Hari/Tgl : Minggu, 13 Maret 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 PASKAH
Hari/Tgl : Minggu, 27 Maret 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

Ramah Tamah : 4.30-selesai
Tempat : Gymnasium Gereja Bartholomew
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Rekan-rekan KKI Ytk,
Pada bulan ini yaitu pada tanggal 27 Maret 2016 kita akan merayakan paskah bersama. Paskah tahun ini akan kita
adakan di Gereja Bartholomew. Terima kasih untuk adik-adik Mudika kita yang sudah bekerja keras untuk
mewujudkan acara Paskah ini.
Bagi semua rekan-rekan KKI NY saya ucapkan salamat merayakan Hari Paskah. Selamat merayakan kemenangan.

Awal nyata dari peristiwa iman yang merupakan tanda kebenaran Kristus yang telah bangkit dan memberi
kekuatan, harapan serta kehidupan baru kepada kita semua
Biarlah kita semua boleh diperbaharui selalu dengan pimpinan Roh Kudus untuk hidup lebih dekat lagi kepada
Tuhan dan meneladani hidup Kristus yang sudah menebus dosa-dosa kita juga untuk bisa menjadi berkat selalu
dimanapun kita berada.

Selamat Paskah…
Tuhan memberkati
Nofi Siregar
Ketua KKI NY
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Info
Saldo Awal

$

189.31

Kolekte Cash

$

407.00

Website KKI

(115.00)

Gereja RA
Stipendium Romo
Perangko & Kertas
Pembelian Folder

$

(150.00)

$

(150.00)

$

(91.00)

$

(40.00)

Stipendium Romo

$

(150.00)

Gereja Bartholomew

$

(150.00)

Tambahan pembelian peralatan konsumsi dll

$

(230.00)

1,181.31 $

(1,076.00)

Kolekte Cash

$

585.00

$
SALDO AKHIR

$

105.31

LAPORAN KEUANGAN SUMBANGAN SOSIAL

Saldo Awal

$

2,095.20

Sumbangan kasih u/kel Sinta Mary
Kolekte sosial Feb 14, 2016

$

203.00

Saldo Achir

$
$

2,298.20
2,048.20

$

(250.00)

$

(250.00)

 Doa rosario setiap bulan di Sabtu
pertama bertempat di rumah ibu Marie
Liwan jam 3 siang. Jika ada yang ingin
mengadakan doa rosario di
tempat/rumah umat, silakan
menghubungi sie rosario Ibu Ratna
Djuhari dan Ibu Marie Liwan.
 Pertemuan sel KTM:
*Santa Maria (dewasa)
Sabtu 19 Mar 2016 pk 1 siang
Tempat: kediaman Julianita (9059 56th
Ave, #1D, Elmhurst)
Bisa hubungi Pieter untuk keterangan
(pieterps@yahoo.com)
* Santo Francis (dewasa muda)
Bisa hubungi Devika dan Gabriella
untuk keterangan lebih lanjut
(ddevika89@gmail.com,
gabriellafoe@gmail.com)
 Persekutuan Doa PDKK NY

Minggu, 20 Maret 2016
Jam: 12 tepat
Tempat: Kediaman Henny Winata.
Contact Person: Henny Winata
347 624 2666
 Untuk baptisan bayi mohon Ibu Gisela

Gunawan
(giselagunawan@yahoo.com)
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

 Mohon agar setiap umat yang ingin

$

1,060.00

menerima email/info mengenai kki
harap segera ber-subscribe di
kkiny-subscribe@yahoogroups.com
 Ramah tamah KKI NY sesudah Misa
di RA church setiap mgg ke2.Umat
diharapkan membawa potluck..
 Kritik dan Saran kegiatan KKI NYC
silahkan dikirim ke mail:
info@kkiny.org

