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pukul 9.30
bincang-bincang

Asuransi
Momok, atau dibutuhkan?? Kupas tuntas !

Narasumber : HENRY YOE S.E.

LOBBY KACA - TOWER 1 -lantai 4  -- UNIKA WIDYA MANDALA - JL DINOYO 42-46 SURABAYA

pukul 8.15
MISA

KUDUS
oleh :

Romo M.Ariston SMM

A. Pelaksanaan Musda (Musyawarah Daerah) dan Musbas
(Musyawarah Basis).
1. Korda Prov. Sumut, sudah melaksanakan Musda tgl 6-7 april
2013, sedangkan pelaksanaan pelantikan pertengahan Juni 2013.
2. Korda Prov. Jakarta Raya, belum ada perkembangan.
3. Korda Prov. Jabar, akan melaksanakan Musda bulan Mei 2013
(Basis Bandung Barat dan Kota Bandung bulan Mei 2013).
4. Korda Prov. Jateng, Pelaksanaan Musda pada 6 juni 2013.
5. Korda Prov. Sulut ( 8 Basis Baru), pelaksanaan Musda
direncanakan 1 Juni 2013.
6.Korda Provinsi Gorontalo Gorontalo (1 Basis Baru), pelaksanaan
Musda direncanakan 2 Juni 2013.
7. Provinsi NTT, pelaksanaan Musda direncanakan akhir Juni
2013.
8.ISKA Basis Kabupaten Maluku Tenggara, rencana jadwal
pelantikan akhir Juli 2013.
9. ISKA Basis Kota Ambon, rencana jadwal pelantikan akhir Juli
2013
10. Korda Jatim, sesuai surat musda dari PP akhir Juni 2013
11. ISKA Basis Kota Padang sudah Deklarasi 07 April 2013
12. ISKA Basis Kota Balipapan sudah Deklarasi 10 Mei 2013
13. ISKA Korda Papua, akan melengkapi kepengurusan Basis –
basis
B.  Basis- basis ISKA yang sedang proses terbentuk, yaitu:
1. Basis ISKA Kota Pekan Baru.
2. Basis ISKA Kota Bukit Tinggi

3. Basis Kabupaten Deli Serdang.
4. Basis Kabupaten Nias Selatan
5. Basis Kota Gunung Sitoli
6. Basis Kabupaten/ Kota Nias
7. Basis Kota Kendari
8. Basis Kota Manado.
9. Basis Kota Tondano.
10. Basis Kota Bitung.
11. Basis Kabupaten Minahasa Utara.
12. Basis Kabupaten/Kota Bogor, proses Revitalisasi
13. Basis Kota Solo, proses Revitaslisasi
14. Basis Kota Denpasar
15. Basis Kota Jakarta Selatan

C.  Korda - korda ISKA yang dalam proses terbentuk, yaitu:
1.  Korda Prov. Aceh
2.  Korda Prov. Sumbar
3.  Korda Prov. Maluku
4.  Korda Prov. Sulawesi Tengara

Demikian informasi dari Sekretariat PP ISKA,  semoga informasi
ini seluruh ISKA dapat semakin solid guna mencapai visi misi
kita bersama dan kedepannya organisasi kita ini semakin lebih
baik dan memberikan yang terbaik bagi Negara, Gereja dan
Masyarakat. Semoga Tuhan selalu memberkati, membimbing
dan melindungi kita semua.

Perkembangan terkini Korda dan Basis ISKA
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Surat Terbuka seorang Franz Magniz
tentang Presiden Yudhoyono.

Begin forwarded message:
Subject:Letter from a Catholic priest on President Yudhoyono and his New York award
Date: 2013/5/15
Shuresj Tomaluweng  8:28pm May 14
*The Caveat of Prof. Franz Magnis-Suseno SJ to ACF*
Ladies and Gentlemen of the Appeal of Conscience Foundation (ACF),
I am a Catholic Priest and professor of philosophy in Jakarta. In Indonesia we learnt that you are going to
bestow this year's World Stateman Award to our President Susilo Bambang Yudhoyono because of his
merits regarding religious tolerance.
This is a shame, a shame for you. It discredits any claim you might make as a an institution with moral
intentions.
How can you take such a decision without asking concerned people in Indonesia? Hopefully you have
not made this decission in response to prodding by people of our Government or of the entourage of the President.
Do you not know about the growing difficulties of Christians to get permits for opening places of prayer, about the growing number
of forced closures of churches, about the growth of regulations tha make worshipping for minorities more difficult, thus about growing
intolerance on the grassroot level? And particularly, have you never heard about the shameful and quite dangerous attitudes of hardline
religious groups towards so called deviant teachings, meaning members of the Achmadiyah and the Shia communities, and the
government of Susilo Bambang Yudhoyono just doing nothing and saying nothing to protect them? Hundreds of their people have
under Susilo Bambang Yudhoyono's presidentship been driven out of their houses, they still live miserably in places like sports halls,
there have allready Achmadis and Shia people been killed (so that the question arises whether Indonesia will deteriorate to conditions
like Pakistan dan Iran [favor of President G. W. Bush] where every months hundreds of Shia people are being killed because of
religious motivations)?
Do you not know that President Susilo Bambang Yudhoyono during his up to now 8 1/2 years in office has not a single time said
something to the Indonesian people, that they should respect their minorities? That he has shamefully avoided responsibility regarding
growing violence towards Achmadiyah and Shia people?
Again, whom did you ask for information before making you award choice? What could be your motivation to bestow upon this
President a reward for religious tolerance who so obviously lacks any courage to do his duty protecting minorities?
I have to add that I am not a radical, not even a "human right extremist" (if such exist). I am just appaled about so much hypocrisy.
You are playing in the hands of those - still few - radicals that want to purify Indonesia of all what they regard as heresies and heathen.

