Hari/Tgl : Minggu, 8 Juni 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, 22 Juni 2014
Waktu : Misa Kudus 3:00 PM - 4:30 PM
Pemimpin Misa : (Akan diberitahukan selanjutnya)
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
Kolekte Cash
Penerimaan sumbangan cash paskah 2014
Penerimaan sumbangan cek paskah 2014
Kolekte CEK

$
$
$
$
$

216.47
564.00
1,040.00
1,120.00 $ (1,120.00)
40.00 $
(40.00)
$
(150.00)
$
(133.87)

Gereja RA
Bunga Mothers day
Stipendium Romo
Gudang

$

(100.00)

$

(50.00)

Stamp

$

(76.00)

Tinta

$

(135.95)

$
$

Kolekte Cash
Kolekte CEK
Gereja Bartholomeuw
Stipendium Romo

279.00
20.00 $
$

(20.00)
(150.00)

$

(100.00)

$

(50.00)

3,279.47 $

(2,125.82)

Telepon
$

Saldo Akhir

$

1,153.65

LAPORAN KEUANGAN SUMBANGAN SOSIAL
Saldo Awal

$

3,412.20

Mei 11, 2014

$

188.00

Mei 25, 2014

$

106.00

Total

$

3,706.20

Saldo Akhir

$

3,706.20

Saldo Awal
Surplus Bazzar

$
$

500.00
340.00
$

(50.00)

Bayar ke Tante Endang

$

(20.00)

$

(32.00)

989.00 $

(102.00)

97.00

Pengeluaran
Tambahan Jualan

52.00
$

Saldo Akhir

$ 887.00

Bahasa Inggris Koplak
Pada suatu hari di Parking area,ada
seorang bule yg sedang mencari
motornya,krn motor tersebut nggak
ada, maka ia tanya pada tukang parkir
yg ada disitu, bernama joko, alias
Cungkring
Bule : Have you seen someone who
stole my motorcycle?’’ (apakah kamu
lihat siapa yg mencuri sepeda
motorku?”)
Joko yang modal bahas Inggrisnya
pas-pasan pun menjawab : “yes ,he
use to table squere2. Worth he fast2
go without any wet expire” (ya, dia
memakai kemeja kotak-kotak,
pantesan dia cepat-cepat pergi tanpa
basa basi)
Kemudian dengan soknya menasehati
si bule itu:
Joko : “Sir, diffrent river, if park
bycle motor liver-liver yes !”(pak lain
kali kalo parkir sepeda motor hati-hati
ya !)
Bule tersebut tidak menjawab karena
bingung denga

Registrasi
Penjualan Makanan (Sumbangan dr Lydia)

Tertawa
Sejenak

Karena si bule diem aja , Joko pun
ngomel : “ Basic bule !” (dasar bule
!”)
Akhirnya bule tidak tahan lagi dan
pergi meninggalkan Joko.
Joko sambil( melambaikan tangan )
“Breast!!!” (dada..!!!)
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SALAM KETUA
Hallo rekan rekan KKI NY, tidak terasa tanggal 21 Juni 2014 ini, kita akan memasuki summer.
Tentunya bulan Juni ini, anak anak sudah siap untuk memasuki summer break dan orang tua sudah siap
untuk menyusun acara liburan sekolah.
Walaupun demikian, semangat untuk berbakti dan bersekutu dalam iman kristiani tetap berkobar.
Biarlah pelayanan kita dalam keluarga KKI NY tetap menyala, dan kami sangat menghargai setiap
keperdulian yang positif demi suksesnya KKI NY.
Selamat buat anggota jemaat baru yang barusan dibaptis semoga keluarga KKI NY semakin
bertambah dan berkembang, dan banyak generasi generasi muda yang bisa berkarya dalam pelayanan
dan kerasulan. Terbukti acara demi acara berlangsung dengan meriah dan sukses. Ini semua karena
dukungan dari kita dan untuk kita dalam wadah Kerasulan Katolik Indonesia di New York.
Akhir kata, special thanks buat muda mudi KKI NY, marilah kita bergandengan tangan dalam
pelayanan, dan acara selanjutnya, Father’s Day sudah menunggu. “Ora Et Labora”, may your WORK
and PRAYER are blessed by GOD.
Good luck, all.
Adi Natawidjaja
Wakil Ketua KKI-NY
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SEPUTAR BERITA KATOLIK
Keprihatinan atas
kesehatan Paus
Fransiskus
27/05/2014
Ketika Paus Fransiskus memulai
perjalanan ke Tanah Suci pada
Sabtu dengan jadwal yang padat,
orang dalam Vatikan
mempertanyakan tentang
kesehatannya.
Sejumlah orang di Takhta Suci
mulai membahas secara terbuka
terkait keprihatinan mereka
tentang kondisi Paus Fransiskus.
Kurang dari dua tahun
kepausannya, Paus berusia 77
tahun ini telah melakukan
berbagai aktivitas yang luar
biasa bahwa seorang pria
setengah usianya mungkin
menemukan kesulitan untuk
menjalankannya.
Tetapi, pengamat dekat mencatat
bahwa fisik Paus mungkin tidak
seperti ia masih muda, terutama
mengingat ia hanya memiliki
satu paru-paru yang berfungsi
penuh.
Sebagai anak muda di
Argentina, sebelum munculnya
antibiotik canggih, Paus
menderita infeksi yang
menyebabkan ahli bedah
mencopot sebagian dari paruparunya.

