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Rekan-rekan WKICU yang terkasih dalam Kristus,
 Tidak terasa masa Paskah telah datang dan berlalu dengan sangat 
cepat.  Kebangkitan Tuhan Yesus Kristus telah kita rayakan dengan 
meriah di bulan April di gereja St. Leander, dipimpin oleh Romo Dedi 
Riberu, di bantu oleh Romo Effendi, Frater Hendri, Deacon Hock, para 
Suster Putri Karmel (Suster Jacinta, Priscilla, Theo, dan Salve).  Misa dan 
acara berjalan lancar dan semarak, berkat kerja sama dan partisipasi 
dari banyak rekan-rekan, yang selalu memberikan yang terbaik untuk 
kemuliaan-Nya.  Setelah misa, umat juga menikmati hidangan lezat 

dari Lime Tree, di iringi hiburan musik, acara 
‘egg hunting’ dan ‘crafts’.  

 Kemudian pada tanggal 10 Mei, kita 
merayakan hari Ibu di misa Santa Clara, 
dipimpin oleh Romo Dedi.  Misa tersebut 
juga merupakan misa perpisahan dengan 
Romo Dedi sebelum beliau pindah ke Fiji 
untuk tugas barunya.   Acara ‘Farewell’ 
dengan Romo Dedi di Hall besar St Justin 
dimeriahkan dengan sajian-sajian dari 

banyak teman, juga dari para Romo.  Suasana 
acara sangat akrab dan penuh rasa syukur 

bahwa WKICU boleh mendapat kesempatan 
mengenal Romo Dedi dan melaksanakan banyak 

kegiatan bersama.  Meskipun singkat kehadiran Romo Dedi di tengah 
WKICU, banyak sekali rahmat dan berkat yang kita dapat darinya.  Kita 
doakan agar Romo Dedi senantiasa diberkati oleh Tuhan dalam perjalanan 
hidup dan tugas selanjutnya, di Fiji atau dimanapun.  
 Di dalam buletin ini, kita mendapatkan kiriman pesan dari 
Romo Dedi, dan berbagai artikel dari rekan-rekan.  Misalnya ada 
ulasan mengenai efek domino yang terasa di WKICU, pengalaman 
menghadiri healing mass, dan kesan dari acara hiking bersama.  Terima 
kasih kepada semua rekan yang sudah bekerja keras melaksanakan 

P ENGANTAR  KET UA  W KICU



 2| www.wkicu.net  SUMMER 2015

banyak misa, acara, buletin, keuangan, fundraising, dan persiapan 
kegiatan yang mendatang.
 Sejenak melihat ke depan, dalam bulan Juni serombongan 
anggota WKICU akan ziarah ke New Mexico dipimpin oleh Romo 
Galih, kemudian di bulan Juli rombongan WKICU akan pergi ke Jambore 
Atlanta, dipimpin oleh Romo Effendi.  Acara Jambore akan di hadiri oleh 
banyak rombongan KKI dari berbagai sudut USA dan Canada.
 Juga, jangan lupa ‘Save The Date’ untuk kegiatan yang sedang 
di rencanakan, seperti:
 • September 12: Piknik WKICU dengan tema Sunda, 
                     di koordinir oleh Hans Sebastian dan Grace Ling
 • Oktober 4: Healing Mass, di koordinir oleh Foelania  
  Lim dan Maria Noto
 • Oktober 10: Chautauqua 2015, di Christ The Light  
  Cathedral, Oakland.  WKICU akan berpartisipasi dalam  
  Prosesi dan liturgi (dikoordinir oleh Ingrid Supit dan  
  Grace Ling);  Entertainment musik angklung (dipimpin  
  oleh Hera Loh), dan Sate Booth (dipimpin oleh Margaret Lin)
 • November: acara rekoleksi/diskusi, akan segera   
  diumumkan tanggal dan temanya
 • Dan di tahun depan 2016, kita akan merayakan 25th  
  Anniversary WKICU
 Bila saudara-saudari ingin ikut membantu persiapan-persiapan 
kegiatan dan acara, silakan menghubungi salah satu pengurus.  Dengan 
membina semangat gotong-royong bekerja sama di komunitas, kita 
mempererat kekeluargaan umat WKICU dan bisa lebih melihat Jesus 
dalam diri satu sama lain.
 Semoga Tuhan selalu memberkati usaha kita semua melayani 
komunitas WKICU.  Silakan menikmati buletin yang indah ini.

