikistan Allah kepada Gereja Katolik di Indonesia, kita telah mendorong mereka untuk melanjutkan pekerjaan
keselamatan. * Makalah ini adalah tulisan ke-14 dari rangkaian Pastor Albrits Sujoko MSC menandai Tuhan dalam sejarah. Daftar Pustaka 1. Homebert Yakob SJ, Ducomant Malokansia, Soon in (1542-1577), Roma, 1974, (758 pp. 158 p. 1577). 2. Martin Stogter MSC, Sejarah Gereja Katolik di Keuskupan Manado, Sejarah Kitab Gereja Katolik Indonesia 3a, pp. 467 – 497. Penerbit Kwi pada tahun 1974.
3. Sejarah Korras SJ, Gereja Jakarta Sekitarnya, Penerbit Obor 1992 4. Karel Stita, Katolik di Indonesia 1808 – 1942, tanggal dokumenter, Lidan, Nederland, 2003. 5. Diterjemahkan bahasa Belanda oleh Brother Lodawolf Bulkmans CMM, Misi Katolik di Keuskupan Manado dan di Maluku Utara pada abad ke-16 dan ke-17, p. Jacobos Vagai Pr dan p. John van Paassan MSC, Vasma Transata, Desember
2011. 6. John Wayne Paassan, MSC, dan P. SAA Vagai PR, tanggal 1920, bekerja di keuskupan MSC-1945, Saya Shlu, 2014. 7. Paulus Vadwan Washest, Monsanior Villecans, kepala uskup pendidikan Imam, dan pelayan spiritual katolik Indonesia, Obor, 2009. 2009.
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