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singKAT 
Peluang & Informasi Pelayanan 

website     : h p://iskasurabaya09.wordpress.com 
email    : iskasurabaya@gmail.com 
sekretariat : Unika WIDYA MANDALA 
       Jl. Dinoyo 142‐146 Surabaya 
 

UNTUK KALANGAN SENDIRI 

APRIL ‘12 

Diskusi IMAN dan ILMU diadakan di sekretariat ISKA,  
tanggal awal diskusi : 13 Mei 2012 
mulai pukul : 13.30 sd pukul 15.30  
Tema :  

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

UNDANGAN 

MISA KUDUS 
Tanggal 29 April 2012 
Pukul  : 08.15 Wib sd 09.15 Wib  
Di Lobby Kaca “Unika Widya Mandala” 
Dinoyo 42— 46 Surabaya 

dipimpin oleh :  

Rm. JOHN TONDOWIDJOJO, CM 

DISKUSI BULANAN 
Adakah umat saat ini sudah mendukung dan menghor‐
ma  sakramen imamat ?   
Bagaimanakah cara yang paling tepat untuk mendukung 
dan menghorma  sakramen Imamat ? 
Hak hak apa yang melekat, dan hilang saat kaum ter‐
tahbis memutuskan untuk melepaskan jubah ? 
TEMUKAN JAWABANNYA DI DISKUSI BULANAN  
setelah MISA KUDUS dengan tema :  

“PERANAN UMAT DALAM MEN‐
DUKUNG DAN MENGHORMATI 
SAKRAMEN IMAMAT” 
Narasumber  oleh : 

Rm. JOHN TONDOWIDJOJO, CM 
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Beberapa kali saya bertemu dengan Pak Maramis da-
lam rangka menimba pengetahuan tentang masalah 
keluarga. Setiap bertemu dengan Pak Maramis, beliau 
selalu didampingi oleh Bu Maramis. Saya salut 
dengan beliau berdua yang dalam bahasa jawa seperti 
mimi lan mituno. Memang dalam pertemuan sering 
Bu Maramis hanya duduk mendengarkan dan seingat 
saya jarang terlibat dalam diskusi yang terjadi. Tetapi 
bagi saya kehadiran itu merupakan kekuatan 
tersendiri. Sebuah kekuatan besar yang dapat me-
neguhkan seseorang dan mendorong orang untuk tetap 
bersemangat. Saya teringat ketika masih sekolah dulu. 
Setiap malam ketika saya dan saudara-saudara belajar 
atau mengerjakan PR, ibu selalu duduk di dekat kami 
entah membaca majalah atau menyulam atau 
melakukan hal-hal lain yang tidak menimbulkan 
suara. Kami tidak bisa bertanya pada ibu soal aljabar, 
fisika atau yang lain. Tetapi kehadiran ibu membuat 
kami mempunyai semangat belajar dan belajar lebih serius. Bukan kami takut pada ibu tapi 
kami merasa aman dan tenang bila ada ibu di sekitar kami. Kehadiran Bapak dan Ibu Maramis 
bersama-sama sudah memberikan keteladanan bagi para pasangan suami istri yang hendak 
mendapat pembinaan dari Pak Maramis. Banyak orang membutuhkan keteladanan, Yesus pun 
dalam perjamuan terakhir memberikan keteladanan bagaimana mencintai dan melayani itu. 
Kehadiran Ibu Maramis di dekat Pak Maramis memberikan keteladanan bahwa suami istri ha-
rus saling mendukung satu dengan yang lain. Banyak orang merasa dirinya berarti bila mem-
iliki peran yang dapat dilihat atau dirasakan orang. Dalam pertemuan-pertemuan sering Ibu 
Maramis duduk diam, orang akan merasa bosan bila hanya duduk diam dan tidak berperan. 
Apalagi saya membayangkan bahwa apa yang disampaikan oleh Pak Maramis bukan sesuatu 
yang baru lagi bagi Ibu Maramis, tetapi kesetiaan untuk duduk mendengarkan bersama kami 
hal ini merupakan keteladanan bahwa dalam kehidupan berkeluarga tidak selalu semua orang 
menjadi pusat. Ada yang menjadi pusat dan ada yang mendukung orang yang menjadi pusat. 
Bu Maramis bukan menjadi pusat perhatian kami selama pertemuan, sebab pandangan kami 
semua tertuju pada Pak Maramis. Disini dibutuhkan kesetiaan dan cinta yang besar untuk 
membiarkan diri tidak menjadi pusat. Membutuhkan kerendahan hati yang bersumber dari 
cinta yang mendalam. Tulisan ini terlalu panjang, sebetulnya saya hanya ingin mengucapkan 
bela sungkawa kepada Bapak Maramis sekeluarga. Saya menulis bukan karena saya mengenal 
Ibu Maramis secara pribadi apalagi mendalam, saya hanya melihat Bu Maramis dan 
berkenalan sepintas dalam beberapa kali pertemuan dengan Pak Maramis. Selamat jalan Bu 
Maramis, semoga benih yang ditaburkan terus akan bertumbuh dan berkembang dalam hati 
banyak pasangan suami istri yang pernah mendapat sentuhan nasehat dan keteladanan Ibu. 
 
