Hari/Tgl : Minggu, 14 Desember 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)
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

MISA MINGGU KE -2

MISA NATAL 2014

Hari/Tgl : Minggu, 28 Desember 2014
Waktu : Misa Kudus 3:00 PM - 4:30 PM
Perayaan & Ramah Tamah 5:00 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)
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.
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SALAM KETUA
Hallo rekan-rekan KKI NY,
Pertama tama, kami atas nama Keluarga Kerasulaan Katolik Indonesia New York mengucapkan banyak
terimakasih atas partisipasi seluruh umat dalam perayaan Thanksgiving tahun ini yang berjalan sukses dan
meriah. Dan sebentar lagi kita seluruh umat kristiani akan merayakan kedatangan sang juruselamat, yaitu
Yesus Kristus Tuhan kita.
Bagi orang kristiani bulan Desember merupakan bulan yang kita tunggu tunggu, masa penungguan itu
kita namakan masa adven. Marilah kita sambut natal dengan kerendahan hati dan penuh pengharapan
karena Yesus datang untuk menyelamatkan kita orang yang berdosa. Bersaman dengan ini, kami atas
nama panitia Natal KKI 2014 mengharapkan partisipasi umat dalam penyelenggaraan natal bersama,
mohon bantuannya dalam bentuk dana dan tenaga sehingga natal tahun ini bisa terselenggara dengan
sukses dan meriah. Semua seksi seksi yang terlibat dalam kepanitian natal KKI NY tahun 2014
mengucapkan banyak terimakasih sebelumnya.
Salam damai bersama kita semua,
ADI NATAWIDJAJA
Wakil Ketua KKI NY
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Saldo Awal
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709.39
417.00
20.00 $
$

(20.00)
(150.00)

$

(150.00)

Gudang

$

(50.00)

Altar Bell

$

(64.00)

Stamp

$

(96.00)

392.00
20.00 $
$

(20.00)
(150.00)

$

(150.00)

686.00
20.00 $
$

(20.00)
(150.00)

Stipendium Romo

$

(150.00)

Beli coffee dan creamer

$

(27.57)

$

2,264.39 $

(1,197.57)

$

1,066.82

Kolekte Cash mgg ke-2
Kolekte check

$
$
$

Gereja RA
Stipendium Romo

Kolekte Cash mgg ke-4
Kolekte Cek

$
$

Gereja Bartholomew
Stipendium Romo
Kolekte Cash - misa thanksgiving
Kolekte Cek

$
$

Gereja Bartholomew

Saldo Akhir

TERTAWA
SEJENAK

Humor - Doa
Buyung dan
Rizal
Waktu masih anak-anak setiap hari
Buyung dan Rizal berdoa :
Buyung : ''Berikanlah saya
kemudahan dalam mencari rejeki.
Semisal hanya dengan uncanguncang kaki-pun, sudah datang pula
uang.."

LAPORAN KEUANGAN SUMBANGAN SOSIAL

Saldo Awal

$

4,580.20

Minggu ke 2 - Nov. 9

$

80.00

Minggu ke 4 - Nov. 23

$

111.00

Kolekte Check

$

20.00

$

(20.00)

Rizal : ''Saya-pun mohon diberikan
kemudahan dalam mencari rejeki.
Semisal hanya dengan berkipaskipas-pun, sudah datang pula
uang.."

Sumbangan u/ kepasturan Manado

$

(1,150.00)

Sumbagnan kasih u/ Kel. Yinyin Supit

$

(250.00)

Saldo Achir

$
$

4,771.20 $
3,371.20

Saldo Awal

$

500.00

Surplus bazaar

$

340.00
(50.00)

$

(20.00)

$

(32.00)

$
$

52.00
173.00

$

1,162.00 $

(102.00)

$

97.00

Pengeluaran
Tambahan jualan
Tambahan uang kas

Saldo Achir

$

1,060.00

$ (1,400.00)

