Hari/Tgl : Minggu, 12 OKTOBER 2014
Waktu : Misa Kudus 3:00 PM - 4:30 PM
Perayaan & Ramah Tamah 4:30 PM - selesai
Pemimpin Misa: Romo Irtikandik Darmawanto,O’Carm
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, 26 Oktober 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
Hallo rekan-rekan KKI NY,
Seperti yang kita ketahui bahwa dalam satu tahun, ada dua bulan yang didedikasikan kepada Bunda
Maria, yaitu bulan Mei dan bulan Oktober yang kita sebut sebagai bulan Rosario. Sungguh terasa
istimewa kedudukan Maria dalam Gereja Katolik, Ia menjadi Bunda Pengantara Abadi, Bunda Maria
selalu menerima dan mendengarkan keluh kesah kita dan menghantarkan segala permohonan kita pada
Yesus. Marilah kita belajar pada pribadi Maria, yang sabar dan penuh kasih. Semoga kita tetap setia untuk
hidup jujur dan benar dihadapan Allah dan sesama.
Tidak lepas dari semua, marilah kita tetap bersekutu dalam doa supaya KKI NY bertambah maju dan
berkembang dalam pelayanan dan pewartaan gereja.

Salam,
ADI NATAWIDJAJA
Wakil Ketua KKI NY
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Saldo Awal

$

401.34

Kolekte Cash

$
$

284.00
20.00 $
$

(20.00)
(150.00)

$

(150.00)

Transport

$

(50.00)

Gudang

$

(50.00)

Stamp

$

(76.00)

Kolekte check
Gereja RA
Stipendium Romo

$

Kolekte Cash

290.00

Gereja Bartholomew
Stipendium Romo

$

(150.00)

$

(150.00)

Transport

$

(50.00)

995.34 $

(846.00)

$

Saldo Achir

$

149.34

LAPORAN KEUANGAN SUMBANGAN SOSIAL

Saldo Awal

$

4,339.20

Minggu ke 2 - Sept 14

$

122.00

Minggu ke 4 - Sept 28

$

167.00

Sumbangan kasih U/ Kel. Regina

$
$

Saldo Achir

$

(250.00)

4,628.20 $
4,378.20

(250.00)

Saldo Awal

$

500.00

Surplus bazaar

$

340.00
$

(50.00)

$

(20.00)

$

(32.00)

989.00 $

(102.00)

Registrasi
Bayar ke Tante Endang
Penjualan makanan (sumbangan dr Lydia)

$

97.00

Pengeluaran
Tambahan jualan

$
$

Saldo Achir

$

52.00

887.00

TERTAWA
SEJENAK
Perjamuan Terakhir

Mas Yudhi:Apa yang dilakukan
Tuhan Yesus setelah Ia dan
murid"-Nya melakukan
Perjamuan Terakhir?
Budi:Dia Berdoa!
Mas Yudhi:SALAH!,tebak
donk!
Budi:Dia tidur!
Mas Yudhi:SALAH,ayo tebak
lagi!
Budi:Dia ditangkap pasukan
tentara Roma!
Mas Yudhi:Masih salah!,ayo
coba lagi
Budi:Tau ah nyerah deh
Mas Yudhi:Yah, gitu aja udah
nyerah! jawabannya simple:
Dia bersama Muridnya" foto"
sejenak!
Lo ngga' nyadar foto
Perjamuan Terakhir banyak!
Budi:Berengsek loh!
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SEPUTAR BERITA KATOLIK
Umat Katolik diminta
berdoa Rosario untuk
perdamaian,
persatuan dan masa
depan bangsa
Vikaris Apostolik Nepal Mgr
Paul Simick mengajak umat
Katolik di Nepal berdoa Rosario
untuk perdamaian, persatuan
dan masa depan bangsa.
“Berdoalah Rosario terusmenerus dan dengan semangat
iman; kita akan mengatasi
kesulitan,” kata Uskup Simick,
dalam pesannya kepada umat
beriman menyambut Bulan
Rosario, pada bulan ini.
Uskup itu mengajak umat
beriman di Nepal mendaraskan
Rosario setiap hari untuk
perdamaian, persatuan umat
Kristiani, kesejahteraan bagi
mereka yang menderita, dan
masa depan Nepal.
Pesan prelatus itu menjelaskan,
“Oktober adalah bulan penuh
pesta di Nepal. Saudara-saudara
kita beragama Hindu akan
merayakan setidaknya enam
perayaan keagamaan selama
bulan ini. Bagi kita umat
Katolik, Oktober adalah bulan
Rosario. Ini adalah bulan yang
disediakan untuk Rosario