salam 
Gani, dari pedalaman Kalimantan Barat 

KESAKSIAN ROMO GANI SUKARSONO CM TENTANG  
IBU. MARIA CECILIA MARAMIS - SUPIT  
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Ucapan Selamat Ulang Tahun 
Untuk Paus Benediktus XVI 

Tema : 
RASIONALITAS  IMAN,  HAMBATAN  ATAU 
KEKUATAN? 
Kesimpulan yang diambil : 
1. Antara Iman dan Ilmu kadang memang seolah 
olah bertentangan karena keterbatasan indra 
manusia. Dalam hal ini Iman maju lebih dahulu, 
sedangkan ilmu pengetahuan belum sampai 
kesana. Hal ini dikarenakan wahyu Allah sudah 
ada sebelum ilmu pengetahuan itu sendiri ada. 
2. Di Alkitab sedikit banyak sudah disinggung 
berbagai pengetahuan walau saat itu teknologi 
yang mendukung pengetahuan itu belum mun-
cul, dan saat ini hal ini hanya bisa diimani 
3. Rasionalitas iman, adalah kekuatan untuk me-
mahami kebenaran iman, dan berguna sebagai 
upaya untuk memantapkan pemahaman akan 
iman itu sendiri. 

16April  adalah hari Ulang Tahun Paus tercinta 
kita, Paus Benediktus XVI ke-85.  
Di Vatikan hari ini diadakan "Pesta Kekeluar-
gaan" karena Bapa Suci tidak mau pesta besar-
besaran, bahkan beliau tidak meninggalkan jad-
wal kerjanya....Tapi hari ini adalah "hari yang 
sangat bernuansa Jerman".  :) 
Mons. Georg Ratzinger, kakak kandung Paus su-
dah datang ke Vatikan untuk menemaninya da-
lam beberapa hari ini. 
Sudah banyak ucapan selamat ulang tahun yang 
diterima Paus. Gereja Italia di bawah pimpinan 
Ketua Waligerejanya, Kardinal Angelo Bagnasco 
kemarin telah mengirimkan telegram yang 
mengatakan: "Gereja Italia bersatu mendampingi 
Bapa Suci dan memohon kepada Tuhan agar me-
melihara Bapa dalam Gereja sebagai pemimpin 
dan penggembala umat kudus Allah, dan 
mengakui magisterum dan kesaksian iman Bapa 
Suci".   

Masa kecil Jokowi bukanlah orang yang 
berkecukupan, bukanlah orang kaya. Ia anak tukang 
kayu, nama bapaknya Noto Mihardjo, hidupnya amat 
prihatin, dia besar di sekitar Bantaran Sungai. Ia tau 
bagaimana menjadi orang miskin dalam artian yang 
sebenarnya. 
 
Bapaknya penjual kayu di pinggir jalan, sering juga 
menggotong kayu gergajian. Ia sering ke pasar, pasar 
tradisional dan berdagang apa saja waktu kecil. Ia 
melihat dengan mata kepala sendiri bagaimana peda-
gang dikejar-kejar aparat, diusiri tanpa rasa kemanusi-
aan, pedagang ketakutan untuk berdagang. Ia prihatin, 
ia merasa sedih kenapa kota tak ramah pada manusia. 
 
Sewaktu SD ia berdagang apa saja untuk dikumpulkan 
biaya sekolah, ia mandiri sejak kecil tak ingin me-
nyusahkan bapaknya yang tukang kayu itu. Ia 
mengumpulkan uang receh demi receh dan ia celengi 
di tabungan ayam yang terbuat dari gerabah. Kadang ia 
juga mengojek payung, membantu ibu-ibu membawa 
belanjaan, ia jadi kuli panggul. Sejak kecil ia tau 
bagaimana susahnya menjadi rakyat, tapi disini ia 
menemukan sisi kegembiraannya. 
 
