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===Bincang Bincang
�Sepinya umat Katolik di Eropah dan Pengaruhnya di Indonesia�

Narasumber :
- Dr. PY Kusuma Tirtahusada SpOG (K)

Moderator:

- Sudarmaji Suryono S.Kom

Pukul : 09.30Wib sd 11.30 Wib

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

===Misa Kudus
Pukul : 08.15 Wib sd 09.15 Wib
dipimpin oleh : Romo JOHN TONDOWIDJOJO, CM

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

RAPAT PENGURUS
01 JULI 2012   jam 13.00

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

SOSRO KARTONO & SPIRITULITAS.
Dari abad ke abad.
karya  Romo JOHN TONDOWIDJOJO, CM.

SOSRO KARTONO itu.adalah...
- kakak kandung RA KARTINI, juga kakak kandung Ibunda Romo TONDOWIDJOJO dan
teman dekat Bung KARNO.
- menguasai 26 bahasa yang memudahkan menjalankan profesi wartawan/reportase
Internasional pertama bangsa Indonesia.
- Kesehariannya sebagai orang spiritual yang hidup selibat sebagai rahib, hidup untuk
sosial karitatif.

Pada tahun 2012 ini Felcom ISKA Surabaya kembali mengadakan sebuah acara ziarah wisata. Kegiatan ini terasa
special karena diadakan di pulau Dewata Bali, dan berikut liputan kegiatannya :
Ziarah wisata ini diadakan pada hari Rabu, 16 Mei 2012 hingga Minggu, 20 Juli 2012 lalu. Rombongan yang berjumlah

29 orang ini berangkat dari Jl.Mojopahit 38B (Depan Wisma Pastoran HKY) pk 19.00
WIB. Setelah makan pagi di daerah Gili Manuk, lokasi pertama yang dituju yaitu Gereja
Palasari, Negara. Setelah beristirahat dan membersihkan diri, kami mengikuti misa
peringatan kenaikan Tuhan di Gereja Palasari, kemudian kami berdoa Novena bersama
di Gua Maria yang lokasinya tidak jauh dari gereja. Tempat tujuan berikutnya yaitu pusat
oleh-oleh Dewata, Denpasar. Setelah puas belanja kami mengunjungi Gereja St. Fransiskus
Xaverius, Kuta, dan malamnya  check in di Hotel Maharani 2 yang jaraknya sangat dekat
dengan Pantai Kuta.

Keesokan harinya, Jumat, 18 Mei bersama dengan tour guide dari Putra Mas (Bp Made),
kami mengunjungi beberapa tempat wisata, yaitu Tanjung Benoa, Dreamland, GWK,
dan dilanjutkan makan malam dipantai Jimbaran, sayangnya saat itu langit sedang
mendung sehingga tidak nampak matahari terbenam. Pulang dari Jimbaran, beberapa
peserta menyempatkan diri jalan-jalan santai di Kartika Plaza sebelum kembali ke hotel.

Pada hari Sabtu, 19 Mei rombongan check out dari Hotel Maharani 2 untuk pindah ke
Singaraja. Hari itu kami juga mengunjungi tempat wisata Tanah Lot, Joger, dan Rumah
Retret Karmel, Bedugul. Di rumah retret kami menikmati pemandangan indah dan hawa
yang dingin, tetapi beberapa tempat masih tampak proses pembangunan. Di sana kami
juga berdoa Rosario dan Novena bersama di Gua Maria. Kemudian dari rumah retret
kami melanjutkan perjalanan ke Singaraja, dan malamnya menginap di Hotel Singaraja.

Hari terakhir ziarah wisata, Minggu, 20 Mei setelah check out dari hotel, rombongan
mengikuti misa pagi di Gereja St. Paulus, Singaraja. Dilanjutkan makan bersama di
Dermaga Buleleng,  dan berdoa Novena bersama di Gua Maria Air Sanih. Sore harinya
perjalanan kembali ke Surabaya cukup lancar.

Ziarah wisata kali ini tergolong cukup sukses karena hampir seluruh peserta menyatakan
sangat senang dengan acara yang mereka ikuti ini. Selain mendapat berkah di bulan
Maria, oleh-oleh, dan kuliner, juga terjalin persaudaraan erat antar peserta, baik tua
atau muda. Bahkan seluruh peserta bersedia mengikuti jika suatu saat nanti Felcom
ISKA mengadakan kegiatan lagi. Adapun sumbangan yang terkumpul selama ziarah
wisata, sebesar Rp 1.500.000 yang sebagian disumbangkan kepada paroki Gereja
Palasari, sebagian lagi untuk pembangunan rumah retret Bedugul. Pada kesempatan
ini, kami dari panitia, sangat berterima kasih atas dukungan doa, serta sumbangan
tenaga dan pikiran dari teman-teman Felcom dan ISKA.
Tuhan memberkati.