Pesan moral :Berdoalah yang jelas
$

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

-

Akhirnya setelah dewasa doa
mereka dikabulkan.
Buyung menjadi penjahit di Pasar
Rawabunga dan Rizal menjadi
Pedagang Sate Padang di Tanah
Abang
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SEPUTAR BERITA KATOLIK
Paus Fransiskus
adakan undian
barang hadiah untuk
menggalang dana
bagi tunawisma
21/11/2014
Paus Fransiskus
akan mengadakan
undian barang-barang hadiah
yang tidak disukai, termasuk
Fiat Panda, sepeda gandeng dan
mesin kopi untuk
mengumpulkan dana bagi para
tunawisma.
Setiap barang seperti parfum,
pena, dan bahkan topi anyaman
diharapkan bisa memperoleh 10
euro (sekitar 12,50 dolar AS).
Semua dana tersebut akan
disumbangkan ke badan amal
kepausan yang dibentuk untuk
membantu para tunawisma di
sekitar Vatikan.
Undian pertama adalah Fiat
Panda 4X4 kepausan berwarna
putih, undian kedua adalah
sepeda gandeng, kamera video
digital HD, jam tangan pria,
payung atau botol parfum –
semuanya memiliki nilai jual
lebih tinggi karena berasal dari
seorang Paus. Paus itu – yang
memilih nama kepausannya
Fransiskus dari Assisi dan

pengabdiannya kepada
masyarakat miskin – telah
menolak kemewahan. Dia juga
tidak memiliki ruang di apartemen
sederhana untuk menyimpan
ratusan hadiah yang diberikan
kepada dia, setelah ia menolak
pindah ke istana kepausan yang
luas menyusul pemilihannya
tahun lalu.
Pada Februari lalu Paus berusia
77 tahun itu menjual Harley
Davidson-nya – bernilai sekitar
15.000 pounsterling dan
bertuliskan namanya. Motor
beroda dua itu dilelang 241.500
pounsterling, dan dana itu
digunakan untuk membangun
sebuah asrama dan dapur umum
di Roma.
Dia juga menunjuk Almoner
Kepausan, Uskup Agung Polandia
Mgr Konrad Krajewski, untuk
membantu mereka yang tidur di
lorong-lorong dekat Lapangan
Santo Petrus, atau keluarga miskin
yang berjuang untuk membayar
tagihan mereka. Mgr Krajewski
mengumumkan pekan lalu bahwa
Vatikan akan membangun kamar
mandi untuk para tunawisma di
toilet umum di alun-alun Santo
Petrus. Inisiatif ini muncul
menyusul pertemuan dengan
seorang pria tunawisma yang
menolak undangan untuk makan
malam karena dia mengatakan dia
terlalu bau untuk makan dengan
uskup.

POJOK ROHANI
KATEKISMUS

Mengerti apa yang terjadi
di seputar Natal
Mengapa pohon cemara?
Sejarah pohon natal dapat ditelusuri
sampai di sekitar abad ke-8, saat St.
Bonifasius (675-754), seorang uskup
Inggris, menyebarkan iman Katolik
di Jerman. Pada saat dia
meninggalkan Jerman dan pergi ke
Roma sekitar 15 tahun lamanya,
jemaat yang dia tinggalkan kembali
lagi kepada kebiasaan mereka untuk
mempersembahkan kurban berhala di
bawah pohon Oak. Namun dengan
berani St. Bonifasius menentang hal
ini dan kemudian menebang pohon
Oak tersebut. Jemaat kemudian
bertanya bagaimana caranya mereka
dapat merayakan Natal. Maka St.
Bonifasius kemudian menunjuk
kepada pohon fir atau pine, yang
melambangkan damai dan kekekalan
karena senantiasa hijau sepanjang
tahun.
Juga karena bentuknya meruncing ke
atas, maka itu mengingatkan akan
surga. Bentuk pohon yang berupa
segitiga dan menjulang ke atas serta
hijau sepanjang tahun, inilah
mengingatkan kita akan misteri
Trinitas, Allah yang kekal untuk
selama-lamanya, yang turun ke
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dunia dalam diri Kristus untuk
menyelamatkan manusia.

kepada hari Natal pada tanggal 25
Desember.

Maka walaupun memang tradisi
pohon cemara tidak diperoleh dari
jaman dan tempat asal Yesus,
penggunaan pohon cemara tidak
bertentangan dengan pengajaran
Kitab Suci. Dalam hal ini, yang
dipentingkan adalah maknanya:
yaitu untuk mengingatkan umat
Kristiani agar mengingat misteri
kasih Allah Trinitas yang kekal
selamanya, yang dinyatakan
dengan kelahiran Yesus Sang
Putera ke dunia demi menebus
dosa manusia.