Ia sekolah tidak dengan sepeda, tapi jalan kaki. Ia ser-
ing melihat suasana kota, di umur 12 tahun dia belajar 
menggergaji kayu, tangannya pernah terluka saat 
menggergaji, tapi ia senang dan ia gembira menjalani 
kehidupan itu, baginya "Luwih becik rengeng-rengeng 
dodol dawet, tinimbang numpak mercy mbrebes mili". 
Keahliannya menggergaji kayu inilah yang kemudian 
membawanya ingin memahami ilmu tentang kayu. 
 
Lalu ia berangkat ke Yogyakarta, ia diterima di 
Fakultas Kehutanan Universitas Gadjah Mada, jurusan 
kehutanan. Ia pelajari dengan tekun struktur kayu dan 
bagaimana pemanfaatannya serta teknologinya. Di ma-
sa kuliah ia jalani dengan amat prihatin, karena tak ada 
biaya hidup yang cukup. Kuliahnya disambi dengan 
kerja sana sini untuk biaya makan, ia sampai lima kali 
indekost karena tak mampu biaya kost dan mencari 
yang lebih murah. 
 
Hidup dengan prihatin membawanya pada situasi 
disiplin, Jokowi mampu menerjemahkan kehidupan 
prihatinnya lewat bahasa kemanusiaan, bahwa dalam 
kondisi susah orang akan menghargai tindakan-
tindakan manusiawi, disinilah Jokowi belajar untuk 
rendah hati.  
 

 
Selanjutnya bisa dibaca di website ISKA Surabaya : 
http://iskasurabaya09.wordpress.com  

Inspirasi Kepemimpinan:  
Jokowi  

 (tulisan ini diambil dari tulisan lain) 

HASIL DISKUSI IMAN DAN 
ILMU  
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Ingin sehat dan awet muda? 
Beralihlah ke gaya hidup organik kami distributor makanan 
organik dengan nutrisi yg lengkap,praktis,berkualitas or-
ganik 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 pengan-
tin, 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 - Manda-
rin ) 
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 
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 

IKLAN MINI 
 

=SELAMAT ULANG TAHUN KELAHIRAN= 
 
88-08-169    Drs Edi Wilianto               25-Apr 
99-02-326    Sylvia Kurniawati Ngonde,Msi         19-Apr 
06-09-388    Hartono Budiman Suryadiningrat,ST 29-Apr 
11-01-423    Agustinus Wirasena Panunggal, AMd 11-Apr 

 
ISKA Surabaya mengucapkan 

Selamat Ulang Tahun 
kepada semua yang berulang-tahun bulan APRIL yang 
namanya belum  tercantum, mohon infokan kepada ka-

mi 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 
 

===TURUT BERDUKA CITA=== 
Telah berpulang ke rumah Bapa, 

Tanggal 4 April 2012 
Ny. MARIA CECILIA MARAMIS - SUPIT  

(usia 82 tahun) 
istri dari : 

85-02-001  Prof.Willy Franciscus Maramis, dr, SpKJ 
(salah satu pendiri ISKA Surabaya) 

(Baca pula sharing dari Rm. Gani Sukarsono CM tentang 
kisah hidup Ibu Maria Cecilia Maramis di halaman 2) 

 
Telah berpulang ke rumah Bapa,  

Tanggal 20 April 2012 
Ny. JD. ONG BIAN KONG (LANI WIJAYA) 

(Usia 71 Tahun) 
MAMA DR SDRI SWAN  

BERITA ANGGOTA 

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. 

UCAPAN PASKAH 
Dia berkorban memberi hidupNya dan hadir dalam rupa 

roti dan anggur di setiap ekaristi. WafatNya mengalahkan 
kematian. Kini Dia bangkit memulihkan kehidupan, mem-

beri harapan pada kita umatNya dengan keselamatan 
kekal yang dijanjikanNya. Selamat paskah teman2 . Pro 

Ecclesia Et Patria .. Muliawan & kel besar ISKA  

Bila Anda ada KOMENTAR /KRITIK /SARAN 
ttg Fokat / ISKA 
Silakan kirimkan ke : sms : 081.654.00036 
email : iskasurabaya@gmail.com 

RAPAT PENGURUS  
 

06 APRIL 2012   jam 13.00 
di sekretariat ISKA,.Unika WM  lantai 3 
( Sdr. Soenaryo : 081.8303550 ) 


