Hari/Tgl : Minggu, 9 Maret 2014
Waktu : Misa Kudus 3:00 PM - 4:30 PM
Perayaan & Ramah Tamah 4:30 PM - selesai
Pemimpin Misa : Romo Tri Sunaring, C.M.
Tempat : Resurrection Ascencion Church
85-26 61st Road , Rego Park, NY 11374
Direction:
Subway
G or R train, turun di Woodhaven Blvd. (Queen’s Mall). Jalan sepanjang Woodhave
Blvd., kira-kira 4 traffic light, belok kanan di 61st Rd.
Car
Long Island Expressway (L.I.E/495 East) exit di Woodhaven Blvd. Belok kanan di
Woodhaven Blvd. Kira-kira 2 traffic light, belok kanan di 61st Rd.

SEKRETARIAT:
83-11 BRITTON AVE, ELMHURST, NY 11373
http : //www.kkiny.org

(INDONESIAN APOSTOLATE)

KERASULAN KATOLIK INDONESIA

NEXT MASS MINGGU KE -2

NEXT MASS MINGGU KE -4
Hari/Tgl : Minggu, 23 Maret 2014
Waktu : Misa Kudus 3:00 PM - 4:30 PM
Pemimpin Misa : Romo Tri Sunaring, C.M.
Tempat : Bartholomew Church(Chapel)
43-22 Ithaca St, Elmhurst, NY 11373
(Untuk Ramah Tamah di Gereja Bartholomew kita
hanya membawa kue-kue saja (snack)
Direction:
Subway
M atau R train, turun di Elmhurst. Jalan disepanjang Broadway, traffic light belok kiri
menuju Whitney Ave kemudian belok kanan di Ithaca St.
Car
Dari Queens Boulevard menuju Broadway kemudian menuju ke Whitney Ave sesudah
traffic light pertama didepan park belok kanan di Itaca St.
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Saldo Awal

$
$
$

INFO

648.57
333.00
20.00 $
$

(20.00)
(100.00)

$

(150.00)

Gudang

$

(50.00)

Stamps & Kertas

$

(97.00)

Tinta

$

(162.49)

475.00
20.00 $
510.00 $
$

(20.00)
(150.00)

$

(100.00)

$

(50.00)

2,006.57 $

(899.49)

Kolekte Cash
Kolekte check
Stipendium Romo
Gereja R.A.

$
$
$

Kolekte Cash
Kolekte CEK
Tambahan Penerimaan sisa cash natal'13
Gereja Bartholomew
Stipendium Romo
Telepon

$

Saldo Akhir

$

 MOHON AGAR
SETIAP UMAT YANG
INGIN MENERIMA
EMAIL/INFO
MENGENAI KKI
HARAP SEGERA BERSUBSCRIBE DI
KkinySubscribe@Yahoogroups.
Com
 KKI – NY new update
Website www.kkiny.org

1,107.08

LAPORAN KEUANGAN SUMBANGAN SOSIAL
Cek
Saldo Awal

$

2,513.00

Februari 9, 2014

$

170.00

Februari 23, 2014

$

149.00

Total

$

2,832.00 $

Saldo Akhir

$

Saldo Awal
Surplus Bazzar

$
$

2,832.00

500.00
340.00

Registrasi

$

(50.00)

Bayar ke Tante Endang

$

(20.00)

$

(32.00)

989.00 $

(102.00)

Penjualan Makanan (Sumbangan dr Lydia)

97.00

Pengeluaran
Tambahan Jualan

-

$

-

 Pertemuan KTM setiap
bulan minggu ke II dan
Ke IV (Hub Mardecia
mardecia_1631@hotmail.c
om & anne aristya
delightzee_n@hotmail.co
m)
 Doa Rosario Setiap bulan
Sabtu I di rumah Ibu
Merry Liwan (bagi
Bapak/Ibu/Sdr/i yang
ingin menjadwalkan Doa
Rosario di rumahnya
mohon agar
menghubungi Ibu Ratna
Djauhari & Ibu Theresia
Hoo).

