Hari/Tgl : Minggu, 10 MEI 2015
DOA ROSARIO :2.00PM
Misa Kudus 2:30 PM - 4:00 PM
Perayaan & Ramah Tamah 4:00 PM - selesai
Pemimpin Misa: Romo Robert Mirsel, SVD
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 MINGGU KE-2

MISA MINGGU KE-4
Hari/Tgl : Minggu, 24 MEI 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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Ytk. Rekan-rekan KKI NY,

Terima kasih atas kepercayaan dan supportnya untuk saya yang dipercayakan kembali untuk melanjutkan
Kepemimpinan sebagai Ketua KKI/Acting 2015-2017. Terima kasih untuk waktu yang diberikan kepada
saya dan istri untuk berdiskusi selama 1 bulan ini dan berdoa memohon petunjuk Tuhan dan campur tangan
Tuhan untuk menerima kembali tugas mulia ini.
Saya sangat sadar sepenuhnya kalau saya juga tidak lepas dari kekurangan untuk itu saya mohon bantuan
doa dan support dari seluruh rekan-rekan Keluarga Katolik Indonesia dalam menjalankan tugas dan
kepimpinan ini dengan baik seturut dengan Kehendak Tuhan.
Memasuki bulan doa Rosario bulan yang penuh rahmat ini kiranya dengan perantaraan Bunda Maria kita
boleh memanjatkan doa2 kita untuk membantu selalu mempersatukan Keluarga Katolik Indonesia selalu
sebagai Keluarga Nasaret serta dikepengurusan yang baru 2015-2017 untuk bisa lebih semangat lagi dalam
melayani Tuhan dengan sungguh2 dan setia kepadaNya.
Sekali lagi terima kasih atas bantuan dan support dari seluruh rekan-rekan KKI NY.
Tuhan memberkati
Nofi Siregar
Ketua KKI NY
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Saldo Awal

$

541.74

Kolekte Cash

$

294.00

Kolekte check

$

70.00

(70.00)

Gereja Bartholomew
Stipendium Romo
Perangko

$

(150.00)

$

(150.00)

$

(71.05)

Pembelian Microphone (Wireless)

$

(150.00)

$

905.74 $

(591.05)

$

314.69

Saldo Akhir

LAPORAN KEUANGAN SUMBANGAN SOSIAL

Saldo Awal

$

3,423.20

April 26, 2015

$

92.00

Sumbangan untuk Keluarga Kresentia Silaban

$

(250.00)

Sumbangan untuk Keluarga Tanusantoso

$

(250.00)

$
$

Saldo Achir

3,515.20 $
3,015.20

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

(500.00) $

$

1,060.00

-
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Info

TERTAWA SEJENAK
TEKA TEKI HUMOR – PART 2



Doa rosario setiap bulan
mgg I bertempat di rumah
ibu merry liwan jam 3 siang.
Jika ada yang ingin mengad
akan 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
kkinysubscribe@yahoogroups.com

Taksi
Apa perbedaanya antara orang Indonesia dgn
turis klo naik Taksi??
Jawab : Turis selalu melihat keluar menikmati
pemandangan, klo orng Indonesia selalu
melihat argometer udah sampe berapa..
Pedagang sepatu
Pedagang apa yang punya banyak sepatu?
Jawab: Pedagang kaki lima
Gajah Terbang
Gajah terbang dengan apa hayooo…??
Jawab: Dengan susah payah.
Guru sejarah dan profesor
Mengapa guru sejarah botaknya di belakang
sedangkan profesor di depan?
jawab: Karena guru sejarah memikirkan masa
lampau sedangkan profesor berpikir untuk
masa depan.
tomat
bulet, merah, naik turun, apa itu?
Jawab: tomat ketinggalan di lift !

TERIMA KASIH KEPADA PARA PENYUMBANG DANA & KOMSUMSI PASKAH 2015
(Yang belum tercantum dibuku paskah 2015)
Eddy Ku/Martha Then
Andreas & Joices Triestanto
Ngo Lie/Sie O. Oentoro
Darmadi Latief
Nelly Agnes Iyon
Anthony/Jeanne Liem
N.N.
Linda/Herman
NN

Mirna Wong
Harmanto Tanusantoso
Gisela Pieter
Theresia Wanny
Nona Gae Luna
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SEPUTAR BERITA KATOLIK
Paus Fransiskus
menyumbangkan dana
untuk korban gempa di
Nepal
30/04/2015
Menyusul gempa dahsyat pada
Sabtu lalu yang
meluluhlantahkan Nepal,
Dewan Kepausan Cor Unum
menyalurkan bantuan dana
kepada komunitas lokal sebesar
100.000 dollar AS sebagai tanda
solidaritas dengan para korban.
Dalam sebuah komunike pada
28 April, pihaknya menekankan
bahwa sumbangan itu adalah
“pertama dan ungkapan
kedekatan spiritual yang konkret
dan dorongan kegembalaan
terhadap masyarakat yang
berdampak atas nama Paus.
Diserahkan langsung kepada
Gereja lokal, dana itu bertujuan
untuk membantu orang-orang
yang kehilangan tempat tinggal
dan korban yang mengalami
cedera.
Cor Unum adalah dewan
Vatikan yang bertugas untuk
mengorganisir dan
mengkoordinasi bantuan
kemanusiaan akibat bencana
alam dan berbagai krisis
kemanusiaan.

