Hari/Tgl : Minggu, 13 November 2016
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)
.

MISA THANKSGIVING

SEKRETARIAT:
83-11 BRITTON AVE, ELMHURST, NY 11373
http : //www.kkiny.org

Hari/Tgl : Kamis, 24 November 2016
Waktu : Misa Kudus - 2.00 pm
Perayaan – 3.45pm
Pemimpin Misa: Romo Alexander Hendra, SJ

(INDONESIAN MINISTRY)

KELUARGA KATOLIK INDONESIA

MISA MINGGU KE-2

Tempat : Bartholomew Church(Chapel)
43-22 Ithaca St, Elmhurst, NY 11373

DILANJUTKAN DENGAN ACARA PERAYAAN &
RAMAH TAMAH BERSAMA
DI RUANG RAMAH TAMAH CHAPEL
ST. BARTHOLOMEW

MISA MINGGU KE-4

Hari/Tgl : Minggu, 27 November 2016
Misa Kudus 3:00 PM - 4:30 PM

Pemimpin Misa: Romo Robert Mirsel, SVD
Tempat : Bartholomew Church(Chapel)
43-22 Ithaca St, Elmhurst, NY 11373
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Rekan-rekan KKI Ytk,
Sekali lagi terima kasih atas semua partisipasi
dan kerjasamanya dalam semua kegiatan KKI
NY terlebih lagi untuk penggalangan dana
Jambore 2017. Terima kasih buat semua
Bapak/Ibu/Sdr/I yang sudah banyak ikut
membantu baik spiritual dan juga dana. Kiranya
Tuhan Yesus saja yang akan membalas
kebaikan Bpk/Ibu/Sdr/i
Pada bulan ini yaitu dibulan November kita
akan mengadakan satu acara bersama lagi selain
misa biasa yaitu Acara Thanksgiving. Acara
thanksgiving bersama ini akan dilaksanakan
pada hari Kamis, 24 November 2016 bertempat
di Gereja St. Bartholomew.
Terima kasih atas semua bantuand dan
partisipasi dari seluruh rekan-rekan umat KKI
yang sudah banyak membantu dalam semua
kegiatan KKI NY. Kiranya Tuhan Yesus sajalah
yang akan membalas semua kebaikan dari
Bapak/Ibu/Sdr/I sekalian.

Saldo Awal

$

1,181.10

Kolekte Cash

$

275.00

Stipendium Romo

$

(200.00)

Gereja RA

$

(150.00)

Tinta Printer

$

(145.99)

Stipendium Romo

$

(200.00)

Gereja Bartholomew

$

(150.00)

1,882.10 $
1,036.11

(845.99)

Kolekte Cash

SALDO AKHIR

$

426.00

$
$

LAPORAN KEUANGAN SUMBANGAN SOSIAL

Saldo Awal

$

October 9, 2016

$

2,149.20
159.00

Sumbangan u/ Kel. Andi & Lita

Saldo Achir

$
$

2,308.20
2,058.20

$

(250.00)

$

(250.00)

.
Tuhan memberkati
Nofi Siregar
Ketua KKI NY
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
Paus Fransiskus
rayakan Tahun
Kerahiman Allah
bersama 1.000 napi

 Doa rosario setiap bulan di Sabtu
pertama dirmh ibu Marie Liwan jam 3
siang. Jika ada yang ingin
mengadakan doa rosario dirumah
umat, hub. sie rosario Ibu Ratna
Djuhari dan Ibu Marie Liwan.

