Hari/Tgl : Minggu, 13 April 2013
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

NEXT MASS MINGGU KE -4
Hari/Tgl : Minggu, 27 April 2013
Waktu : Misa Kudus 3:00 PM - 4:30 PM
Pemimpin Misa : Romo Tri Sunaring, C.M.
SEKRETARIAT:
83-11 BRITTON AVE, ELMHURST, NY 11373
http : //www.kkiny.org

(INDONESIAN APOSTOLATE)

KERASULAN KATOLIK INDONESIA

NEXT MASS MINGGU KE -2

Tempat : Bartholomew Church(Chapel)
43-22 Ithaca St, Elmhurst, NY 11373
(Untuk Ramah Tamah di Gereja Bartholomew kita
hanya membawa kue-kue saja (snack)

MISA PASKAH
Hari/Tgl : Minggu, 20 April 2013
Waktu : Misa Kudus 3:00 PM - 5:00 PM
Pemimpin Misa : Romo Tri Sunaring, C.M.
Tempat : Resurrection Ascencion Church
85-26 61st Road , Rego Park, NY 11374
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Saldo Awal Bulan Maret

$
$
$

Tertawa
Sejenak

1,107.08
441.00
40.00 $
$

(40.00)
(150.00)

$

(100.00)

Gudang

$

(50.00)

Stamp

$

(90.00)

Pembelian beras

$

(26.00)

373.00
40.00 $
$
$

(40.00)
(150.00)
(510.00)

Kolekte Cash
Kolekte CEK
Gereja RA
Stipendium Romo

$
$

Kolekte Cash
Kolekte CEK
Gereja Bartholomeuw
Advance Paskah
Stipendium Romo

$

(100.00)

Telepon

$

(50.00)

Perlengkapan konsumsi

$

(27.00)

2,001.08 $

(1,333.00)
668.08

$
$

LAPORAN KEUANGAN SUMBANGAN SOSIAL
Pengeluaran
$

2,832.00

08 Maret 2014

Saldo Awal

$

175.00

22 Maret 2014

$

138.20

Total

$

3,145.20

Saldo Akhir

$

3,145.20

$

Orang Baru
Seorang pria baru saja percaya
kepada Tuhan Yesus sebagai Juru
Selamatnya. Tapi, semangatnya
untuk bersaksi ngga kalah besar
sama yang udah puluhan tahun
percaya Yesus.
Selesai dibaptis, ia pergi ke desa
pamannya di pedalaman untuk
bersaksi pada orang yang
ditemuinya di jalan. Begitu turun
dari bis, ia ketemu orang yang
ngga ia kenal. Spontan, ia
bertanya, “Mas, kenal Yesus,
ngga?”
Spontan orang itu geleng-geleng
kepala, jawabnya, “Belum, sori
aku orang baru di sini. Coba tanya
Ibu yang jualan di warung itu!”

-

quote

Saldo Awal
Surplus Bazzar

$
$

Kesakitan membuat Anda
berpikir. Pikiran membuat Anda
bijaksana. Kebijaksanaan
membuat kita bisa bertahan
dalam hidup. (John Pattrick).

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

52.00
$

Saldo Akhir

$ 887.00

Keberhasilan adalah
kemampuan untuk melewati dan
mengatasi dari satu kegagalan
ke kegagalan berikutnya tanpa
kehilangan semangat.
(Winston Chuchill)
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SALAM KETUA
Hallo rekan rekan KKI New York yang terkasih.

Dalam masa prapaskah ini, saat yang tepat bagi kita untuk merenungkan dan mendekatkan diri kita
kepada Tuhan dengan meneladani ajaran-ajaran Nya dan meluangkan lebih banyak waktu untuk
berdoa. Dengan NIAT dan USAHA, kita belajar untuk menguasai tubuh dan pikiran kita untuk
menjadi anak anak terang, “Memang dahulu kamu adalah kegelapan, tetapi sekarang kamu adalah
terang di dalam Tuhan.
Sebab itu hiduplah sebagai anak-anak terang”. (Efesus 5:8-9).
Akhir kata, semoga Tuhan membimbing kita semua ke dalam jalan Nya.

Salam sejahtera,
Adi Natawidjaja
Wk. Ketua KKI NY
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SEPUTAR BERITA KATOLIK
Presiden Obama
terinspirasi dan
kagum dengan Paus
Fransiskus
Presiden AS Barack Obama, Kamis
(27/3), mengadakan pertemuan
pertama yang bersejarah dengan Paus
Fransiskus untuk membahas agenda
bersama menentang ketidaksetaraan
global meskipun ada perbedaan
keduanya terkait isu-isu seperti
aborsi, homoseksual, dan
kontrasepsi.
Presiden Obama mengatakan kepada
Paus Fransiskus bahwa dia adalah
seorang “pengagum berat” Paus itu
pada awal pembicaraan mereka di
Vatikan.

