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MISA KUDUS
Minggu, 26 Mei 2019

di Kapel Unika Widya Mandala
Jl. Dinoyo 42-46 Sby

pukul 9.00
oleh : RD DR Benny Suwito

diawali dengan
DOA ROSARIO

pukul 8.30

Mei ‘19 | 01

SARASEHAN
MARIOLOGI

Minggu, 26 Mei 2019
di LOBBY KACA
Tower I lantai 4

Unika Widya Mandala
Jl. Dinoyo 42-46 Sby

pukul 10.30
bersama Sr TERESA LINA , SSpS

tema :
Peran Devosi Bunda Maria

dalam kehidupan sehari-hari.
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konfirmasi pembayaran ke :
SMS : HP 08165408265

email : iskasurabaya@gmail.com
diberi keterangan :IURAN ISKA
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HAPPY BIRTHDAY
1 Mei 96-04-135 Prof. Dr Titiek Winanti, MS
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
28 Mei 92-07-216 Ir Emmanuela Maria Andri Kristina

Acara Mendatang

REKOLEKSI
PENTAKOSTA

16 Juni 2019

Reportase
MiSA KUDUS

+ RAMAH
TAMAH

28 April 2019

Misa Kudus & Ramah Tamah
Hadir 38 orang + 1 bayi
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Pada tahun 2019 ini Felcom ISKA kembali mengadakan sebuah acara ziarah wisata. Kegiatan ini terasa special karena

terakhir kami mengadakan acara ziarah di tahun 2012, dan berikut liputan kegiatannya :

Ziarah wisata ini diadakan pada hari Sabtu, 04 Mei 2019 hingga

Minggu, 05 Mei 2019. Para peserta cukup antusias karena sejak

pk 05.00 wib sudah berkumpul di Jl.Mojopahit 38B (Depan Wisma

Pastoran HKY) sedangkan jadwal keberangkatan kami pk 06.00 wib.

Selama perjalanan 4,5 jam melewati toll ada doa bersama yang

dipimpinoleh Sdr. Bona, kemudian ada acara perkenalan dan tebakan

berhadiah yang dikoordinasi oleh Sdri Stella.

pertama kami yaitu Gua Maria Sancta Rosa Mystica ada acara Doa

Rosario bersama yang dipimpin oleh Sdri Fanywati. Pk 12.00

wib rombongan berjumlah 46 orang ini melanjutkan perjalanan

ke Waroeng Nggoenoeng untuk makan siang. Lokasi resto di

Kopeng, sebua h da era h di lereng Gunung Merbabu,

pemandangannya indah dan banyak tersedia spot foto yang

langs ung dimanfa atk an oleh pese rta dan pani tia .

berikutnya yaitu Gua Maria Pereng , lokasinya sekitar 7 menit dari

tempat makan siang. Di sini suasananya tenang dan hawanya sejuk,

sangat cocok untuk tempat berdoa dan bermeditasi. Setelah 1 jam

berziarah kami melanjutkan perjalanan ke Solo.

Pk 18.00 wib kami sampai di Hotel Amaris Sriwedari, setelah

pembagian kunci kamar selanjutnya adalah acara bebas, peserta

dan panitia menikmati wisata kuliner dan belanja batik di Solo.

>>>>>bersambung ke halaman 4

Reportase
ZIARAH WISATA 4-5 Mei 2019
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>>>>>lanjutan dari halaman 3

Keesokan harinya, Minggu, 05 Mei 2019 rombongan check out dari hotel dan mengikuti misa pk 08.30 di Gereja Katolik

Santo Antonius Purbayan. Perayaan misa di Gereja Antonius Purbayan sangan berkesan bagi peserta dan panitia karena

khusus hari itu koor diiringi dengan gending Jawa. Petugas koor dan pemusik gending Jawa adalah anak-anak dari SD

Kanisius, dalam rangka mencari dana untuk Yayasan Kanisius

Surakarta.

Kemudian dari gereja kami melanjutkan belanja oleh-oleh di Toko

Roti Orion dan sekitarnya. Pk 11.00 rombongan berangkat ke

tempat makan siang yaitu Resto De Kemoening. Selama

perjalanan ada acara tebakan berhadiah yang dikoordinasi oleh

Sdri Maya. Perjalanan cukup sulit karena lokasinya di daerah

Ngargoyoso, di lereng Gunung Lawu, tetapi hawanya sejuk dan

pemandangannya indah karena dekat dengan Kebun Teh.

