Hari/Tgl : Minggu, 9 AGUSTUS 2015
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)

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 AGUSTUS 2015
Waktu : Misa Kudus -3.00 pm
Pemimpin Misa: Romo Gregorius Kukuh, CM
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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Ytk. Rekan-rekan KKI NY,
Tidak terasa kita sudah memasuki bulan yang baru. Di bulan ini kembali kita akan mengadakan beberapa
aktivitas diantaranya adalah BBQ bersama. Kiranya kebersamaan ini bisa mempererat lagi hubungan antar sesama
kita. Kami juga akan mulai membentuk Tim untuk pelaksanaan Jamboree 2017 dalam waktu dekat. Mohon doa
restu dan support dari seluruh rekan-rekan KKI agar kami bisa bekerja dengan baik dan mempersiapkan Jambore
2017 mendatang. Harapan saya kita semua bisa bekerja sama dengan baik untuk memberikan yang terbaik, dari
kita untuk kita. Berikut di bawah ini adalah sedikit ayat alkitab yang kiranya boleh mengingatkan kita sebagai
satu Keluarga Katolik Indonesia di NY untuk tetap berjalan bersama selalu.

"Sebab sama seperti pada satu tubuh kita mempunyai banyak anggota, tetapi tidak semua anggota itu
mempunyai tugas yang sama, demikian juga kita, walaupun banyak, adalah satu tubuh di dalam
Kristus; tetapi kita masing-masing adalah anggota yang seorang terhadap yang lain. Demikianlah kita
mempunyai karunia yang berlain-lainan menurut kasih karunia yang dianugerahkan kepada kita.."
(Roma 12:4-6). Ini sebuah pesan penting agar kita tetap sadar bahwa kita adalah bagian dari tubuh
Kristus yang merupakan bagian integral yang tidak terpisahkan dari saudara-saudara seiman lainnya.
Selain itu Tuhan juga mengingatkan bahwa kita harus saling mengasihi, karena Tuhan sendiri
begitu mengasihi kita. (1 Yohanes 4:11).
Tuhan memberkati
Nofi Siregar
Ketua KKI NY

Tuhan memberkati
Nofi Siregar
Ketua KKI NY
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Saldo Awal

$

1,082.98

Kolekte Cash

$

251.00

Kolekte check

$

30.00

BBQ KKI NY
(30.00)

Gereja Resurection

$

(150.00)

Stipendium Romo Sonny & Transporrtasi

$

(200.00)

Perangko

$

(72.00)

Kolekte Cash

$

333.00

Kolekte check

$

20.00

KKI NY akan mengadakan BBQ pada :
Hari
Tanggal
Jam
Tempat

(20.00)

Gereja Bartholomew

$

(150.00)

Stipendium Romo

$

(150.00)

Pembelian Ticekt Pesawat Romo (Atlanta) dan

$

(554.00)

$

1,716.98 $

(1,326.00)

$

390.98

(Biaya Perubahan tanggal keberangkatan)
Saldo Akhir

$

3,094.20

July 12, 2015
July 26, 2015

$

130.00

$

140.00

Sumbangan Konsumsi u/Ultah Perwakrin

$

(100.00)

Sumbangan kasih u/Kel. Lia Iben

$

(250.00)

Saldo Achir

$
$

3,364.20 $
3,014.20

Saldo Awal

$

500.00

Surplus bazaar

$

340.00

Tambahan uang kas

Saldo Achir

(350.00) $

-

(50.00)
(20.00)

$

(32.00)

$
$

52.00
173.00

$

1,162.00 $

(102.00)

$

$

97.00

1,060.00

Untuk acara/games akan dikoordinir
oleh teman2 dari OMK.
Bagi umat yang memiliki kendaraan
diharapkan membantu teman2 lain yang
tidak mempunyai kendaraan untuk ikut
bersama2 dengan yang memiliki
kendaraan.

$

Pengeluaran
Tambahan jualan

Untuk konsumsi akan dikoordinir oleh
Sie Konsumsi KKI NY yaitu :
Ibu Ratna Salim dan Ibu Jun

$

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

Minggu
16 Agustus 2015
10am
1A Croton Point Ave,
Croton-On-Hudson, NY
10520

Ditempat ini juga bagi yang ingin
memancing bisa memancing dengan
catatan sudah mempunyai ijin untuk
memancing. Umat bisa mendapatkan
ijin di Sport Authority dengan biaya
$25/tahun.

