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Mohon menaati protokol 
kesehatan dan peraturan 
pemerintah mengenai COVID-19 
dalam mengikuti Misa dan 
kegiatan ICF.  

ICF Indonesian Catholic Family 
Brisbane ● Gold Coast 
Under the care of Capuchin Franciscan Friars 

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

Ketika saya menuliskan sapaan ini (2 Agustus), 
Gereja kita melalui keluarga besar Fransiskan 
sedang merayakan Our Lady of the Angels: the 
Portiuncula. Bagi para Fransiskan Kapusin 
seperti saya, pada hari ini berarti Hari Kaul 
Perdana. Kami mengkaulkan untuk hidup dalam 
Ketaatan, Kemurnian dan Tanpa Milik 
(Kemiskinan). 22 tahun lalu saya berjanji 
dihadapan Tuhan dan Gereja untuk menjadi a 
man of God. Dalam kesempatan istimewa ini 
saya merefleksikan pelayanan dalam Gereja kita 
seperti akan saya uraikan dibawah ini. 

Sebagai pengkaul dalam Gereja Katolik, kami tidak pernah minta pelayanan mau 
dimana dan apa. Kami diberi dan ditempatkan, kemudian kami terima dengan 
penuh sukacita pelayanan itu. Setelah itu untuk kami pribadi tidaklah terlalu jelas 
kapan akan selesai, semua tergantung kebutuhan Gereja melalui kebijaksanaan 
para pimpinan kami (Uskup atau Propinsial).  

Dalam 1 Yohanes 4:8 dikatakan bahwa "Allah adalah kasih". Dengan kata lain, 
Allah adalah sumber kasih. Manusia dapat menerima kasih Allah dan 
mengenal kasih-Nya yang rela membela Diri - "Karena begitu besar kasih Allah 
akan dunia ini, sehingga Ia telah mengaruniakan Anak-Nya yang tunggal, 
supaya setiap orang yang percaya kepada-Nya tidak binasa, melainkan 
beroleh hidup yang kekal" (1 Yohanes 3:16) - lalu setelah ia mengenal 
kasih Allah ia mengasihi sesamanya. "Demikianlah kita ketahui kasih 
Kristus, yaitu bahwa Ia telah menyerahkan nyawa-Nya untuk kita; jadi 
kitapun wajib menyerahkan nyawa kita untuk saudara-saudara kita." (1 Yohanes 
3:16). 

Di antara pancadharma Gereja (kerygma, koinonia, liturgia, diakonia, 
dan martyria) kerygma menduduki nomor urut pertama (bdk. Kis 2: 42-47). 
Pengajaran para rasul adalah pelayanan utama para pemimpin jemaat perdana 
ini. Pertama dan terutama, para rasul mengajar. Lebih khusus lagi, mereka 
mengajarkan doktrin. Pelayanan pengajaran mereka membawa kehidupan 
pada aspek-aspek lain dari Gereja awal. Bukanlah kebetulan bahwa pengajaran 
merupakan hal yang pertama. Hal itu harus selalu didahulukan. Dalam 
kehidupan Kristen, ajaran mendahului praktek, doktrin mendahului 
kewajiban, dan eksposisi sebelum pengalaman. Pengalaman harus selalu 
diuji oleh doktrin, bukan doktrin berdasarkan pengalaman. 

Bersambung ke Halaman Berikut >> 

Brisbane 
Gereja St. Ita 
247 Gladstone Rd, 
Dutton Park, 4102 QLD 
Setiap Minggu, jam 10:30 pagi 

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

Live Stream 
Informasi lebih lanjut di 
ICF Facebook page 

Misa Bahasa Indonesia 
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Akun ICF Kolekte ICF: Juli ‘21*

PENGUMUMAN 

Sebagai kegiatan utama para rasul, kerygma menduduki posisi pertama dan utama karena empat alasan: (a) bermodelkan 
pelayanan Yesus (Yesus selalu mengajar), (b) diperintahkan dalam perutusan utama (bdk. Mat 28:19-20), (c) dipraktekkan 
oleh Gereja perdana (bdk. Kis 2:42), dan (d) diperkuat dalam Surat-surat Pastoral (Paulus mendorong Timotius dan Titus 
untuk mengabdikan diri pada pelayanan mewartakan dan mengajarkan Sabda Allah). 

Ciri pelayanan dalam Gereja kerendahan hati, dimana Gereja tidak boleh membanggakan pelayanannya. Sikap rendah hati 
bukan hal yang amat suci karena dengan rendah hati Gereja menyadari tidak bisa sempurna dalam melayani. Sehingga 
menyadari berbagai kekurangan dalam melayani dan terus memperbaiki dalam pelayanan. 

Gereja Katolik selalu memberikan pelayanan kepada umat maupun masyarakat dengan ciri-ciri istimewa. Pelayanan yang 
diberikan Gereja Katolik sebagai bentuk hormat kepada Allah sehingga melayani sesama dengan cinta kasih. Sehingga tidak 
heran pelayanan yang terdapat di Gereja Katolik selalu istimewa dan dapat mudah dikenali dari ciri-cirinya. 

