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

Bunda Gereja Katolik yang Satu, Kudus, dan 
Apostolik mendedikasikan bulan November setiap 
tahun sebagai bulan doa bagi keselamatan jiwa-jiwa 
di Api Penyucian. Rahmat istimewa ini menunjukkan 
bahwa kita tidak melupakan mereka yang sudah 
mendahului dan kesatuan kita yang istimewa 
dengan mereka serta mengarahkan kita pada hidup 
kekal bersama dengan Bapa.

Di dalam persekutuan semua anggota Gereja mampu menjalin persaudaraan dan 
berkomunikasi satu dengan yang lain sehingga menjadi sehati dan sejiwa baik 
kesatuan didalam Gereja yang masih mengembara di dunia ini, maupun dengan 
anggota Gereja yang menderita di dalam api penyucian serta Gereja yang mulia 
dalam kemuliaan surgawi. Inilah yang dirumuskan dalam Syahadat Iman Para Rasul 
(Credo) sebagai umat beriman kita percaya akan Roh Kudus, Gereja Katolik yang 
kudus serta persekutuan para kudus. Persekutuan Gereja diikat oleh Tubuh dan 
Darah Kristus.

November adalah saat istimewa mendoakan mereka yang meninggal. Jika mau 
mendapatkan indulgensi penuh bagi mereka mesti mengunjungi Gereja pada tanggal 
2 November dengan mendoakan Bapa Kami dan mengucapkan Aku Percaya (Credo) 
secara penuh, menerima pengakuan dosa, ikut serta dalam ekaristi dan mendoakan 
doa untuk intensi Bapa Suci seperti yang dianjurkan oleh Gereja kita.

Untuk maksud mendoakan mereka yang sudah mendahului kita, Seksi Liturgi sudah 
menyediakan ‘Buku Kehidupan’ di dalam gereja agar kita menuliskan nama-nama 
keluarga, teman atau sahabat yang meninggal dunia sehingga nanti pada setiap hari 
minggu sebelum ekaristi dimulai kita bacakan nama-nama mereka dan kita doakan 
bersama serta kita satukan dengan persembahan Kristus sendiri.

Semoga Tuhan memberkatimu semua dan memberimu damai.

P. Martinus Situmorang, OFMCap 
Chaplain

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

Untuk bisa menghadiri Misa, umat 
mesti daftar online ke website ICF: 
www.ICFbrisbane.com/daftar-hadir

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’.
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Dekrit dari Penitensiaria Apostolik untuk bulan November

Telah dipublikasikan sebuah Dekrit tentang Indulgensi Penuh untuk bulan arwah, yang 
ditandatangani tanggal 22 Oktober 2020 kemarin, dalam perayaan liturgis Santo 

Yohanes Paulus II, di kantor Penitensiaria Apostolik, oleh Kardinal Mauro Piacenza, Kepala 
Penitensiaria Apostolik dan Mgr. Krzysztof Nykiel

VatICan news
Pandemi dan cara-cara yang telah ditetapkan oleh berbagai 
negara di dunia guna mencegah penularan lebih luas, telah 
menggerakkan para uskup untuk mengatur tentang perayaan-
perayaan dan praktek-praktek yang berhubungan dengan 
peringatan arwah semua orang beriman, tanggal 2 november 
yang akan datang. Atas dasar itulah dikeluarkan Dekrit dari 
Penitensiaria Apostolik tentang bagaimana memperoleh 
Indulgensi Penuh.

“Tahun ini, karena pandemi penyebaran Covid-19, 
Indulegensi Penuh bagi arwah orang-orang beriman akan 
diperpanjang selama bulan November, seturut kondisi yang 
ada, demi menjamin keselamatan semua umat beriman”

Demikian ditetapkan oleh Dekrit dari Penitensiaria Apostolik, 
sebagai tanggapan atas permintaan banyak uskup di dunia, 
yang berada dalam berbagai situasi dan tidak mampu 
menjamin berlangsungnya ritus kebiasaan untuk berdoa 
bagi arwah, karena pembatasan kesehatan. Para uskup 
itu meminta:

Así lo establece el Decreto de la Penitenciaría Apostólica en 
respuesta a las peticiones de.

