Hari/Tgl : Minggu, 5 April 2015
Waktu : Misa Kudus 2:30 PM - 4:00 PM
Perayaan & Ramah Tamah 4:00 PM - selesai
Pemimpin Misa: Romo Robert Mirsel, SVD
Romo Gregorius Kukuh, 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

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.

(INDONESIAN MINISTRY)

KELUARGA KATOLIK INDONESIA

MISA PASKAH 2015

MISA MINGGU KE-4
Hari/Tgl : Minggu, 26 April 2015
Waktu : Misa Kudus 3:00 PM - 4:30 PM
Pemimpin Misa: TBD
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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Halo rekan rekan Keluarga Katolik Indonesia di New York,
Tak terasa waktu berjalan dengan cepat, di masa Prapaskah ini marilah kita memfokuskan diri pada
spiritualitas kita, melakukan pengakuan dosa, meluangkan waktu untuk devosi dan tentunya marilah kita
mengikuti misa sesering mungkin untuk lebih mendekatkan iman kita kepada Tuhan.
KKI New York telah mendapatkan banyak berkat yang melimpah dengan hadirnya Romo Robert, Priest
Coordinator untuk membimbing umat KKI NY. Semoga KKI NY semakin bertumbuh dan maju dengan
banyaknya jiwa jiwa baru yang bergabung dalam wadah Keluarga Katolik.
Tak lupa juga, marilah kita bersama-sama sukseskan Misa dan Perayaan Paskah 2015 dengan bergabung
dalam kegiatan Mudika KKI yang berperan dalam pelayanannya sebagai koordinator acara. Kami mohon
partisipasinya baik tenaga, pikiran dan materi. Tak lupa juga, rencana ziarah ke National Shrine of Divine
mercy di Stockbridge, MA semoga berjalan sukses.
Terakhir marilah kita berpasipasi dalam pemilihan Ketua dan Wakil Ketua KKI NY, periode yang baru,
semoga Tuhan akan menunjuk hamba hambaNya yang akan diberkati untuk melayani Keluarga Katolik
Indonesia.

Adi Natawidjaja
Wakil Ketua KKI NY
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Saldo Awal

$

1,535.14

Kolekte Cash mgg ke-2

$

349.00

Kolekte check

$

20.00

(20.00)

Gereja RA
Stipendium Romo (Romo Greg & Romo Robert)
Perangko

$

(150.00)

$

(200.00)

$

(102.90)

Kertas

$

(7.50)

40.00 $

(40.00)

Stipendium Romo Robert

$

(150.00)

Gereja Bartholomew

$

(150.00)

Tambahan Biaya Pilgrim

$

(600.00)

Penggantian perbaikan piano yg rusak

$

(300.00)

2,262.14 $

(1,720.40)

Kolekte Cash mgg ke-4

$

Kolekte Cek

$

Saldo Akhir

$

318.00

$

541.74

LAPORAN KEUANGAN SUMBANGAN SOSIAL

Saldo Awal

$

3,446.20

Februari 8, 2015

$
$

110.00
117.00

Februari 22, 2015

(250.00)

Sumbangan Kasih u/Chandra Hartono

$
$

Saldo Achir

3,673.20 $
3,423.20

Saldo Awal

$

500.00

Surplus bazaar

$

340.00
$

(50.00)

$

(20.00)

$

(32.00)

$
$

52.00
173.00

$

1,162.00 $

(102.00)

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

$

97.00

Pengeluaran
Tambahan jualan
Tambahan uang kas

Saldo Achir

(250.00) $

$

1,060.00

-
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SEPUTAR BERITA KATOLIK
Ribuan orang Kristen
adakan aksi solidaritas
dengan biarawati lansia
yang diperkosa
18/03/2015

seperti itu tidak boleh terjadi di
setiap tempat, setiap saat.”
Florence Gonsalves, seorang
wanita yang berpartisipasi dalam
reli itu, mengatakan mereka juga
berdoa “bagi perdamaian dan
orang saling menghormati sebagai
manusia”.

Ribuan orang Kristen berunjuk
rasa di Kolkata, India pada
Senin untuk menunjukkan
kemarahan mereka terkait
perkosaan terhadap seorang
biarawati lansia belum lama ini.

Serangan terhadap biarawati, 71,
terjadi pada Jumat pekan lalu
setelah perampok masuk ke
biaranya di kota Ranaghat, sekitar
80 kilometer dari Kolkata.

Sekitar 4.000 orang Kristen,
termasuk biarawati dan imam
memegang lilin bernyala,
menyanyikan lagu-lagu pujian
dan berdoa saat mereka
berkumpul di sebuah taman
umum.