berdosa, dan tanpa disadari kita juga
narapidana,” tambah Paus.
Paus menegaskan bahwa ini sebuah
misi dari kepausannya untuk
mendorong keprihatinan terhadap
orang-orang paling rentan di dunia,  Pertemuan sel KTM:
*Santa Maria (dewasa)
-Jumat, 11 Nov 2016 pk 7 malam
Paus Fransiskus merayakan Tahun termasuk orang miskin, orang sakit,
lansia,
kaum
migran,
dan
-Sabtu, 19 Nov 2016 pk 1 siang
Luar Biasa Kerahiman Allah
narapidana.
Paus
juga
mendorong
Hub:elisa_setiawati@yahoo.com,
untuk para narapidana di Basilika
pieterps@yahoo.com,
negara-negara
memberikan
amnesti
Santo Petrus pada Minggu (6/11).
* Santo Francis (dewasa muda)
kepada para pidana di Tahun Suci
Dia menyatakan kepada hadirin
Hub: Febby fwangke2@gmail.com
ini dan penghapusan hukuman mati.
& Gabriella gabriellafoe@gmail.com
bahwa setiap orang pernah
berbuat salah dan ia mendorong
Paus juga mendorong para
 Persekutuan Doa PDKK NY
mereka untuk tetap berharap
November 2016
pemegang
kuasa
pemerintahan
kepada anugerah Tuhan.
Akan diemail lagi lebih lanjut
untuk meningkatkan kondisi
penjara, kebijakan pengampunan,
Paus merayakan Misa bersama
 Untuk baptisan bayi mohon Ibu Gisela
Gunawan
1.000 narapidana dari 12 negara, dan penawaran grasi bila
memungkinkan.
(giselagunawan@yahoo.com)
beserta keluarga mereka –
Argentina, Meksiko, Spanyol,
Italia, dan sejumlah negara di
Afrika. Hadir juga para pastor
yang melayani di penjara dan
sukarelawan.

Sebelum rombongan Paus
memasuki Basilika, beberapa orang
memberikan kesaksian mereka,
termasuk mereka yang telah divonis
melakukan kejahatan, tetapi sudah
dibebaskan dan kembali ke
“Hari ini kita merayakan Tahun
kehidupan normal mereka. “Saat
Luar Biasa Kerahiman untuk
Anda dan bersama Anda, saudara- kita terkurung dalam ideologi dan
absolutisme hukum di mana hukum
saudaraku, Anda yang saat ini
harus dipenjara, pengharapan itu justru telah merusak banyak orang.
Saat itu kita sebenarnya sedang
tidak boleh ragu,” ujar Paus.
“Kadang-kadang sebagian orang memenjarakan diri kita di balik
dinding individualisme dan
menghubungkan Anda dengan
keegoan, hidupilah kebenaran yang
kezaliman, di mana penjara
membebaskan kita,” tambah Bapa
merupakan jawabannya. Kami
tidak berpikir bahwa orang dapat Suci.
mengubah hidup mereka. Kami
kurang mempercayai rehabilitasi
Sumber: ucanews.com
di Lapas. Dalam hal ini kita lupa
bahwa kita semua adalah orang

 Mohon agar setiap umat yang ingin
menerima email/info mengenai kki
harap segera ber-subscribe di
kkiny-subscribe@yahoogroups.com
 Kritik dan Saran kegiatan KKI NYC
silahkan dikirim ke mail:
info@kkiny.org

 More info visit us at www.kkiny.org
& Facebook KKINY & Twitter Kki

QUOTE
Mereka yang berjiwa lemah
tak akan mampu memberi maaf
yang tulus. Pemaaf sejati hanya
melekat bagi mereka yang
berjiwa tangguh.
(Mohandas Gandhi)

Hal - 4

MEMAKNAI BULAN
NOPEMBER
Oleh: Rm. Robert Mirsel, SVD
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permohonan-permohonan kita. Bunda
Maria adalah salah satunya. Dia menjadi
pengantara kita kepada Yesus. Ia
memperhatikan perjuangan kita dan
membantu kita dalam perjuangan di
dunia ini.