Presiden Obama juga akan menemui
Perdana Menteri Italia Matteo Renzi
dan Presiden Giorgio Napolitano
selama kunjungannya ke kota tersebut,
serta mengikuti tur dengan pemandu
pribadi ke Colosseum.

Ha

Menurut Gedung Putih, Presiden
Obama berharap untuk berbicara
dengan Paus tentang “komitmen
bersama untuk memerangi
meningkatnya ketidaksetaraan”, serta
proses perdamaian di Timur Tengah,
lingkungan dan imigrasi juga
diharapkan dibicarakan.
Presiden Obama, yang rating
kepopulerannya terus menurun, akan
tertarik untuk mengulang pembatalan
mengenai ketimpangan pendapatan,
yang telah digambarkan sebagai
“tantangan menentukan.”

Gereja untuk berhenti terobsesi
memperdebatkan ajaran tentang aborsi,
homoseksual dan kontrasepsi.
Namun, para ahli Vatikan mengatakan
hubungan ini tidak nyaman seperti dulu
di antara Paus Yohanes Paulus II dan
Ronald Reagan, dan Paus Fransiskus
tidak mungkin menahan diri terkait
kebijakan dalam dan luar negeri
Presiden Obama.
Paus berbicara keras menentang
intervensi militer yang diusulkan oleh
AS di Suriah tahun lalu, mengorganisir
doa di Vatikan yang menarik puluhan
ribu orang.

Konferensi Waligereja AS telah
berulang kali menantang Obama terkait
Undang-Undang Perawatan Terjangkau
(Affordable Care Act), dengan alasan
Presiden Obama didampingi oleh
bahwa skema perawatan kesehatan itu
Menteri Luar Negeri AS John Kerry Awal bulan ini, ia menggunakan
melanggar kebebasan beragama dengan
dan delegasi itu diarahkan oleh Garda National Prayer Breakfast di
mewajibkan korporasi berorientasi
Swiss melalui Istana Apostolik
Washington untuk menyatakan bahwa profit untuk menyediakan asuransi
menuju tempat Paus Fransiskus.
seruannya untuk menaikkan pajak pada untuk kontrasepsi.
orang kaya dan pembatasan pada
Dalam sebuah wawancara dengan
pelanggaran yang dilakukan oleh bank- Kata-kata dukungan dari Paus
harian Corriere della Sera, Presiden
Fransiskus pasti akan meningkatkan
bank besar memiliki landasan moral
AS keturunan Afrika-Amerika
kasusnya, sebuah survei yang
dan agama yang kuat. Ini untuk
pertama itu berbicara kepada Paus
diterbitkan oleh Saint-Leo University
menggesek Partai Republik di tahun
pertama dari Amerika Latin itu
menyimpulkan bahwa Paus Fransiskus
pemilu.
sebagai “inspirasi”.
populer di antara 85 persen Katolik AS
Ketaatan beragama yang saleh harus
dan 63 persen orang AS.
“Bapa Suci telah menjadi inspirasi
membimbing motif politik dan
bagi orang di seluruh dunia, termasuk
mengarah pada kebijakan yang
saya,” kata Presiden Obama, namun
membantu orang sakit dan yang
ia menambahkan: “Ini tidak berarti
membutuhkan, katanya, seraya
kami sepakat pada setiap masalah”.
menggemakan seruan Paus Fransiskus
Pertemuan di Vatikan itu merupakan untuk lebih sungguh-sungguh
melakukan sesuatu untuk masyarakat
bagian dari tur Presiden Obama
miskin dan kurang beruntung.
selama enam hari di Eropa yang
didominasi krisis Crimea, dan tidak
Presiden Obama mengatakan ia “sangat
diragukan lagi Presiden Obama ingin
terkesan” dengan pendekatan inklusif
popularitas Paus Fransiskus akan
Paus Fransiskus setelah ia menyerukan
menular padanya.
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Allah dan dengan para kudus ini,
dinamakan “neraka”.

