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SEKSI LITURGI
HARI MINGGU BIASA XVII
Mazmur Tanggapan:
““Betapa kucintai Taurat-Mu, ya Tuhan”.
Renungan Bacaan Mat. 13 : 44 - 52
Kerajaan Surga dinyatakan dengan berbagai
perumpamaan. Salah satunya adalah harta yang
tersembunyi di ladang. Harta sejati yang
dimaksudkan adalah Kerajaan Allah dalam Kristus
dan Injil-Nya. Ajaran untuk mengejar harta sejati
inilah yang ditawarkan oleh Yesus. Demi harta sejati
itu, Yesus mengajak kita berjuang sekuat tenaga
dengan keteguhan hati. Untuk bisa sampai pada
usaha ini, dibutuhkan keterbukaan hati dan berani
meninggalkan pola pikir kita yang lama. Dengan
demikian kita akan lebih mudah melihat dan
mengenali harta sejati itu. Lalu, kita tinggal
mempertaruhkan hidup kita untuk mendapatkan harta
sejati yang memberikan jaminan kehidupan kekal
untuk kita. Beranikah kita?

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 (live): 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.
Bagi umat yang berkenan & berkeinginan
menyumbang dalam mendukung kegiatan
operasional gereja yang tetap harus berjalan dalam
masa ini (seperti gaji karyawan, pemeliharaan, listrik,
internet, telepon, 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 KEPEMUDAAN
PD DOMINO
Shalom! Kami mengundang teman-teman OMK untuk
bertemu lagi di Persekutuan Doa Dominic Savio
pada:
 Hari/tanggal: Jumat, 7 Agustus 2020
 Tema: Ruang Sendiri
 Pembicara: Kak Roy Suwandi
 Pukul: 19.30
 Tempat: melalui media Zoom
See you there & God bless!!
Contact Person: Meliana – 08121997414

PERSEKUTUAN DOA
DON BOSCO
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 ini akan diselenggarakan
pada: Selasa, 28 Juli 2020 pukul 19.30 - 21.00 WIB
Acara:
 Praise & Worship
 Firman: Ibu Ivone Taroreh
 Tema: Tip Kekuatan Doa
 Doa syafaat, diawali lagu Penyembahan.
Meeting ID Zoom: 570 896 5488 dengan link:
http://bit.ly/onlinepdpkkdonbosco
Password: PDDB
Live-streaming : Youtube pdpkk donbosco
link: http://bit.ly/channelpdpkkdonbosco
Atau: https://linktr.ee/pdpkkdonbosco
Mari kita bersama 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.
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CERITA DON BOSCO
,

PERANTARAAN BUNDA MARIA

Pada tahun 1864, Don Bosco berbicara kepada para
muridnya untuk berdevosi kepada Bunda Maria guna
menjaga rahmat Tuhan. Ia berbicara tentang
penglihatannya, yang melihat dua buah tangga
menuju surga.
“Pada anak tangga teratas dari tangga pertama
berdiri Tuhan kita; pada tangga kedua berdiri
Perawan Terberkati. Banyak anak berusaha menaiki
tangga pertama, tetapi setelah anak tangga ketiga
atau keempat mereka jatuh. Tak seorang pun dari
mereka dapat mencapai anak tangga teratas. Mereka
lalu dianjurkan untuk mencoba tangga yang kedua;
mereka berusaha dan dapat sampai ke anak tangga
teratas.
Ingat, hampir tidak mungkin kita mencapai Yesus
Kristus tanpa perantaraan Bunda Maria. Oleh karena
itu, percayakan semua kepadaNya, terutama jiwamu.
Mari kita persatukan hati dan pikiran dalam mencintai
Bunda Maria, untuk menyelamatkan jiwa kita.” ***

Halaman 3

INTERMEZZO
Panjang Umur
Siapakah manusia yang memiliki usia hidup
terpanjang di dunia? Ia adalah Metusalah anak dari
Henokh, kakek dari Nuh, yang meninggal pada usia
969 tahun. (Kej. 5:27).
Metusalah memiliki anak, Lamekh, pada usia 187
tahun. Selain Lamekh, dia juga memiliki anak laki-laki
dan perempuan. Metusalah masih hidup dengan Nuh
selama 600 tahun dan masih bersama Adam selama
243 tahun.
Nama Metusalah disebut tujuh kali dalam Alkitab—
lima kali di kitab Kejadian, sekali di I Tawarikh dan
sekali di dalam kitab Lukas.***

Cicak
Cicak adalah binatang kecil yang kadang-kala
menjijikkan tetapi juga mengagumkan. Sebagai
mahluk yang tidak bersayap, makanan utamanya
justru serangga yang bisa terbang. Cicak pun bisa
berada di tempat yang kumuh, ataupun di istana.
Cicak sudah ada di bumi paling sedikit sejak Kitab
Amsal ditulis, “Cicak yang dapat kau tangkap dengan
tangan …, tetapi yang juga ada di istana-istana raja”.
(Amsal 30:28)

