
SEMUA ORANG DIALU-ALUKAN 

AHAD

Perjamuan Suci (BCP) 8 pg

Koir Eukaris 10 pg

Koir Evensong 5 ptg

ISNIN HINGGA SABTU

Doa Pagi 8 pg

Eukaris Suci 8.15 pg

Doa petang 4 ptg (bukan hari Sabtu)

EUKARIS SUCI JUGA PADA WAKTU BERIKUT

Isnin 12.15 ptg (kecuali hari cuti umum)

Selasa 12.15 ptg (dengan doa untuk penyembuhan pada Selasa 
pertama bulan tersebut)

Rabu 10.30 pg

Khamis 12.15 ptg

Jumaat 12.15 ptg

DOA HARIAN

Doa harian ditawarkan pada pelbagai waktu sebagai sebahagian 
daripada perintah suci bagi Pusat Kerohanian.Para paderi tersedia 
untuk doa peribadi.

MASA PEMBUKAAN

Dibuka dari 7 pg hingga 6 ptg (5.30 ptg pada musim sejuk).
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DIOCE SE ANGLICAN PERTH, 
WE STERN AUSTRALIA
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PANDUAN PELAWAT

MALAYSIANPEMBINAAN

Gaya: Bahasa Inggeris ‘Gothic Revival’
Bahan: Bata merah dibuat secara tempatan
Bumbung: Rasuk palu Jarrah setempat
Tiang: batu biru Victoria
Katedral telah dipulihkan secara meluas pada 2004-8.

DIMENSI

Tinggi ke atas menara: 25.5m
Tinggi ke atas dinding: 11m
Panjang: 49m
Lebar pada sayap: 28.5m

GARIS MASA

Gereja St George asalnya bermula.

Gereja menjadi Katedral pada pelantikan Biskop 
pertama Perth. (Matthew Blagden Hale).

Deanery dibina (sekarang pejabat Katedral).

Katedral kini bermula.

Katedral kini ditakdiskan.

Menara ditambah.

Alabaster reredos ditambah.

Burt Memorial Hall ditambah.

Gereja Kecil Perajurit menambah.

Villers-Bretonneux Cross rededicated dan dipasang 
di Gereja Kecil Perajurit.

Kerosakan gempa bumi.

Fleche (puncak menara tengah) dan lonceng  
dikeluarkan.

Loceng diacu semula dipasang.

Galeri Barat dan organ dan organ koir baharu dipasang.

Pemulihan yang meluas. Beratap genting sabak, 
fleche dan tingkap dormer dipasang semula.

Pembaharuan Organ Barat termasuk penambahan 
trumpet bombarde dan nafiri 32’.

Arca Ascalon dipasang.

Cadogan Song School dibuka.
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1. BAPTISMAL FONT
Pembaptisan adalah upacara induksi ke dalam iman Kristian. Ia 
melibatkan penuangan air dengan nama Bapa, Anak dan Roh 
Kudus. Pembaptisan sering dijalankan ke atas bayi, yang dibawa 
ke font oleh ibu bapa dan ibu bapa pembaptisan mereka.

2. ORGAN BARAT
Dibina pada tahun 1993 dan diperbaharui pada 2008-11, organ ini ada-
lah salah satu yang terbaik di Australia. Kerja-kerja ini diperbuat  
daripada Tasmanian Oak dan paip depan adalah timah bergilap. Organ 
ini mempunyai 4 bahagian, 48 perhentian bercakap dan 3516 paip.

3. PATUNG ST GEORGE
Patung ini berasal dari Bavaria dan menggambarkan St George 
membunuh naga. Dia dianggap sebagai seorang tentera Rom 
yang memeluk agama Kristian.

4. PULPIT
Ini diperbuat daripada batu dari Normandy di Perancis.

5. GEREJA KECIL PERAJURIT
Dibina sebagai Memorial Perang selepas Perang 1914-1918, gereja 
kecil ini mengandungi bendera persatuan dan rejimen, dan 
memorabilia tentera (termasuk Villers-Bretonneux Cross). Tangga 
menuju ke Gereja Kecil St Saviour.

