Hari/Tgl : Minggu, 10 Januari 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 Januari 2016
Waktu : Misa Kudus -3.00 pm-4.30pm
Pemimpin Misa: TBA
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,
Tidak terasa waktu bergulir begitu cepat. Pertama-tama marilah kita ucapkan syukur kepada Tuhan yang telah
memberikan nikmat kesehatan jasmani dan rohani kepada kita semua sehingga pada kesempatan hari ini kita diberi
kesempatan untuk bisa memasuki Tahun 2016. Masa lalu adalah kenangan, masa kini adalah kenyataan, masa depan
adalah harapan. Kiranya ditahun yang baru ini kita semua boleh dilimpahi berkat, kesehatan dan kekuatan selalu.

Mudah-mudahan dengan datangnya tahun baru 2016 ini kita dapat mempergunakan berkat yang telah
diberi oleh Tuhan Yesus dengan sebaik-baiknya untuk bisa menjadi berkat dimanapun kita berada terlebih
lagi untuk orang-orang tercinta kita.
Terima kasih sekali lagi atas bantuan baik moril dan materil juga partisipasinya dalam semua kegiatan-kegiatan
KKI NY selama tahun 2015. Jika ada kesalahan dan kekurangan mohon dimaafkan.

Tuhan memberkati
Nofi Siregar
Ketua KKI NY
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Saldo Awal

$

(15.69)

Kolekte Cash

$

323.00

Gereja Ressurection Ascension

$

(150.00)

Stipendium Romo

$

(150.00)

$

(300.00)

$

(250.00)

$

(250.00) $

SALDO AKHIR

$

307.31

$

7.31

LAPORAN KEUANGAN SUMBANGAN SOSIAL

Saldo Awal

$

2,356.20

Sumbangan kasih u/kel Jatikusuma
Kolekte sosial December 13, 2015

$

Saldo Achir

$
$

111.00

2,467.20
2,217.20

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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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)
1) Jumat 8 Jan 2016 pk 7 malam
Di kediaman Marie Liwan (94-11 59th Ave
#B16, Elmhurst)
2) Sabtu 23 Jan 2016 pk 1 siang
Di kediaman Ninik dan Yohanes (90-52 51st
ave,1st floor, Elmhurst)
* Santo Francis (dewasa muda)
1) Jumat 8 Jan 2016 pk 7 malam
2) Jumat 22 Jan 2016 pk 7 malam
Di kediaman Devika (67 Wall St #21M, New
York 10005)
Bisa hubungi Devika untuk keterangan lebih
lanjut (ddevika89@gmail.com)
 Pertemuan PDKK setiap bulan mnggu ke-3.

Untuk waktu dan tanggal akan diberitahukan
melalui mailing list bisa hub Bp. Heryawan
Tedjawardana (ht@tedjawardana.com)
 Untuk baptisan bayi mohon Ibu Gisela

QUOTE
Jenius adalah 1 % inspirasi dan 99 %
keringat.
Tidak ada yang dapat menggantikan kerja
keras.
Keberuntungan adalah sesuatu yang terjadi
ketika
kesempatan bertemu dengan kesiapan.
Thomas A. Edison, Penemu dan Pediri Edison
Electric Light Company

HUMOR
Pengakuan Dosa di Gereja
X (ke gereja): "Bapa Pastor, aku... aku telah
berdosa..."
Pastor: "Bicaralah, anakku, kamu ada urusan
apa?"
X: "Pada waktu Perang Dunia kedua, aku telah
menyembunyikan seorang Yahudi yang dikejarkejar oleh kaum Nazi..."

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

email/info mengenai kki harap segera bersubscribe 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

Pastor: "Ini kan suatu perbuatan yang baik,
mengapa kamu merasa dirimu terdosa?"
X: "Aku telah menyembunyikannya di dalam
ruang bawah tanah di rumahku... dan... dan lagi,
sku minta dia setiap hari membayar uang sewa
sebanyak 150 Franc..."
Pastor: "Kamu kini bertobat apa untuk urusan
ini? Jika demikian halnya..."
X: "Tetapi, aku... aku sampai sekarang masih
belum memberitahunya bahwa Perang Dunia
kedua telah berakhir!"

