Hari/Tgl : Minggu, 10 Agustus 2014
Waktu : Misa Kudus 3:00 PM - 4:30 PM
Perayaan & Ramah Tamah 4:30 PM - selesai
Pemimpin Misa: Romo Johan Wadu, SVD.
Tempat : Resurrection Ascencion Church
85-26 61st Road , Rego Park, NY 11374
(Corner of Woodhaven Blvd & 61st Rd)
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, 24 Agustus 2014
Waktu : Misa Kudus 3:00 PM - 4:30 PM
Pemimpin Misa : TBD.
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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SALAM KETUA
Halo rekan-rekan KKI NY,

Waktu berjalan begitu cepat, tak terasa summer break sebentar lagi selesai dan para orang tua akan sibuk
dengan persiapan tahun ajaran baru dengan belanja peralatan sekolah. Tetapi semua ini tidak lepas dari
campur tangan Tuhan, kita bersyukur atas segala karunia materi dan spiritual yang telah Tuhan berikan
kepada kita selama ini. Atas pekerjaan dan kesehatan yang sangat berperan dalam sendi sendi kehidupan
kita.
Kalau selama ini kita sudah berliburan bersama keluarga, sekarang tiba saatnya KKI NY mengajak para
umat untuk berBBQ ria di Bear Mountain, Upstate NY. Mari kita sukseskan summer break 2014 bersama
keluarga besar KKI NY.
Akhir kata, tetaplah tekun berdoa semoga kita bisa mendapatkan Romo tetap yang bisa melayani KKI
NY.
Salam
Adi Natawidjaja
Wakil Ketua KKI NY
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Saldo Awal
Kolekte Cash
Kolekte CEK
Gereja RA
Stipendium Romo
Transport
Gudang
Stamp
Kolekte Cash
Kolekte CEK
Gereja Bartholomew
Stipendium Romo

Saldo Achir

TERTAWA
SEJENAK

$

968.65

$
$

222.00
120.00 $
$

(120.00)
(150.00)

$

(150.00)

$

(50.00)

$
$

(50.00)
(72.00)

$
$

538.00
40.00 $
$
$

(40.00)
(200.00)
(200.00)

$

1,888.65 $

(1,032.00)

$

856.65

LAPORAN KEUANGAN SUMBANGAN SOSIAL

Saldo Awal

$

3,981.20

Minggu ke 2 - July 13
Perwakrin
Minggu ke 4 - July 27

$

134.00

$

177.00

$
$

4,292.20 $
4,092.20

Saldo Awal

$

500.00

Surplus bazaar

$

340.00

Penjualan makanan (sumbangan dr Lydia)

$

(32.00)

989.00 $

(102.00)

$

52.00

$

Saldo Achir

$

887.00

"Wah, kamu mau menghayati apa
yang tertulis di Alkitab ya?"
"Bukan, Bu. Saya membawa
makanan ini supaya bisa
bertambah dan bisa dimakan 5000
orang. Jadi, bisa untuk makan seRT," jawab Badu dengan
polosnya.

(20.00)

Pengeluaran
Tambahan jualan

(200.00)

(50.00)

97.00

"Baik, Bu!" sahut anak-anak.

"Ini 5 roti dan 2 ikan, Bu."

$

$

"Anak-anak, ayo keluarkan
makanan yang sudah kalian
bawa," kata guru sekolah minggu.

(200.00)

$

Registrasi
Bayar ke Tante Endang

Sebuah sekolah minggu sedang
mengadakan acara perjamuan
kasih. Anak-anak disuruh
membawa makanan untuk
dimakan bersama-sama.

"Badu, apa yang kamu bawa?"
tanya guru saat melihat bungkusan
Badu.
$

Saldo Achir

5 ROTI DAN 2 IKAN
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SEPUTAR BERITA KATOLIK
Paus Fransiskus:
“Tolong berhenti,
saya minta Anda
dengan sepenuh hati
Paus Fransiskus pada hari
Minggu (27/7)
menyerukan untuk
mengakhiri konflik di
Timur Tengah, Irak dan
Ukraina.
Berbicara setelah Doa
Angelus kepada ribuan
orang yang berkumpul di
Lapangan Santo Petrus
dalam cuaca yang cerah
dan panas, Paus
berbicara tentang korban
perang, khususnya anakanak yang meninggal
atau terluka dan menjadi
yatim-piatu akibat
kekerasan tersebut.
“Saya pikir terutama,”
kata Paus, “anak-anak
yang harapan untuk
masa depan yang
bermartabat dirampas
dari mereka, anak-anak
tewas, anak-anak terluka
dan dimutilasi, anak
yatim-piatu dan anak-