52.00
$

Saldo Akhir

Pengeluaran

$ 887.00

 Untuk Baptisan Bayi
mohon menghubungi Ibu
Gisela Gunawan
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SALAM KETUA
Rekan-rekan umat KKI NY yang terkasih,
Kita sudah memasuki masa lent yang telah dimulai tanggal 5 Maret yang lalu. Kiranya memasuki masa advent ini
kita boleh lebih lagi mendekatkan diri kepadaNYA. Sesuai dengan Surat Gembala dari Uskup Jakarta dalam
Masa Prapaskah ini mengenai Tema APP 2014 yaitu “Dipilih Untuk Melayani” biarlah kita juga sebagai umat
yang sudah dipanggil oleh Kristus dan dipilih olehNya bisa boleh saling membantu melayani terhadap sesama
kita. Dengan pimpinan roh kudus dan juga tuntunan dari Bunda Maria kiranya kita boleh selalu menjadi berkat
untuk sesama kita dimanapun kita berada.
Tidak terasa kita sudah akan menyelenggarakan paskah 2014. Ketua Paskah 2014 telah terpilih dan panitia
paskah telah terbentuk. Terima kasih rekan-rekan Mudika KKI NY yang sudah mau mengkoordinir dan melayani
umat KKI dalam acara Paskah KKI NY 2014 ini. Mohon bantuan dan dukungan umat KKI NY untuk para
Mudika kita ini.
Selamat Memasuki masa prapaskah 2014.
Tuhan memberkati.

Nofi Siregar
Ketua KKI-NY
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SEPUTAR BERITA KATOLIK
Paus menulis surat
kepada keluarga
Katolik di seluruh
dunia
Paus Fransiskus menulis surat
kepada keluarga-keluarga
Katolik dalam rangka sinode di
Vatikan pada Oktober
mendatang.
“Keluarga-keluarga yang
terhormat, melalui surat ini,
saya berharap surat ini sampai
ke rumah Anda. Surat ini berisi
tentang sebuah peristiwa yang
akan berlangsung di Vatikan
pada Oktober mendatang. Ini
adalah Pertemuan Umum Luar
Biasa dari Sinode Uskup, yang
membahas tema “Tantangan
Pastoral bagi Keluarga dalam
Konteks Evangelisasi.”
Dalam suratnya, yang
diterjemahkan ke dalam bahasa
termasuk Arab, Jerman dan
Polandia, Paus Fransiskus
memperingatkan bahwa
“Gereja dipanggil untuk
mewartakan Injil dengan
menghadapi kebutuhan pastoral
yang baru dan mendesak yang
dihadapi keluarga.” Paus
Fransiskus menjelaskan sinode
mendatang sebagai “pertemuan
penting” yang “akan
melibatkan semua Umat Allah
– uskup, imam, religius pria
dan wanita, serta umat awam
dari Gereja-gereja partikular di

seluruh dunia – yang semuanya
aktif berpartisipasi dalam
persiapan untuk pertemuan
melalui saran-saran praktis dan
dukungan doa.”
Paus Fransiskus meminta
keluarga-keluarga berdoa untuk
pertemuan di Vatikan tersebut,
yang menekankan panggilan dan
misi Gereja dalam masyarakat
Anda, tantangan pernikahan,
kehidupan keluarga, pendidikan
anak-anak, dan peran keluarga
dalam kehidupan Gereja.”
“Karena itu saya meminta Anda
berdoa kepada Roh Kudus,
sehingga Roh Kudus dapat
menerangi Bapa-Bapa Sinode
dan membimbing mereka dalam
tugas penting mereka. Seperti
yang Anda ketahui, Sinode Luar
Biasa ini akan dilanjutkan
setahun kemudian dengan Sidang
Biasa, yang juga akan memilih
tema tentang keluarga. Dalam
konteks itu, juga akan ada
Pertemuan Dunia tentang
Keluarga yang berlangsung di
Philadelphia pada September
2015,” lanjut Paus.
“Semoga kita semua berdoa
bersama sehingga melalui acara
ini Gereja akan terus melakukan
perjalanannya dan mengadopsi
sarana pastoral yang diperlukan
untuk membantu keluarga
menghadapi tantangan saat ini
dengan cahaya dan kekuatan
yang berasal dari Injil.”

