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Peluang & Informasi Pelayanan

FEBRUARI �12

website : http://iskasurabaya09.wordpress.com
email : iskasurabaya@gmail.com
sekretariat : Unika WIDYA MANDALA

Jl. Dinoyo 142-146 Surabaya

Acara diskusi SELASA Malam. diadakan di sekretariat ISKA,
acara bulan MARET :

13 dan 20 Maret 2012 --- jam 20.00
Tema : RASIONALITAS IMAN, HAMBATAN ATAU KEKUATAN?

Pemberitahuan ini bisa dianggap sebagai UNDANGAN
pendaftaran : Sdr. DARMA 085 23 24 20 888
(Ketua program : sdr. DARMA , Sekretaris : sdr. Kristono)

DISKUSI ILMIAH
Pukul : 09.30Wib sd 11.30 Wib
Materi Diskusi : Terkait program ARDAS bid. Pastoral Remaja.

Tema :

Pengaruh IT dan telekomunikasi dalam
    perkembangan Remaja.

Pemateri :
1. Margaretha Ilin Ubayanti    ( Ketua BK SMAK St Carolus Surabaya)
2. Sudarmaji Suryono , ST (bidang IT dan teknologi - pengurus ISKA)

Keseluruhan ACARA diadakan di :
LOBBY KACA
Unika WIDYA MANDALA Jl. Dinoyo 42-46 Surabaya

26 Februari

2012 Undangan
MISA KUDUS
Pukul : 08.15 Wib sd 09.15 Wib
dipimpin oleh : Romo JOHN TONDOWIDJOJO, CM
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BIDANG PASTORAL
REMAJA DARI ARAH

DASAR GEREJA
KEUSUKUPAN SURABAYA
3.2.3. Remaja

v  Prioritas Program (1) : Pendampingan dan pembinaan remaja
dalam mengenal dan mengembangkan
 diri dan lingkungan untuk menjawab
panggilan hidup sebagai orang beriman

    Ø Maksudnya :
Mengupayakan pendampingan dan
pembinaan remaja dengan kegiatan-

kegiatan yang mendorong dan membantu remaja belajar
menemukan jati dirinya sebagai pribadi agar kelak mereka
mampu menjawab panggilan hidupnya sebagai orang beriman
dengan penuh tanggungjawab.
Nilai yang dihayati adalah : Belajar bertanggung jawab.

Contoh Sharing penghayatan dalam pengalaman hidup almarhum
Ibunda Sdri Farida membantu anak-anaknya diusia masa Remaja
membantu belajar menemukan jati diri  dan belajar bertanggung
jawab menjadi orang Katolik yang tanggap pada mendewasakan
Iman Katolik di dalam mengamalkan prioritas program
Keuskupan, walaupun beliau pasti tidak mengetahui ARDAS
Keuskupan Surabaya 2010- 2019.

selengkapnya di :
http://iskasurabaya09.wordpress.com/2012/02/15/sharing-dari-
farida/

TANGGAPAN DARI ROMO DIDIK :
Pak Rinus,
terimakasih untuk artikel sharing yang bagus. ijinkan saya forward
ke komisi Remaja, ya.
Luarbiasaa. siip.

KISAH TRAGIS DIVA POP
D U N I A , W H I T N E Y

HOUSTON
Dalam sebuah interview dengan Diane Sawyer
tahun 2002 yang ditayangkan oleh stasiun
televisi ABC Whitney pernah berkata, �Iblis
(musuh-red) terbesar saya adalah diri saya
sendiri. Saya adalah teman terbaik saya
dan juga musuh terburuk saya.�

Whitney yang memulai karir menyanyi dari gereja, akhirnya
kehilangan segalanya di akhir hidupnya. Bahkan suara emas
yang membuatnya dikenal dunia, pada konser di Australia pada
tahun 2010 lalu tidak dapat ia tunjukkan lagi, ia pun menuai
kritikan karena hal itu.

selengkapnya di :
http://iskasurabaya09.wordpress.com/2012/02/15/whitney-
houston/