Suci…. Kita menghormati Santa
Perawan Maria melalui Doa
Rosario.”
“Ketika seseorang berdoa
Rosario, salah satu menghidupkan
kembali momen-momen penting
dan bermakna akan sejarah
keselamatan. Kristus hendaknya
diletakkan di pusat kehidupan
kita, waktu kita, kota kita, sambil
merenungkan peristiwa-peristiwa
– gembira, cahaya, sedih dan
mulia,” kata Uskup Simick.
Pesan tersebut mengingatkan
umat beriman bahwa “hanya
dengan berdoa Rosario dan
meminta campur tangan Bunda
Maria, kita akan dapat mengatasi
kesulitan yang kita alami sebagai
individu, sebagai keluarga,
sebagai Gereja, sebagai
masyarakat dan sebagai bangsa.”
Dalam masa-masa penuh gejolak,
“Bunda Maria adalah harapan dan
sahabat kita, bersama Bunda
Maria kita akan memenangkan
pertempuran melawan kekuatan
jahat”, tambah prelatus itu.
Sumber: ucanews.com

POJOK ROHANI
KATEKISMUS

MENJADI KATOLIK
BERIMAN KATOLIK
BERAGAMA KATOLIK
Menjadi Katolik, beriman katolik,
beragama katolik atau beriman
kepada Yesus Kristus berarti
orang diajak untuk mengambil
sikap tertentu dalam diri dan
kehidupannya, dengan cara
meninggalkan dunianya yang
lama dan berani untuk
mengarahkan hidup dalam dunia
baru. Menjadi Katolik tidak hanya
hidup baru dengan agama Katolik
dan ajaran Katolik, tetapi menjadi
manusia yang sungguh-sungguh
baru. Menjadi orang beriman
Katolik berarti menjadi percaya
dan menyerahkan dirinya secara
utuh dan penuh kepada Yesus
Kristus.
"Jadi siapa yang ada di dalam
Kristus, ia adalah ciptaan baru:
yang lama sudah berlalu,
sesungguhnya yang baru sudah
datang" (2Kor 5:17)
Bagi orang yang telah
menanggapi panggilan bebas yang
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diberikan oleh Allah, dan
memilih untuk menjadi Katolik,
beriman Katolik dan beragama
katolik harus menempuh proses
pembelajaran terlebih dahulu
sebelum menjadi warga Geraja
katolik secara penuh.
Berikut Tahapan yang harus
ditempuh/dijalani bagi mereka
yang terpanggil untuk mengikuti
Yesus Krisuts lewat Gereja
Katolik.






Masa Praketekumenat
Tujuan dari masa
prakatekumenat ini agar para
simpatisan malaui berkenalan
dengan Gereja Katolik, Yesus
Kristus, Iman dan cara Hidup
Katolik. dimana masa ini
ditutup dengan tahap pertama
yaitu dengan upacara
penerimaan Katekumen.
Masa katekumenat
Pada masa katekumenat
(calon baptis) praktis sudah
berhubungan dengan Gereja,
bahkan sudah termasuk
keluarga Kristus. Dalam
masa ini para katekument
(calon baptis) semakin
mendapat kesempatan lebih
banyak dalam pembelajaran
pokok-pokok iman katolik
dan lebih meningkatkan
hidupnya sebagai orang
katolik. Masa ini ditutup
denga tahap kedua yaitu
upacara penerimaan calon
Baptis.
Masa persiapan Terakhir
Masa ini disebut juga masa

penyucian dan penerangan,
dimana masa ini ditutup
dengan tahapa ketiga yaitu
dengan upacara penerimaan
sakramen baptis/inisiasi
(tergantung paroki-paroki ybs).
(pada kebijakan tertentu materi
mistagogi diberikan terlebih
dahulu) sebelum diterimakan
sakramen baptis/inisiasi kepada
peserta (katekument)


Masa Mistagogi
mengingat setelah pembatisan
belum berarti orang katolik
tersebut sudah memahami
semua rahasia iman katolik,
juga belum sepenuhnya mantap
sebagai orang katolik, maka
masih perlu disediakan
sejumlah bahan lanjutan yaitu
mistagogi. Masa Mistagogi
ditutup dengan rekoleksi
pendalaman iman.

Isi dari tahap dan masa
pembelajaran biasanya
disesuaikan dengan kebijakan dari
masing-masing keuskupan.
Kadang kala masa persiapan
terakhir juga di berikan
pemantapan materi pemahaman
iman dalam Misatagogi. dan masa
misatagogi ditutup dengan
rekoleksi.

