Hari/Tgl : Minggu, 11 Oktober 2015
Misa Kudus 2:30 PM - 4:00 PM
Perayaan & Ramah Tamah 4:00 PM - selesai
Pemimpin Misa: Romo Gregorius Kukuh, CM
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

30TH ANNIVERSARY KKI NY &
25TH IMAMAT ROMO ROBERT MIRSEL, SVD
Hari/Tgl : Minggu, 25 Oktober 2015
Waktu : Misa Kudus - 2.00 pm
Perayaan – 3.45pm
Pemimpin Misa: TBA
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
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Rekan-rekan KKI Ytk,
Memasuki bulan Oktober ini yaitu Bulan Rosario marilah kita semua bersama-sama berdevosi kepada Bunda Maria.
Untuk berdoa berdevosi Rosario bersama maka dari Sie Rosario telah mengumumkan (lihat dibuletin halaman 3 dan
7 untuk jadwal doa Rosario kita ini. Marilah kita memohon akan rahmat dan belas kasih Bunda Maria untuk kita
semua yang masih berziarah di dunia ini agar diberikan kekuatan selalu dalam menjalani hidup ini seturut dengan
kehendak – Nya untuk bisa menjadi berkat bagi sesama kita juga. KKI NY juga akan mengadakan pilgrim bersama
pada tanggal 18 Oktober 2015. Silahkan bergabung dan menghubungi Sie Rosario untuk pendaftaran karena
tempat terbatas.
Saya juga ingin berterima kasih untuk Bapak Harmanto Tanusantoso yang sudah mau membantu untuk
mengkoordinir acara natal KKI NY 2015. Panitia akan memulai kerja mereka dengan rapat perdana pada bulan
Oktober ini. Mohon akan bantuan dari seluruh umat dalam acara natal KKI NY 2015. Bagi panitia natal 2015
selamat bekerja. Terima kasih atas kesediannya juga untuk membantu.

Tuhan memberkati
Nofi Siregar
Ketua KKI NY
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Saldo Awal

$

390.98

Kolekte Cash (mgg ke-2 agustus)

$

545.00

Kolekte check

$

20.00

(20.00)

Gereja Resurection
Stipendium Romo
Perangko
Tempat BBQ
Hadiah u/ permainan & pengeluaran konsumsi

$

(150.00)

$

(150.00)

$

(72.00)

$

(200.00)

$

(176.50)

Gereja Bartholomew
Stipendium Romo

$

(150.00)

$

(150.00)

Pembelian tinta dan kertas

$

(147.95)

$

(150.00)

$

(150.00)

Kolekte Cash

$

359.00

Kolekte check (mgg ke-4 agustus)

$

-

Minggu, 18 Oktober 2015

-

Kolekte Cash (mgg ke-2 September)

$

374.00

Kolekte check

$

(30.00)

Gereja Resurection
Stipendium Romo
Perangko
Website
Kolekte Cash (mgg ke-4 September)

$

397.00

Kolekte check

$

-

National Shrine of
St.Elizabeth Ann Seton
Emmitsburg-MD

(30.00)

$

(72.00)

$

(100.00)

Biaya bus $35/orang
(Tempat Terbatas)

-

Gereja Bartholomew
Stipendium Romo
Saldo Akhir

PILGRIM
KKI NY

$

(150.00)

$

(150.00)

$

2,055.98 $

(2,018.45)

$

37.53

Silahkan hub:
Sie Rosario
Ibu Merry Liwan &
Ibu Ratna Djuhari

LAPORAN KEUANGAN SUMBANGAN SOSIAL

Saldo Awal

$

Agustus 9, 2015
Agustus 23, 2015

$

179.00

$

130.00

2,460.20

Iuran bulanan u/ bantuan pembangunan St. Bartholomew

$

September 13, 2015

$

54.00

kolekte Cek

$

20.00

September 27, 2015

$

182.00

$
$

3,025.20
2,655.20

(20.00)

Sumbangan Kasih u/Ibu Linda Oei

Saldo Achir

(100.00)

$

$

(250.00)

(20.00) $

(350.00)

Harap berkumpul jam
5.30am didepan Gereja
Bartholomew.
Bus akan berangkat jam
6am tepat.

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

Karena kita akan
misa di
Shrine jam 11.30am.
Dipimpin oleh Romo
Gregorius Kukuh, CM
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ROSARIO JALAN
MENEMUKAN TUHAN
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penderitaan menimpa dunia.
Manusia tidak mendapatkan
penyelesaian pada masalah dunia
karena melupakan Tuhan yang
berkuasa pada Dunia.”

