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Pelayanan Pastoral

Bila ada yang butuh pelayanan Pastor atau kerohanian, 
hubungi Hetty Tando:

M 0401 576 935 | e hettytando@hotmail.com

saPaan Pastor
Umat ICF Brisbane & Gold Coast yang baik hati,

Semoga kamu sehat dan baik-baik saja. Ketika 
kamu mendengarkan salam ini kita sudah mau 
merayakan Natal 2020 dan masuk Tahun Baru 
2021. Harapan baru banyak disematkan untuk 
tahun yang akan datang setelah kita menjalani 
tahun 2020 yang penuh ketidakpastian karena pandemi. Mungkin ada rasa 
frustrasi, putus asa dan membingungkan. Wajar. Saya sendiri sebagai anak manusia 
merasa kesedihan mendalam karena kehilangan ayah tercinta dan saya tidak bisa 
memberikan penghormatan terakhirku sebagai anak yang berbakti kepada orangtua.

Diantara kita bisa jadi ingin melupakan tahun 2020 atau menganggapnya tidak 
pernah ada. Kita semua menjadi saksi hidup akan keganasan virus covid19 ini. 
Sejatinya untuk keluarga besar ICF Brisbane-Gold Coast, tahun ini adalah tahun 
rahmat karena kita merayakan perak, 25 tahun sejak dimulai. 

Panitia dan seluruh umat sungguh mempersiapkan dengan sepenuh hati mulai 
dari perencanaan yang matang, mengumpulkan uang, membuat berbagai acara, 
menganimasi umat, booking venue hingga berbagai promosi. Namun manusia 
merencanakan tapi Tuhanlah yang menentukan.

Belajar dari pengalaman rontoknya harapan untuk tahun 2020, banyak pihak tidak 
terlalu tinggi meletakkan harapan untuk tahun 2021. Sikap lebih realistis ini adalah 
upaya meredam kecewa lantaran pandemi belum sungguh-sungguh teratasi.

Betul, sejumlah vaksin sudah ditemukan dan akan disuntikkan untuk mengakhiri 
pandemi ini. Namun, bagaimana vaksin diproduksi, bagaimana secara adil 
didistribusikan, bagaimana secara tepat diberikan dan bagaimana-bagaimana lainnya 
belum ada kejelasan.

Kamu tidak perlu takut atau kuatir karena kita aman di Queensland, 
Australia. Tuhan melalui Pemerintah kita sungguh menjagamu 
dengan baik dengan berbagai protokolnya. Jangan lupa mencuci 
tangan, berdoa, dan menjaga jarak aman dengan yang lain. 

Jangan pernah kehilangan harapanmu, jangan juga merasa putus asa karena 
impianmu belum tercapai masih banyak berkat tersedia untukmu. Lebih dari itu 
jadilah berkat untuk sesama. Walaupun rasanya, hidup memang tidak pernah adil.

Akhir tahun yang kita bayangkan penuh dengan gelak tawa dan kebahagiaan di awal 
pandemi ternyata ambyar. Semua rencana baik yang disiapkan mengakhiri tahun ini 
ternyata tidak semua terwujud. 

Misa Bahasa Indonesia

BrIsBane
gereja st.Ita  
247 Gladstone Rd, 
Dutton Park, 4102 Q 
Setiap Minggu, jam 10:30 pagi

golD Coast
Gereja St.Mary 
185 Billinghurst Crescent, 
Upper Coomera, 4209 Q 
Setiap Minggu ke 3, jam 2 siang

Setibanya umat di gereja, silahkan 
scan QR Code yang terdapat di 
dinding gereja untuk check-in.

suBsCrIBe warta ICF
1.  Buka website ICF: www.ICFbrisbane.com
2.  Di Homepage ICF, scroll ke bawah sampai ketemu 

bagian ‘Subscribe Warta ICF’
3.  Ketik email di kotak tersedia, lalu  klik tombol ‘sign up’.

Bersambung ke Halaman Berikut >>
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Kondisi dalam ketidakpastian yang panjang ini semoga tetap membuatmu bisa tersenyum. Kecewa pasti ada. Bagaimana 
mencegah kecewa? Meletakkan harapan pada tempat sewajarnya adalah jawabnya.

Harapan kita ialah Dia yang baru lahir yakni Yesus Kristus, “Ia akan menghapus setiap air mata dari mata mereka dan maut tidak 
akan ada lagi, tidak akan ada lagi perkabungan, tangisan atau rasa sakit karena yang lama sudah berlalu.” (Wahyu 21:4).

Kelahiran Yesus Kristus Tuhan kita adalah satu-satunya alasan merayakan Natal setiap tahun. Terima 
kasih atas segala sumbangan dan partisipasimu selama tahun 2020 sehingga Pastor bisa makan, 
bergerak untuk melayani dan komunitas berjalan dengan baik. Banyak tangan-tangan tak terlihat 
mendorongnya sehingga berjalan walaupun kadang sepoyongan.