SURAT GEMBALA PRAPASKAH 2012
Bagi umat Katolik Keuskupan Surabaya

(Hendaknya dibacakan di semua gereja dan kapel di wilayah Keuskupan Surabaya, pada  tanggal 18 dan 19 Februari 2012)
====================================================================

Saudara-saudara, Umat Allah yang terkasih,

Pada saat kita dibaptis, kita berjanji untuk menyangkal yang jahat dan memperoleh keselamatan, yaitu pengampunan segala dosa
serta anugerah hidup baru.  Injil Markus (yang kita dengar hari ini)  mengisahkan tentang ada empat orang yang membawa seorang
lumpuh kepada Tuhan Yesus untuk disembuhkan. Tuhan Yesus melihat adanya suatu kelumpuhan yang lebih mendasar, lebih dari
sekedar kelumpuhan fisik yang perlu disembuhkan, yakni kelumpuhan yang disebabkan oleh dosa. Maka sabda keselamatan dan
kesembuhan yang diberikan Tuhan kepadanya adalah SABDA PENGAMPUNAN, �Supaya kamu tahu, bahwa di dunia ini Anak
Manusia berkuasa mengampuni dosa�. Peristiwa keselamatan tersebut didahului oleh iman para pengantar. Karena Tuhan melihat
iman mereka, maka Tuhan bersabda, �Hai anak-Ku, dosamu sudah diampuni�. Keselamatan dan pengampunan merupakan buah
gerakan solidaritas yang didasari oleh iman yang besar. Inilah bentuk pertobatan sejati, yakni perubahan sikap baik secara pribadi
maupun gerakan bersama demi keselamatan dan pengampunan.

�Waktunya telah genap; Kerajaan Allah sudah dekat. Bertobatlah dan percayalah kepada Injil!� inilah seruan yang menyatakan bahwa
pertobatan adalah bagian hakiki dalam pewartaan Kerajaan Allah. Maka Gereja terus menerus menjalankan pertobatan dan
pembaharuan . Gerakan pertobatan pertama-tama adalah pertobatan batin yang lalu mewujud dalam tanda-tanda kelihatan dalam
puasa, matiraga dan karya-karya pertobatan atau biasa kita namai Aksi Puasa Pembangunan (APP). Tanpa pertobatan batin maka
yang terjadi adalah ketidakjujuran, tidak berbuah baik dan semu . Tobat batin adalah sikap hati mengarahkan langkah kepada Allah,
disertai rasa rindu yang mendalam menata kembali seluruh kehidupan, segenap hati meninggalkan kejahatan, menyadari kembali
sebagai anak-anak Allah - seperti anak yang hilang  dan dengan segala sesal kembali kepada ayahnya  - menemukan kembali
kebesaran dan cinta Allah. Tobat batin ini ditandai dengan hati yang tergetar karena diguncangkan oleh Roh yang menyadarkan
kejijikan akan dosa dan ketakutan terpisah dari Allah. Roh itu pula yang sekaligus membongkar kedok dosa dan sekaligus juga
menolong serta menganugerahkan rahmat penyesalan dan pertobatan.

====SELENGKAPNYA :  ht tp: / / iskasurabaya09.wordpress.com/2012/02/17/surat-gembala-prapaskah-2012/

Bagi teman-teman terutama yang sedang dalam perantauan
(tinggal di luar Indonesia ataupun tinggal di Indonesia
namun sering berpindah-pindah) dan siapapun saja, silahkan
bergabung ke dalam Milis Komunitas Perantau Katolik
Indonesia (KPKI) di email:

k o m u n i t a s _ p e r a n t a u _ k a t o l i k _ i n d o n e s i a -
subscribe@yahoogroups.com.

