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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

Dewan Keuangan 
Ricky Naliman

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

Subscribe mailing-list ICF 
icfbrisbane-subscribe@
yahoogroups.com

Misa Bahasa Indonesia

LIve streamIng
Jam 10:30 pagi
via Facebook 
Search: Martinus Situmorang

via website ICF 
www.ICFbrisbane.com

via Youtube 
Search: ICF Brisbane

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 kita merenungkan hari raya Pentakosta 
yang kita rayakan sekarang, kita memikirkan 
gambar-gambar yang mewakili Roh Kudus, seperti 
burung merpati atau nyala api. Namun bagi saya, 
Injil Pentakosta minggu ini yang diambil dari 
Yohanes berbicara tentang gambaran lain - yaitu 
pemberdayaan dan diberdayakan oleh Roh.

Sebelum kedatangan Roh Kudus pada hari Pentakosta, para rasul benar-benar 
hidup dalam keterasingan, terkunci dari dunia luar, hidup dalam ketakutan akan 
apa yang mungkin terjadi pada mereka dan tidak memiliki kekuatan atau kemauan 
untuk keluar dari ruangan. Apakah situasi ini terdengar akrab bagimu? Para rasul 
merasa benar-benar tidak berdaya, lumpuh karena ketakutan dan ketidakpastian. 
Mereka memiliki tugas untuk dilakukan tetapi merasa benar-benar tidak mampu 
melakukannya. Mereka membutuhkan seseorang untuk memberdayakan mereka. 

Hal yang memberdayakan para rasul dan memampukan mereka untuk mengatasi 
ketakutan mereka dan pergi memberitakan Kabar Baik adalah Roh Kudus. Tentu 
tidak terjadi dalam sekejap. Butuh waktu bagi mereka untuk tumbuh dan berubah 
dan menyadari potensi hadiah yang telah mereka terima. Mereka menikmati 
prosesnya.

Hal yang sama berlaku untuk kita hari ini. Dalam situasi kita saat ini, kita merasa 
terisolasi dan takut; kita bertanya-tanya kemungkinan buruk apa yang akan terjadi 
didepan?

Yakinlah dalam sakamen pembaptisan dan Krisma kita telah 
dikaruniai Roh Kudus dan ini menciptakan dalam diri kita, 
suatu perasaan pengharapan yang memberdayakan kita dan 
memungkinkan kita untuk tumbuh dan berubah. Kokoh kuat.

“Kekuatan” baru ini memungkinkan kita untuk menjalani hidup sebagaimana 
kita telah dipanggil untuk menjalankannya. Roh Kudus akan memberi energi 
kepada kita dan memberi kita keberanian yang kita butuhkan untuk menghadapi 
situasi baru, teguh dalam pengharapan bahwa kita dicintai dan didukung. Kami 
menyaksikan ini setiap hari dalam perubahan yang dapat kita lihat yang muncul 
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Love oFFerIng

Terima kasih atas sumbangsih umat sekalian
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dari pandemi ini. Orang-orang makin peduli terhadap orang lain, lebih menghargai orang lain, lebih mengapresiasi orang-
orang yang berkorban untuk orang lain. Bahkan dalam situasi terburuk, Roh Kudus memberdayakan kita untuk berdiri dan 
menjadi lebih, sama seperti para rasul pada hari Pentakosta.

Saya kira cerita Nuh dengan bahteranya dalam Perjanjian Baru yang ter “lockdown” selama lebih dari 8 bulan bersama keluarga 
dan binatang-binatang. Hujan 40 hari 40 malam, air menggenang selama 150 hari (Kejadian 7: 24). Nuh menunggu selama 40 
hari lagi, belum kering. Nuh menunggu 7 hari plus tujuh hari lagi. Total: 244 hari (8 bulan lebih) bdk. Kejadian 8:1-19. 

