Hari/Tgl : Minggu, 9 Oktober 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, 23 Oktober 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
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Rekan-rekan KKI ytk,
Atas nama seluruh staff KKI NY juga seluruh panitia jamboree 2017. Saya mengucapkan sekali lagi banyak terima
kasih untuk sumbangan dana, tenaga juga makanan untuk terselenggaranya Jambore 2017 nanti. Biarlah
pengorbanan dan juga bantuan yang diberikan oleh Bapak/Ibu/Sdr/I diberkati oleh Tuhan Yesus.
Pada bulan ini kita memasuki bulan Oktober yaitu bulan Rosario yang penuh dengan rahmat dan kasih. Untuk itu
marilah kita sebagai satu Keluarga Katolik Indonesia di NY bisa bersama-sama untuk bisa mendoakan satu sama
lain terutama untuk berlangsungnya nanti perhelatan besar kita tahun 2017.
Jadwal Rosario akan diumumkan juga di Websie, Email dan juga FB. Jika ada Bapak/Ibu/Sdr/I yang ingin
mengadakan Doa Rosario di tempatnya bisa langsung menghubungi Sie Rosario.

Terima kasih. Tuhan memberkati.
Nofi Siregar
Ketua KKI NY
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Saldo Awal

$

1,272.58

Kolekte Cash

$

331.00

HUMOR
SEJENAK

Stipendium Romo (Romo Hendra & Romo Robert)

$

(200.00)

Gereja RA

$

(150.00)

Hadiah & Peralatan untuk keperluan BBQ

$

(172.48)

Stipendium 2 Romo

$

(250.00)

Gereja Bartholomew

$

(150.00)

2,103.58 $
1,181.10

(922.48)

Kolekte Cash

$

500.00

$
$

SALDO AKHIR

LAPORAN KEUANGAN SUMBANGAN SOSIAL

Saldo Awal

$

August 14, 2016

$

159.00
$

$
$

Saldo Achir

Saldo Awal

$

500.00

Surplus bazaar

$

340.00
(50.00)

$

(20.00)

$

(32.00)

$
$

52.00
173.00

$

1,162.00 $

(102.00)

$

97.00

Pengeluaran
Tambahan jualan
Tambahan uang kas

Saldo Achir

$

1,060.00

(250.00)

(250.00)

Ketika mereka tiba di Bea Cukai, ia
membiarkan Pastor itu masuk terlebih
dahulu. Petugas bertanya, "Bapa, apakah

anda memiliki sesuatu untuk
dilaporkan?"
"Dari atas kepala saya sampai ke
pinggang saya, saya tidak ada barang
yang akan dilaporkan."
Pejabat itu berpikir jawaban ini aneh,
jadi bertanya, "Dan apa yang harus
anda laporkan dari pinggang ke
bawah?"

$

Registrasi
Bayar ke Tante Endang
Penjualan makanan (sumbangan dr Lydia)

2,399.20 $
2,149.20

Seorang wanita muda yang sedang dalam
penerbangan dari Swiss bertanya kepada
seorang Pastor di sampingnya, "Bapa,
apa saya bisa minta tolong?"
"Tentu saja. Apa yang dapat saya
lakukan untuk anda?"
"Begini, saya membeli sebuah pengering
rambut elektronik mahal yang melebihi
batas bea cukai dan saya takut mereka
akan menyita itu. Apakah anda bisa
membawanya melalui Bea Cukai untuk
saya? Dimasukkan di bawah jubah anda
mungkin?"
"Saya akan senang untuk membantu
anda. Tetapi saya harus memperingatkan
Anda. Saya tidak akan berbohong.."
"Dengan wajah jujur anda, Bapa, tidak
ada yang akan mempertanyakan anda."