Milis ini dahulunya adalah milis Perantau Katolik, namun
mengalami perubahan nama menjadi Komunitas Perantau
Katolik Indonesia. Moderator milis ini adalah Rm.
Sebastianus Bulolo CM dari Seminari Menengah St.
Vinsensius a Paulo di Blitar.
Di tunggu ya kehadirannya. :)

INFO
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Salam,

Panitia Kongres Ikatan Sarjana Nadathul Ulama (ISNU) mengundang Ikatan Sarjana
Katolik Indonesia untuk menghadiri Kongres ISNU - I yang diadakan  pada :

Hari/Tanggal : Sabtu 18. Februari 2012
Waktu    : 08.30 Wib s/d Selesai
Tempat : Unisda - Lamongan , Jawa Timur

Untuk itu, PP ISKA mengharapak agar kiranya Rekan rekan Basis yang ada di Korda
Jawa Timur yang dapat menghadiri acara tersebut. Ketua PP ISKA, Bapak Muliawan
Margadana, direncanankan akan menghadiri.

Demikian pemberitahuan undangan ini, semoga Cinta kasih Allah Bapa di surga
senantiasa memberkati, memberkati dan melindungi kita semua..
Terimakasih

Pax et Bonum..

                Sekretariat
Ikatan Sarjana Katolik Indonesia

                 Don Sisco

SEMINAR DAN SYUKURAN IJ KASIMO SEBAGAI
PAHLAWAN NASIONAL

Misa dan Seminar di Universitas Katolik Widya Mandala , 6 FEBRUARI 2012

Pembicara ke 1 : J Kristiadi, juga Ketua Panitia Pengusul IJ Kasimo sebagai Pahlawan Nasional.
Pembicara ke 2 : Yudi Latif

Tema : Memperkuat Karakter Bangsa.

Acara dibuka dengan Ujud Syukur IJ Kasimo sebagai Pahlawan Nasional mellaui Misa Kudus oleh : Mgr Vincentius Sutikno Wisaksana
dan dilanjutkan seminar yang dibuka oleh : Rektor Unika Widya Mandala, Surabaya, Prof. Ami Soewandi.

Notulensi Pembicara J Kristiadi :

Politik ditinjau dari bahasa alm. IJ Kasimo, adalah  Politik itu mulia, Politik untuk kesejahteraan masyarakat;
bandingkan dengan bahasa Yudi Latif, bahwa Politik itu tempat orang mewakafkan.

Pekerjaan tertua adalah : Politik, Politik dan Politik (kata Uskup Mgr. Sutikno).

Kenyataan sekarang jauh dari sempurna/ironis.

Bangsa-bangsa ini sekarang mau dipersatukan dengan 1 negara.
Apa ikatannya ? Untuk mencapai kebahagiaan selamanya !

Karakter apa yang jadi landasan untuk hidup bahagia ?
Karakter bangsa kita sendiri ada banyak, seperti Batak (seperti mau makan �orang�), orang Jawa �menghambat� pembangunan, dll.

Ketika kita mau membangun negara, harus ada system membagi kekuasaan, itu muncul godaan menguasai kekuasaan, sehingga
para elit politik menghalalkan segala cara memanfaatkan celah kelemahan sehingga bangsa ini terjebak pada persoalan bangsa
yang primodial dll.

SELENGKAPNYA :   http://iskasurabaya09.wordpress.com/2012/02/17/syukuran-ij-kasimo/

===UNDANGAN DARI ISNU===



IKLAN MINI BERITA

ANGGOTAIngin sehat dan awet muda?
Beralihlah ke gaya hidup organik kami distributor makanan
organik dengan nutrisi yg lengkap,praktis,berkualitas organik
bintang lima
Andri : 0313820245/08121673348
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Kartu UNDANGAN
SURAPRINT Wedding Stationery- since 1968
Jalan Sumbawa TUJUH,Surabaya 60281
Tel. 0315032336/Fax0315016642/Cel 08123280239/
03172662336-        UNDANGAN dsb & Konsultasi
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

TOUR  / TIKET PESAWAT / VCR HOTEL
081.2315.7836
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

