Hari/Tgl : Minggu, 11 September 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 September 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,
Terima kasih buat rekan-rekan KKI NY yang sudah banyak membantu KKI NY dalam semua kegiatan2nya baik
materil dan moril. Terima kasih juga buat rekan-rekan Mudika yang dengan semangat sudah membantu dalam acara
BBQ.

Sebagai informasi juga pada bulan September ini ditetapkan sebagai bulan Kitab Suci Nasional. Pada
bulan ini umat Katolik Indonesia diajak untuk merenungkan bagaimana keluarga menjadi saksi dan
mewartakan Sabda di tengah Gereja dan masyarakat. Keluarga diajak untuk terlibat dalam bersaksi dan
mewartakan Sabda dalam perkataan dan perbuatan. Keluarga tidak hanya hidup untuk dirinya sendiri,
melainkan juga untuk gereja dan masyarakat. Ini adalah amanat Tuhan Yesus Kristus. Ia mengajak
pengikutnya untuk terus-menerus menjadi garam dan terang di tengah masyarakat.
Terima kasih. Tuhan memberkati.
Nofi Siregar
Ketua KKI NY
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Saldo Awal

$

1,272.52

Kolekte Cash MGG ke-2

$

373.00

HUMOR
SEJENAK

Stipendium Romo

$

(150.00)

Gereja RA

$

(150.00)

Perangko

$

(72.00)

Stand u/ Keyboard

$

(59.95)

Beli air minum

$

(22.00)

Gift u/ Father's Day

$

(79.00)

Stipendium Romo

$

(150.00)

Beli gas untuk grill

$

(20.00)

Stipendium 2 Romo

$

(200.00)

Gereja Bartholomew

$

(150.00)

Tambahan u/ belanja keperluan BBQ

$

Kolekte Cash - misa bbq

$

Kolekte Cash - mgg ke-4

403.00

$

509.00

(86.00)

Beli Tinta Printer

($145.99)

$
$

SALDO AKHIR

2,557.52 $
1,272.58

(1,284.94)

LAPORAN KEUANGAN SUMBANGAN SOSIAL

Saldo Awal

$

August 14, 2016

$

2,318.20
172.00

Sumbangan u/ Bpk. Tanu

$
$

Saldo Achir

2,490.20
2,240.20

Saldo Awal

$

500.00

Surplus bazaar

$

340.00

Penjualan makanan (sumbangan dr Lydia)

(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)

Budi adalah seorang murid
Sekolah Minggu dari suatu
gereja.
Walaupun ibunya belum
mengenal Tuhan Yesus, ia
tidak pernah melarang Budi
untuk pergi ke Sekolah
Minggu.
Pada suatu hari Minggu,
sesampainya Budi di rumah,
ibunya bertanya,
"Pelajaran apa yang kamu
dapatkan di Sekolah Minggu
tadi pagi?"
Budi dengan semangat
menjawab, "Tadi pagi guru
Sekolah Minggu saya,Ibu
Meliati bersama dengan
asistennya Ibu Hartatik,
mengajarkan saya
untuk menjadi garam bagi
dunia ini."
Ibunya terkejut dan berkata,
"Weee lhadalah Nak, kamu
mau jadi garam?Jangan
kecewakan Ibu, Nak! Ibu
maunya kamu tuh jadi dokter
atau insinyur!"

QUOTE
$

Registrasi
Bayar ke Tante Endang

$

GARAM DUNIA

Kerendahan hati
disukai orang-orang
terkenal. Namun orang
yang bukan apa-apa
sulit untuk rendah hati.
(Paul Valery)

