Hari/Tgl : Minggu, 10 April 2016
Waktu : Misa Kudus 2:30 PM - 4:30 PM
Perayaan & Ramah Tamah 4:30 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 APRIL 2016
Waktu : Misa Kudus -3.00 pm-4.30pm
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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Rekan-rekan KKI Ytk,
Atas nama seluruh staff KKI dan seluruh umat KKI NY sekali lagi saya ingin berterima kasih untuk rekan-rekan
OMK yang sudah membantu untuk mengkoordinir acara Paskah KKINY 2016 dengan coordinator Sdr. Hendra Lie.
Terima kasih atas kerjasamanya dan bantuannya sehingga acara paskah ini bisa berjalan lancar.
Terima kasih juga kepada semua umat KKI NY yang sudah membantu baik moril dan materil yang tidak bisa saya
sebutkan satu persatu sehingga acara ini bisa terlaksana kiranya Tuhan Yesus dan Bunda Maria memberkati
kebaikan Bapak/Ibu/Sdr/I .
Tuhan memberkati
Nofi Siregar
Ketua KKI NY
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Saldo Awal

$

105.31

Kolekte Cash

$

370.00

Koleke Cek

$

30.00 $

(30.00)

Gereja RA

$

(150.00)

Stipendium Romo

$

(150.00)

Perangko & Kertas

$

(140.00)

505.31 $

(470.00)

$
SALDO AKHIR

$

35.31

LAPORAN KEUANGAN SUMBANGAN SOSIAL

Saldo Awal

$

2,095.20

Sumbangan kasih u/kel Sinta Mary

$

(250.00)

(250.00)

Kolekte sosial Feb 14, 2016

$

203.00

Saldo Achir

$
$

2,298.20 $
2,048.20

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

$

1,060.00
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HIDUP BERPENGHARAPAN
BERSAMA KRISTUS YANG
BANGKIT
(Renungan Minggu III Masa
Paskah, 10 April 2016)
Oleh: Rm. Robert Mirsel, SVD
Bacaan-bacaan Kitab Suci Pekan
Ketiga Masa Paskah (10 April
2016) menggambarkan suka-duka
perjuangan hidup para Rasul
Kristus dan pengikut-pengikut
Kristus perdana.
Dalam Kisah Para Rasul (5:2732.40-41), Rasul-Rasul dengan
berani memberikan kesaksian
tentang kebangkitan Yesus serta
mengadakan mukjizat-mukjizat
dalam nama Yesus. Karena itu,
banyak orang percaya dan
dibaptis.
Akan tetapi hal ini
mengganggu para pemimpin
agama Yahudi.
Karena itu,
mereka melarang para rasul untuk
mengajar
dan
mengadakan
mukjizat. Mereka juga mendapat
siksaan dan pengadilan sesat.
Namun, Roh Kudus terus
mendorong mereka untuk berani
bersaksi menyatakan kebenaran
tentang kebangkitan Yesus dan
keselamatan yang dibawaNya
untuk umat manusia. Para murid
tetap memiliki militansi/daya
tahan iman yang sangat kuat. Hal
ini malah makin menarik banyak
orang untuk percaya kepada
Kristus.
Daya kekuatan Roh
Kudus memampukan para rasul
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yang berasal dari kalangan kaum
kecil dan pinggiran ini mampu
mengubah dunia. Di sini tampak
besarnya daya mengubah dari
kebangkitan Yesus dan kekuatan
Roh Kudus yang bisa terjadi pada
setiap orang yang mau percaya dan
menyerahkan diri kepada pekerjaan
Allah.
Bacaan Kedua dari Wahyu (5:1114)
menggambarkan
suasana
surgawi
dalam
penglihatan
Yohanes. Mulai dari Bab 4 hingga
Bab 5 dilukiskan bahwa segala
makhluk dari segala penjuru jagad–
bukan hanya manusia--berhimpun
bersama dan menyembah Allah dan
Anak Domba (Kristus yang telah
bangkit dan duduk di sisi Kanan
Allah Bapa). Di tempat kediaman
Allah semua makhluk hidup ciptaan
Allah punya tempat.
Empat
makhluk yang menjawab “amin”
adalah
Kherubim:
manusia
(makhluk pertama), hewan piaraan
(lembu), binatang liar (singa), dan
rajawali/burung nasar (makhluk
langit) (Bdk. Why. 4:6-8).
Akhirnya, Injil Yohanes (21:1-19)
melukiskan pengalaman para Rasul
akan Yesus setelah Ia bangkit.
Cerita penangkapan ikan yang
diawali dengan kegagalan dan
kemudian menuai banyak hasil
mengandung dua pesan penting:
pertama, bahwa usaha manusia
tanpa Tuhan sia-sia. Tanpa Yesus,
tak ada ikan (rejeki); bersama
Yesus, ada ikan (rejeki). Kedua,
perlu selalu mengundurkan diri dan
berkonsultasi dengan Tuhan dan
sesama
dalam
menghadapi
pekerjaan yang gagal atau kurang
berhasil.
Para murid mendapat
ilham dari Yesus setelah gagal dan

