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Karya Sosial Serikat Jesus Provinsi Indonesia



St. Bernardino REALINO, SJ

Dia lahir di dekat Modena, Italia, pada 1

Desember 1530.

Bernardino Realino (1530-1616)

menghabiskan hampir seluruh hidup

Jesuitnya sebagai imam paroki yang

sederhana setelah meninggalkan karier

suksesnya sebagai hakim.

Bertahun-tahun Realino mendedikasikan

dirinya untuk kepedulian pastoral pada

masyarakat.

Realino wafat pada 2 Juli 1616.



KACA MATA bagi

JESUIT DAN REKAN KERJA

Preferensi Kerasulan Universal

Semangat dan jiwanya: 
BERJALAN BERSAMA



KACA MATA 
JESUIT DAN REKAN KERJA

Membantu sesama menemukan Allah melalui Latihan Rohani

dan Diskresi



KACA MATA 
JESUIT DAN REKAN KERJA

Berjalanlah bersama kaum miskin, mereka yang terbuang di dunia, mereka

yang martabatnya telah teraniaya, dalam pelayanan rekonsiliasi dan keadilan



KACA MATA 
JESUIT DAN REKAN KERJA

Menemani kaum muda dalam membangun masa

depan yang dipenuhi harapan



KACA MATA 
JESUIT DAN REKAN KERJA

Bekerja, dengan kedalaman Injil, bagi perlindungan dan pembaruan

Ciptaan Tuhan



Roh | Spiritualitas Ignasian

Artinya, keterlibatan dalam dunia yang terus bergerak

dengan segala kompleksitas permasalahannya.

Tidak lari dari dunia, justru hadir, dan berada di

tengah-tengah aneka dinamika kehidupan manusia

sehari-hari.



Sejarah Ringkas Realino SPM

Yayasan Realino Seksi Pengabdian Masyarakat didirikan

pada 15 Juli 1953. Sejak berdirinya s/d 15 Agustus 1989

bertempat di Mrican Jl. Gejayan, Yogyakarta.

Sejak 15 Agustus 1989 berkantor pusat di Jl. Mataram

66, Yogyakarta.

Di antara tujuh pendiri Realino SPM salah satunya

adalah P. Nicolaus Drijarkara, SJ Profesor Perguruan

Tinggi Filsafat Yogyakarta.



VISI

Kaum lemah, rentan, miskin, dan

tersingkir memperoleh kehidupan

adil, bermartabat, dan berdaya di

masyarakat lewat pendidikan dan

keterampilan.



MISI

BERSAHABAT secara tulus dan penuh kasih

dengan kaum lemah, rentan, miskin, dan

tersingkir,

BERKOLABORASI bersama mereka serta

setiap insan berniat, berjuang sekaligus

bercita-cita demi keadilan, dan

MEMBERDAYAKAN mereka untuk mencapai

kehidupan layak dan mandiri



Pelayanan Realino SPM

BANTUAN PENDIDIKAN

berupa beasiswa dan dana penunjang untuk kegiatan

pendidikan untuk anak-anak dari keluarga kurang

mampu atau mereka yang paling membutuhkan untuk

melanjutkan pendidikan.

BANTUAN SOSIAL LANGSUNG

bagi mereka yang lemah dan membutuhkan.



Pelayanan Realino SPM

PEMBERDAYAAN MASYARAKAT

komitmen keterlibatan Realino SPM dengan situasi aktual

masyarakat saat ini, lebih-lebih konteks pandemi Covid-19.

Perkampungan Sosial Pingit

Bong Suwung

Jombor



Pelayanan Realino SPM

ASRAMA REALINO SPM

memberikan ruang bagi siapa saja

yang membutuhkan dan mau

dibentuk

BENGKEL SOSIAL REALINO SPM

latihan kerja di bidang kayu dan besi



Pelayanan Realino SPM

KOMUNITAS VOLUNTEER REALINO

anak-anak muda yang mau terlibat, tidak mager, tidak diam saja dengan

situasi sosial di sekitarnya, selain bergerak tetapi juga mengasah

ketajaman analisa tentang kondisi masyarakat saat ini

KLINIK PRATAMA REALINO

sebagai bentuk kerjasama antara Realino SPM dengan RS Panti Rapih

PENEMANAN

di Rumah Tahanan Wirogunan dan Lembaga Pemasyarakatan Wirogunan

dan Pakem



Pengalaman di Realino SPM

Berjalan bersama mereka yang lemah dan

tersingkir

Berjalan bersama kaum muda lewat

pengalaman di Komunitas Volunteer Realino

Tidak hanya aktivisme, melainkan bergerak

dalam terang iman, dari refleksi kritis dan

analisis situasi sosial, bukan waton atau grusa

grusu



Refleksi

Intensi dalam pengalaman karya sosial ini adalah

berjalan bersama mereka yang lemah dan tersingkir.

Kita menjadi sahabat, belajar untuk sungguh hadir,

mengenal, mendengarkan, peduli, dan terlibat dengan

kehidupan mereka yang menjadi prioritas Gereja,

preferensi pelayanan Kristus.



Refleksi

Kerap kali justru kita belajar banyak dari perjumpaan

dengan mereka yang lemah dan tersingkir, justru kita

yang dibuat terdiam melihat realita kehidupan harian yang

mungkin jauh dari bayangan, justru kita semakin belajar

bersyukur dan menghargai arti kehidupan.

Karena itu biarlah kita terdampak, terlibat, dan membuka

diri untuk pertemuan transformatif semacam itu.



Semangat Ignasian

Ad maiorem Dei gloriam

Pertama-tama adalah HADIR sungguh di

tengah-tengah situasi masyarakat, PAHAM

persoalan sekitar, PEDULI dengan hiruk-pikuk

yang terjadi, dan TERLIBAT dengan

kehidupan sesama kita

Finding God in All Things



Semangat Ignasian

Menjadi teman seperjalanan dan

berjalan bersama

Keterlibatan dengan mereka yang

paling lemah dan tersingkir

Cinta tidak sekedar diwujudkan

dalam kata-kata, melainkan

dalam tindakan, suatu aksi nyata



https://realino.or.id/





Matur nuwun