Hal - 4

TUHAN INGAT KAMU;
BUKAN DOSAMU
(Renungan Bulan September 2016)
Oleh: Rm. Robert Mirsel, SVD
Konon seorang Bapak setengah baya
meninggal dunia dan menghadap
Tuhan di surga.
Di hadapan Tuhan ia bertanya:
“Tuhan, apakah Engkau ingat bahwa
saya pernah mencuri ayam
tetangga?”
“Tidak!,” Jawab Tuhan.
“Apakah Engkau ingat bahwa empat
kali saya bekerja pada hari Minggu
dan tidak ikut misa di gereja?”
“Tidak!”
“Apakah Engkau ingat bahwa saya
pernah memukul istriku?”
“Tidak!”
“Jadi, Engkau tidak ingat akan dosadosaku?” Tanyanya heran.
“Tidak!” Jawab Tuhan tegas.
“Kalau begitu, apa saja yang Kau
ingat?”
“Engkau pernah memberikan uang
kepada tetanggamu untuk membayar
biaya rumah sakit; engkau sering
menolong nenek tua di samping
rumahmu; engkau .”
“Ah, aku udah lupa akan semua hal
itu.”
“Tetapi aku ingat kAmu; bukan dosa
dan kesalahanmu,” kata Tuhan
kepadanya.
********
Benar sekali.
Tuhan tidak
menghitung berapa kesalahan dan
dosa kita. Ia menanti kita kembali
menjadi
anak
yang
baik,
berbelaskasih, penuh pengampunan,
dan murah hati. Bacaan-bacaan hari
minggu kedua dalam bulan
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September 2016 ini menggambarkan
hal itu. Dalam perumpamaan tentang
anak yang hilang (Lukas 15: 11-32),
Allah digambarkan sebagai Bapa
yang berbelaskasih, yang bersukacita
atas pertobatan manusia. Meskipun
anak bungsu telah mengkhianatinya,
sang bapa tetap rela menerima dan
memaafkannya; dan bahkan dengan
penuh
sukacita
menyambutnya
pulang.
Allah tidak menyimpan
marah.
Ia gampang memaafkan.
Allah bersukacita atas pertobatan
orang berdosa.
(Bandingkan juga
dengan dua perumpamaan tentang
domba dan dirham yang hilang—Lk.
15:3-10). Dalam bacaan pertama dari
Kitab Keluaran (32:13-14), Tuhan
membatalkan rencanaNya untuk
menghukum umat Israel yang
menyembah patung lembu buatan
mereka sendiri. Ini menunjukkan
bahwa
sedari
mula
Allah
mengampuni
dan
berbelaskasih
kepada mereka yang memohonnya
dengan rendah hati.
Dari sisi manusia, dua hal yang
diminta. Pertama, kembali dengan
sikap tobat kepada Allah jika pernah
mengkhianatiNya.
Seperti anak
bungsu
rindu
pulang
kepada
kebaikan dan kemurahan Allah,
demikianpun, setiap manusia yang
berdosa
hendaknya
melakukan
transformasi diri; beralih dari sikap
acuh tak acuh atau melawan Allah;
dan dari sikap menolak keterlibatan
Allah dalam hidup, kepada sikap
penuh penyerahan diri dan pasrahpercaya
ke
dalam
penyelenggaraanNya.
Kedua, Allah menghendaki agar
manusia juga berlaku murah hati,
penuh
pengampunan
dan
berbelaskasih
kepada
sesama.
Dengan menggambarkan sikap Bapa

yang murah hati dan penuh
pengampunan yang berlawanan
dengan sikap anak sulung yang
marah dan menolak saudaranya
untuk kembali kepada rumah bapa,
kita
ditantang
untuk
belajar
mengampuni, memaafkan dan murah
hati terhadap sesama. Bukankah
pada saat ada giliran kita yang
bersalah
dan
berdosa,
kita
meminta ampun dan maaf dari
Tuhan dan sesama?
Mengapa
pula kita tidak membiarkan Allah
mengampuni, memaafkan dan
berbelaskasih kepada mereka yang
bersalah kepadaNya? Mengapa
pula kita menolak belajar dari
Allah yang penuh belaskasih dan
kemurahan hati?
Perumpaan tentang anak hilang
berakhir dengan jelas, apakah anak
sulung masuk dalam rumah dan ikut
pesta atau tetap tinggal di luar rumah.
Yesus dengan sengaja memberikan
tantangan kepada kita, yang sering
berlaku sebagai anak sulung: mau
masuk atau menolak. Kalau masuk,
kita bersedia belajar dari bapa untuk
mengampuni,
memaafkan
dan
menerima yang bersalah kepada kita.
Jika menolak masuk, kita menolak
mengakui Allah sebagai yang
berbelaskasih dan murah hati. Anda
mau masuk atau tinggal di luar
rumah Allah?
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Kelompok Islam
radikal bubarkan Misa
Arwah, Romo
diselamatkan
Kelompok Islam radikal di Solo
membubarkan Misa arwah untuk
memperingati 1.000 hari seorang
ibu yang sudah meninggal dunia.
Misa yang diadakan oleh umat
Katolik di Penumping, Purwosari,
Solo, yang dipimpin oleh Romo
Adrianus “Andre” Sulistyono
MSF diadakan Selasa (6/9) itu
dibubarkan secara paksa.
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“Umat Katolik meminta izin
menggunakan pendopo itu karena
kalau dilakukan di dalam rumah
tidak muat karena jumlah yang
hadir banyak,” kata salah seorang
umat tersebut.