Akhirnya, Orang-orang kudus menjadi
contoh dan teladan dalam hidup kita. Ada
Kita telah menutup bulan Oktober –
banyak kebajikan yang mereka tunjukkan
bulan Rosario dengan Halloween Day. kepada kita. Lihat saja Santa Teresa dari
Kini kita memasuki bulan Nopember. kalkuta yang memberi contoh bagaimana
Bulan ini dibuka dengan Hari Raya
mengabdikan hidup bagi orang-orang
Semua orang Kudus (Great Freast of
miskin dan terlantar di India. Atau Santo
All Saints Day) pada tanggal 1
Fransiskus Asisi yang mau memiskinkan
Nopember, disusul Hari Raya bagi
dirinya agar memberi hidup bagi Allah
Jiwa-Jiwa di Api Penyucian (All Souls dan sesama. Masih banyak contoh lain
Day) pada tanggal 2 Nopember. Kedua yang bisa kita tiru untuk membuat kita
hari raya ini mengingatkan kita akan
menjadi lebih dekat pada Allah dan
ajaran Gereja bahwa ada tiga macam
mungkin juga kemudian menjadi santu
Gereja: Gereja yang sedang berjuang, atau santa.
yaitu Gereja di dunia saat ini, termasuk
kita yang masih hidup; Gereja Yang
Sedangkan berkaitan dengan jiwa-jiwa di
Berjaya, yaitu para orang Kudus yang tempat penyucian, yang kita sebut Gereja
telah mendapatkan hidup surgawi
yang menderita, adalah mereka yang
bersama Allah, dan Gereja yang
berada dalam proses pemurnian dari
menderita, yaitu mereka yang sedang dosa-dosanya yang tak sempat diampuni
menjalani masa penantian dalam derita sebelum mereka meninggal, yang
untuk diselamatkan. Mereka ini berada menghalangi mereka langsung masuk
di Api Penyucian.
dalam Kerajaan Allah. Mereka
membutuhkan doa-doa kita, agar segera
Hari Raya semua orang Kudus adalah mendapatkan belaskasihan dan
hari raya Gereja yang telah Berjaya
pengampunan dari Allah. Itulah sebabnya
bersama Allah di surga. Mereka adalah ada misa arwah dan juga peringatan jiwaorang-orang kudus. Penting untuk kita jiwa di tempat penyucian setiap tanggal 2
ketahui bahwa orang-orang kudus
Nopember. Ini kesempatan baik bagi kita
adalah manusia seperti kita yang dulu juga untuk tetap membangun relasi
juga pernah berdosa seperti kita,
dengan saudara-saudari kita yang telah
namun suatu saat dalam hidup mereka meninggal. Di banyak negara, termasuk
mereka mengalami suatu perubahan
Eropa Barat, Filipina, dan Amerika
luar biasa yang membuat hidup mereka Latin, pada tanggal 2 Nopember orangdiarahkan hanya kepada kasih akan
orang mengunjungi makam keluarga
Allah dan sesama. Mereka mencapai
yang meninggal untuk memasang lilin,
kesempurnaan karena mereka maau
meletakkan bunga dan berdoa bagi
berubah dan diubah oleh Allah.
mereka.
Orang-orang Kudus dapat menjadi
pengantara doa-doa kita, karena
mereka berada di sisi Allah. Mereka
dekat pada kita, mereka juga dekat
pada Allah, dan dapat menjembatani

Pada minggu keempat bulan ini, yakni
tanggal 27 Nopember , kita memasuki
masa Adven atau masa penantian.
Dengan memasuki masa Adven nanti,
kita menyiapkan diri untuk kedatangan

Kristus, sang Juru Selamat kita yang kita
rayakan pada hari Natal, 25 Desember.
Tentu, kita hendak mengisi bulan
Nopember ini sebagai bulan penuh
rahmat, yang tidak kalah dengan bulanbulan sebelum dan sesudahnya. Semoga
dengan memasuki bulan Nopember, kita
makin mendekatkan diri dengan semua
saudara kita para kudus di surga dan
mencontohi kesempurnaan hidup mereka
dalam kebajikan-kebajikan dan
meningkatkan doa kita bagi jiwa-jiwa di
tempat penyucian seraya mendoakan diri
kita sendiri, agar kita layak menyambut
Kristus, sang Juru Selamat dalam hidup
kita.

HUMOR
SEJENAK
SANTA CLAUS ATAU
SANTA CRUZ
Jimmy pulang dari sekolah ke
rumah sambil membawa tes
geografinya yang mendapat nilai
jelek. Ibunya memeriksa
pekerjaannya dan menemui bahwa
Jimmy menjawab pertanyaan yang
mudah dengan jawaban yang salah.
"Jimmy," katanya, "Santa Cruz itu
di California."
"Bukan. Santa Cruz itu tidak ada,
hanya fiktif."
"Santa Cruz itu ada. Apa yang
membuatmu berpikir bahwa Santa
Cruz itu fiktif?"
"Bukankah Ibu yang
mengatakannya?" jawab Jimmy.
"Kapan aku mengatakannya?"
"Natal tahun lalu, ketika aku ingin
tahu mengapa aku tidak mendapat
hadiah kuda."
"Bukan Santa Cruz, saat itu aku
bilang kalau yang fiktif itu Santa
Claus, bukan Santa Cruz."
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POJOK ROHANI
KATEKISMUS

