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

Jl. Dinoyo 142-146 Surabaya

Dskusi IMAN dan ILMU diadakan di sekretariat ISKA,
tanggal 1, 15, 22, 29 April 2012
mulai pukul : 13.30 sd pukul 15.30
Tema :
Peranan kaum awam dalam menjaga kemurnian sakramen imamat
Pemberitahuan ini bisa dianggap sebagai UNDANGAN
pendaftaran : Sdr. DARMA 085 23 24 20 888
(Ketua program : sdr. DARMA , Sekretaris : sdr. Kristono)

Syukuran 50th Imamat
ROMO JOHN TONDOWIDJOJO, C.M.

Pukul : 09.30Wib sd 11.30 Wib

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

25 MARET

2012 Undangan
Misa Kudus
Pukul : 08.15 Wib sd 09.15 Wib
dipimpin oleh : Romo JOHN TONDOWIDJOJO, CM
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ISKA  HADIR  DI  ACARA  ISNU
Acara seminar sesi pertama dipandu oleh moderator Bapak Kacung Marijan (dosen Fisip Unair), dengan tiga pembicara
yaitu Ketua Mahkamah Konstitusi (Bapak Mahfud MD), Ketua DPR RI (Bapak Marzuki Ali) dan Menteri Pendidikan (Bapak
Muh. Nuh). Dalam paparan para pembicara, Pak Mahfud antara lain menekankan bahwa system negara Demokrasi dengan
segala konsekwensinya, merupakan pilihan yang terbaik saat ini diantara pilihan system yang ada; Bapak Marzuki Ali lebih
melihat  dari sisi system politik. Beliau mengusulkan agar seluruh dana kampanye dibiayai oleh anggaran negara untuk
menghindari Money Politics, sedangkan Bapak M.Nuh lebih melihat dari sisi pendidikan dalam mengatasi persoalan korupsi
yang ada. Kualitas para sarjana harus ditingkatkan dengan cara menulis jurnal sebagai salah satu syarat kelulusan. Beliau
merasa ironis dan heran dengan adanya resistensi dari kalangan perguruan tinggi yang seharusnya ikut meningkatkan
minat para sarjana dalam menulis.

selemgkapnya di :  http://iskasurabaya09.wordpress.com/2012/03/19/isnu/

Biaya tsb bisa diangsur
beberapa kali sebelum

keberangkatan.

Bila menyetor DP
sebesar Rp 600.000 sblm

tgl 10 April 2012 akan

mendapat DISKON
sebesar Rp 100rb.

  Pendaftaran terakhir
tgl 3 Mei 2012

Khusus anggota ISKA
ada TAMBAHAN DISKON

Rp 25rb.

Mari bergabung Bapak
Ibu anggota ISKA dlm

kegiatan wisata rohani di
bulan Maria ini, utk lbh

mengeratkan tali
persaudaraan di antara

anggota ISKA,
meningkatkan devosi kita

kepada Sang Bunda
selain berwisata tentunya.

ZIARAH WISATA



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
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Simbol-simbol Paskah dan Maknanya
oleh: Romo Francis S. Weiser

ANAK DOMBA PASKAH

Di antara simbol-simbol Paskah yang populer, anak domba adalah yang
paling penting dalam perayaan agung ini. Anak Domba Paskah, yang
melambangkan Kristus, dengan bendera kemenangan, dapat dilihat dalam
lukisan-lukisan yang dipasang di rumah-rumah keluarga Eropa. Doa paling
kuno untuk pemberkatan anak domba ditemukan dalam buku ritual abad
ketujuh biara Benediktin di Bobbio, Italia. Dua ratus tahun kemudian Roma
mempergunakannya dan sesudah itu, selama berabad-abad kemudian,
menu utama santap malam Paus pada Hari Raya Paskah adalah anak
domba panggang. Setelah abad kesepuluh, sebagai ganti anak domba utuh,
disajikan potongan-potongan daging yang lebih kecil.
Tradiri kuno anak domba Paskah juga mengilhami umat Kristiani untuk
menyajikan daging anak domba sebagai hidangan populer pada masa
Paskah. Hingga sekarang, daging anak domba disajikan sebagai menu
utama Minggu Paskah di berbagai daerah di Eropa timur. Tetapi, seringkali

bentuk-bentuk anak domba kecil terbuat dari mentega, roti atau pun gula-gula menggantikan sajian daging anak domba,
dan menjadi hidangan utama jamuan Paskah.

Di abad-abad yang silam, dianggap merupakan suatu tanda keberuntungan jika orang menjumpai anak domba, teristimewa
pada masa Paskah. Merupakan takhayul populer bahwa iblis, yang dapat mengambil wujud segala macam binatang, tidak
pernah diperkenankan menampakkan diri dalam wujud anak domba karena simbol religiusnya.