“Mengubah bentuk-bentuk karya kesalehan untuk 
memperoleh Indulgensi Penuh bagi jiwa-jiwa di Api 
Penyucian.”

Dalam wawancaran dengan Vatican News, Kardinal Mauro 
Piacenza, Kepala Penitensiaria, secara detil mengacu pada 
Dekrit yang baru “untuk menghindari pertemuan-pertemuan 
yang dilarang”, selain itu juga tentang orang-orang sakit dan 
lanjut usia serta para imam.

Kardinal menjelaskan bahwa kebiasaan yang dimaksud adalah 
Indulgensi Penuh sejak tanggal 1 sampai 8 November bagi 
mereka semua yang mengunjungi makan serta berdoa bagi 
arwah orang yang meninggal, serta tanggal 2 November, 
secara khusus, dengan mengunjungi gereja atau kapel untuk 
berdoa Bapa Kami dan Aku Percaya.

DeVosI uMat BerIMan
Dari kebiasaan tersebut, diperhatikan peraturan-peraturan 
yang diberikan oleh berbagai pemerintah sipil di berbagai 
negara, dengan tujuan untuk membatasi pertemuan-
pertemuan selama masa pandemi ini. Sehingga, banyak 
uskup menanyakan, apa yang dapat dilakukan di negara-
negara dimana devosi ini sangat berkembang dan di mana 
bulan ini terdapat jumlah  umat yang mengaku dosa dan 
menerima komuni, terbanyak sepanjang tahun. Apa yang 
harus dilakukan jika kita tidak dapat keluar rumah karena 
larangan pemerintah? 

Kepala Penitensiaria menjelaskan, bahwa dengan 
pertimbangan itu, di mana di banyak tempat peringatan 
biasanya ditandai dengan Misa Kudus dan mengunjungi 
makam, maka Indulgensi akan diberikan sepanjang bulan 
November, tidak hanya 8 hari pertama dari bulan itu. Sehingga 
orang-orang dapat menunda kunjugan, dan menghindari 
keramaian. Mengenai indulgensi tanggal 2 November, akan 
dapat diperoleh pada hari apa pun sepanjang bulan November. 
Inilah peluang baru yang kami perkenalkan, dengan berdoa 
Bapa Kami dan Aku Percaya, umat beriman dapat memilih hari 
secara bebas sepanjang bulan itu.

orang saKIt Dan lanjut usIa  
Sehubungan dengan orang sakit dan kaum lanjut usia, Dekrit 
menentukan bahwa mereka yang tidak dapat keluar karena 
berada dalam ‘isolasi’, atau karena sedang sakit, tetap dapat 
memperoleh indulgensi dengan berdoa di depan gambar 
atau patung Tuhan atau Bunda Maria, misalnya mendoakan 
Ibadat Pagi, Ibadat Sore dari Ofisi Arwah, Rosario, Koronka 
atau doa-doa yang biasa didoakan seturut tradisi, atau dapat 
juga melakukan pembacaan dan renungan Kitab Suci dari 
bacaan-bacaan Misa Arwah, dan  tentu saja ditambah dengan 
melakukan tindakan-tindakan cintakasih.

Selain itu, masih berlaku pula petunjuk yang dikeluarkan 
Penitensiaria pada tanggal 19 Maret lalu, misalnya untuk 
pasien yang sakit berat, dan bagi mereka yang, dalam 
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kapasitasnya, dapat memberi bantuan secara lebih dekat pada 
para pasien, termasuk mereka yang tidak dapat membantu 
dengan kehadiran fisik.

Kardinal juga menegaskan pemberian perhatian khusus 
pada para imam. Mereka diundang untuk bersedia memberi 
pelayanan yang lebih luas, karena kekayaan terbesar yang 
bisa didapatkan oleh jiwa-jiwa adalah Misa Kudus. Sejak 
tahun  1915 dalam sebuah Konstitusi dari Paus Benediktus XV, 
ditetapkan bahwa para imam hanya dapat mempersembahkan 
3 Misa Kudus, untuk tanggal 2 November ini, kami meminta 
agar sedapat mungkin para imam mempersembahkan 3 
Misa itu, dan juga lebih, karena lebih banyak misa berarti 
mengurangi jumlah keramaian, dan ini satu-satunya cara untuk 
membantu umat beriman.

