Hari/Tgl : Minggu, 8 Februari 2015
Waktu : Misa Kudus 2:30 PM - 4:00 PM
Perayaan & Ramah Tamah 4:00 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.

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

(INDONESIAN APOSTOLATE)

KERASULAN KATOLIK INDONESIA

MISA MINGGU KE -2

MISA MINGGU KE-4
Hari/Tgl : Minggu, 22 Februari 2015
Waktu : Misa Kudus 3:00 PM - 4:30 PM
Perayaan & Ramah Tamah 5:00 PM - selesai
Pemimpin Misa: Romo Robert Mirsel, SVD
Tempat : Bartholomew Church(Chapel)
43-22 Ithaca St, Elmhurst, NY 11373
( Untuk sementara Ramah Tamah di Gereja
Bartholomew tidak ada, akan diberitahukan lagi
kapan kita bisa mengadakan ramah tamah kembali)
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SALAM KETUA
Halo rekan rekan KKI NY,

Good news, berkat perhatian Keuskupan Brooklyn dan Queens dalam upaya mendatangkan seorang
Romo dari Indonesia, akhirnya KKI New York akan mempunyai Romo Tetap yang akan membimbing
dan menuntun iman kita. Untuk ini mohon bantuan para umat untuk tetap bersekutu dalam iman
sehingga dengan kehadiran Romo, KKI New York bisa semakin berkembang dan maju
dalam pelayanannya. Seperti yang dikatakan dalam Matius 18:20 “Sebab di mana dua atau tiga
orang berkumpul dalam Nama-Ku, di situ Aku ada di tengah-tengah mereka. "Apakah Gereja?
Gereja adalah Kristus hidup bersatu dengan milik kepunyaan-Nya. Demikian juga kita dalam
lembaga Kerasulan Katolik Indonesia yang percaya dan bersatu dengan Tuhan yang bangkit,
biarlah kita saling memupuk tali persaudaraan dalam mendukung eksistensi Kerasulan Katolik Indonesia
di New York ini. Tidak lupa, mohon partisipasi para umat untuk mendukung Jambore
KKI USA-Canada 2015 yang akan diadakan di Georgia, Atlanta. Tuhan memberkati kita semua.
Salam Damai,
Adi Natawidjaja
Wakil Ketua KKI NY
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LAPORAN PENERIMAAN KEUANGAN -NATAL 2014

Saldo Awal

$

Kolekte Cash mgg ke-2

$

327.00

Surplus Cash Natal

$

1,886.00

Surplus Cek Natal
Gereja RA
Stipendium Romo
Perangko
Pengeluaran Thanksgiving yg blm dibukukan
Saldo Awal

$

2,325.00 $

(2,325.00)

$

(150.00)

$

(150.00)

$

(75.00)

$

(64.00)

$

-

Kolekte Cash Misa mgg ke-4

$

356.00

Kolekte Cek

$

20.00 $

(20.00)

Stipendium Romo

$

(150.00)

Gereja Bartholomew

$

(150.00)

$

4,918.82 $

(3,084.00)

$

1,834.82

Saldo Akhir

4.82

DESCRIPTION
Advance Natal
Sumbangan umat
Kolekte ke 1
Kolekte ke 2
Iklan
DUDU
Penjualan kalender
Raffle

$

3,340.20

January 11, 2015
January 25. 2015

$
$

130.00
159.00

Saldo Achir

$
$

3,629.20 $
3,629.20

$

500.00

Surplus bazaar

$

340.00

Registrasi
Bayar ke Tante Endang

Saldo Achir

-

-

$

(50.00)

$

(20.00)

$

(32.00)

$
$

52.00
173.00

$

1,162.00 $

$

$

1,060.00

(102.00)

TOTAL

$ 900.00 $ 900.00
$ 2,015.00 $ 3,605.00
$ 769.00 $ 954.00
$ 336.00 $ 336.00
$ 100.00 $ 650.00
$ 174.00 $ 174.00
$ 310.00 $ 310.00
$ 640.00 $ 640.00

2,325.00 $ 5,244.00 $ 7,569.00

TOTAL

Sie Acara
Sekretariat
Sie Design dan printing
Kalender
Sie Dekorasi
Sie Perlengkapan
Defisit konsumsi
Sunday school
Sie Dokumentasi
Koor
Stipendium Romo Greg,Romo Robert,Romo Paulus
Christmas Gift u/staff gereja RA & Bartholomew
Pemakaian Gereja dan gym (Misa Natal)

$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$

189.89
232.21
311.34
622.80
166.01
99.51
32.28
203.43
450.00
650.00
400.00

TOTAL PENGELUARAN

$ 3,357.47

SURPLUS NATAL

$

Advance Natal

(900.00)
$ 3,311.53

97.00

Pengeluaran
Tambahan uang kas

1,590.00
185.00
550.00
-

DESCRIPTION

Saldo Awal

Tambahan jualan

CASH

LAPORAN PENGELUARAN NATAL 2014

Saldo Awal

$

$
$
$
$
$
$
$
$

TOTAL PENERIMAAN $

LAPORAN KEUANGAN SUMBANGAN SOSIAL

Penjualan makanan (sumbangan dr Lydia)