Antisipasi ini dilakukan oleh pihak
keamanan kelurahan karena menilai
massa bisa bertindak anarkis.

“Massa yang sudah mulai beringas
ini akan mencari pemimpin umat.
Pastor dan pembantunya yakni
Ia menambahkan Misa itu juga
prodiakon segera diselamatkan,”
diikuti oleh Lurah Penumping yang ujar seorang aggota pihak keamanan
merupakan seorang Muslim.
Kelurahan Penumping.

“Mendengar kabar ini, kelompok
Islam radikal yang pada saat itu
sedang melakukan pengajian di
masjid dengan pengeras suara yang
keras dan tak jauh dari tempat Misa
segera menggeruduk pendopo
“Misa arwah dipaksa bubar
tersebut. Orang-orang yang sedang
sebelum rampung oleh kelompok melakukan pengajian di masjid itu
Islam radikal. Masih untung
segera mendatangi umat Katolik
penerimaan Komuni sudah
yang sedang Misa sambil
dilaksanakan,” kata seorang umat mengancam dan memaksa agar
yang enggan disebut namanya
bubar,” paparnya.
kepada netralitas.com, Rabu (7/9).
Ia selanjutnya menceritakan Romo
Massa yang melakukan
Andre MSF segera diselamatkan
penggerudukan diperkirakan
dari pendopo karena khawatir bisa
mencapai puluhan orang.
menjadi sasaran kelompok Islam
radikal.
Misa arwah 1.000 hari
memperingati meninggalnya ibu “Romo Andre akhirnya melompat
dari seorang umat dilaksanakan di dari jendela ke kamar kerja lurah
Pendopo Kelurahan Penumping, untuk bersembunyi karena massa
Purwosari tepatnya di belakang
sudah berteriak anarkis sembari
Loji Gandrung yang merupakan mengucapkan Allahu
rumah dinas Walikota Solo FX
Akbar…Allahu Akbar…sehingga
Hadi Rudyatmo.
suasana sangat mencekam,”
tandasnya.
Walikota Solo ini mengizinkan
pendopo digunakan untuk
berbagai kepentingan apa saja.

Penumping termasuk dalam Paroki
Santo Petrus Purwosari, Solo.
Penumping adalah salah satu
kelurahan yang terletak di
Kecamatan Lawean yang
merupakan markas kelompok Islam
radikal di Solo.
Kelurahan Penumping terdiri dari
dua kampung yang dipisahkan oleh
Jalan Slamet Riyadi. Di bagian
selatan terletak kampung
Penumping, sedang di sebelah utara
terdapat kampung Kalitan. Selain
Loji Gandrung yang merupakan
tempat tinggal resmi Walikota
Surakarta, di Kelurahan Penumping
juga terdapat pendopo kelurahan
yang cukup luas.