Apa Perbedaan antara
Penitensi dan
Indulgensi?
1. Definisi
Pertama-tama mari kita lihat definisi
masing-masing dari Katekismus Gereja
Katolik:
Penitensi
KGK 1459 Banyak dosa menyebabkan
kerugian bagi sesama. Orang harus
sedapat mungkin mengganti rugi
(umpamanya mengembalikan barang
yang dicuri, memperbaiki nama baik
orang yang difitnah, memberi silih untuk
penghinaan). Keadilan sendiri sudah
menuntut ini. Tetapi di samping itu dosa
melukai dan melemahkan pendosa
sendiri, denukian pula hubungannya
dengan Allah dan dengan sesama.
Absolusi menghapuskan dosa, namun
tidak mengatasi semua ketidak-adilan
yang disebabkan oleh dosa (Bdk. Konsili
Trente: DS 1712). Setelah pendosa
mengangkat diri dari dosa, ia masih
harus mendapat kesehatan rohani
yang penuh. Ia harus “membuat silih”,
untuk dosa-dosanya, harus
memperbaiki kesalahan atas suatu
cara yang cocok. Penyilihan ini juga
dinamakan “penitensi”.
KGK 1460 Penitensi yang diberikan
bapa Pengakuan, harus memperhatikan
keadaan pribadi peniten dan melayani
kepentingan rohaninya. Sejauh mungkin
harus sesuai dengan berat dan kodrat
dosa yang dilakukannya. Penitensi
dapat terdiri dari doa, derma, karya
amal, pelayanan terhadap sesama,
pantang secara sukarela, berkorban,
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dan terutama dalam menerima dengan
sabar salib yang harus kita pikul. Karya
penitensi macam ini sangat membantu
untuk menyerupai Kristus, yang telah
menjalankannya sendiri untuk dosa-dosa
kita satu kali untuk selama-lamanya (Bdk.
Rm 3:25; 1 Yoh 2:1-2). Ia menjadikan kita
ahli waris bersama Kristus yang telah
bangkit “jika kita menderita bersama-sama
dengan Dia” (Rm 8:17,Bdk. Konsili
Trente: DS 1690).
“Penyilihan ini, yang kita lakukan untuk
dosa-dosa kita, bukanlah milik kita
sepenuhnya, seakan-akan tidak melalui
Yesus Kristus; karena kita, yang dari
diri sendiri tidak mampu apa-apa,
mampu melakukan segala-galanya (Bdk.
Flp 4:13) dalam kerja sama dengan Dia
yang menguatkan kita. Dengan demikian
manusia tidak mempunyai apa-apa yang
dapat ia banggakan; tetapi seluruh
kebanggaan kita ada dalam Kristus… di
dalam Siapa kita melakukan penyilihan,
kalau kita menghasilkan buah yang sesuai
dengan pertobatan (Luk 3:8; Mat 3:8), yang
mendapat kekuatannya dari Dia,
dipersembahkan kepada Bapa oleh Dia, dan
diterima oleh Bapa melalui Dia” (Konsili
Trente: DS 1691).
Indulgensi
KGK 1471 Ajaran mengenai indulgensi
[penghapusan siksa dosa] dan
penggunaannya di dalam Gereja terkait erat
sekali dengan daya guna Sakramen
Pengakuan.
Apakah Itu Indulgensi ?
“Indulgensi adalah penghapusan siksasiksa temporal di depan Allah untuk
dosa-dosa yang sudah diampuni. Warga
beriman Kristen yang benar-benar siap
menerimanya, di bawah persyaratan yang
ditetapkan dengan jelas, memperolehnya
dengan bantuan Gereja, yang sebagai
pelayan penebusan membagi-bagikan dan
memperuntukkan kekayaan pemulihan
Kristus dan para kudus secara
otoritatif”.”Ada indulgensi sebagian atau
seluruhnya, bergantung dari apakah ia
membebaskan dari siksa dosa temporal
itu untuk sebagian atau seluruhnya.”
Indulgensi dapat diperuntukkan bagi
orang hidup dan orang mati (Paulus VI,
Konst. Ap. “Indulgentiarum doctrina”
normae 1-3).