mundur
ke
pantai,
lalu
mendengarkan
Yesus
yang
menyuruh mereka untuk masuk ke
tempat yang lebih dalam dan buang
jala di sebelah kanan. “Dengar
Yesus”, “masuk ke tempat yang
lebih dalam” dan “buang jala di
sebelah kanan” merupakan katakata kunci yang menggambarkan
perlunya reorientasi dalam hidup
dan dalam iman. Banyak orang
tergoda untuk melakukan yang ituitu
saja,
sehingga
tidak
membuahkan hasil atau hasilnya
kurang baik dalam karya maupun
dalam pertumbuhan iman.
Marilah kita senantiasa hidup
berpengharapan pada Yesus yang
bangkit, dan membiarkan RohNya
berkuasa atas hidup kita, sehingga
kita berani menjadi saksi-saksiNya
yang setia dalam suka dan duka,
dalam senang dan susah, dalam
pahit dan manis, dalam peluang dan
tantangan.
Niscaya kitapun
berbangga menjadi murid-murid
Yesus dan pasti juga akan berkenan
berhimpun di hadapan Allah di
tempatNya yang kudus dalam
sukacita abadi bersama para
Khebrubim dan Seraphim. Semoga!
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HUMOR
Umat Katolik mengelilingi
relikwi Don Bosco di
katedral Hong Kong.
Salah satu dari tujuh peti berisi
relikwi St. Johanes Bosco akan
disemayamkan di Macau secara
permanen.
Relikwi itu adalah bagian dari
enam tahun perjalanan dunia dari
tahun 2009 hingga 2015 untuk
memperingati ulang tahun ke-200
kelahiran pendiri Salesian ini.
Sebuah peti yang berisi tulang
dari tangan kanan Don Bosco
disemayamkan di Hong Kong,
Macau dan Taiwan tahun 2011
sebagai bagian dari perjalanan
tersebut.
Sebuah relikwi dari peti itu “akan
tinggal” secara permanen di
Macau, kata Pastor Lanfranco M.
Fedrigotti SDB, provinsial
Salesian Don Bosco (SDB) di
Tiongkok.
Relikwi itu yang kemungkinan
akan disemayamkan di Instituto
Salesiano Macau, rumah induk
Provinsi Salesian Tiongkok dan
Regio Asia Timur – Oceania,
yang juga sebuah sekolah yang
dikelola Salesian.
St. Louis Versiglia, seorang imam
Salesian Italia yang bersama lima
sahabatnya, yang menjadi martir
di Tiongkok tahun 1906,

mendirikan sekolah teresbut. Kini
sekolah itu sedang diperluas.
Nelson Wong, ketua perhimpunan
alumni Instituto Salesiano
mengatakan keluarga Salesian
seluruh Macau sangat
bersemangat.
“Kami berharap perluasan gedung
sekolah itu dapat diselesaikan
secepat mungkin dan memberikan
ruang yang cocok untuk relikwi
tersebut sehingga kami bisa tetap
dekat dan menghormati Don
Bosco,” kata Wong.
Pada 7 Maret 2011 relikwi itu
pernah dibawa ke Jakarta, dan
disemayamkan di Kapel Wisma
SDB Sunter Jaya, dan kemudian
dibawa ke Paroki St. Yohanes
Bosco Danau Sunter, Jakarta
Utara, untuk diperlihatkan kepada
umat Katolik.
Sumber: ucanews.com

