Hari/Tgl : Minggu, 9 November 2014
Waktu : Misa Kudus 3:00 PM - 4:30 PM
Perayaan & Ramah Tamah 4:30 PM - selesai
Pemimpin Misa: Romo Gregorius Kukuh Nugroho, CM
Tempat : Resurrection Ascencion Church
85-26 61st Road , Rego Park, NY 11374
(Corner of Woodhaven Blvd & 61st Rd)

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

MISA MINGGU KE -4

(INDONESIAN APOSTOLATE)

KERASULAN KATOLIK INDONESIA

MISA MINGGU KE -2

Hari/Tgl : Minggu, 23 November 2014
Waktu : Misa Kudus 3:00 PM - 4:30 PM
Pemimpin Misa : Rome Gregorius KukuhNugroho, CM
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 THANKSGIVING
Hari/Tgl : Minggu, 27 November 2014
Waktu : Misa Kudus 2:00 PM - 4:30 PM
Pemimpin Misa : Rome Gregorius Kukuh Nugroho, CM
Tempat : Bartholomew Church(Chapel)
43-22 Ithaca St, Elmhurst, NY 11373
(Untuk Ramah Tamah akan diadakan potluck)
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SALAM KETUA
Rekan-rekan umat KKI NY,

Sebelumnya saya ingin mengucapkan banyak terima kasih atas sumbangsih dan partisipasi dari seluruh
umat KKI NY dalam acara bazaar yang diadakan pada bulan Oktober lalu dalam rangka membantu
Kepasturan di Manado yang terkena musibah banjir bandang awal tahun ini. Terima kasih untuk kebaikan
dari semua pihak yang telah menyumbangkan makanan untuk dijual dalam acara bazaar ini. Kiranya
Tuhan Yesus memberkati Saudara/I sekalian yang telah berbaik hati dalam membantu acara bazaar ini.
Terima kasih juga untuk Sie Sosial dan Sie Konsumsi KKI yang sudah mengkoordinir bazaar ini.
Tidak terasa kita sudah hampir berada dipenghujung Tahun 2014. Sebentar lagi pula kita akan merayakan
hari Kelahiran Juruselamat kita Tuhan Yesus Kristus. Untuk itu kami telah membentuk Panitia
pelaksanaan perayaan Natal 2014. Natal tahun 2014 ini akan dikoordinir oleh Ibu Luciana Lintoro. Saya
beraharap semua rekan-rekan KKI bisa membantu seluruh pantia dalam mewujudkan acara natal bersama
KKI NY.
Tuhan memberkati
Nofi Siregar
Ketua KKI NY.
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TERTAWA
SEJENAK

Saldo Awal

$

149.34

Kolekte Cash mgg ke-2
Pembayaran uang shinning star

$
$
$

250.00
1,040.00
40.00 $
$

(40.00)
(150.00)

$

(150.00)

Transport

$

(50.00)

Gudang

$

(50.00)

Stamp

$

(76.00)

Gereja Bartholomew
Stipendium Romo

$

(150.00)

$

(150.00)

Pembelian Tinta dan kertas

$

(260.95)

$

1,786.34 $

(1,076.95)

