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Peluang & Informasi Pelayanan

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

Jl. Dinoyo 42-46 Surabaya

--edisi Mei 2018--

- ANDREW putra Ir. KRISTONO AGUSLIM | - dr G.K. Widjaya (88-02-127)

info singkat
Facebook : Iska Surabaya
Instagram : iskasurabaya
norek BCA : 513 0089 498 an. SINTAWATI

Acara mini seminar kebangsaan ini juga akan dihadiri oleh Ikatan Sarjana Nahdlatul
Ulama (ISNU) & bertujuan memperkuat toleransi antar agama di Indonesia & khususnya
Surabaya pasca teror.

Acara ini akan diliput oleh wartawan SURYA ( bu Endah ).

Silakan menghadiri acara ini . Free

INTENSI MISA KUDUS 27 MEI 2018 :
Mohon :
1. Kedamaian kekal bagi korban bom tgl 13 mei di 3 gereja
2. Kekuatan dan ketabahan bagi keluarga korban bom.
3. Pemulihan dari trauma pasca bom
4. Tuntunan dan kesadaran seluruh umat untuk cerdas bersikap dan beraktivitas demi tercipta

kedamaian dalam NKRI
5. Berkat untuk anggota yg berulang tahun bulan Mei
6. Kekuatan dan kesembuhan untuk Andrew dan anggota ISKA yang sedang sakit

http://www.pdfonline.com/easypdf/?gad=CLjUiqcCEgjbNejkqKEugRjG27j-AyCw_-AP
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LIPUTAN PD FELCOM ISKA – 13 MEI 2018
“TELADAN BUNDA MARIA di ZAMAN NOW”

Bertepatan dengan bulan Bunda Maria, Felcom ISKA
telah mengadakan persekutuan doa dengan tema
“Teladan Bunda Maria di Zaman Now” pada hari Minggu,
13 Mei 2018, di Klinik Eterna Medika.
pembicara RP Gregorius Pasi SMM, Beliau adalah
seorang imam yang menjadi pengajar tentang Mariologi
di STFT Widya Sasana Malang.
Acara diawali dengan lagu pujian , penyembahan oleh
Sdri. Stella sebagai Worship Leader, diiringi permainan
keyboard oleh Bapak Harry Wibisono.
Kemudian Romo Gregorius Pasi mengajak peserta yang
hadir sebanyak 13 orang untuk lebih mengenal
Bunda Maria. Romo menjelaskan tentang asal muasal

doa Salam Maria yang berasal dari perkataan Malaikat Gabriel , Elizabeth. Kemudian Romo juga
menjelaskan bahwa iman aria pada Allah Bapa karena dia menjalin relasi yang dekat setiap hari,
sehingga Maria mengenal Allah Bapa; percaya pada Nya.
Gereja Katolik bukan menyembah Maria atau
menjadikannya pengganti Tuhan Yesus, tetapi Gereja
Katolik menghormati Maria sebagai Bunda Yesus, teladan
iman, dan pendoa syafaat yang utama.
Dengan mengenal Maria maka kita akan lebih menghayati
doa Rosario dan devosi kepada Bunda Maria.
Acara dilanjutkan dengan persembahan bunga mawar
segar yang sudah disediakan oleh Ibu Arif ; Sdri. Maya,
semua peserta maju untuk mempersembahkan bunga
mawar yang cantik tersebut sebagai bentuk penghormatan
dan ucapan syukur kepada Bunda Maria.
Kemudian acara ditutup dengan doa dan berkat oleh
Romo Gregorius Pasi.

Tuhan memberkati.

norek BCA : 513 0089 498
an. SINTAWATI
konfirmasi pembayaran ke :
SMS : HP 08165408265
email : iskasurabaya@gmail.com
mohon diberi keterangan :
IURAN ISKA

IURAN ANGGOTA
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ISKA Surabaya menghadiri acara bedah buku
Islam dalam bingkai keindonesiaan dan kemanusiaan .

