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SEKSI LITURGI
HARI RAYA TRITUNGGAL MAHAKUDUS
Mazmur Tanggapan:
“Puji, jiwaku, nama Tuhan, jangan lupa pengasih
Yahwe.”
Renungan Bacaan Yoh. 3 : 16 – 18
Beberapa catatan pribadi diberikan oleh Yohanes
mengenai Sabda Kristus kepada Nikodemus (lih. 1Yoh.
4:7-21), Cinta kasih Bapa yang kekal dinyatakan dalam
diri Putra-Nya yang dianugerahkan demi keselamatan
dunia. Bila kita menerima Kristus, kita selamat. Bila kita
menolak Kristus, kita hakimi diri kita sendiri. Orang
yang sudah dibaptis dalam Roh, mengakui imannya
akan Putra Allah. Pada-Nya terdapat kehidupan kekal
kita.

Halaman 1

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

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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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 angka 31 (contoh: Rp. 200.031
atau Rp.1.000.031); atau scan QRIS di bawah ini
dengan menggunakan aplikasi mobile banking /
dompet elektronik seperti GoPay, OVO, LinkAja.

Halaman 2
M

SEKSI PELAYANAN
SOSIAL EKONOMI
SPSE telah membuka Warung DB untuk menjual dan
membeli makanan hasil olahan sendiri (umat Paroki
Danau Sunter). Setiap umat boleh mendaftar dengan
mengirim maksimal 2 gambar makanan.
Yang berminat dapat menghubungi “Koordinator
Warung DB” di Lingkungan masing – masing.

SEKRETARIAT
Dengan pelonggaran PSBB (transisi) Jakarta,
Sekretariat akan kembali dibuka mulai Senin, 8 Juni
2020, Senin - Jumat pukul 08.00 - 14.00.

INTERMEZZO
GAGAK DAN MERPATI
Burung gagak adalah burung pertama yang ditulis
dalam Alkitab. Hal itu tertulis dalam Kitab Kejadian 8:7,
dimana Nuh melepaskan seekor burung gagak untuk
mengetahui keadaan.
Burung merpati merupakan burung kedua yang
dilepaskan (Kej. 8:8). ***

