Hari/Tgl : Minggu, 13 Desember 2015
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 NATAL 2015
Hari/Tgl : Minggu, 27 Desember 2014
Waktu : Misa Kudus 2:30 PM - 4:00 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)
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.

Hal - 2

Buletin KKI NY – Edisi 60–Volume 60

Rekan-rekan KKI Ytk,
Tidak terasa kita sudah memasuki bulan yang terakhir di tahun 2015. Tidak terasa pula sebentar lagi tahun ini akan
kita lewati. Banyak sudah yang tejadi dan kita lewati sepanjang tahun 2015. Karena kasih Tuhan sajalah tentunya
kita bisa memasuki bulan terakhir ini yang juga tentunya bulan yang penuh bermakna untuk kita umat Kristiani.
Pada bulan ini yaitu di bulan Desember kita akan merayakan kelahiran Tuhan kita Yesus Kristus. Marilah kita
mempersiapkan hati dan pikiran kita untuk menyambut kedatanganNya denga penuh sukacita dan kerendahan hati
sembari memohon ampun juga akan kesalahan-kesalahan kita selama di tahun 2015.
Kerendahan hatiNya yang mau hadir diantara kita dengan kelahirannya di dunia ini kiranya memberikan kita
semangat selalu untuk kita dalam semangat melayani terhadap sesama kita. Kerendahan hatiNya jugalah yang
mengajarkan kita untuk kesabaran dalam menghadapi tantangan-tantangan dikemudian hari yang akan kita hadapi.
Untuk itu marilah kita persiapkan diri kita dalam menyambut kedatangannya.

Tuhan memberkati
Nofi Siregar
Ketua KKI NY
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Info
Saldo Awal

$

2,461.53

Kolekte Cash

$

466.00

Kolekte Cek

$

20.00

$

(20.00)

Hut KKI (Stipendium Romo, sie acara, Sie Konsumsi & Printing)

$

(1,735.27)

Gereja Ressurection (Mgg ke-2 Nov 8)

$

(150.00)

Stipendium Romo (Mgg ke-2 Nov 8)

$

(150.00)

Perangko & Kertas

$

(125.00)

Pembelian Tinta

$

(145.95)

Gereja Bartholomew

$

(150.00)

Stipendium Romo

$

(150.00)

Perlengkapan konsumsi

$

(48.00)

Pembelian Guitar listrik

$

(262.00)

Gereja Bartholomew

$

(150.00)

Stipendium Romo

$

(150.00)

Pengeluaran Thanksgiving

$

(80.00)

Pembelian mike 4 buah dan kabel2 sound system

$

(405.00)

$

(3,721.22)

Kolekte Cash

$

Kolekte Cash

399.00

$

359.00

$
SALDO AKHIR

 Doa rosario setiap bulan mgg I
bertempat di rumah ibu Marry
liwan jam 3 siang. Jika ada yang
ingin mengadakan doa rosario di
tempat/rumah umat, silahkan
menghubungi sie rosario Ibu Ratna
Djuhari dan Ibu Marry Liwan.

3,705.53

$

(15.69)

LAPORAN KEUANGAN SUMBANGAN SOSIAL

Saldo Awal

$

November 8, 2015

2,776.20

$

180.00

November 21, 2015 (Total $141)
Sumbangan u/ Kel. Yenny Kosim

$

Sumbangan u/ pembangunan St. Bartholomew (Okt)

$

(100.00)

Sumbangan u/ pembangunan St. Bartholomew (Nov)

$
$

(100.00)
(150.00)

$

(600.00)

Sumbangan natal u/perwakrin

$
$

Saldo Achir

2,956.20
2,356.20

$

-

 Untuk baptisan bayi mohon Ibu
Gisela Gunawan
(giselagunawan@yahoo.com)

LAPORAN PENGELUARAN ULTAH KKI KE-30
DESCRIPTION

TOTAL

Sie Printing
Sie Acara
Sie Dekorasi & Perlengkapan
Sie Konsumsi
Gereja Bartholomew
Stipendium Romo