RENTAL mobil
Menyewakan segala jenis merk kendaraan untuk pengantin,
harian,bulanan, atau tahunan <driver/non>; dalam / luar kota
MOBIRENT <Benny A>;031-5689158; 031-71556106
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

jual COUNTER CITO
COUNTER di City Of Tomorrow � Surabaya
SHM-ST Lb.6,99m2 ada penyewa
Grand Lobby GS77 no.1 (Samping A&W Resto) Rp.450jt --
0811 340 9919
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

terima PEMBUKUAN PART TIME
Laporan Neraca, Rugi Laba
031 - 8153 9988
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Anda butuh BAND?
u/ perkawinan, reuni, HUT dll ,Angg. ISKA diskon 50%
KGM Surabaya Hawaiian Band
Spesialis lagu Tembang Kenangan (Ind - Barat - Mandarin )
AY Hidayat 0852.3154.2200
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Staf Akuntansi dan/atau Pajak
Staf Akuntansi dan/atau Pajakyang bersedia bekerja di
Kantor Akuntan Publik (KAP) serta ditempatkan di Klien
KAP.
HUB : Bp. FRANS ISKANDAR 081.650.3939
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Staf Akuntansi
AKT D3/S1 WNT max 28 th. Paham neraca. MS Office. Lamaran
kirim ke Gubeng Kertajaya I/30 Sby.
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Penyusunan Program HR
untuk awal pendirian perusahaan dan pembenahan Sistem
HR perusahaan skala kecil menengah
Farida : 031-77288261     fv.farida@yahoo.co.id
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
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Bila Anda ada KOMENTAR /KRITIK /SARAN
ttg Fokat / ISKA

Silakan kirimkan ke : sms : 081.654.00036
email : iskasurabaya@gmail.com

UNIT KONSULTASI HUKUM
melayani klien secara

CUMA-CUMA
Tempat : GEREJA KATOLIK HKY
Jl. Polisi Istimewa.
Waktu : jam 11-12.30 wib, tiap hari Minggu,
kec. hari Minggu terakhir dalam bulan.
Hubungi : Soenaryo : 081.830.3550

=SELAMAT ULANG TAHUN KELAHIRAN=

88-07-154 Dra Psi Mariana Deviana W. 03-Feb

07-08-394 Josaphat Sudarso Widjaja 26-Feb

08-01-398 Noerana Dibyantarsih, SH 11-Feb

10-12-412 Gabriel Rio Bangun S, AMd 19-Feb

10-12-419 Veronika Maharani K, S.Psi 10-Feb

ISKA Surabaya mengucapkan
Selamat Ulang Tahun

kepada semua yang berulang-tahun bulan
JANUARI yang namanya belum  tercantum, mohon

infokan kepada
kami untuk melengkapi data base .

=MOHON DOA PEMULIHAN KESEHATAN=

88-04-162    Drs Antonius R.Rusbani, S.H., MHum
85-08-014    Prof Dr dr Thomas Kardjito
85-02-013    Prof Dr dr Lukas Widyanto

WE ARE HAPPY NOT
BACAUSE OF

VALENTINE DAY, BUT
BECAUSE WE HAVE LOVE
Valentine day hari  Selasa, 14 Pebruari 2012 kita peringati

dan rayakan lagi. Sebagian
besar orang di dunia ini
merayakannya. Apalagi kaum
muda-mudi. Berbagai cara dan
bentuk kita merayakan hari
�Kasih Sayang� tersebut.  To Be
Happy, memang sesuatu yang
selalu dicita-citakan oleh setiap

insan.
Dan Kasih Sayang atau Cinta Kasih adalah jaminan untuk
sebuah kebahagaiaan. Bila Kasih Sayang/Cinta kasih
merajai hati dan budi setiap insan manusia, maka kedamaian
dan kebahagiaan akan tercipta. �Di mana ada KASIH, di
sana ada KEDAMAIAN dan KEBAHAGIAAN.  Dan di mana
ada KASIH, di sana ALLAH hadir. Karena itu, kita menjadi
bahagia bukan karena Valentine Day, tapi karena kita
memiliki Kasih Sayang�. Setiap kita ingin dikasih dan
memiliki kebebasan untuk mengasihi karena kita  memiliki
Kasih itu. Karena Kasih, kita diciptakan.
Dan Pencipta kita adalah KASIH itu.

(SR. LUCIA, CIJ)
KEPALA PANTI  CACAT SANTA DYMPHNA

RAPAT PENGURUS
04 MARET 2012   jam 13.00

di sekretariat ISKA,.Unika WM  lantai 3
( Sdr. Soenaryo : 081.8303550 )


