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HARI MINGGU PRAPASKAH III 

 

Mazmur Tanggapan:  
“Pada-Mu, Ya Tuhan,ada sabda kehidupan abadi.” 
 
Renungan Bacaan Yoh. 2 : 13 - 25 
Yesus menegaskan bahwa kanisah sebagai tempat 
ibadah harus dibersihkan dari sifat jual beli atau 
perdagangan. Ia menegaskan bahwa yang perlu 
dibangun adalah diri setiap orang sehingga mereka 
mempunyai keterbukaan kepada Roh Allah yang 
akan menjadikannya kanisah baru.  
 

Sikap acuh tak acuh dalam membangun hubungan 
dengan Allah harus dirobohkan. Dengan jalan itu, 
manusia akan semakin mengerti bahwa Allah harus 
lebih diabdi dalam kanisah, kehendak Allah harus 
lebih diutamakan daripada tradisi, kesediaan setiap 
orang menjadi kanisah Roh Kudus lebih utama 
daripada membangun kembali kanisah fisik.  
 

Sikap Yesus ini membuahkan banyak perlawanan 
dan akan mengantar kepada kematian. Namun, itulah 
bukti perutusan Allah yang ingin menyelematkan 
umat-Nya. 

 
 

 

 
 

 

 
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    
 

IBADAT JALAN SALIB 
 

Dalam masa Prapaskah yang sedang kita jalani saat ini, 
kita bermati raga dengan berpuasa dan berpantang. kita 
juga diajak untuk merenungkan Kisah Sengsara 
Tuhan kita Yesus Kristus dengan Ibadat Jalan Salib. 
Umat dapat mengikuti nya secara online melalui link 
YouTube http://bit.ly/GerejaStYohanesBosco 
(Ibadat Jalan Salib dapat diikuti setiap hari Jumat 
pukul 18.00 selama masa Prapaskah).  
 

 
 

 

 

 
 
 
 
 

SEKSI LITURGI 
 

 

SEKSI KOMUNIKASI 
SOSIAL 

http://bit.ly/GerejaStYohanesBosco
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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 31 
(contoh: Rp. 200.031 atau 1.000.031). 
 

Atau scan QRIS di bawah ini dengan menggunakan 
aplikasi mobile banking / dompet elektronik seperti 
GoPay, OVO, LinkAja. 
 

 
 

M 
 
 
 

 
Shalom teman-teman 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  
hari Selasa, 9 Maret 2021, pukul 19:30 – 21:00 dengan 
acara Praise & Worship. Firman oleh Bpk Bambang 
Gunawan. Tema: Kubur Kosong, Tanda Kebangkitan 
Yesus. 
 

Meeting ID Zoom: 570 896 5488 
Link: http://bit.ly/onlinepdpkkdonbosco  
Password: PDDB 
Live-streaming : Youtube pdpkk donbosco 
Link: http://bit.ly/channelpdpkkdonbosco    
 

 
 
 
 

Allah Bapa yang maha kuasa, kami bersyukur kepada-
Mu atas Masa Prapaskah yang Kau anugerahkan 
kepada kami. Lewat Masa Prapaskah ini, Engkau 
menginginkan kami untuk menyadari segala kebaikan-
Mu. Selama Masa Prapaskah ini, Engkau melimpahkan 
rahmat untuk menyegarkan iman kami. 
 

Engkau mengajak kami untuk bertobat, menyesali 
kekurangan dan dosa-dosa kami. Engkau mendorong 
kami melepaskan diri dari belenggu nafsu yang 
menyesatkan. Engkau mengajar kami untuk hidup 
sederhana, mensysukuri segala anugerah-Mu, dan 
membantu orang-orang yang menderita. Selama Masa 
Prapaskah ini, Engkau membimbing para calon baptis 
yang akan bersatu dengan Kami melalui Sakramen 
Baptis. Dan sambil mendampingi mereka, kami pun Kau 
ajak menyegarkan rahmat Baptisan yang pernah kami 
terima dari-Mu. 
 