Perbedaan antara penitensi dan
indulgensi
Jadi dengan kata lain, penitensi adalah
suatu tindakan yang didasari oleh iman,
yang dilakukan sebagai silih bagi dosa,
untuk memperbaiki hubungan antara kita
(sang peniten) dengan Tuhan. Setelah kita
menerima absolusi dari sakramen
Pengakuan dosa dan melakukan
penitensinya, maka dosa-dosa kita
dihapuskan, kesehatan rohani kita
dipulihkan, dan kita dibebaskan dari siksa
dosa kekal -yaitu neraka atau keterpisahan
dari Tuhan. Namun demikian, dapat terjadi
penitensi tersebut belum seluruhnya
menghapus siksa dosa sementara/ temporal,
sebagai akibat dari dosa kita. Sebab
walaupun sudah diberikan sesuai dengan
berat atau tidaknya dosa, seringkali
penitensi ini tidak/ belum seluruhnya
mengubah kita untuk menjadi seperti
Kristus. Jika kita meninggal dunia dalam
keadaan seperti ini, maka akan masih ada
siksa dosa temporal ataupun konsekuensi
dosa yang harus kita tanggung untuk
sementara, dalam proses pemurnian setelah
kematian, sebelum kita dapat bersatu
dengan Allah yang kudus sempurna dalam
Kerajaan Surga. Nah, karena itulah kita
memerlukan indulgensi, sebab indulgensi
adalah penghapusan siksa-siksa dosa
temporal, baik seluruhnya atau sebagian,
untuk dosa-dosa yang sudah diampuni
dalam sakramen Pengakuan dosa. Dengan
kata lain, indulgensi dapat menghapuskan
seluruhnya atau sebagian dari siksa dosa
yang masih harus kita tanggung setelah
kematian dalam proses pemurnian (yang
dikenal sebagai Api Penyucian). Nah,
karena ditujukan untuk penghapusan/
pengurangan siksa dosa di Api Penyucian
inilah, maka indulgensi juga dapat
diperoleh selain untuk jiwa kita sendiri,
juga untuk jiwa-jiwa orang lain yang telah
meninggal yang kita doakan. Karena bukan
hanya kita sendiri saja yang memerlukan
penghapusan ini, namun juga terutama
jiwa-jiwa yang lain yang telah mendahului
kita, yang sedang menjalani proses
pemurnian setelah kematian, sebelum
mereka dapat bersatu dengan Tuhan di
Surga.
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SUMBANGAN UMAT & KELOMPOK
PDKK
Sdri. Lisa
Nov ' 2015 N.N.
Kel. Silaban
Kel. Frans Triestanto
Feb'16 N.N.
KKI LA
March'16
Kel. Jatikusuma
Kel. David Triestanto (Utk
penjualan Pin Logo KKI
NY)
Kel. Frans Triestanto (Utk
Penjualan CD Lagu Bunda
May'16 Maria)
Kel. Albert Feni Susanto
Kel. Fitrie Hum
Kel. Natal Nail
Jewelry
Wanny & Susi
June'16 Irene & Richard Malijan
July'16 Agnes Fernandez
Penjualan Jewelry (Rina)
Lia Iben
Extra
Agustus'16 Ben Lam
Sept'16 Kel. Arnold Soegiono
Ibu Rose - San Diego
Oct'16 Bp. Kalangie
Total Sumbangan Umat

HASIL BAZAAR

$
$
$
$
$
$
$
$

100.00
50.00
100.00
100.00
50.00
30.00
250.00
250.00

1/10/2016 $
1/25/2016 $

449.50
361.00

2/28/2016 $
3/13/2016 $
4/10/2016 $

$

290.00

$

235.00

KOLEKTE KE-2

PENGELUARAN

624.00
754.00
670.50

1/10/2016
2/14/2016
3/13/2016
4/10/2016
5/8/2016
6/12/2016
7/10/2016
8/14/2016

$
$
$
$
$
$
$
$

128.00
203.00
185.00
307.00
199.00
143.00
186.00
172.00

4/24/2016 $

668.00

9/11/2016

$

159.00

5/22/2016 $

544.50

1/9/2016 $

(216.99)

$

(216.99)
13,604.51

10/9/2016 $. 159.00
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$

200.00 6/12/2016 $
500.00 7/10/2016 $
250.00 7/24/2016 $
36.00 8/14/2016 $.
28.00 8/28/2016 $.
600.00 9/11/2016 $.
500.00 9/25/2016 $.
25.00 10/9/2016 $.
20.00 10/23/2016 $.
20.00
500.00
300.00
2,000.00
500.00

315.00
410.50
408.50
324.75
292.00
337.00
384.00
467.50
300.00

$

6,934.00 Total Bazaar $

5,205.50 Total Kolekte $
$

Total Akhir Pendapatan

1,682.00