Salam dalam Kristus,

Irwan Sie

September 
9/12,  Sabtu
 Piknic WKICU

Oktober
10/4,  Minggu	
	 Healing Mass

10/10, Sabtu
 Chautauqua 2015
 di Christ The Light 
 Cathedral, Oakland

November
 Rekoleksi
Tanggal akan segera diumumkan

September 2016 
    25th Anniversary WKICUH																																	H

But with God, all things are possible.
matthew 19:26
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KATA  KENANGAN

Karena hanya WAKTUlah 
yang dapat memahami 
betapa berharganya 

CINTA itu’

Romo Dedi Meninggalkan Kesan dan 
Pesan untuk WKICU
 
 Pada suatu waktu di sebuah pulau hiduplah Kebahagiaan, 
Kesedihan, Pengetahuan, Cinta, Kekayaan, Kesombongan, dll. Suatu 
hari diumumkan bahwa pulau tempat mereka tinggal tidak lama 
lagi akan tenggelam. Maka mereka segera membuat perahu dan 
meninggalkan pulau tersebut kecuali Cinta. Cinta ingin bertahan lebih 
lama di pulau tersebut hingga detik-detik terakhir jika memungkinkan. 
Ketika pulau itu mulai tenggelam, Cinta akhirnya memutuskan untuk 
meminta tolong.
 Pada saat itu lewatlah Kekayaan dengan perahunya yang begitu 
besar. “Kekayaan, dapatkah engkau membawaku?” pinta Cinta. “Tidak”, 
kata Kekayaan, “saya tidak dapat membawamu karena kapalku telah 
penuh dengan emas dan perak. Maaf, tak ada lagi tempat untukmu”. 
Kemudian Cinta meminta tolong pada Kesombongan yang juga lewat 
dengan kapalnya yang lux dan indah. Akan tetapi Kesombongan 
menjawab: ‘Saya tak dapat menolongmu, Cinta. Dengan tubuhmu yang 
basah kuyub begitu, kamu dapat merusak kapalku yang indah ini’. Lalu 
muncul Kesedihan dengan perahunya. Kembali Cinta meminta tolong 
,katanya: ‘Kesedihan, biarlah aku ikut denganmu saja’. Tapi apa kata 

Kesedihan: ‘Oh...Cinta, maaf.., saya begitu sedih sehingga 

saya hanya ingin bersama diriku sendiri saja’. Kebahagiaan 
juga lewat disitu, tapi ia begitu bahagia sehingga tidak dapat 

mendengar seruan minta tolong dari Cinta. Dalam situasi demikian, 
sayupsayup Cinta mendengar ada suara menyapa: ‘Marilah Cinta, 
saya akan membawamu’. Begitu penuh sukacita, Cinta bahkan lupa 
menanyakan pada penolong itu kemana mereka pergi. Ketika mereka 
telah tiba di daratan, sang penolong pun terus pergi melanjutkan 
perjalanannya. Menyadari betapa besarnya hutang budi pada sang 
penolong itu, Cintapun bertanya pada Pengetahuan, siapakah gerangan 
yang menolongnya. ‘Dia adalah Waktu’, sahut Pengetahuan, ‘karena 