Source: http://www.ketawa.com/2015/11/11346pengakuan-dosa-di-gereja.html
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SEPUTAR BERITA KATOLIK
Hindu dan Muslim
sangat mendukung Ibu
Teresa menjadi orang
kudus

negeri ini,” kata Navaid Hamid,
sekretaris Dewan Minoritas Asia
Selatan, kepada ucanews.com.

Mohammad Junaid Khan, seorang
Umat Hindu dan umat Muslim di Muslim dan koordinator forum
India mengatakan Gereja Katolik lintas agama Minhaj-ul-Quran,
mengatakan kepada ucanews.com
seharusnya tidak menunggu
keajaiban untuk menyatakan Ibu bahwa gelar tersebut seharusnya
diberikan kepada dirinya jauh
Teresa dari Kalkuta menjadi
sebelumnya.
orang kudus.

menjadi santa tanpa mukjizat,”
katanya.
Ibu Teresa lahir di Skopje, sekarang
ibukota Makedonia. Dia datang ke
India tahun 1929 sebagai novis
biarawati Loreto. Dia meninggalkan
kongregasi itu di akhir 1940-an dan
mendirikan Kongregasi MC untuk
melayani orang termiskin dari yang
miskin.

“Pekerjaan yang dilakukannya tidak Kongregasinya memiliki 5.044
terkait dengan agama tertentu dan suster di 768 biara – 515 di luar
orang-orang di masyarakat dapat
negeri dan 243 di India.
belajar banyak dari dia,” kata Khan.
Ibu Teresa meninggal akibat
“Kemanusiaan adalah agama
serangan jantung di rumah induknya
terbesar dan ia mewakili itu,”
pada 5 September 1997. Proses
tambahnya.
kanonisasinya dimulai dua tahun
sesudahnya. Paus Yohanes Paulus II
membeatifikasi dia pada Oktober
Anil
Roy,
seorang
Satpam
Meskipun demikian, “Gelar itu
2003.
beragama Hindu di Gereja Hati
adalah saat sukacita besar bagi
kita. Dia adalah seorang ibu untuk Kudus di Kolkata, kota di mana Ibu
Teresa tinggal dan mendirikan
“Bapa Suci tidak bisa memberi
semua, terlepas dari agama,”
Kongregasi Misionaris Cinta Kasih hadiah yang lebih baik bagi kami
tambahnya.
(MC) tahun 1950, mengatakan
pada saat Natal dan kami harus
kepada ucanews.com bahwa
menunggu,” kata Uskup Agung
Paus Fransiskus menyetujui
“setelah
menjadi
orang
kudus,
dia
Kolkata Mgr Thomas D’Souza
mukjizat kedua pada 17 Desember
terkait penyembuhan seorang pria sekarang seperti dewa Hindu bagi kepada ucanews.com.
saya.”
Brasil akibat tumor otak, yang
memuluskan jalan bagi dia
Bagi Rajeshwar Mittal, seorang
menuju orang kudus.
pengacara yang berbasis di Kolkata,
Dia pantas mendapat kehormatan kehidupan Ibu Teresa itu sendiri
adalah sebuah keajaiban.
ini, tapi selain itu, ini adalah
Meskipun Gereja Katolik secara
resmi menyatakan ia akan
menjadi santa tahun 2016, Ibu
Teresa telah memperoleh
kehormatan dari orang miskin dan
papa di India, kata Santosh Kartik,
seorang beragama Hindu dari
Delhi.

kehormatan besar bagi India dan
karyanya yang dilakukan di

“Jika Anda mempertimbangkan
kehidupan dan karya Ibu Teresa, dia
seharusnya secara otomatis
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“God” itu sinonim, sesuai dengan
penjelasan di atas.