Pada Senin polisi mengatakan
bahwa 10 orang telah ditahan
untuk dimintai keterangan, namun
tidak ada penangkapan telah
dilakukan, meskipun wajah empat
dari perampok itu ditangkap
CCTV.

Uskup Agung Thomas D’Souza
dari Keuskupan Agung Calcutta,
penyelenggara utama reli itu,
menyebut acara itu sebagai
“aksi solidaritas, bukan aksi
protes”.

Savarimuthu Sankar, juru bicara
Keuskupan Agung Delhi,
mendesak respon cepat dari
pemerintah. ”Polisi setempat
harus menunjukkan ketulusan,”
katanya. Pastor Sankar
mengatakan pemerkosaan suster
itu tidak boleh dianggap sebagai
insiden terpisah.

Ia mengatakan bahwa ia ingin
menunjukkan bahwa orang
Kristen di Kolkata bersatu pada
saat mereka “rasa sakit dan
sedih”.
“Kami harus protes terhadap
aksi kejahatan tersebut, dan
menuntut penangkapan para
pelaku,” katanya kepada
ucanews.com. “Kejahatan

Serangan terhadap suster itu
adalah yang terbaru dalam
serangkaian kasus perkosaan di
India dan terjadi setelah
serentetan serangan terhadap
gereja-gereja yang mendorong
Perdana Menteri Narendra Modi
dari nasionalis Hindu berjanji

untuk menindak tegas terkait
kekerasan agama.
Para imam dan pemimpin
Protestan lainnya menuduh
serangan-serangan tersebut pada
kelompok garis keras agama, dan
telah terjadi secara simultan sejak
Modi meraih kekuasaan pada
pemilu Mei lalu.Modi telah
banyak dikritik karena tidak
berbicara terkait kekerasan agama
dan juga telah menghadapi kritik
akibat sikap diamnya tersebut.
Kantor Perdana Menteri telah
meminta “laporan langsung
tentang fakta dan tindakan yang
diambil” mengenai pemerkosaan
dan serangan lain di sebuah gereja
di Hisar, negara bagian Haryana,
menurut juru bicara perdana
menteri itu.
Menteri Junior Federal untuk
Urusan Dalam Negeri Kiren
Rijiju, juga mengatakan kepada
ucanews.com pada Selasa bahwa
pemerintah telah meminta laporan
rinci dari negara bagian Bengal
Barat terkait serangan di sekolah
biara itu.
“Kami telah meminta pemerintah
Bengal Barat untuk memberikan
rincian terkait keamanan yang
ada di biara dan lembaga
pendidikan serta karya sosial lain
di negara bagian itu,” katanya.
Sumber: ucanews.com
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POJOK ROHANI
KATEKISMUS

Orang-Orang Kudus
Santa-Santo
Apakah Alkitabiah meminta para
Kudus berdoa untuk kita? Katolik
Menjawab "ya" karena kita
merupakan satu kesatuan bagian
dalam Komunitas Para Kudus. Hal
ini ditegaskan pula dalam Kredo /
Syahadat.
Persekutuan Para Kudus
Persekutuan Para Kudus
menunjukan kesatuan antara semua
orang yang percaya kepada Yesus
baik yang masih hidup ataupun
yang telah meninggal. Dalam
Kristus kita semua adalah satu
Keluarga (1 Timotius 3:15), kita
Adalah Anak-anak Allah (1
Yohanes 3:1), bersama-sama
dengan Kristus (Roma 8:17) dan
Mengambil bagian dalam Kodrat
Ilahi (2 Pet 1:4). Persekutuan para
Kudus ini yang disebut sebagai
tubuh Mistik Kristus (bdk 1 Kor
10:16; Gal 3:28; Ef 1:22-26, 4:4,
4:15-16, 5:21-32; Kol 1:18, 3:15).
Dengan Gambaran Pokok Anggur
yang benar dalam Yohanes 15:1-8
disana menunjukan gambaran
Yesus sebagai Pokok Anggur dan
Kita Ranting-Rantingnya ini
menunjukkan sesuatu hubungan
yang sangat erat antara kita yang
satu dengan yang lainnya
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(termasuk dengan yang sudah
meninggal) dengan Yesus sebagai
Pokok Anggurnya. St. Paulus
menekankan tentang Kesatuan tubuh
Kristus pada 1 Korintus 12:12-27 dan
Roma 12:4-16 dan kesatuan itu tidak
dapat dipisahkan oleh apapun (Roma
8:35-39) dan kesatuan itu dibangun
atas dasar kasih (Roma 12:10; 1 Tes
5:15; Gal 6:2)
Perantaraan Doa
Dari uraian tentang Persekutuan para
Kudus maka kita boleh berdoa
kepada Yesus melalui mereka
sebagai Ilustrasi: ada seorang
memiliki Masalah orang itu bisa saja
berdoa langsung kepada Allah tetapi
ia meminta seorang Pastor berdoa
untuknya.
dalam Kitab Suci contohnya:
A. Dalam Perjanjian Lama:
Abraham berdoa untuk kepentingan
penduduk kota Sodom dan Gomora
(Kej 18:16-33).
Musa sering berdoa untuk
kepentingan umat Israel, antara lain
untuk memintakan ampun setelah
bangsa itu berdosa dan akan
dipunahkan oleh Tuhan (Kel 32:1114). Bangsa Israel minta kepada
Samuel, "Berdoalah untuk hambahambamu ini kepada TUHAN,
Allahmu, supaya kami jangan mati ...
(1 Sam 12:19).dan sebagainya.
B. Dalam Perjanjian Baru:
Yesus berdoa untuk para murid-Nya
dan untuk dunia (Yoh 17).
Paulus senantiasa berdoa bagi
umatnya (Rm 1:10: Ef 1:16; dsb).
Sebaliknya, Paulus juga sadar bahwa
keselamatannya tergantung juga pada
doa-doa umatnya (Fil 1:19); oleh
karena Itu ia pun minta supaya
umatnya berdoa baginya (1 Tes 5:25;
2 Tes 3:1 dsb).