Franz Magnis-Suseno SJ

Tanggapan :
Copas dari VOA, Tanggapan Menlu  Marti Natalegawa
Menteri Luar Negeri Indonesia Marti Natalegawa yang ditemui di sela-sela Konferensi Indonesia di Washington Kamis pagi (17/5),
menyayangkan protes dan petisi menolak penghargaan itu. Ia menyebutnya sebagai ironi.
“Di masa lalu dunia memiliki ‘deficit-trust’ pada Indonesia, kita yang di dalam negeri berupaya keras mempromosikan Indonesia
dengan meminta dunia memberi kesempatan dan tidak bersikap apriori terlebih dahulu. Berkat upaya kita di dalam negeri dengan
mendorong pembangunan ekonomi dan reformasi dll, lalu menyampaikan pesan itu kepada dunia, dan setelah sekian lama dunia
pun mengakui. Sekarang justru ironi karena kita di dalam negeri justru tidak mengakui kemajuan itu,” ujar Marti Natalegawa.
Lebih jauh Menteri Luar Negeri Marti Natalegawa mengatakan Presiden SBY memahami banyak perbaikan harus dilakukan di
Indonesia.Menurutnya, setiap rapat kabinet atau pertemuan khusus dengan Presiden SBY, beliau selalu meminta para menteri
melaporkan masalah yang ada dan upaya memperbaikinya, termasuk soal kelompok minoritas.

(bersambung ke halaman 3)

UNDANGAN
>>>RAPAT PENGURUS<<<<<

ISKA BASIS SURABAYA
MINGGU. 2 JUNI 2013     PUKUL  : 13.30

( SOENARYO : 081.830.3550)
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(sambungan dari halaman 2)

Marti menambahkan, “Presiden SBY selalu mengatakan tampilkan Indonesia apa adanya, tidak perlu bicara soal kemajuan karena
biar orang lain yang bicara soal kemajuan Indonesia. Saya – maksudnya Presiden SBY – justru menyampaikan persoalan yang
kita hadapi dan upaya mengatasinya. Beliau justru yang minta kami laporkan kekurangan yang ada dan upaya memperbaikinya.Jadi
kalau sekarang masyarakat internasional menganugerahkan penghargaan kepada Presiden SBY, berarti itu khan juga kepada
Indonesia.Bukan berarti Indonesia sudah 100% baik. Ini penghargaan atas upaya yang telah dilakukan Indonesia, yang tentunya
akan terus didorong kemajuannya. Protes atas penghargaan ini justru memberikan “mix-signal” ke luar negeri”.

Menurut pernyataan pers yang dikeluarkan juru bicara kepresidenan Julian Aldrin Pasha, “World Statesman Award 2013” atau
“Penghargaan Negarawan Dunia 2013” itu akan diberikan oleh Rabbi Arthur Schneier di New York pada 30 Mei mendatang.

Seharusnya penghargaan itu diberikan pada bulan November, tetapi karena pada akhir Mei ini Presiden SBY akan menghadiri
sidang PBB di New York, maka upacara penganugerahan dipercepat.

