Hari/Tgl : Minggu, 8 Maret 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 Maret 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
Rekan-rekan KKI NY yang terkasih,
Selamat memasuki masa puasa, masa dimana kita lebih lagi merenungkan akan kasih dan pengorbanan
Tuhan Yesus untuk kita semua sebagai manusia yang berdosa ini. Puasa mengajak setiap orang untuk
memberi sedekah, berdoa, dan bepantang. Namun motivasi dan cara setiap orang melakukan, itulah yang
perlu disadari; mendekatkan kita dengan Tuhan atau sebaliknya. Untuk itulah kita diundang untuk
mempersiapkan diri dalam masa khusus ini dengan berlaku adil, hidup saling berbagi dan membangun
relasi pribadi yang lebih akrab dengan Tuhan.
Sebentar lagi kita juga akan merayakan paskah. Panitia telah dibentuk dan akan dikoordinir oleh para
Mudika KKI NY. Mohon bantuan dari semua rekan-rekan KKI untuk dapat membantu mengsukseskan
acara ini. Kerjasasama dan juga bantuan dari semua pihak sangat diharapkan oleh adik-adik kita ini. Pada
perayaan paskah ini juga kita akan mengadakan pemilihan Ketua KKI periode 2015-2017. Untuk itu KPU
telah dibentuk. Mohon agar umat dapat ikut berpartisipasi dalam pemilihan ini dengan mengirimkan namanama calon Ketua KKI periode 2015-2017 kepada Tim KPU KKI NY kpu@kkiny.org
Mohon doa dari rekan-rekan semua juga agar kiranya Tuhan boleh ikut turut campur tangan untuk
memberikan orang-orang yang memiliki hati juga untuk mau setia dan rela hati melayaniNya.

Tuhan memberkati
Nofi Siregar
Ketua KKI NY
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Saldo Awal

$

1,834.82

Kolekte Cash mgg ke-2

$

262.00

Kolekte check mgg ke-4

$

20.00

Info
(20.00)

Gereja RA

$

(150.00)

Stipendium Romo

$

(150.00)

Perangko

$

(102.90)

Kertas

$

(21.20)

$

(130.00)

20.00 $

(20.00)

Stipendium Romo Robert

$

(150.00)

Stipendium Romo Greg

$

(50.00)

Gereja Bartholomew
Beli taplak

$
$

(150.00)
(26.30)

Beli Air minum

$

(11.28)

$

2,516.82 $

(981.68)

$

1,535.14

Tinta
Kolekte Cash mgg ke-4

$

Kolekte Cek mgg ke-4

$

Saldo Akhir



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@yahoogroups
.com

380.00

LAPORAN KEUANGAN SUMBANGAN SOSIAL

Saldo Awal

$

3,629.20

Februari 8, 2015

$
$

112.00
205.00

Februari 22, 2015

(250.00)
(250.00)

Sumbangan Kasih u/Ibu Agnes Meilan
Sumbangan kasih u/Ibu Agnes Fernandez

Saldo Achir

$
$

3,946.20 $
3,446.20

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

-

$

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

(500.00) $

$

1,060.00
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SEPUTAR BERITA KATOLIK
Dua tahun: Paus
Emeritus terlupakan
melihat dirinya bukan
sebagai bayangan
Sebagian orang
mengkhawatirkan ia akan
menjadi semacam Paus
bayangan. Namun, ia telah
memilih untuk melihat sisa
hidupnya bukan sebagai
bayangan bagi penggantinya.
Dua tahun setelah menjadi
pemimpin pertama Gereja
Katolik yang mengundurkan diri
selama tujuh abad, Paus
Emeritus Benediktus XVI telah
mencairkan pandangan publik.
Paus Benediktus XVI secara
resmi pensiun pada 28 Februari
2013, meninggalkan Vatikan
dengan helikopter putih
angkatan udara Italia menuju
Castel Gandolfo, dimana dia
menghabiskan beberapa bulan
menenangkan dirinya sebelum
kembali ke Vatikan dan tinggal
di sebuah mantan biara.
Dua minggu setelah berada
Castel Gandolfo, Paus
Fransiskus dipilih. Dua tahun
kemudian, Paus Amerika Latin
pertama itu adalah superstar
global, pemimpin alami dan
tegas yang telah menangani
masalah di Vatikan, melakukan
reformasi dan membawa umat

Katolik kembali ke pelukan
Gereja Katolik.
Setahun lalu ia seperti dikutip
mengatakan bahwa keputusannya
mundur adalah hasil dari
pengalaman mistik dan
kepemimpinan Paus Fransiskus
telah membantunya memahami
mengapa Allah menghendaki dia
untuk mundur.
Dia menulis kepada surat kabar
Italia La Stampa untuk
mengabaikan klaim bahwa ia
telah dipaksa melawan
kehendaknya.
Ada juga banyak spekulasi bahwa
Paus Benediktus berhenti karena
ia mengalami gangguan saraf,
tidak mampu mengatasi tekanan
dari para pejabat tinggi di
lembaga yang dilanda oleh
serangkaian masalah termasuk
skandal keuangan bank Vatikan.
Bocornya surat pribadinya oleh
kepala pelayanannya Paolo
Gabriele telah membuat Paus
Benediktus XVI sangat kecewa.
Tapi, apa tampaknya jelas adalah
bahwa paus emeritus berusia 87
tahun itu kini tampaknya dalam
kesehatan yang lebih baik
ketimbang ketika ia membuat
pengumuman mengejutkan
kepada para kardinal dan umat
Katolik seluruh dunia bahwa ia
tidak lagi memiliki kekuatan
pikiran atau fisik untuk
melanjutkan tugas kepausan.