Yak 5:14-16 berbunyi: "Kalau ada
seorang di antara kamu yang sakit,
baiklah ia memanggil para penatua
jemaat, supaya mereka mendoakan
dia serta mengolesnya dengan
minyak dalam nama Tuhan ... Karena
itu hendaklah kamu... saling
mendoakan, supaya kamu sembuh.
Doa orang yang benar, bila dengan
yakin didoakan, sangat besar
kuasanya." 1 Tim 2:1 berbunyi
"Naikkanlah permohonan doa syafaat
dan ucapan syukur untuk semua
orang..." jadi hakekat berdoa kepada
Santo / Santa adalah kita meminta
Santo / Santa memohonkan /
menyampaikan doa-doa kita kepada
Yesus (Allah) hal semacam ini tidak
bertentangan dengan 1 Timotius 2:5.
Dalam Wahyu 5:8 dan Wahyu 8:3-4
menunjukkan bahwa doa kita dapat
sampai kepada Allah juga melalui
perantaraan Mahluk Surgawi. Paham
ini tidak bertentangan juga dengan
Ulangan 18:10-11 karena ini bukan
praktek memanggil arwah orang
mati, berkomunikasi dengan arwah,
dll. Dalam Ulangan 18:10-11 itu
adalah hal-hal yang sangat
dipaksakan dan tidak wajar
(memanggil arwah dari dunia bawah
"syeol") oleh karena itu praktek ini
dikecam oleh Allah sedangkan
paham Katolik berdoa kepada Santo /
Santa karena kita memiliki keyakinan
bahwa mereka itu tidak mati tetapi
hidup karena Allah kita adalah Allah
orang Hidup bukan Allah orang Mati
(Mrk 12:26-27) dalam Mrk 9:4
Yesus bercakap-cakap dengan Elia &
Musa padahal mereka sudah lama
meninggalkan dunia ini (apakah
Yesus memanggil Arwah ? tentu saja
tidak) ini menunjukkan bahwa
meskipun orang itu sudah mati
sebenarnya ia itu hidup "Barangsiapa
Percaya kepadaku ia akan hidup
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walaupun sudah mati, dan setiap
orang yang hidup dan percaya
kepadaKu tidak akan Mati selamalamanya" (Yoh 11:25-26). Kita
Berdoa kepada Orang Kudus
karena kita percaya "Doa orang
yang benar, bila dengan yakin
didoakan, sangat besar kuasanya."
(Yakobus 5:16) mereka yang sudah
ada didalam surga tentu saja sudah
bebas dari dosa dan mereka sudah
memandang Allah dari wajah ke
wajah tentu saja mereka itu orang
benar maka dari itu kita meminta
bantuan mereka untuk mendoakan
kita kepada Yesus.
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Setelah makan, nenek
�Sally, cuci piring.�

berkata,

Tetapi Sally berkata, �Nenek,
Johnny berkata bahwa dia ingin
membantu
didapur,
bukankah
demikian Johnny?�
Dan Sally berbisik, �Ingat bebek?�
Jadi Johnny mencuci piring.
Kemudian kakek menawarkan bila
anak-anak mau pergi memancing,
dan nenek berkata, �Maafkan, tetapi
aku perlu Sally untuk membantu
menyiapkan makanan.�
Tetapi Sally tersenyum dan berkata,
�Tidak apa-apa, karena Johnny
memberitahu
kalau
ingin
membantu.�

Pengakuan Dosa

Kembali dia
bebek?�

berbisik,

�Ingat

Ada seorang bocah laki-laki sedang
berkunjung ke kakek dan neneknya
dipertanian mereka. Dia mendapat
sebuah katapel untuk bermain-main
di hutan. Dia berlatih dan berlatih
tetapi tidak pernah berhasil
mengenai sasaran. Dengan kesal
dia kembali pulang untuk makan
malam.