Masa Adven ini berkaitan dengan
permenungan akan kedatangan
Kristus. Kristus memang telah datang
ke dunia, Ia akan datang kembali di
akhir zaman; namun Ia tidak pernah
meninggalkan Gereja-Nya dan selalu
hadir di tengah- tengah umat-Nya.
Maka dikatakan bahwa peringatan
Adven merupakan perayaan akan tiga
hal: peringatan akan kedatangan
Kristus yang pertama di dunia,
kehadiran-Nya di tengah Gereja, dan
penantian akan kedatangan-Nya
kembali di akhir zaman. Maka kata
“Adven” harus dimaknai dengan arti
yang penuh, yaitu: dulu, sekarang
dan di waktu yang akan datang.

Tradisi Masa Adven
Begitu pentingnya peristiwa
kelahiran Yesus Sang Putera,
sehingga Gereja mempersiapkan
umatnya untuk memperingatinya;
dan masa persiapan ini dikenal
dengan masa Adven. Kata “adven”
sendiri berasal dari kata “adventus”
dari bahasa Latin, yang artinya
“kedatangan”. Masa Adven yang
kita kenal saat ini sebenarnya telah
melalui perkembangan yang cukup
panjang. Pada tahun 590, sinode di
Macon, Gaul, menetapkan masa
pertobatan dan persiapan
kedatangan Kristus. Kita juga
menemukan bukti dari homili
Minggu ke-2 masa Adven dari St.
Gregorius Agung (Masa kepausan
590-604). Dari Gelasian
Sacramentary, kita dapat melihat
adanya 5 minggu masa Adven,
yang kemudian diubah menjadi 4
minggu oleh Paus Gregorius VII
(1073-1085). Sampai sekarang,
masa Adven ini dimulai dari hari
Minggu terdekat dengan tanggal 30
November (hari raya St. Andreas)
selama 4 minggu ke depan sampai

Ini adalah dasar dari pengertian tiga
macam kedatangan Kristus yang
dipahami Gereja Katolik.
Pemahaman ini menjiwai persiapan
rohani umat; dan hal ini tercermin
dalam perayaan liturgi dalam Gereja
Katolik. Sebab di antara kedatanganNya yang pertama di Betlehem dan
kedatangan-Nya yang kedua di akhir
zaman, Kristus tetap datang dan hadir
di tengah umat-Nya. Hanya saja,
masa Adven menjadi istimewa
karena secara khusus Gereja
mempersiapkan diri untuk

memperingati peristiwa besar
penjelmaan Tuhan, menjelang
peringatan hari kelahiran-Nya di
dunia.

7 Kado Terindah di
Hari Natal
Hari Natal semakin dekat, bagi setiap
umat yang merayakannya mereka

pasti telah berbondong-bondong
untuk menyiapkan kado terindah bagi
orang terkasih.
Gadet terbaru? Pakaian bagus? Atau
makanan-makanan lezat? Bukan
masalah jika kita memberikan itu
semua untuk orang terkasih. Tapi
tahukah Anda bahwa ada kado yang
lebih indah yang dapat kita berikan
pada orang-orang yang kita kasihi
yang melebihi hal-hal tersebut?
Sesuatu yang sangat murah dan lebih
bermakna dibandingkan dengan
uang. Lalu apa saja kado terindah
itu?


Kehadiran
Coba Anda bayangkan jika di hari
raya Natal orang terpenting dalam
hidup Anda tidak hadir, entah itu
isteri, suami, anak, ayah, ibu atau
juga kakek dan nenek. Pasti ada
perasaan kurang sreg dihati. Momen
bahagia dimana Anda dan keluarga
serta sanak saudara yang harusnya
berkumpul tidak dapat Anda rasakan
sepenuhnya. Jaman memang sudah
modern, kita bisa saja menggunakan
sarana telepon, BBM, Skype, dan
masih masih banyak lagi untuk tetap
keep in touch dengan mereka. Tapi
tentu saja rasanya berbeda dengan
bertemu langsung. Kehadiran
merupakan salah satu hadiah yang
tak ternilai harganya. Kita bisa bisa
berinteraksi langsung dengannya,
dapat berbagi sukacita bersama, dan
mencurahkan kasih
sayang secara lebih utuh dan intensif.
Jadi jangan heran jika di hari raya
keagamaan banyak orang beramairamai untuk pulang kampung, karena
memang mereka sendiri tidak ingin
melewati momen bahagia tersebut.
Jadikan kehadiran Anda sebagai
pembawa kebahagiaan di hari Natal.
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 Mendengar