Dia telah mengatasi dengan baik
selama bertahun-tahun, namun
baru-baru ini Paus telah
membatalkan sejumlah janji
karena alasan kesehatan tersebut.
Meskipun direncanakan bulan
lalu, Paus pekan lalu menunda
kunjungan yang dijadwalkan
pada 18 Mei untuk berziarah ke
tempat doa Maria Divino Amore
di pinggiran kota Roma akibat
flu.
Rencana ini bukan satu-satunya
janji yang telah ditunda atau
dibatalkan dalam beberapa bulan
terakhir. Pada 28 Februari, Paus
Fransiskus membatalkan
kunjungan ke Seminari Tinggi
Roma akibat “demam ringan.”
Pada awal Desember lalu, pada
menit-menit terakhir ia
membatalkan pertemuan dengan
Angelo Kardinal Scola, Uskup
Agung Milan, di Vatikan yang
datang bersama sebuah delegasi
dari Expo 2015.
Vatikan mengatakan Bapa Suci
merasa “kelelahan” setelah
audiensi umum di Lapangan
Santo Petrus dimana ia disambut
umat beriman selama hampir tiga
jam.
Telesphore Placidus Kardinal
Toppo, Uskup Agung Ranchi,
India mengatakan kepada harian
Libero Italia yang merayakan
Misa bersama Paus selama
beberapa hari musim panas lalu
menemukan dia “sangat lelah.”

September lalu, majalah
Argentina Noticias melaporkan
bahwa dokter pribadi Paus di
Argentina telah mengatakan ia
merasa “prihatin” dengan
kesehatan pasiennya tersebut.
“Saya memiliki kesan bahwa ada
sesuatu yang salah,” jelas Liu
Ming, seorang dokter Tao Cina
yang mengklaim telah membantu
menyembuhkan masa depan Paus
dari masalah jantung dan liver
melalui akupunktur dan
pengobatan Oriental lainnya.
Beberapa orang dekat Paus
mengatakan mereka melihat dia
memiliki kesulitan bernapas, dan
selama 14 bulan kepausannya
telah mengalami berat badan
menurun, mungkin sebanyak 20
kilogram.
Sumber: UCA News

QUOTE
Tidak ada yg terlalu
tinggi utk dicapai
manusia, tapi ia harus
memanjatnya dg hatihati & penuh
keyakinan H.C.Andersen
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POJOK ROHANI
KATEKISMUS
Mengapa Bunda
Maria disebut Ratu
surga?
Gelar Bunda Maria sebagai Ratu
surga berhubungan dengan gelar
Bunda Maria yang lainnya, yaitu
bahwa Bunda Maria adalah
Bunda Kristus yang adalah Sang
Raja di atas segala raja di bumi
ini (lih. Why 1:5).
1. Kitab Suci mengajarkan
bahwa para kudus di surga
akan menerima mahkota
kehidupan, terlebih Bunda
Maria yang adalah orang
kudus yang terbesar.
Rasul Paulus mengajarkan
bahwa Tuhan memberikan
mahkota kebenaran kepada
orang- orang yang telah
mengakhiri pertandingan dalam
kehidupan ini dengan baik
dengan memelihara iman (lih 2
Tim 4:8). Jika ini berlaku untuk
Rasul Paulus, hal ini pastilah
lebih lagi berlaku untuk Bunda
Maria, yang ketaatan imannya
terus terpelihara sejak
mengandung Tuhan Yesus
sampai mendampingi-Nya di
kaki salib-Nya. Kesetiaan Bunda
Maria yang bertahan sampai
akhir, mendatangkan mahkota
kehidupan yang dijanjikan
Tuhan (lih. Yak 1:12, 1 Pet 5:4,
Why 2:10). Janji mahkota