6. BISHOP’S ‘CATHEDRA’
Takhta istiadat ini adalah tempat duduk rasmi Biskop (atau Ketua 
Biskop) dan ini memberikan namanya kepada ‘Katedral’ – membe-
zakannya dari gereja-gereja lain sebagai Gereja Ibu Diocese.

7. ALTAR TINGGI
Altar ini diperbuat daripada batu dengan marmar. Ia didedikasi-
kan dan dipasang dalam ingatan kepada Sir Frederick Barlee.

8. KOIR atau MIMBAR
Tempat duduk di mimbar diduduki oleh paderi dan Koir Kate-
dral. St George mempunyai dua koir, dengan ibadah pagi dan 
petang dinyanyikan setiap hari Ahad.

9. ALTAR NAVE
Perjamuan Suci (Eukaris atau Mass) adalah peringatan dari 
makan terakhir Jesus dengan pengikut-pengikutnya dan ada-
lah pusat ibadah Anglikan. Roti dan wain sakramental diletak-
kan di atas altar ini dan ia menjadi tumpuan utama Katedral.

10. MIMBAR HELANG TEMBAGA
Ini adalah contoh yang baik dari kelengkapan Gereja abad 
kesembilan belas dan digunakan untuk membaca dari kitab 
Bible dalam pemujaan. Burung helang mewakili kekuatan dan 
umur yang panjang.

SELAMAT DATANG KE ST GEORGE'S CATHEDRAL

Selamat datang ke St George’s Cathedral Perth. Kami gembira 
anda berada di sini hari ini. Anda berdiri di tempat yang suci 
di mana, hari demi hari, para penganut Kristian bersatu untuk 
menyembah Tuhan dan berdoa, kadang-kadang dengan kata-kata 
yang diucapkan, kadang-kadang dalam diam, dan kadang-kadang 
dengan muzik yang indah dari organ dan koir.

Katedral ini adalah contoh yang sempurna bagi seni bina gaya 
‘Gothic Revival’ tradisional Inggeris. Ia direka oleh arkitek Sydney 
Edmund Blacket, yang tidak pernah melawat tapak pembinaan 
dan yang meninggal sebelum Katedral siap dibina. 

Silakan berjalan-jalan, mengagumi kecantikannya dan melihat 
pelbagai ciri yang disenaraikan. Anda mungkin mahu berhenti dan 
mengambil masa untuk berdoa, atau menyalakan lilin. Jika anda 
ingin bercakap dengan seseorang tentang masalah tertentu, sila 
minta untuk berjumpa paderi yang bertuga

Kami mempunyai program penuh ibadah harian dan sesiapa sahaja, 
dari mana-mana fahaman atau tiada, sangat dialu-alukan untuk ha-
dir. la dijadualkan pada pelbagai masa untuk memenuhi keperluan 
mereka yang bekerja atau melawat bandar. Butiran lengkap ada di 
papan notis di luar.

St George’s Cathedral juga menawarkan muzik, drama dan seni 
visual bertaraf dunia kepada masyarakat Perth.

Katedral ini disokong dan dikekalkan secara kewangan dengan 
pemberian dan kami menjemput anda untuk membuat sumbangan 
menggunakan kotak berhampiran Pintu Barat.

Semoga berkat terkaya Tuhan bersama dengan anda semasa 
lawatan anda ke Katedral.

BEBERAPA FAKTA DAN RAJAH

• St George’s Cathedral adalah Mother Church of the Anglican 
Diocese of Perth.

• Anglican Church of Australia adalah gereja anggota dari Golon-
gan Anglikan di seluruh dunia gereja – yang mana semuanya 
mempunyai asal-usul mereka di Gereja England.

• Kapasiti Tempat Duduk Maksimum: 600

• Purata kehadiran Ahad: 300

• Menara ini ditambah sebagai peringatan kepada Queen Victo-
ria dan mengandungi 9 loceng.

• Galeri Barat and Organ Mimbar

• telah dibina oleh Knud Smenge daripada Melbourne dan dipa-
sang pada 1993-4. Mereka mengandungi kira-kira 5000 paip.