LAPORAN KEUANGAN SUMBANGAN SOSIAL

Saldo Awal

:
:
:
:
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MEMBERI HIDUP BAGI
SESAMA
(Renungan untuk Minggu ke-20
Masa Biasa, 9 Agustus 2015)
Oleh: Rm. Robert Mirsel, SVD
Pada suatu hari sebuah perahu
nelayan tenggelam dihempas badai
dan gelombang. Hampir semua
penumpangnya
tewas,
kecuali
seorang ibu bernama Eva dan
bayinya. Setelah terbawa ombak,
ibu dan bayi ini terdampar di sebuah
pulau kecil tak berpenduduk.
Dalam keadaan lemah ibu itu
menggendong
bayinya
yang
menangis kelaparan.
Ibu coba
menghibur
anaknya
dengan
menetekinya, meski air susu ibu tak
kunjung datang. Hari pertama
berlalu.
Hari kedua datang.
Keduanya makin lemah dan tangis
sang bayi tak tertahankan. Ibu coba
menyanyikan lagu sendu yang
mungkin
bisa
menenangkan
bayinya, tetapi suaranya terlalu
lemah. Haus menjadi-jadi. Hari
ketigapun datang. Bayi kehilangan
tenaga dan tak dapat menangis lagi.
Ibupun berupaya dengan kekuatan
tersisa
mencari
daya
untuk
selamatkan bayinya. Pikirnya, kalau
bantuan tak segera datang, cepat
atau lambat mereka berdua akan
mati. Karena itu, ia berpikir, lebih
baik ia mengorbankan darahnya
untuk memberi hidup kepada
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bayinya. Maka, diraihnya sebuah batu
tajam dan memutuskan salah satu urat
nadi tangannya. Maka memancarlah
darah segar dari tubuhnya yang
dimasukkan ke mulut sang bayi. Bayi
itu menghisapnya, sedangkan sang ibu
terus melemah. Hari keempat tiba,
sebuah
kapal
nelayan
lewat.
Terdengar sayup-sayup suara tangis
bayi yang kini lapar dan hasu lagi.
Mereka merapat ke pantai dan
menemukan sang bayi dan ibunya
yang telah pergi untuk selamanya.
Setetes
darah
ibu
telah
menyelamatkan bayinya.
Bacaan-bacaan suci untuk Minggu
Biasa ke-20, 9 Agustus 2015 ini
menggambarkan tangan Tuhan yang
selalu mau menolong memberi hidup
kepada manusia. Dalam kisah tentang
Nabi
Elia
yang
mengadakan
perjalanan panjang 40 hari
ke
Gunung Horeb (1 Raj. 19:1-8) untuk
bertemu dengan Tuhan, ia ditolong
Tuhan tatkala sudah tak bertenaga dan
menyerah dengan berkata: “Cukuplah
itu. Sekarang ya Tuhan, ambillah
nyawaku…” (ayat 4b).
Dalam
keadaan tak berdaya, tangan Tuhan
melalui malaikat-malaikatNya datang
memberi Elia makanan dan minuman,
sehingga ia hidup kembali, dapat
berjalan menuju Gunung Horeb, lalu
bertemu dengan Tuhan dan kembali
melayani umatNya.
Injil Yohanes (6:38-51) membeberkan
ajaran Yesus tentang diriNya sebagai
roti hidup yang turun dari surga; dan
bahwa barangsiapa makan roti itu

