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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

safeguarding 
Representative 
Stefanus Danudibroto 
ICFsafeguardingofficer@gmail.com

Dewan Keuangan 
Ricky Naliman

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

IndonesIan CatholIC FamIly 
BrisBane • Gold Coast

Under the care of Capuchin Franciscan Friars

Pelayanan Pastoral

Bila ada yang butuh pelayanan Pastor atau kerohanian, 
hubungi Hetty Tando:

M 0401 576 935 | e hettytando@hotmail.com

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

Perkembangan teknologi informasi membawa 
sebuah perubahan dalam masyarakat. Lahirnya 
media sosial menjadikan pola perilaku masyarakat 
mengalami pergeseran baik budaya, etika dan 
norma yang ada. Dari berbagai kalangan dan 
usia hampir semua masyarakat Indonesia memiliki dan menggunakan media social 
seperti Whatsapp, Facebook dan Instagram sebagai sarana memperoleh dan 
menyampaikan informasi ke publik. Pengguna media sosial online bisa dengan mudah 
berpartisipasi, berbagi, dan menciptakan isi meliputi blog, jejaring sosial, wiki, forum 
dan dunia virtual. 

Dampak positif dari media sosial adalah memudahkan kita untuk berinteraksi dengan 
banyak orang, memperluas pergaulan, jarak dan waktu bukan lagi masalah, lebih 
mudah dalam mengekspresikan diri, penyebaran informasi dapat berlangsung secara 
cepat dengan biaya lebih murah.

Sayangnya ada juga berbagai macam berita bohong, palsu, fitnah, dan hoax. Beragam 
argumen beradu dan tak jarang pula dengan membawa-bawa nama Tuhan dengan 
bersumpah ketika sudah kepepet. Ini bukan sebuah sikap yang layak sebagai seorang 
pengikut Kristus. Berani menyatakan dengan tegas hal yang benar, tanpa dibuat-buat, 
ditambahi atau dikurangi.

Orang yang berani berjalan dalam kebenaran artinya ia ingin hidup selalu 
menghadirkan Allah karena Allah adalah Sang Maha Kebenaran. Hiduplah dalam 
kebenaran bukan mencari pembenaran. Orang yang mencari-cari pembenaran selalu 
berputar-putar dan pintar mencari beragam alasan. Inilah tantangan hidup kita saat 
ini sebagai pengikut Kritus.

Nubuat penderitaan Yesus dihadapan pendengar-Nya bahwa Yesus akan menanggung 
banyak penderitaan, ditolak oleh tua-tua (Yahudi), imam-imam kepala dan ahli-ahli 
Taurat, dibunuh namun bangkit pada hari ketiga. Kemudian, disusul dengan ajakan 
untuk setia mengikuti Yesus, menyangkal diri dan memikul salib.

Inti iman Kristen adalah peristiwa paskah Kristus, Kristus bangkit. Dan, kebangkitan 
Kristus didahului oleh sengsara dan wafat Kristus. Yesus bersengsara dan wafat karena 
Dia mau menyelamatkan dunia dengan membangun dunia yang dipenuhi dengan 
nilai nilai cinta kasih, damai dan keadilan. Namun, perjuangan Yesus tidak dikehendaki 
oleh banyak orang seperti tua-tua Yahudi, imam-imam kepala dan ahli-ahli Taurat. 
Mereka tertutup atas segala koreksi dan perjuangan Yesus. Ketertutupan hati tua tua 

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

Setibanya umat di gereja, silahkan 
scan QR Code yang terdapat di 
dinding gereja untuk check-in.

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’.

Bersambung ke Halaman Berikut >>
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Yahudi, imam imam kepala dan ahli-ahli Taurat ini akhirnya menghantar Yesus kepada peristiwa salib, namun bangkit pula pada 
hari ketiga.

Sungguh, Yesus menyadari penolakan atas diri-Nya. Namun Dia tidak mundur, demi menegakkan kerajaan Allah, membangun 
dunia yang lebih baik, yang dipenuhi oleh nilai kasih dan keadilan. Yesus siap mati untuk membangun dunia yang lebih baik.

Kini Yesus juga meminta kita untuk rela berjuang, berjibaku untuk dunia yang lebih baik. Walaupun ada tantangan, termasuk 
keinginan surut dari diri, kita tidak pernah boleh mundur untuk membuat yang terbaik. Sebab untuk menggapai sesuatu yang baik, 
dibutuhkan daya tarung atau daya juang. Itulah salib. Di situlah penyangkalan diri. Tuhan memberkatimu.

Bantu sPonsor ICF

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

Terima kasih banyak atas 
sumbangsih para umat

KoleKte ICF: 
FeBruarI ‘21*

total Kolekte l
$3193.75

total Kolekte II
$2054

Kolekte gold Coast
$292.60

*Kolekte dari tanggal: 
1 Februari 2021 – 28 Februari 2021

aCara MuDIKa

Jalan salib dan 
Pendalaman 

Iman APP 
Setiap Jumat 
selama masa 
Prapaska Jam 
6.30 malam di 
gereja st Ita, 
Dutton Park
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