“Dalam perjalanan Anda sebagai
sebuah keluarga, Anda berbagi
begitu banyak momen indah:
makanan, istirahat, pekerjaan
rumah tangga, rekreasi, doa,
perjalanan dan ziarah, serta
waktu saling mendukung …
Namun, jika tidak ada cinta maka
tidak ada sukacita.”
“Cinta otentik datang kepada kita
dari Yesus. Dia menawarkan
kepada kita firman-Nya, yang
menerangi jalan kita, ia memberi
kita roti hidup yang mendukung
kita dalam perjalanan kita,”
katanya.
“Keluarga yang terhormat, doa
untuk Sinode Para Uskup akan
menjadi harta berharga yang
memperkaya Gereja. Saya
berterima kasih, dan saya
meminta Anda untuk berdoa juga
bagi saya, sehingga saya dapat
melayani Umat Allah dalam
kebenaran dan cinta,” kata Paus
menutup suratnya.

quote
Kita tdk perlu
melakukan hal
besar, hanya hal
kecil dgn cinta
yang besar –
Bunda Teresa
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POJOK ROHANI
KATEKISMUS

Mengapa bayi perlu
dibaptis padahal dia
belum tahu apa-apa?
Ada tiga alasan yang membuat
Gereja Katolik membaptis para
bayi, yaitu: (1) karena perintah
Kristus, (2) baptisan diperlukan
untuk keselamatan, (3) orang
tua mempunyai tanggung jawab
untuk membawa anak-anaknya
ke dalam Kerajaan Sorga.
Kristus mengatakan bahwa
tidak boleh ada seorangpun
yang menghalangi anak-anak
datang kepada-Nya, karena
mereka adalah empunya
Kerajaan Sorga (lih. Mat 19:14;
Mar 10:14; Luk 18:16). Kalau
ada yang menghalangi atau
menyesatkan anak-anak, maka
akan memperoleh hukuman
yang berat (lih. Mat 18:6).
Selanjutnya, Alkitab
mengatakan bahwa barang
siapa percaya dan dibaptis,
maka dia akan diselamatkan
(lih. Yoh 3:3-5; Mrk 16:16),
karena mendapatkan
pengampunan dosa -termasuk
dosa asal- dan karunia Roh
Kudus (lih. Kis 2:38). Melalui
Baptisan, seseorang disatukan
dengan kematian Kristus untuk
dibangkitkan bersama dengan

Kristus; sehingga ia dapat mati
terhadap dosa dan hidup baru
bagi Allah di dalam Kristus (lih.
Rom 6:3-4,11).
Jika Kristus menginginkan agar
anak-anak datang kepada-Nya
dan tidak boleh ada yang
menghalangi mereka, serta
baptisan diperlukan untuk
keselamatan, maka orang tua
harus memberi bayi mereka
dibaptis. Dengan demikian, para
orang tua melaksanakan amanat
agung Kristus untuk pemuridan,
pembaptisan dan pengajaran (lih.
Mat 28:19-20), sehingga bayi/
anak- anak mereka dapat
memperoleh keselamatan.
Apakah dengan Baptisan bayi,
maka orang tua merenggut
kebebasan bayi mereka? Tentu
saja tidak. Dalam tatanan kodrat,
sudah selayaknya orang tua
memberi obat kepada bayi yang
sakit tanpa persetujuan bayi itu.
Kalau hal ini dianggap benar,
maka menjadi benar juga bahwa
untuk keselamatan bayi yang
mereka kasihi, mereka
membaptis bayi mereka tanpa
persetujuan bayi mereka. Di
jaman para rasul, para murid juga
membaptis keluarga (yang berarti
bisa termasuk anak-anak dan
bayi), seperti pada pembaptisan
keluarga Lydia (Kis 16:15),
kepala penjara di Filipi (Kis
16:33) dan Stefanus (1 Kor 1:16).