akan hidup selama-lamanya (ayat 51).
Dengan menyatakan itu, Yesus
menantang para pengikutNya untuk
tidak hanya sibuk dengan usaha
duniawi, tetapi percayakan diri kepada
Allah yang selalu mau menjamin
hidup manusia.
Allah telah
memberikan hidup itu melalui
pengorbanan Yesus di kayu salib
dengan menumpahkan darahNya.
Tetapi, Ia juga terus-menerus memberi
hidup kepada manusia melalui
Ekaristi Kudus, ketika Dia berkata:
“Ambillah dan makanlah, sebab inilah
TubuhKu yang diserahkan bagimu….
Ambillah dan minumlah, sebab inilah
piala darahKU… yang ditumpahkan
bagimu dan bagi semua orang…”
(Luk. 22:19-20). Yesus rela membagi
hidupNya bagi manusia, agar manusia
beroleh hidup abadi.
Kita bersyukur, karena setiap kali kita
merayakan Ekaristi Kudus, kita
mendapat hidup baru dari Yesus. Ini
Ia lakukan berulang-ulang dalam
Ekaristi. Semangat memberi diri atau
“semangat ekaristis” ini juga Dia
hendak tanamkan dalam diri setiap
pengikutNya, agar rela membagi
hidup kepada sesama. Dengan kata
lain, setiap pengikut Yesus harus
memiliki semangat ekaristis. Hal ini
telah dilakukan oleh Ibu Eva dalam
hidupnya. Kitapun bisa
melakukannya dalam berbagai cara
sederhana yang bisa kita lakukan:
memberi senyum; membagi kepala
ikan Sarden; membagi sayur,
membagi sapa, dll. Kalau Tuhan
sudah memberi kita hidup dari apa
yang ada padaNya, marilah kita juga
memberi hidup kepada sesame kita.
Niscaya semua akan hidup
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SEPUTAR BERITA KATOLIK
Institusi keagamaan
didesak atasi
kekerasan terhadap
anak
Gereja Katolik di Propinsi Nusa
Tenggara Timur (NTT)
menyerukan kepada semua
institusi keagamaan khususnya di
wilayah tersebut dan juga di
Indonesia pada umumnya agar
menggunakan pengaruh mereka
untuk mengakhiri kekerasan
terhadap anak.
Menjelang Hari Anak Nasional
(HAN) yang diperingati setiap
tahunnya pada 23 Juli, Gereja di
NTT mengeluarkan sebuah
“deklarasi berisi 10 poin” yang
mendesak adanya aksi.
Poin pertama deklarasi itu
mendesak “semua institusi
keagamaan menyuarakan suara
kenabiannya untuk memutus
mata rantai kekerasan terhadap
anak.”
Anak-anak berumur di bawah 17
tahun di wilayah itu rawan
terhadap kekerasan termasuk
perdagangan manusia dan
kekerasan seksual, kata Pastor
Apolinarius Deddy Ladjar, ketua
Komisi Karya Kepausan
Indonesia Keuskupan Agung
Kupang.
“NTT marak dengan trafficking.
Banyak anak NTT yang dijual

dan kemudian diperlakukan
sebagai budak, serta yang lain jadi
pekerja seks baik di dalam negeri
maupun dikirim ke luar negeri. Isu
human trafficking di NTT
sementara gawat darurat. Situasi
ini yang mau kita selamatkan,”
katanya kepada ucanews.com.
Untuk memperingati HAN, Gereja
Katolik bersama sejumlah NGO
dan Gereja Protestan
mengumpulkan 5.000 anak Katolik
dan Protestan di Kupang, ibukota
propinsi, pada 22 Juli. Mereka
mendesak para penguasa untuk
mengatasi masalah kekerasan
terhadap anak.
Kelompok advokasi anak
menyebutkan bahwa kekerasan
terhadap anak marak terjadi di
wilayah seperti NTT yang
merupakan satu dari sejumlah
wilayah miskin di Indonesia.
Menurut Ketua Komisi Nasional
Perlindungan Anak (Komnas PA)
Arist Merdeka Sirait, ada 21,6 juta
kasus kekerasan terhadap anak
yang terjadi dalam kurun waktu
antara 2010 dan 2014.
Dikatakan, jumlah kasus kekerasan
seksual terhadap anak di NTT
merupakan salah satu yang
tertinggi di Indonesia.
“NTT berada di posisi kelima di
Indonesia dari 34 propinsi untuk
kekerasan seksual tersebut,”
katanya kepada ucanews.com.

“Maka perlu komitmen orang
dewasa, anak-anak dan Gereja
untuk memerangi kekerasan itu.”
Ryan Dagur & Katharina R
Lestari, Jakarta
Sumber: ucanews.com

QUOTE
Hal terindah di dunia tdk bisa
dilihat atau bahkan dipegang,
mereka harus dirasakan dgn
hati -Helen Keller