Paskah 2014
San Leander  Church

San Leandro

Selamat jalan teman
Sampai kita 
berjumpa lagi

Teriring doa-doa kami
Mengirim 

tapak-tapak langkah
Menyusuri tugas mulia 

di Fiji indah
Tuhan senantiasa 

bersamamu, 
Romo Dedi 
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hanya WAKTUlah yang dapat 
memahami betapa berharganya 
Cinta itu’. Betul! WAKTUlah yang 
dapat memberi jawab apakah 
ada atau tidaknya CINTA ketika 
kita menjalani ziarah hidup ini. 
Apakah ada CINTA yang seseorang 
miliki, yang dirasakan, digumuli 
dan dihidupi dalam peziarahan 
hidup dengan Tuhan, sesama dan 
alam. Cinta kita hanyalah percikan- 
percikan dari Sang Sumber Cinta 

yaitu Allah sendiri. Waktu dua tahun 
di Hawaii, saya jalani dengan penuh kegembiraan hati. Ada banyak 
pengalaman percikan cinta yang saya rasakan bersama umat yang saya 
layani di St Ann, Hawaii. Ingin rasanya tetap berkarya melayani umat 
disana, tapi pimpinan Kongregasi Hati Kudus Yesus dan Maria wilayah 
Amerika, meminta kesediaan saya mendampingi caloncalon Romo 
kami yang sedang menjalani studi di Berkeley. Maka pada tanggal 16 
Maret 2014, saya meninggalkan paroki yang saya layani di Hawaii.
 Dalam hidup religius dan panggilan sebagai imam, ada janji 
ketaatan. Ini berarti taat pada kehendak Allah lewat pimpinan. Ketaatan 
untuk siap diutus kemanapun dalam tugas pelayanan. Maka mulailah 
saya mengisi WAKTU dan hari-hariku di Berkeley, mendampingi 
dan membimbing frater-frater . Mereka sedang studi di Holy Name 
University of Oakland dan Jesuit Theology School of Berkeley. Rupanya 
kehadiran saya di Bay Area sudah terdeteksi oleh Romo Effendy dan 
Romo Galih. Lewat pendekatan-pendekatan kekeluargaan yang 
diatur secara baik, seperti acara makan bersama, maka tawaran untuk 
terlibat dalam pelayanan WKICU pun bersemi di hatiku. Peribahasa 
Indonesianya: 

 Rutinitas kehidupan di rumah pendidikan seminari dengan 
jadwal acara yang sama setiap hari, diberi warna lain dalam 
perjumpaan dengan WKICU sekali dalam sebulan. Maka kita pun 
mulai saling mengenal, menyapa, guyonan, nonton, makan, tertawa, 
sharing, dan lainlain. Keluargaku tidak hanya di Seminari dengan 
frater-frater, tapi juga dengan WKICU Santa Clara, Union City, San 
Francisco dan KKIS. “Quam Bonum et Jucundum, Habitare Fratres in 
Unum = Betapa Bahagia dan Menyenangkan, Hidup Bersama Dalam 
Kasih Persaudaraan”. Ada yang menyapaku Romo Dedi, mo D, dan 
Romo Elvis. Sapaan- sapaan yang memperpendek jarak antara kita, 
yang membuat kita merasa dekat, yang membuat kita merasa sebagai 
saudari/a dalam peziarahan hidup dan karya kita. Diantara berbagai 
kegiatan, perayaan HUT Om Hok Kan adalah yang sangat berkesan 

Dewan Pengurus
2015 - 2017

Ketua Umum:
Irwan Sie

Dewan Penasehat:
Romo Effendi K. Sunur, SJ
Diakon Hock Chuan Oey

Dodi Tjahjadi, Fanti Sutardji
Maria Surjadi

Bendahara:
Fransisca Cindy, Sisca Manan

Linda Kastillani 

Ketua Wilayah:
Hans Sebastian (SF), Merry Prasetyo (SC)

Riana Atmadja (UC)

