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HARI MINGGU BIASA XXX 

 

Mazmur Tanggapan:   
―Aku mengasihi Engkau, ya Allah, kekuatanku.‖ 
 

Renungan Bacaan Mat. 22 : 34 - 40 
Hidup membutuhkan banyak sekali pedoman agar 
orang tidak menjadi liar. Namun, semua peraturan itu 
harus berurat akar pada perintah kasih. Peraturan 
yang benar dan baik harus mengungkapkan kasih, 
bukan sebaliknya, melawan kasih.  
 

Kasih kepada Allah dan sesama hendaknya menjadi 
motor sekaligus kompas pelaksanaan pedoman. 
Kasih kepada Allah yang tidak terwujud dalam 
tindakan mengasihi orang lain, sesungguhnya kosong 
belaka. Dan, kasih kepada sesama, tanpa mengasihi 
Tuhan, kasih itu akan cepat musnah, tidak mampu 
bertahan mengatasi tantangan yang muncul. 
 

 

 
 

 

 
 

 
Tanggal 2 November adalah Hari Peringatan Arwah 
Semua Orang Beriman. Perayaan Ekaristi secara live-
streaming untuk mendoakan arwah akan diadakan pada 
pukul 18.00.  
 

Form Intensi Misa Arwah tersedia di pos security. 
Pengembalian form Intensi Misa Arwah paling lambat 
pada hari Selasa, 27 Oktober 2020. 
 

 
 
 

 
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 dan klik gambar lonceng, untuk 
mendapatkan notifikasi saat live-streaming dimulai.  
 

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

 
 

 
 

SEKSI LITURGI 
 

 

SEKSI LITURGI 

SEKSI KOMUNIKASI 
SOSIAL 

http://bit.ly/GerejaStYohanesBosco
https://www.instagram.com/santoyohanesbosco/
https://www.facebook.com/santoyohanesbosco/
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Dalam masa pandemi Covid-19 ini, 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, 30 Oktober 2020 

 Tema: Into The Unknown 

 Pembicara: Kak Matthew 

 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, 27 Oktober 2020 pukul 19.30 - 21.00 WIB. 
 

Acara: 
 Praise & Worship 
 Firman oleh: Pastor Yohanes Boedirahardjo, SDB 
 Tema: Ekaristi: Jalan Raya ke Surga  
 
Meeting ID Zoom: 570 896 5488 
Link: http://bit.ly/onlinepdpkkdonbosco 
Password: PDDB 
 

 

Live-streaming : Youtube pdpkk donbosco 
ink: 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 

 

http://bit.ly/onlinepdpkkdonbosco
http://bit.ly/channelpdpkkdonbosco
https://linktr.ee/pdpkkdonbosco
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Seksi Ketekese Paroki Danau Sunter Gereja St. 
Yohanes Bosco  menyelenggarakan KEP 18 (Kursus 
Evangelisasi Pribadi)  untuk warga umat Katolik 
yang ingin memiliki keahlian mewartakan Kabar 
Sukacita Kristus yang bisa diandalkan baik di 
lingkungan, paroki maupun Keuskupan. 

 

Kursus akan dilaksanakan pada: 
- Kamis, 5 November 2020 s/d 10 September 2021 
- Pukul 19.00 - 21.00 WIB 
 

Rekoleksi Awal dan misa pembuka diadakan pada 
tanggal 24 Oktober 2020 (pukul 10.00 pagi) dan 31 
Oktober 2020 (pukul 09.00 pagi). 
 
Cara Registrasi (untuk mendapatkan Link ZOOM, 
Meeting ID dan Meeting Password): 
- Daftarkan diri Anda sekarang dengan meng-klik link 
biru ini https://www.bit.ly/Kep18 dan dapatkan  link 
ZOOM 1 hari sebelum acara. 
 

Donasi pengganti buku IDR. 100rb  
Disalurkan ke Rek. BCA No. 2611220890 a/n Lily 
Abidin 
 
Note bagi Peserta: 
 - Gunakan nama asli pada perangkat ZOOM. 
 - Memakai pakaian yang sopan. 
 
Informasi lebih lanjut, hubungi: 
081808561832 Grace 
082114830473 Kristin 
081290929156 There 
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Kami dari Seksi Kerasulan Keluarga (SKK) akan 
mengadakan Misa Hari Ulang Tahun Perkawinan 
(HUP) secara online via Zoom. 
 

Misa akan dipersembahkan oleh P. Andre Delimarta, 
SDB pada: 
~ Hari/Tanggal: Sabtu, 31 Oktober 2020 
~ Waktu: Pukul 18.00 s/d selesai. 
 

Untuk itu, mohon bantuan agar teman-teman, serta 
Bapak/Ibu Ketua Lingkungan untuk turut mengajak 
umatnya (Pasutri), serta memberitahukan hal ini 
sebagai undangan kepada umat di grup Lingkungan-
nya—khususnya bagi yang HUP di bulan Oktober 2020. 
 

