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 Laporan ringkas projek ini bertujuan untuk memberi maklumat kepada 

umat mengenai kemajuan keseluruhan projek Wisma St. Joseph dan apa 
yang telah dicapai setakat ini. Pelaksanaan Perintah Kawalan Pergerakan 
(PKP) dan Perintah Kawalan Pergerakan Bersyarat (PKPB) yang ketat dan 
perlu untuk mengawal penyebaran Covid-19 dalam tempoh pelaporan ini 
telah memberi kesan kepada semua bidang Projek Wisma St. Joseph - 
termasuk kewangan, penerbitan hak milik tanah, kelulusan pelan bangunan 
dan Easter Draw  2020. 

 
 
 
 
 
 

 

 
 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

1.  Katedral St Joseph Baru.              

Pengeluaran hak milik tanah memerlukan masa 

yang lama. Kami yakin bahawa kami kini berada di 
tahap akhir proses ini. Sementara itu, pengisian tanah 

sedang dijalankan. Kami mengurangkan saiz projek 

ini kerana keadaan ekonomi yang tidak baik yang 
akan mempengaruhi pengumpulan dana kami di masa 

hadapan. Kami baru-baru ini menukar khidmat 

perundingan dari Kuching dengan dari Miri untuk 
menghasilkan reka bentuk baru dan kecil agar sesuai 

dengan anggaran terhad kami.  

 

2. Memperbaiki St. Francis of Assisi seminary 
menjadi Pusat Pastoral Diocesan telah selesai pada 

tahun 2019.              

 
3.  Gereja Baru di PermyJaya.              

Baru-baru ini Kerajaan Negeri menjanjikan RM2 

juta untuk gereja Permyjaya yang baru. Oleh itu, 
kami TIDAK akan menggunakan dana Wisma St. 

Joseph untuk projek ini yang akan dimulakan sebaik 

sahaja geran di keluarkan. 
 

4.  Rumah Uskup Baru di Tanjong.              

Kontrak tersebut telah diberikan pada harga 

RM1.5 juta dan kerja akan bermula pada bulan Mac 
2021. 

 

 
 

 

Lesen Pengumpulan Dana kami sekarang telah 
diperbaharui sehingga 18hb Oktober 2021. 

 

Easter Draw 2020, yang kini dipanggil Easter 

Draw 2021, kini merupakan satu-satunya acara 
pengumpulan dana untuk tahun 2021. Tarikh cabutan 

baru adalah pada 10 April 2021.  Easter Draw 2020 

ini dimulakan pada tahun 2020 untuk mengumpulkan 
RM2 juta dengan menjual 200,000 kupon berharga 

RM10 setiap kupon. Tetapi disebabkan oleh cabaran 

yang disebabkan oleh wabah itu, penjualan kupon 
sangat buruk.Sehingga kini, kami telah 

mengumpulkan kira-kira RM 280,000 dan kami 

menganggarkan dapat mengumpulkan sekitar 
RM300,000 dan bukannya RM2 juta yang disasarkan. 

 

Kami merayu kepada anda untuk membantu 

menjual kupon kepada komuniti di luar lingkaran 
gereja selama 1 bulan terakhir ini.  

 

Semoga Tuhan menolong dan memberkati usaha 
pengumpulan dana kita dan menjadikannya 

perjalanan iman untuk kita semua.  

Wisma St. Joseph adalah perjalanan iman kita untuk berkolaborasi dan membina 

kemudahan baru untuk memenuhi komuniti umat yang semakin meningkat. Kami 

meminta anda untuk berdoa dan membuat pengorbanan rohani agar hak milik tanah 

Katedral yang baru dikeluarkan secepat mungkin. Mazmur 127 mengatakan, "Jika 

TUHAN tidak membangun rumah itu, orang-orang yang membangunnya tidak dapat 

bekerja." Terus berdoa kepada Santo “St. Joseph the Worker ” terus didoakan pada 

setiap Misa Hari Minggu. 

   
 

I. KEWANGAN (RM million) 

II. ROHANI 
 

Untuk mengatahui lebih lanjut tentang Wisma St. Joseph sila hubungi: 
Frederick Empaga,  frederickempaga@gmail.com,   Tel. 012-8783137 

WISMA ST. JOSEPH 
LAPORAN RINGKAS KMAJUAN DARI PEJABAT BISHOP 

(JANUARI 2020 – JANUARI 2021) 

III. BANGUNAN DAN KEMUDAHAN 

Tiada kutipan dari Misa Minggu yang dibuat selama 7 bulan dari 12 bulan yang 
lepas sejak Gereja-gereja kita ditutup. Empat puluh peratus (40%) dana yang 

diperoleh dari 12 bulan terakhir berasal dari faedah yang diperoleh dari simpanan 

tetap dan selebihnya enam pulu peratus (60%) dari kutipan bulanan dari Misa Hari 
Minggu dan sumbangan peribadi. Tiada janji baru yang diterima dalam tempoh 

pelaporan ini. Umat yang belum membuat janji adalah digalakkan untuk membuat 

demikian. Sila hubungi Pejabat Paroki untuk maklumat lebih lanjut. 

 
Kami ingin mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang terus 

menyokong projek ini dengan doa, sumbangan dan ikrar dalam masa-masa yang 

mencabar ini. 
 

IV. ACARA UTAMA 


