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HARI MINGGU BIASA XXVII 

 

Mazmur Tanggapan:   
 

“Kebun anggur Tuhan ialah umat Israel.” 
 

Renungan Bacaan Mat. 21 : 33 - 43 
Kasih Allah yang pada awal mulanya diserahkan 
kepada Bangsa Israel, kini diserahkan kepada 
Gereja. Gereja dipanggil untuk melakukan kehendak 
Allah, yaitu menjadi penggarap kebun anggur. 
Namun, perilaku Israel juga dapat terjadi dalam diri 
Gereja, yaitu ingin merebut kepemilikan kebun. 
Perilaku merebut kebun merupakan kejahatan.  
 

Setiap pengikut Kristus harus memurnikan hidup 
batin dari unsur-unsur yang menjauhkan kehadiran 
Yesus sendiri yang mau menyelamatkan. Pengikut 
Kristus harus terus-menerus menyadari sisi-sisi Ilahi 
dalam hidupnya. Mereka hendaknya membiarkan 
Tuhan berkarya dalam hidupnya. Setiap orang 
bertugas menggarap hidup, tetapi bukan untuk 
memiliki hidupnya. 

 
 

 

 
 

 

  
 

MISA ONLINE PAROKI DANAU SUNTER 
 

Mari kita ikuti bersama 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.  
 

Ikuti juga renungan harian dari P. Andre Delimarta via 
https://www.instagram.com/santoyohanesbosco/ atau 
https://www.facebook.com/santoyohanesbosco/  
 

 
 

 
 

SEKSI LITURGI 
 

 

SEKSI KOMUNIKASI 
SOSIAL 
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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 serta 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 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, 9 Oktober 2020 

 Tema: Hi, Bye, Mama 

 Pembicara: Kak Isodorus Dedy 

 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 akan diselenggarakan pada: 
Selasa, 6 Oktober 2020 pukul 19.30 - 21.00 WIB. 
 

Acara: 
 Praise & Worship 
 Firman oleh: Bpk. Joppy Joseph Taroreh 
 Tema: Terobosan Jaman Now 
 
 

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-sama memuji-menyembah Tuhan, 
mendengar Firman-Nya dan berdoa syafaat 
bersama, baik itu untuk Negara, kota, Gereja, Paroki, 
komunitas, keluarga dll.  
 

Semoga keadaan dapat kembali pulih & normal. Amin. 
Ditunggu  partisipasinya.. 

 

DEWAN PAROKI 
 

 

 
SEKSI KEPEMUDAAN 

 

PERSEKUTUAN DOA 
DON BOSCO 
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Pada tanggal 18 Oktober 2020, Gereja akan  
merayakan Hari Minggu Misi Sedunia. Mengapa 
kita merayakan Hari Minggu Misi? Menurut Paus 
Fransiskus, Hari Minggu Misi menjadi kesempatan 
seluruh umat Kristiani untuk memperbarui komitmen 
akan panggilan misi yang ada dalam diri umat 
beriman.  
 

Sadar atau tidak, bahwa kita semua yang telah 
dibaptis, kita mempunyai tugas perutusan. Apa tugas 
kita? Yang jelas kita dipanggil untuk menjadi saksi 
Kristus di tengah dunia ini.  
 

Dalam pesan Minggu Misi, Paus Fransiskus 
mengajak kita untuk keluar dari diri sendiri. Di tengah 
penderitaan dan tantangan zaman ini yang 
disebabkan oleh wabah virus Corona, kita diajak 
untuk berani menjawab pertanyaan Tuhan yang 
ditujukan kepada Nabi Yesaya: “Ini aku, utuslah aku” 
(Yes 6:8). 
 

Bagaimana cara kita untuk menjadi saksi Kristus di 
tengah pandemi Covid-19 ini? Ada banyak cara 
sederhana yang dapat kita lakukan. Kita bisa melihat 
di sekeliling kita, dengan berbagi dan melakukan 
solidaritas bagi saudara-saudari kita yang 
membutuhkan uluran tangan kita. Kita berani keluar 
dari diri sendiri, dengan tidak bertindak egois, hanya 
memikirkan diri kita sendiri. Mengapa ini penting? 
Dengan mengasihi orang lain, kita tentu juga akan 
mentaati apa yang menjadi peraturan pemerintah, 
untuk tinggal di rumah, menjaga kesehatan dengan 
rajin mencuci tangan, serta menggunakan masker. 
Dengan melakukan tindakan ini, berarti kita juga 
mencintai keluarga, mencintai orang-orang di 
sekeliling kita. 
 
Sr. Yohana SRM 
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Dalam Misa di Gereja St. Marta tahun 2019, Paus 
Fransiskus berkata, para imam tidak boleh menjadi 
fungsionaris, atau seperti karyawan dengan jam kerja 
yang ditetapkan. Jika begitu, apa tandanya bahwa 
seorang imam baik-baik saja? Jawabannya adalah 
kegembiraan! Ketika seorang imam tidak menemukan 
sukacita dalam dirinya, ia harus bertanya pada dirinya 
sendiri: Mengapa?  
 

Kita sudah mengenal kegembiraan Don Bosco „kan? 
Karena dia membuat orang lain gembira, maka dirinya 
pun bersukacita. Oleh karena itu, marilah kita memohon 
kepada Tuhan, melalui perantaraan Don Bosco, agar 
mencurahkan rahmat sukacita bagi para imam. Dengan 
sukacita maka para imam akan memiliki perasaan yang 
benar dalam pelayanan pastoral. *** 
 

 
Pada tanggal 7 Oktober 2020 pukul 17:00 di Gereja 
St. Yohanes Bosco akan diadakan upacara tahbisan 
Imam SDB oleh Ignatius Kardinal Suharyo. Mereka 
adalah Viktorius Koli Koten, SDB (33) dan 
Ferdinandus ‘Arjuna’ Ola Amang, SDB (34). 
 

Mohon dukungan doa dari umat untuk kedua calon 
Imam SDB ini. Semoga upacara berjalan lancar dan 
kedua calon Imam dapat menjadi Gembala yang Baik 
dan meneladani Don Bosco.  Amin. *** 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 

HARI MINGGU MISI 
SEDUNIA (1) 

TAHBISAN IMAM 
 