Children Coordinator:
Liony Azali

Youth Coordinator:
Wiwit Handayani

Young Adult/ Mudika Coordinator:
Christaline Adrianti

RCIA/Spiritual Coordinator:
Iwan Soegiharto

Liturgi/Charity Coordinator:
Ingrid Supit

Music Coordinator:
Ivan Janatra

Fundraising / Special Event Coordinator: 
Grace Ling

MOS Ministry of Sick:
Foelania Liem, Maria Noto

Publication Coordinators:
Maya Pribadi (Milis Yahoo Group)

Rocky Ongkowidjojo (Google Calendar)
Meij Susilo, Eliza Kertayasa, 

Gaby Sudjono(Bulletin)
Rocky Ongkowidjojo, Hans Sebastian, 

(Website)

Documentation Coordinator:
Rina Gunady

Sound System Coordinator:
Nick Gunady, Gemah Rahardjo,

Jimmy Liem

C

“Pucuk dicinta, ulam pun tiba”.
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untuk saya. Ada kegembiraan yang dirasakan 
bersama, yang menguatkan perjalanan WKICU 
dan juga ziarah hidup iman, harapan dan 
kasih kita. Ingin rasanya saya tetap di Berkeley, 
mendampingi frater-frater yang mempersiapkan 
diri menjadi romo, dan juga tetap memberi 
waktuku dalam pelayanan di WKICU, berbagi 
tawa dan canda, suka dan duka. Tetapi jalan Tuhan 
lewat pimpinanku di Amerika menghendaki lain.
 Saya bersama semua frater diminta pindah 
ke tempat baru di Fiji. Bertambahnya frater-frater 
setiap tahun, membutuhkan biaya pendidikan yang 
tinggi. Mempertimbangkan hal ini, dan juga calon-
calon frater yang berasal dari Tonga dan Fiji, dan 
sekolah Teologi yang cukup baik di Fiji, maka pimpinan kami akhirnya 
memutuskan untuk pindah ke Fiji. Kapal WAKTU menjemput CINTA lagi 
untuk berlayar ke tempat baru di Fiji.
 Kata Einstein (1879-1955), waktu itu relatif, karena: ‘Ketika 
engkau duduk dengan seorang gadis cantik, anggun, nan jelita yang 
kau cintai, maka dua jam terasa seperti satu menit. Sebaliknya, bila 
engkau duduk di atas kompor yang panas selama satu menit, akan 
terasa seperti dua jam’. Jujur deh, saya rasanya duduk dengan gadis 
cantik yang kucintai, sehingga satu tahun di Bay Area bersama WKICU 
dan KKIS terasa seperti satu menit. Betapa sengsara dan menderitanya 
saya kalau duduk di kompor panas selama satu tahun.
 Memang benarlah kalau WAKTU yang akan menemukan 
CINTA, bukan hanya dalam peziarahan hidup menjadi imamNYA, 
tapi juga dalam panggilan-panggilan hidup yang lain. Dengan 
WAKTU, masa peziarahan sebagai imam- NYA 
ataupun menjadi suami-istri dalam keluarga, atau 
umatNYA, menjadi ‘kairos’ yaitu saat-saat penuh 
rahmat untuk membaharui dan menegaskan arti 
CINTA itu di hadapan sesama dan Tuhan. WAKTU 
akan lewat, ia akan menemukan bahwa ada 
CINTA dalam diri kita, dan ia akan membawa kita 
ke tujuan hidup dan perutusan kita.
 Beribu-ribu terimakasih untuk segala 
CINTA yang boleh saya alami bersama WKICU, 
KKIS, Romo Effendy, Romo Galih dan Frater 
Hendri. Doakanlah hamba ini di tempat tugas 
yang baru. Doa hamba ini juga untuk semua umat 
terkasih. Jika ingin berlibur.....Fiji bisa menjadi 
salah satu tujuannya. Sayonara...Aloha...Sampai 
kita berjumpa lagi.

