
 
 

 
 

Karya-karya Bruder Karitas di Indonesia 
saat ini: 

• Pendidikan Umum (TK-SMA) 
• Pendidikan Luar Biasa (SLB-C dan 

SLB-B) 
• Pelayanan saudara-saudara yang 

menderita sakit jiwa 
• Pelayanan saudara-saudara yang 

kecanduan obat-obatan 
• Pastoral kaum lansia 
• Pendampingan siswa berasrama 
• Karya sosial

 
Bruder Karitas didirikan oleh 

Romo PJ. Triest pada tahun 1807 
di Belgia. 

Sebagai tarekat yang disahkan 
oleh Tahta Suci, saat ini Bruder 
Karitas berkarya di 25 negara. 

 

 
Romo PJ. Triest 

1760-1836 
 

Sesuai dengan semangat 
Romo PJ. Triest  Bruder 
Karitas berkarya untuk 

meringankan penderitaan 
sesama yang cacat, jompo, 
kecanduan obat, AIDS, dan 
juga pendidikan kaum muda.

 
 
 
 
 

Bruder Karitas 
Fratrum Caritatis (fc) 

 
 
 
 
 

Bersama dengan 
orang lain 

kita bisa 
mengerjakan  

hal-hal yang besar 
(Kons. No. 42) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
• Terbuka kesempatan 

bagi kaum muda 
Katolik untuk 
bergabung bersama 
kami menjadi 
religius muda dalam 
Kongregasi Bruder 
Karitas 

 
• Dengan menjadi 

religius muda 
Karitas, Anda bisa 
mengabdikan diri 
kepada Tuhan dan 
sesama dalam 
pelayanan terhadap 
saudara-saudara 
kita yang sangat 
membutuhkan

 
Pendidikan Bruder Karitas 

 
• Bagi calon yang diterima, akan 

menjalani masa ASPIRAN. 
Dalam masa tersebut calon 
diperbolehkan tinggal di biara-
biara/komunitas Bruder Karitas di 
Indonesia 

 
• Setelah menjalani masa Aspiran, 

calon yang merasa mantap akan 
diterima untuk melanjutkan masa 
pembinaan sebagai POSTULAN. 
Postulan akan menjalani 
pembinaan selama 18 bulan di 
Indonesia dan  6 bulan di Belgia. 

 
• Setelah menjalani masa Postulan 

selama 2 tahun, pembinaan akan 
dilanjutkan dengan memasuki 
masa NOVISIAT selama 18 
bulan di Novisiat Internasional– 
Institut Kanon Triest Belgia, dan 6 
bulan di Indonesia 

 
• Novis yang telah menyelesaikan 

masa Novisiat diperkenankan 
untuk mengikrarkan kaul sebagai 
religius muda Bruder Karitas 

 

 
Syarat-syarat: 
 

• Ijasah terakhir minimal 
SMA/SMK 

• Surat Permandian 
• Sudah menerima Sakramen Krisma 
• Surat Rekomendasi dari Pastor 

Paroki 
• Surat persetujuan dari orangtua 
• Surat Keterangan Dokter 
• Akte Kelahiran 
• 1 lembar pasfoto 4 x 6 cm 

 
 
Bagi Anda kaum muda yang 
ingin mendapatkan informasi 
lebih jauh, dapat menghubungi: 
 
Promotor Panggilan Bruder Karitas  
BRUDERAN KARITAS 
Jln. KH. Wahid Hasyim No. 4 
PURWOREJO – 54111 
Tlp. 0275-321205 
Email: regindofc@yahoo.co.id
Website :  

http://www.brothersofcharity.org
http://www.bruderkaritas.tripod.com
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