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Sapaan Pastoral
Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, semoga anda semua sehat dan selalu diberkati. Saya berharap
bulletin ini menjadi media untuk menyapa anda semua. Hari ini kita sudah membuka kembali Gereja kita untuk
misa hari minggu dan harian setelah 3 minggu tidak ada pelayanan misa untuk umat. Kita memang masih
bergulat dengan penyebaran virus covid-19 ini, namun kami berusaha untuk menjaga kebersihan Gereja dan
mengikuti prosedur kesehatan, sehingga umat bisa merasa aman untuk beribadah di Gereja. Selamat datang
kembali di Gereja St. Thomas Aquinas, Gereja bagi para peziarah dari berbagai bangsa dan negara. Bagi
anda yang belum bisa bergabung, anda tetap bisa mengikuti dari facebook St. Thomas Aquinas. Semoga
anda semakin akrab dengan media sosial paroki sehingga tetap bisa mengikuti aneka informasi dan
perkembangan yang ada.
Saudara-saudari, kita sudah memasuki bulan Agustus di tahun 2020. Semoga anda bisa menikmati
musim Summer bersama dengan keluarga anda dengan aneka kegiatan menarik, terutama di akhir minggu.
Minggu, 16 Agustus 2020 kita akan merayakan ulang tahun KKI ke-21. Kita tidak bisa merayakan secara
meriah di Gereja karena situasi sekarang ini. Dibalik keadaan ini, saya sungguh berharap dan berdoa, bahwa
perayaan ulang tahun KKI ke-21 ini bisa dirayakan secara khusus bersama dengan keluarga-keluarga atau
teman-teman dekat anda. Bawalah perayaan ulang tahun KKI ini dalam keluarga anda. Bersyukurlah atas
komunitas katolik Indonesia yang ada di Philadelphia ini, dimana menjadi wadah bagi kita untuk tetap
menjaga, memelihara dan merayakan iman kita sebagai orang katolik dan Indonesia, di tempat perantauan ini.
Doakanlah saudara-saudari komunitas yang anda kenal agar kita tetap disatukan dalam doa dan dikuatkan
selalu. Kita percaya bahwa Gereja kokoh karena ditopang oleh keluarga-keluarga yang kuat, demikian juga
KKI menjadi tempat yang membawa keteduhan dan kedamaian karena keluarga-keluarga didalamnya selalu
memberi keteduhan dan kedamaian satu sama lain. Terima kasih sebelumnya, karena anda telah
menghadirkan KKI dalam keluarga anda masing-masing.
Selanjutnya, saya juga ingin berterima kasih atas partisipasi anda memberikan sumbangan untuk karya
rumah bebas pasung yang dikoordinir oleh Romo Andi yang tinggal di Seminari St. Kamilus, Maumere. Ini
adalah bentuk syukur kita atas ulang tahun KKI dan bentuk kepeduliaan kita terhadap sesama kita, khususnya
di daerah terpencil di Indonesia. Terima kasih sekali lagi untuk kebaikan dan kemurahan hati anda. Dana yang
terkumpul sejumlah $1,365. Dana ini bisa digunakan untuk membangun satu rumah untuk mereka yang
mengalami gangguan mental/jiwa, yang sebelumnya dipasung.
Informasi lainnya adalah bila anda memerlukan bantuan sembako, anda bisa menghubungi Bpk.
Rudi, selaku ketua III, ketua bidang kerasulan yang mengkoordinir pelaksanaan dan pembagian sembako.
Kami sungguh berharap bahwa KKI sebisa mungkin memberikan bantuan baik jasmani maupun rohani dalam
situasi sulit saat ini. Oleh karena itu, jika anda memang memerlukan bantuan atau anda mengenal
keluarga/orang yang perlu dibantu, tolong hubungi Pak Rudi untuk ditindaklanjuti. Terima kasih juga bagi
orang-orang yang berpartisipasi dalam memberikan sumbangan barang atau uang.
Berkat Tuhan menyertai kita semua. Semoga sehat dan bahagia. (Rm. Kurniawan Diputra, CM)