Dapatkah Anda memberikan hal ini
kepada orang terkasih? karena
kebanyakan dari kita lebih ingin di
dengarkan dari pada mendengar.
Padahal keharmonisan antar umat
manusia sangat di tentukan oleh
kemampuan diri untuk saling
mendengarkan. Ciptakan
kedamaian dengan kesediaan kita
dalam mendengar. Dengan begitu,
kita telah menciptakan rasa
mengalah dan rendah hati di dalam
diri sendiri.
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tidak akan luput dari ingatan mereka
begitu saja.
 Keindahan

Di dunia ini tidak ada yang namanya
manusia buruk rupa. Hanya kitanya
saja yang terkadang kurang
menyadari bahwa diri kita itu indah.
Siapa yang tidak senang jika orang
terkasih merasa bahagia ketika kita
berpenampilan lebih ‘indah’ dari
biasanya? Tampil cantik dan
rupawan juga merupakan kado, dan
sangat tidak salah jika kita
memberikannya setiap hari.

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 bersubscribe di
kkinysubscribe@yahoogroup
s.com

 Senyuman

Kekuatan sebuah senyuman itu
sangat luar biasa. Jika seseorang
sedang dirundung rasa stress, sedih
ataupun marah, hal ini sangat sulit
untuk dilakukan. Tapi tahukah
Anda bahwa ketika Anda
memberikan senyum tulus,
keadaan yang tadinya tegang, beku,
bahkan sangat tidak kondusif bisa
berubah menjadi hangat dengan hal
tersebut. Jangan pelit memberikan
senyuman, karena senyuman
merupakan sebuah tanda bagi Anda
untuk mau membuka diri pada
seseorang di sekitar dan juga
dunia!
 Tanggapan Positif

Coba renungkan, berapa banyak
penilaian negatif yang keluar dari
diri Anda ketika Anda menilai
pikiran, tanggapan atau tindakan
orang-orang sekitar? Mungkin
selama ini kita selalu merasa
kitalah yang benar dan orang lain
salah. Berilah tanggapan postif
pada setiap hal yang mereka atau
yang orang terkasih kemukakan.
Berikan pujian, ucapkan rasa
terimakasih, dengan begini kado
terindah yang Anda berikan tentu

 Bersedia Mengalah

Masalah yang Anda hadapi tidak
semuanya pantas untuk dijadikan
bahan
pertengkaran
ataupun
pertekanan batin. Bukan masalah
jika sahabat atau rekan kerja Anda
tidak menepati janji atau bahkan
menyikut bagian pekerjaan yang
seharusnya Anda ‘garap’. Ketika
Anda bersedia untuk mengalah itu
berarti Anda sudah melunturkan
rasa sakit hati dan menyadari bahwa
di dunia ini tidak ada satupun
manusia yang sempurna.


Kebebasan
Mencintai dan menyayangi seseorang
bukan
berarti
kita
harus
mengkungkungnya dan menelisik
setiap apa yang ia perbuat. Memberi
kebebasan adalah suatu perwujudan
cinta, tapi bukan berarti bisa berbuat
seenaknya. Ketika kita memberi
kebebasan kepada orang yang kita
kasihi, itu berarti kita memberinya
sebuah
kepercayaan
untuk
bertanggung jawab atas apa yang ia
lakukan dan juga perbuat.
(Ruth)

QUOTE
Kebencian menimbulkan
pertengkaran, tetapi kasih
menutupi segala
pelanggaran (Amsal 10:12)
ANDA dapat terbang ke
surga dengan sayap-sayap
Pengakuan dosa dan Komuni
kudus.