Sejak gempa dahsyat dengan 7,8
SR menggoncang Nepal pada 25
April, lebih dari 5.000 orang
dinyatakan tewas, dan jumlah
tersebut akan bertambah karena
para pekerja bantuan melaporkan
pihaknya belum menjangkau
daerah-daerah terpencil di luar
ibukota itu.
Pusat gempa terletak 80 kilometer
barat laut, Kathmandu, ibukota
negara itu, dimana kekuatan
goncangan menghancurkan
sebuah kuil berusia 100 tahun,
jalan-jalan, rumah-rumah dan
gedung lainnya.
Goncangan gempa tersebut bisa
terasa hingga Delhi, India, dan
gempa susulan masih terjadi.
Nepal adalah sebuah negara
termiskin di Asia, dan memiliki
sekitar 27 hingga 28 juta
penduduk. Belum lama ini
pemerintah Nepal melaporkan
bahwa hampir 400.000 gedung
hancur akibat gempa itu.
Ini adalah gempa dahsyat kedua di
Nepal sejak tahun 1934, ketika
gempa berkekuatan 8,0 SR
menghancurkan sejumlah kotaKathmandu, Bhaktapur dan Patan.
Menurut PBB, lebih dari delapan
juta orang terkena dampak dari
gempa itu.

Dengan sumber daya terbatas,
banyak korban tidur di
lapanganterbuka dan
membutuhkan makanan dan air
bersih.
Menurut BBC News, ratusan ribu
orang saat ini tinggal di kampkamp sementara dalam kondisi
buruk dengan sangat sedikit
makanan dan minuman.
Pada Minggu, Paus Fransiskus
memberikan dukungan spiritual
bagi para korban dan keluarga
mereka, berdoa “bagi para korban
yang tewas, cedera, dan semua
orang yang menderita akibat
bencana ini.”
Sumber: ucanews.com

QUOTE
Marah itu gampang. Tapi
marah kepada siapa, dengan
kadar kemarahan yang pas,
pada saat dan tujuan yang
tepat, serta dengan cara yang
benar itu yang sulit.
(Aristoteles)
Keberhasilan adalah
kemampuan untuk melewati
dan mengatasi dari satu
kegagalan ke kegagalan
berikutnya tanpa kehilangan
semangat.
(Winston Chuchill)
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Apakah Purgatorium
disebutkan dalam
Kitab Suci?
Pertama, Kitab Suci sendiri
tidak mengajarkan bahwa pilar
kebenaran adalah Kitab Suci,
namun Gerejalah
(jemaat/ ekklesia) yang disebut
sebagai “tiang penopang dan
dasar kebenaran” (lih. 1Tim
3:15). Rasul Paulus juga
menegaskan bahwa kita harus
berpegang kepada pengajaran
lisan dan tertulis dari para Rasul
(lih. 2Tes 2:15). Itulah
sebabnya, Gereja Katolik
senantiasa mendasarkan semua
pengajaran pada Kitab Suci,
Tradisi Suci para Rasul dan
Magisterium Gereja.
Kedua, kalau yang dituntut dari
pertanyaan tersebut adalah
perkataan persis “Purgatorium”
atau “Api Penyucian”, maka
kita akan pernah
menemukannya, sama seperti
kita tidak pernah menemukan
kata “Trinitas”. Namun, bukan
berarti kalau tidak disebutkan
secara eksplisit, maka kita tidak
perlu mempercayainya.
Faktanya, kita mempercayai
dogma Trinitas walaupun tidak
ada perkataan “Trinitas” di

mereka yang wafat dalam
keadaan belum sempurna dalam
kasih, perlu dimurnikan atau
disempurnakan terlebih dahulu,
dan pemurnian ini disebut
Purgatorium (Api Penyucian).

dalam Kitab Suci. Kalau kita
menyimak Kitab Suci, maka
kita akan dapat melihat
pengajaran tentang adanya Api
Penyucian, yang diajarkan
dalam beberapa ayat berikut ini:
Kej 3:23-24; 2Sam 12:13-14;
Bil 20:12; Luk 1:20; Mzm
99:8; 2Taw 6:23: Dosa
membawa konsekuensi.
Maka, walaupun kita telah
mendapatkan pengampunan,
namun kita juga harus tetap
menanggung konsekuensi
dosa, yang bisa ditanggung di
dunia ini atau di dunia yang
akan datang.