POJOK ROHANI
KATEKISMUS

Apakah Tuhan sama
dengan Allah?
Pertama-tama kita perlu meluruskan
dahulu pengertian Tuhan dan Allah.
Dalam bahasa Indonesia kedua kata
ini berarti sama, dan demikian juga
sesungguhnya di dalam bahasa
aslinya. Dalam hal ini, “Lord” bukan
berarti lebih tidak ilahi jika
dibandingkan dengan “God”, sebab
“Lord” (Kyrios) adalah terjemahan
bahasa Yunani (dalam Alkitab
Septuagint) dari kata YHWH, yang
dikenal juga sebagai
‘Tetragrammaton’. YHWH atau
Yahwe adalah nama Allah/ “God”
yang kita ketahui dalam Perjanjian
Lama. Orang-orang Yahudi memakai
kata “Adonai” untuk menyebutkan
nama YHWH ini; karena menurut
tradisi oral Yahudi, mereka dilarang
menyebutkan nama yang Mahakudus
itu. Kata “Adonai” yang berarti
“Lord” dipergunakan dalam Kitab
Suci, doa, dan liturgi. Jadi
sebenarnya God dan Lord adalah kata
sinonim, seperti kata “Elohim” dan
“Adonai” digunakan sebagai
sinonim. Kesamaan arti di antara
kedua kata ini sangat dipahami oleh
jemaat pada abad-abad awal, yang
pengertiannya tidak terlepas dari
tradisi Yahudi. Bahwa kemudian
pada bahasa Inggris kuno misalnya,
ada pembedaan tertentu antara Lord
dan God, itu tidak mengubah
kenyataan bahwa dalam konteks
Kristus dalam Kitab Suci, “Lord” dan

Beberapa ayat yang membuktikan
hal ini antara lain:
1. Yesus dikatakan sebagai Tuhan
dikatakan beberapa kali di dalam
Kitab Perjanjian Baru. Memang
untuk itu, kita harus lebih teliti
melihatnya. Pada Yohanes 1:1,
dikatakan, “Pada mulanya adalah
Firman: Firman itu bersamasama dengan Allah dan Firman
itu adalah Allah.” Di sini kita
tahu Firman yang dimaksud
adalah Yesus Kristus yang adalah
Anak Tunggal Bapa, sebab Dia
adalah “Firman yang telah
menjadi manusia dan dan diam di
antara kita” (Yoh 1:14).
Sedangkan ‘Allah’ yang disebut
pada Yoh 1:1 tersebut adalah
“God”.
2. Pengakuan Rasul Thomas, pada
saat ia melihat Yesus sesudah
kebangkitan-Nya. Yesus
menunjukkan bekas luka-lukaNya dan mempersilahkan
Thomas memasukkan jarinya ke
dalam luka-luka Yesus. Sesudah
melihat Yesus, ia berkata, “Ya
Tuhanku, dan Allahku.” (Yoh
20:28). Hal ini tidak disangkal
oleh Yesus, sehingga kita tahu
bahwa Yesus adalah sungguh
Allah. Selanjutnya, Yesus
mengatakan, “Berbahagialah
mereka yang tidak melihat Dia,
namun percaya[bahwa Yesus
adalah Allah]. (lihat Yoh 20:29)
3. Rasul Paulus juga menyebutkan
Yesus sebagai Allah dalam Roma
9:5. Rasul Paulus menyebutkan
bahwa Yesus adalah Allah dalam
kaitannya dengan peran Yesus

sebagai Mesias yang diturunkan
dari bangsa Yahudi. Ayatnya
berbunyi demikian, “Mereka
adalah keturunan bapa-bapa
leluhur, yang menurunkan
Mesias dalam keadaan-Nya
sebagai manusia, yang ada di atas
segala sesuatu. Ia adalah Allah
yang harus dipuji sampai
selama-lamanya. Amin!”
4. Di dalam suratnya kepada Titus,
Rasul Paulus juga mengatakan
bahwa Yesus adalah Allah yang
Mahabesar. Ayatnya berbunyi
demikian, “Ia [Allah] mendidik
kita supaya kita meninggalkan
kefasikan dan keinginankeinginan duniawi dan supaya
kita hidup bijaksana, adil dan
beribadah di dalam dunia
sekarang ini, dengan menantikan
penggenapan pengharapan kita
yang penuh bahagia dan
pernyataan kemuliaan Allah
yang Mahabesar dan
Juruselamat kita Yesus
Kristus.” (Tit 2:12-13)
5. Kata “Lord/ Tuhan” yang sama
artinya dengan Allah, secara
khusus dapat kita lihat dalam Flp
2:5-11:
“Hendaklah kamu…menaruh
pikiran dan perasaan yang
terdapat juga dalam Kristus
Yesus, yang walaupun dalam
rupa Allah, tidak menganggap
kesetaraan dengan Allah itu
sebagai milik yang harus
dipertahankan, melainkan telah
mengosongkan diri-Nya sendiri
dengan mengambil rupa seorang
hamba, dan menjadi sama
dengan manusia. Dan dalam
keadaan sebagai manusia, Ia
telah merendahkan diriNya dan
taat sampai mati, bahkan sampai
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mati di kayu salib. Itulah
sebabnya Allah sangat
meninggikan Dia dan
mengaruniakan kepada-Nya
nama di atas segala nama, supaya
dalam nama Yesus bertekuk lutut
segala yang ada di langit dan
yang ada di atas bumi dan yang
ada di bawah bumi, dan segala
lidah mengaku: “Yesus Kristus
adalah Tuhan”, bagi kemuliaan
Allah Bapa.”