Apa yang bisa kita pelajari dari
kisah ini?
Sebuah cerita ini menjadi
Bulan Oktober ini adalah Bulan
inspirasi menarik:
Rosario. Doa Rosario yang
Seorang tukang cukur
sederhana adalah usaha untuk
mengatakan pada pelanggannya
datang dengan penuh kerendahan
yang membaca Kitab Suci,
hati kepada Tuhan. Doa sederhana
‘kawan saya tidak percaya pada
ini mengungkapkan betapa kita
Tuhan.’ Mengapa? Jawab
ingin meneladan sang ibu Tuhan
pelanggannya. ‘Kawan, kalau
yang sederhana. Kesederhanaan
Tuhan itu benar ada bagaimana
dan ketulusan hati untuk datang
kamu bisa menjelaskan pada saya dan bersujud pada Tuhan
banyak penderitaan di sekitar
membawa manusia pada Tuhan.
kita, banyak anak sakit dan yang
menderita. Bagaimana Tuhan ada Karena itulah doa ini selama
dan bisa membiarkan keadaan
berabad abad menjadi doa yang
seperti ini. Tuhan pasti tidak
diandalkan oleh banyak orang
ada.’
kudus. Bukan karena keajaiban,
Pelanggan ini bingung, kemudian
keluar, dan melihat ada seorang
yang ‘gondrong’. Lalu datang
kembali pada tukang cukur, lalu
berkata, “Kawan saya tidak
percaya kalau tukang cukur itu
ada. Karena orang ‘gondrong
ini’. Kalau tukan cukur ada, tentu
tidak ada orang yang berambut
panjang seperti ini. Si tukang
cukur menjawab, “ah tidak
kawan, Tukang cukur itu ada,
persoalannya adalah orang
‘gondrong ini’ tidak mau datang
kepadaku, si tukang cukur.” Sang
Pelanggan menjawab, ‘Tepat
sekali kawan, Tuhan itu ADA,
persoalannya adalah manusia
tidak datang kepada TUHAN,
itulah sebabnya banyak

bukan karena kehebatannya, bukan
karena kesaktiannya. Justru
Rosario menjadi jalan untuk
menyederhanakan hati kita
dihadapan Tuhan. Jauh dari segala
kemegahan, jauh dari hingar
binger. Sebab di dalam keheningan
yang sederhana Tuhan ADA. Dan
di dalam kesederhanaan itulah kita
bertemu Tuhan.
Dalam doa-doa yang sederhana
kita menjadi bertumbuh dalam
iman, harapan dan kasih.
Seringkali Rosario menjadi
perantara bagi manusia
menemukan kebesaran Tuhan.
Sudah berkali kali saya mendengar
bagaimana Rosario menguatkan
manusia yang tertimpa berbagai
kesulitan. Rosario adalah jalan sepi

menuju pertemuan dengan Tuhan
Sang Penguasa Hidup kita.
Bersama Bunda Maria kita berjalan
dan belajar menemukan Tuhan
dalam keheningan doa yang
sederhana ini. Justru dalam doa
sederhana inilah kita menundukkan
kepala dan mengakui bahwa Tuhan
Sungguh Ada dan Berkuasa atas
Segala yang terjadi di dunia dan
seluruh jalan hidup kita.
Selamat Memasuki Bulan Rosario.
Tuhan Memberkati.
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SEPUTAR BERITA KATOLIK
Paus Fransiskus
tegaskan akan
melanjutkan
pembicaraan VatikanTiongkok
Paus Fransiskus telah menegaskan
pembicaraan dengan Tiongkok
karena Vatikan ingin membangun
hubungan formal dengan negara itu
meskipun tanda-tanda dari Beijing
memperketat terhadap kelompokkelompok agama.
Komentar Paus dilakukan dalam
penerbangan ke Roma pada 28
September setelah kunjungannya ke
Amerika Serikat (AS) saat Beijing
mempersiapkan pertemuan besar
tentang pelayanan keagamaan
setelah menetapkan peraturan ketat
terhadap kelompok-kelompok yang
mengelola agama.
“Saya mencintai orang-orang
Tiongkok dan saya berharap ada
kemungkinan memiliki hubungan
baik, hubungan baik,” kata Paus
Fransiskus dalam pesawat kepausan.
“Kami memiliki kontak. Kami
berbicara. Kami mau maju. Tapi
bagi saya, memiliki teman negara
besar seperti Tiongkok, akan
menjadi sukacita.” Paus dan
Presiden Tiongkok Xi Jinping tiba
di AS pada 22 September. Meskipun
spekulasi merebak bahwa keduanya
akan bertemu, atau setidaknya
bertukar pesan, namun tidak ada
komunikasi yang dilaporkan. Paus
Fransiskus meninggalkan AS pada