Sumber: ucanews.com
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POJOK ROHANI
KATEKISMUS
Apakah tugas
Akolit (misdinar)?
Akolit merupakan panggilan
pelayanan. Namun pertama-tama
harus disadari bahwa akolit
merupakan anggota umat beriman.
Dalam persekutuan liturgis tersebut
ia merupakan bagian dari umat Allah.
Ia harus hadir sebagai umat dengan
tujuan utama merayakan peristiwa
keselamatan dalam liturgi. Bersama
dengan umat Allah, seorang akolit
dipanggil untuk melaksanakan tugas
pelayanan khusus yakni
mendampingi pemimpin perayaan
pada saat-saat tertentu demi
memperlancar tugas pemimpin.
Dengan demikian secara tidak
langsung akolit melayani juga umat
yang datang untuk merayakan liturgi
di bawah pimpinan selebran utama.
Seluruh pelayanan akolit harus
menjadi doa, bukan semata-mata satu
pelayanan teknis.
Dalam liturgi Gereja, kita mengenal
macam-macam pelayan khusus. Ada
pelayan yang menjalankan tugasnya
berdasarkan tahbisan seperti diakon,
imam, uskup, paus. Tetapi ada juga
pelayan tak tertahbis. Pelayan tak
tertahbis mengemban tugas khusus
berdasarkan imamat rajawi yang
mereka terima pada saat
pembaptisan. Pelayan tak tertahbis
itu antara lain pemimpin koor,
pembawa bahan persembahan, akolit,
dan lektor. Inti dari seluruh perayaan
liturgi adalah menghadirkan misteri
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keselamatan. Seluruh umat Allah
merayakan misteri keselamatan.
Dalam perayaan tersebut, semua
tugas pelayanan membantu
mengarahkan perhatian umat kepada
inti misteri keselamatan. Dengan
pelayanan para akolit serta pelayan
liturgi lainnya, diharapkan umat
menghayati atau mengalami inti
misteri yang dirayakan. Pusat
perhatian harus diberikan kepada inti
misteri. Hendaknya akolit menarik
perhatian umat kepada inti misteri
bukan kepada dirinya sendiri. Ia
mesti berusaha agar umat dapat lebih
bersatu dengan inti misteri yang
sedang dirayakan. Oleh karena itu
seluruh sikap atau gerak-gerik dan
perhatian dari akolit harus diarahkan
atau dipusatkan kepada inti misteri
itu. Seperti semua pelayan liturgi
lain, seorang akolit harus ikhlas,
jujur, wajar. Ia harus mampu
mengungkapkan misteri Allah
dengan anugerah-Nya dan
keterbukaan manusia terhadap
misteri itu. Penampilan yang jujur
dan ikhlas perlu sekali. Ia harus
memelihara dan menjaga seluruh
gestikulasi yang berhubungan erat
dengan mata, wajah, tangan, kaki.
Dengan kata lain ia harus memelihara
disiplin tubuhnya dan tentu saja
disiplin hati. Tubuh dan hati yang
punya disiplin akan jauh lebih mudah
mengarah kepada sumber keutuhan
dan disiplin itu sendiri yaitu Tuhan.
Dengan cara itu ia menarik perhatian
umat kepada inti misteri perayaan,
kepada Tuhan dan karya-karya-Nya
yang agung. Berdasarkan
pemahaman ini, dapat dilihat bahwa
pelayanan seorang akolit memiliki
tiga dimensi. Pertama, dengan
pelayanannya seorang akolit
membantu menghadirkan misteri
keselamatan yang datang dari Allah.
Di sini seorang akolit melayani

Allah. Kedua, seorang akolit pun
melayani umat dalam arti membantu
mengarahkan perhatian umat kepada
inti misteri keselamatan. Ketiga,
secara teknis seorang akolit melayani
imam atau diakon, yang bersamasama bertugas untuk melayani Allah
dan umat Allah.

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, 9 Sep 2016 pk 7 malam
-Sabtu, 16 Sep 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
September 2016
Akan diemail lagi lebih lanjut
 Untuk baptisan bayi mohon Ibu
Gisela Gunawan
(giselagunawan@yahoo.com)
 Mohon agar setiap umat yang ingin
menerima email/info mengenai kki
harap segera ber-subscribe di
kkinysubscribe@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
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2
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SUMBANGAN UMAT & KELOMPOK
11/22/2015

2/14/2016
Maret

9

May

10
11
12
13
14
15
16
17

June
July

18
19

Agustus

PDKK
Sdri. Lisa
N.N.
Kel. Silaban
Kel. Frans Triestanto
N.N.
KKI LA
Kel. Jatikusuma
Kel. David Triestanto
(Utk penjualan Pin Logo
KKI NY)
Kel. Frans Triestanto (Utk
Penjualan CD Lagu Bunda
Maria)
Kel. Albert Feni Susanto
Kel. Fitrie Hum
Kel. Natal Nail
Jewelry
Wanny & Susi
Irene & Richard Malijan
Agnes Fernandez
Penjualan Jewelry (Rina)
Lia Iben
Extra
Ben Lam

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 $

624.00
754.00
670.50

$

290.00

4/24/2016 $

668.00

$

235.00

5/22/2016 $

544.50

$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$

200.00
500.00
250.00
36.00
28.00
600.00
500.00
25.00
20.00
20.00
500.00

6/12/2016 $
7/10/2016 $
7/24/2016 $
8/14/2016
8/28/2016

315.00
410.50
408.50

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

$
$
$
$
$
$
$
$

$ 4,134.00 Total Bazaar $ 5,205.50 Total Kolekte $
$
Total Akhir Pendapatan

PENGELUARAN

128.00 1/9/2016 $
203.00
185.00
307.00
199.00
143.00
186.00
172.00

1,523.00

$

(216.99)

(216.99)
10,645.51