1Yoh 5:16-17; Yak 1:14-15:
Perbedaan dosa ringan dan
dosa berat. Dosa berat
mendatangkan maut atau
neraka, sedangkan dosa
ringan mendatangkan
penghukuman/ ganjaran
namun bukan neraka.
 Ef 2:8; Tit 2:11, 3:7; Yak
2:17,24,26, Gal 5:6, Why
21:27; Ibr 12:14: Kita
diselamatkan karena kasih
karunia, iman dan perbuatan
kasih. Namun, walaupun kita
diberi karunia oleh Tuhan
serta mempunyai iman, tapi
jika tidak sempurna dalam
kasih, maka setelah kita
meninggal, kita tidak dapat
langsung masuk Surga dan
memandang Allah. Sebab,
tanpa kekudusan tak
seorangpun dapat masuk
Sorga. Secara implisit hal ini
menunjukkan bahwa, bagi





Mat 12:32: Ada dosa yang
tidak dapat diampuni di dunia
ini dan di dunia akan datang.
Pernyataan ini menunjukkan
bahwa ada dosa yang dapat
diampuni di dunia yang akan
datang.
1Kor 3:11-15: Pekerjaan setiap
orang yang mengimani Kristus,
akan diuji, namun orang itu
akan diselamatkan, seperti dari
dalam api. Pengujian ini tidak
terjadi di Surga, karena di
Surga segalanya telah
sempurna sehingga tidak
diperlukan pengujian.
Demikian pula, ujian ini juga
tidak terjadi di neraka, karena
neraka merupakan ‘tempat’
penghukuman kekal bagi
mereka yang telah menolak
Kristus, maka semua yang
berada di sana tidak dapat
beroleh keselamatan dan
beralih ke Surga. Sedangkan
dikatakan di 1Kor 3:15 bahwa
setelah diuji, jiwa tersebut
akhirnya dapat memperoleh
keselamatan.
1Ptr 1:7: Iman kita akan diuji
kemurniannya oleh api.
1Ptr 4:6: Injil diberitakan
kepada orang-orang mati.
2Mak 12:38-45: Yudas Makabe
memberikan korban penghapus
dosa bagi sesamanya yang
sudah meninggal. Ini hanya
mungkin kalau mereka percaya
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bahwa ada satu kondisi di mana
kondisi itu bukan Sorga dan
juga bukan neraka.






Ibr 9:27; Luk 16:19-31:
Pengadilan Khusus: sesaat
setelah kita wafat.
Luk 8:17; Mat 25:32-33:
Pengadilan terakhir: di
akhir zaman.
2Tim 1:16-18: Rasul
Paulus mendoakan
sahabatnya Onesiforus,
yang telah meninggal.

CARA BAHAGIA
Jika kekayaan bisa membuat
orang bahagia, tentunya Adolf
Merckle, orang terkaya dari
Jerman, tidak akan
menabrakkan badannya ke
kereta api.
Jika ketenaran bisa membuat
orang bahagia, tentunya Michael
Jackson, penyanyi terkenal di
USA, tidak akan meminum obat
tidur hingga overdosis.
Jika kekuasaan bisa membuat
orang bahagia, tentunya G.
Vargas, presiden Brazil, tidak
akan menembak jantungnya
sendiri.
Jika kecantikan bisa membuat
orang bahagia, tentunya Marilyn
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Monroe, artis cantik dari USA,
tidak akan meminum alkohol dan
obat depresi hingga overdosis.
Jika kesehatan bisa membuat
orang bahagia, tentunya Thierry
Costa, dokter terkenal dari
Perancis, tidak akan bunuh diri,
akibat sebuah acara di televisi.
Ternyata, bahagia atau tidaknya
hidup seseorang itu, bukan
ditentukan oleh seberapa
kayanya, tenarnya, cantiknya,
kuasanya, sehatnya atau sesukses
apapun hidupnya.
Tapi yang bisa membuat
seseorang itu bahagia adalah
dirinya sendiri.. mampukah ia
mau mensyukuri semua yang
sudah dimilikinya dalam segala
hal…
“Kalau kebahagiaan bisa dibeli,
pasti orang-orang kaya akan
membeli kebahagiaan itu. dan
kita akan sulit mendapatkan
kebahagiaan karena sudah
diborong oleh mereka.”
“Kalau kebahagiaan itu ada di
suatu tempat, pasti di belahan
lain di bumi ini akan kosong
karena semua orang akan ke sana
berkumpul di mana kebahagiaan
itu berada .”
Untungnya kebahagiaan itu
berada di dalam hati setiap
manusia. Jadi kita tidak perlu
membeli atau pergi mencari
kebahagiaan itu.

Yang kita butuhkan adalah Hati
yang Bersih dan Ikhlas
serta Pikiran yang Jernih, maka
kita bisa menciptakan rasa
“Bahagia” itu kapan pun, di
manapun dan dengan kondisi
apapun.”
Kebahagiaan itu milik Orangorang yang dapat Bersyukur.