27 September, sehari sebelum Xi.
Beijing Youth Daily, yang dikelola
negara mengatakan pada akun media
sosialnya bahwa Presiden Xi dan
Presiden AS Barack Obama tidak
membahas Paus selama makan malam
mereka di Washington DC pada 25
September.
“Mereka juga tidak berbicara tentang
tokoh-tokoh agama, tidak peduli yang
berasal dari Eropa atau (salah satu
yang menetap) di India,” katanya
dalam referensi kepada Paus
Fransiskus dan Dalai Lama dalam
sebuah posting yang diterbitkan pada
26 September.
Pembicaraan di antara Vatikan dan
Tiongkok dimulai kembali pada Juni
tahun lalu, di mana Partai Komunis
menunjukkan beberapa tanda
melepaskan kontrol terkait
pengangkatan uskup.
Bulan lalu, Uskup Zhang Yinlin
ditahbiskan di keuskupan Anyang,
Provinsi Henan, setelah persetujuan
Vatikan. Uskup itu adala pertama
ditahbiskan sejak Paus Fransiskus
terpilih pada Maret 2013. Presiden Xi
mengadakan pertemuan tingkat tinggi
partainya terkait pelayanan
keagamaan bulan depan, menurut
sumber-sumber.
Pertemuan itu akan menjadi yang
pertama tentang karya keagamaan
yang langsung dipimpin oleh Xi, dan
diharapkan memberikan arah, dan
mungkin memberikan petunjuk untuk
pembicaraan putaran kedua VatikanTiongkok yang diharapkan pada akhir
tahun ini.

Dialog tetap rahasia. kata Kardinal
John Tong Hon, uskup Hong Kong
kepada ucanews.com akhir bulan lalu
bahwa ada “perbaikan dan suasana
yang lebih baik” di antara kedua belah
pihak.
Tapi, Kardinal Joseph Zen Ze-kiun,
pensiunan uskup Hong Kong,
mengatakan tidak ada fleksibilitas
Beijing membuat pembicaraan tak
berarti.
“Anda harus uji dari waktu ke waktu
apakah telah berubah,” katanya.
“Anda dapat dengan mudah
mengetahui situasi. Jika Anda
menyadari tidak ada perubahan, Anda
tidak perlu membuang-buang waktu
dan tidak menyesatkan masyarakat.”

Sumber: ucanews.com

QUOTE
Keberhasilan adalah
kemampuan untuk melewati
dan mengatasi dari satu
kegagalan ke kegagalan
berikutnya tanpa kehilangan
semangat.
(Winston Chuchill)
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POJOK ROHANI
KATEKISMUS