kehidupan bagi orang beriman
ini digenapi secara istimewa
dalam diri Bunda Maria, seorang
yang sungguh beriman dan telah
lebih dahulu dipilih Allah untuk
melahirkan Kristus Putera-Nya.
Di dalam Maria dipenuhi janji
Tuhan yang memberikan,
“kerajaan yang mulia dan
mahkota yang indah dari tangan
Tuhan” kepada orang-orang
yang benar (Keb 5:16).
2. Sabda Tuhan
menggambarkan Bunda Maria
sebagai Perempuan yang
bermahkota dua belas bintang
Kitab Wahyu 12 menyebutkan
penglihatan Rasul Yohanes akan
surga di mana terlihat Sang Tabut
Perjanjian, yaitu seorang
perempuan yang berselubungkan
matahari, dengan bulan di bawah
kakinya dan bermahkotakan dua
belas bintang” (lih. Why 11: 19Why 12: 1). Tanda besar di langit
itu, yaitu perempuan tersebut,
adalah Bunda Maria, sebab Anak
laki- laki yang dilahirkannya dan
yang akan menggembalakan
semua bangsa itu adalah Kristus.
3. Dalam Kitab Suci,
disebutkan bahwa ratu
kerajaan yang duduk di
sebelah kanan raja adalah
bunda sang raja
Dalam Perjanjian Lama, ratu
kerajaan bukanlah istri sang raja,
namun adalah ibu sang raja, yang
disebut
(ibu suri). Sebab
di masa itu raja dapat mempunyai
lebih dari satu istri, sedang ia
hanya mempunyai satu ibu.

ini dihormati bersama
raja (lih. Yer 13:18), dan
namanya dicantumkan bersama
dengan setiap raja Yehuda (1 Raj
14:21, 15:9-10, 22:42; 2 Raj
12:2; 14:2; 15:2; 15:33; dst),
yang merupakan keturunan Raja
Daud.
Dalam kitab Raja- raja yang
pertama, dikatakan bahwa Ratu
Batsyeba menghadap Raja
Salomo dan Raja memberikan
tempat duduk/ tahta kepada
bundanya di sebelah kanan-Nya
(lih. 1 Raj 2:19). Kitab Mazmur
juga mengisahkan adanya
permaisuri yang berpakaian
emas, berada di sebelah kanan
sang Raja, yang mengacu kepada
Kristus (lih. Mzm 45:10), yang
tahtanya tetap untuk selamalamanya (Mzm 45:7; lih. Luk
1:32-33). Dengan demikian gelar
Bunda Maria sebagai Ratu Surga
berhubungan dengan perannya
yang istimewa dalam sejarah
keselamatan, yaitu sebagai Bunda
yang melahirkan Kristus Sang
Raja Penyelamat umat manusia
(lih. Luk 1:31-32).
Maka gelar ‘Ratu Surga’
(gebirah) yang mengacu kepada
Bunda Maria tidak sama dengan
istilah ratu surga (
:) yang
disebut dalam Yer 7:18, 44:17.
Sebab, gebirah mengacu kepada
ibu sang raja dari keturunan
Yehuda, sedangkan
:
mengacu kepada dewi kesuburan
bangsa-bangsa Semit, yaitu
Astoret atau Astarte.
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Delapan Hadiah indah
Delapan macam kado ini adalah
hadiah terindah dan tak ternilai bagi
orang-orang yang Anda sayangi.
Kehadiran. Kehadiran orang yang
dikasihi adalah kado yang tak
ternilai harganya. Memang kita bisa
juga hadir lewat surat , telepon,
foto, atau fax. Namun dengan
berada di sampingnya, Anda dan
dia dapat berbagi perasaan,
perhatian, dan kasih sayang secara
lebih utuh dan intensif. Jadikan
kehadiran Anda sebagai pembawa
kebahagiaan.
Mendengar. Sedikit orang yang
mampu memberikan kado ini.
Sebab, kebanyakan orang lebih
suka didengarkan ketimbang
mendengarkan. Dengan
mencurahkan perhatian pada segala
ucapannya, secara tak langsung kita
juga telah menumbuhkan kesabaran
dan kerendahan hati. Untuk bisa
mendengar dengan baik, pastikan
Anda dalam keadaan betul-betul
relaks dan bisa menangkap utuh
apa yang disampaikan. Tatap
wajahnya. Tidak perlu menyela,
mengkritik, apalagi menghakimi.
Biarkan ia menuntaskannya, ini
memudahkan Anda memberikan
tanggapan yang tepat setelah itu.
Tidak harus berupa diskusi atau
penilaian. Sekedar ucapan terima
kasih pun akan terdengar manis
baginya.
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Diam. Seperti kata-kata, di dalam
diam juga ada kekuatan. Diam bisa
dipakai untuk menghukum,
mengusir, atau membingungkan
orang. Tapi lebih dari segalaya,
diam juga bisa menunjukkan
kecintaan kita pada seseorang
karena memberinya “ruang”.
Terlebih jika sehari-hari kita sudah
terbiasa gemar menasehati,
mengatur, mengkritik, bahkan
mengomel.
Kebebasan. Mencintai seseorang
bukan berarti memberi kita hak
penuh untuk memiliki atau
mengatur kehidupannya. Bisakah
kita mengaku mencintai seseorang
jika kita selalu mengekangnya?
Memberi kebebasan adalah salah
satu perwujudan cinta. Makna
kebebasan bukanlah “kamu bebas
berbuat semaumu”. Lebih dalam
dari itu, memberi kebebasan adalah
memberinya kepercayaan penuh
untuk bertanggung jawab atas
segala hal yang ia putuskan atau
lakukan.
Keindahan. Siapa yang tak
bahagia, jika orang yang disayangi
tiba-tiba tampil lebih ganteng atau
cantik? Tampil indah dan rupawan
juga merupakan sebuah kado yang
indah. Selain keindahan
penampilan pribadi, Anda pun bisa
menghadiahkan keindahan suasana
di rumah. Vas dan bunga segar
cantik di ruang keluarga atau meja
makan yang tertata indah, misalnya.
Tanggapan Positif. Tanpa sadar,
sering kita memberikan penilaian
negatif terhadap pikiran, sikap, atau
tindakan orang yang kita sayangi.
Seolah-olah tidak ada yang benar
dari dirinya dan kebenaran mutlak
hanya ada pada kita. Kali ini, coba
hadiahkan tanggapan positif.