Semoga Natal kali ini sungguh menerangi jalanmu dan Yesuslah satu satunya alasan kita merayakan Christmas. Selamat Natal dan 
Tahun Baru 2021 damai bersamamu. 

Saudaramu dalam Kristus, 
Pastor Martinus Situmorang, OFMCap

Salam sejahtera untuk umat ICF terkasih.

Tidak terasa kita telah melewati tahun 2020, tahun yang 
tidak mudah untuk kita semua dan sekarang sudah berada 
diawal tahun 2021.

Walaupun tahun 2020 itu tidak mudah dan penuh tantangan 
namun tetap disyukuri karena pandemik ini memunculkan 
ketangguhan kita sebagai pribadi dan komunitas. 

Pandemik ini memaksa kita untuk tinggal di rumah dan atau 
mengurangi aktifitas di luar rumah. Selama masa Lockdown 
ICF melakukan kegiatan Rohani dengan Misa Online dan 
kegiatan lain lewat Zoom, Messenger dan Whatsapp. Dan 
ketika peraturan dilonggarkan oleh Pemerintah Australia, 
Queensland dan Keuskupan Agung Brisbane, umat dapat 
bertatap muka dalam beribadah dan juga rekreasi. 

Dalam kesempatan ini saya ingin mengapresiasi apa yang 
telah dilakukan oleh kawan-kawan Dewan ICF (dalam 
berbagai seksi dan anggota), pada para Ketua Lingkungan, 
Tim New Normal dan Volunter dalam usaha mereka 
mengusahakan agar Misa dan kegiatan ICF dapat berjalan 
dengan baik. Terima kasih kepada Dewan Finansial ICF yang 
tetap mengupayakan berbagai cara agar keuangan ICF tetap 
baik dan kepada Safegurading ICF dalam menjaga agar kita 
tetap dalam koridor mematuhi pedoman Safeguarding yang 
dikeluarkan oleh Keuskupan Agung Brisbane. 

Tentunya apresiasi kita tujukan juga pada Pastor Martin yang 
telah sangat memperhatikan kebutuhan rohani umat ICF. 
Berbagai ide dan masukan telah Pastor Martin keluarkan dan 
usulkan agar umat ICF tetap mendapatkan pelayanan iman 
dan beliau juga dibeberapa kesempatan tetap mengunjungi 
kelompok umat dan perseorangan atau keluarga yang 
membutuhkannya. 

Apresiasi juga kepada umat ICF yang tetap hadir dan 
menanggapi setiap acara dan himbauan dari pastor dan 
Dewan. Umat begitu kompak untuk ikut dalam kegiatan 

rohani dan non rohani termasuk fundraising. Terima kasih 
umat ICF.

Di kesempatan inipun saya ingin meminta maaf apabila 
dalam pelayanan kami selama ini masih banyak kekurangan 
dan belum maksimal. 

Kembali saya ingin menyampaikan Selamat Hari Natal 2020 
dan Tahun Baru 2021 dari Pastor Martinus dan Dewan 
ICF kepada seluruh umat ICF, semoga dengan kelahiran 
Kristus, memberikan kita, Kedamaian, Kebahagian dan Cinta 
diantara kita.

Mari kita syukuri keberadaan kita saat ini dan menyebarkan 
semangat optomisme menjalani tahun 2021.

Salam kasih,

Loly Brady 
Dewan Pastoral ICF

sePatah Kata DarI Dewan ICF
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Bantu sPonsor ICF

Umat yang ingin sponsor atau memiliki pihak-pihak yang berpotensi 
sebagai sponsor, hubungi Sdr. Welly: 0414 768 599.

Pesan DarI MuDIKa ICF

Terima kasih banyak atas sumbangsih para umat

*Hasil penjualan lilin pada Malam Natal dimasukkan ke total kolekte 1.

KoleKte ICF: DeseMBer ‘20

JaDwal BaCa: JanuarI

Total Kolekte l* 
$4,612.80

Total Kolekte II 
$2428.95

Kolekte Gold Coast 
$405

3 Jan Bacaan 1 Caecilia Maya

Bacaan 2 Eddy Sutanto

Doa Umat Kristie

10 Jan Bacaan 1 Lily Sungkana

Bacaan 2 Maria Yasinta

Doa Umat Purwani Julianto

17 Jan Bacaan 1 Yovita Suryani

Bacaan 2 Clara Diva

Doa Umat Maya Sidik

24 Jan Bacaan 1 Dadi Bekti

Bacaan 2 Benny Gosly

Doa Umat Monica

31 Jan Bacaan 1 BIA

Bacaan 2 BIA

Doa Umat BIA
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FOTO - FOTO ICF SeLaMa BuLan DeSeMBeR ‘20 Untuk galeri foto yang lengkap, 
silahkan ke Halaman Facebook ICF
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