Sekretaris pribadinya, Uskup
Agung Georg Ganswein, barubaru ini mengungkapkan bahwa
Paus Emeritus Benediktus XVI
secara rutin bermain piano tentang
lagu-lagi klasik Mozart.
Dia sedikit goyah pada kakinya,
namun tidak mengkhawatirkan
saat ia mendekati ulang tahun ke88 tahun.
Secara intelektual, kata Uskup
Agung Ganswein, ia tetap tajam
seperti sebelumnya, setelah barubaru ini ia menyelesaikan teks
teologi terait seputar pertanyaan
kebenaran untuk kepentingan
klerus Vatikan.
Sumber: ucanews.com
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POJOK ROHANI
KATEKISMUS

Sesuatu yang Ingin
Kalian Ketahui
tentang Masa
Prapaskah
Apa itu Masa Prapaskah? Masa
Prapaskah adalah masa 40 hari
sebelum Paskah, yang digunakan
Gereja untuk mempersiapkan diri
dalam merayakan Kebangkitan
Tuhan kita Yesus Kristus pada hari
Minggu Paskah.
Bilamanakah Masa Prapaskah
dimulai? Masa Prapaskah dimulai
pada hari Rabu Abu, yaitu hari di
mana umat beriman menerima
tanda Salib dari abu di dahinya.
Masa Prapaskah berakhir pada
siang hari Sabtu Suci. Lima hari
Minggu Prapaskah tidak terhitung
dalam masa 40 hari tersebut.
Mengapa orang Katolik
membubuhi dahinya dengan tanda
salib pada hari Rabu Abu? Sebab
menurut Injil tanda di dahi adalah
lambang kepemilikan seseorang.
Dengan tanda salib didahinya
melambangkan bahwa orang
tersebut adalah milik Yesus
Kristus, yang wafat di Kayu Salib.
Tanda itu serupa dengan tanda
rohani atau meterai yang
dimeteraikan dalam Baptisan
Kristiani, yaitu ketika manusia
dibebaskan dari perbudakan dosa,
serta dijadikan hamba kebenaran.
(Roma 6:3-18). Tanda itu juga
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serupa dengan gambaran orang-orang
benar dalam Kitab Wahyu:
"Janganlah merusakkan bumi atau
laut atau pohon-pohon sebelum kami
memeteraikan hamba-hamba Allah
kami pada dahi mereka!" (Why 7:3)
Mengapa diberi tanda dengan abu?
Karena abu adalah lambang biblis
dari sesal dan tobat. Dalam jaman
Kitab Suci, umat Allah mempunyai
kebiasaan untuk berpuasa,
mengenakan kain kabung, duduk di
atas abu, serta menaburi kepala
mereka dengan abu. Sekarang kita
tidak lagi mengenakan kain kabung
atau duduk di atas abu, tetapi kita
masih meneruskan kebiasaan
berpuasa dan membubuhkan abu
pada kening kita sebagai tanda sesal
dan tobat. Sesungguhnya, Hari Rabu
Abu bukanlah hari sekedar
membubuhi dahi kita dengan abu,
tetapi juga adalah hari puasa.
Adakah makna lain dari abu? Ya.
Abu juga melambangkan kematian,
dan dengan demikian mengingatkan
kita akan ketidakabadian kita.
Karenanya, ketika imam dengan ibu
jarinya membubuhkan abu di kening
umat, ia akan berkata, “Ingatlah,
manusia berasal dari debu dan akan
kembali menjadi debu", seperti yang
difirmankan Tuhan kepada Adam
(Kej 3:19, Ayb 34:15; Mzm 90:3;
Mzm 104:29; Pengkhotbah 3:20).
Perkataan tersebut diucapkan juga
dalam pemakaman, “Abu menjadi
abu; debu menjadi debu,” sesuai
firman Tuhan kepada Adam, dan
sesuai dengan pengakuan Abraham,
“Aku debu dan abu” (Kej 18:27).
Demikianlah abu menjadi tanda
ketidakabadian kita serta
mengingatkan kita akan pentingnya
bertobat sebelum hidup kita di dunia
ini berakhir dan kita menghadap
Sang Pencipta.