$
$
$
$
$
$

TOTAL PENGELUARAN

$

(250.00)

 Pertemuan sel KTM:
*Santa Maria (dewasa)
1) Jumat 11 Des 2015 pk 7 malam
Di kediaman Marie Liwan (94-11
59th Ave #B16, Elmhurst)
2) Sabtu 19 Des 2015 pk 1 siang
Di kediaman Jenny Tan (66-01
Burns St #2E, Rego Park)
* Santo Francis (dewasa muda)
1) Jumat 4 Des 2015 pk 7 malam
Di kediaman Devika (67 Wall St
#21M, New York 10005)
2) Jumat 18 Des 2015 pk 7 malam
Bisa hubungi Devika untuk
keterangan lebih lanjut
(ddevika89@gmail.com)

131.70
124.42
192.58
186.57
400.00
700.00

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

1,735.27

 Ramah tamah KKI NY sesudah
Misa di RA church setiap mgg
ke2.Umat diharapkan membawa
potluck..

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

 Kritik dan Saran kegiatan KKI
NYC silahkan dikirim ke mail:
info@kkiny.org
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MENANTI DENGAN
SUKACITA DAN BERBUAT
BAIK
(Renungan Untuk MInggu III Masa
Advent, 2015)
Zef. 3:14-18; Fil. 4:4-7; Lk.3:10-18
Oleh: Rm. Robert Mirsel, SVD

Ketika disampaikan bahwa Paus
Fransiskus hendak mengunjungi
Amerika Serikat tahun ini, banyak
umat Katolik bergembira dan
berharap bisa bertemu langsung
beliau atau sekurang-kurangnya bisa
melihatnya dari dekat.
Ketika hari-hari kedatangan makin
dekat, makin banyak orang sibuk
mempersiapkannya. Termasuk di
antaranya seorang imigran asal
Puerto Rico dan seorang bruder
yang sibuk menyiapkan sebuah
kursi khusus untuk Paus.
Di
Washington DC, di New York dan
Philadelphia semua orang sibuk
hingga saatnya Paus berkunjung
selama lima hari—22-27 September
2015.
Orang menanti dengan
kesibukan dan berbagai kegiatan.
*************
Kita sudah memasuki masa Advent
tahun 2015. Ini adalah masa khusus
dalam lingkaran tahun liturgi di
mana orang-orang Kristen, termasuk
orang Katolik menyiapkan diri
untuk menyongsong Natal, yakni
peringatan kelahiran Yesus Kristus
lebih dari 2000 tahun yang lampau.
Lebih dari peringatan, kita orang
Katolik merayakan Natal sebagai
peristiwa Tuhan secara baru hadir
kembali dalam hidup kita sebagai
Sabda yang menjelma menjadi
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manusia. Ia dating untuk membaharui
diri kita.
Namun, kita menyongsong Natal
bukan dengan bersikap pasif; bukan
menanti dengan berpangku tangan
saja. Kita berbuat sesuatu sebagai
tanda kita mempersiapkan kedatangan
Tuhan dalam hidup kita pribadi,
dalam keluarga dan dalam komunitas
kita.
Injil Lukas 3:10-18 menampilkan
tokoh Yohanes yang mengingatkan
orang-orang Israel agar menyiapkan
diri bagi kedatangan Mesias, sang
Juru Selamat dengan bertobat.
Bertobat mengandung dua arti:
pertama, berhenti berbuat dosa.
Artinya, orang mesti menahan diri
dari mengulangi perbuatan-perbuatan
atau sikap-sikap atau tutur kata yang
melukai, merusak
dan bahkan
mematikan relasi dengan Tuhan,
sesama dan diri sendiri dan dengan
alam ciptaan. Yang kedua, bertobat
berarti mengupayakan perbuatanperbuatan baik. Yohanes memberikan
anjuran konkrit kepada mereka yang
bertanya kepadanya: “Lalu, apa yang
harus kami perbuat?” Kepada orang
banyak ia menganjurkan agar mereka
membagi pakaian dan makanan
kepada sesame yang miskin; kepada
para
pemungut
cukai
yang
menganjurkan agar tidak korupsi
dengan menagih lebih banyak dari
yang ditentukan; dan kepada para
prajurit ia menganjurkan agar mereka
tidak memeras dan merampas (Bdk
Lk. 3:14).
Kalau kita bertemu dengan Yohanes
Pembaptis, kita tidak bertanya
kepadanya bagaimana caranya supaya
jangan berdosa lagi, tetapi lebih tepat
bertanya bagaimana supaya hidup ini
secara aktif dan kreatif terisi dengan
lebih banyak berbuat baik kepada
sesama.