Nuh bosan? Pasti. Nuh takut? Pastilah karena di luar banjir besar. Tapi dia tidak mengeluh dan sabar, karena dia tahu. 
Terkuncinya dia di dalam bahtera selama itu ialah karena Tuhan mau menyelamatkannya dari badai besar. Tuhan 
melindunginya bersama keluarganya di dalam bahtera itu. Jika saja dia tidak taat, dia sudah binasa dengan semua orang 
dimuka bumi. 

Ketaatan dan kepercayaannya akan perlindungan Tuhan sudah menyelamatkan Nuh dan keluarganya. Lalu Tuhan membuat 
pelangi sebagai janji tidak akan memusnahkan umat manusia lagi. Tuhan mau kita percaya bahwa Dia melindungi kita, asal 
kita taat. Jangan mengeluh tetapi harus bersyukur karena kita aman di dalam rumah, dalam cinta kasih Allah. Janji Tuhan 
tidak pernah Ia ingkari, pandemic ini besar tapi yakin Ia tidak akan memusnahkan umat manusia lagi seperti peristiwa air bah. 
Karena berkat-Nya lebih besar dari pandemic ini.

Tuhan memberkatimu. 
P. Martinus Situmorang, OFMCap

J a D w a L  m u D I K a  B u L a n  J u n I
5 Juni - FRI 7:30pm Fun Friday 24 Juni - SUN 4pm Sing Along Sunday

12 Juni - FRI 7:30pm Faith Friday 26 Juni - FRI 7:30pm Faith Friday

14 Juni - SUN 4pm Sing Along Sunday

19 Juni - FRI 7:30pm Fun Friday

Bila ada pertanyaan, hubungi Listi (Bernie): 0424 480 891 atau Clara: 0478 825 154.

Selamat Hari 
Raya Pentakosta, 

turunnya Roh Kudus

Keep a lookout on ICFY WA/FB/Insta for new events

Picnic/Hike Gathering at Marian Valley
Saturday 27 June (Time TBA) Contact us for more info.
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Doa rosario Lingkungan Paulus

working Bee di marian 
Valley 23 Mei 2020

g a L e r I  F o t o  I C F  B u L a n  m e I

Live Stream Doa Rosario Keluarga Besar ICFDoa rosario di gereja st Ita

Kami mengucapkan banyak terima kasih atas partisipasi umat sekalian
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“Terima kasih kepada 
seluruh voluntir di 
ICF. Semoga kasih 

Kristus memberkati 
kawan-kawan semua. 

Salam kasih.” 
***

Pastor Martin dan Dewan ICF

JaDwaL musIK BuLan JunI

Hari Penyanyi Pemusik

Minggu, 7 Juni Tatiek Henny

Minggu, 14 Juni Purwani Indah

Minggu, 21 Juni Sheila Budi

Minggu, 24 Juni Triasmono Ingrid

Misa Jumat 
Pertama Dimulai 
Kembali

Jumat pertama setiap 
bulan di Gereja St Ita
247 Gladstone Rd, Dutton Park

Untuk info lebih lanjut bisa hubungi 
Dewan Pengurus.

Lahir di bulan Juni, Yohanes Pembaptis adalah anak 
dari Elizabeth dan Zakarias. Meskipun usianya telah 
lanjut, Elizabeth terus berdoa mengharapkan seorang 
anak.  Sekali peristiwa Zakarias dihampiri oleh Malaikat 
Gabriel, mengatakan bahwa Elizabeth mengandung anak 
laki-laki. Atas keraguan dan ketidakpercayaannya akan 
kabar tersebut, Zakarias tidak dapat berbicara. Ia baru 
dapat sembuh dan dapat berbicara lagi ketika Yohanes 
lahir, terutama ketika nama Yohanes diberikan kepada 
sang bayi itu. Yesus sendiri menyebut Yohanes ‘sang 
nabi’, bahkan lebih besar daripada para nabi. Karena itu 
kelahirannya sungguh menggembirakan banyak orang.

t a H u K a H  K a m u ?


