Hari/Tgl : Minggu, 8 Mei 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, 22 Mei 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
( Untuk sementara Ramah Tamah di Gereja
Bartholomew tidak ada, akan diberitahukan lagi
kapan kita bisa mengadakan ramah tamah kembali)
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Rekan-rekan KKI Ytk,
Tidak terasa kita sudah memasuki bulan yang baru lagi di tahun 2016. Pada bulan ini yaitu Bulan Mei seperti
biasanya kita memperingati bulan ini sebagai bulan Rosario.
Pada bulan ini dikhususkan untuk menghormati Bunda Maria. Dimana tradisi devosional yang sangat

populer di kalangan gereja Katholik ini berjalan sudah sejak lama, hal ini juga berkaitan dengan
ditetapkannya Maria sebagai Ratu Rosari yang makin mempopulerkan doa rosario menjadi doa yang
merakyat.
Untuk itu marilah kita bersama-sama untuk berdevosi berdoa Rosario. Kepada Bunda Maria sebagai Ibu
Tuhan yang akan mendoakan dan membawa doa umat beriman kepada Yesus. Dengan demikian bersama
Maria, umat Katolik akan semakin dekat dengan Yesus sebagai Putra Allah dan Putra Maria.
Terlampir dalam bulletin ini adalah jadwal doa Rosario bulan Mei 2016.
Terima kasih. Tuhan memberkati
Nofi Siregar
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Saldo Awal

$

35.31

Kolekte Cash

$

426.00

Koleke Cek

$

-

LAPORAN PENERIMAAN KEUANGAN -PASKAH 2016
$

-

Gereja RA

$

(150.00)

Stipendium Romo

$

(150.00)

Perangko & Kertas

$

(75.00)

Kolekte Cash

$

335.00

DESCRIPTION
Sumbangan dana umum

CHEK

500.00 $

1,225.00

$

437.11 $

437.11

75.00 $ 1,000.00 $

1,075.00

$

80.00 $

80.00

$

820.00 $

820.00

$ 800.00 $ 2,837.11 $

3,637.11

Stipendium Romo

$

(200.00)

Kolekte misa

$

Gereja Bartholomew

$

(150.00)

Sumbangan dari DUDU

$

Pembelian peralatan musik

$

(120.00)

Advance Paskah

Pendaftaran Pilgrim

$

(150.00)

Advance Paskah

$

(820.00)

800.00 $

(800.00)

2,883.42 $

(2,615.00)

Sisa Cash Paskah

$
SALDO AKHIR

$

Saldo Awal

$

Maret 13, 2016 - Untuk Jambore

$

307.00

April 10, 2016 - ' Utk Jambore

$

307.00

Saldo Achir

$
$

2,662.20 $
2,662.20

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 uang kas

Saldo Achir

2,048.20

$

Registrasi
Bayar ke Tante Endang

$

1,060.00

LAPORAN PENGELUARAN PASKAH 2016
DESCRIPTION

268.42

LAPORAN KEUANGAN SUMBANGAN SOSIAL

Tambahan jualan

-

1,287.11

Sisa Cek Paskah

Penjualan makanan (sumbangan dr Lydia)