2,240.20

Sumbangan u/ Bpk. Tanu

Menitipkan Hair Dryer Mahal

"Saya memiliki instrumen kecil yang
luar biasa yang dirancang untuk
digunakan pada seorang wanita, tapi
sampai saat ini, tidak pernah
terpakai."
Tertawa terpingkal-pingkal, kata
petugas Bea Cukai itu, "Silakan
masuk, Bapa. Antian berikutnya!"
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Maria, Bunda Yesus. Begitu
besarnya, sampai orang-orang
bukan Katolikpun menganggap
seolah-olah orang katolik
MENGHORMATI BUNDA menyembah Maria. Tudingan atau
anggapan itu tentu saja tidak benar.
MARIA
(Oleh Rm. Robert Mirsel, SVD) Yang benar adalah: Kita
menghormati Maria sebagai ibu
kaum beriman.
Bulan Oktober adalah bulan
Rosario bagi orang Katolik.
Pertanyaannya: Mengapa orang
Karena itu, renungan kali ini
memusatkan perhatian pada doa katolik begitu menghormati Maria?
Bagi Gereja Katolik, Maria lebih
Rosario dan penghormatan
dari semua ibu lainnya. Ia bukan
terhadap Bunda Maria.
hanya memberi dirinya bagi suami
dan anak, tetapi memberi diri untuk
Kita semua punya ibu. Kecuali
ibu yang sangat jahat, kita semua karya agung Allah. Lewat dialah
Sabda Allah menjelma menjadi
tahu bahwa ibu umumnya tahu
manusia dalam rupa Yesus Kristus.
menyayangi dan mengasihi. Ia
cenderung lebih menjaga dan
melindungi dibanding ayah. Lihat
saja. Selama Sembilan bulan
dalam kandungan ibu benar-benar
menjaga bayinya. Dan ketika
sudah dilahirkan, ia memelihara
dan merawatnya, agar sehat dan
hidup. Bahkan sampai usia
remajapun seorang ibu masih mau
memperhatikan anaknya. Begitu
besarnya kasih ibu, sehingga ada
ungkapan yang mengatakan: kasih
ayah sepanjang jalan; kasih ibu
sepanjang masa.

Yesus Kristus yang dilahirkan
bukan hanya menjadi puteranya
sendiri melainkan penyelamat dan
Penebus umat manusia. Dengan
menyatakan “Ya” terhadap
permintaan Allah lewat Malaikat
Gabriel, Maria bersedia bukan
hanya menjadi Bunda Kristus tetapi
juga Bunda umat manusia. Inilah
alasan mengapa Gereja Katolik
menghormati Bunda Maria.

Ketika Yesus disalibkan, berdirilah
Ibunya dan Yohanes, muridNya, di
bawah kaki salib itu. Di sana Yesus
Oleh karenanya kasih itu, kita
sangat menghormati ibu kita. Di menyerahkan Maria kepada
Yohanes (Yoh. 19:25-26). Ini
Indonesia kita kenal ungkapan:
Surga ada di telapak kaki ibu. Hal melambangkan penyerahan Maria
sebagai Bunda Gereja, yaitu kita
yang menggambarkan betapa
mulianya kalau kita menghargai semua. Yesus juga menyerahkan
Yohanes kepada Maria (Yoh.
ibu.
19:27), yang melambangkan
penyerahan Gereja (atau kita
Orang-orang Katolik memiliki
semua) kepada perlindungan dan
penghormatan khusus kepada

kasih BundaNya. Ini berlaku untuk
sepanjang masa.
Bagi orang Katolik, Maria bukan
legenda. Ia bukan masa lalu. Ia tetap
ada dan hadir dalam hidup Gereja
dan setiap manusia yang percaya.
Sama seperti Tuhan sendiri selalu
hadir, Bunda Mariapun selalu hadir
dalam hidup manusia saat ini. Ia
hidup di antara kita; di dalam rumah
tangga kita; di dalam Gereja; dan di
dunia ini. Itu sebabnya kita masih
mengalami penampakannya di
mana-mana. Penampakanpenampakan itu mau mengingatkan
kita bahwa ia ada dan hadir dalam
hidup kita; ia ada untuk membantu
Gereja dan anak-anaknya agar
bertahan dalam iman, pengharapan,
damai dan kasih.
Kalau Bunda Maria tetap hidup di
antara kita, sepantasnya kita tetap
memberi tempat kepadanya.
Sepantasnya kita tetap menghormati
dia. Kita selalu bisa memohon
perantaraannya kepada Yesus.

QUOTE
Kerendahan hati
disukai orang-orang
terkenal. Namun orang
yang bukan apa-apa
sulit untuk rendah hati.
(Paul Valery)
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Universitas Katolik
pertama dibuka di
Vietnam
Universitas Katolik pertama yang
diharapkan untuk meningkatkan
pengetahuan teologis di kalangan
umat Katolik di Vietnam telah
dibuka.
Institute Katolik Vietnam adalah
pertama sejak negara itu bersatu
di bawah kekuasaan komunis
tahun 1975, yang diresmikan
belum lama ini di Kota Ho Chi
Minh.
“Lembaga ini bertujuan untuk
meningkatkan pengetahuan
teologis dan kompetensi di antara
semua imam, religius dan kaum
awam,” kata Uskup Joseph Dinh
Duc Dao, rektor institute itu, pada
upacara pembukaan.
Pemahaman teologis sangat
diperlukan bagi umat Katolik
untuk menjalani kehidupan iman
yang benar dalam masyarakat
yang berubah cepat, tambahnya.
Uskup Dao, ketua Komisi
Pendidikan Konferensi Waligereja
Vietnam, mengatakan 23
mahasiswa, kebanyakan dari
mereka adalah imam dari
keuskupan-keuskupan dan tarekat
di negeri itu, menghadiri kuliah
master teologi pertama. Mereka
termasuk di antara 37 calon yang
mengikuti tes masuk pada Juli.
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Uskup Dao berharap lembaga ini
akan menjadi sebuah universitas
Katolik prestisius dan melayani
Gereja-gereja lain di wilayah
tersebut ke depan.
Untu sementara institut ini
berbasis di markas Konferensi
Waligereja Vietnam di kota itu.
Uskup Agung Ho Chi Minh Mgr
Paul Bui Van Doc mengatakan
kepada ucanews.com bahwa
pemerintah baru-baru ini
memberikan izin untuk lembaga
pendidikan baru tersebut.
“Hubungan di antara Vatikan dan
pemerintah Vietnam menjadi
lebih baik, jadi kami minta dan
mereka (pemerintah) menerima,”
katanya.