Injil Matius 14:13-21 - Hari Minggu Biasa XVIII
"Setelah Yesus mendengar berita itu menyingkirlah Ia dari situ, dan hendak mengasingkan diri dengan perahu
ke tempat yang sunyi. Tetapi orang banyak mendengarnya dan mengikuti Dia dengan mengambil jalan darat
dari kota-kota mereka. Ketika Yesus mendarat, Ia melihat orang banyak yang besar jumlahnya, maka
tergeraklah hati-Nya oleh belas kasihan kepada mereka dan Ia menyembuhkan mereka yang sakit.
Menjelang malam, murid-murid-Nya datang kepada-Nya dan berkata: "Tempat ini sunyi dan hari sudah mulai
malam. Suruhlah orang banyak itu pergi supaya mereka dapat membeli makanan di desa-desa." Tetapi Yesus
berkata kepada mereka: "Tidak perlu mereka pergi, kamu harus memberi mereka makan." Jawab mereka:
"Yang ada pada kami di sini hanya lima roti dan dua ikan." Yesus berkata: "Bawalah ke mari kepada-Ku."
Lalu disuruh-Nya orang banyak itu duduk di rumput. Dan setelah diambil-Nya lima roti dan dua ikan itu, Yesus
menengadah ke langit dan mengucap berkat, lalu memecah-mecahkan roti itu dan memberikannya kepada
murid-murid-Nya, lalu murid-murid-Nya membagi-bagikannya kepada orang banyak. Dan mereka semuanya
makan sampai kenyang. Kemudian orang mengumpulkan potongan-potongan roti yang sisa, dua belas bakul
penuh.Yang ikut makan kira-kira lima ribu laki-laki, tidak termasuk perempuan dan anak-anak."
Renungan Singkat:
Saudara-saudari, Tuhan Yesus tidak sedang memberikan suatu tugas yang berat untuk kita. Satu hal
yang Yesus minta adalah, berikan apa yang kamu punya! Lihat dalam Injil, Para murid berkata bahwa pada
mereka hanya ada lima roti dan dua ikan. Itu jelas tidak cukup dan tidak ada artinya, tetapi jumlah yang sedikit
itu, sangat berarti bagi Yesus. Ia tidak memperdulikan banyak atau sedikit yang kita miliki, tetapi keikhlasan
kita dalam memberikan apa yang kita miliki itu. Bawalah dan persembahkanlah apa yang kita miliki, waktu,
bakat, kemampuan, tenaga, uang yang kita miliki untuk Tuhan, dan biarkanlah Tuhan yang memberkati dan
melipatgandakannya. Inilah spiritualitas lima roti dan dua ikan. Berilah apa yang anda miliki, persembahkanlah
kepada Tuhan, dan biarlah Tuhan yang menyempurnakannya. Marilah kita bawa spritualitas lima roti dan dua
ikan dalam kehidupan kita sehari-hari. Ketika aneka kesulitan kita alami, datanglah kepada Tuhan, bawalah
dengan penuh iman kepada-Nya, persembahkanlah, dan biarkanlah Dia mengubah segalanya menjadi berkat
untuk kita. Ketika kita merasakan ada dorongan untuk melayani, persembahkanlah dan lakukanlah semuanya
untuk Tuhan, biarlah Dia yang memberkati apa yang kita miliki ini. Berkat Tuhan menyertai kita semua.
(Rm. Kurniawan Diputra, CM)
AgendaTetap
1. Misa Indonesia: Minggu jam 12:00.
2. Sekolah Bina Iman Anak Katolik (Sunday School): Via zoom. Info: Gustinah/Yosephine (267) 334-5032
3. Karya Pendidikan dan pengumpulan uang logam/recehan di Indonesia: Anda dapat menjadi donator tetap atau
donator tidak tetap. Info: Ibu Tina, Ibu Lili-Aurelia, Ibu Tienneke.
4. Iuran bulanan $10 per keluarga harap di berikan kepada Ibu Tina Palma atau Ibu Lili-Aurelia.
5. Misa Harian: diadakan di Gereja setiap hari pada jam 08:30 dalam bahasa Inggris.
6. Imigrasi: ketahuilah hak anda jika berhadapan dengan anggota imigrasi dan hubungi NSM hotline 24 jam di (267)
345-5248. Untuk pertanyaan lain hubungi (215) 279-7060.

Pengumuman
1. Pendalaman Kitab Suci akan dilakukan via zoom, Senin, 3 Agustus 2020, Pk. 19:00
2. Misa jumat I akan diadakan di Gereja pada hari Jumat, 7 Agustus 2020
3. Persekutuan Doa akan diadakan via zoom, Sabtu, 8 Desember 2020, dengan firman yang dibawakan oleh Romo Adri
Budhi dari California
4. Perayaan ulang tahun KKI ke-21 dan Perayaan Kemerdekaan RI ke-75 akan diadakan dalam perayaan ekaristi
Minggu, 16 Agustus 2020
5. Telah menerima Sakramen Permandian anak-anak: Silas Gabriello Santosa dan Sylvanus Gabriello Santosa, anak
dari Rudy santosa dan Kartika pada hari Sabtu, 1 Agustus 2020.
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Ketua Bidang I
Ketua Bidang II
Ketua Bidang III
Sekretaris
Bendahara

: Dewa Ayu Riana Sukma (Anna)
: Iwan Soetiono
: Roedy Wibisono
: Sandy Widura
: Agustine Wijaya