TOTAL

725.00 $

$

Sumbangan dana konsumsi

TOTAL PENERIMAAN

CASH

Gereja dan romo

$

Konsumsi

-

Acara

$

107.87

Dekorasi

$

70.22

Sekretariat

$
$

346.91
150.00

Sunday school

-

TOTAL
875.00

TOTAL PENGELUARAN $ 1,550.00
Surplus

$

2,087.11

Cash

$

1,287.11

Check

$

800.00

$

2,087.11
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BULAN MEI, BULAN PENUH
MAKNA DAN RAHMAT
Oleh: Rm. Robert Mirsel, SVD
Kita telah memasuki Bulan Mei.
Bagi kita orang Katolik, bulan ini
merupakan bulan penuh makna
dan rahmat, teristimewa tahun ini.
Karena Mei merupakan bulan
khusus untuk menghormati Bunda
Maria dengan berdoa Rosario. Di
mana-mana di seluruh dunia,
orang-orang
Katolik
baik
perorangan maupun bersamasama berdoa rosario, agar lebih
merasakan
kehadiran
Bunda
Maria sebagai Bunda Penolong
Orang Kristen. Dengan berdoa
Rosario,
kita
mengharapkan
pertolongan dari Allah Tritunggal
dengan perantaraan Bunda Maria
agar bertumbuh dan kokoh dalam
iman, harapan dan kasih akan
Allah,
sesame
dan
alam
ciptaanNya. Sebulan penuh kita
akan berdoa Rosario; bahkan dari
rumah ke rumah. Inilah tanda
cinta kita akan Bunda Maria, yang
telah lebih dahulu mencintai kita
dan akan terus mencintai kita.
Bulan Mei tahun ini juga ditandai
oleh pesta Kenaikan Yesus ke
Surga dan Turunnya Roh Kudus
(Pentekosta). Pada hari Kamis, 5
Mei 2016 akan dirayakan
Kenaikan Tuhan.
Namun, di
banyak Paroki perayaan ini baru
akan dilaksanakan pada tanggal 8
Mei 2016. Bacaan-bacaan untuk
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Hari Raya Kenaikan Tuhan dari
(Kisah Rasul-Rasul 1: 1-11;,
Efesus 1: 17-23; dan Injil Lukas
24: 46-53) memberikan gambaran
kepada kita dari mana asal-usul
Yesus.
Dia berasal dari atas
(Surga), dan saatnya Ia kembali
ke surge, ke tempat kediamannya
yang abadi bersama Bapa dan Roh
Kudus. Ia membuka jalan bagi
kita untuk ke surga. Dan sebelum
naik ke surga, Ia terlebih dahulu
memberkati dan mengutus para
muridNya
untuk
membaptis
semua orang dalam nama Bapa,
Putera dan Roh Kudus dan dengan
air serta memberkati para Rasul,
agar mampu melaksanakan tugas
perutusan yang dipercayakan
Yesus kepada mereka dan
tentunya kepada kita sekalian
sebagai generasi pelanjut.
Yesus telah menjanjikan Roh Kudus
kepada para Rasul dan kepada kita
semua pengikutNya, agar kita yang
menerima
dia
dengan
hati,
dicerahkan untuk mengenal Allah
dan mewartakan namaNya; serta
mengenal diri kita sendiri secara
benar (Bdk. Bacaan dari Ef. 1:1723).
Peristiwa
Pentekosta
menggambarkan, betapa Allah
Tritunggal--Bapa, Putera dan Roh
Kudus—benar-benar
sama-sama
terlibat dalam misi penyelamatan
umat manusia dan seluruh ciptaan.
Itulah sebabnya kita orang Katolik
(Kristen) merayakan Pentekosta
secara khusus—sebuah perayaan
untuk mengenang keterlibatan Roh
Kudus dalam hidup Gereja dan
umat manusia. Kita perlu berdoa
memohon Roh Kudus tinggal dalam
hati kita, agar kita mampu mengenal
Allah dan memimpin Gereja dan

kita masing-masing di jalan yang
benar.
Akhirnya, tanggal 8 Mei 2016 kita
merayakan Hari Ibu (Mother’s
Day). Dengan merayakannya, kita
mau memberi tempat khusus dan
penghormatan kepada kaum ibu
yang telah mengandung dan
melahirkan kita.
Di dalam
merekalah kita melihat wajah Allah
sebagai Ibu, yang selalu menjaga,
memelihara, dan melindungi kita.
Kita perlu mendoakan kaum ibu
aagr
mereka
tetap
setia
menampakkan wajah Allah yang
penuh kasih kepada kita. Selamat
memasuki
bulan
Rosario!
Selamat Hari Kenaikan Tuhan!
Selamat Merayakan Pentekosta!
Dan Selamat Hari Ibu!

