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HARI MINGGU BIASA XII 

 

Mazmur Tanggapan:   
“Tuhan sudi dengarkan rintihan umat-Mu” 
 

Renungan Bacaan Mat. 10 : 26-33 
“Setiap murid Kristus dipanggil untuk mewartakan 
kebenaran Injil secara menyeluruh dan utuh. Risiko 
selalu ada dan terus ada. Para martir adalah nyata: 
ada risiko ditangkap, dipenjara, disiksa, bahkan risiko 
dibunuh. Tetapi penderitaan karena mewartakan Injil 
adalah sebuah rahmat, bahkan kematian tubuh adalah 
pintu menuju kebangkitan bersama Kristus. Tidak perlu 
takut akan risiko itu. Sikap yang tepat menghadapi 
setiap risiko yang timbul dari pewartaan Injil adalah 
menyerahkan semuanya kepada Allah. Jika kita berani 
mengakui Kristus, kita pun akan diakui-Nya di hadapan 
Bapa. Bukankah ini sudah cukup untuk kita? 
 

 

 
 

 
 

 

 

  
 

MISA ONLINE PAROKI DANAU SUNTER 
 

Mari kuti Misa Mingguan Paroki Danau Sunter setiap 
hari Minggu pagi pukul 08:00 melalui YouTube (live-
streaming): http://bit.ly/GerejaStYohanesBosco Klik 
SUBSCRIBE atau klik gambar lonceng untuk 
mendapatkan notifikasi saat live-streaming dimulai.  
Ikuti juga renungan harian dari P. Andre Delimarta via 
https://www.instagram.com/santoyohanesbosco/ atau 
https://www.facebook.com/santoyohanesbosco/  
 
 
 
 
 
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 2020 Pukul 20.00 WIB di: 
 HIDUP TV http://www.youtube.com/HidupTv/Live  
 YouTube Paroki http://bit.ly/GerejaStYohanesBosco  

 

 
 

 

SEKSI LITURGI 
 

 

SEKSI KOMUNIKASI 
SOSIAL 

DOA ROSARIO  
MERAH PUTIH 
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Dalam masa Covid-19 ini, di mana kita semua 
mengikuti Perayaan Ekaristi melalui Live Streaming, 
dengan demikian kita juga tidak menjalankan kolekte 
sejak pertengahan Maret 2020 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. 
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Shalom teman-teman yang terkasih, Persekutuan Doa 
Don Bosco (PDDB) akan mengadakan PD & Doa 
Syafaat online via Zoom dan YouTube pdpkk 
donbosco.  
PD & Doa Syafaat online akan diselenggarakan pada: 
 Hari/Tanggal : Selasa, 23 Juni 2020 
 Waktu: Pukul 19.30 - 21.00 
 

Acara: 
- Praise & Worship. 
- Firman: Ibu Cun Wahono 
- Doa syafaat diawali lagu Penyembahan. 
 

Meeting ID Zoom:  570 896 5488, dengan link berikut: 
https://us02web.zoom.us/j/5708965488?pwd=TWNLU
HoxN0xmbHhQRlJxS1VuZWdrZz09  
Password: PDDB 
 

Live-streaming: Youtube pdpkk donbosco 
 

Mari kita bersama-sama memuji & menyembah Tuhan, 
mendengar Firman-Nya dan berdoa syafaat bersama, 
baik itu untuk Negara, kota, Gereja, Paroki, komunitas, 
keluarga dll. Semoga keadaan saat ini dapat kembali 
pulih dan normal kembali, Amin.  
Ditunggu ya partisipasinya, Tuhan Yesus memberkati. 
 
 

 
 
 

PD DOMINO 
 

Shalom! Kami mengundang teman-teman OMK untuk 
bertemu lagi di Persekutuan Doa Dominic Savio pada: 
- Hari/ Tanggal: Jumat, 26 Juni 2020 
- Tema: Fellowship  
- Waktu: Pukul 19.30 
- Tempat: melalui media Zoom  
 

See you & God bless !! 
Contact Person: Meliana - 081219974146 
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PERSEKUTUAN DOA 
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SEKSI KEPEMUDAAN 
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Pastor Yosep Suban Ola, SDB akan dipindah 
tugaskan ke Paroki Santo Mikael - Perak, Surabaya. 
Beliau akan membantu P. Lino Belo, SDB sebagai 
pastor paroki dan kepala sekolah SMPK Mikael.  
 

Tanggal 29 Juni 2020 pagi hari, P. Yosep akan 
meninggalkan kita, dan Pastor Tarsisius Trianto, 
SDB (P. Anto) akan menggantikan P. Yosep sebagai 
Pastor Rekan.  

 

Terima kasih untuk pelayanan P. Yosep selama ini di 
Paroki Danau Sunter dan juga sebagai Pastor 
Moderator Kepemudaan Dekanat Utara. Selamat 
bertugas di tempat yang baru. 

 
 
 

 

Jam kerja Sekretariat mulai Senin, 22 Juni 2020: mulai 
pukul 08.00 s/d 16.00 WIB; sedangkan hari buka/ 
operasional tetap Senin-Jumat, selama masa transisi 
PSBB Jakarta, 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

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. 
 

Bagi yang berminat dapat menghubungi “Koordinator 
Warung DB” di Lingkungan masing–masing. 
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Kelahiran St. Yohanes Pembaptis diperingati 
sebagai Hari Raya setiap tanggal 24 Juni. Gereja 
Katolik merayakan kelahiran seorang nabi besar yang 
menubuatkan kedatangan Mesias dalam pribadi 
Yesus. Dia disebut "Pembaptis" untuk menegaskan 
perannya sebagai Pembaptis Yesus Kristus. 
 

Nabi Yesaya dalam nubuatnya mengatakan bahwa ada 
suara di padang gurun yang berseru-seru agar bangsa 
Israel mempersiapkan jalan bagi Tuhan (Yesus 
Kristus), dan Yohanes adalah penggenapan nubuat itu. 
Yohanes menarik banyak pengikut di seluruh provinsi 
Yudea dan di sekitar sungai Yordan. Ia menyerukan 
pembaptisan sebagai pertobatan demi pengampunan 
dosa, dan mengatakan bahwa yang lain akan datang 
setelah dia, yang tidak membaptis dengan air tetapi 
dengan Roh Kudus.  
 

Ketika Yesus datang kepada Yohanes untuk dibaptis, 
Yohanes mengenali-Nya dan menolak membaptis-Nya 
karena dia merasa tidak pantas. Namun Yesus tetap 
meminta untuk dibaptis agar apa yang tertulis dalam 
Kitab Suci digenapi, dan Yohanes membaptiskan 
Yesus. Setelah itu Yohanes menyingkir, dan memberi 
tahu para muridnya untuk mengikuti Yesus. 
 

Setelah pembaptisannya terhadap Yesus, Yohanes 
semakin terkenal. Ia tanpa kompromi menjalankan 
tugasnya, bahkan berani menegur Raja Herodes yang 
berzinah dengan Herodias, istri dari Filipus, hingga 
merebutnya menjadi istrinya. Raja Herodes akhirnya 
memerintahkan agar Yohanes ditangkap, dipenjarakan, 
dan kemudian dibunuh.  
 

St. Yohanes Pembaptis dilambangkan dengan salib di 
tangan, domba, potongan kepala di atas talam, kulit 
binatang, salib kecil, atau salib yang panjang dan tipis. 
Gereja Katolik di Ein Kerem, Yerusalem, dikatakan 
sebagai situs tempat kelahirannya. 
 

(sumber: FB Orang-Orang Kudus Katolik) 
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