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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

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’.

IndonesIan CatholIC FamIly 
BrisBane • Gold Coast

Under the care of Capuchin Franciscan Friars

Pelayanan PaStoral
Bagi umat yang membutuhkan pelayanan Pastor atau kerohanian, 

hubungi Sdri Hetty tando – M: 0401 576 935 atau 
e: hettytando@hotmail.com.

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

Ketika Sapaan ini saya tuliskan, Gereja kita sedang 
merayakan dua batu sendi Gereja yakni Petrus dan 
Paulus. St. Petrus adalah rasul utama dan pertama 
yang disebut batu wadas tempat berdirinya Gereja 
Katolik. Rasul Petrus dipilih secara langsung oleh 
Yesus untuk menggembalakan domba-domba-
Nya meskipun dia bukanlah orang hebat, tidak 
mempunyai ijazah tinggi, tidak juga keren secara 
tampilan dengan banyak gelar. Petrus ‘hanya’ nelayan sederhana tetapi memiliki 
komitmen iman yang tak goyah oleh berbagai gejolak, ancaman dan kendala 
kehidupan. Bijak bukan berarti tak pernah salah. Kaya bukan berarti tak pernah 
susah. Sukses bukan berarti tak pernah lelah. Dan Hidup tidak akan pernah adil, 
sampai kamu mengerti bahwa tiap orang berbeda dengan keistimewaannya sendiri 
dengan talenta yang diberikan oleh Tuhan.

St. Paulus adalah rasul Tuhan Yesus Kristus yang dipilih-Nya melalui pertobatan 
istimewa. Rasul Paulus dengan kemampuan dan pengetahuannya yang luas 
mampu memperkenalkan Injil Kabar Gembira kepada seluruh dunia hingga kepada 
kita. Ia merawat komunitas-komunitas beriman yang pada waktu itu tengah 
berkembang dengan surat-surat pastoralnya.

Seperti Tuhan Yesus Kristus mengubah Simon menjadi Petrus, Dia memanggil 
kita semua guna menjadi batu padas yang hidup untuk membangun Gereja dan 
persatuan yang baru diatas dasar iman Para Rasul. Kita mengasihi sebagai saudara 
dalam iman, saling mendoakan terlebih dimasa sulit wabah Covid-19 ini. Kita 
semua menjadi alat pilihan dan saluran berkat Tuhan bagi sesama dijaman yang 
perubahannya amat cepat.

Gereja dan komunitas kita amat membutuhkan pelayanan dan uluran tanganmu 
terlebih dimasa sulit wabah Corona ini ketika kita sudah membuka masa New-
Normal. Upaya menghadapi berbagai tantangan itu tidak dilakukan sendiri-
sendiri, tetapi bersama-sama. Sudah sering disinggung bahwa tantangan 
dihadapi bersama-sama saja sudah sulit, apalagi kalau dihadapi sendiri-sendiri. 
Dukungan semua umat ICF lebih dibutuhkan lagi dalam perjalanan Komunitas 
kita selanjutnya, lebih-lebih dalam menghadapi perubahan begitu cepat, 
termasuk mengatasi disrupsi digital dan pengaruh Covid-19 dengan prosedur dan 
protocol kesehatan. Jangan takut. Tuhan tak pernah meninggalkan kita sendirian.

Tuhan memberkatimu. – P. Martinus Situmorang, oFMCap

ICF
Misa Bahasa Indonesia

live StreaMing 
teraKhIr:
Minggu, 5 juli 2020
Jam 10:30 pagi
via Facebook 
Search: Martinus Situmorang

via Website iCF 
www.ICFbrisbane.com
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g a l e r i  F o t o  i C F  B u l a n  j u n i
Kami mengucapkan banyak terima kasih atas partisipasi umat sekalian

Misa Biasa 12 di St Mary, upper Coomera

Misa Biasa 12 di St ita, Dutton Park

Mudika trip to Marian valley
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Mudika trip to Marian valley

Mudika trip to Marian valley

Mudika trip to Marian valley

Mudika trip to Marian valley

*Mudika Faith Friday
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jaDWal MuSik Bulan juli

St kriStoForuS, Fakta:

hari Penyanyi Pemusik

Minggu, 5 juli Maria Triasmono

Minggu, 12 juli Sheila Noel

Minggu, 19 juli Purwani Henny

Minggu, 26 juli Loly Sheila

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

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 
$425

kolekte ll
$221

+ Transfer
$300

kolekte l 
$700

kolekte ll
$225

gold Coast
$185

kolekte iCF

love oFFering (tranSFer)

PerioDe: 15 – 21 juni 2020

PerioDe: 22 – 28 juni 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.

–  Kristoforus-yang berarti ‘Pemikul Kristus’-mati 
sebagai martir di Lycia, Asia Kecil

– Dia memiliki badan yang tinggi dan besar
–  Awalnya dia bercita-cita untuk menjadi 

pengawal raja dan melayani orang orang paling 
kuat dan berkuasa di dunia ini

–  Dia mendapat panggilannya setelah membantu 
orang-orang untuk menyebrangi sungai dekat 
tempat tinggalnya

–  Kristoforus adalah pelindung para penziarah, 
terutama para pengendara motor.

Dikutip dari www.imankatolik.or.id