Info dan pendaftaran: 
Ade (Hp: 0812 989 3424) Sylvi (Hp: 0821 1000 1633) 
Melani (Hp:0878 8576 7388) 

 
 
 
 
 
 

 

HINDARI INFO / BERITA HOAKS 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 

SEKSI KATEKESE SEKSI KERASULAN 
KELUARGA 

 

HUMAS KAJ 

https://www.bit.ly/Kep18
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PERANAN MEREK 

DALAM PERDAGANGAN GLOBAL 
 

Salah satu perkembangan yang aktual dan 
memperoleh perhatian seksama dalam masa sepuluh 
tahun terakhir ini dan kecenderungan yang masih 
akan berlangsung di masa yang akan datang adalah 
semakin meluasnya arus globalisasi baik di bidang 
sosial, ekonomi, budaya maupun bidang kehidupan 
lainnya. Perkembangan teknologi informasi dan 
transportasi telah menjadikan kegiatan di sektor 
perdagangan meningkat secara pesat dan bahkan 
telah menempatkan dunia sebagai pasar tunggal 
bersama. 
 

Era perdagangan global hanya dapat dipertahankan 
jika terdapat iklim persaingan usaha yang sehat, 
dimana merek akan memegang peranan yang sangat 
penting dan memerlukan sistem pengaturan yang 
lebih memadai. Maka berdasarkan pertimbangan 
tersebut dan sejalan dengan perjanjian-perjanjian 
internasional yang telah diratifikasi oleh negara 
Indonesia serta pengalaman melaksanakan 
administrasi merek, maka Pemerintah mengadakan 
penyempurnaan terhadap undang-undang merek 
lama melalui Undang-Undang No.20 Tahun 2016 
Tentang Merek dan Indikasi Geografis. 
 

Beberapa perbedaan yang menonjol dalam undang-
undang ini dibandingkan undang-undang merek yang 
lama antara lain menyangkut proses penyelesaian 
permohonan dimana pemeriksaan substantif 
dilakukan setelah permohonan dinyatakan memenuhi 
syarat secara administratif. Hal ini dimaksudkan agar 
dapat lebih cepat diketahui apakah permohonan 
tersebut disetujui atau ditolak dan memberi 
kesempatan kepada pihak lain untuk mengajukan 
keberatan terhadap permohonan yang telah disetujui 
untuk didaftar. 
 

Selain perlindungan terhadap merek dagang dan 
merek jasa, dalam undang-undang ini diatur juga    
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perlindungan terhadap indikasi-geografis yaitu tanda 
yang menunjukkan daerah asal suatu barang karena 
faktor lingkungan geografis, termasuk faktor alam atau  
faktor manusia atau kombinasi dari kedua faktor 
tersebut, memberikan ciri dan kualitas tertentu pada 
barang yang dihasilkan. 
 

Dengan undang-undang ini terciptalah pengaturan 
merek dalam satu naskah (single text) sehingga lebih 
memudahkan masyarakat menggunakannya. Dalam hal 
ini ketentuan-ketentuan dalam undang-undang merek 
lama, yang substansinya tidak diubah, dituangkan 
kembali dalam undang-undang ini. 
(Tulisan oleh: Budiyanto, SH, MH) 
 

Bagi umat Paroki yang menghadapi masalah hukum 
dan memerlukan solusi, Seksi Keadilan & Perdamaian 
memberikan konsultasi hukum cuma-cuma. Hubungi 
Budiyanto di WA 0818 166 667 dengan kata kunci 
―KONSULTASI UMAT PAROKI‖ (nanti akan dihubungi 
kembali). 

 
 

 
 
 

EPIDEMIK KOLERA 
 

Sejak Juli 1854, kota Turin diserang penyakit kolera 
dan ratusan orang meninggal. Segala usaha sudah 
dilakukan pemerintah untuk menghentikan penyakit ini, 
namun tidak berhasil. 
 

Pada September 1854, Don Bosco minta kepada anak-
anaknya untuk membantu korban kolera dengan janji 
bahwa, barang siapa percaya kepada Bunda Maria 
Penolong Umat Kristiani dan mengenakan medalinya, 
serta setiap hari berdoa Bapa Kami, Salam Maria, dan 
Kemuliaan, akan selamat. 
 

Para korban penyakit kolera merasa heran, mengapa 
murid-murid Oratori Don Bosco tidak tertular, malah 
membantu mereka. Peristiwa ini mendapat perhatian 
masyarakat luas sehingga diberitakan di surat kabar 
L’Armonia.  
 
 
 
 
 
 

 

SEKSI KEADILAN & 
PERDAMAIAN 

SEKSI KEADILAN & 
PERDAMAIAN 

INTERMEZZO 