$

709.39

Kolekte check
Gereja RA
Stipendium Romo

$

Kolekte Cash mgg ke-4

Saldo Achir

SEKOLAH MINGGU

307.00

LAPORAN KEUANGAN SUMBANGAN SOSIAL

Saldo Awal

$

4,378.20

Minggu ke 2 - Oct 12

$

120.00

Minggu ke 4 - Oct 26

$

82.00

Saldo Achir

$
$

4,580.20 $
4,580.20

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

Suatu ketika di suatu sekolah
minggu, sang guru sedang
menceritakan masalah Surga.
Beliau menggambarkan bahwa
surga itu suatu tempat yang amat
indah, kepada murid-muridnya
yang masih kecil-kecil itu.
Setelah bercerita, akhirnya beliau
bertanya pada anak-anak itu.
"Nah, anak-anakku yang manis,
setelah kalian dengar cerita itu,
sekarang ibu mau tanya, siapa
yang mau ikut ke surga???"
Dan Anak anak itu pun menjawab
serempak "Saya!!, Sayaa!!" sambil
mengacung-acungkan jarinya.
"Bagus.." si guru pun tersenyum
sambil melihat sekelilingnya.
Ternyata ada seorang anak yang
tidak ikut mengacungkan
tangannya. Si Guru heran. Lalu
diapun menghampiri anak itu.
"Namanya siapa, sayang?"
"Paul, Bu."
"Kenapa kamu nggak mau ikut ke
surga?"
Paul diam dan kemudian sambil
mulai menangis dia menjawab,
"Tadi waktu Paul mau berangkat
sama Mama, Mama pesan sama
Paul, katanya , Paul habis pulang
sekolah harus langsung pulang ke
rumah, nggak boleh kemanamana.. huaaa..."
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SEPUTAR BERITA KATOLIK
Pembunuh biarawati:
Pengampunan
keluarga memberikan
‘kehidupan baru’
bagi dia
Seorang pria yang menjalani
hukuman penjara sejak 1995
karena ia membunuh seorang
biarawati Fransiskan Klaris di
India mengatakan bahwa
pengampunan yang diberikan
kepada dia oleh keluarga
biarawati yang dibunuh telah
memberikan dia sebuah
“kehidupan baru”.
Samandhar Singh mengatakan
kepada Catholic News Service
(CNS) bahwa ia mengalami
“kelahiran kembali” ketika
tahun 2002 Suster Selmy
mengunjungi dia saat dia berada
di balik jeruji besi.
Suster Selmy, juga anggota
Kongregasi Fransiskan Klaris,
adik Suster Rani Maria Vattalil
yang dibunuh, mengampuni dia
dan mengikatkan sebuah Rakhi,
atau benang suci, di tangannya
menandakan bahwa dia
menerima Singh sebagai
kakaknya.
Rakhi adalah sebuah festival
Hindu yang merayakan cinta
kasih di antara saudara dan
saudari. Rakhi termasuk ritual
dimana saudara mengikat
benang di pergelangan tangan

kakaknya melambangkan
hubungan perlindungan di antara
laki-laki dan perempuan, terkait
atau tidak terkait.
“Ini memberi saya sebuah
kehidupan baru,” kenang Singh,
46, dengan wajah berseri-seri.
Singh mengatakan bahwa istrinya
meninggalkan dia saat ia
menjalani hukuman.
Polisi mengatakan Singh
menikam Suster Rani Maria
sebanyak 54 kali di depan lebih
dari 50 penumpang bus di daerah
hutan dekat Udainagar yang
diduga sebagai pembunuh bayaran
karena karya sosial biarawati itu
membantu kaum perempuan
pedesaan.
Dia dijatuhi hukuman mati, tapi
hukuman itu diringankan menjadi
penjara seumur hidup.
“Saya telah mengunjungi dia di
penjara pada 22 Agustus lalu, hari
Rakhi dan Hari Raya Santa
Perawan Maria Ratu,” kata Suster
Selmy, seraya menjelaskan bahwa
ia telah memutuskan untuk
memaafkan Singh segera setelah
kematian kakaknya.
Singh, yang telah memeluk agama
Kristen, dibebaskan dari penjara
tahun 2006. Dia masuk Kristen
karena ia ingin memiliki “ikatan”
dengan Suster Selmy, yang dia
sebut “didi“, atau kakak
perempuan. “Ini bukan soal
agama, tetapi kasih,” katanya.

POJOK ROHANI
KATEKISMUS

Ketentuan Cara
Menyambut Komuni
Komuni dapat disambut dengan
cara berlutut atau berdiri, di lidah
ataupun di tangan. Instruksi VI
tentang sejumlah hal yang perlu
dilaksanakan ataupun dihindari
berkaitan dengan Ekaristi kudus,
Redemptionis Sacramentum, dan
Pedoman Umum Misale Romawi
(PUMR) menuliskan tentang
penyambutan Komuni, demikian:
RS 90 “Ketika menyambut
Komuni, umat hendaknya
berlutut atau berdiri, sesuai
dengan apa yang ditetapkan oleh
Konferensi Uskup” …. Tetapi
jika Komuni disambut sambil
berdiri, maka hendaklah umat
memberi suatu tanda hormat
sebelum menyambut Sakramen
seturut ketetapan yang sama.
RS 91. Oleh karena itu setiap
orang Katolik yang tidak
terhalang oleh hukum, harus
diperbolehkan menyambut
Komuni. Maka tidak dapat
dibenarkan jika Komuni ditolak
kepada siapa pun di antara umat
beriman hanya berdasarkan fakta
misalnya bahwa orang yang
bersangkutan mau menyambut
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Komuni sambil berlutut atau
sambil berdiri.
RS 92 Walaupun tiap orang
tetap selalu berhak
menyambut komuni dengan
lidah jika ia menginginkan
demikian, namun kalau ada
orang yang ingin menyambut
komuni di tangan, di wilayahwilayah di mana Konferensi
Uskup setempat dengan
recognitio oleh Tahta Apostolik
yang telah mengizinkannya,
maka hosti harus diberikan
kepadanya. Akan tetapi harus
dperhatikan baik-baik agar hosti
dimakan oleh si penerima pada
saat masih berada di hadapan
petugas komuni, sebab orang
tidak boleh menjauhkan diri
sambil membawa Roti Ekaristi
di tangan. Jika ada bahaya
profanasi, maka hendaknya
komuni suci tidak diberikan di
tangan.”
RS 94 Umat tidak diizinkan
mengambil sendiri- apalagi
meneruskan kepada orang lainHosti Kudus atau Piala kudus.
RS 104 Umat yang
menyambut, tidak diberi izin
untuk mencelupkan sendiri
hosti ke dalam piala; tidak
boleh juga ia menerima hosti
yang sudah dicelupkan itu pada
tangannya…..
PUMR 160 Umat tidak
diperkenankan mengambil
sendiri roti kudus atau piala,
apalagi saling memberikannya
antar mereka. Umat menyambut
entah sambil berlutut atau
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sambil berdiri, sesuai dengan
ketentuan Konferensi Uskup…