Berasal dari manakah abu yang
digunakan pada Hari Rabu Abu? Abu
tersebut dibuat dengan membakar
daun-daun palma yang berasal dari
hari Minggu Palma tahun
sebelumnya. Daun-daun palma itu
kemudian diberkati oleh imam - abu
yang diberkati telah digunakan dalam
ritual keagamaan sejak jaman Musa
(Bil 19:9-10,17).
Mengapa daun-daun palma yang
berasal dari Hari Minggu Palma
tahun sebelumnya yang digunakan?
Sebab hari Minggu Palma adalah saat
rakyat bersukacita menyambut Yesus
yang memasuki Yerusalem dengan
jaya. Mereka menyambut
kedatangan-Nya dengan melambailambaikan daun-daun palma, sedikit
di antara mereka yang menyadari
bahwa Ia datang untuk wafat guna
menebus dosa-dosa mereka. Dengan
menggunakan daun-daun Minggu
Palma, Gereja hendak mengingatkan
bahwa kita selayaknya tidak hanya
bersukacita atas kedatangan Yesus,
tetapi juga menyesali kenyataan
bahwa karena dosa-dosa kitalah
maka Ia harus wafat bagi kita guna
menyelamatkan kita dari api neraka.

Lelaki Yang
Kehabisan Odol
Istrinya telat berkunjung, anaknya
sudah melupakannya, sahabatnya
mengabaikannya,,, semua menjadi
hal-hal yang sangat menjengkelkan.
Lelaki itu merasa sendirian, bahkan
lebih dari itu: dia merasa tidak
berharga!
Berdoa untuk sebuah kesembuhan,
atau minta dibukakan jalan keluar
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dari masalahpun adalah sesuatu
yang wajar.
Tetapi minta odol kepada Sang
Pencipta alam semesta, tentunya
harus dipikirkan berulangkali.
Sesuatu yang sepele dan mungkin
tidak pada tempatnya.
Tapi dengan tekad bulat dan hati
yang dikuatkan dari rasa malu,
lelaki itu mengucapkan doa yang ia
sendiri anggap itu gila.
Ia berbisik : “TUHAN, Kau
mengetahuinya, aku sangat
membutuhkan benda itu”.
Tengah malam, ia terjaga oleh
seorang lelaki gemuk dengan
buntalan tas, dipaksa petugas
masuk ke kamarnya.
Pagi harinya, lelaki penghuni
penjara itu terbangun dan
menemukan dirinya berada
sendirian dalam sel penjara.
Lho mana Si Gemuk, pikirnya.
Apa tadi malam aku bemimpi?
“Dia bilang itu buat kamu !!”, kata
petugas sambil menunjuk ke
buntalan tas dipojok ruangan. Dia
sudah kami bebaskan, dini hari
tadi… biasa salah tangkap !”, kata
petugas itu, “dan tas dengan segala
isinya itu buat kamu”.
Lelaki itu menghampiri tas dan
membukanya.
Tiba² saja lututnya terasa lemas.
Tak sanggup ia berdiri.
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Kisah tersebut adalah kisah nyata.
Suatu ketika, saat kita merasa jalan di
hadapan kita seolah terputus.
Sementara harapan diganti deru
ketakutan, kebimbangan dan putus
asa. Ada baiknya kita mengingat
sungguh², bahkan odolpun akan
dikirimkan oleh Nya bagi siapapun
yang membutuhkannya.
“Seandainya saja engkau mengetahui
betapa dirimu dicintai-NYA, hatimu
akan bersuka setiap saat”
Berdoalah Untuk Apapun.

QUOTE
Musuh yang paling
berbahaya di atas dunia
ini adalah penakut dan
bimbang. Teman yang
paling setia, hanyalah
keberanian dan keyakinan
yang teguh ~
(Andrew Jackson)

Semua yang dimulai
dengan rasa marah, akan
berakhir dengan rasa malu
(Benjamin Franklin)

TERTAWA
SEJENAK
Teka-Teki Humor I
Bisa
Sebutkan tiga jenis binatang
yang mempunyai bisa!
Jawab: -monyet bisa, gajah
bisa, onta juga bisa!.
Jadi apa..
Jikas eorang lelaki biasa
menikah dengan seorang ratu,
jadi apakah dia?
Jawab: Jadi suami.
Batuk………
Batuk apa yang bisa bikin mati
orang……. ?
Jawab : Batuk ditengah jalan
raya…
Kucing
kucing kecemplung sumur,
naiknya dengan apa?
Jawab: Kucing kecebur ke
sumur naiknya DENGAN
BASAH KUYUP!!
Bukti wortel
Apa bukti klo wortel baik untuk
kesehatan mata?
Jawab: pernah lihat kelinci pake
kacamata?

“Ya..TUHAAANNN!!!!”, ia
tersungkur, gemetar dan wajah
basah oleh air mata.

Kutu
Hewan apa yg paling nggak
sopan?
Jawab: Kutu, sebabnya
nginjak2 kepala.

Disampingnya tergeletak tas yang
isinya lima kotak odol, sebuah
sikat gigi baru, dua buah sabun
mandi, tiga botol sampo, dan
beberapa helai pakaian sehari-hari.

ayam apa ?
ayam apa yang suka main ke
laut ?
jawab: ayam lupa daratan
Dilarang?
hal apa yang dilarang Tuhan
dan dibenci Syetan??
jawab: bawa kabur istri