anak dijadikan sebagai
senjata mainan, anakanak yang tidak tahu
bagaimana untuk
tersenyum. Tolong
berhenti, saya meminta
Anda dengan sepenuh
hati,” tegas Paus
Fransiskus.
Ia mendesak semua orang
yang mendengarkan
seruannya
untuk bergabung bersama
dia dalam doa agar Tuhan
menganugerahkan rahmat
kebijaksanaan kepada
masyarakat dan para
pemimpin di Timur
Tengah, Irak dan Ukraina
untuk menyelesaikan
masalah melalui jalan
damai dan menghadapi
setiap konflik dengan
kekuatan dialog dan
rekonsiliasi.
Setiap keputusan, kata dia,
tidak harus didasarkan
pada kepentingan tertentu,
tetapi pada kepentingan
umum dan menghormati
setiap orang. Ingat, kata
Bapa Suci, semua hilang
akibat perang dan tidak
ada yang hilang akibat
perdamaian.
Paus Fransiskus juga
mencatat bahwa pada

Senin (28/7) menandai
peringatan 100 tahun
pecahnya Perang Dunia
Pertama yang
menyebabkan jutaan
korban dan kehancuran
yang luas.
“Besok, kita mengenang
kejadian tragis ini, saya
berharap bahwa kesalahan
masa lalu tidak akan
terulang, tapi tragedi itu
sebagai pelajaran
bersejarah sehingga
kedamaian selalu
dikedepankan dan
keberanian untuk
berdialog,” tambah Bapa
Suci.

QUOTES
“Hanya ada dua cara
untuk menjalani hidup
anda. Pertama adalah
berpikir bahwa tak ada
keajaiban, dan yang
lainnya adalah berpikir
segala sesuatunya adalah
keajaiban”
(Albert Einstein)
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kemanapun kita berada.

POJOK ROHANI
KATEKISMUS

DALAMNYA
MAKNA TANDA
SALIB
Tanda salib ini mengandung arti
yang sangat mendalam yaitu 1)
kemanunggalan dari Allah
Trinitas, 2) salib menunjukkan
keadilan Allah, yang
menunjukkan betapa kejamnya
akibat dosa kita, sehingga Allah
sendiri yang menebusnya
dengan wafat-Nya di salib itu
(lih. Gal 3:13); 3) salib
menunjukkan kasih Allah yang
terbesar, yaitu bahwa Ia
menyerahkan nyawa-Nya bagi
kita (Yoh 15:13) agar kita dapat
diselamatkan dan memperoleh
hidup yang kekal (Yoh 3:16); 4)
salib yang merupakan tanda
keselamatan dan kemenangan
orang-orang Kristen, yang
disebabkan oleh kemenangan
Kristus atas dosa dan maut. Jadi
tanda salib ini merupakan
lambang yang berdasarkan
Alkitab (lih. Yeh 9:4, Kel 17:914, Why 7:3, 9:4 dan 14:1), dan
bukanlah sesuatu yang
bertentangan dengan ajaran
Yesus. Bahkan Rasul Paulus
sendiri bermegah dengan
pewartaan salib Kristus (Gal
6:14), sehingga wajarlah jika
kita sebagai pengikut Kristus
membawa makna tanda salib ini

Menurut sejarah, diketahui bahwa
Tanda Salib memang merupakan
tradisi jemaat awal, yang dimulai
sekitar abad ke-2 berdasarkan
kesaksian para Bapa Gereja,
terutama Tertullian, yang
dilanjutkan oleh St. Cyril dari
Yerusalem, St. Ephrem dan St
Yohanes Damaskus. Jadi
walaupun kita tidak membaca
ajaran mengenai tanda salib ini
dilakukan oleh para rasul di dalam
Alkitab, namun bukan berarti
bahwa tanda salib ini tidak
berdasarkan Alkitab.
Sebab, biar bagaimanapun, makna
yang terkandung dalam
pembuatan tanda salib ini terpusat
pada Kristus, untuk mengingatkan
para beriman akan keselamatan
yang dapat diperoleh oleh jasa
Kristus yang tersalib dan bangkit.
Maka tanda salib ini bagi umat
Kristen adalah tanda yang harus
kita bawa kemanapun sebagai
tanda yang mengingatkan kita
kepada salib Kristus yang
menyelamatkan kita. Tradisi ini
serupa dengan tradisi bangsa
Yahudi yang memakai “tefilin”
yaitu semacam kotak hitam yang
berisi naskah Alkitab, yang
mereka ikatkan di dahi mereka,
sebagai pelaksanaan dari perintah
dalam kitab Ul 6:4-8: “Kasihilah
TUHAN, Allahmu, dengan
segenap hatimu dan dengan
segenap jiwamu dan dengan
segenap kekuatanmu. Apa yang
kuperintahkan kepadamu pada
hari ini haruslah engkau