“Appeal of Conscience Foundation” adalah sebuah yayasan yang didirikan oleh Rabbi Arthur Scheier pada tahun 1965 dan telah
memberikan penghargaan tahunan “World Statesman Awards” kepada para tokoh yang dinilai berjasa dalam bidang kebebasan
beragama, HAM, peningkatan perdamaian, toleransi dan penyelesaian konflik antar-etnis. Tokoh-tokoh yang pernah menerima
penghargaan ini antara lain mantan Perdana Menteri Inggris Gordon Brown tahun 2009, mantan Presiden Korea Selatan Lee
Myung-Bak tahun 2011, dan Perdana Menteri Kanada Stephen Harper tahun 2012 lalu.(voa)

2013/5/20 - Tanggapan  Anggota ISKA & Praktisi Pendidikan Tinggi : Ata Ujan
Andre <andreujan@yahoo.com>

1. Luar biasa jubir istana ini. Tidak jelas siapa yang "nerrow-minded". Tidak jelas juga apa yang ia mengerti dengan tafsiran filsafat
minus etika.  Kalau ia betul "open-minded" seharusnya ia mengerti bahwa pertimbangan untuk memberikan penghargaan seperti
itu harus dilakukan seluas mungkin dengan memperhatikan berbagai aspek. Ada dua aspek yang sangat penting dalam konteks

ini: (1) aspek kewajiban seorang presiden sebagai pemimpin publik; dan (2) ini sangat mendasar, aspek
hak-hak dasar warga negara yang harus dilindungi. Kedua hal ini tidak bisa dipenuhi dengan retorika tetapi
dengan tindakan nyata.

2. Karena itu, keputusan untuk memberikan penghargaan harus didukung fakta lapangan yang valid. Apakah
jubir istana tidak melihat betapa intoleransi masih terus terjadi?Keputusan baik hukum, politik, dan moral
harus didukung fakta yang dapat dipertanggung jawabkan.Dan karena masalah yang dihadapi berkaitan
dengan kepentingan publik, maka pertanggung-jawaban harus dapat dimengerti dan diterima oleh
publik.Pertanyaannya, sejauh mana lembaga penganugerah penghargaan menguji penilaiannya dengan
menghadapkannya secara kritis pada fakta lapangan?

3. Kalau lembaga penganugerah pengharaan itu memang cerdas, ia seharusnya tahu bahwa pembiaran
terhadap intoleransi yang disertai kekerasan, sesungguhnya bertentangan dengan etika publik, yakni kewajiban
esensil seorang kepala negara untuk melindungi dan mengayomi warga negaranya. Pembiaran seperti itu
bertentangan diametral dengan nafas moral Konstitusi 1945: (1) hak untuk memeluk agama dan beribadah
sesuai dengan keyakinan masing-masing; dan (2) kewajiban legal dan moral negara untuk memastikan bahwa
hak-hak dasar warga negara terjamin tanpa dikriminasi.

4. Mudah-mudahan "pembiaran" terhadap intoleransi dan kekerasan tidak dibaca oleh lembaga penganugerah penghargaan
sebagai bentuk  manifestasi sikap demokratis. Demokrasi menjadi penting persis karena sistem ini mendukung hak-hak dasar
setiap orang baik sebagai individu maupun sebagai kelompok.Intoleransi dan kekerasan bertentangan dengan prinsip demokrasi
yang menekankan kesetaraan, kebebasan, dan public reason.Karena itu, pembiaran terhadap perilaku negatif seperti itu dengan
sendirinya juga bertentangan dengan demokrasi baik sebagai sistem politik maupun sebagai budaya publik.

5. Jadi, sebagai warga negara yang baik kita layak berbangga kalau presiden kita mendapatkan penghargaan dan pengakuan
internasional. Akan tetapi penghargaan dan pengakuan itu menjadi ironis ketika dilakukan tanpa sikap kritis yang didukung data
yang valid.Tentu saja kita tidak mampu mencegah lembaga yang bersangkutan untuk memberikan penghargaan. Tetapi penghargaan
apa pun, meskipun pada level internasional, tidak dengan sendirinya "berharga" ketika tidak didukung dengan alasan memadai.
Saya yakin bapak Presiden sangat arif dan memahami sepenuhnya hal ini, meskipun jubirnya berbeda pandangan.

Demi kebaikan serta kejayaan negri dan bangsaku.

Salam damai,
Andre Ata Ujan

Selamat HUT yang ke 55 untuk ISKA
Semoga dengan bertambahnya usia ISKA kita akan lebih dikaruniai cahaya

Roh Kudus untuk tetap berkiprah dalam memberikan pengabdian serta
sumbangsihnya bagi Gereja, Bangsa dan Negara. Serta bisa memajukan

masyarakat intelektual Katolik.
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H A M   B A B I
Menerima pesanan Ham Babi Slice Vacuum Packed 250 gram,
harga @ Rp.250.000,-/Kg, minimum order 1 (satu) Kg. Pesan
s/d Siap diambil +/- 3~5 hari.  Order telp/SMS hub.
Leonardo 081.330.634.296 or 031-71434621.
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Ingin sehat dan awet muda?
Beralihlah ke gaya hidup organik kami distributor makanan
organik dengan nutrisi yg lengkap,praktis,berkualitas organik
bi n tang  l i ma .And ri  :  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, http://pesankamarhotel.com
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

