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SEKSI LITURGI

SEKSI LITURGI

HARI MINGGU ADVEN KE-4

SAKRAMEN TOBAT

Mazmur Tanggapan:
“Aku hendak menyanyikan kasih setia-Mu, ya Tuhan”

Mari kita persiapkan diri kita menyambut kelahiran
Tuhan Yesus dengan Penerimaan Sakramen Tobat di
Gereja.

Renungan Bacaan Luk. 1 : 26 - 38
Kabar Sukacita yang dibawa oleh Malaikat Gabriel
kepada Santa Perawan Maria adalah awal dari
pemenuhan seluruh janji Allah sejak Perjanjian Lama.
Yang luar biasa ialah bahwa pemenuhan janji Allah
melalui peristiwa kedatangan Yesus Kristus di dunia
ini, diawali dengan suasana dasar: kesederhanaan.
Kesederhanaan diri Maria, sikapnya dan jawabannya.
Tetapi, Allah membuat itu semua. Dari yang kecil dan
sederhana itu dimulailah karya penyelamatan Allah
yang besar. Melalui kesediaan hamba Tuhan, yakni
Maria, Allah menganugerahkan Penyelamat kepada
umat manusia.

Jadwal: 21-22 Desember, pukul 17:00 - 19:00.
Umat yang boleh menerima sakramen tobat di gereja
adalah mereka yang berada dalam kondisi sehat,
berusia 18-59 tahun dan terdaftar di BIDUK paroki.
Quota harian 70 orang.
Umat mendaftar sendiri dengan Google form. Link
http://bit.do/JadwalSakramenTobat (bisa juga dilihat di
website Paroki).

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.
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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.
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SEKSI KEPEMUDAAN
PD DOMINO
Shalom! Persekutuan Doa pada hari Jumat, 25
Desember 2020 dan Jumat, 1 Januari 2021 diliburkan
dulu, ya..
Kami mengundang teman-teman OMK untuk bertemu
lagi di Persekutuan Doa Dominic Savio pada:
 Hari/tanggal: Jumat, 8 Januari 2021
 Tema: Kanvas Kosong
 Pembicara: Kak Yulianto
 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, 22 Desember 2020 pukul 19.30 - 21.00 WIB.
Acara:
 Praise & Worship
 Firman oleh: Romo Uut Putranto, Pr
 Tema: “Siapakah Tiga Majus?”
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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SEKSI PENGEMBANGAN
SOSIAL EKONOMI

TIM GUGUS
KENDALI PAROKI

Dibutuhkan segera: Kurir
Syarat : Bisa mengendarai motor &/mobil, punya SIM
A dan/atau SIM C, memahami/tahu jalan di Jakarta,
single, rajin, dan bertanggung jawab.

PENERIMAAN KOMUNI KUDUS untuk umat yang
tidak bisa mengikuti Perayaan Ekaristi offline.
Yang dilayani: umat beriman Katolik yang telah
dibaptis, telah menyambut Komuni Pertama,
terdaftar di BIDUK paroki dan wajib mengikuti Misa
Online secara penuh.

CP: Johan 0889-7776-6600

SEKSI SANTO YUSUF
Telah kembali ke pangkuan Bapa di Surga, umat dari
Lingkungan St. Fransisca Romana, Wilayah St.
Yoakim:
 Bpk. Felix Anthony Reynold Pandhega (dalam
usia 61 tahun) pada tanggal 13 Desember 2020.
Marilah kita doakan semoga arwah Bp Felix
beristirahat dengan damai di Surga. Amin.