perhatikan, haruslah engkau
mengajarkannya berulang-ulang
kepada anak-anakmu dan
membicarakannya apabila engkau
duduk di rumahmu, apabila
engkau sedang dalam perjalanan,
apabila engkau berbaring dan
apabila engkau bangun. Haruslah
juga engkau mengikatkannya
sebagai tanda pada tanganmu dan
haruslah itu menjadi lambang di
dahimu…” Tanda di dahi ini juga
disebutkan di dalam kitab Yeh
9:4.
Kapan kita membuat tanda
salib?
1) Pada saat sebelum dan
sesudah kita berdoa.
2) Ketika kita melewati setiap
bangunan gereja Katolik,
untuk menghormati
kehadiran Tuhan Yesus di
dalam tabernakel.
3) Ketika memasuki gereja
(membuat tanda salib
dengan air suci)
4) Saat-saat sedang
menghadapi ketakutan (
misalnya: ketika kita
mendengar sirine ambulans,
mobil kebakaran) ataupun
ketika menerima kabar duka
cita orang yang meninggal.
5) Ketika kita melihat Salib
Kristus, ataupun di saat- saat
lain untuk menghormati
Kristus, memohon
pertolongan-Nya.
6) Ketika hendak mengusir
godaan, ketakutan maupun
mengusir pengaruh kuasa
jahat.

Hal - 6
7) Ketika ayah, sebagai imam
dalam keluarga memberkati
anak-anaknya, ia dapat
menandai anak-anaknya
dengan tanda salib di dahi
mereka, misalnya sebelum
anak-anak berangkat ke
sekolah atau sebelum
mereka tidur pada waktu
malam hari.
Semoga kita dapat menghayati
makna tanda salib ini, dan
menjadikan tanda salib sebagai
bagian dari hidup kita sendiri.
Setiap kita membuat tanda salib
kita mengingat dan menhormati
Kristus yang oleh kasih-Nya
rela menyerahkan hidup-Nya di
kayu salib untuk menebus dosadosa kita. Semoga kita dapat
berkata bersama dengan Rasul
Paulus, “Tetapi aku sekali-kali
tidak mau bermegah, selain
dalam salib Tuhan kita Yesus
Kristus, sebab olehnya dunia
telah disalibkan bagiku dan aku
bagi dunia.” (Gal 6:14)

Kasih Terbesar
“Tidak ada kasih yang lebih
besar dari pada kasih seorang
yang memberikan nyawanya
untuk sahabat-sahabatnya…”
Pada suatu siang, sebuah peluru
mortir mendarat di sebuah panti
asuhan di sebuah perkampungan
kecil Vietnam. Seorang petugas
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panti asuhan dan dua orang anak
langsung tewas, beberapa anak
lainnya
terluka,
termasuk
seorang gadis kecil yang berusia
sekitar 8 tahunOrang-orang dari
kampung
tersebut
segera
meminta pertolongan medis dari
kota terdekat. Akhirnya, seorang
dokter Angkatan Laut Amerika
dan seorang perawat dari
Perancis yang kebetulan berada
di kota itu bersedia menolong.
Dengan membawa Jeep yang
berisi
obat-obatan
dan
perlengkapan medis mereka
berangkat menuju panti asuhan
tersebut.
Setelah
melihat
keadaan gadis kecil itu, dokter
menyimpulkan bahwa anak
tersebut sudah dalam keadaan
yang sangat kritis. Tanpa
tindakan cepat, anak itu akan
segera meninggal kehabisan
darah. Transfusi darah adalah
jalan terbaik untuk keluar dari
masa kritis ini. Dokter dan
perawat
tersebut
segera
mengadakan pengujian singkat
kepada orang-orang di panti
asuhan – termasuk anak-anak,
untuk menemukan golongan
darah yang cocok dengan gadis
kecil itu. Dari pengujian
tersebut ditemukan beberapa
orang anak yang memiliki
kecocokan darah dengan gadis
kecil tersebut. Sang dokter, yang
tidak begitu lancar berberbahasa
Vietnam – berusaha keras
menerangkan kepada anak-anak
tersebut – bahwa gadis kecil itu
hanya bisa ditolong dengan
menggunakan darah salah satu
anak-anak
itu.
Kemudian,
dengan berbagai bahasa isyarat,