QUOTE
Orang lemah tdk bisa
memaafkan. Hanya orangorang kuat yg bisa
memaafkan –
Mahatma Gandhi
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terkait kerukunan antarumat
beragama di Indonesia yang
dilandasi prinsip Bhinneka Tunggal
Ika. “Indonesia berhasil
mempertahankan kerukunan
Presiden Dewan Kepausan untuk antarumat beragama, meskipun
masih ada riak-riak intoleransi,”
Dialog Antarumat Beragama
ujarnya. Hal ini disebabkan
Vatikan, Kardinal Jean-Louis
konstitusi Indonesia menjamin
Tauran, mengakui bahwa
adanya persamaan hak dan
Pancasila merupakan kaidah
kewajiban semua warga negara
fundamental bagi kehidupan
Indonesia di hadapan hukum dan
beragama di Indonesia yang
pemerintahan. Ia menegaskan
disebut sebagai kunci
keberagaman bangsa Indonesia
mempertahankan kerukunan
merupakan kekuatan.
antarumat beragama.
Pernyataan ini mendapatkan
Pancasila patut menjadi
dukungan spontan dari Kardinal
kebanggaan bagi bangsa
Tauran. Menurut Kardinal Tauran,
Indonesia karena kaidah
Pancasila merupakan kaidah
fundamental yang terkandung
dalamnya diakui secara universal, fundamental bagi kehidupan
beragama di Indonesia yang disebut
ujar Kardinal Tauran, ketika
menerima delegasi MPR RI yang sebagai kunci untuk
berkunjung ke Vatikan, demikian mempertahankan kerukunan
antarumat beragama.
Sekretaris Tiga KBRI Vatikan
Kardinal Tauran menanggapi
Sturmius Teofanus Bate kepada
aktivitas dialog dapat dilakukan
ANTARA di London, Kamis
melalui berbagai cara, misalnya,
(28/4/2016), seperti dilansir
dialogue of life melalui penanaman
wartakota.com.
Ketua MPR RI Dr. (HC) Zulkifli nilai-nilai kerukunan sejak dini
dalam keluarga dan dialogue of
Hasan, mengunjungi Vatikan
action melalui bantuan
untuk memperkuat upaya
kemanusiaan. Dialog sesungguhnya
Indonesia dan Vatikan
perlu dikembangkan pada tingkat
mempromosikan dialog
akar rumput dan para elit politik
antarumat beragama.
perlu lebih mendengarkan aspirasi
Kunjungan delegasi tersebut
masyarakat, ujarnya.
didampingi Dubes RI untuk
Dalam kunjungannya di Vatikan
Takhta Suci, A Agus Sriyono.
Ketua MPR RI didampingi Ir.
Mengawali pertemuan, Ketua
MPR RI memaparkan informasi Alimin Abdullah, Ketua Fraksi

Vatikan akui Pancasila
kunci kerukunan
antarumat beragama
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Partai Amanat Nasional MPR RI;
H. Abdul Kadir Karding, Ketua
Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa;
Prof. Dr. John Pieris, Ketua
Kelompok DPD di MPR RI
Mulfachri Harahap, Wakil Ketua
Komisi III DPR RI, Ma’ruf
Cahyono.

HUMOR
DOA SEBELUM
MAKAN
Seorang mahasiswa Teologia
ditraktir makan disebuah cafe
oleh kawan2 SMAnya dulu.
Setelah makanan tiba,
mahasiswa itu melipat
tangannya dulu berdoa
sebelum menyantap
makanannya.

Teman2 lainnya meledeknya
katanya ; ” hare gene masih
berdoa sebelum makan….apa
sekeluargamu punya
kebiasaan seperti ini setiap
kali kamu mau makan?”
Jawab mahasiswa itu : ” Ya
nggak lah….anjing di rumah,
burung beo dan kucing
adikku nggak berdoa”
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POJOK ROHANI
KATEKISMUS

Jika Kasih itu tidak
cemburu, mengapa
Allah cemburu?
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perasaan negatif, ataupun positif.
Rasul Paulus menggunakan kata
yang sama ini, zeloo, ‘earnestly
desire’, yang diterjemahkan LAI
dengan ‘berusahalah untuk
memperoleh’, yaitu untuk
memperoleh karunia-karunia rohani
(lih. 1Kor 12:31; 14:1,39). Atau
yang lebih eksplisit adalah dalam
suratnya yang kedua kepada jemaat
Korintus, Rasul Paulus berkata:

“Sebab aku cemburu kepada
kamu dengan cemburu ilahi.
Karena aku telah mempertunangkan
kamu kepada satu laki-laki untuk
membawa kamu sebagai perawan
suci kepada Kristus. Tetapi aku
takut, kalau-kalau pikiran kamu
Istilah ‘cemburu’ yang kita
disesatkan dari kesetiaan kamu yang
pahami sekarang memang
cenderung mengarah kepada arti sejati kepada Kristus, sama seperti
Hawa diperdayakan oleh ular itu
negatif. Artinya sering
dihubungkan dengan rasa iri, atau dengan kelicikannya. Sebab kamu
sabar saja, jika ada seorang datang
curiga terhadap pihak lain.
memberitakan Yesus yang lain dari
Nampaknya inilah yang terjadi
dalam jemaat sebagaimana ditulis pada yang telah kami beritakan,
atau memberikan kepada kamu roh
oleh Rasul Paulus di dalam
yang lain dari pada yang telah kamu
suratnya di Korintus (lih. 2Kor
12:20) dan Roma (lih. Rm 13:13). terima atau Injil yang lain dari pada
yang telah kamu terima.” (2 Kor
Rasul Paulus mengkhawatirkan
11:2-4)
adanya “perselisihan dan iri
hati…./ quarelling and jealousy
Pada ayat-ayat tersebut, ‘cemburu’
(RSV) dalam jemaat.
mempunyai arti positif, yaitu:
mengasihi sedemikian, sehingga
Namun dalam Kitab Suci, kata
yang sama, dapat digunakan untuk menjaga agar jangan sampai yang
dikasihi tersesat dan tidak setia.
menggambarkan arti yang baik.
Dalam arti yang positif inilah, Allah
Kata ‘cemburu’ dalam bahasa
Ibrani adalah qi’nah, atau dalam dikatakan sebagai Allah yang
bahasa Yunani zelos, mempunyai cemburu. Allah tidak cemburu
akar kata ‘hangat/ panas’. Maka dalam arti iri hati terhadap bangsa
Israel, tetapi bahwa Ia begitu
tergantung konteksnya, kata
mengasihi bangsa Israel dengan
‘cemburu’ ini dapat digunakan
untuk menggambarkan baik suatu kasih yang kuat bagaikan api yang
Ada orang bertanya, jika Allah
adalah Kasih dan kasih itu tidak
cemburu (1 Kor 13:4), mengapa
dikatakan bahwa Allah itu
cemburu (Kel 20:5; Ul 4:24)?