TELUR PASKAH

Telur Paskah berasal dari tradisi kesuburan kaum Indo-Eropa. Bagi para leluhur kita yang belum mengenal ajaran Kristiani,
sungguh merupakan peristiwa yang menakjubkan menyaksikan suatu makhluk hidup
yang baru muncul dari suatu obyek yang tampaknya mati. Bagi mereka, telur merupakan
simbol musim semi. Di masa silam, di Persia, orang biasa saling menghadiahkan
telur pada saat equinox musim semi, yang bagi mereka juga menandakan dimulainya
tahun yang baru.

Pada masa Kristen, telur mendapatkan makna religius, yaitu sebagai simbol makam
batu darimana Kristus keluar menyongsong hidup baru melalui Kebangkitan-Nya.
Selain itu ada alasan yang sangat praktis menjadikan telur sebagai tanda istimewa
sukacita Paskah, yaitu karena, dulu, telur merupakan salah satu makanan pantang
selama Masa Prapaskah. Kaum beriman sejak awal telah mewarnai telur-telur Paskah
dengan warna-warna cerah, meminta berkat atasnya, menyantapnya, serta

memberikannya kepada teman dan sahabat sebagai hadiah Paskah.

Tradisi telur Paskah berkembang di antara bangsa-bangsa Eropa utara dan di Asia segera sesudah mereka masuk Kristen.
Tetapi, di antara bangsa-bangsa Eropa selatan, dan dengan demikian juga di Amerika Selatan, tradisi telur Paskah tidak
pernah menjadi populer.

Pada abad pertengahan, menurut tradisi telur-telur dibagikan pada Hari Raya Paskah kepada semua pelayan. Terdapat
catatan bahwa Raja Edward I dari Inggris (1307) memerintahkan agar 450 butir telur direbus menjelang Paskah, diberi
warna atau dibungkus dengan daun keemasan, yang kemudian akan dibagi-bagikannya kepada seluruh anggota keluarga
kerajaan pada Hari Raya Paskah.

Di kebanyakan negara, telur-telur diberi warna polos dengan pewarna dari tumbuh-tumbuhan. Di kalangan orang Chaldean,
Syria dan Yunani, kaum beriman saling menghadiahkan telur-telur berwarna merah demi menghormati darah Kristus. Di
daerah-daerah di Jerman dan Austria, hanya telur-telur berwarna hijau saja yang dipergunakan pada Hari Kamis Putih,
tetapi telur-telur yang berwarna-warni dipergunakan selama perayaan Paskah. Orang-orang Slavic membuat pola-pola
istimewa dengan emas dan perak. Di Jerman dan di beberapa negara Eropa tengah, telur-telur yang dipergunakan untuk
memasak hidangan Paskah tidak dipecahkan, melainkan ditusuk dengan jarum di kedua ujungnya, lalu isinya dikeluarkan
dengan meniupnya ke dalam mangkok. Kulit-kulit telur kosong diberikan kepada anak-anak untuk dipergunakan dalam
berbagai macam permainan Paskah. Di beberapa daerah di Jerman, kulit-kulit telur kosong tersebut digantungkan pada
semak-semak dan pohon sepanjang Pekan Paskah, mirip pohon Natal. Orang-orang Armenia menghiasi kulit telur kosong
mereka dengan gambar-gambar Kristus yang Bangkit, Bunda Maria, dan gambar-gambar religius lainnya, untuk diberikan
kepada anak-anak sebagai hadiah Paskah.



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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=SELAMAT ULANG TAHUN KELAHIRAN=

95-08-271 Drs ec Stefanus Alfian

2-Mar

98-11-322      Winifred Lydia Wirkus, ,PhD

6-Mar

99-10-333 Lusia Sebastian, SE

9-Mar

99-10-334 Emilia Oetama, SE

22-Mar

03-05-358 Antonius Yosef Hidayat

Tanuhandaru 22-Mar

10-12-416 Magdalena Sherly Asriany, ST, MT

26-Mar

ISKA Surabaya mengucapkan
Selamat Ulang Tahun

kepada semua yang berulang-tahun bulan MARET
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

=BERDUKA CITA=
atas meninggalnya :

Drs. BOB MONIAGA
(anggota senior ISKA Surabaya)

tgl 13 Maret 2012

=BERDUKA CITA=
atas meninggalnya :

Ny. BERTHA MIRA DEWI
(Ibunda dari

Bp.INGADI PRAYOGO -
anggota ISKA)

tgl 11 Maret 2012

RAPAT PENGURUS
01 APRIL 2012   jam 13.00

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

Selamat & Sukses
Wisuda S3 TEKNIK KIMIA ITS

IPK 3,98

Dr. YUYUN YUNIATI , S.T. , M.T.
(pengurus ISKA Surabaya)


