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HARI RAYA PASKAH 

KEBANGKITAN TUHAN 
 

Mazmur Tanggapan:  
“Inilah hari yang dijadikan Tuhan, marilah kita 
bersorak-sorai dan bersukacita karenanya!” 
 

Renungan Bacaan Yoh. 20 : 1 – 9  
Meski masih dihantui keragu-raguan, iman para rasul 
terus bertumbuh. Pengalaman makam kosong masih 
belum membuka hati dan pikiran para murid. Namun 
gerak Roh akhirnya membawa para murid untuk 
mengerti apa yang telah terjadi. Dan akhirnya para 
murid sampai pada kesimpulan: untuk menjadi 
percaya tidak perlu melihat 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

 
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    
 

 
 
 
Selamat Hari Paskah! Kiranya melalui kebangkitan 
Tuhan memberikan harapan dan semangat baru 
dalam menjalani kehidupan kita, juga menjadikan kita 
Semakin Mengasihi Semakin Terlibat dan Semakin 
Menjadi Berkat. 
 

Ucapan Selamat Paskah dari Pastor Paroki: 
https://www.facebook.com/santoyohanesbosco/videos/5
48049362834132  
 

 
 
 
 

SEKSI LITURGI 
 

 

SEKSI KOMUNIKASI 
SOSIAL 

SELAMAT PASKAH! 

http://bit.ly/GerejaStYohanesBosco
https://www.facebook.com/santoyohanesbosco/videos/548049362834132
https://www.facebook.com/santoyohanesbosco/videos/548049362834132
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Kebijakan Keuskupan Agung Jakarta tahun 2021, 
umat yang mengikuti Misa Online dapat menyalurkan 
Kolekte melalui transfer: 
 

(Kode angka 31) 

 Kolekte I (diterima pada Sabtu dan Minggu)  

 Sumbangan Operasional Gereja (diterima pada 
Senin – Jumat) 

 

 
 

 
 
 

MAKNA PASKAH 
 

Paus Fransiskus berharap masa-masa kelam 
pandemi Covid-19 akan berakhir dan ada kelahiran 
kembali umat manusia pascapandemi. Bapa Suci 
juga berharap orang-orang dapat menemukan 
kembali "rahmat kehidupan sehari-hari". 
 

Baginya, Paskah membawa serta harapan untuk 
pembaruan pada tingkat pribadi maupun global. 
"Selalu mungkin untuk memulai yang baru karena 
ada kehidupan baru yang dapat dibangkitkan 
Tuhan dalam diri kita terlepas dari semua 
kegagalan kita (It is always possible to begin anew, 
because there is a new life that God can awaken in 
us in spite of all our failures)”, ucap Paus dalam 
homili Malam Paskah, yang juga tertulis dI 
https://www.instagram.com/franciscus/   
 

"Di bulan-bulan gelap pandemi ini, marilah kita 
mendengarkan Tuhan Yang Bangkit saat Dia 
mengundang kita untuk memulai hidup yang baru dan 
jangan pernah kehilangan harapan," demikian pesan 
Bapa Suci. 
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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, 6 April 2021, pukul 19:30 – 21:00. 
Acara: 
- Praise & Worship.  
- Firman oleh Rm. Lulus Widodo, Pr  
- Tema: "Melepaskan Genggaman Luka Batin" 
 

Meeting ID Zoom: 570 896 5488 
Link: http://bit.ly/onlinepdpkkdonbosco  
Password: PDDB 
 

Live-streaming : Youtube pdpkk donbosco 
Link: http://bit.ly/channelpdpkkdonbosco    
Atau : https://linktr.ee/pdpkkdonbosco  
 
Marilah kita bersama  memuji dan menyembah Tuhan, 
mendengar Firman-Nya serta berdoa syafaat bersama, 
baik itu untuk Negara, kota, Gereja, Paroki, komunitas, 
keluarga, dan lain-lain. 
 

Semoga keadaan saat ini dapat kembali pulih dan 
normal kembali, Amin. 
 