Nabi Zefaniah (3:14-18) dan Rasul
Paulus dalam sueratnya kepada
Jemaat Filipi (4:4-7) mengajak kita
untuk bersukacita selalu dalam Tuhan.
Sukacita itu datangnya bukan dari
tidak buat apa-apa melainkan karena
kita banyak berbuat baik. Sukacita
kita pada hari Natal tergantung dari
apakah kita merasa sudah cukup
banyak berbuat baik sebagai tanda
persiapan kita menyongsong Dia;
dan bukannya bersukacita karena
tidak berbuat apa-apa.
Seorang
dokter
diwawancarai
bagaimana ia mempersiapkan diri
untuk merayakan Natal. Ia menjawab:
“Saya
buka
pemeriksaan
dan
pengobatan gratis selama masa
Advent supaya banyak orang bisa
merayakan Natal dengan sehat dan
bahagia.”
Mari kita minta kepada Yohanes
petunjuk apa yang harus kita perbuat
agar masa Advent ini semakin berarti
bagi kita dan sesama; dan yang
membuat kita akhirnya bahagia
menyongsong Sang Juru Selamat pada
hari Natal nanti. Selamat memasuki
Masa
Advent
dan
Selamat
Mempersiapkan diri Bagi Kedatangan
Kristus dengan hati penuh sukacita
dan limpah perbuatan baik.

QUOTE
Jika Anda dapat
memimpikannya,
Anda dapat
melakukannnya.
Ingatlah, semua ini diawali
dengan seekor tikus,
Tanpa inspirasi…. kita
akan binasa.
(Walt Disney,Pendiri Walt
Disney Corporation)
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SEPUTAR BERITA KATOLIK
Semangat misionaris
diwujudkan melalui
kesaksian, bukan
konversi, kata Paus
Paus Fransiskus merayakan Misa di
Stadion Barthelemy Boganda di
Bangui, Republik Afrika Tengah, 30
November.
Semangat misionaris diwujudkan
dengan menyebarkan cinta,
kemanusiaan dan iman melalui
kesaksian dan bukan melalui
konversi, kata Paus Fransiskus.
Iman terhadap Yesus Kristus
pertama berbagi melalui “kesaksian
kemudian dengan kata-kata,” kata
Paus pada 2 Desember dalam
audiensi umum mingguannya di
Vatikan.Paus berpesan kepada
hadirin dengan bercermin pada
perjalanannya ke Afrika pada 25-30
November ketika ia mengunjungi
Kenya, Uganda dan Republik Afrika
Tengah.
Dia mengatakan bahwa dia berhenti
pertama di Kenya adalah sebuah
negara “yang mewakili tantangan
global zaman kita” dalam
menyajikan “model pembangunan”
yang peduli untuk menciptakan cara
“seimbang, inklusif dan
berkelanjutan”.
Skandal global
“Ini adalah sebuah skandal, tidak
hanya di Afrika, tapi juga di sini, di
mana-mana,” kata Paus.
Menekankan perlunya memberikan
kesaksian “kekayaan alam dan
spiritual” dari negara itu, Paus
teringat korban serangan teroris di