Ada perbedaan yang cukup jelas antara melayani Tuhan dan melayani pekerjaan Tuhan. Melayani Tuhan adalah seperti 
Maria (Lukas 10:38- 42). Yang disebut melayani Tuhan adalah berdoa, membangun hubungan yang intim/akrab, serta 
menanti-nantikan Tuhan. Sedangkan, melayani pekerjaan Tuhan adalah seperti Marta (Lukas 10:38-42). Yang disebut 
melayani pekerjaan Tuhan adalah menjadi organis, penyanyi di gereja, pengumpul kolekte, guru sekolah minggu, dan lain 
sebagainya. Banyak orang yang suka melayani pekerjaan Tuhan tetapi tidak suka melayani Tuhan. Orang yang melayani 
Tuhan pasti akan melayani pekerjaan Tuhan, tetapi belum tentu orang yang melayani pekerjaan Tuhan akan melayani 
Tuhan. 

Dasar Pelayanan adalah Karakter. Dasar pelayanan kita tidak boleh dibangun atas dasar karunia tapi karakter. Bukan berarti 
karunia tidak penting. Karakter dan karunia harus berjalan bersama-sama dalam pelayanan. Karakter dan karunia itu seperti 
kedua kaki kita. Tanpa salah satu dari kaki itu, maka pelayanan kita akan pincang. Tuhan tidak peduli dengan kualifikasimu 
tapi Ia mau kesiap-sediaanmu. 

Ukuran Kesuksesan Pelayanan adalah Pengurbanan. Kesuksesan pelayanan tidak diukur oleh sudah berapa banyak rumah 
dan mobil yang dimiliki, melainkan oleh betapa besar pengurbanan yang sudah kita berikan untuk mereka yang hilang, yang 
lemah, yang hina, yang tidak diperhatikan, yang miskin. Rasul Paulus berkata, "Aku suka mengorbankan milikku bahkan 
jiwaku untuk jiwa-jiwa" (2 Korintus 12:15). Inilah ukuran pelayanan yang benar. 

Otoritas Pelayanan adalah Penundukan Diri. Yakobus 4:7, "Tunduklah kepada Allah, lawanlah iblis dan iblis akan lari dari 
padamu." Belajarlah tunduk kepada Allah! Belajarlah tunduk kepada orang tua kita di dalam Tuhan! Belajarlah taat kepada 
gembala atau pemimpin kita! 

Tuhan memberkati & menjagamu, 
Fr. Martinus Situmorang OFMCap 

Total kolekte I $2,144.90 
Total kolekte II $1,625.25 
Peter's Pence     $   237.00

*Kolekte Brisbane dan Gold Coast dari tanggal 28 Juni - 1 Agustus 2021

Terimakasih banyak atas sumbangsih para umat

Kolekte I 
Name: ICF Kolekte 1
BSB: 064-786 
Acc #: 100 024 477 

Kolekte II 
Name: ICF Kolekte 2 
BSB: 064-786 
Acc #: 100 024 476 

Peter's Pence adalah kolekte tahunan yang dikumpulkan 
oleh Gereja Katolik diseluruh dunia. Kolekte ini 
digunakan sebagai dana darurat untuk orang-orang 
yang paling membutuhkannya. 

Informasi lebih lanjut: 
https://www.obolodisanpietro.va/en.html
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Hasil Pengumpulan APP 2021 Projek Home in the Wilderness
Home in the Wilderness merupakan projek buku  
yang bertujuan untuk mendokumentasikan 
perawatan Pastoral di komunitas multikultural di 
Brisbane di tahun 1995-2020. 

Projek ini berasal dari Percy Pamo Lawrence, mantan 
anggota tim dari Centre for Multicultural Pastoral 
Centre bagian dari Archdiocese of Brisbane. 

Berikut adalah ucapan terimakasih dari beliau atas 
dukungan dan sponsorship ICF dalam projek ini:

"The generosity of the Indonesian Catholic 
community is greatly appreciated. I thank all of you 
for putting your faith in me. I am carefully inching my 
way through this project as the scope is quite 
extensive. There is a multitude of ways that our 
collective history could be presented without the risk of 
losing structure, coherence and focus. Please keep me in 
your prayers.

Peace and blessings
Percy"

MISA HUT RI KE 76

Informasi tentang acara akan diberikan lebih 
lanjut melalui ICF Facebook group 

22 AGUSTUS 2021

Photo credit: https://www.twibbonize.com/dirgahayu-ri-ke-76
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Misa Virtual @ Zoom, 1 Agustus

FOTO-FOTO KEGIATAN ICF BULAN JULI 2021 Untuk galeri foto yang lengkap,
silahkan ke Halaman Facebook ICF 

Misa @ St. Ita, 25 Juli

Celebrating World Day for Grandparents and the Elderly, 26 Juli


	Sapaan Pastor
	Kolekte ICF: Mei ‘21**
	Kolekte I
	Kolekte II

	Blank Page
	Blank Page