Dasar Kitab Suci:


Mat 19:14; Mar 10:14;
Luk 18:16: Jangan















menghalangi anak- anak
datang kepada Tuhan
Mat 18:6: Hukuman bagi
mereka yang menyesatkan
anak- anak
Yoh 3:3-5: Syarat masuk
Kerajaan Allah:
dilahirkan kembali dalam
air dan Roh (dibaptis)
Mrk 16:16: Syarat untuk
diselamatkan: percaya dan
dibaptis
Kis 2:38: Syarat untuk
pengampunan dosa dan
menerima Roh Kudus:
bertobat dan dibaptis
Mat 28:19-20: Pesan
terakhir Yesus:
pemuridan, pembaptisan,
pewartaan Injil
Kis 16:15, 33:
Pembaptisan bersamasama seisi rumahnya
1Kor 1:16: Paulus
membaptis keluarga
Stefanus (termasuk anakanaknya)
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Lebih Penting Apa
yang Telah Kamu
Lakukan daripada
Siapanya
Seorang pemuda terpelajar
sedang berpergian dengan
pesawat menuju Jakarta. Di
samping pemuda tersebut, duduk
seorang ibu yang sudah
berumur. Setelah berkenalan,
mereka pun terlibat dalam
obrolan ringan.
Pemuda tersebut bertanya :”Ibu
ada keperluan apa ke Jakarta?”
“Saya ke Jakarta untuk transit
terbang menuju ke Singapura;
ingin mengunjungi anak kedua
saya”, jawab si Ibu. “Wah..
hebat sekali putra Ibu”. Pemuda
itu kemudian berpikir. Karena
penasaran, pemuda tadi
melanjutkan pertanyaannya:
“Tadi ibu bilang, anak yang di
Singapura itu anak kedua ya?
Bagaimanan dengan kakak dan
adik- adiknya?”
Ibu tersebut mulai bercerita:
“Anak ketiga saya seorang
dokter, yang keempat seorang
Insinyur, anak kelima seorang
arsitek, anak keenam seorang
manager di sebuah bank dan
anak ketujuh seorang pengusaha
di Surabaya”. Pemuda tadi
terdiam, hebat sekali ibu ini, bisa
mendidik anaknya dengan
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sangat baik. Dari anak kedua
sampai ketujuh telah menjadi
orang sukses. Si pemuda
melanjutkan pertanyaan : “Lalu
bagaimana dengan anak ibu
yang pertama?” Sambil
menghela nafas panjang, ibu itu
menjawab “Anak saya yang
pertama seorang petani di
Jogja”. Pemuda tadi langsung
menyahut : “Maaf ya ibu jika
ibu kecewa dengan anak
pertama ibu. Adik-adiknya
berpendidikan tinggi dan telah
menjadi orang sukses.
Sedangkan dia hanya seorang
petani. “Sambil tersenyum, ibu
itu menjawab : “Tidak begitu
nak, saya justru sangat merasa
bangga dengan anak pertama
saya. Karena dialah yang
membiayai sekolah semua adikadiknya”. Renungkan: Hal
yang paling penting adalah
bukan siapakah kamu, tetapi apa
yang sudah kamu lakukan.

Tertawa
Sejenak

DI KIRI DAN
KANAN
SALIB
Suatu siang serombongan
polisi memasuki rumah Pak
Petrus dengan
marah-marah. "Pak Petrus,
apakah Anda tahu bahwa
perbuatan Anda
melecehkan kepala negara?"
bentak seorang polisi.
"Apa salah saya?" Pak
Petrus menjawab dengan
ketakutan.
"Anda memasang potret
presiden dan wakil presiden
di kiri dan di kanan
salib Kristus. Pak Petrus
tahu tidak, siapa yang
berada di kiri dan di
kanan Yesus waktu Dia
disalib? Mereka adalah
penjahat!" seorang
polisi lain malah
menjelaskan.