SENYUM
SEJENAK
Perjamuan Terakhir
Mas Yudhi:Apa yang dilakukan
Tuhan Yesus setelah Ia dan
murid"-Nya melakukan
Perjamuan Terakhir?
Budi:Dia Berdoa!
Mas Yudhi:SALAH!,tebak
donk!
Budi:Dia tidur!
Mas Yudhi:SALAH,ayo tebak
lagi!
Budi:Dia ditangkap pasukan
tentara Roma!
Mas Yudhi:Masih salah!,ayo
coba lagi
Budi:Tau ah nyerah deh
Mas Yudhi:Yah, gitu aja udah
nyerah! jawabannya simple:
Dia bersama Muridnya" foto"
sejenak!
Lo ngga' nyadar foto
Perjamuan Terakhir banyak!
Budi:Berengsek loh!
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POJOK ROHANI
KATEKISMUS

Apakah arti Kerajaan
Allah?
Kerajaan Allah menurut
pengajaran para Bapa Gereja
memang dapat diartikan menjadi
tiga hal, dan hal ini diajarkan
oleh Paus Benediktus XVI dalam
bukunya Jesus of Nazareth,
yaitu: 1) Yesus sendiri, karena
seperti diajarkan oleh Origen,
Yesus adalah Kerajaan Allah
yang menjelma menjadi manusia;
2) Kerajaan Allah ada di dalam
hati manusia yang berdoa
memohon kedatangan Kerajaan
Allah itu; 3) Gereja yang
merupakan perwujudan Kerajaan
Allah di dalam sejarah manusia.
(Joseph Ratzinger, Pope Benedict
XVI, Jesus of Nazareth, (Double
Day, New York, USA, 2007),
p.49-50).
Kerajaan Surga adalah
kepenuhan Kerajaan Allah di
Surga kelak, yang sebenarnya
adalah pemenuhan ketiga hal di
atas sekaligus, sebab di Kerajaan
Surga maka kita semua sebagai
umat beriman yang tergabung
dalam Gereja, akan bersatu
dengan Kristus yang adalah
Kepalanya, sehingga Kristus
meraja di hati semua manusia.
Silakan
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membaca ulasan mengenai hal
ini di sini, silakan klik dan di sini,
silakan klik.
Atau jika kita melihat bahwa
Kerajaan Surga adalah Kerajaan
Allah di Surga kelak, maka di
sini pengertian “Kerajaan Allah”
terlihat lebih luas artinya, karena
mencakup Kerajaan-Nya yang
masih mengembara di dunia ini,
yaitu Gereja-Nya. Gereja sebagai
Kerajaan Allah ini akan
mencapai kesempurnaannya di
dalam Kerajaan Surga. Maka
Surga dan Kerajaan Surga itu
sama, hanya penekanannya agak
berbeda. Kata “Surga” biasanya
dipakai untuk menyatakan
tempat/ keadaan terberkati yang
ilahi, biasanya untuk
dikontraskan dengan neraka.
Sedangkan Kerajaan Surga
biasanya untuk menekankan
kesempurnaan Kerajaan Allah,
yang telah dibentuk Allah sejak
awal mula, sejak dari masa
Penciptaan, pembentukan bangsa
Israel (Kerajaan Allah di PL),
dan Gereja (Kerajaan Allah di
PB) yang akan terus bertahan
sampai akhir jaman, dan yang
disempurnakan sebagai Kerajaan
Surga

KISAH INSPIRATIF
Asuransi Terbaik di Dunia
(versi Kristiani)
TRAKTAT: ASURANSI
Anda bingung menentukan
asuransi mana yang ingin dibeli?
Kami ingin menawarkan sebuah
perusahaan asuransi yang pasti
tidak mengecewakan. Berikut
fiturnya:
PERUSAHAAN ASURANSI
INI MENJAMIN:
Kehidupan
Karena begitu besar kasih Allah
akan dunia ini, sehingga Ia telah
mengaruniakan Anak-Nya yang
tunggal, supaya setiap orang yang
percaya kepada-Nya tidak binasa,
melainkan beroleh hidup yang
kekal. (Yohanes 3:16)
Kesehatan
Dia yang mengampuni segala
kesalahanmu, yang
menyembuhkan segala
penyakitmu (Mazmur 103:3)
Pakaian
Jadi, jika rumput di ladang, yang
hari ini ada dan besok dibuang ke
dalam api demikian didandani
Allah, terlebih lagi kamu, hai
orang yang kurang percaya!
(Lukas 12:28)
Kebutuhan Sehari-hari
Allahku akan memenuhi segala
keperluanmu menurut kekayaan
dan kemuliaan-Nya dalam Kristus
Yesus (Filipi 4:19)
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Kenyamanan
"Janganlah gelisah hatimu;
percayalah kepada Allah,
percayalah juga kepada-Ku.
(Yohanes 14:1)