Hal - 4

PASKAH:
MENJADI MANUSIA BARU
YANG BERBELASKASIH
Orang-orang Katolik diberi waktu 40
hari untuk berpuasa sebelum
merayakan Paskah; waktu yang
cukup panjang untuk meningkatkan
mutu hidup dan iman kita. Ada dua
cara untuk meningkatkan mutu hidup
dan
iman:
pertama,
dengan
mengurangi hal-hal yang tidak baik
dalam hal sikap, tutur kata dan
perbuatan kita; dan kedua, dengan
meningkatkan perbuatan, sikap dan
tutur kata yang baik.
Semakin
banyak kita mengarahkan diri kepada
hal-hal yang baik, semakin kurang
kita melakukan hal-hal yang kurang
berkenan kepada Allah, sesama, dan
ciptaan lainnya.
Untuk itu, kita diberi kesempatan
untuk berdoa (praying), agar mampu
meningkatkan relasi dengan Tuhan;
berpuasa dan pantang (fasting), agar
bisa mengekang diri dari hal-hal yang
bisa menghalangi
kita untuk
bertumbuh dan berkembang secara
sehat; dan beramal (alm-giving), di
mana kita banyak memberi perhatian
kepada sesama, terutama yang
berkekurangan
dan
menderita.
Ketiga hal ini memberi pupuk kepada
pertumbuhan hidup kita sebagai
orang beriman, sehingga kita dapat
berharap menghasilkan buah-buah
kebaikan dan kebajikan yang
berguna.
Sikap tobat merupakan tuntutan
khusus selama masa Puasa. Tobat
dapat dimengerti secara negatif
sebagai upaya mengurangi perbuatan
jelek; tetapi secara positif tobat juga
berarti meningkatkan kapasitas diri,
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potensi diri, kreatifitas, dan semua
hal baik yang membuat kita lebih
bermutu.
Untuk itu, harus ada
semangat untuk membuat perubahan
revolusioner dan eksplosif, yang
mengejutkan, sehingga orang lain
dapat melihat bahwa kita sudah lain;
kita sudah menjadi manusia baru.

kita ucapkan setiap kali mendoakan
Doa Bapa Kami, “dan ampunilah
kami seperti kamipun mengampuni
yang bersalah kepada kami.” Di
tahun ini, kita coba menghayati
ajakan Yesus: “Hendaknya kamu
berbelaskasih,
seperti
Bapamu
berbelaskasih” (Lk. 6:36).

Kita telah mengadakan rekoleksi
masa Puasa dengan memusatkan
perhatian pada sikap belaskasih.
Allah Bapa kita adalah Bapa yang
berbelaskasih (Bdk. Bapa Yang Baik
dalam Injil Lk. 15:11-32). Yesus
juga
adalah
Tuhan
yang
berbelaskasih, yang mengajarkan kita
untuk mengampuni bukan hanya
tujuh kali melainkan “tujuh puluh
kali tujuh kali”—yang berarti
pengampunan dan belaskasih tanpa
batas. Bukan hanya terhadap hal-hal
kecil
kita
berbelaskasih
dan
mengampuni, tetapi juga terhadap
hal-hal besar, seperti Yesus yang
mendoakan
orang-orang
yang
menyalibkanNya; atau Stefanus,
martir
Kristen
pertama
yang
mendoakan
mereka
yang
menganiayanya.

Berbelaskasih dan mengampuni
bukan hanya membebaskan orang
yang
diampuni
tetapi
juga
membebaskan
kita
sebagai
pengampun. Dan pembebasan itulah
yang akan kita rayakan pada Hari
Raya Paskah dan di akhir Perayaan
Tahun Belaskasih dan Kerahiman
Tuhan nanti.

Dalam
Yubileum
Tahun
Belaskasihan/Kerahiman ini (The
Jubilee Year of Mercy), dambaan kita
adalah: segala dosa kita diampuni
oleh Tuhan. Untuk itu, kita perlu
berani dan rendah hati mengakui
dosa-dosa kita. Selain itu, di tahun
khusus penuh rahmat ini, kita berdoa
memohon kepada Allah, agar kita
tidak hanya menjadi penerima
belaskasih dan kerahiman Tuhan
tetapi
juga
menjadi
pelaku
pengampunan dan belaskasih. Maka,
kita perlu memanfaatkan kesempatan
khusus ini untuk mengampuni
sebanyak mungkin orang yang
bersalah kepada kita, seperti yang

Akhirnya, menarik bahwa pada masa
Paskah, pohon-pohon mulai bertunas
kembali dan bunga-bunga mulai
menguncup memekar kembang. Ini
simbol alamiah untuk hidup baru.
Kita juga ingin memunculkan tunastunas dan kuncup-kuncup baru
kehidupan yang memekar kembang,
yang membawa sukacita dalam hidup
kita.
Kuncup-kuncup dan tunastunas itu adalah kebaikan yang
bertumbuh dalam diri kita berkat
ketekunan dan kesetiaan kita mengisi
masa Puasa ini dengan baik. Semoga
setelah daun-daun dan bunga, akan
banyak pula buah-buah yang baik
yang dihasilkan dan dibagikan
kepada sesama, termasuk buah
belaskasih
dan
pengampunan.
Selamat Merayakan Paskah! Selamat
Menjadi Manusia Baru yang penuh
belaskasih dan kerahiman!

