Edisi No. 1032: 3 Januari 2021

SEKSI LITURGI
HARI RAYA PENAMPAKAN TUHAN
Mazmur Tanggapan:
“Kiranya segala bangsa menyembah Engkau ya
Tuhan”
Renungan Bacaan Mat. 2 : 1 - 12
Allah menjanjikan keselamatan bagi semua bangsa.
Dalam Yesus, janji keselamatan itu mendapatkan
pemenuhannya. Yesus menjadi keselamatan bagi
semua bangsa, baik Yahudi maupun bukan Yahudi.
Semestinya semua orang memberi penghormatan
dan mewujudkan ajaran-Nya. Dan, penghormatan
serta kesediaan mewujudkan ajaran-Nya memberikan
kebahagiaan besar karena mereka akan semakin erat
bersatu dengan Tuhan sumber keselamatan.

Halaman 1

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, lalu klik gambar lonceng, untuk
mendapatkan notifikasi saat live-streaming dimulai.
ADORASI EKARISTI MISIONER
BERSAMA KELUARGA
Berdoa bagi Anak-anak & Remaja
Sepanjang Januari 2021 setiap pukul 20.00 WIB, mari
kita mengajak seluruh keluarga untuk ADORASI
MISIONER. Secara khusus kita berdoa bagi anak dan
remaja di seluruh dunia, teristimewa di keuskupan
kita. Semoga mereka mampu menjadi rasul-rasul cilik
Tuhan Yesus yang dengan penuh sukacita mewartakan
Injil Tuhan kepada sesama serta menghayati semangat
2D2K (Doa, Derma, Kurban, dan Kesaksian). Juga
membangkitkan semangat solidaritas terhadap sesama
yang membutuhkan uluran kasih mereka, sesuai motto
"Children Helping Children" yang mereka hidupi.
Ikuti melalui http://bit.ly/hidupTV
Jadwal Paroki Danau Sunter: Sabtu, 9 Januari 2021
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DEWAN PAROKI
Kebijakan Keuskupan Agung Jakarta tahun 2021,
umat yang mengikuti Misa Online dapat menyalurkan
Kolekte melalui transfer ke BCA 5000307701 a.n.
PGDP Grj Santo Yohanes Bosco.
Nilai transfer dengan menambahkan kode angka 88
(contoh: Rp. 200.088 atau 1.000.088).
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, 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 terkasih, kita akan berkumpul
kembali dalam PD & Doa Syafaat online pada hari
Selasa, 5 Januari 2021. Acara akan diisi dengan Misa
Kudus, Perayaan Natal 2020 dan Tahun Baru 2021
via Zoom dan Youtube pdpkk donbosco.
Misa kudus akan dipersembahkan oleh Rm. Andre
Delimarta SDB, dimulai pukul 19.30 - selesai.
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
Marilah kita bersama-sama memuji dan menyembah
Tuhan, mendengar Firman-Nya, dan berdoa syafaat
bersama, baik itu untuk Negara, kota, Gereja, Paroki,
komunitas, keluarga dll.
Semoga keadaan dapat kembali pulih dan normal.
Amin. Ditunggu partisipasinya..
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Halaman 3

SEKSI KEADILAN
DAN PERDAMAIAN

SEKSI KEADILAN
DAN PERDAMAIAN

PERLINDUNGAN KONSUMEN
Perkembangan pembangunan perekonomian pada
umumnya, dan khususnya di bidang perindustrian
dan perdagangan nasional, telah menghasilkan
berbagai variasi barang dan/atau jasa yang dapat
dikonsumsi. Di samping itu, globalisasi dan
perdagangan bebas yang didukung oleh kemajuan
teknologi telekomunikasi dan informatika telah
memperluas ruang gerak arus transaksi barang
dan/atau jasa yang ditawarkan bervariasi, baik
produksi luar negeri maupun dalam negeri.

3. Importir barang bertanggung jawab sebagai pembuat
barang yang diimpor apabila importasi barang
tersebut tidak dilakukan oleh agen atau perwakilan
produsen luar negeri.
4. Pelaku usaha yang memproduksi barang yang
pemanfaatannya berkelanjutan dalam batas waktu
sekurang-kurangnya 1 (satu) tahun wajib
menyediakan suku cadang dan atau fasilitas purna
jual dan wajib memenuhi jaminan atau garansi sesuai
dengan yang diperjanjikan.
(Ditulis oleh Budiyanto, SH, MH)

Kondisi yang demikian pada satu pihak memberikan
manfaat bagi konsumen karena kebutuhan akan
barang dan/atau jasa yang diinginkan dapat
terpenuhi, serta semakin terbuka lebar kebebasan
untuk memilih aneka jenis dan kualitas barang
dan/atau jasa sesuai dengan keinginan dan
kemampuan konsumen.

Bagi umat Paroki yang menghadapi masalah hukum
dan memerlukan solusi, 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:
0818166667 dengan kata kunci “KONSULTASI UMAT
PAROKI”, nanti akan dihubungi kembali.

Sedangkan di pihak lain, kondisi tersebut dapat
mengakibatkan kedudukan pelaku usaha dan
konsumen tidak seimbang dan konsumen berada
pada posisi yang lemah. Konsumen menjadi obyek
aktivitas bisnis untuk meraup keuntungan yang
sebesar-besarnya oleh pelaku usaha melalui kiat
promosi, cara penjualan, serta penerapan perjanjian
standar yang merugikan konsumen.
UU No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan
Konsumen memuat beberapa tanggung jawab
pelaku usaha yang meliputi hal-hal sebagai berikut:
1. Pelaku usaha bertanggung jawab memberikan
ganti rugi atas kerusakan, pencemaran, dan/atau
kerugian konsumen akibat mengkonsumsi barang
dan/atau
jasa
yang
dihasilkan
atau
diperdagangkan.
2. Pelaku usaha periklanan bertanggung jawab atas
iklan yang diproduksi dengan segala akibat yang
ditimbulkan oleh iklan tersebut.

INTERMEZZO
EPIFANI (PENAMPAKAN TUHAN)
Epifani berasal dari bahasa Yunani ‘epiphaneia’ yang
berarti menampakkan diri. Hari Raya Epifani berarti Hari
Raya Penampakan Tuhan kepada semua bangsa
(yang diwakili oleh tiga orang bijak dari Timur).
Hari Raya Penampakan Tuhan memiliki makna rohani
mendalam. Pertama, kita semua dipanggil untuk
menemukan Yesus yang baru lahir. Kedua, Tuhan
membimbing kita untuk menemukan Yesus sesuai
dengan keadaan dan cara berpikir kita. Ketiga, kita
hendaknya menyembahNya dengan mengakui Ia
sebagai Juru Selamat. Keempat, pertemuan dengan
Yesus hendaknya membuat hidup kita berubah.
Menurut sejarah, Epifani mulai dirayakan pada Abad ke3 (tanggal 6 Januari) untuk menghormati Pembaptisan
Yesus. Di kemudian hari, Gereja memperbolehkan
untuk menggeser hari raya ini ke hari Minggu terdekat.
Selamat menyambut Epifani. Alleluya!