Mengapa Tuhan
Yesus dibaptis?
Ada sejumlah pertanyaan yang
masuk di redaksi Katolisitas,
menanyakan, kalau Yesus itu
Tuhan, mengapa Ia dibaptis?
Pertanyaan ini masuk akal sebab,
jika berpatokan bahwa Kristus itu
Tuhan dan tidak berdosa, maka
memang seharusnya Ia tidak perlu
dibaptis. Namun ada maksud lain
yang ingin dinyatakan oleh Allah
tentang Baptisan, dan karena itu
Yesus mengajukan diri-Nya untuk
dibaptis oleh Yohanes Pembaptis.
Injil Matius menceritakan bahwa
ketika Kristus datang untuk dibaptis,
maka Santo Yohanes Pembaptis
“mencegah Dia, katanya: “Akulah
yang perlu dibaptis oleh-Mu, dan
Engkau yang datang kepadaku?”
Lalu Yesus menjawab, kata-Nya
kepadanya: “Biarlah hal itu terjadi,
karena demikianlah sepatutnya kita
menggenapkan seluruh kehendak
Allah.” Dan Yohanespun menurutiNya.” (Mat 3:14-15)
Pembaptisan Yesus merupakan
sebuah antisipasi atas kurban salibNya. Pembaptisan Kristus bermakna
penerimaan kematian-Nya demi
dosa-dosa umat manusia, dan suara
yang berseru “Inilah Anak-Ku yang
Kukasihi” merupakan rujukan
antisipatif pada kebangkitan. Inilah
pula yang menjelaskan mengapa,
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seturut perkataan-Nya sendiri, Yesus
memakai kata ‘baptis’ (artinya
dicelupkan/ ditenggelamkan) guna
mengacu pada kematian-Nya (bdk
Mrk. 10:38; Luk 12:50).
St. Thomas Aquinas, di dalam
bukunya, Summa Theology,
menjelaskan adanya empat alasan
mengapa Kristus dibaptis oleh
Yohanes Pembaptis (lih. ST, III, q.38,
a.1), yaitu:
(1) Agar Kristus dapat menguduskan
baptisan. Dengan Baptisan itu, Kristus
menguduskan air sebagai materi
baptisan;
(2) Menjadi cara Kristus untuk
menyatakan Diri-Nya. Rasul Yohanes
menuliskan perkataan Yohanes
Pembaptis, “… tetapi untuk itulah aku
datang dan membaptis dengan air,
supaya Ia dinyatakan kepada Israel.”
(Yoh 1:31).
(3) Dengan baptisan ini, maka orangorang akan tahu bahwa ini adalah cara
yang digunakan oleh Kristus untuk
menguduskan umat Allah;
(4) Menunjukkan bahwa pertobatan
seperti yang ditunjukkan oleh
Yohanes Pembaptis adalah penting
sebelum seseorang nantinya secara
layak menerima baptisan Kristus.
Maka, dengan membiarkan diri-Nya
dibaptis, Kristus juga menunjukkan:
(5)Bahwa ‘baptisan’ merupakan
gambaran kematian-Nya di kayu salib
(lih. Luk 12:50), dan kebangkitanNya. Yesus mau menyatakan bahwa
‘penyebab’ yang mendatangkan
rahmat Baptisan, adalah kematianNya di kayu salib, yang mendahului
kebangkitan-Nya dari mati. Maka
Baptisan merupakan antisipasi dari
peristiwa penyaliban, wafat dan
kebangkitan Kristus. Pencelupan ke
dalam air mengantisipasi kematian

dan penguburan-Nya. Melalui
pengorbanan-Nya di kayu salib,
Kristus seolah tenggelam dalam
darah-Nya sendiri, sebelum Ia
menyatakan kuasa ilahi-Nya, dengan
kebangkitan-Nya dari kematian.
Keluar-Nya dari air mengantisipasi
kebangkitan-Nya dari mati. Dan suara
Allah Bapa yang mengatakan, “Inilah
Anak-Ku yang kukasihi…”
mengantisipasi pernyataan ke-Allahan
Kristus melalui kebangkitan-Nya.
(6) Agar kita untuk mengikuti
langkah-Nya, yaitu memberikan diri
dibaptis – bukan menurut baptisan
Yohanes Pembaptis namun baptisan
Kristus – supaya manusia dapat
diselamatkan (lih. Mrk 16:16). Sebab
baptisan Yohanes menandai
pertobatan, namun baptisan Kristus
yang menyempurnakannya, menandai
tidak hanya pertobatan, tetapi juga
kehidupan yang baru di dalam Kristus.
Kehidupan baru di dalam Kristus ini
terjadi karena kita disatukan dalam
kematian Kristus dan kebangkitanNya dari kematian, sehingga kita
memperoleh hidup ilahi. Kehidupan
ilahi inilah yang menjadikan kita
anak-anak angkat Allah, sebab Roh
Kudus-Nya tinggal di dalam kita.
Melalui Baptisan inilah, kita
menerima perkataan Allah Bapa,
seperti yang dikatakan-Nya ketika
Kristus dibaptis, “Inilah Anak-Ku
yang Kukasihi, kepada-Nyalah Aku
berkenan.” (Mat 3:17).
Dengan demikian, makna penting
Pembaptisan tidak dapat terungkap
sepenuhnya sampai dilihat dalam
terang salib dan kebangkitan Kristus.
Sebab melalui Baptisan, manusia lama
kita, beserta dosa-dosa kita, telah
dikuburkan/ ditenggelamkan bersama
kurban salib Kristus, agar kita dapat
menjadi manusia baru, yang
memperoleh hidup ilahi di dalam