ISKASurabaya menghadiri acara bedah buku Islam dalam bingkai keindonesiaan dan kemanusiaan
di Ciputra Hall diadakan Sabtu 19 Mei 2018, pk.09.00 yang digagas oleh Yayasan Sejahtera
Indonesia Barokah (YSIB)

Pada acara ini diadakan : sesi konferensi pers yang diberi waktu wawancara wartawan pada ketua,
para wakil ketua & koodinator.yang datang ( koordinator Jaringan Antar Kampus), pembicaraan
formal kerja sama dengan DPC ISNU yang dihadiri 20 pengurus ISNU, deklarasi cinta damai &
menolak kekerasan oleh ISKA & ISNU & ormas lintas agama lain.

REKOLEKSI KELOMPOK KATEGORIAL
KEUSKUPAN SURABAYA

Hall Vidya Loka UKDC , 20 MEI 2018
“Rahmat Baptis Dalam Persekutuan Hidup Berkomunitas”

narasumber :
Rm. Dr. A. Andang L. Binawan SJ

Ibu Yovita Baskoro

Rapat Pengurus ISKA Surabaya

Jumlah kehadiran dari
Rumpun Kerasulan Umum

WKRI 77
PMKRI 10
PK 9
ISKA 15
CLC 9
SSV 9
KKIT 15
PUKAT 0
THS THM 12
KSY 9
PERKASIH 3
ST ANGELINA 0
KMKS 1 Rm. Dr. A. Andang L. Binawan SJ

Ibu Yovita Baskoro

Melalui
komunitas

kategorial, kita
berakar,

bertumbuh,
berkembang ,
dan berbuah.

http://www.pdfonline.com/easypdf/?gad=CLjUiqcCEgjbNejkqKEugRjG27j-AyCw_-AP


HAPPY BIRTHDAY

|04| FoKat 1805

2 Mei 09-03-401 Yohan Arifin
3 Mei 11-12-429 Th. Mayfie Lolyta Rumapar, S.T.
7 Mei 10-12-409 Angela Martha Soetanto, S.Farm
11 Mei 10-12-421 Yasinta Endah Nastiti
22 Mei 85-02-054 dr L. Suwandito
22 Mei 96-10-260 Ir Maria Melani
24 Mei 85-02-004 Prof Ir Johan Silas
25 Mei 11-12-435 Antonius Dicky Wibisono,S.Si.
28 Mei 92-07-216 Ir Emmanuela Maria Andri Kristina

FELCOM mengundang Bapak & Ibu untuk ikut
memuji dan memuliakan Tuhan bersama
PD Fellowship Community ISKA
pada :
>>Minggu, 10 Juni 2018 || pukul 10.00
>>di Klinik Eterna Medica
>>Jl. Dharmahusada Indah A - 5
Pembicara :

>>Bpk.Tjendana
(BPK Keuskupan Surabaya)
>>Tema : Karunia Roh Kudus

Dress code : Merah

Info : Wina : +62 813-3021-8696

PENTAKOSTA MENGURAI BELENGGU KETAKUTAN
Perasaan sedih, haru, marah, takut dan perasaan lain yang tidak bisa diungkapkan dengan kata-

kata, bercampur menjadi satu, ketika mendengar dan melihat korban tragedi kekerasan peledakan bom
bunuh diri 3 gereja di Surabaya, pada tgl.13 Mei 2018. Sebelumnya perasaan ngeri dan duka mendengar
dan membaca berita ‘bagaimana lima aparat keamanan disandera dan dibunuh dengan keji oleh tahanan
teroris di Mako Brimob di Jakarta’. Kesedihan dan duka itu menjadi sempurna, pada tgl. 14 Mei 2018, satu
hari setelah peledakan bom bunuh diri di 3 gereja, di Markas Kepolisian Polrestabes Surabaya juga terjadi
peledakan bom bunuh diri. Selama dua hari Surabaya panen bom, yang membuat kita sekalian berduka,
Surabaya berduka, Indonesia berduka, dan dunia turut berduka. Dalam dua hari jalanan di Surabaya turut
bersedih, suasana sepi, karena beberapa lintasan jalan di kota Surabaya ditutup. Takut itulah perasaan umat
Kristiani dan sebagian besar masyarakat Surabaya ketika itu, kita berpikir bom masih ada dan bisa sewaktu-
waktu meledak dimana saja, dan kapan saja.

