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HARI MINGGU BIASA XIX 

 
Mazmur Tanggapan:   
“Perlihatkanlah kepada kami kasih setia-Mu, ya 
Tuhan, dan berilah kami keselamatan yang dari pada-
Mu.” 
 
Renungan Bacaan Mat. 14 : 12 - 33 
Setiap kali para murid berada dalam kesulitan, Yesus 
selalu turun tangan. Kali ini adalah kisah mengenai 
Yesus yang turun tangan ketika para murid 
mengalami ketakutan karena perahu mereka 
diterjang badai.  
 
Ada yang menarik dari kisah ini: bukan pada 
mukjizatnya, melainkan pada situasi para murid. 
Ketika mengalami badai, para murid diombang-
ambingkan oleh rasa kebimbangan dan kepercayaan. 
Situasi ini dapat menhancurkan kepercayaan yang 
telah terbangun. Bagaimana membangun iman dalam 
situasi kebimbangan dan ketakutan? Jawabannya 
jelas: berpaling kepada Kristus. “Tenanglah! Aku-lah 
ini, jangan takut!” 

 
 

 

 
 

 

  
 

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.  
 

 

 
 
 

 
 

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.” 
 

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   
 
 

SEKSI LITURGI 
 

 

SEKSI KOMUNIKASI 
SOSIAL 

ADORASI 
SAKRAMEN MAHAKUDUS 
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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.   
 

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. 
 

 

M 
 
 

PD DOMINO 
 

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

 Hari/tanggal: Jumat, 14 Agustus 2020 

 Tema: Karena aku ingin dimengerti 

 Pembicara: Kak Raymond Tanaya 

 Pukul: 19.30 

 Tempat: melalui media Zoom  
 

See you there & God bless!! 
Contact Person: Meliana – 08121997414 
 

 
 
 
 
 
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, 11 Agustus 2020 pukul 19.30 - 21.00 
WIB 
 

Acara: 
 Praise & Worship 
 Firman: Ibu Ratna Nirmala 
 Tema: Jangan Takut, Engkau Berharga di MataKu 
 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.. 

DEWAN PAROKI 
 

 

 
SEKSI KEPEMUDAAN 

 

PERSEKUTUAN DOA 
DON BOSCO 
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Bp Kardinal Ignatius Suharyo, Uskup KAJ, akan 
mentahbiskan Diakon Robertus Guntur, Diakon 
Camellus, Diakon Pius Novrin, Diakon Patrick Slamet 
Widodo, dan Diakon Stefanus Adi Budi, MSC pada 
hari Jumat, 14 Agustus 2020, pkl. 17.00 WIB di 
Gereja Katedral Jakarta. 
 

Dalam masa adaptasi kebiasaan baru ini, perayaan 
ekaristi Tahbisan Imam akan dilaksanakan dengan 
menjalankan Pedoman Umum Pelayanan Sakramen 
di KAJ dan tidak mengundang umat umum.  Para 
imam beserta umat diminta mengikuti perayaan 
ekaristi secara daring lewat kanal Youtube Hidup TV, 
https://www.youtube.com/channel/UCoetBA8uumgg3
2TKcIKI_1Q di tempat masing-masing. 
 

Marilah kita bersama-sama mendoakan para Diakon 
terpilih ini dalam perayaan ekaristi Minggu 9 
Agustus 2020. 
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JANGAN TAKUT...! 

 
 “Yusuf, anak Daud, janganlah engkau takut 

mengambil Maria sebagai isterimu.”   
 

 Malaikat berkata, “Jangan takut, hai Maria..” 
 

 Malaikat berseru kepada para gembala, “Jangan 
takut, sebab...” 

 

 Ketika Yesus berjalan di atas air, Ia berkata, “Inilah 
Aku. Jangan takut.” 

 

 Ketika Yesus membangkitkan orang mati, Ia berkata, 
“Jangan takut, percaya saja!” 

 

 Pada waktu kebangkitan, Yesus berkata kepada 
murid-murid-Nya, “Jangan takut.” 

 

 Di dalam Kitab Suci, ratusan kali Allah berkata, 
“Jangan takut! Aku beserta kamu.”  

 
DOA ROSARIO 

 

Doa Rosario adalah devosi umat Katolik yang paling 
populer. Doa Rosario menjadi sarana untuk melakukan 
silih atas segala dosa terhadap Allah dan sesama, juga 
membantu kita memperoleh rahmat dan anugerah Allah 
yang dicurahkan pada kita. 
 

Paus Yohanes Paulus II mengatakan, “Rosario adalah 
doa favorit saya. Doa yang begitu mengagumkan 
maknanya. Dalam doa ini, kita mengulangi berulangkali 
kata-kata bahwa Perawan Maria mendengar salam dari 
malaikat dan saudara sepupunya Elisabeth, yang 
menggambarkan peristiwa utama dalam kelahiran dan 
kehidupan Yesus Kristus.” ***  
 

 
 

 
 

 

TAHBISAN IMAM KAJ INTERMEZZO 

GERAKAN PAKAI MASKER 

https://www.youtube.com/channel/UCoetBA8uumgg32TKcIKI_1Q
https://www.youtube.com/channel/UCoetBA8uumgg32TKcIKI_1Q