Hal - 7
Kristus, oleh karena kebangkitanNya (lih. Rom 6:5-11). Maka
rahmat sakramen Baptis itu
diperoleh karena jasa Kristus, yaitu
Ia yang telah disalibkan, wafat,
bangkit, naik ke surga, demi
menebus dosa-dosa kita dan
membuka pintu surga bagi kita, agar
kita dapat memperoleh kehidupan
kekal. Jadi Sakramen Baptis itu ada,
karena peristiwa Misteri Paska
Kristus (sengsara, wafat,
kebangkitan dan kenaikan-Nya ke
Surga). Misteri Paskah Kristus
menjadi penyebab yang berjasa
mendatangkan keselamatan kita
(‘meritorious cause‘).
(7) Dengan dibaptis, Yesus juga
menyatakan bahwa wafat-Nya tidak
terlepas dari kebangkitan-Nya, dan
kebangkitan-Nya juga tidak terlepas
dari wafat-Nya yang
mendahuluinya. Sebab keluarnya
kita dari air didahului oleh
pencelupan ke dalam air; bangkitnya
kita dari kuasa dosa didahului oleh
kematian kita terhadap dosa/
pertobatan. Oleh karena itu, kita
yang mengimani Kristus tidak boleh
hanya menekankan kebangkitan
Kristus tanpa pengorbanan salibNya, atau sebaliknya, pengorbanan
Kristus di kayu salib tanpa
kebangkitan-Nya.
(8) Dengan dibaptis, Tuhan Yesus
menunjukkan solidaritasnya dengan
kita manusia. Ia menunjukkan
kerelaan hati-Nya untuk menjadi
sama dengan kita dalam segala
sesuatu, kecuali dalam hal dosa (lih.
Flp 2:6-7; Ibr 4:15 ).
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SENYUM
SEJENAK
Konferensi
Presiden
Suatu hari ada pertemuan para
pemimpin negara, dan
dihadiri oleh banyak kepaa
negara, sperti Amerika…,
Jepang, Indonesia, dll.
Ketika mereka lagi meeting,
tiba2 ada telpon utk pres
Amerika, presiden Amerika
langsung mengangkat telp
ditelingannya dan langsung
menjawab (telpon chip yg utk
ditelinga), selang beberapa
lama, presiden Jepang
menerima sms, langsung
dijawab dgn hp yg
tauchscreen….(canggih Lah)
Presiden Indonesia engga mau
kalah dong…dgn presiden
lainnya…. presiden Indonesia
masuk ke toilet, sambil
menyelipkan potongan tissu
ke celannya dan kembali ke
mejannya, presiden2 lain pada
bingung…, n bertanya sama
Presiden…” itu apa pak
Presiden?”…, Presiden
Indonesia menjawab
enteng…oh ini ada fax
masuk…..!!!!!
he he he

Seorang guru sekolah minggu
bertanya kepada anak-anak di
kelasnya, "Jika saya menjual
rumah saya dan mobil saya,
menjual semua abrang-barang

Info
JADWAL DOA ROSARIO
1. Sabtu, 3 Oktober 2015
waktu:3 sore TEPAT
Tempat: Ibu Ninik &
Bpk. Yohanes
alamat: 90-52 51 av,Elmhurst
2.Sabtu,10 Oktober 2015
waktu; 3 sore TEPAT
tempat: Pak Oentoro & Ibu Ling
alamat: 51-13 94st, Elmhurst
3.Minggu, 18 Oktober 2015
PILGRIM -National Shrine of
St.Elizabeth Ann Seton
Emmitsburg-MD
4.Sabtu, 24 Oktober 2015
waktu :3 sore TEPAT
tempat: Ibu Theresia Hoo
alamat: 52-30 Van loom St
5.Sabtu, 31 Oktober 2015
waktu: 3 sore TEPAT
tempat: Ibu Gisela &Bpk. Pieter
alamat: 60-45 Wetherole St,
Elmhurst ,NY11373
 Persekutuam Doa Karismatik
Katolik (PDKK), 17-10-2015,
jam1.30 siang, tempat
Bpk.Apong alamat 147-44
Jasmine Ave, Queens, NY
11355. Pembicara :
Bpk.Benyamin Ratu.
 Seminar Hidup Baru dalam
Roh/Retret Awal, tanggal.14-15
November 2015, di Our Lady
of Angelus, 98-98 63rd Drive,
RegoPark, NY 11374.
Pendaftaran call Nani Saputra
3475539239, Rahel
9292814548
 Pertemuan KTM
1) Sel hari Jumat, tgl 9 Oktober
2015, pk 7 malam
2) Sel hari Sabtu, tgl 24 Oktober
2015, pk 1 siang
Tempat untuk kedua sel akan
diumumkan di email.