Semoga karena rahmat-Mu, yang Kau limpahkan 
selama Masa Prapaskah ini, kami semakin suci, 
semakin bersatu dengan umat kesayangan-Mu, dan 
berani meneladani Yesus Putra-Mu yang rela menderita 
sengsara, wafat dan bangkit untuk menyelamatkan 
kami. Sebab dialah Tuhan, pengantara kami, kini dan 
sepanjang masa (Amin). 

DEWAN PAROKI 
 

 

 

PERSEKUTUAN DOA 
DON BOSCO 

 

DOA MASA PRAPASKAH 
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MASA PRAPASKAH 
PERTEMUAN KE-3 

 

Mari kita saksikan renungan singkat yang dibawakan 
oleh Pastor Andre Delimarta, SDB, tentang 
“Membangun Sikap Persaudaraan Dengan Alam 
Ciptaan”. 
 

Silakan klik link di bawah ini  
https://youtu.be/MsJJOlHXpf0  
 

Kiranya iman kita terus bertumbuh dengan Semakin 
Mengasihi, Semakin Terlibat dan Semakin Menjadi 
Berkat. 
 
 
 
 

Jawab Yesus kepada mereka: "Rombak Bait Allah ini, 
dan dalam tiga hari Aku akan mendirikannya 
kembali."' (Yohanes 2:19) 
 

Masa Prapaskah merupakan masa penuh rahmat. 
Ajaklah seluruh anggota keluarga untuk terlibat 
aktif dalam doa, pantang/puasa dan amal, 
khususnya anak-anak yang masih membutuhkan 
bimbingan dari orang tua, sehingga masa penuh 
rahmat ini dapat dimaknai dengan sebaik-baiknya. 
Ajarkan juga anak kita untuk menyapa Malaikat 
Pelindungnya dalam doa agar ia dapat bertahan dari 
godaan selama masa pantang/puasa ini.  
 

Mari ajak anak-anak kita untuk berdoa, bernyanyi 
untuk Tuhan, menghafalkan ayat-ayat Alkitab, 
membuat aktivitas dan bergembira bersama Bina 
Iman Anak. Mari ikuti Bina Iman Anak Minggu 
Prapaskah III pada tanggal 7 Maret 2021: 
https://youtu.be/mOU7I9o0IYY 
 

 LIKE & SUBSCRIBE (gratis) untuk mendapatkan 
update dan notifikasi. Follow juga: 
https://www.instagram.com/bia_santoyohanesbos
co/  
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PERSEKUTUAN DOA DOMINIC SAVIO 
 

Shalom! Kami mengundang teman-teman OMK untuk 
bertemu lagi di Persekutuan Doa Dominic Savio pada:  
 

Hari/tanggal: Jumat, 12 Maret 2021 
Tema: Steady 
Pembicara: Kak Andreas Halim 
Pukul: 19.30 
Tempat: melalui media Zoom. 
 

See you there & God bless!! 
Contact Person: Meliana – 08121997414 
 Lidwina Renny Meirenshia LohitMengalami Prapaskah dengan kasih berarti peduli terhadap orang-orang yang menderita atau merasa ditinggalkan dan ketakutan karena pandemi Covid-19. Di hari-hari ketidakpastian yang mendalam berkenaan dengan masa depan, marilah kita mengingat sabda Tuhan kepada Hamba-Nya, “Janganlah takut, sebab Aku telah menebus  

TEMPATKAN IMANMU PADA SANG YESUS 
 

OMK St. Yohanes Bosco Proudly Present: "TIPSY" 
(Tempatkan Imanmu Pada Sang Yesus) dengan 
mengkupas secara tuntas problematika night life 
bersama Pastor Anto, SDB, yang akan ditayangkan di 
https://www.instagram.com/omk.styohanesbosco/chann
el/ (IGTV OMK) dan http://bit.ly/GerejaStYohanesBosco   
(YouTube Paroki) pada hari Jumat, 19 Maret 2021. 
 

Bagi teman-teman yang punya pertanyaan terkait tema 
tersebut, silakan bertanya melalui questions box di 
Instagram @omk.styohanesbosco untuk dijawab oleh 
Pastor Anto, SDB. Ditunggu ya..See you guys! 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

RETRET UMAT 
TAHUN REFLEKSI 

SEKSI KEPEMUDAAN 

BINA IMAN ANAK 
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