tim medis menanyakan apakah
ada di antara anak-anak itu yang
bersedia
menyumbangkan
darahnya bagi si gadis kecil
yang terluka parah. Permintaan
itu ditanggapi dengan diam
seribu bahasa. Setelah agak
lama,
seorang
anak
mengacungkan
tangannya
perlahan-lahan, tetapi dalam
keraguan
ia
menurunkan
tangannya lagi, walaupun sesaat
kemudian ia mengacungkan
tangannya lagi. “Oh, terima
kasih,” kata perawat itu
terpatah-patah.
“Siapa
namamu?” “Heng,” jawab anak
itu. Heng kemudian dibaringkan
ke tandu, lengannya diusap
dengan alkohol, dan kemudian
sebatang jarum dimasukkan ke
dalam pembuluh darahnya.
Selama proses ini, Heng
terbaring kaku, tidak bergerak
sama sekali. Namun, beberapa
saat kemudian ia menangis
terisak-isak, dan dengan cepat
menutupi wajahnya dengan
tangannya yang bebas.“Apakah
engkau kesakitan,Heng? tanya
dokter itu. Heng menggelengkan
kepalanya, tetapi tidak lama
kemudian Heng menangis lagi,
kali ini lebih keras. Sekali lagi
dokter bertanya, apakah jarum
yang menusuknya tersebut
membuatnya sakit, dan Heng
menggelengkan
kepalanya
lagi.Tetapi tangisan itu tidak
juga berhenti, malah makin
memilukan.
Mata
Heng
terpejam
rapat,
sedangkan
tangannya berusaha menutup
mulutnya untuk menahan isakan
tangis.
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INFO

Tim medis itu menjadi khawatir,
pasti ada sesuatu yang tidak
beres.
Untunglah
seorang
perawat Vietnam segera datang.
Melihat anak kecil itu yang
tampak tertekan – ia berbicara
cepat dalam bahasa Vietnam.
Perawat
Vietnam
itu
mendengarkan jawaban anak itu
dengan penuh perhatian, dan
kemudian
perawat
itu
menjelaskan sesuatu pada Heng
dengan nada suara yang
menghibur. Anak itu mulai
berhenti menangis – dan
menatap lembut mata perawat
Vietnam itu beberapa saat.
Ketika perawat Vietnam itu
mengangguk – tampak sinar
kelegaan
menyinari
wajah
Heng. Sambil melihat ke atas,
perawat itu berkata lirih kepada
dokter Amerika tersebut, “Ia
mengira bahwa ia akan mati. Ia
salah paham. Ia mengira anda
memintanya untuk memberikan
seluruh darahnya agar gadis
kecil itu tetap hidup.” “Tetapi
kenapa
ia
tetap
mau
melakukannya ?” tanya sang
perawat Perancis dengan heran.
Perawat Vietnam itu kembali
bertanya kepada Heng.. dan
Heng pun menjawab dengan
singkat : “Ia sahabat saya..”



DOA ROSARIO BULAN SEPTEMBER
2014 MGG I BERTEMPAT DI RUMAH
IBU MERRY LIWAN JAM 3 SIANG.



PERUBAHAN TEMPAT BBQ KKI NY
PADA TANGGAL 17 AGUSTUS 2014
BUKAN DI NORTH HAMPSTEAD BEACH
PARK TETAPI BERTEMPAT DI
BEAR MOUNTAIN STATE PARK, NY
(AKAN DIEMAIL KEMBALI UTK INFO
SELANJUTNYA)



UNTUK BAPTISAN BAYI MOHON
MENGHUBUNGI IBU LUCIANA
LINTORO DAN IBU GISELA
GUNAWAN



MOHON AGAR SETIAP UMAT
YANG INGIN MENERIMA
EMAIL/INFO MENGENAI KKI
HARAP SEGERA BERSUBSCRIBE DI
KKINYSUBSCRIBE@YAHOOGROUPS.COM

