
SEMUA DITERIMA MASUK 

HARI MINGGU 

Perjamuan Kudus 8 pagi 

Nyanyian Ekaristi 10 pagi 

Nyanyian Doa malam 5 sore 

SENIN SAMPAI SABTU 

Doa pagi 8 pagi 

Sakramen Ekaristi 8.15 pagi 

Doa malam 4 sore (kecuali Sabtu) 

PERAYAAN EKARISTI JUGA TERSEDIA PADA JAM BERIKUT 

Senin 12.15 siang (kecuali hari libur umum) 

Selasa 12.15 siang (serta doa penyembuhan pada Selasa pertama 
setiap bulan) 

Rabu 10.30 pagi 

Kamis 12.15 siang 

Friday 12.15 siang

DOA HARIAN 

Doa harian diadakan beberapa kali sebagai bagian dari pelayanan 
Pusat Spiritualitas. Pendeta selalu ada untuk pelayanan doa pribadi.

JAM BUKA 

Buka dari jam 7 pagi hingga jam 6 sore ( 5.30 sore di musim dingin).

ANGLICAN DIOCESE OF PERTH, WESTERN AUSTRALIA
38 St Georges Terrace, Perth, WA 6000

KATEDRAL 
ST GEORGE

KEUSKUPAN ANGLI KAN PERTH, 
AUSTRALIA BARAT

d iresmikan pada tahun 1888

PANDUAN PENGUNJUNG

INDONESIANKONSTRUKSI

Gaya: ‘Kebangunan Gothic’ Inggris
Bahan: Bata merah buatan setempat
Atap: Balok Hammerbeam dari kayu Jarrah setempat
Pilar: Batu biru Victoria
Katedral ini direstorasi secara menyeluruh pada tahun 2004-2008.

UKURAN

Tinggi hingga puncak menara: 25,5 m 
Tinggi hingga bagian atas dinding: 11 m 
Panjang: 49 m 
Luas di transept: 28,5 m

LINIMASA

Gereja St George dibangun untuk yang pertama kalinya.

Gereja ini menjadi Katedral seiring penunjukan Uskup 
pertama Perth. (Matthew Blagden Hale).

Deanery dibangun (sekarang menjadi kantor katedral).

Katedral sekarang mulai dibangun.

Katedral sekarang diresmikan.

Menara dibangun.

Renovasi alabaster ditambahkan.

Aula Peringatan Burt dibangun.

Kapel Tentara dibangun.

Salib Villers-Bretonneux didedikasikan ulang dan 
dipasang di kapel Tentara.

kerusakan akibat gempa.

Fleche (spiral tengah) dan lonceng dikeluarkan.

Bell yang sudah dilebur ulang dipasang lagi.

Galeri Barat dan organ baru serta organ paduan suara 
dipasang.

Restorasi secara luas. Atap batu tulis, jendela kaca 
dan jendela atap dipasang kembali.

Perombakan Organ Barat termasuk penambahan 
bombarde 32 inci dan terompet nyaring.

Patung Ascalon dipasang.

Sekolah Cadogan Song dibuka.
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1. PIALA BAPTISAN
Baptisan adalah ritual inisiasi menjadi Penganut Kristen. Baptisan 
merupakan penuangan air di dalam nama Bapa, Putra dan Roh 
Kudus. Baptisan seringkali dilakukan bagi bayi, yang dibawa ke 
piala baptisan oleh orangtua dan orangtua baptis mereka.

2. ORGAN BARAT
Dibangun pada tahun 1993 dan diperbaharui pada tahun 2008-2011, 
organ ini salah satu yang terbaik di Australia. Badan organ terbuat 
dari kayu Ek Tasmania, dan pipa depan terbuat dari timah yang 
dikilapkan. Organ ini memiliki 4 divisi, 48 katup, dan 3516 pipa.

3. PATUNG SANTO GEORGE
Patung ini berasal dari Bavaria dan menggambarkan Santo 
George membunuh seekor naga. Dia dipercaya sebagai seorang 
prajurit Romawi yang bertobat dan masuk Kristen.

4. MIMBAR
Patung terbuat dari batu dari Normandia di Perancis.

5. KAPEL PRAJURIT
Dibangun untuk Peringatan Perang setelah Perang 1914-1918, 
Kapel ini berisi bendera asosiasi dan resimen, dan memorabilia 
militer (termasuk Salib Villers-Bretonneux). Tangga ini mengarah 
ke Kapel St Saviour.