POJOK ROHANI
KATEKISMUS

Apa yang diajarkan
oleh Gereja Katolik
tentang neraka?
Berikut ini adalah yang diajarkan
oleh Gereja Katolik tentang neraka,
sebagaimana tertulis dalam
Katekismus Gereja Katolik:
KGK 1033 Kita tidak dapat
disatukan dengan Allah, kalau kita
tidak secara sukarela memutuskan
untuk mencintai Dia. Tetapi kita
tidak dapat mencintai Allah, kalau
melakukan dosa berat terhadap Dia,
terhadap sesama kita, atau terhadap
diri sendiri: “Barang siapa tidak
mengasihi, ia tetap di dalam maut.
Setiap orang yang membenci
saudaranya, adalah seorang
pembunuh manusia. Dan kamu tahu,
bahwa tidak ada seorang pembunuh
yang memiliki hidup kekal di dalam
dirinya” (1 Yoh 3:14-15). Tuhan kita
memperingatkan kita, bahwa kita
dipisahkan dari-Nya, apabila kita
mengabaikan perhatian kita kepada
kebutuhan-kebutuhan mendesak dari
orang miskin dan kecil, yang adalah
saudara dan saudari-Nya (Bdk. Mat
25:3146). Mati dalam dosa berat,
tanpa menyesalkannya dan tanpa
menerima cinta Allah yang berbelaskasihan, berarti tinggal terpisah dariNya untuk selama-lamanya oleh
keputusan sendiri secara bebas.
Keadaan Pengucilan diri secara
definitif dari persekutuan dengan

KGK 1034 Yesus beberapa kali
berbicara tentang “gehenna“, yakni
“api yang tidak terpadamkan”
(Bdk. Mat 5:22.29; 13:42.50; Mrk
9:43-48), yang ditentukan untuk
mereka, yang sampai akhir
hidupnya menolak untuk percaya
dan bertobat, tempat jiwa dan badan
sekaligus dapat lenyap (Bdk. Mat
10:28). Dengan pedas, Yesus
menyampaikan bahwa Ia akan
“menyuruh malaikat-malaikat-Nya”,
yang akan mengumpulkan semua
orang, yang telah menyesatkan orang
lain dan telah melanggar perintah
Allah, dan… mencampakkan mereka
ke dalam dapur api; di sanalah
terdapat ratapan dan kertakan gigi”
(Mat 13:41-42), dan bahwa Ia akan
mengucapkan keputusan pengutukan:
“Enyahlah daripada-Ku, hai kamu
orang-orang terkutuk, enyahlah ke
dalam api yang kekal” (Mat 25:41).
KGK 1035 Ajaran Gereja
mengatakan bahwa ada neraka, dan
bahwa neraka itu berlangsung
sampai selama-lamanya. Jiwa
orang-orang yang mati dalam
keadaan dosa berat, masuk
langsung sesudah kematian ke dunia
orang mati, di mana mereka
mengalami siksa neraka, “api abadi”
(Bdk. DS 76; 409; 411; 801; 858;
1002; 1351; 1575; SPF 12).
Penderitaan neraka yang paling
buruk adalah perpisahan abadi
dengan Allah; hanya di dalam Dia
manusia dapat menemukan
kehidupan dan kebahagiaan, karena
untuk itulah ia diciptakan dan itulah
yang ia rindukan.
KGK 1036 Pernyataan-pernyataan
Kitab Suci dan ajaran Gereja
mengenai neraka merupakan