Info
 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.
 Pertemuan sel KTM:
*Santa Maria (dewasa)
-Jumat, 7 Okt 2016 pk 7 malam
-Sabtu, 22 Okt 2016 pk 1 siang
Hub:elisa_setiawati@yahoo.com,
pieterps@yahoo.com,
* Santo Francis (dewasa muda)
Hub: Febby fwangke2@gmail.com
& Gabriella
gabriellafoe@gmail.com
 Persekutuan Doa PDKK NY
Oktober 2016
Akan diemail lagi lebih lanjut
 Untuk baptisan bayi mohon Ibu
Gisela Gunawan
(giselagunawan@yahoo.com)

Vatikan Insider melaporkan
bahwa universitas itu akan
menyediakan program sarjana,
pasca sarjana dan doktor dan juga
akan menawarkan kursus teologi
dan kitab hukum kanonik.
Pembangunan universitas itu juga
telah mendapat persetujuan dari
pemerintah Vietnam dan Vatikan.

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

Sumber: ucanews.com

 More info visit us at

 Kritik dan Saran kegiatan KKI
NYC silahkan dikirim ke mail:
info@kkiny.org

www.kkiny.org & Facebook
KKINY & Twitter Kki
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Perantaraan Doa

POJOK ROHANI
KATEKISMUS

Orang-Orang Kudus
Santa-Santo
Apakah Alkitabiah meminta para Kudus
berdoa untuk kita? Katolik Menjawab
"ya" karena kita merupakan satu
kesatuan bagian dalam Komunitas Para
Kudus. Hal ini ditegaskan pula dalam
Kredo / Syahadat.

Dari uraian tentang Persekutuan para
Kudus maka kita boleh berdoa kepada
Yesus melalui mereka sebagai Ilustrasi:
ada seorang memiliki Masalah orang itu
bisa saja berdoa langsung kepada Allah
tetapi ia meminta seorang Pastor berdoa
untuknya.
dalam Kitab Suci contohnya:
A. Dalam Perjanjian Lama:
1. Abraham berdoa untuk
kepentingan penduduk kota
Sodom dan Gomora (Kej 18:1633).
2. Musa sering berdoa untuk
kepentingan umat Israel, antara
lain untuk memintakan ampun
setelah bangsa itu berdosa dan
akan dipunahkan oleh Tuhan (Kel
32:11-14).
3. Bangsa Israel minta kepada
Samuel, "Berdoalah untuk hambahambamu ini kepada TUHAN,
Allahmu, supaya kami jangan
mati ... (1 Sam 12:19).
4. dan sebagainya.

