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SEKSI LITURGI
HARI MINGGU BIASA XIV
Mazmur Tanggapan:
“Tuhan rajaku, agunglah nama-Mu. Alam raya dan
makhluk-Mu kagum memandang-Mu”
Renungan Bacaan Mat. 11 : 25-30
“Sering kali, dalam memahami misteri karya
keselamatan kita menggunakan akal kita. Orang
pandai adalah gambaran orang yang selalu
menggunakan akalnya. Orang kecil adalah gambaran
orang yang selalu terbuka dan pasrah kepada
kehendak Allah. Mereka ini tidak melulu
menggunakan akalnya, tetapi lebih banyak
menggunakan hatinya.
Dengan menggunakan hati, orang diajak belajar
untuk menjadi lemah lembut sehingga yang keras
menjadi lembut, yang bengis menjadi lunak. Dengan
belajar rendah hati seperti orang kecil, hilanglah
segala kejengkelan. Hati menjadi tenang.
Yesus mengajar kita: jadilah lemah lembut dan
rendah hati maka semua beban akan terasa ringan
dan manis.

Halaman 1

SEKSI KOMUNIKASI
SOSIAL
MISA ONLINE PAROKI DANAU SUNTER
Mari kita ikuti Misa Mingguan Paroki Danau Sunter
setiap hari Minggu pagi pukul 08:00 melalui
YouTube: 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/
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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 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.

Halaman 2
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PERSEKUTUAN DOA
DON BOSCO
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, 7 Juli 2020
 Waktu: Pukul 19.15 - 21.00
 Acara :
- Praise & Worship.
- Firman: Bp. Alex Yuniarto
- Tema: Melihat Kemuliaan Allah di Tengah Badai
- Doa syafaat, diawali lagu Penyembahan
Meeting ID Zoom: 570 896 5488, dengan link
berikut:
https://us02web.zoom.us/j/5708965488?pwd=TWNL
UHoxN0xmbHhQRlJxS1VuZWdrZz09
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.

SEKSI KEPEMUDAAN
PD DOMINO
Shalom! Kami mengundang teman-teman OMK untuk
bertemu lagi di Persekutuan Doa Dominic Savio
pada:
 Hari/tanggal: Jumat, 10 Juli 2020
 Tema: Bukan Cinta Biasa
 Pembicara: Kak Eva Kusmiyati
 Pukul: 19.30
 Tempat: melalui media Zoom
See you there & God bless!!
Contact Person: Meliana – 0812199741
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INTERMEZZO
ST. ANTONIUS PADUA,
“INFLUENCER” KAUM MUDA
Paus Fransiskus menyampaikan kegelisahan
pikirannya untuk kaum muda di tengah pandemi
Covid-19. “Dari segalanya, saya paling memikirkan
kaum muda. Santo Antonius Padua hidup pada masa
lampau, namun modern dan cemerlang dalam
wawasannya. Ia dapat menjadi model bagi generasi
baru untuk diikuti, sehingga perjalanan mereka dapat
berbuah,” ujar Bapa Suci. Beliau mengenang
bagaimana pemuda kelahiran 15 Agustus 1195 di
Lisbon, Portugal ini memutuskan untuk mengubah
hidupnya. Keputusan itu diambil setelah mengetahui
kesucian lima martir Fransiskan yang terbunuh
karena iman di Maroko. Kemudian santo yang dijuluki
“lidah emas” ini mendarat di Sisilia setelah kapalnya
karam di pantai Italia. Peristiwa ini digambarkan Paus
juga sebagai keadaan yang terjadi saat ini pada para
imigran. Dari Sisilia, ia berkelana bersama Santo
Fransiskus Asisi ke Italia dan Prancis. Setelah itu ia
pindah ke Padua, di mana jenazahnya dimakamkan.
Dalam peringatan 800 tahun St. Antonius Padua
memulai kehidupan membiara, Bapa Suci berharap
bahwa peringatan tersebut dapat membangkitkan
keinginan untuk mengalami “kegelisahan suci” yang
sama, yang mendorong St. Antonius untuk pergi ke
jalan-jalan di seluruh dunia—menjadi saksi cinta
Tuhan melalui kata dan perbuatan.
“Semoga teladannya berbagi dalam kesulitan
terhadap keluarga, orang miskin dan yang kurang
beruntung, serta hasratnya akan kebenaran dan
keadilan, masih membangkitkan dalam diri kita hari
ini: komitmen untuk murah hati, serta memberikan diri
kita sebagai tanda persaudaraan,” demikian pesan
Paus.
St. Antonius Padua terkenal karena keuletannya
berkhotbah/menyampaikan kabar sukacita, diiringi
pengabdianya kepada orang-orang miskin dan sakit.
Ia menerima beatifikasi dan kanonisasi hanya dalam
waktu setahun, setelah wafat pada 1231.
Paus Fransiskus berdoa semoga teladan St. Antonius
Padua dalam berbagi di tengah kesulitan khususnya
kepada mereka yang sakit, miskin, dan kurang
beruntung, serta hasratnya memperjuangkan
keadilan membekas di dalam hati kita. “Marilah mulai
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INTERMEZZO
PROSENTASE PENDUDUK AGAMA KATOLIK

Negara yang penduduknya beragama Katolik,
dengan prosentase tertinggi adalah Vatican (100%),
diikuti oleh Timor Leste (97%) dan Malta (93%).
Sementara Filipina prosentase penduduk Katoliknya
85%, sedangkan Indonesia 3%.
Negara yang prosentase penduduk Katoliknya
terkecil di dunia adalah Afghanistan. Dari 38 juta
penduduknya, hanya 100 orang yang beragama
Katolik (0,0003%). ***
TERTINGGI
Siapakah manusia tertinggi di dunia? Dia adalah
Goliath dengan tinggi badan 320 cm (1 Samuel 17).
Bandingkan dengan Yao Ming, mantan pemain
basket NBA asal Tiongkok, yang tinggi badannya
mencapai 229 cm.***