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

Terima PEMBUKUAN PART TIME
Laporan Ner aca , 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
yang bersedia bekerja di Kantor Akuntan Publik (KAP)
HUB : Bp. FRANS ISKANDAR 081.650.3939
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Tenaga Administrasi
Dibutuhkan segera. Tenaga administrasi, wanita, min SMA/SMK,
mempunyai kendaraan sendiri, menguasai computer. CV dan
lamaran ke ngagel Madya 74 Surabaya
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Jual kain batik tulis madura,
asli batik tulis, asli madura - hub. Farida telp. 031 772 882 61
atau PIN BB pin:2869B0F8- www.facebook.com/adoracollection
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Dibutuhkan Programmer Java / C# / PHP
Mengerti MySQL dan pemrograman HTML

CV di email ke : Darma@websitelokal.com- 085.232.420.888
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

BAHAN BANGUNAN
hp. 083 84 9900 580, http://bahanbangunanonline.com
~~~ ~~~ ~~~ ~~~ ~~~ ~~~ ~~~ ~~~ ~~~ ~~~ ~~~ ~~~ ~~~

=SELAMAT ULANG TAHUN KELAHIRAN=
2-May 09-03-401 Yohan Arifin
7-May 10-12-409 Angela Martha Soetanto, S.Farm
11-May 10-12-421 Yasinta Endah Nastiti
17-May 08-03-399 Fransisca V Farida, SH, Mhum
22-May 85-02-054 dr L. Suwandito
22-May 96-10-260 Ir Maria Melani
24-May 85-02-004 Prof Ir Johan Silas
28-May 92-07-216 Ir Emmanuela Maria Andri Kristina

=MOHON DOA PEMULIHAN KESEHATAN=
88-04-162 Drs Antonius R.Rusbani, S.H., MHum
85-08-014 Prof Dr dr Thomas Kardjito
85-07-062 Drs ec Felix Ichwan Tedjowibowo

Satu lagi persembahan dari Felcom ISKA untuk  Gereja dan
Ilmu Pengetahuan, yaitu melalui seminar

“Pillars of Harmony of Life”
yang diadakan pada hari Minggu, 05 Mei 2013, di Gedung
Catholic Center. Dengan pembicara yang sudah kompeten di
bidangnya, yaitu Prof. FX Arif Adimoelja dan Rm. DR Benny
Phang, seminar  ini membahas kesehatan seksual di dunia
modern serta sudut pandangnya menurut moral dan etika Gereja
Katolik.
Session diawali oleh Prof. Arif Adimoelja yang membahas tentang
 penampilan dan kesehatan tubuh yang dapat  mempengaruhi
kehidupan seksualitas. Kemudian session berikutnya diisi oleh
Rm. Benny Phang yang membahas tentang seksualitas dan
teknologi kelahiran manusia (cth: bayi tabung, bayi surrogate,
KB, dll) dipandang dari segi moral dan etika Gereja Katolik.
Kesimpulan dari apa yang dibahas oleh pembicara adalah pada
dasarnya Gereja Katolik tidak menyetujui adanya penyimpangan
seksualitas dan proses kelahiran manusia melalui rekayasa
medis, akan tetapi ada dispensasi untuk kasus tertentu, dan
semuanya dikembalikan pada niat / alasan masing-masing
individu.
Dan Keluarga kristiani hendaknya menyadari bahwa .......
lihat di :
http://iskasurabaya09.wordpress.com/2013/04/09/seminar-5-
mei-2013/

P E RAYA A N  P E N TA KO S TA
KELOMPOK KATEGORIAL OMK
K E U S K U PA N  S U R A B AYA

Bertepatan dengan hari
pentakosta  dan  arah
dasa r  keuskupan
Surabaya di tahun 2013
ini, yang mana meliputi
bidang pastoral orang
muda, KKP Keuskupan
Surabaya bersama
dengan OMK Algonz
mempersembahkan
Rekoleksi Pentakosta

Kelompok Kategorial OMK Keuskupan Surabaya dengan tema
“Don’t Worry, Everything Gonna Be Alright”, acara yang diadakan
selama 2 hari pada tgl 18-19 Mei 2013 yang bertujuan ini ingin
mempersembahkan begitu besar karunia roh kudus yang
berkarya melalui banyak kelompok-kelompok kategorial orang
muda dan FELCOM ISKA mendapatkan kesempatan dalam
menampilkan profil organisasinya, dan  diharapkan progam ini
dapat saling membina relasi antar sesama kelompok kategorial.
Acara yang diakhiri dengan Ekaristi Kudus oleh Mgr Vincentius.
http://iskasurabaya09.wordpress.com/2013/05/22/perayaan-pentakosta-
kelompok-kategorial-omk-keuskupan-surabaya/

~~~INFO ANGGOTA~~~