KAJ
Keuskupan Agung Jakarta (KAJ) mengimbau umat
Katolik untuk tidak mudik, bepergian, atau pergi ke
tempat ramai pada perayaan Natal 2020; dalam
rangka mendukung usaha pemerintah mengendalikan
penyebaran Covid-19. Demikian disampaikan
Sekretaris Jenderal KAJ Rm. V. Adi Prasojo, Pr.
dalam video Keterangan Pers Persiapan Natal 2020
di Masa Pandemi.
“Marilah bergandengan hati dengan seluruh
komponen masyarakat untuk memastikan bahwa kita
bertanggung jawab kepada sesama, bertanggung
jawab atas kesehatan dan keselamatan orang lain,”
papar Rm. Adi dalam video tersebut.
KAJ juga mengajak umat Katolik merayakan sukacita
Natal di masa pandemi Covid-19 ini dalam
keheningan dan kesederhanaan. Dan tidak lupa,
selalu melaksanakan 3M: menjaga jarak, memakai
masker, dan mencuci tangan.
Video: https://youtu.be/4vOClR0fm7g

Apa yang harus disiapkan? Piksis, Kantong Piksis,
Tas Kalung, Kain Korporal, Meja Altar bertaplak: salib
dan lilin (penjelasan silakan dibaca di Sangkakala edisi
6 Desember 2020; Klik link berikut ini https://www.styohanesbosco.org/index/bosco/files/skkl-1028.pdf )
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 dan 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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TIM GUGUS
KENDALI PAROKI
PPK Offline:
 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.

Halaman 4

TIM GUGUS
KENDALI PAROKI
JADWAL MISA MALAM NATAL &
HARI RAYA NATAL

PPK Online:
 Setelah daftar ke Ketua Lingkungan, mengantarkan
piksis kosong (dituliskan di kertas kecil berapa SMK
yang diminta, ditempel diatas piksis) ke pengurus
lingkungan.
 PPK datang ke gereja sesuai jadwal yang ditentukan,
memakai baju yang sopan dan pantas.
 Seluruh kendaraan diparkir di luar komplek Gereja,
PPK berjalan kaki masuk ke komplek gereja melalui
gerbang utama.
 Proses scan QR code oleh petugas pelaksana.
 Ikuti jalur antrian pejalan kaki menuju lokasi
pengambilan SMK di Kapel Getsemani.
 Saat masuk ke Kapel:
o Langsung menuju meja dengan nama wilayah
sendiri. Sebutkan nama yang tertera di Piksis
kepada prodiakon.
o Mengambil sendiri piksis Anda, kemudian
menunjukkan nama yang tertera di piksis kepada
prodiakon untuk memastikan Anda telah mengambil
piksis yang tepat.
o Membungkus Piksis dengan kantong piksis,
kemudian memasukan ke dalam tas kalung/kantong.
o PPK wajib langsung pulang ke rumah, tidak
diperbolehkan singgah ke tempat lain.
Tata Ibadat, pedoman Penerimaan Komuni Kudus di rumah
dan doa-doa bisa didapatkan dari Ketua Lingkungan.

PENGIRIMAN PIKSIS KOSONG
UNTUK SMK MISA ONLINE
Bagi PPK MISA ONLINE yang ingin mengambil SMK
untuk 2 misa tanggal 24 & 25 Desember, mohon
siapkan 2 piksis; setiap piksis harus ditandai:
~ Piksis 24 Desember ditempel tambahan catatan 24
~ Piksis 25 Desember ditempel tambahan catatan 25
(Bagi yang hanya daftar salah satu tanggal, tetap wajib
ditempel catatan tanggal ini).
Pengurus Lingkungan harap kirim ke gereja paling
lambat 23 Desember, pukul 12.00 siang
Bagi umat yang dilayani PPK Prodiakon untuk 2
misa 24 & 25 Desember, maka Tas Kalung & Kantong
Piksis setelah digunakan pada 24 Desember, dikirim ke
gereja (serahkan ke sekuriti) pada 25 Desember, paling
lambat pukul 6.30 pagi dengan diberi catatan: PPK
Prodiakon Wilayah……. Tas Kalung wajib dicantumkan:
nama, alamat, nomor telepon, dan nama Lingkungan.