Pk 14.30 kami melanjutkan ke tujuan akhir dari daftar acara Ziarah

ISKA yaitu Taman Doa Santa Perawan Maria Fatima di daerah

Ngrawoh, Sragen. Sebelum masuk lingkaran tak berujung & menghadap Bunda Maria, para peserta melepas alas kaki dan

melewati Kolam Pertobatan. Kemudian peserta dan panitia berdoa di depan Bunda Maria yang dibuat serupa dengan Bunda

Maria di Fatima, Portugal. Selanjutnya berdoa di depan Salib Millenium dan Kapel Adorasi St. Aloysius. Kapel ini memiliki

ars itektur ya ng un ik d ari zam an ba ruk (B aro qu e), d itand ai de ng an b entu k ba ng una n be rkub ah .

Pk 18.00 rombongan melanjutkan perjalanan pulang ke Surabaya melewati toll trans Jawa. Selama perjalanan diisi dengan

acara sharing dari peserta, khususnya tentang acara ziarah ini, kemudian ada pembagian hadiah oleh panitia. Acara ditutup

dengan perkenalan singkat tentang ISKA, ucapan maaf, dan terima kasih dari panitia.

Ziarah tahun ini tergolong cukup sukses. Secara keseluruhan acara dan perjalanan cukup lancar, serta cuaca cerah. Hampir

seluruh peserta menyatakan sangat senang dengan acara yang mereka ikuti dan mengapresiasi kekompakan panitia, bahkan

menanyakan kapan diadakan ziarah lagi.

Terima kasih atas dukungan doa, tenaga, dan pikiran dari Bapak / Ibu dan teman-teman ISKA. Semoga Tuhan memberkati

kita semua.
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ISKA Siap Dalam Satu Barisan Menjaga
Konstitusi, Tolak Pengerahan
Massa Atau People Power

Selasa, 21 Mei 2019 21:47
Dalam rilis, ada 6 point penting yang menjadi sikap ISKA menanggapi usainya Pesta Demokrasi.

Berikut 6 point tersebut:

Atas nama Presidium Pusat Ikatan Sarjana Katolik Indonesia (PP ISKA) menyatakan sebagai berikut :

1. Negara Indonesia adalah negara hukum, dan demokrasi kita adalah Demokrasi Konstitusional.

Maka kami menolak pengerahan massa atau people power dan segala upaya penyelesaian sengketa pemilihan umum diluar
mekanisme dan prosedural yang diatur dalam Konstitusi dan perundang-undangan di Indonesia.

2. Mengajak kepada semua pihak khususnya elit-elit politik untuk menahan diri, lebih mengedepankan keadaban politik dengan
mengutamakan kesatuan dan persatuan bangsa sebagaimana diamanatkan oleh para founding father kita.

3. Kami mengajak seluruh lapisan masyarakat agar arif dalam menyikapi situasi saat ini dengan tidak mudah terprovokasi
dan ikut menyebarkan berita-berita fitnah, hoax yang bermaksud membenturkan konflik sesama anak bangsa.

4. Kepada pihak-pihak yang merasa tidak puas dan tidak menerima hasil rekapitulasi dan penghitungan suara yang dilakukan
oleh KPU dan jajarannya, untuk melakukan gugatan hukum kepada lembaga negara yang resmi yakni Pengadilan dan atau
Mahkamah Konstitusi.

5. Mari ki ta tetap menjaga kerukunan dan silahturahmi sesama anak bangsa, demi tegaknya Negara Kesatuan Republik
Indonesia yang berdasarkan Pancasila, UUD 1945 dan Bhineka Tunggal Ika.

Bersama seluruh elemen ISKA siap dalam satu barisan menjaga Konstitusi kita.

6. Kami mengucapkan bela sungkawa kepada para petugas KPPS yang telah berpulang kepada Tuhan Yang Maha Esa,
selama dalam menjalankan tugasnya dalam penyelenggaraan pemilu serentak 2019.

Semoga beristirahat dalam damai Tuhan.

(tribunmanado.co.id/Rilis ISKA)
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