Rm. Robert Mirsel, SVD
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Paus Fransiskus
menerima undangan
resmi pemerintah
Pakistan
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dijadwalkan tahun 2017. Namun, ini
adalah risiko besar bagi pemerintah
karena situasinya berbeda ketika Paus
Yohanes Paulus II mengunjungi
Karachi tahun 1981,” katanya. Paus
Yohanes Paulus II merayakan Misa di
Stadion Nasional di Karachi selama
persinggahan tiga jam, menjadi satusatunya Paus yang mengunjungi
Pakistan. Sebuah bom kecil meledak di
luar stadion beberapa menit sebelum
kedatangannya.Pastor Diego
mengatakan bahwa saat ini masalah
keamanan di negara Asia selatan itu
mengerikan, dengan ribuan orang
tewas akibat serangan teroris.

Paus Fransiskus telah menerima
undangan Perdana Menteri Nawaz
Sharif untuk mengunjungi Pakistan
akhir tahun ini, menurut media resmi.
Menteri Federal untuk Pelabuhan dan
Perkapalan Senator Kamran Michael,
seorang Katolik, dan Menteri Federal
Urusan Agama Sardar Muhammad
Yousaf diterima Paus Fransiskus di
Vatikan pada 2 Maret, dilaporkan
“Taliban masih menargetkan lembaga
Kantor Berita Associated Press
dan intoleransi umumnya lazim di
Pakistan (APP), yang dikelola
masyarakat,” katanya. Pastor Morris
negara.
Jalal, pendiri dan direktur TV Katolik
Paus Fransiskus juga menggelar doa berbasis Lahore mengatakan ia belum
khusus bagi para korban terorisme
yakin undangan perdana menteri akan
dan keluarga mereka selama
diterima Paus. “Kami masih tidak
pertemuan, tambah APP. Uskup
yakin apakah atau kapan Bapa Suci
Islamabad-Rawalpindi Mgr Rufin
akan mengunjungi Pakistan,” kata
Anthony mengatakan kedatangan
Pastor Jalal. Sumber: ucanews.com
Paus Fransiskus ke Pakistan adalah
sebuah berita yang sangat baik.
“Minoritas Kristen akan didorong,”
katanya kepada ucanews.com.
“Namun, keamanan Bapa Suci akan
Sakramen Pernikahan
menjadi tanggung jawab
Kudus
pemerintah.”

HUMOR

Pastor Saleh Diego, ketua Komisi
Keadilan dan Perdamaian Konferensi
Waligereja Pakistan, mengatakan
pihaknya merasa senang dengan
kunjungan Bapa Suci. “Ini benarbenar tak terduga. Kami sangat
bersukacita sejak kami mendengar
tentang hal itu,” kata Pastor Diego.
“Paus mungkin mengadakan
kunjungannya bersama dengan
perjalanannya ke India yang

Pada upacara pernikahan di
gereja, pendeta bertanya
kepada pengantin, "Apakah
anda menerima Fransiskus
Slamet Danarto Hadikusumo
sebagai suamimu?"
Pengantin wanita itu tampak
sangat bingung berkata, "Pak
Pendeta, sepertinya ada
kesalahan. Saya hanya ingin
menikahi Mas Narto saja..."

DIVINE MERCY
PILGIRM
Para umat KKI terkasih,
KKI NY akan mengadakan
ziarah mengunjungi
National Shrine of the Divine
Mercy (di Stockbridge, MA)
bertepatan dengan hari
Divine Mercy Sunday di
tgl 3 April 2016.
Kita akan berpartisipasi
dalam misa 'Solemn
Celebration of the Hour of
Great Mercy' bersama ratusan
umat2 katolik lainnya.
Berikut adalah informasi
pendaftaran, biaya ziarah dan
detail keberangkatan:
- Tolong mendaftar ke
Ratna Djuhari
(no telp 347-500-5741).
- Biaya ziarah: $40/orang,
tidak termasuk makanan.
Tolong membawa
makanan masing2.
- Tempat terbatas (hanya ada
1 bis). Peminat harap
mendaftar secepatnya.
- Peserta diharapkan
berkumpul di depan gereja St
Bartholomeus di hari minggu,
tgl 3 April 2016 pukul 5.30
tepat.
Terima kasih atas
perhatiannya.
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POJOK ROHANI
KATEKISMUS