 “Juga diminta kepada para imam untuk lebih murah hati 
dalam Pelayanan Pengakuan Dosa dan membagikan Komuni 
Suci kepada orang-orang sakit, agar mereka juga dapat 
mempersembahkannya bagi arwah orang-orang yang ingin 
mereka doakan, untuk dapat lebih merasa dekat dengan 
mereka, dan membangun kasih persatuan dengan para 
Orang Kudus.”

Mengenai kebiasaan yang sudah dibangun banyak orang untuk 
mengikuti perayaan lewat televisi, yang memang untuk saat 
ini baik adanya, terutama kaum lanjut usia yang tidak dapat 
keluar rumah, Kepala Penitensiaria mengakui bahwa cara 
ini “menimbulkan ketidakpuasan karena tidak dapat hadir 
secara fisik dalam perayaan”. Oleh karena itu, para uskup 
diminta untuk, sedapat mungkin, mencari cara agar dapat 
mengembalikan umat ke Gereja, tetap dengan memperhatikan 
protokol dan segala sesuatunya dalam situasi yang tidak 
menguntungkan ini.

Sekarang, pesta Semua Orang Kudus, juga merupakan pesta 
yang dapat mendidik keluarga-keluarga yang seringkali 
menyatukan kedua hari itu untuk memperingati arwah. 

Kedua pesta itu memang sangat dekat, karena merupakan 
pesta yang membentuk keluarga Allah.

“Orang-orang kudus yang telah dikanonisasi, yang kita kenal, 
ada di surga, namun juga ada banyak yang tidak kita kenal, 
yang telah menghayati hidup kristiani dalam keheningan, 
tanpa keributan maupun yang luput dari perhatian dunia. Di 
sanalah pula para kerabat, sahabat dan keluarga kita yang 
telah menjadi bagian dari Keluarga Surga, mereka adalah 
bagian dari Keluarga Allah”

DeNGAN keMATiAN, HiDuP DiuBAH
Kematian tidak meniadakan kehidupan, melainkan 
mengubahnya dan kita tetap mempertahankan relasi dengan 
orang-orang yang telah meninggal, relasi yang tidak bersifat 
fisik, namun tetap satu relasi nyata, bahkan lebih nyata, karena 
tidak lagi dibatasi oleh waktu dan ruang. Dalam persekutuan 
orang-orang kudus, orang yang sudah meninggal dapat 
memiliki ikatan khusus dengan kita yang masih berada di sini, 
yang menurut saya merupakan aspek lain yang tidak boleh 
kita hilangkan.

 “Ketika memperingati arwah, kita mewujudkan iman kita 
dalam Kristus yang bangkit: yang adalah harapan kita 
bahwa meski saudari dan saudara kita tidak lagi dapat 
dilihat, mereka berada dalam persekutuan dengan Tuhan”

Akhirnya, Kardinal mengingatkan bahwa, pada hari-hari ini, 
kita dipanggil untuk menghidupkan kembali keyakinan kita 
akan kemuliaan dan kebahagiaan kekal, dan untuk dengan 
rendah hati memohon ampun bagi mereka yang telah 
meninggal, untuk dosa-dosa mereka baik yang kecil maupun 
yang besar, serta untuk memperbaharui iman kita pada Allah.

 “Akhirnya, Surga adalah rumah bagi semua orang beriman. 
Kita semua dapat mengalami kebahagiaan dalam terang 
Allah, bila kita percaya, tidak hanya melalui kata-kata, 
melainkan juga dengan perbuatan.”

BeBeraPa MIsa Khusus DI Bulan noVeMBer

RSVP untuk 3 Misa di atas DItutuP karena dikhususkan hanya bagi calon krisma, 
anak-anak KFC/BIA beserta keluarga  dan sponsor.

Live streaming available untuk 3 Misa di atas lewat akun Facebook ICF.