Persekutuan Para Kudus
Persekutuan Para Kudus menunjukan
kesatuan antara semua orang yang
percaya kepada Yesus baik yang masih
hidup ataupun yang telah meninggal.
Dalam Kristus kita semua adalah satu
Keluarga (1 Timotius 3:15), kita Adalah
Anak-anak Allah (1 Yohanes 3:1),
bersama-sama dengan Kristus (Roma
8:17) dan Mengambil bagian dalam
B. Dalam Perjanjian Baru:
Kodrat Ilahi (2 Pet 1:4). Persekutuan
1. Yesus berdoa untuk para muridpara Kudus ini yang disebut sebagai
Nya dan untuk dunia (Yoh 17).
tubuh Mistik Kristus (bdk 1 Kor 10:16;
2.
Paulus senantiasa berdoa bagi
Gal 3:28; Ef 1:22-26, 4:4, 4:15-16, 5:21umatnya (Rm 1:10: Ef 1:16; dsb).
32; Kol 1:18, 3:15). Dengan Gambaran
Sebaliknya, Paulus juga sadar
Pokok Anggur yang benar dalam
bahwa keselamatannya tergantung
Yohanes 15:1-8 disana menunjukan
juga pada doa-doa umatnya (Fil
gambaran Yesus sebagai Pokok Anggur
1:19); oleh karena Itu ia pun minta
dan Kita Ranting-Rantingnya ini
supaya umatnya berdoa baginya (1
menunjukkan sesuatu hubungan yang
Tes 5:25; 2 Tes 3:1 dsb).
sangat erat antara kita yang satu dengan
3.
Yak 5:14-16 berbunyi: "Kalau ada
yang lainnya (termasuk dengan yang
seorang di antara kamu yang sakit,
sudah meninggal) dengan Yesus sebagai
baiklah ia memanggil para
Pokok Anggurnya. St. Paulus
penatua jemaat, supaya mereka
menekankan tentang Kesatuan tubuh
mendoakan dia serta mengolesnya
Kristus pada 1 Korintus 12:12-27 dan
dengan minyak dalam nama
Roma 12:4-16 dan kesatuan itu tidak
Tuhan ... Karena itu hendaklah
dapat dipisahkan oleh apapun (Roma
kamu... saling mendoakan, supaya
8:35-39) dan kesatuan itu dibangun atas
kamu sembuh. Doa orang yang
dasar kasih (Roma 12:10; 1 Tes 5:15;
benar, bila dengan yakin
Gal 6:2)
didoakan, sangat besar kuasanya."
4. 1 Tim 2:1 berbunyi "Naikkanlah
permohonan doa syafaat dan

ucapan syukur untuk semua
orang..."
jadi hakekat berdoa kepada Santo / Santa
adalah kita meminta Santo / Santa
memohonkan / menyampaikan doa-doa
kita kepada Yesus (Allah) hal semacam ini
tidak bertentangan dengan 1 Timotius 2:5.
Dalam Wahyu 5:8 dan Wahyu 8:3-4
menunjukkan bahwa doa kita dapat sampai
kepada Allah juga melalui perantaraan
Mahluk Surgawi. Paham ini tidak
bertentangan juga dengan Ulangan 18:1011 karena ini bukan praktek memanggil
arwah orang mati, berkomunikasi dengan
arwah, dll. Dalam Ulangan 18:10-11 itu
adalah hal-hal yang sangat dipaksakan dan
tidak wajar (memanggil arwah dari dunia
bawah "syeol") oleh karena itu praktek ini
dikecam oleh Allah sedangkan paham
Katolik berdoa kepada Santo / Santa karena
kita memiliki keyakinan bahwa mereka itu
tidak mati tetapi hidup karena Allah kita
adalah Allah orang Hidup bukan Allah
orang Mati (Mrk 12:26-27) dalam Mrk 9:4
Yesus bercakap-cakap dengan Elia & Musa
padahal mereka sudah lama meninggalkan
dunia ini (apakah Yesus memanggil Arwah
? tentu saja tidak) ini menunjukkan bahwa
meskipun orang itu sudah mati sebenarnya
ia itu hidup "Barangsiapa Percaya
kepadaku ia akan hidup walaupun sudah
mati, dan setiap orang yang hidup dan
percaya kepadaKu tidak akan Mati selamalamanya" (Yoh 11:25-26). Kita Berdoa
kepada Orang Kudus karena kita percaya
"Doa orang yang benar, bila dengan yakin
didoakan, sangat besar kuasanya."
(Yakobus 5:16) mereka yang sudah ada
didalam surga tentu saja sudah bebas dari
dosa dan mereka sudah memandang Allah
dari wajah ke wajah tentu saja mereka itu
orang benar maka dari itu kita meminta
bantuan mereka untuk mendoakan kita
kepada Yesus.
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SUMBANGAN UMAT & KELOMPOK
PDKK
Sdri. Lisa
11/22/2015 N.N.
Kel. Silaban
Kel. Frans Triestanto
2/14/2016 N.N.
KKI LA
Maret
Kel. Jatikusuma
Kel. David Triestanto
(Utk penjualan Pin Logo
KKI NY)
Kel. Frans Triestanto (Utk
Penjualan CD Lagu Bunda
May
Maria)
Kel. Albert Feni Susanto
Kel. Fitrie Hum
Kel. Natal Nail
Jewelry
Wanny & Susi
June
Irene & Richard Malijan
July
Agnes Fernandez
Penjualan Jewelry (Rina)
Lia Iben
Extra
Agustus Ben Lam
September Ibu Rose - San Diego

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

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 1/9/2016 $
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

$ 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
$
20.00
$
20.00
$ 500.00
$ 2,000.00

315.00
410.50
408.50
324.75
292.00

$ 6,134.00 Total Bazaar $ 5,205.50 Total Kolekte $
$
Total Akhir Pendapatan

1,682.00

Total Sumbangan Umat

$
$
$
$
$
$
$
$

KOLEKTE KE-2

$

(216.99)

(216.99)
12,804.51