ZIARAH WISATA BALI
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Film Soegijapranata Sarat Nilai Kebangsaan

[JAKARTA] Ikatan Sarjana Katolik Indonesia (ISKA) menggelar acara
nonton bareng film Soegija yang diputar secara serentak di berbagai
bioskop di Jakarta maupun di kota lain, di beberapa daerah, Kamis
(7/6)

Film yang mengisahkan pelayanan iman dan perjuangan kemerdekaan
Indonesia oleh Uskup Mgr Albertus Soegijapranata SJ ini sarat dengan
nilai kebangsaan yang diharapkan dapat diteladani para pemimpin
bangsa ini.

setidaknya ada empat teladan utama dari Uskup Soegija yang bisa kita petik, yakni satu kata dan tindakan, kepemimpinan
yang mengutamakan kepentingan nasional, kepentingan agama dan negara yang dapat saling mengisi. Juga yang paling
penting adalah agama itu membangun, bukan sebaliknya merusak.

Muliaman berpendapat, nasionalisme Soegija dan kecintaannya pada Indonesia, tercermin dengan kuat melalui semboyannya
yang masyur,  yakni 100 % Katolik,100% Indonesia.

Hal ini mendorong agar spirit kebhinnekaan dan upaya solidaritas tanpa sekat sungguh-sungguh perlu dihadirkan tatkala
Indonesia kian sering dilanda konflik horizontal, sementara peran negara dalam membangun spirit keindonesiaan terus
melemah.

Hilangnya nilai-nilai tradisional, seperti gotong royong dan toleransi lantaran radikalisme menyebabkan orang bekerja
untuk kepentingan golongannya sendiri maupun pribadi.

�Karena itu kami ingin mendorong publik , dan kami para cendikiawan sendiri ingin belajar,  merenungkan kembali spirit
keindonesiaan melalui film ini. Soegija bukan milik kaum Katolik saja, melainkan milik Indonesia,� kata Muliawan di sela-
sela acara tersebut.

Bagi Ketua Umum ISNU Ali Masykur Musa, Uskup Soegija adalah sosok yang tidak pernah mendikhotomikan antara
agama dan bangsa.   Cara pandang seperti ini yang diajarkan Soegija untuk menjadi dasar orang melihat hubungan negara
dan agama sebagai mutual simbiosis.  Keteladanan Soegija adalah oase di tengah kekeringan nilai dalam kehidupan
bangsa.

Oase seperti inilah yang perlu dilenterakan oleh pejabat, generasi muda dan tokoh agama dalam rangka menumbuhkan
kenegarawanan yang tidak membedakan agama, etnik  atau golongan.

Keteladanan  lain dari sosok Soegija ini adalah menumbuhkan humanisme sebagai esensi perjuangan keagamaan. Agama
akan menjadi dangkal manakala tidak membentuk kepentingan kemanusiaan. Seperti Gus Dur, Soegija  selalu mengembangkan
humanisme di dalam perjuangannya.

�Dan inilah yang hilang saat ini setelah tokoh- tokoh ini tiada. Butuh tokoh-tokoh baru yang bisa mengembangkan aspek
humanisme di dalam perjuangan,� katanya.

==========================
Kekerasan hanya menghasilkan kekerasan. Baik secara pena, verbal maupun fisik. Sedangkan cinta akan menghasilkan
cinta. Mari kita lawan suara suara yang anyir dari sebagian kelompok dengan cinta kita kepada Allah, dan itu kita buktikan
dalam hidup kita sehari hari sebagai umat katolik.

100% indonesia, 100% katolik.

Bila Anda ada KOMENTAR /KRITIK /SARAN
ttg Fokat / ISKA

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



IKLAN MINI BERITA

ANGGOTA

Ingin 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

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Dibutuhkan programmer, paham java, php, delphi, mysql
k i r im cv ke emai l ,  darma@websi te lokal .com

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Dibutuhkan tng marketing (L/P) min SLTA, Urgent, punya
kendaraan sendiri, gaji min 1,5jt (awal), siap kerja keras,
umur max 40th, hub Jacob (  08123027030)

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Dibutuhkan segera ;untuk admin : wanita maximal 30 thn
belum menikah,  lu lusan D3/S1 dar i  jurusan
kimia/biologi/Pertanian , punya sim A/C,mahir
mengoperasikaan komputer, mampu bahasa inggris
aktif/pasif. (081.65407246)
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=SELAMAT ATAS KELAHIRAN=

baby girl :
REGINA EVANIA

dari pasutri : Wisnu dan Fransiska
(3Juni12)

baby boy :
RAFAEL ENOCH

dari pasutri : Soenaryo dan Lely
(7Juni12)
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=SELAMAT ULANG TAHUN KELAHIRAN=

85-08-041    Ir.Gregorius Michael Harjono Widjaja
       10-Jun

88-11-151    Dra.Frida Suhud,Msi,Apt
21-Jun

03-08-375    Ignasius Halim Subandi, S.E.
27-Jun

10-12-415    Katarina Yuyun Yuniati, ST, MT
   12-Jun

ISKA Surabaya mengucapkan Selamat Ulang Tahun
kepada semua yang berulang-tahun bulan JUNI 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


