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SEKSI LITURGI
HARI MINGGU BIASA XXI
Mazmur Tanggapan:
“Ya Tuhan, kasih setia-Mu kekal abadi, janganlah
Kau tinggalkan buatan tangan-Mu”
Renungan Bacaan Mat. 16 : 13 - 20
Pertanyaan iman adalah bukan “menurut kata orang,
siapakah Aku?” Tetapi “apa katamu, siapakah Aku
ini?”
Adalah Petrus yang berani menjawab pertanyaan
iman itu. “Engkau adalah Mesias, Anak Allah yang
hidup!” Kemudian Yesus menegaskan bahwa iman
bukan hanya urusan pribadi, melainkan rahmat Allah.
Berkat rahmat Allah, manusia bisa mengiyakan apa
yang diyakini dan siap menerima konsekuensi dari
imannya itu. Setelah manusia dipanggil dan
mengiyakan panggilan itu, maka ia akan menerima
perutusan seturut peran dan fungsinya masingmasing.

Halaman 1

SEKSI KOMUNIKASI
SOSIAL
MISA ONLINE PAROKI DANAU SUNTER
Mari kita ikuti Misa Mingguan Paroki Danau Sunter
setiap hari Minggu pagi pukul 09:00 (LIVE) melalui
YouTube: http://bit.ly/GerejaStYohanesBosco
Klik SUBSCRIBE atau klik gambar lonceng untuk
mendapatkan notifikasi saat live-streaming dimulai.

ADORASI
SAKRAMEN MAHAKUDUS
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. Adorasi ini dapat diikuti di YouTube
Paroki: http://bit.ly/GerejaStYohanesBosco
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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, 28 Agustus 2020
 Tema: Trust me, it works
 Pembicara: Kak Immanuel Budianto
 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 akan diselenggarakan pada:
Selasa, 25 Agustus 2020 pukul 19.30 - 21.00 WIB.
Acara:
 Praise, Worship & Firman: George Ancelo Ganda
 Tema: Breakthrough Worship
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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SEKSI KATEKESE
,

Seksi Katekese akan mengadakan kelas online
untuk katekumen dewasa via Zoom.
Untuk keterangan lebih lanjut, dapat menghubungi
Nana (0816781230) atau Greg (08161174299)

SEKRETARIAT PAROKI
Mulai Minggu ini, jam kerja Sekretariat:
Senin - Jumat pukul 08.00 - 16.00
Sabtu pukul 08.00 - 13.00

SEKSI KEADILAN DAN
PERDAMAIAN
LEBIH JAUH TENTANG HAK CIPTA
Indonesia sebagai negara kepulauan memiliki
keanekaragaman seni & budaya yang merupakan
potensi Nasional dan salah satu sumber dari karya
intelektual yang perlu mendapat perlindungan dari
undang-undang. Kekayaan seni dan budaya ini dapat
dimanfaatkan untuk meningkatkan kemampuan
dibidang perdagangan dan industri yang melibatkan
para penciptanya. Dengan demikian, kekayaan seni
dan budaya yang dilindungi itu tidak hanya
meningkatkan kesejahteraan bagi penciptanya saja,
tapi juga meliputi aspek yang lebih luas yaitu bangsa
dan negara Republik Indonesia.
Hadirnya Undang-Undang Hak Cipta ini, tidak
terlepas dari ikut sertanya negara Indonesia dalam
Agreement Establishing The World Trade
Organization (Persetujuan Pembentukan Organisasi
Perdagangan Dunia) yang mencakup pula Agreement
On Trade Related Aspects Of Intellectual Property
Rights (Persetujuan tentang Aspek-Aspek Dagang
Hak Kekayaan Intelektual) dan Berne Convention For
The Protection Of Artistic And Literary Works
(Konvensi Berne tentang Perlindungan Karya Seni
dan Sastra).
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SEKSI KEADILAN DAN
PERDAMAIAN
Ciptaan yang dilindungi oleh Undang-Undang Hak Cipta
adalah ciptaan dalam bidang ilmu pengetahuan, seni
dan sastra yang mencakup: Buku, program komputer,
pamflet, perwajahan (lay out) karya tulis yang
diterbitkan, dan semua hasil karya tulis lain, ceramah,
kuliah, pidato dan ciptaan lain yang sejenis dengan itu,
alat peraga yang dibuat untuk kepentingan pendidikan
dan ilmu pengetahuan, lagu atau musik dengan atau
tanpa teks, drama atau drama musical, tari, koreografi,
pewayangan, dan pantomin, seni rupa dalam segala
bentuk seperti seni lukis, gambar, seni ukir, seni
kaligrafi, seni pahat, seni patung, kolase, dan seni
terapan, arsitektur, peta, seni batik, fotografi,
sinematografi, terjemahan, tafsir, saduran, bunga
rampai, database, dan karya lain dari hasil
pengalihwujudan.
Untuk memperoleh perlindungan Hak Cipta dapat
dilakukan
dengan
mengajukan
permohonan
pendaftaran ciptaan ke Direktorat Jenderal Hak
Kekayaan Intelektual, pada Departemen Kehakiman
dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia.
(Ditulis Oleh: Budiyanto SH, MH)
*******
Bagi umat Paroki yang menghadapi masalah hukum
dan memerlukan solusi, kami 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: 0818 166 667 dengan
kata kunci “KONSULTASI UMAT PAROKI”, nanti akan
dihubungi kembali.