Ditulis oleh: Rm Dedi Riberu sscc

B

Thanksgiving 2014
Fremont

HUT Om Hok Kan 2014
St. Anne, Union City
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Efek Domino Jambore KKI 
USA-Canada Bagi Komunitas 
WKICU
 Dua tahun yang lalu, WKICU menjadi 
tuan rumah Jambore KKI USA-Canada. Masih 
segar di ingatan: banyak peserta, kebersamaan dan 
kegembiraan yang terjadi saat itu. Ketika acara api 
unggun, WKICU mempersembahkan nyanyian dan 
tarian yang tidak mudah dilupakan. Dua minggu 
kemudian, mereka kembali mengisi acara perpisahan 
dengan Ben Liem, Ketua WKICU saat itu. Sejak saat 
itu, semangat berkomunitas sambil mengembangkan 
talenta telah menjadi berkat bagi komunitas tersebut 
dan bagi umat WKICU. Komunitas tersebut kemudian 
menamakan diri mereka “Restless”. Seiring dengan 
kesibukan dan prioritas kegiatan, sebagian dari 
mereka tidak aktif lagi. 
 Namun, komunitas pecinta seni tari 
dan tarik suara ini terus menyambut berbagai 
kesempatan dan menciptakan kegiatan yang 
bermanfaat. Mereka menyatakan “yes” kepada 
komunitas G2G (Glory to God) yang mengajak 
mentas bersama di paroki St. James. Saat itu, St. 
James merayakan event Multikultural. Masing-
masing kelompok etnik menampilkan kekhasan 
negara mereka melalui tarian dan nyanyian. Dari 
Indonesia, mereka menyajikan tarian poco-poco. 
 Apa gerangan yang menarik dalam 
berkomunitas ini? Proses dalam mempersiapkan 
berbagai events yang sesungguhnya menarik 
bagi komunitas ini. Akhir pekan mereka isi 
dengan latihan. Kadang mereka latihan hingga 
larut malam. Pot luck menjadi tradisi. Berbagai 
makanan Indonesia menjadi penawar rindu akan 
tanah kelahiran. Berbagai informasi beredar kala 
latihan berlangsung. 
 Social space ini juga dijadikan tempat 
“curhat” dan penguatan iman. Rasa kebersamaan 
dan persaudaraan tumbuh bersemi. Panggilan jiwa 
untuk memberi dan memberikan kembali apa 
yang telah didapatkan selama ini telah menjadi pelita 

REF LEKSI

Perpisahan dengan Ben Liem, 
mantan ketua WKICU

St. Justin, Santa Clara
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Kasih Tuhan 
terasa amat 
nyata dalam 
kehidupan 

berkomunitas 
ini. Efek 

domino ini 
terus bergulir.

dalam hati. Komunitas ini kemudian 
berkembang dalam penguatan iman dan 
kerinduan akan Tuhan. 
 Ada grup WhatsApp yang khusus 
berkumpul di dunia maya setiap 
jam 3 siang. Mereka menyampaikan 
berbagai intensi dan berdoa 10 
kali Salam Maria. Di saat anggota 
membutuhkan penguatan khusus, 3 
Salam Maria didengungkan. Sering 
kali, Novena dilakukan bagi mereka 
yang dalam kesulitan, sakit, atau 
dalam penantian saat operasi akan 
dilakukan. Komunitas ini juga perduli 
dengan para sesepuh yang telah 
berperan dalam mempertahankan 
keberadaan WKICU. 
 Ketika Deacon Hock Chuan dan 
Om Hok Kan mencapai usia 80 tahun, 

mereka berinisiatif untuk mempersiapkan acara tersebut semeriah 
mungkin. Kali ini, network diperluas dengan mengajak Golden Girls, 
Mudika dan Youth WKICU untuk pentas bersama. Beberapa bulan 
sebelum perayaan, mereka tanpa lelah terus berlatih di rumah teman-
teman yang tanpa jemu telah membukakan pintu rumah mereka. Di 
sinilah, melalui aktifitas inilah, mereka merasa saling memiliki dan 
berpengharapan. Benih persaudaraan terus bertumbuh.
 Kasih Tuhan terasa amat nyata dalam kehidupan berkomunitas 
ini. Efek domino ini terus bergulir. Menyambut permintaan beberapa 

umat yang menjadi pencinta ping pong, ada umat yang 
berinisiatif untuk menyelenggarakan “ping pong matches”. 

