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SEKSI LITURGI
HARI RAYA PENTAKOSTA
Mazmur Tanggapan:
“Utuslah RohMu, ya Tuhan dan jadi baru seluruh muka
bumi.”
Renungan Bacaan Yoh. 20 : 19 – 23
Lukas mengisahkan rahmat Roh Kudus yang
dicurahkan pada hari Pentakosta. Tetapi Yohanes
melihatnya pada Paskah Malam. Suatu ciptaan baru
dimulai. Sebagaimana Allah telah menghembuskan
napas kehidupan kepada manusia pertama, demikian
pula Kristus. Setelah kebangkitan-Nya, Kristus
menghembuskan kehidupan-Nya sebagai kelanjutan
dari perutusan Kristus oleh Bapa-Nya. Berkat Roh
Kudus ini, jemaat mendapat perutusan untuk
melanjutkan karya perutusan Kristus.

Halaman 1

SEKSI KOMUNIKASI
SOSIAL
MISA ONLINE PAROKI DANAU SUNTER
Ikuti misa online Paroki Danau Sunter melalui YouTube
(live-streaming):
- Misa Mingguan setiap hari Minggu pagi pukul
08:00.
Ikuti di YouTube Channel Gereja St. Yohanes Bosco
http://bit.ly/GerejaStYohanesBosco Klik SUBSCRIBE
atau klik gambar lonceng untuk mendapatkan notifikasi
di HP saat live-streaming dimulai.

BAKKAT
KAJ mendorong gerakan kepedulian dan semangat
berbelarasa melalui BAKKAT (Badan Amal Kasih
Katolik). Rekening dapat diakses melalui QRIS atau
barcode di bawah ini. Scan dengan menggunakan
aplikasi LinkAja / OVO / GOJEK / DANA:
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DEWAN PAROKI
Dalam masa Covid-19 ini, di mana kita semua
mengikuti Perayaan Ekaristi melalui Live Streaming,
dengan demikian kita juga tidak menjalankan kolekte
sejak pertenggahan Maret dan masih berlanjut sampai
waktu yang belum dapat ditentukan.
Umat yang berkenan & berkeinginan menyumbang
dalam mendukung kegiatan operasional gereja
yang tetap harus berjalan dalam masa ini (seperti gaji
karyawan, pemeliharaan, listrik, internet, telpon, air &
administrasi lainnya) dipersilakan menyalurkan dengan
transfer ke rekening PGDP Grj Santo Yohanes Bosco –
BCA # 5000307701, nilai transfer dengan
menambahkan kode buntut 31 (contoh: Rp. 200.031
atau Rp.1.000.031). Terima kasih atas niat baik dan
ketulusan umat sekalian.

DOA ROSARIO
MERAH PUTIH
Mari melanjutkan Doa Rosario kita setiap hari pukul
20.00 WIB dengan "DOA ROSARIO MERAH PUTIH".
Dipimpin oleh IMAM, bergiliran dari Paroki ke Paroki
se-KAJ.
Kita berdoa bagi bangsa dan negara Indonesia agar
segera terbebas dari Covid-19, selamat melampaui
situasi sulit ini, dan menjadi bangsa yang semakin
rukun, makmur, adil sejahtera.
Mulai 1-30 JUNI PK. 20.00 WIB di kanal HIDUP TV
http://www.youtube.com/HidupTv/Live dan juga di
http://bit.ly/GerejaStYohanesBosco
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HARI RAYA PENTAKOSTA
Pentakosta yang dalam bahasa Ibrani disebut
Shavuot, artinya "Minggu-minggu", pada awalnya
adalah sebuah hari raya pengucapan syukur bagi
bangsa Israel. Dijelaskan dalam Perjanjian Lama, umat
Israel menghayati hari raya Pentakosta sebagai
"pencurahan" berkat-berkat Allah di dalam kehidupan
mereka, dimana berkat-berkat tersebut dinyatakan
secara spiritual dalam bentuk firman Allah yaitu Taurat,
dan berkat Allah secara jasmaniah berupa makanan
yang ditumbuhkan oleh Allah melalui hasil panen.
Kemudian, pada pertengahan atau akhir abad ke-2
Masehi, umat Kristiani mulai merayakan Pentakosta
sebagai perayaan keagamaan. Makna Pentakosta di
sini, adalah peristiwa turunnya Roh Kudus ke atas
Para Rasul. Tepat lima puluh hari setelah Perayaan
Kebangkitan Tuhan kita yang mati di kayu salib demi
menebus dosa-dosa kita, dan setelah sepuluh hari
kenaikan Tuhan, 12 Rasul behimpun di Yerusalem
untuk merayakan Hari Pentakosta. Pada saat itulah,
Allah menepati janjiNya untuk mencurahkan Roh-Nya
ke atas mereka. Di saat-saat itu seperti ada sebuah api
yang menyala-nyala di atas Para Rasul dan Bunda
Maria, dan mereka pun mulai berbicara dengan bahasa
asing.
Di saat itu pula-lah tergenapi Nubuat Nabi Yoel: “Juga,
pada hari-hari itu akan Kucurahkan RohKu ke atas
hamba-hamba-Ku laki-laki dan perempuan dan mereka
akan bernubuat" (Yl 2:28-32).
Allah mengutus Roh-Nya dengan kuasa
mempersiapkan suatu umat yang akan mampu
di tengah kekacauan. Ia menciptakan
“Pentakosta baru” untuk generasi pertama
beriman.

untuk
hidup
suatu
kaum

Karunia-karunia Roh Penolong sungguh luar biasa dan
terus berkarya sehingga Gereja Katolik tetap berdiri
teguh sampai sekarang.
Berdoalah dan bukalah hati pikiran dan jiwa kita
bagi kehadiran Roh Kudus, untuk memampukan
kita menjadi murid Kristus dan anak Allah.