Saat menyiapkan homili untuk Hari Raya Pentakosta, saya merenungkan perasaan para murid ketika
Yesus wafat di salib, mungkin hampir mirip seperti perasaan kita pada saat mengalami tragedi kemanusiaan
peledakan bom pada Hari Minggu tgl.13 Mei 2018, dan pembunuhan keji anggota kepolisian.

Setelah kematian Yesus, para murid dimana disitu ada Bunda Maria juga, mereka mengunci pintu
rapat-rapat karena takut kepada Orang Yahudi (Yoh. 20:19). Perasaan takut tersebut tentu sangat mendominasi
mereka, karena mereka berpikir bahwa apa yang dilakukan orang Yahudi terhadap Yesus, bisa terjadi juga
dilakukan kepada para murid.

Tetapi Hari Pentakosta membuat situasi berubah sama sekali, para murid dibebaskan dari belenggu
ketakutan. Mereka menjadi pemberani dan dengan suara lantang dan tegas para murid mewartakan Yesus
yang bangkit dihadapan masyarakat. Pikiran dan lidah para murid dibebaskan dari ke-keluan ketakutan.
Setelah ikatannya terurai dengan lancar mereka berbicara mengenai perbuatan besar yang dilakukan Allah
(Kis.2 :11) Masyarakat pun yang mendengarkan pewartaan para murid dibebaskan dari belenggu mereka,
dari rasa takut.

Memang kita tahu bahwa sejak peristiwa menara Babel (Kej 11: 1 – 9), umat manusia terpecah,
saling mengasingkan, saling merasa benar sendiri, bahkan sesama saudara saling membunuh seperti yang
dilakukan Kain terhadap adiknya Habel (Kej. 4 : 1- 9). Rupanya akal sehat mereka hilang karena disesatkan
oleh ego dan paham yg tidak benar, paham yang sesat, melawan kodrat dan kehendak Allah.

Tetapi pada Hari Raya Pentakosta, Roh Kudus turun atas umat manusia dan masing-masing pribadi,
sehingga mereka dibebaskan dari belenggu perpecahan dan ketakutan. Mereka saling memahami dan
membentuk komunitas baru, yaitu keluarga Allah. Mereka mampu sehati dan sejiwa menikmati karunia Allah
bersama-sama dengan berkat yang melimpah.

Kita melihat bahwa gambaran peristiwa Pentakosta yang pertama memberi pesan yang sangat kuat,
bahwa pada saat Pentakosta terjadi sesuatu yang sama sekali baru. Roh Allah yang penuh kuasa dan penuh
kasih menjiwai dan menyatukan umat manusia yang tercerai berai menjadi satu persaudaraan yang memberi
ruang kepada siapa pun juga (Kis. 2:1- 11).

Perayaan Pentakosta tahun ini memberikan semangat baru kepada kita, mengurai belenggu ketakutan,
dan mengasah iman kita semakin tajam. Kita paham bahwa diantara kita masih ada trauma karena peristiwa
bom bunuh diri yang mengerikan itu, tetapi kita percaya bahwa Roh Kudus yang diutus Tuhan Yesus
menjadikan kita tidak takut untuk melawan kejahatan dengan kasih. Roh Kudus menyatukan kita umat
Kristiani, menyatukan warga Surabaya, menyatukan semua elemen masyarakat, aparat keamanan, menyatukan
bangsa Indonesia untuk melawan paham radilkal di negeri ini. Roh Kudus menjadikan kita pemberani, tidak
takut untuk mengungkapkan iman kita kepada Yesus.

Ikut prihatin dan berduka, serta senantiasa berdoa kepada para korban dan keluarganya. Terimakasih
kepada Aparat keamanan, Pemerintah Kota Surabaya, Pemerintah Pusat, dan semua elemen masyarakat
yang bersatu untuk ikut serta membantu menjaga dan memberi rasa aman dalam menjalankan ibadah kami,
serta empati Anda dalam peristiwa tersebut.
(RD Yosef Eko Budi Susilo/Vikjen Keuskupan Surabaya).

UNDANGAN
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