QUOTE
Orang memerlukan dua
tahun untuk berbicara, tetapi
limapuluh tahun untuk
belajar tutup mulut.
(Ernest Hemingway)

Lilin Pembuat Banyak
Anak
Seorang ibu muda bertemu
pendetanya
“Apa kabar? Bagaimana
suamimu?” Sapa pak pendeta.
“Saya ingat menikahkan
kalian 5 tahun lalu. Berapa
anaknya sekarang?”
Mendengar itu, si ibu muda
tertunduk, “kami belum
punya anak pak”
Pak pendeta berkata, “besok
saya ikut ziarah ke betlehem.
Saya akan menyalakan lilin
disana dan berdoa u/ kalian”
Beebrapa tahun kemudian,
mereka bertemu lagi.
“Bagaimana kabar kalian?
Sudah punya anak?” Sapa
pak pendeta.
Ibu itu menjwb, “sudah pak.
Anak pertama kami kembar
4. Lalu tiap tahun saya
melahirkan seorang anak.
Sekarang anak kami sudah
8.”
“Luar biasa!” Kata pak
pendeta setengah kaget
setengah gembira.
“Bagaimana suamimu?”
Jawab si ibu, “baik. Ia sedang
ke betlehem.”
Pak pendeta bertanya,
“Ziarah?”
Si ibu menggeleng, “Tidak. Ia
mau mematikan lilin yg
bapak nyalakan di sana.
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POJOK ROHANI
KATEKISMUS

Jika Kasih itu tidak
cemburu, mengapa
Allah cemburu?
Ada orang bertanya, jika Allah
adalah Kasih dan kasih itu tidak
cemburu (1 Kor 13:4), mengapa
dikatakan bahwa Allah itu
cemburu (Kel 20:5; Ul 4:24)?
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perasaan negatif, ataupun positif.
Rasul Paulus menggunakan kata
yang sama ini, zeloo, ‘earnestly
desire’, yang diterjemahkan LAI
dengan ‘berusahalah untuk
memperoleh’, yaitu untuk
memperoleh karunia-karunia
rohani (lih. 1Kor 12:31; 14:1,39).
Atau yang lebih eksplisit adalah
dalam suratnya yang kedua
kepada jemaat Korintus, Rasul
Paulus berkata:

“Sebab aku cemburu kepada
kamu dengan cemburu ilahi.
Karena aku telah mempertunangkan
kamu kepada satu laki-laki untuk
membawa kamu sebagai perawan
suci kepada Kristus. Tetapi aku
Istilah ‘cemburu’ yang kita
takut, kalau-kalau pikiran kamu
pahami sekarang memang
cenderung mengarah kepada arti disesatkan dari kesetiaan kamu yang
sejati kepada Kristus, sama seperti
negatif. Artinya sering
dihubungkan dengan rasa iri, atau Hawa diperdayakan oleh ular itu
dengan kelicikannya. Sebab kamu
curiga terhadap pihak lain.
sabar saja, jika ada seorang datang
Nampaknya inilah yang terjadi
dalam jemaat sebagaimana ditulis memberitakan Yesus yang lain dari
pada yang telah kami beritakan,
oleh Rasul Paulus di dalam
atau memberikan kepada kamu roh
suratnya di Korintus (lih. 2Kor
12:20) dan Roma (lih. Rm 13:13). yang lain dari pada yang telah kamu
terima atau Injil yang lain dari pada
Rasul Paulus mengkhawatirkan
yang telah kamu terima.” (2 Kor
adanya “perselisihan dan iri
hati…./ quarelling and jealousy 11:2-4)
(RSV) dalam jemaat.
Pada ayat-ayat tersebut, ‘cemburu’
mempunyai arti positif, yaitu:
Namun dalam Kitab Suci, kata
yang sama, dapat digunakan untuk mengasihi sedemikian, sehingga
menjaga agar jangan sampai yang
menggambarkan arti yang baik.
dikasihi tersesat dan tidak setia.
Kata ‘cemburu’ dalam bahasa
Ibrani adalah qi’nah, atau dalam Dalam arti yang positif inilah, Allah
bahasa Yunani zelos, mempunyai dikatakan sebagai Allah yang
akar kata ‘hangat/ panas’. Maka cemburu. Allah tidak cemburu
dalam arti iri hati terhadap bangsa
tergantung konteksnya, kata
Israel, tetapi bahwa Ia begitu
‘cemburu’ ini dapat digunakan
untuk menggambarkan baik suatu mengasihi bangsa Israel dengan
kasih yang kuat bagaikan api yang