6. Aset perusahaan terlalu
banyak untuk dihitung.
7. Satu-satunya perusahaan
asuransi yang membayarkan
premi anda.

Persahabatan
Dan ketahuilah "Aku menyertai
kamu senantiasa sampai kepada
akhir zaman." (Matius 28:20)

PREMI

Kedamaian
Damai sejahtera Kutinggalkan
bagimu. Damai sejahtera-Ku
Kuberikan kepadamu, dan apa
yang Kuberikan tidak seperti yang
diberikan oleh dunia kepadamu.
Janganlah gelisah dan gentar
hatimu. (Yohanes 14:27)
Rumah yang abadi
Di rumah Bapa-Ku banyak tempat
tinggal. Jika tidak demikian, tentu
Aku mengatakannya kepadamu.
Sebab Aku pergi ke situ untuk
menyediakan tempat bagimu.
(Yohanes 14:2)
ALASAN-ALASAN UNTUK
IKUT ASURANSI INI:
1. Adalah perusahaan asuransi
paling tua di dunia.
2. Satu-satunya perusahaan
asuransi yang mengasuransikan
berbagai kehilangan dalam api
akhir zaman.
3. Satu-satunya perusahaan
asuransi yang mencakup area
yang kekekalan.
4. Kebijakannya tidak pernah
berubah.
5. Manajemennya tidak pernah
berganti.

Info
 Doa rosario setiap bulan mgg I

bertempat di rumah ibu Marry liwan
jam 3 siang. Jika ada yang ingin
mengadakan doa rosario di
tempat/rumah umat, silahkan
menghubungi sie rosario Ibu Ratna
Djuhari dan Ibu Marry Liwan.

Roma 5:8
Akan tetapi Allah menunjukkan  Persekutuam Doa Karismatik
kasih-Nya kepada kita, oleh
Katolik (PDKK) akan diadakan pada
karena Kristus telah mati untuk
hari Sabtu, 15 Agustus 2015, jam 2
kita, ketika kita masih berdosa.
siang, 80-11 57 Ave, Elmhurst, NY
11373.

Efesus 2:8
 Pertemuan KTM
Sebab karena kasih karunia
Tgl 15 Agustus jam 1pm bertempat
kamu diselamatkan oleh iman;
di Sdri. Julianita Tan
itu bukan hasil usahamu, tetapi
90-59 56th ave 1D,
pemberian Allah
I Korintus 6:20
Sebab kamu telah dibeli dan
harganya telah lunas dibayar:
Karena itu muliakanlah Allah
dengan tubuhmu!
PROSEDUR APLIKASI

Elmhurst NY 11373
Tgl. 22 Agustus jam 1 pm bertempat
di Kel. Pieter dan Gisela Gunawan
60-45 Wetherole Street,
Elmhurst, NY 11373

 Untuk baptisan bayi mohon Ibu

Gisela Gunawan
(gunawan.gisela@gmail.com)

 Mohon agar setiap umat yang ingin
Kisah Para Rasul 5:8
menerima email/info mengenai kki
Bertobatlah dan hendaklah
harap segera ber-subscribe di
kamu masing-masing memberi
kkiny-subscribe@yahoogroups.com
dirimu dibaptis dalam nama
Yesus Kristus untuk
 Berhubung sekarang KKI NY hanya
pengampunan dosamu, maka
mengadakan ramah tamah hanya 1
kamu akan menerima karunia
bulan sekali dalam Misa yaitu di RA
Roh Kudus.
church setiap mgg ke-2 maka umat

Kisah Para Rasul 16:31
Percayalah kepada Tuhan
Yesus Kristus dan engkau akan
selamat!

diharapkan bisa membawa potluck
utk dinikmati bersama. Untuk misa
mgg ke-2 kita tidak ada potluck.
Mulai saat ini bagian
konsumsi/logistik tidak akan
menghubungi lagi umat satu persatu
untuk membawa potluck.

Semua premi untuk aplikasi ini
telah dibayar oleh YESUS.
 Kritik dan Saran kegiatan KKI NYC
(Anonim)
silahkan dikirim ke mail:
info@kkiny.org