Dari kegiatan main ping pong ini mereka 
memperluas persahabatan dengan anggota 
ICESNA (Indonesian Civil Engineer’s Society 

of North America). Ping Pong Matches ini juga 
dapat terjadi karena kebaikan orang-orang yang 

sudi membuka pintu rumah mereka. Selain ping 
pong, mereka juga melakukan hiking bersama.

 Masih banyak kegiatan yang telah mereka 
lakukan. Penyelenggaraan Jambore di mana 
W K I C U telah menjadi tuan 

rumah, telah menjadi 
efek domino dalam 

m e m p e r t a h a n k a n 
eksistensi WKICU 

hingga saat ini.

B Ditulis oleh: Meij

Pengalaman tentang 
karya Tuhan dalam  

kehidupan kita dapat 
menjadi inspirasi bagi 

orang lain. Biarkan orang 
disekitar mu 

mengetahui bahwa Injil 
tetap berlaku hingga 

hari ini.
                -Poh Fang Chia 

i
Bapak, terima kasih atas 

pengorbanan yang Kau 

berikan. Tak seorang pun, 

termasuk diri ku, yang tak 

terjangkau oleh kasih Mu, 

oleh kekuatan rahmat dan 

kuasa transformasi. 

Biarkan aku membagi 

pengalamanku dengan yang 

lain, sehingga orang lain 

dapat pula merasakan 

kasih Mu. Amin.
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Hiking: From Point Zero to 36
 
Musim semi telah tiba. Banyak orang menanti-nanti untuk menikmati 
sejuknya embun, mekarnya bunga dan suara ombak berderu. WKICU 
memanfaatkan kesempatan ini untuk hiking bersama bertepatan dengan 
Memorial Day. Destination kali ini adalah Lands End Coast Trail.
 Pada awalnya, acara hiking ini tidak ditanggapi oleh umat. 
Selebaran telah disebarluaskan, dan pengumuman via mailing list 
juga telah dilakukan. Namun, yang mendaftar hanya ketua WKICU. 
Mendekati D-day, rencana hiking ini hampir saja dibatalkan. Namun, 
beberapa orang mulai mengajak teman untuk bergabung. Keluarga 
muda dengan anak-anak mereka menyatakan berminat untuk ikut serta. Akhirn-
ya, hingga satu hari sebelum hiking, yang menyatakan berminat untuk 
hiking sudah mencapai 36 orang.
 Kami berkumpul di Lands End parking lot. Setelah foto bersama 
di pinggiran tebing menghadap ke laut, kami mulai  jalan di sepan-
jang trail tersebut. Medannya tidak sulit untuk  dijalani bersama. Suara 
ombak menderu, burung seagull terbang beriringan, dan bunga liar 
menampakkan keindahan musim semi. Sungguh agung ciptaan Yang 
Kuasa. Tak lama kami menelusuri trail tersebut, tampak dari kejauhan 
Golden Gate Bridge yang megah dan angkuh. Langkah kami terhenti 
hampir bersamaan untuk kembali mengambil foto dari berbagai sudut 
pandang. Sementara itu, beberapa orang saling berkenalan. Ada yang 
baru berjumpa untuk pertama kalinya dan ternyata mereka berasal dari 
kampung, desa atau kota yang sama. Percakapan menjadi semakin seru 
karena mereka ternyata kenal orang yang mereka sebutkan yang ada di 
kota tersebut. Tali persahabatan mulai terjalin. Ada pula yang membawa 
anjing mereka ketempat hiking ini. Anjing tersebut menjadi binatang 
kesayangan anak-anak kecil yang ikut dengan orang tua mereka. Jalan 
disepanjang trail ini terasa ringan. Kami semua tiba di China Beach 
dan Baker Beach dengan semangat yang tinggi.
 Beberapa dari kami tidak ingin cepat berpisah. Setelah                   
selesai hiking, mereka melanjutkan makan bersama di sebuah restoran 
Chinese yang bernama 8 Immortal. Selesai makan, mereka masih 
meneruskan belanja ice cream ke Marco Polo. Ice cream durian menjadi 
favorit penawar rindu makanan kesukaan mereka.
 Kita harus berterima kasih kepada koordinator hiking, Grace 
Ling. Karena program hiking, kita dapat membangun persahabatan 
baru, memelihara persahabatan lama sehingga menjadi lebih akrab 
lagi. Misi dari ketua WKICU mulai tampak yaitu mempererat kekeluargaan 
di antara umat WKICU dalam Kristus.                        Ditulis oleh: Meij 