Misa Minggu, 1 NOV 2020 

PenerIMaan 
saKraMen 

BaPtIs

Misa Minggu, 22 NOV 2020

PenerIMaan 
saKraMen 

KrIsMa

Misa Minggu, 29 NOV 2020

MIsa 
ANAk-ANAk 

KFC / BIa
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GAleRi FOTO WARuNG iCF: MiNGGu, 12 OkTOBeR 2020

Yuk, Mari ikut Mensponsori iCF

Umat yang ingin sponsor atau memiliki pihak-pihak yang berpotensi 
sebagai sponsor, hubungi Sdr. Welly: 0414 768 599.
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galerI Foto: ulang tahun KaPel santa MarIa BIntang laut

jaDwal MusIK

harI PenyanyI PeMusIK
Minggu, 1 Nov Winson W Noel D
Jumat, 6 Nov Yoestinus T Budi M
Minggu, 8 Nov Yovita S Henny O
Minggu, 15 Nov Sheila H Ihsan L
Minggu, 22 Nov Budi M Noel D
Minggu, 29 Nov Maria A + BIA Sheila H

Terima kasih banyak atas sumbangsih para umat

KoleKte ICF: oKtoBer

Pesan DarI MuDIKa

total Kolekte l 
$2,108.3

total Kolekte 
gold Coast

$435

total Kolekte ll
$2,296.4

total Fundraising 
(warung ICF)

$2,184

Ketua Mudika beserta Tim, lagi membahas 
kegiatan dan acara yang InVentIVe & Fun 

untuk sisa tahun 2020 ini! 
STAY TUNED

Kalau kalian ada ide, hubungi: 
Bernie 0424 480 891 / Clara 0478 825 154



W a r t a  I C F November 2020

Spiritual Pelayanan katholik – Pertemuan ketua lingkungan iCF
Oleh Loly Brady

Saya ingin membagikan tulisan yang sangat baik tentang 
pemahaman pelayanan yang saya dapat sewaktu 
mengikuti Pertemuan Ketua Lingkingan ICF pada tanggal 24 
Oktober 2020 di Santa Teresa Spiritual Centre, Ormiston. 
Themanya adalah “Spiritualitas Pelayanan Katholik” yang 
dibawakan oleh Pastor Bonifasius Langgur OFM Cap dari 
Sibolga, Indonesia.

Pastor Bonifasius menyampaikan bahwa Spiritualitas 
Pelayanan adalah Roh/jiwa/semangat yang menggerakkan 
seseorang untuk menjadi pelayan Allah

Mencontoh dari Model Pelayanan Yesus;

a.  Yesus adalah seorang pemimpin yang melayani – Kristus 
datang bukan untuk dilayani tetapi untuk melayani

b.  Yesus, gembala yang baik – mempersatukan dan 
mencintai domba-dombanya

c.  Yesus, pemimpin yang berdoa – Yesus berdoa dan 
mengajarkan Doa Bapa Kami

Jenis pelayanan Katholik; 

a.  Pelayanan kepada Allah

b.  Pelayanan kepada sesama.

Pelayanan harus didasari/bersumber dari persatuan dengan 
Allah. Bahwa untuk melayani sesama tidak cukup hanya 
dengan semangat menggebu-gebu tetapi dengan keheningan 

dan doa dengan iman dan kasih. Inilah inti terdalam dalam 
pelayanan katholik.

Karakteristik/sikap yang harus dimiliki sebagai pelayan Allah;

a.  Menyadari bahwa hidupnya adalah milik Allah. Meyakini 
akan karya keselamatan dari Allah

b.  Memiliki komitmen pada satu tuan yakni Kristus Tuhan, 
yang adalah kebaikan tertinggi

c.  Memiliki hati yang taat dan kerendahan hati dalam 
melaksanakan kehendak Allah 

d.  Tidak mencari hormat bagi dirinya dan tidak 
mencari pujian

e.  Siap sedia dalam segala keadaan dan mau berkorban 
(waktu, tenaga, materi dan perasaan)

f.  Memiliki integritas secara Moral dan Spiritual.

Pastor Bonifasius mentutup uraiannya dengan mengatakan 
bahwa Panggilan menjadi seorang pelayan Allah adalah 
inisiatif dari Allah sendiri dan juga adalah panggilan mulia 
dari Allah. 

Semoga tulisan ini berguna bagi kita, tidak hanya bagi Ketua 
Lingkungan, Dewan ICF dan lain-lain tetapi juga bagi kita 
semua karena kita hidup untuk melayani Tuhan dan sesama.

Salam kasih, 
Dewan ICF