panas, yang tidak menghendaki
umat-Nya mendua hati.
Demikianlah kita membaca dalam
Kitab Ulangan, “Sebab TUHAN,
Allahmu, adalah api yang
menghanguskan, Allah yang
cemburu” (Ul 4:24); sebagai
kesimpulan dari nasihat Nabi Musa
agar bangsa Israel tidak melupakan
perjanjian dengan Allah, dengan
menjadi tidak setia (lih. Ul 4:2123). Di sini Kitab Suci
menggambarkan perkawinan rohani
antara Allah dengan umat-Nya
bagaikan kasih antara suami dan
istri. Allah menghendaki agar
bangsa pilihan-Nya hanya
menyembah-Nya sebagai Allah
yang satu-satunya. Sayangnya,
bangsa Israel berkali-kali tidak setia
kepada Allah, mereka berpaling
kepada para dewa/ berhala,
sehingga dalam Kitab Suci sering
dikatakan bahwa bangsa Israel dan
Yehuda ‘bersundal’ (lih. Yer 3:610). Sebaliknya, Allah adalah Allah
yang tetap setia. Allah tetap
menunjukkan bahwa kasih-Nya
kepada umat-Nya itu adalah kasih
yang begitu total dan kuat/ intense,
yang menghendaki balasan yang
serupa. Ia menjaga umat-Nya
dengan kasih yang ‘cemburu’ dalam
arti positif, yang tak ingin
bertoleransi dengan kehadiran allahallah lain di tengah umat-Nya (lih.
Kel 20:3-6, Yos 24:24-16,19-20,
dst). Arti ‘cemburu’ ilahi yang
sedemikian berbeda dengan
‘cemburu’ yang disebutkan oleh
Rasul Paulus dalam 1 Kor 13:4.
Namun karena akar katanya sama,
arti positif dan negatif dari kata
tersebut, disampaikan dalam kata
yang sama.
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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 13Mei 2016 pk 7 malam
-Sabtu 21 Mei 2016 pk 1 siang
Hub. : elisa_setiawati@yahoo.com,
pieterps@yahoo.com,
* Santo Francis (dewasa muda)
Hub. Devika ddevika89@gmail.com
& Gabriella gabriellafoe@gmail.com
 Persekutuan Doa PDKK NY

Minggu, 15 Mei 2016
Jam: 12 tepat
Tempat: Kediaman Kel. H.
Tedjawardana
Alamat : 89-02 70th Ave, Forest Hills,
New York
Contact Person: Henny Winata
347 624 2666
 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
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
 More info visit us at www.kkiny.org
& Facebook KKINY & Twitter.



JADWAL DOA ROSARIO
BULAN MEI 2016
Hari Sabtu 7 May jam 3 PM di kediaman
Bapak David Triestanto
Alamat: 147-37 Roosevelt Av # 2F
Flushing NY11354
Direction: Naik bus dari MAin st dari depan macy store
Q15 berhenti di 41av dan 147stjalan ke roosevelt av belok
kanan cari no itu.jalan kaki 4-5 block saja.
no tlp: 6463399060 / 7183931320
Hari Sabtu 14 May jam 3 PM dikediaman
Bapak Rino Supit/Ibu Yinyin Supit
Alamat : 4209 Forley St,3fl
Elmhurst, ny 11373
Hari Sabtu 21 May jam 3 PM dikediaman
Ibu Agnes Fernandes
Alamat : 47-12 67th street
Woodside, NY 11377

Terima kasih kepada
Penyumbang Dana & Konsumsi Paskah 2016
1. Andri-Dona
2. Linda-Herman Brooklyn
3. Hengky Ratna