6. ‘CATHEDRA’ USKUP
Tahta seremonial ini adalah kursi resmi Uskup (atau Uskup 
Agung), dan inilah asal nama ‘Katedral’ - yang membedakannya 
dari gereja-gereja lain sebagai Gereja Pusat Keuskupan.

7. ALTAR TINGGI
Altar ini terbuat dari batu dengan atasan marmer. Altar ini 
didedikasikan dan dipasang untuk mengenang Sir Frederick 
Barlee.

8. PADUAN SUARA atau MIMBAR IMAM
Kursi-kursi di sinl ditempati oleh pastor dan paduan suara 
Katedral. Gereja St George memiliki dua paduan suara, yang 
mana melayani nyanyian pagi dan malam setiap hari Minggu.

9. ALTAR GEREJA
Perjamuan Kudus (Ekaristi atau Misa) adalah peringatan 
perjamuan terakhir Yesus dengan murid-muridnya, dan 
merupakan pusat ibadah Anglikan. Roti dan anggur sakramen 
diletakkan di atas altar ini, dan merupakan titik fokus Katedral.

10. PODIUM ELANG DARI KUNINGAN
Ini adalah contoh yang bagus dari perabotan Gereja abad 
ke-19, dan digunakan oleh pembaca Alkitab dalam acara 
ibadah. Elang menggambarkan kekuatan dan umur panjang.

SELAMAT DATANG DI KATEDRAL ST GEORGE

Selamat datang di Katerdal St George di Perth Kami sangat senang 
akan kehadiran Anda hari ini. Anda berdiri di tempat suci, di mana 
orang-orang kristen datang setiap hari untuk beribadah dan 
berdoa, kadang dengan suara, kadang tanpa suara, dan kadang 
diirinigi musik yang megah dari organ dan paduan suara. 

Katedral ini merupakan satu contoh jenis arsitektur ‘Kebangunan 
Gothic’ tradisional Inggris yang indah. Katedral ini didesain oleh 
arsitek dari Sydney yang bernama Edmund Blacket yang tidak 
pernah ke lokasi bangunan, dan akhirnya meninggal sebelum 
Katedral ini selesai dibangun. 

Jangan sungkan untuk melihat-lihat, menikmati keindahannya, 
dan melihat berbagai fitur yang ada dalam daftar. Silahkan 
berhenti sebentar untuk berdoa, atau untuk menyalakan lilin. Jika 
Anda ingin diskusi dengan seseorang terkait masalah tertentu, 
harap hubungi pastor yang bertugas.

Kami memiliki program lengkap untuk ibadah harian, dan semua 
orang dari berbagai kepercayaan atau non-kepercayaan, sangat 
dipersilahkan ambil bagian. Acara tersebut dijadwalkan beberapa 
kali sehari untuk memenuhi kebutuhan pengunjung yang bekerja 
atau mengunjungi kota. Rincian lengkap tersedia di papan  
pengumuman di luar. 

Katedral St George juga menyediakan musik kelas dunia, drama 
dan seni pertunjukan untuk masyarakat Perth.

Katedral in secara keuangani didukung dan dipelihara dari uang 
persembahan dan kami meminta Anda untuk memberi donasi 
melalui kotak di dekat Pintu Barat.

Semoga Tuhan memberi berkat melimpah kepada Anda selam 
kunjungan Anda ke Katedral ini.

BEBERAPA FAKTA DAN ANGKA

• Katedral St George merupakan Gereja Pusat Keuskupan Anglikan 
di Perth.

• Gereja Anglikan Australia adalah anggota Gereja Komuni 
Anglikan Sedunia, yang mana semua anggotanya berasal dari 
Church of England (Gereja Inggris).

• Kapasitas Duduk Maksimum: 600

• Rata-rata kehadiran hari minggu: 300

• Menara yang berisi 9 lonceng ini ditambahkan untuk memperingati 
Ratu Victoria.

• Galeri Barat dan Organ di Mimbari Imam dibangun oleh Knud 
Smenge dari Melbourne, dan dipasang pada tahun 1993-4. 
Organ ini memiliki 5000 pipa.