             B 

Misi dari 
ketua WKICU mulai 

tampak yaitu 
mempererat 

kekeluargaan 
diantara 

umat WKICU dalam 
Kristus.

WKICU Hiking 
di Lands End Coast Trail

San Francisco, May 2015
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Healing Mass? Apakah itu?
 
 Berkali-kali saya mendengar tentang healing mass, tetapi 
saya tidak pernah merasa tertarik untuk pergi menghadirinya. Secara 
tidak sadar, saya merasa tidak memerlukan healing mass. Akan tetapi 
entah kenapa, ketika saya mendengar teman saya menyebutkan 
tentang healing mass, saya merasa tertarik untuk mengetahui apakah 
healing mass itu? Apakah benar iya bisa langsung menyembuhkan 
orang-orang? Terus terang rasio saya berkata, mana mungkin ada 
penyembuhan secara langsung hanya disembahyangkan satu kali. 
Namun saya berfikir lebih lanjut, mungkin sembahyangnya berkali-
kali. Orang yang disembahyangkan juga harus benar-benar percaya 
bahwa Tuhan akan menyembuhkan. Paling tidak Tuhan akan memberi 
kedamaian dalam hati sehingga orang tersebut dapat menerima situasi 
yang sedang dihadapinya. Dengan segala argumentasi dalam pikiran 
saya, akhirnya saya memutuskan untuk datang menghadiri misa 
penyembuhan ini agar saya bisa membuka diri terhadap hal-hal baru 
yang belum saya pahami.
 Fr Vito Perone dari COSJ (Contemplative of Saint Joseph) 
and Daughters of Carmel (Putri Karmel) dan HTCNA (Holy Trinity 
Commnity Northern California) mengadakan healing mass bersama 
di Mater Dolorosa Church. Diperkirakan terdapat 100 orang yang 
menghadirinya. Misa penyembuhan di mulai dengan menyanyikan 
lagu-lagu pujian dan persembahan yang indah sekali. Lagu-lagu 
tersebut dilantunkan oleh anggota KTM. Lagu-lagu yang dinyanyikan 
telah membuat hati saya tersasa damai dan tenang. Setelah Fr. 
Vito memberi kotbah, ia mempersilahkan orang-orang yang ingin 
disembuhkan untuk maju ke depan altar. Sambil maju kedepan, saya 
melihat-lihat apakah akan terjadi sesuatu dengan orang-orang yang 
disembahyangkan. Beberapa teman berbagi cerita, ada orang yang 
bisa sampai tidak sadarkan diri ketika disembahyangi. Ternyata saya 
melihat satu orang tidak sadarkan diri! Mengapa? Sampai hari ini, saya 
tidak ada jawabannya.
 Akhirnya giliran saya untuk disembayangkan. Saya menyebutkan 
intensi saya kepada salah satu Suster Puteri Karmel, siapa yang saya 
minta Tuhan sembuhkan. Suster menyembahyangkan saya dengan 
menggunakan apa yang disebut dengan bahasa lidah. Bahasa yang 
saya tidak pernah dengar sebelumnya. Pada saat disembayangkan 
terus terang saya tidak merasa apa-apa. Apakah karena hati saya ragu 
dan masih bertanya-tanya?
 Tetapi saya berkesimpulan bahwa Healing mass adalah misa 
khusus dimana Tuhan menjamah dan menyembuhkan anak-anakNya 
melalui kekuatan Sakramen Ekaristi. Kita semua bisa meminta 
disembuhkan. Penyembuhkan ini dapat berwujud penyembuhan fisik, 
psikologikal, spiritual dan emosional. Penyembuhan ini dilakukan 
Tuhan melalui orang orang yang telah dilatih. Penyembuhannya sendiri 
akan terjadi menurut rencana dan waktu Tuhan yang sering sekali kita 
tidak pernah mengerti dan tahu kapan akan terjadi. Tetapi kita bisa 
percaya bahwa Tuhan ada rencana yang lebih baik dari rencana kita 
semua. Amin.                                            Ditulis oleh: Eliza Kertayasa