Nyatakan dengan jelas dan tulus.
Cobalah ingat, berapa kali dalam
seminggu terakhir Anda
mengucapkan terima kasih atas
segala hal yang dilakukannya demi
Anda. Ingat-ingat pula, pernahkah
Anda memujinya? Kedua hal itu,
ucapan terima kasih dan pujian
(dan juga permintaan maaf) adalah
kado indah yang sering terlupakan.
Kesediaan Mengalah. Tidak semua
masalah layak menjadi bahan
pertengkaran. Apalagi sampai
menjadi pertengkaran yang hebat.
Bila Anda memikirkan hal ini,
berarti Anda siap memberikan kado
“kesediaan mengalah”. Kesediaan
untuk mengalah juga dapat
melunturkan sakit hati dan mengajak
kita menyadari bahwa tidak ada
manusia yang sempurna di dunia ini.
Senyuman. Percaya atau tidak,
kekuatan senyuman amat luar biasa.
Senyuman, terlebih yang diberikan
dengan tulus, bisa menjadi pencair
hubungan yang beku, pemberi
semangat dalam keputus-asaan,
pencerah suasana muram, bahkan
obat penenang jiwa yang resah.
Senyuman juga merupakan isyarat
untuk membuka diri dengan dunia
sekeliling kita. Kapan terakhir kali
Anda menghadiahkan senyuman

manis pada orang yang dikasihi
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INFO
 Doa Rosario Minggu I bulan Juni
bertempat di rumah
Bapak Natal Nail
Tanggal: 7 Juni 2014
Alamat :
138-20 63rd Avenue, Flushing,
NY 11367
Tel : 718-886-5123
Jam : 3 siang
 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
 Pertemuan KTM setiap bulan
minggu ke II dan Ke IV (Hub
Mardecia
mardecia_1631@hotmail.com &
anne aristya
delightzee_n@hotmail.com )
 Untuk Baptisan Bayi mohon
menghubungi Ibu Gisela Gunawan
dan Ibu Luciana Chandra

Penerimaan Dana Paskah 2014
Sumbangan Umat
Dudu
Kolekte Misa Natal 2013
Pemasukan dari iklan
Sisa dana konsumsi
Total penerimaan dana Pasakah 2014

Total
Cash
1,595.00 635.00
151.00 130.00
1,246.00 1,186.00
100.00
636.42 636.42
3,728.42 2,587.42

Pengeluaran PASKAH 2014
Sie Acara
Sie Administrasi
Printing
Koor KKI (tempat dan makanan)
Sunday School
Gereja RA
Romo Tri Sunaring
Easter Gift (RA & Bartholomew)
Total pengeluaran Paskah 2014

210.00
44.90
226.00
300.00
122.16
400.00
150.00
625.00
2,078.06

Sisa penerimaan dan pengeluaran

1,650.36

Surplus Paskah 2014

1,650.36

Penerimaan cash advance
Penerimaan cash
Sumbangan
Sumbangan
Iklan
Sisa dana konsumsi
Pengeluaran

(Tuty)
510.00
(Kolekte) 1,246.00
(umat)
1,595.00
(dudu)
151.00
100.00
636.42
(2,078.06)
Sisa
2,160.36

Total bazaar Gunung Kelud I

136.00

Total bazaar Gunung Kelud II

499.00

Total bazaar Gunung Kelud III

244.00

Rafel

243.00

Total akhir

1,122.00

Check
960.00
60.00
100.00
1,120.00