Ucapan ‘Happy
Easter’, salah kaprah?
Memang ada orang yang menduga
bahwa Easter berasal dari nama dewi
Isthar (dari Sumeria) atau dewi
Eostre/ Astarte (dari Teutonik).
Memang sekilas bunyinya mirip,
seperti halnya juga, bahwa besar
kemungkinan kata “Easter” berakar
dari kata “Eostur”, yang berarti
“musim kebangkitan” (season of
rising) yang mengacu kepada musim
semi. Maka kata “Easter” digunakan
di Inggris, “Eastur” di bahasa Jerman
kuno, sebagai kata lain musim semi.
Sedang di negara- negara lain,
digunakan istilah yang berbeda:
“Pascha” (bagi Latin dan Yunani), ”
Pasqua” (Italia), “Pascua” (Spanyol),
“Paschen” (Belanda), …dst yang
semua berasal dari kata Ibrani
(“Pesach”) yang artinya “Passover”.
Jika kita melihat kepada bahasa
Jerman, kata Ostern (yang artinya
Easter) berasal dari kata Ost (east
atau terbitnya matahari), dan berasal
dari bentuk kata Teutonik yaitu erster
(artinya yang pertama/ first) dan
stehen (artinya berdiri/ stand) yang
kemudian menjadi ‘erstehen’ (bentuk
kuno dari kata kebangkitan/
resurrection), yang kemudian
menjadi ‘auferstehen’ (kata
kebangkitan dalam bahasa Jerman
sekarang). Jadi kata Ester/Eostur
dalam bahasa Inggris yang berubah
menjadi Easter, adalah setara dengan
kata Oster dalam bahasa Jerman yang
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kemudian menjadi Ostern. Maka jika
ada kemiripan bunyi Easter dengan
Isthar itu hanya kebetulan, dan tidak
dapat dipaksakan bahwa bahwa
keduanya berhubungan. Ini serupa
dengan memaksakan kata “belum”
dalam bahasa Indonesia, yang
dianggap mengacu kepada kata
“bloom” (artinya berkembang) dalam
bahasa Inggris, yang bunyinya mirip
tapi tidak ada hubungan sama sekali,
karena artinya pun lain. Jadi bukan
berarti karena sebutan Easter mirip
dengan Isthar atau Eostre, maka
ucapan “Happy Easter” berkaitan
dengan penyembahan berhala. Sebab
bagi umat Kristen, perayaan Easter/
Pascha/ Paska itu bersumber dari
penggenapan nubuat Perjanjian Lama
di dalam kurban Salib Kristus yang
memberikan buah Kebangkitan.
Mungkin menarik untuk diketahui
bahwa William Tyndale (14941536), seorang tokoh pemimpin
Protestan, ahli dan penerjemah Kitab
Suci yang terkenal, adalah yang
pertama kali memasukkan kata
“Easter” di dalam Kitab Suci
terjemahan bahasa Inggris, dan
bersamaan dengan itu ia juga
menyebutkan kata Passover. Jadi
penggunaan kata “Easter” itu bukan
‘penemuan’ Gereja Katolik.
Jangan lupa bahwa sedikit banyak
nama hari- hari dalam bahasa Inggris
semua dapat dihubungkan dengan
asal- usul pagan. Sebab Sunday,
berkaitan dengan matahari (Sun),
Monday, dengan bulan (moon),
Tuesday dengan dewa Tiu,
Wednesday dengan dewa Woden,
Thursday dengan dewa Thor, Friday
dengan Freya, Saturday dengan
Saturnus. Jadi jika mau konsisten,
sebaiknya mereka yang menolak
menyebut Easter, juga menolak
semua nama hari dalam bahasa

Inggris yang kedengarannya juga
berbau pagan. Namun, Gereja
Katolik menguduskan hal-hal yang
dulunya mengacu kepada pagan,
dengan memberi arti/ makna baru
dan mengkonsekrasikannya kepada
Tuhan. Seperti bangunan gerejagereja pada abad- abad pertama yang
tidak mereka bangun sendiri,
melainkan dulunya bekas kuil- kuil
pagan yang sudah ditinggalkan, lalu
dirombak dan disesuaikan dengan
prinsip dan kebutuhan ibadah
Kristiani, dan dikonsekrasikan
kepada Kristus. Allah penguasa
segalanya, juga berkuasa
menguduskan segala sesuatu di
dalam nama-Nya.
Dengan demikian, tidak perlulah kita
risau jika menggunakan kata
“Easter”, karena bagi kita umat
Kristiani kata itu tidak mengacu
kepada Isthar, tetapi kepada
“Eostur”, “erster- stehen/ erstehen”
yang artinya mengacu kepada
kebangkitan, yaitu Kebangkitan
Kristus. Jangan lupa bahwa Kitab
Suci menyebutkan tanda kelahiran
Kristus dengan bintang di timur (Mat
2:2,9) sehingga makna Terang di
Timur (East) memperoleh makna
yang baru dan sempurna, setelah
kelahiran dan terutama Kebangkitan
Kristus. Sumber:katolisitas.org

QUOTE
Orang lemah tdk bisa
memaafkan. Hanya orangorang kuat yg bisa
memaafkan -Mahatma
Gandhi
(Mohandas Gandhi)
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