CHEK

4,211.53
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SEPUTAR BERITA KATOLIK
Tiongkok akan
melanjutkan
pentahbisan uskup
ilegal
Pastor Ding Lingbin (calon uskuptengah, kiri) bersama ketua SARA
Wang Zuoan (tengah, kanan) saat
inspeksi ke keuskupan Changzhi
tahun lalu.
Tiongkok akan terus menjalankan
pemilihan dan menahbiskan uskup
independen, tanpa persetujuan
Takhta Suci, demikian Rencana
Kerja 2015 oleh Administrasi
Negara untuk Urusan Agama
(SARA).
Rencana, yang di-posting di situs
SARA pada 15 Januari, adalah
hasil dari pertemuan nasional para
pejabat agama di Beijing pada 2627 Desember, dimana ketua SARA
Wang Zuoan seperti dikutip
mengatakan “2015 akan menjadi
tahun yang sangat penting untuk
tugas keagamaan”.
Wang menambahkan bahwa
pekerjaan administrasi “harus
dilakukan sesuai dengan peraturan
agama, mempromosikan aturan
hukum dan mengambil pendapat
umat beriman menjadi
pertimbangan ketika menerapkan
kebijakan agama dan arah dari
pemerintah pusat”.
Isu-isu yang beredar, sesuai dengan
rencana kerja, termasuk dukungan
untuk Asosiasi Patriotik Katolik
Cina dan konferensi waligereja

dalam melanjutkan pemilihan dan
pentahbisan uskup independen.
Masalah pentahbisan independen
telah menjadi hambatan utama bagi
hubungan damai di antara Beijing
dan Vatikan, yang menuntut hak
untuk angkat uskup sendiri, dan
rencana kerja menunjukkan bahwa
pentahbisan uskup ilegal yang
dilakukan menyimpang dari Takhta
Suci akan terus dilakukan.
Sejak pentahbisan uskup terakhir
tahun 2012, masih ada beberapa
calon uskup menunggu persetujuan
dari konferensi waligereja yang
belum diakui oleh Vatikan, termasuk
Pastor Joseph Tang Yuange dari
Chengdu, yang terpilih pada Mei
tahun lalu.
Rencana kerja itu juga
memerintahkan dua badan Gereja
untuk “menyelenggarakan Kongres
Perwakilan Katolik Nasional,
memperkuat kepemimpinan mereka
dan mempromosikan demokrasi
dalam mengelola Gereja Katolik”.
Kongres, yang terdiri dari klerus,
religius dan orang awam terpilih itu,
diadakan setiap lima tahun dan
dikontrol Asosiasi Patriotik Katolik
Cina dan konferensi waligereja dengan demikian dianggap
bertentangan dengan hirarki Gereja
Katolik.
Dalam sebuah pernyataan tahun
2010, Vatikan mengatakan pihaknya
merasa “sedih yang mendalam”,
melihat kongres nasional kedelapan
tahun itu dan memperingatkan klerus
Katolik dan umat awam untuk tidak
berpartisipasi dalam acara tersebut.

Dalam upaya mempromosikan apa
yang disebut aturan hukum, rencana
kerja selanjutnya mengumumkan
bahwa pemerintah akan memantau
semua personil agama yang bertugas
di tempat Gereja dan akan
menginstruksikan biara religius dan
seminari untuk membuka rekening
bank masing-masing.
Selain itu, rencana kerja akan mulai
berunding sertifikat dan gelar sarjana
untuk seminaris serta mulai formasi
mahasiswa pascasarjana.
Dalam pertemuan yang sama tahun
lalu, SARA juga menerbitkan laporan
kerja dari 2014, dimana Gereja
Katolik disebutkan hanya sekali.
Laporan 2014 mencatat “masalah
yang sulit dan panas yang perlu
diselesaikan”, termasuk
“melaksanakan secara menyeluruh
peraturan yang berkaitan dengan
pemilihan uskup, mendorong
peraturan tentang pemilihan dan
pentahbisan uskup, dan
meningkatkan formasi klerus muda”.
Sumber: ucanews.com
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 Ketiga kita membuat tanda salib di