Jadi Sally pergi memancing dan
Johnny tinggal dirumah.

Pada waktu pulang, dilihatnya bebek
peliharaan neneknya. Masih dalam
keadaan kesal, dibidiknya bebek itu
dikepala, matilah si bebek. Dia
terperanjat dan sedih.

Nenek berlutut dan merangkulnya,
katanya, �Sayangku, aku tahu.
Tidakkah kau lihat, aku berdiri
dijendela dan melihat semuanya.
Karena aku mencintaimu, aku
memaafkan. Hanya aku heran berapa
lama engkau akan membiarkan Sally
memanfaatkanmu.�

Dengan panik, disembunyikannya
bangkai bebek didalam timbunan
kayu,
dilihatnya
ada
kakak
perempuannya mengawasi. Sally
melihat semuanya, tetapi tidak
berkata apapun.

Setelah beberapa hari Johnny
mengerjakan tugas-tugasnya dan juga
tugas-tugas Sally, akhirnya dia tidak
dapat bertahan lagi. Ditemuinya
nenek dan mengaku telah membunuh
bebek neneknya dan meminta ampun.

Aku tidak tahu masa lalumu. Aku
tidak tahu dosa apakah yang
dilemparkan musuh kemukamu.
Tetapi apapun itu, aku ingin
memberitahu sesuatu. Yesus Kristus
juga selalu berdiri dijendela. Dan
Dia melihat segalanya.
Dan karena Dia mencintaimu, Dia
akan mengampunimu bila engkau
memintanya. Hanya Dia heran
melihat berapa lama engkau
membiarkan musuh
memperbudakmu.
Hal yang luar biasa adalah Dia tidak
hanya mengampuni, tetapi Dia juga
melupakan.

QUOTE
Bagaimana mungkin
seseorang bisa berkata bahwa
Ia percaya dalam Kristus bila
ia tidak melakukan apa yang
Kristus perintahkan
kepadanya untuk dilakukan” –
St. Siprianus dari Kartaghe
“Penyangkalan terhadap rasa
bersalah yang sifatnya
personal membuat manusia
siap untuk menyerahkan
kebebasannya. Lebih baik
baginya untuk menyadari
kecenderungan jahat yang
harus dilawan dan dikalahkan
agar dirinya yang lebih tinggi
dapat muncul” – Uskup
Agung Fulton Sheen
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Info

TERTAWA SEJENAK
Bahasa Inggris Koplak



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



Misa mgg ke-2 tanggal 12
April ditiadakan diganti
dengan ziarah ke Shrine
Divine Mercy di
Massachutes, Boston (KKI
NY hanya menyewa 1 bus
first register/pay -first serve
harus mendaftar kepada Ibu
Ratna Djuhari)



Mohon agar setiap umat yang
ingin menerima email/info
mengenai kki harap segera
ber-subscribe di
kkinysubscribe@yahoogroups.com

Pada suatu hari di Parking area,ada seorang bule yg
sedang mencari motornya,krn motor tersebut nggak
ada, maka ia tanya pada tukang parkir yg ada
disitu, bernama joko, alias Cungkring
Bule : Have you seen someone who stole my
motorcycle?’’ (apakah kamu lihat siapa yg
mencuri sepeda motorku?”)
Joko yang modal bahas Inggrisnya pas-pasan pun
menjawab : “yes ,he use to table squere2. Worth he
fast2 go without any wet expire” (ya, dia memakai
kemeja kotak-kotak, pantesan dia cepat-cepat pergi
tanpa basa basi)
Kemudian dengan soknya menasehati si bule itu:
Joko : “Sir, diffrent river, if park bycle motor liverliver yes !”(pak lain kali kalo parkir sepeda motor
hati-hati ya !)
Bule tersebut tidak menjawab karena bingung
dengan bahasa Joko yang acak2an.
Karena si bule diem aja , Joko pun ngomel : “ Basic
bule !” (dasar bule !”)
Akhirnya bule tidak tahan lagi dan pergi
meninggalkan Joko.
Joko sambil( melambaikan tangan ) “Breast!!!”
(dada..!!!)