B
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WKICU Jambore VII July 5-7, 2013
as of Oct 30, 2014
Treasurer : Martha Conway, Lim Sing Meij

PEMASUKAN Amount %

REGISTRATIONS 51,448.63$        63%

SPONSORSHIPS / DONATIONS 18,642.00$        23%

FUNDRAISING FOOD, SCRIP, etc 10,712.93$        13%

FUNDRAISING GARAGE SALE 1,321.00$          2%

TOTAL 82,124.56$        100%

PENGELUARAN Amount %

VENUE RCP (Redwood Christian Park) 47,613.00$        59%

GIFTS & SOUVENIRS 6,853.36$          9%

ADMIN / PREPATORY MEETING 4,565.45$          6%

PUBLICATION & MARKETING 4,604.81$          6%

REGISTRATION 4,200.00$          5%

TRANSPORT 3,469.26$          4%

KONSUMSI 5,601.48$          7%

PROGRAM ACTIVITIES 2,200.00$          3%

MISC 1,329.47$          2%

TOTAL 80,436.83$        100%

SURPLUS 1,687.73$          

LAPORAN KEUANGAN
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KEUANGAN

Warga Katolik Indonesia California Utara - WKICU

FINANCIAL SUMMARY
Jan - Apr 2015

Pemasukan Year To Date Pengeluaran Year To Date

Kolekte Bulanan 8,168.04             Paskah 3,527.03         

Ziarah & Jambore 2015 *3,176.71$           Sewa Gedung 2,700.00         

Kolekte Paskah 3,152.44             Konsumsi 1,855.08         

Sumbangan Kasih 900.00                Liturgi 1,600.00         

MOS 400.00                Lain-lain 724.90            

Lain-lain 6.16                    Picnic 2015 550.00            

Total Pemasukan 15,803.35              Rohani/ Rekoleksi 188.67            

Total Pengeluaran 11,145.68       

Pemasukan Pengeluaran

Kolekte Bulanan 8,168.04$      51.7% Paskah 3,527.03$      32%

Ziarah & Jambore 2015 * 3,176.71$      20.1% Sewa Gedung 2,700.00$      24%

Kolekte Paskah 3,152.44$      19.9% Konsumsi 1,855.08$      17%

Sumbangan Kasih 900.00$         5.7% Liturgi 1,600.00$      14%

Ministry of the Sick 400.00$         2.5% Lain-lain 724.90$         7%

Lain-lain 6.16$             0.0% > Gifts / farewell 525.18$        

Total Pemasukan 15,803.35$    100% > Bank fee, print, décor 199.72$        

Picnic 2015 550.00$         5%

Note: Rohani/ Rekoleksi 188.67$         2%

* Ziarah & Jambore 2015 > RCIA, Faith Conference 46.92$          

(Pemasukan $8,450.00 - Pengeluaran $5,273.29) > Rekoleksi 141.75$        

Total Pengeluaran 11,145.68$    100%
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