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SEKSI LITURGI
HARI MINGGU ADVEN KE-2
Mazmur Tanggapan: :
“Perlihatkanlah kepada kami kasih setia-Mu, ya
Tuhan, dan berilah kami keselamatan yang dari pada
Mu”
Renungan Bacaan Mrk. 1 : 1 - 8
Yohanes Pembaptis dipanggil dan diutus untuk
merintis jalan Tuhan Yesus. Tugas Yohanes
Pembaptis ialah mempersiapkan orang-orang dengan
semangat pertobatan.
Pada Injil hari ini, orang-orang menanggapi ajakan
dan seruan Yohanes itu. Mereka datang dan
mengaku dosa dan mau dibaptis. Pertobatan itu
bukan sekedar pengakuan dosa dimulut, tetapi
mencakup perubahan perikehidupan dan mau
bermati raga. Hidup dan penampilan yang penuh mati
raga dari Yohanes telah menjadi contoh pertobatan
yang mesti dilaksanakan

.

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

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, 11 Desember 2020
 Tema: Buka-bukaan
 Pembicara: Kak Roy Avis
 Pukul: 19.30
 Tempat: melalui media Zoom (link menyusul)
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, 08 Desember 2020 pukul 19.30 - 21.00 WIB.
Acara:
 Praise & Worship
 Firman oleh: Bpk. Bram Wongkar
 Tema: “Melepaskan Diri Dari Keterikatan”
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..
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TIM GUGUS
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TIM GUGUS
KENDALI PAROKI

Keuskupan Agung Jakarta mengeluarkan Kebijakan
bahwa Gereja dapat menjalankan PENERIMAAN
KOMUNI KUDUS untuk umat yang tidak bisa
mengikuti Perayaan Ekaristi secara offline (hadir
di Gereja). Yang dilayani adalah semua umat beriman
Katolik yang telah dibaptis dan telah menyambut
Komuni Pertama dan wajib mengikuti Misa Online
secara penuh. Saat ini hanya untuk umat yang
terdaftar di BIDUK paroki.
Apa yang harus disiapkan?
1. Piksis: wadah untuk simpan Sakramen Maha
Kudus (SMK) – Hosti yang sudah dikonsekrir.
Jika piksis sulit diperoleh, maka dapat digunakan
tempat Rosario berbentuk bulat yang diberi
alas kain putih. Piksis diberi label Nama PPK –
Wilayah/Lingkungan (ditempel di atas piksis).
2. Kantong Piksis: untuk membungkus piksis
sebelum dimasukkan ke dalam Tas Kalung.
3. Tas Kalung: tas yang digantungkan ke leher
untuk membawa piksis.
4. Kain Korporal: Kain putih untuk meletakkan
piksis di atas meja altar.
5. Meja Altar bertaplak: salib dan lilin.

Untuk poin 1 – 4, paroki menyediakan Paket PPK,
umat dapat memesan melalui Ketua Lingkungan.
Paket tidak untuk dijual, umat dipersilahkan
menyumbang sukarela melalui Ketua Lingkungan
untuk pengganti biaya pembuatan.

Siapa yang dapat mengambil Sakramen Maha
Kudus (SMK) di gereja?
 Pelayan Pembawa Komuni (PPK): salah satu
anggota keluarga yang berusia 18 – 59 tahun,
beriman Katolik, sehat jasmani dan rohani dan telah
menerima Sakramen Baptis, Ekaristi dan
Penguatan.
 Prodiakon Lingkungan/Wilayah atau Suster,
Bruder, Frater berusia 18 – 59 tahun: mengambil
SMK untuk keluarga yang tidak mempunyai PPK di
rumah.
Kapan & Bagaimana Prosedur Pengambilan SMK?
1. Mendaftarkan diri ke Ketua Lingkungan baik PPK
dan keluarga yang diambilkan SMK.
2. PPK Offline: PPK mengikuti misa offline sekaligus
mengambilkan SMK untuk anggota keluarganya
yang mengikuti misa online di rumah.
3. PPK Online: PPK datang ke gereja (sesuai jadwal
yang diberikan) mengambilkan SMK untuk seluruh
keluarga yang didaftarkan. PPK dan keluarga
mengikuti Misa online secara penuh.
4. PPK Prodiakon: akan mengambilkan SMK untuk
umat di wilayah yang dilayani. Prodiakon hanya
mengantarkan SMK di depan rumah.
Umat
menerima dan menjalankan seluruh tata ibadat
sesuai panduan.
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PPK Offline:
 Membawa piksis, kantong piksis dan tas kalung
saat misa offline di gereja
 Saat penerimaan komuni dan sudah berdiri di
depan Pastor/Prodiakon, PPK memberikan
isyarat dengan jari tangan sejumlah anggota
keluarga yang akan menerima SMK di rumah
(sesuai dengan yang didaftarkan).
 PPK menyimpan piksis yang sudah diisi SMK ke
tas kalung.
 Setelah itu PPK menyambut SMK untuk dirinya
sendiri.
 Setelah duduk di bangku, keluarkan piksis dan
bungkus dengan kantong piksis, masukkan
kembali ke tas kalung.
 Selesai Misa langsung pulang ke rumah dengan
membawa SMK dalam Piksis penuh hormat, tiba
di rumah, ikuti Tata Ibadat ketika sampai di
rumah dan Pedoman Penerimaan Komuni.
 Sambil menunggu PPK pulang, keluarga di
rumah yang sudah mengikuti misa online
tetap dalam suasana doa.
 Sebelum menyambut komuni, silakan didoakan
doa Bapa Kami, Anak Domba Allah, kemudian
menyambut komuni dengan penuh hormat.

 Seluruh kendaraan diparkir di luar komplek
Gereja, PPK berjalan kaki masuk ke komplek gereja
melalui gerbang utama.
 Melakukan proses scan QR code oleh petugas
pelaksana.
 Ikuti jalur antrian pejalan kaki menuju lokasi
pengambilan SMK di Kapel Getsemani (belakang
Plaza Maria). Umat wajib antri dan mengikuti arahan
petugas.

PPK Online:
 Setelah mendaftarkan ke Ketua Lingkungan,
mengantarkan piksis kosong (dituliskan di
kertas kecil berapa SMK yang diminta, ditempel
diatas piksis) ke pengurus lingkungan. Pengurus
Lingkungan mengantarkan ke gereja pada hari
Jumat.
 PPK datang ke gereja pada hari Minggu
(sesuai jadwal yang ditentukan) dengan memakai
baju yang sopan dan pantas.

 Saat masuk ke Kapel:
 Langsung menuju meja dengan nama wilayah
sendiri.
 Sebutkan nama yang tertera di Piksis kepada
prodiakon.
 Mengambil sendiri piksis Anda, kemudian
menunjukkan nama yang tertera di piksis
kepada prodiakon untuk memastikan Anda telah
mengambil piksis yang tepat.
 Membungkus piksis dengan kantong piksis,
kemudian memasukkannya ke dalam tas
kalung/kantong.
 Keluar dari kapel melalui pintu samping. PPK
wajib langsung pulang ke rumah, tidak
diperbolehkan singgah ke tempat lain.
 Dalam perjalanan pulang, PPK harus membawa
piksis dengan hormat, ditempatkan di tempat yang
bermartabat, bukan ditaruh di bawah dan tidak
boleh jatuh ke tanah.
Tata Ibadat, pedoman Penerimaan Komuni Kudus di
rumah dan doa-doa bisa didapatkan dari Ketua
Lingkungan. Informasi lebih lanjut dan detail dapat
ditanyakan kepada Ketua Lingkungan masingmasing.

