Edisi No. 1010: 2 Agustus 2020

SEKSI LITURGI
HARI MINGGU BIASA XVIII
Mazmur Tanggapan:
“Engkau membuka tangan-Mu, ya Tuhan, dan
memuaskan kami.”
Renungan Bacaan Mat. 14 : 13 - 21
Melihat para murid-Nya kelaparan, Yesus tergerak
hati-Nya oleh belas kasihan. Ia tidak membiarkan
mereka pergi. Ia justru mendidik para murid untuk
memberi mereka makan. Tampak jelas bahwa Yesus
melibatkan manusia untuk ikut ambil bagian dalam
mukjizat penggandaan roti. Ia menyuruh para murid
untuk membagi-bagikan roti kepada orang banyak,
selebihnya Yesus yang bertindak.
Allah hanya menuntut satu hal: kerelaan untuk ikut
terlibat dan berani berbagi. Bersyukur adalah sikap
yang wajar dan harus ditunjukkan. Sikap syukur ini
tampak jelas dalam keberanian kita untuk berbela
rasa dan mengembangkan semangat solidaritas dan
berbagi dengan sesama kita sesuai dengan
kesanggupan kita masing-masing.

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, 4 Agustus 2020 pukul 19.30 - 21.00
WIB
Acara:
 Praise & Worship
 Firman: Rm. Felix Supranto SS. CC.
 Tema: Medan Pertempuran Batiniah
 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..
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ADORASI SAKRAMEN
MAHA KUDUS

Halaman 3

SEKSI KEADILAN DAN
PERDAMAIAN

St. Alfonsus Liguori mengajarkan, “Dari semua
devosi, penyembahan kepada Yesus Kristus dalam
Sakramen Maha Kudus adalah devosi yang terbesar
setelah sakramen-sakramen. Sesuatu yang paling
berkenan kepada Allah dan yang paling berguna bagi
kita.”

Jadi obyek perlindungan rahasia dagang adalah
informasi yang bersifat rahasia yang meliputi metode
produksi, metode pengolahan, metode penjualan, atau
informasi lain di bidang teknologi dan/atau bisnis yang
memiliki nilai ekonomis dan tidak diketahui masyarakat
umum.

Mari kita beradorasi selama AGUSTUS 2020
PK.20.00 WIB. "Adorasi Sakramen Maha Kudus"
bergiliran dari Paroki ke Paroki yang dipimpin oleh
Imam Paroki bersama beberapa umat; dan dapat
diikuti di YouTube Paroki:
http://bit.ly/GerejaStYohanesBosco

Informasi dianggap memiliki nilai ekonomis apabila
dengan status kerahasiaannya, informasi tersebut dapat
digunakan untuk menjalankan kegiatan atau usaha
yang bersifat komersial dan meningkatkan keuntungan
secara ekonomis. Informasi dianggap dijaga
kerahasiaannya apabila pemilik atau pihak-pihak yang
menguasainya telah melakukan upaya perlindungan
melalui langkah-langkah yang semestinya dan memadai
untuk menjaga dan mempertahankan kerahasiaan serta
penguasaannya.

SEKSI KEADILAN DAN
PERDAMAIAN
RAHASIA DAGANG
Indonesia kini telah memiliki pengaturan tentang
rahasia dagang yang tertuang dalam Undang-Undang
Nomor: 30 Tahun 2000 tentang Rahasia Dagang,
yang diundangkan Pemerintah pada tanggal 20
Desember 2000.
Undang-Undang ini dibuat dalam rangka memajukan
industri yang mampu bersaing dalam ruang lingkup
perdagangan nasional dan Internasional, dimana
diperlukan adanya jaminan terhadap rahasia dagang
terutama dari tindakan persaingan curang.
Rahasia Dagang adalah informasi yang tidak
diketahui oleh umum di bidang teknologi dan/atau
bisnis, mempunyai nilai ekonomis karena berguna
dalam kegiatan usaha, dan dijaga kerahasiaannya
oleh pemilik rahasia dagang.
Hal ini berarti bahwa UU Rahasia Dagang tidak
membatasi informasi di bidang teknologi semata,
tetapi juga mencakup informasi non teknologi.

Pemilik rahasia dagang mempunyai hak monopoli
untuk menggunakan sendiri rahasia dagang yang
dimilikinya dalam kegiatan bisnis untuk memperoleh
keuntungan ekonomis.
Ketentuan ini juga berarti bahwa hanya pemilik rahasia
dagang yang berhak memberikan ijin kepada pihak lain
untuk menggunakan rahasia dagang miliknya melalui
perjanjian lisensi dan melarang pihak lain untuk
menggunakan atau mengungkap rahasia dagang
kepada pihak ketiga apabila pengungkapan tersebut
dilakukan untuk kepentingan yang bersifat komersial.
(Ditulis oleh: Budiyanto, SH., MH.)
*****
Bagi umat Paroki yang menghadapi masalah hukum
dan perlu solusi, Seksi Keadilan & Perdamaian
memberikan Konsultasi Hukum termasuk bidang
hukum HKI (paten, merek, hak cipta, desain industri, dll)
secara cuma-cuma. Hubungi CP. Budiyanto di WA:
0818166667 dengan kata kunci “KONSULTASI UMAT
PAROKI”, nanti akan dihubungi kembali.