Garissa Universitas pada 2 April di
mana militan Al-Shabaab
mengeksekusi 148 mahasiswa Kristen.
“Darah mereka adalah benih
perdamaian dan persaudaraan untuk
Kenya, Afrika dan bagi seluruh
dunia,” kata Paus.
Sebuah contoh dari buah kesaksian
seperti itu tercermin dalam sejarah
Uganda, perjalanan kedua, di mana
mengenang umat Katolik abad ke-19.
Paus Fransiskus menyampaikan
terima kasih kepada para katekis,
organisasi amal dan kaum muda dari
negara itu yang “melindungi karunia
harapan dan berusaha hidup sesuai
dengan Injil”. Paus mengatakan
bahwa di akhir perjalanannya ke
Republik Afrika Tengah, ia dibawa ke
“jantung Afrika” dan itu adalah alasan
utama untuk kunjungannya mengingat
bahwa negara itu “mengalami
penderitaan begitu banyak.”
Pembukaan awal Pintu Suci di
katedral Bangui, katanya, dilakukan
sebagai “tanda iman dan harapan bagi
orang-orang dan secara simbolis untuk
seluruh warga Afrika yang paling
membutuhkan pertolongan dan
penghiburan.” Paus Fransiskus
mengatakan bahwa Misa penutupan di
stadion Bangui adalah “indah” dan
mengagumkan karena ia melihat
begitu banyak orang muda. Dia juga
mengungkapkan kekagumannya
kepada para misionaris di Afrika, pria
dan wanita “yang telah meninggalkan
segala sesuatu” demi Injil. Paus ingat
ketika ia bertemu seorang biarawati
Italia berusia 81 tahun bersama
dengan seorang gadis berusia 3 tahun
yang memanggilnya “nonna”
(nenek). Keduanya melakukan
perjalanan mengerikan dengan
sampan ke Bangui untuk kunjungan

Paus. Biarawati itu, katanya,
mengatakan kepadanya bahwa dia
bekerja sebagai perawat di Kongo dan
kemudian menjadi seorang dokter
kandungan, membantu lebih dari
3.000 bayi. “Bagaimana para
misionaris begitu berani,” kata Paus.
“Seperti biarawati ini, ada begitu
banyak biarawati, ada begitu banyak
imam, dan ada begitu banyak religius
yang mengabdikan ‘hidup mereka
demi Yesus Kristus. Indah untuk
melihat ini! Sangat indah!”
Paus mengajak semua orang muda
merenungkan panggilan mereka dan
“mungkin bisa menjadi misionaris”
dan mewartakan melalui kesaksian
hidupa mereka. “Iman diwartakan
pertama melalui saksi, kemudian
dengan kata-kata, tetapi perlahanlahan.” Sumber: ucanews.com

HUMOR
Hantu cewek
Kenapa hantu cewek umumnya
pakai daster panjang ?
Jawab: karena kalau pakai tank
top ntar kuburan jadi rame bunyi
“suit -suiiiiitttt”
Beda Kurus dan Gemuk
Apa bedanya orang kurus dan
orang gemuk?
Jawab: Orang kurus makan hati,
orang gemuk makan tempat
Kera
Kera apa yg bikin heboh jg bikin
repot?
Jawab: KERAcunan makanan.
Hewan
Hewan apa yg bisa kaya..??
Jawab: HE WAN to be
Millionare..

Pocongan
Di atas putih trus dibawah
kuning, ayo apaan tuh?
Jawab: pocong nginjak e’e