Maka kita mengetahui bahwa
penulisan Yesus sebagai Tuhan
“Lord” dan Bapa sebagai Allah
“God”, lebih disebabkan karena
untuk membedakan Pribadi mereka
di dalam Trinitas. Hal ini yang sering
kita jumpai di dalam surat Rasul
Paulus dalam pujian kepada
Tritunggal Maha Kudus. Namun hal
ini tidak berarti bahwa Yesus bukan
Allah, ataupun Allah Bapa bukan
Tuhan. Sebab Yesus adalah Tuhan
dan Allah, demikian juga Bapa
adalah Allah dan Tuhan, sebab
mereka setara di dalam kesatuan
Trinitas.
Katekismus Gereja Katolik
menuliskan sebagai berikut:
KGK 448 “Dalam berita-berita Injil,
orang-orang yang datang kepada
Yesus sering menamakan-Nya
“Tuhan”. Dalam penggelaran ini
dinyatakan penghormatan dan
kepercayaan mereka yang mendekati
Yesus dengan mengharapkan bantuan
dan penyembuhan dari Dia. Kalau
diilhami oleh Roh Kudus,
kelihatanlah dalam sapaan ini
pengakuan akan misteri ilahi
Yesus… Di sini “Tuhan” mendapat
warna cinta dan simpati, yang selalu
bergema dalam tradisi Kristen: “Itu
Tuhan” (Yoh 21:7)
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KGK 449 mengatakan, “Pengakuanpengakuan Gereja yang pertama
menggunakan sejak awal gelar
kehormatan “Tuhan” ini untuk
Yesus. Dan dengan ini mereka
mengatakan bahwa kekuasaan,
kehormatan, dan kemuliaan, yang
pantas diberikan kepada Allah, juga
harus diberikan kepada Yesus, karena
Ia “setara dengan Allah” (Flp 2:6).
Bapa mengumumkan martabat Yesus
sebagai penguasa ini, ketika Ia
membangkitkan-Nya dari antara
orang mati dan meninggikan-Nya ke
dalam kemuliaan-Nya.
Dalam dokumen yang dikeluarkan
oleh the Roman Curia, ” The
Congregation for Divine Worship”
29 Juni 2008, dikatakan, ”
Penyebutan gelar Kyrios kepada
Tuhan yang bangkit merupakan
pernyataan akan ke-Allah-anNya.” Dokumen ini memberikan
kesimpulan bagi penggunaan kata
Kyrios untuk kata YHWH
(Tetragrammaton) yang artinya
adalah Allah.

Terima kasih Kepada Para
Penyumbang Dana dan
Penyumbang Konsumsi
Pada Acara Natal 2015
yang belum sempat
dimasukkan kedalam Buku
Acara Natal
1. Bambang & Erny
2. Popoy & Irlanty
Tannutjahya
3. Joe F Kalangie MD
4. Nadia Ingrida Nerissa
5. Jorge D Moran
6. Santosa Alam
7. Hengky & Ratna Salim
8. Eddy Ku & Martha Tjen
9. Pieter & Gisela
10. Linda & Herman
11. No name
12. Henny Nila
13. Aang Daniel
14. Fenny & Albert

