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Dewan Pengurus ICF
Chaplain 
Martinus Situmorang Ofmcap 
0424 704 493 
Situmorangm@bne.catholic.net.au

Dewan Pastoral 
Loly Brady – 0417 444 077

safe guarding 
Stefanus Danudibroto 
ICFsafeguardingofficer@gmail.com

Dewan Keuangan 
Ricky Naliman

KontaK ICF
FB: Martinus Situmorang 
Web: icfbrisbane.com 
indonesiancf@bne.catholic.net.au

IndonesIan CatholIC FamIly 
BrisBane • Gold Coast

Under the care of Capuchin Franciscan Friars

Pelayanan Pastoral
Bagi umat yang membutuhkan pelayanan Pastor atau 
kerohanian, hubungi Hetty Tando. 
Beliau bisa dikontak lewat:

M 0401 576 935 | e hettytando@hotmail.com

saPaan Pastor
Umat ICF Brisbane – Gold Coast yang hatinya baik,

Seorang kudus dalam Gereja Katolik yakni Santa 
Katarina dari Siena (lahir di Siena, Italia, 25 Maret 
1347 – dan meninggal di Roma, Italia, 29 April 
1380) adalah seorang mistikus Darah Kristus. Dia 
selalu mengawali surat-suratnya dengan kalimat 
berikut “Aku menulis kepadamu dalam Darah-Nya 
yang sungguh berharga”. 

Senada dengan doa diakhir Litani Darah 
Yesus yang berbunyi “Ya Allah Bapa Mahakuasa dan penuh belaskasihan, 
Engkau telah menebus dunia dengan darah mulia Putra-Mu yang tunggal, 
perbaharuilah curahan keselamatan oleh darah-Nya bagi kami dan 
segenap umat manusia, agar kami selalu memperoleh buah berlimpah 
dari kehidupan kekal”. Dalam masa krisis karena wabah Virus Corona ini 
kita pantas memohon ampun untuk seluruh dunia oleh Darah Kristus agar 
pendemic ini segera berlalu dengan ditemukannya vaksin dan obat.

Disamping doa diatas, Tuhan juga bekerja melalui kita semua dengan 
mematuhi protocol kesehatan yang telah digaris. Sangat penting untuk 
selalu menjaga jarak satu sama lain (physical distance), rajin mencuci 
tangan dengan bahan dasar sabun dan alcohol untuk membunuh kuman 
yang melekat pada tangan (hand sanitizer), serta taat pada anjuran 
pihak kesehatan. Demi kesehatan dan keselamatan kita bersama.

17 Agustus 2020 Negara Republik Indonesia akan merayakan 75 tahun 
Indonesia Merdeka. Pada peringatan Ke-75 Kemerdekaan Indonesia ini 
mengambil Tema Besar “Indonesia Maju” yang merupakan representasi dari 
Pancasila sebagai pedoman dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, yang 
disempurnakan dengan penambahan logo “Bangga Buatan Indonesia” sebagai 
upaya menumbuhkan kecintaan warga negara pada produk dalam negeri. 
Kita mendukung pembangunan infrastruktur, pembangunan sumber daya 
manusia, penciptaan lapangan kerja, serta pemberdayaan usaha mikro, kecil, 
dan menengah disemua wilayah Nusantara tanpa membedakan warna kulit, 
agama dan asal usul, tidak merusak alam menghargai tradisi leluhur dan hak-hak 
masyarakat adat. MerDeKa!

Tuhan memberkatimu semua. 
P. Martinus Situmorang, OFMCap – Chaplain

ICF
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

SuBSCrIBe e-neWSleTTer
1.  Buka website ICF: www.ICFbrisbane.com

2.  Di Homepage ICF, scroll ke bawah sampai ketemu 
bagian ‘Subscribe E-Newsletter’

3.  Ketik email di kotak tersedia, lalu  klik tombol ‘sign up’.

Untuk bisa menghadiri Misa, umat 
mesti daftar online ke website ICF: 
www.ICFbrisbane.com/daftar-hadir
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15 agustus santa Perawan Maria diangkat ke surga

H A l - H A l  YA n G  P e r l u  D I P e r H AT I K A n 
D a l a M  M e n g I K u t I  P e r aya a n  e K a r I s t I

• Bila anda tidak/kurang sehat diminta untuk tinggal dirumah
•  Mengisi Daftar Hadir – umat mengisi Daftar Hadir lewat Website ICF dan satu 

entry untuk satu orang. Bila ada 4 orang dalam keluarga maka mengisi empat kali
•  Kolekte - Tidak ada pemberian Kolekte dalam perayaan Ekaristi. Rekomendasi dari 