panas, yang tidak menghendaki
umat-Nya mendua hati.
Demikianlah kita membaca dalam
Kitab Ulangan, “Sebab TUHAN,
Allahmu, adalah api yang
menghanguskan, Allah yang
cemburu” (Ul 4:24); sebagai
kesimpulan dari nasihat Nabi Musa
agar bangsa Israel tidak melupakan
perjanjian dengan Allah, dengan
menjadi tidak setia (lih. Ul 4:2123). Di sini Kitab Suci
menggambarkan perkawinan rohani
antara Allah dengan umat-Nya
bagaikan kasih antara suami dan
istri. Allah menghendaki agar
bangsa pilihan-Nya hanya
menyembah-Nya sebagai Allah
yang satu-satunya. Sayangnya,
bangsa Israel berkali-kali tidak setia
kepada Allah, mereka berpaling
kepada para dewa/ berhala,
sehingga dalam Kitab Suci sering
dikatakan bahwa bangsa Israel dan
Yehuda ‘bersundal’ (lih. Yer 3:610). Sebaliknya, Allah adalah Allah
yang tetap setia. Allah tetap
menunjukkan bahwa kasih-Nya
kepada umat-Nya itu adalah kasih
yang begitu total dan kuat/ intense,
yang menghendaki balasan yang
serupa. Ia menjaga umat-Nya
dengan kasih yang ‘cemburu’ dalam
arti positif, yang tak ingin
bertoleransi dengan kehadiran allahallah lain di tengah umat-Nya (lih.
Kel 20:3-6, Yos 24:24-16,19-20,
dst). Arti ‘cemburu’ ilahi yang
sedemikian berbeda dengan
‘cemburu’ yang disebutkan oleh
Rasul Paulus dalam 1 Kor 13:4.
Namun karena akar katanya sama,
arti positif dan negatif dari kata
tersebut, disampaikan dalam kata
yang sama
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Info
 Doa rosario setiap bulan di Sabtu
pertama bertempat di rumah ibu Marie
Liwan jam 3 siang. Jika ada yang
ingin mengadakan doa rosario di
tempat/rumah umat, silakan
menghubungi sie rosario Ibu Ratna
Djuhari dan Ibu Marie Liwan.
 Pertemuan sel KTM:
*Santa Maria (dewasa)
-Jumat 1 April 2016 pk 7 malam
-Sabtu 23 April 2016 pk 1 siang
Bisa hubungi Pieter untuk keterangan
(pieterps@yahoo.com)
* Santo Francis (dewasa muda)
Bisa hubungi Devika dan Gabriella
untuk keterangan lebih lanjut
(ddevika89@gmail.com,
gabriellafoe@gmail.com)
 Persekutuan Doa PDKK NY

Sabtu, 16 April 2016
Jam: 12 tepat
Tempat: Kediaman Christopher &
Sofia
Alamat : 4108 Parsons Boulevard apt
1G, Flushing
Pembawa Firman, Rm. Rober Mirsel
Contact Person: Henny Winata
347 624 2666
 Untuk baptisan bayi mohon Ibu Gisela

Gunawan
(giselagunawan@yahoo.com)
 Mohon agar setiap umat yang ingin

menerima email/info mengenai kki
harap segera ber-subscribe di
kkiny-subscribe@yahoogroups.com
 Ramah tamah KKI NY sesudah Misa
di RA church setiap mgg ke2.Umat
diharapkan membawa potluck..
 Kritik dan Saran kegiatan KKI NYC
silahkan dikirim ke mail:
info@kkiny.org