Tiga Filter Gosip
Sebuah kisah datang tradisi
filsafat Socrates. Sang filsuf dan
guru kehidupan yang sangat
dihormati ini suatu ketika
kedatangan seorang tamu yang
adalah sahabatnya sendiri.
Kepada Socrates, sang tamu itu
berkata, “Tahukah Anda apa
yang baru saja aku dengar
mengenai para sahabatmu?”
Socrates menjawab, katanya,
“Tahan sekejab. Sebelum Anda
memberitahu kepadaku
mengenai sahabat-sahabatku,
bagus jika kita berdiam diri
sejenak dan menyaring terlebih
dahulu apa yang ingin kita
katakan.
Itulah sebabnya saya
menyebutnya sebagai ‘tes
penyaringan berlapis tiga’.
Lapis pertama adalah
Kebenaran. Apakah Anda yakin
betul bahwa apa yang akan
Anda katakan kepadaku adalah
sebuah kebenaran?”
“Tidak juga,” jawab sang tamu
itu. “Aku hanya mendengarnya
dari orang lain dan … .”
Sebelum melanjutkan katakatanya, Socrates memotong,
“Baiklah! Jadi Anda tidak tahu
persis apakah yang akan Anda

katakan itu benar atau salah.
Sekarang marilah kita terapkan
penyaringan lapis kedua, yakni
lapis Kebaikan. Apakah yang
akan Anda katakan kepada saya
adalah hal mengenai kebaikan
sahabat saya?”
Sang tamu itu tampak tersipu-sipu
lalu menjawab, “Emmmmm,
tidak. Justru sebaliknya!”
Socrates pun menjawab, “Jadi
Anda sebenarnya mau
mengatakan sesuatu kepada saya
mengenai sahabat saya tetapi
Anda sendiri tidak bisa
memastikan apakah itu suatu
Kebenaran atau tidak. Dan yang
akan Anda katakan itu bukanlah
suatu Kebaikan mengenai sahabat
saya. Mungkin saja Anda bisa
melewati tes ini karena masih ada
satu lagi penyaringan, yakni
Kebermanfaatan. Apakah
informasi yang ingin Anda
beritahukan kepada saya
mengenai sahabat saya itu akan
bermanfaat bagi saya?”
“Tidak, sama sekali tidak!” jawab
sang tamu itu.
“Baiklah,“ Socrates
menyimpulkan, “Jika apa yang
akan Anda katakan itu tidak
mengandung kebenaran, tidak
mengandung kebaikan, dan tidak
bermanfaat, mengapa Anda ingin
sampaikan kepadaku.

QUOTE
Ada kalanya Tuhan
menenangkan badai,
adakalanya Dia membiarkan
badai mengamuk dan Dia pun
menenangkan Anda.
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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
kkiny-subscribe@yahoogroups.com

FREE EVENT: SOEGIJA
Movie Screening, featuring Djaduk Ferianto (producer and music composer of the film)
DATE: Saturday, November 8, 2014 from 3 PM to 8 PM
VENUE: The Hartley House (Hell’s Kitchen area, between 9th and 10th ave) – 413 W 46th Street, New
York, NY 10036
PANELISTS on schedule: Djaduk Ferianto (from SOEGIJA), Tsidii Le Loka (Lion King’s first
“Rafiki”), and Susan E. Madigan (Dutch Indonesian who grew up in Semarang in 1940s)