peringatan kepada manusia,
supaya mempergunakan
kebebasannya secara bertanggung
jawab dalam hubungannya dengan
nasib abadinya. Semua itu juga
merupakan himbauan yang mendesak
supaya bertobat: “Masuklah melalui
pintu yang sesak itu, karena lebarlah
pintu dan luaslah jalan yang menuju
kebinasaan, dan banyak orang yang
masuk melaluinya; karena sesaklah
pintu dan sempitlah jalan yang
menuju kepada kehidupan, dan
sedikit orang yang mendapatinya”
(Mat 7:13-14).
“Karena kita tidak mengetahui hari
maupun jamnya, atas anjuran Tuhan
kita wajib berjaga terus-menerus,
agar setelah mengakhiri perjalanan
hidup kita di dunia hanya satu kali
saja, kita bersama dengan-Nya
memasuki pesta pernikahan, dan
pantas digolongkan pada mereka
yang diberkati, dan supaya janganlah
kita seperti hamba yang jahat dan
malas, diperintahkan enyah ke dalam
api yang kekal, ke dalam kegelapan
di luar, tempat ratapan dan kertakan
gigi” (LG 48).
KGK 1037 Tidak ada seorang
pun ditentukan lebih dahulu oleh
Tuhan supaya masuk ke dalam
neraka (Bdk. DS 397; 1567); hanya
pengingkaran secara sukarela
terhadap Tuhan (dosa berat), di
mana orang bertahan sampai
akhir, mengantarnya ke sana.
Dalam perayaan Ekaristi dan dalam
doa harian umatnya Gereja
senantiasa mohon belas kasihan
Allah, supaya “jangan ada yang
binasa, melainkan supaya semua
orang berbalik dan bertobat” (2 Ptr
3:9):
“Terimalah dengan rela persembahan
umat-Mu. Bimbinglah jalan hidup
kami dan selamatkanlah kami dari
hukuman abadi agar tetap menjadi
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umat kesayangan-Mu (MR, Doa
Syukur Agung Romawi 88).
KGK 1861 Dosa berat, sama
seperti kasih, adalah satu
kemungkinan radikal yang dapat
dipilih manusia dalam kebebasan
penuh. Ia mengakibatkan kehilangan
kebajikan ilahi, kasih, dan rahmat
pengudusan, artinya status rahmat.
Kalau ia tidak diperbaiki lagi melalui
penyesalan dan pengampunan ilahi,
ia mengakibatkan pengucilan dari
Kerajaan Kristus dan
menyebabkan kematian abadi di
dalam neraka karena kebebasan kita
mempunyai kekuasaan untuk
menjatuhkan keputusan yang definitif
dan tidak dapat ditarik kembali.
Tetapi meskipun kita dapat menilai
bahwa satu perbuatan dari dirinya
sendiri merupakan pelanggaran berat,
namun kita harus menyerahkan
penilaian mengenai manusia kepada
keadilan dan kerahiman Allah.

Apakah bisa hidup
tidak berdosa Selama
1 jam saja?
Suatu hari seorang anak kecil
datang kepada ayahnya dan
bertanya, “Apakah kita bisa hidup
tidak berdosa selama hidup kita?”.
Ayahnya memandang kepada anak
kecil itu dan berkata, “Tidak, nak”.
Putri kecil ini kemudian balik
memandang ayahnya dan berkata
lagi, “Apakah kita bisa hidup tanpa

berdosa dalam setahun?” Ayahnya
kembali menggelengkan
kepalanya, sambil tersenyum
kepada putrinya.
“Oh ayah, bagaimana kalau 1
bulan, apakah kita bisa hidup tanpa
melakukan kesalahan?”
Ayahnya tertawa, “Mungkin tidak
bisa juga, nak”.
“OK ayah, ini yang terakhir kali,
apakah kita bisa hidup tidak
berdosa
dalam 1 jam saja?”
Akhirnya ayahnya mengangguk,
“Kemungkinan besar… bisa, nak”
Anak ini tersenyum lega. Jika
demikian, aku akan hidup benar
dari jam ke jam, ayah. Lebih
mudah menjalaninya, dan aku akan
menjaganya dari jam ke jam,
sehingga aku dapat hidup dengan
benar….”
Pernyataan ini mengandung
kebenaran sejati.
Marilah kita hidup dari waktu ke
waktu, dengan memperhatikan cara
kita menjalani hidup ini. Dari
latihan yang paling kecil dan
sederhana sekalipun, akan
menjadikan kita terbiasa, dan apa
yang sudah biasa kita lakukan akan
menjadi sifat dan sifat akan
berubah jadi karakter, dan karakter
akan menjadi destiny.
Hiduplah 1 jam …
tanpa kemarahan,
tanpa hati yang jahat,
tanpa pikiran negatif,
tanpa menjelekkan orang,
tanpa keserakahan,
tanpa pemborosan,
tanpa kesombongan,
tanpa kebohongan,
tanpa kepalsuan…

KKIlagi
NY –untuk
Edisi 401–Volume
LaluBuletin
ulangi
jam 40
berikutnya. Hiduplah 1 jam

DENGAN
dengan kasih,
dengan sukacita,
dengan damai sejahtera,
dengan kesabaran,
dengan kelemahlembutan,
dengan kemurahan hati,
dengan kerendahan hati

INFO
 MOHON AGAR SETIAP
UMAT YANG INGIN
MENERIMA EMAIL/INFO
MENGENAI KKI HARAP
SEGERA BER-SUBSCRIBE
DI
KkinySubscribe@Yahoogroups.Com
 KKI – NY new update Website
www.kkiny.org
 Pertemuan KTM setiap bulan
minggu ke II dan Ke IV (Hub
Mardecia
mardecia_1631@hotmail.com &
anne aristya
delightzee_n@hotmail.com )
 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).

 Untuk Baptisan Bayi mohon
menghubungi Ibu
Gisela Gunawan