Pastor Martin dan Dewan ICF adalah melalui Transfer ke Rekening ICF. Namun 
tetap disediakan Kotak Kolekte di depan pintu masuk gereja bagi yang ingin 
memberikan Cash

• Menggunakan hand sanitiser sebelum dan sesudah Perayaan Ekaristi berlangsung
• Mengikuti arahan Tim New Normal ICF dalam pengaturan tempat duduk
•  Jaga jarak 1.5meter antar umat. Umat dalam satu keluarga dan satu atap dapat 

duduk berdekatan
• Tidak menggunakan buku Puji Syukur dan Madah Bakti
•  Mengucapkan Salam Damai tidak dengan berjabatan tangan namun dengan 

senyuman atau anggukan kepala
•  Penerimaan Komuni dimulai dari sayap kanan, dari depan ke belakang dan 

diteruskan oleh bagian sayap kiri dari belakang ke depan. Dimohon tetap menjaga 
jarak. Untuk menjaga jarak dengan pastor, umat berdiri pada tanda silang merah 
depan altar

•  Setelah Perayaan Ekaristi berakhir, umat diminta segera menginggalkan gedung 
gereja atau pulang, bila ingin bersilaturahmi dimohon tetap menjaga jarak

• Mengikuti arahan Tim New Normal ICF

Salam Kasih, 
Pastor Martin dan Tim new normal ICF

Tanggal ini sama sekali tidak menentukan apa-apa sehubungan dengan 
kematian Maria. Tidak diketahui secara pasti apakah Perawan terberkati ini 
meninggal, tetapi kalau pun toh terjadi, kematiannya tentu tidak disertai 
dengan ketakutan dan penderitaan sebagaimana biasanya dialami manusia, 
bahkan sebaliknya diliputi ketentraman dan kegembiraan sebagai suatu 
perpindahan dari dunia ke dalam keabadian.

Konsili Vatikan II bicara juga tentang Dogma Maria Diangkat ke Surga. Konsili 
mengatakan: “Akhirnya, sesudah menyelesaikan jalan kehidupannya yang 
fana, Perawan Tak Tercela, yang senantiasa kebal terhadap semua noda dosa 
asal, diangkat ke kejayaan surgawi dengan badan dan jiwanya”.
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“With recent COVID 19 cases surge in QLD and the 
uncertainty of how QLD will fair within the next few 

weeks, we have decided to postpone our August 
monthly gathering until more information of how 
QLD is progressing and how the QLD government 

and Archdiocese Brisbane would like to continue are 
available. We are currently discussing how to best go 

forward with our events; please keep a lookout for 
any mudika events that we will bring this month. We 
take the safety of our mudika seriously and hope that 

everyone understands our decision.”

Pesan Dari Koordinator Mudika ICF

Mudika BBQ & Chill di roma Street Parkland – 18 Juli 2020
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JADWAl MuSIK AGuSTuS

Hari Penyanyi Pemusik

Minggu, 2 Agustus Mudika Mudika

Jumat, 7 Agustus Yoestinus Budi

Minggu, 9 Agustus Sheila Ihsan

Minggu, 16 Agustus Andriani S Triasmono

Minggu, 23 Agustus Tatik Noel

Minggu, 30 Agustus Maria, KFC, BIA Indah

Adorasi & Misa 
Jumat Pertama
Diadakan 1x setiap bulan, 
jam 6:30pm, Gereja St Ita
247 Gladstone Rd, Dutton Park

Untuk bisa hadir, umat mesti 
daftar online: 
ICFbrisbane.com/daftar-hadir

Untuk info lebih lanjut bisa hubungi 
Dewan Pengurus.

Kolekte l 
BsB: 064–786

account #: 328 980 103

Kolekte ll
BsB: 064–786

account #:328 980 102

Kolekte l 
$558

Kolekte ll
$260

Kolekte l 
$599

Kolekte ll
$599.50

Kolekte l 
$395

Kolekte ll
$370

Kolekte l 
$335

Kolekte ll
$195

gold Coast
$265

KoleKte ICF

love oFFerIng (TrAnSFer)

PerIODe: 13 – 19 JulI 2020

PerIODe: 6 – 12 JulI 2020

PerIODe: 29 JunI – 5 JulI 2020

PerIODe: 20 – 26 JulI 2020

Terima kasih atas sumbangsih umat sekalian

Bisa transfer lewat rekening yang tertera di bawah

sPonsor ICF

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

Kita jaga persaudaraan 
& kebersamaan dengan 

semangat kemerdekaan untuk 
meraih kejayaan. Merdeka!