Hal - 6

Buletin KKI NY – Edisi 60–Volume 60

POJOK ROHANI
KATEKISMUS

Apakah perbedaan Maria
dan Zakharia ketika
menerima kabar gembira?
Ada perbedaan sikap antara Bunda
Maria dan Zakharia ketika bertemu
dengan malaikat. Keduanya
memang menerima kabar gembira,
yang satu menerima kabar gembira
akan kelahiran Kristus Tuhan dan
yang satu mendengar kabar tentang
kelahiran seorang nabi besar. Mari
kita melihat perbedaan antara
Zakharia dan Maria dalam
menyikapi kabar gembira yang
disampaikan oleh malaikat Gabriel.
1. Terkejut karena tidak percaya.
“18 Lalu kata Zakharia kepada
malaikat itu: “Bagaimanakah aku
tahu, bahwa hal ini akan terjadi?
Sebab aku sudah tua dan isteriku
sudah lanjut umurnya. 19 Jawab
malaikat itu kepadanya: “Akulah
Gabriel yang melayani Allah dan
aku telah diutus untuk berbicara
dengan engkau dan untuk
menyampaikan kabar baik ini
kepadamu.
20 Sesungguhnya engkau akan
menjadi bisu dan tidak dapat
berkata-kata sampai kepada hari, di
mana semuanya ini terjadi, karena
engkau tidak percaya akan
perkataanku yang akan nyata
kebenarannya pada waktunya.” (Lk
1:18-20)
Dari teks di atas, kita tahu bahwa
Zakharia terkejut akan pesan yang

disampaikan oleh malaikat, namun
juga menyatakan
ketidakpercayaannya dengan
mengatakan bahwa dia sudah tua
dan istrinya sudah lanjut umurnya.
Kalau diperhatikan
ketidakpercayaan Zakharia menjadi
sesuatu yang tidak dapat ditolerir,
karena: malaikat tersebut datang di
tempat yang kudus – yaitu di dalam
bait Allah, ketika dia sedang
melakukan tugas keimanannya di
hadapan Tuhan (lih. ay 8-9),
malaikat tersebut membawa kabar
sukacita dan pembebasan bagi
semua orang serta nama Allah akan
dipermuliakan.
2. Terkejut karena kerendahan
hati
“28 Ketika malaikat itu masuk ke
rumah Maria, ia berkata: “Salam,
hai engkau yang dikaruniai, Tuhan
menyertai engkau. 29 Maria terkejut
mendengar perkataan itu, lalu
bertanya di dalam hatinya, apakah
arti salam itu.” (Lk 1:28-29)
Walaupun Maria juga bertanya sama
seperti Zakharia, namun pertanyaan
Maria bukanlah merupakan
cerminan ketidakpercayaan, namun
lebih merupakan cermin kerendahan
hati. “Engkau yang dikaruniai
Tuhan” dalam RSV diterjemahkan
sebagai “Hail Mary, full of grace”
merupakan suatu ungkapan rahmat
yang penuh (full), sehingga tidak
ada celah dosa dan “hail”
merupakan suatu ungkapan
penghormatan yang begitu luar
biasa. Dari salam ini, kita dapat
melihat bahwa Gabriel memberikan
penghormatan yang begitu besar
kepada Maria.

Dalam kerendahan hatinya, Maria
terkejut mendengar salam yang begitu
luar biasa dari seorang malaikat.
Demikian sempunanya Tuhan
mempersiapkan Maria, sehingga St.
Agustinus menuliskan bahwa salam
itu adalah sama seperti Malaikat
Gabriel mengatakan “He is more with
you than He is with me; He Himself is
in your heart, He is (made) in you
womb, He fills your soul, He fills your
womb.” (Sermo de Naivitate Domini,
4)
Kita tidak pernah tahu apakah
sebelumnya Bunda Maria pernah
didatangi oleh malaikat atau tidak.
Namun, yang jelas, Bunda Maria
adalah penuh rahmat (ay. 28),
memperoleh kasih karunia di hadapan
Allah (ay. 30) dan menjadi Bunda
Kristus, yang adalah sungguh Allah
dan sungguh manusia (ay. 31).

PERLOMBAAN
BERHADIAH
PEMBUATAN LOGO
JAMBOREE 2017
Silahkan bagi teman2
KKI NY yang dapat
memberikan/membuat logo
untuk Jamboree 2017 bisa
email ke
Pengurus_jamboree2017@
yahoogroups.com
Paling lambat tanggal 21
Desember. Pemenang akan
mendapatkan hadiah $100
dan akan diberikan pada
bulan January pada misa
minggu ke-2
Logo tsb akan dipakai
untuk Logo
Jamboree 2017 di NY
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