Berkorban Itu Indah
Musim hujan sudah berlangsung
selama dua bulan sehingga di
mana-mana pepohonan tampak
menjadi hijau. Seekor ulat
menyeruak di antara daun-daun
hijau yang bergoyang-goyang
diterpa angin.
“Apa kabar daun hijau!!!”
katanya. Tersentak daun hijau
menoleh ke arah suara yang
datang.
“Oo, kamu ulat. Badanmu
kelihatan kecil dan kurus,
mengapa?” tanya daun hijau.
“Aku hampir tidak mendapatkan
dedaunan untuk makananku.
Bisakah engkau membantuku
sobat?” kata ulat kecil.
“Tentu … tentu … mendekatlah
ke mari.”
Daun hijau berpikir, jika aku
memberikan sedikit dari tubuhku
ini untuk makanan si ulat, aku
akan tetap hijau, hanya saja aku
akan kelihatan belobang-lobang,
tapi tak apalah.
Perlahan-lahan ulat
menggerakkan tubuhnya menuju
daun hijau. Setelah makan dengan
kenyang, ulat berterima kasih
kepada daun hijau yang telah
merelakan bagian tubuhnya
menjadi makanan si ulat. Ketika
ulat mengucapkan terima kasih
kepada sahabat yang penuh kasih
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dan pengorbanan itu, ada rasa
puas di dalam diri daun hijau.
Sekalipun tubuhnya kini
berlobang di sana sini, namun ia
bahagia bisa melakukan bagi
ulat kecil yang lapar.
Tidak lama berselang ketika
musim panas datang, daun hijau
menjadi kering dan berubah
warna. Akhirnya ia jatuh ke
tanah, disapu orang dan dibakar.
Apa yang terlalu berarti di
dalam hidup kita sehingga kita
enggan berkorban sedikit saja
bagi sesama? Toh akhirnya
semua yang ada akan binasa.
Daun hijau yang baik mewakili
orang-orang yang masih
mempunyai “hati” bagi
sesamanya.
Yang tidak menutup mata ketika
melihat sesamanya dalam
kesulitan. Yang tidak
membelakangi dan seolah-olah
tidak mendengar ketika
sesamanya berteriak minta
tolong.
Ia rela melakukan sesuatu untuk
kepentingan orang lain dan
sejenak mengabaikan
kepentingan diri sendiri.
Merelakan kesenangan dan
kepentingan diri sendiri bagi
sesama memang tidak mudah,
tetapi indah..
Ketika berkorban, diri kita
sendiri menjadi seperti daun
yang berlobang, namun itu
sebenarnya tidak mempengaruhi
hidup kita. Kita akan tetap hijau,
Allah akan tetap memberkati
dan memelihara kita.
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Bagi “daun hijau”, berkorban
merupakan satu hal yang
mengesankan dan terasa indah
SERTA memuaskan. Dia bahagia
melihat sesamanya bisa tersenyum
karena pengorbanan yang ia
lakukan. Ia juga melakukannya
karena menyadari bahwa ia tidak
akan selamanya tinggal sebagai
daun hijau. Suatu hari ia akan
kering dan jatuh.
Demikianlah hidup kita, hidup ini
hanya sementara kemudian kita
akan mati. Itu sebabnya isilah
hidup ini dengan perbuatanperbuatan baik: kasih,
pengorbanan, pengertian,
kesetiaan, kesabaran dan
kerendahan hati.
Jadikanlah berkorban itu sebagai
sesuatu yang menyenangkan dan
membawa sukacita tersendiri bagi
anda. Dalam banyak hal kita bisa
berkorban.
Mendahulukan kepentingan
sesama, melakukan sesuatu bagi
mereka, memberikan apa yang
kita punyai dan masih banyak lagi
pengorbanan yang bisa dilakukan.
Jangan lupa bahwa kita pernah
menerima pengorbanan yang tiada
taranya dari Yesus hingga kita
bisa diselamatkan seperti sekarang
ini.

QUOTE
Tidak ada yg terlalu
tinggi utk dicapai
manusia, tapi ia harus
memanjatnya dg hatihati & penuh
keyakinan –
H.C.Andersen
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INFO


DOA ROSARIO SETIAP BULAN
MGG I BERTEMPAT DI RUMAH
IBU MERRY LIWAN JAM 3 SIANG.
JIKA ADA YANG INGIN
MENGADAKAN DOA ROSARIO DI
TEMPAT/RUMAH UMAT KKI NY
SILAHKAN MENGHUBUNGI SIE
ROSARIO IBU RATNA DJUHARI
DAN IBU THERESIA HOO



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 BER-SUBSCRIBE
DI
KKINYSUBSCRIBE@YAHOOGROUPS
.COM

JADWAL
ROSARIO
BULAN
OKTOBER
Sabtu, 11 Oktober 2014
Waktu : 3 Sore TEPAT
Tempat. : Rumah Bapak Robert Giok Bie /
Ibu Babie
45-17 166th St. Flushing
( Bus : Q27 turun di 166 st )

Minggu, 19 Oktober 2014
Waktu. : 5 Sore TEPAT
Tempat. : Rumah Bapak Oscar/Maya
Manusama
83-11 Britton Ave, Elmhurst
(Train : R/M turun di Elmhurst sta.)

Sabtu, 25 Oktober 2014
Waktu : 3 Sore TEPAT
Tempat : Rumah Bapak Yudho/Ina
Sasongko
63-128 Alderton St Rego Park, NY