POJOK ROHANI
KATEKISMUS

Tanda Salib
Dalam (demi) nama
Bapa
Putra
dan Roh Kudus Amin
Bagaimana kita membuat tanda
salib?
 Membubuhkan Tanda Salib di
kening, dada dan pundak kita
dengan menggunakan jari tangan
kita, dengan demikian kita
diberkati dalam pikiran, hati dan
keberadaan diri kita sepenuhnya
Apa makna membuat tanda salib
bagi diri kita?
 Dengan tanda Salib kita
mengingat kembali secara
istimewa hidup, wafat dan
kebangkitan Tuhan Yesus
Kristus
Arti masing-masing dari tiga
tanda salib sebelum bacaan Injil
dibacakan?
 Pertama kita membuat tanda
salib tersebut di dahi. Tanda ini
memiliki arti, "Dalam pikiranku,
saya percaya". Anda meminta
bantuan roh kudus agar Anda
bisa percaya pada sabda Tuhan,
dalam pikiran Anda.
 Kedua kita membuat tanda salib
di mulut. Tanda ini memiliki arti,
"Melalui mulutku saya
mewartakan". Anda setuju untuk
mewartakan sabda Tuhan yang
anda percayai dalam pikiran
Anda ke semua orang.

dada. Tanda yang ini memiliki arti,
"Dalam hatiku, saya simpan sabda
Tuhan". Anda sudah percaya pada
sabda Tuhan, dan anda juga sudah
setuju untuk mewartakannya ke
semua orang agar mendapat
keselamatan. Namun Anda harus
juga menyimpan sabda Tuhan itu
dalam hati Anda, agar Andapun
beroleh berkat-Nya
Dengan tanda salib tubuh kita telah
dimeterai dan disucikan oleh Allah.
Dalam segala kegiatan kita: dari kita
bangung tidur, sebelum tidur, kita
belajar, kita bekerja, kita melakukan
pelayanan, kita makan, kita susah,
kita senang, kita tertawa, kita
menangis. Jika kita membuat tanda
salib itu berarti kita mengundang
Allah Tri Tunggal untuk menjaga,
melindungi kita sehingga kita tidak
melakukan hal-hal yang tidak sesuai
dengan kehendak Bapa. Tanda salib
juga merupakan tanda persatuan kita
dengan sesama umat Katolik,
misalnya jika kita makan di rumah
makan, kemudian melihat ada orang
membuat tanda salib, kita pasti
bilang : Oh, orang itu orang Katolik,
dia saudara saya yang seiman

RENUNGAN: Relasi
intim dengan DIA
dalam doa
“Marilah kepada-Ku, semua yang
letih lesu dan berbeban berat, Aku
akan memberi kelegaan kepadamu.

Pikullah kuk yang Kupasang dan
belajarlah pada-Ku, karena Aku
lemah lembut dan rendah hati dan
jiwamu akan mendapat ketenangan.
Sebab kuk yang Kupasang itu enak
dan beban-Ku pun ringan.” (Mat 11:
28-30).
Kata-kata Yesus ini, mengundang
kita untuk masuk dalam relasi intim
dengan DIA dalam doa. Karena di
sinilah makna makna doa yang
terdalam menjadi nyata.
Berdoa, berarti kita bersatu dengan
Yesus dan mengangkat seluruh dunia
melalui DIA kepada Allah dengan
mohon pengampunan, perdamaian,
penyembuhan dan kemurahan.
Doa mempersatukan segala
perjuangan hidup kita dan perasaan
menyedihkan yang kita jumpai
dengan hati Yesus yang lemah
lembut dan rendah hati.
Doa membawa setiap kedukaan ke
sumber segala penyembuhan.
Doa membiarkan kasih Yesus yang
hangat meredakan kemarahan.
Doa membuka peluang di mana
kegembiraan menggantikan
kesedihan, kemurahan menggantikan
kepahitan, kasih menggantikan
ketakutan, kelembutan dan perhatian
mengatasi kebencian dan kelalaian.
Doa adalah jalan supaya kita tetap
menjadi bagian dari misi Yesus, yang
menarik semua orang untuk
mengalami kasih Allah yang mesra
dan kita pun semakin dekat bersatu
dengan Allah.

ditulis oleh Rm YusTL pr
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TERTAWA
SEJENAK

Info

QUOTE



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

Pandanglah hari ini,
kemarin sudah jadi
mimpi. Dan esok
hanyalah sebuah visi.
Tetapi, hari ini yang
sungguh nyata,
menjadikan kemarin
sebagai mimpi
kebahagiaan, dan setiap
hari esok adalah visi
harapan
(Alexander Pope)



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

Doa Minta
Menantu
Sudah lama seorang
pemuda mencari seorang
pacar.
Ia selalu mendoakan
keinginannya itu. Tetapi
dari hari kehari, tahun
ketahun doanya tidak
terkabul.
Iapun akhirnya
memutuskan untuk
merubah doanya menjadi
"Tuhan, saya tidak
meminta lagi seorang pacar
bagiku, tetapi berilah Ibu
saya seorang menantu"

Jangan segan untuk
mengulurkan tangan
Anda. Tetapi, jangan juga
segan untuk menjabat
tangan orang lain yang
datang pada Anda
(Pope John XXIII)

