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HARI MINGGU BIASA XIII 

 

Mazmur Tanggapan:   
“Kerelaan Tuhan hendak kunyanyikan selama-
lamanya”. 
 

Renungan Bacaan Mat. 10: 37-42 
“Menjadi murid berarti harus siap dengan segala 
konsekuensi yang mengikutinya. Konsekuensi menjadi 
murid itulah yang ditegaskan oleh Yesus. Konsekuensi 
yang dimaksud adalah keberanian mencabut diri dari 
segala kelekatan: harta dunia, keluarga, bahkan 
nyawanya sendiri. Dengan berani mencabut diri dari 
kelekatan itulah maka seseorang akan mendapatkan 
hidup baru di dalam Kristus. Berkat pengorbanan diri 
ini, hidup sejati yang bersumber pada Kristus akan 
mengalir. Lalu, ia akan membawa berkat dan sekaligus 
menjadi berkat bagi sesama. 

 
 

 
 

 

 
 

 

  
 

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 ikuti "DOA ROSARIO MERAH PUTIH" setiap hari, 
mulai pukul 20.00 WIB. 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. 
 

Tanggal 1 s/d 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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https://www.facebook.com/santoyohanesbosco/
http://www.youtube.com/HidupTv/Live
http://bit.ly/GerejaStYohanesBosco
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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 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, 30 Juni 2020 
 Waktu: Pukul 19.15 - 21.00 
 Acara : 
- Praise & Worship. 
- Firman: Ibu Esther Kandou 
- Tema : You Are More Than A Conqueror 
- 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, dan lainnya. Semoga keadaan saat ini dapat 
kembali pulih dan normal kembali, Amin. Ditunggu ya 
partisipasinya, Tuhan Yesus memberkati 
 

 
 

 

DEWAN PAROKI 
 

 

 
PERSEKUTUAN DOA 

DON BOSCO 
 

https://us02web.zoom.us/j/5708965488?pwd=TWNLUHoxN0xmbHhQRlJxS1VuZWdrZz09
https://us02web.zoom.us/j/5708965488?pwd=TWNLUHoxN0xmbHhQRlJxS1VuZWdrZz09
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PD DOMINO 
 

Shalom! Kami mengundang teman-teman OMK untuk 
bertemu lagi di Persekutuan Doa Dominic Savio pada: 

 Hari/tanggal: Jumat, 3 Juli 2020 

 Tema: Ku punya ragamu, tapi tidak hatimu 

 Pembicara: Bernadetha Rina Adityana 

 Pukul: 19.30 

 Tempat: melalui media Zoom  
 

See you there & God bless!! 
Contact Person: Meliana - 0812199741 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

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. 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

TERKUAT 
Samson, Raja Israel, adalah orang yang diberi 
anugerah oleh Tuhan kekuatan fisik yang sangat luar 
biasa. Samson disebut juga sebagai orang terkuat di 
dunia. Samson dapat mengalahkan singa dengan 
tangan kosong, menghancurkan 1000 pasukan musuh 
dengan menggunakan tulang rahang keledai, dan 
merobohkan tiang bangunan raksasa kuil dewa Dagon 
dengan tangannya. (Hakim-Hakim: 14-16) *** 
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LUKISAN BUNDA MARIA ALA JAWA 
 

Sebuah mahakarya dari maestro seni lukis Basoeki 
Abdullah, tersimpan sejak lama di Belanda, tepatnya di 
Aqua Viva, tempat tinggal pastor-pastor Serikat Yesus. 
 

Lukisan berjudul 'Maria Assumpta' atau 'Bunda Maria 
Terangkat ke Surga' ini, dilukis Basoeki saat masih 
berusia 20 tahunan—saat ia sedang menempuh 
pendidikan di Belanda. Sang maestro menggambarkan 
Bunda Maria berkebaya lengkap dengan kain sinjang 
batik bermotif parang. Kepalanya yang berkerudung 
selendang sutra biru menunduk, melihat ke arah 
bawah. Ia seperti terbang ke langit, melesat 
meninggalkan sebuah desa yang diapit dua gunung 
berapi. 
 

Beberapa waktu lalu, Duta Besar RI untuk Kerajaan 
Belanda, I Gusti Agung Wesaka Puja, berkunjung ke 
Aqua Viva dan melihat langsung lukisan ini. Para 
pastor Jesuit di sana menjelaskan mereka telah 
menerima permintaan dari  Rijksmuseum Amsterdam 
(museum paling bergengsi di negeri Belanda), untuk 
memamerkan lukisan tersebut. 

 
 
 
 
 
 

 

SEKSI KEPEMUDAAN 
 

INTERMEZZ0 
 

INTERMEZZO 
 

SEKSI PELAYANAN 
SOSIAL EKONOMI 

 