Ditunggu ya partisipasinya, Tuhan Yesus memberkati. 
 

 
 
 
 

 

Shalom semuanya! Kami mengundang teman-teman 
OMK untuk bertemu kembali di Persekutuan Doa 
Dominic Savio pada : 
 
Hari/tanggal: Jumat, 9 April 2021 
Tema: Bangkit! 
Pembicara: Kak Adrianus Vicky Harianto 
Pukul: 19.30 
Tempat: melalui media Zoom 
  
See you there & God bless !! 
Contact Person: Meliana - 081219974 
 

DEWAN PAROKI 
 

 

 

PERSEKUTUAN DOA 
DON BOSCO 

 

SEKSI KEPEMUDAAN 

PAUS FRANSISKUS 

https://www.instagram.com/franciscus/
http://bit.ly/onlinepdpkkdonbosco
http://bit.ly/channelpdpkkdonbosco
https://linktr.ee/pdpkkdonbosco
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SEPINTAS TENTANG  
PERLINDUNGAN ANAK 

 

Anak adalah amanat sekaligus karunia Tuhan 
Yang Maha Esa, yang senantiasa harus kita jaga 
karena dalam dirinya melekat harkat, martabat dan 
hak-hak sebagai manusia yang harus dijunjung tinggi. 
Hak asasi anak merupakan bagian dari hak asasi 
manusia yang termuat dalam Undang-Undang Dasar 
1945 dan Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa 
tentang Hak-Hak Anak.  
 

Dari sisi kehidupan berbangsa dan bernegara, anak 
adalah masa depan bangsa dan generasi penerus 
cita-cita bangsa, sehingga setiap anak berhak atas 
kelangsungan hidup, tumbuh dan berkembang, 
berpartisipasi serta berhak atas perlindungan dari 
tindak kekerasan dan diskriminasi serta hak sipil dan 
kebebasan. 
 

Dalam rangka untuk meningkatkan efektivitas 
penyelenggaraan perlindungan terhadap anak, 
dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 
dibentuk Perlindungan Anak yang bersifat 
independen yang terdiri dari unsur pemerintah, tokoh 
agama, tokoh masyarakat, organisasi sosial, 
organisasi kemasyarakatan, organisasi profesi, 
lembaga swadaya masyarakat, dunia usaha dan 
kelompok masyarakat yang peduli terhadap 
perlindungan anak. 
 

Beberapa ketentuan pidana yang terdapat dalam 
UU No. 35 Tahun 2014 yang perlu mendapat 
perhatian kita adalah: 
- Setiap orang yang dengan sengaja melakukan 

tindakan diskriminasi terhadap anak yang 
mengakibatkan anak mengalami kerugian, baik 
materiil maupun moril sehingga menghambat 
fungsi sosialnya; atau penelantaran terhadap anak 
yang mengakibatkan anak mengalami sakit atau 
penderitaan, baik fisik, mental, maupun sosial, 
dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 
(lima) tahun. 
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- Setiap orang yang mengetahui dan dengan sengaja 
membiarkan anak dalam situasi darurat, anak yang 
berhadapan dengan hukum, anak dari kelompok 
minoritas dan terisolasi, anak tereksploitasi secara 
ekonomi dan/atau secara seksual, anak yang 
diperdagangkan, anak yang menjadi korban 
penyalahgunaan narkotika, alkohol, psikotropika, dan 
zat adiktif lainnya, anak korban penculikan, anak 
memerlukan pertolongan dan harus dibantu, dipidana 
dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun. 
 

- Setiap orang yang mengeksploitasi ekonomi atau 
seksual anak dengan maksud menguntungkan diri 
sendiri atau orang lain, dipidana dengan pidana 
penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun. 

 

Bagi umat Paroki yang menghadapi masalah hukum 
dan memerlukan solusi, kami dari Seksi Keadilan & 
Perdamaian dapat memberikan Konsultasi Hukum 
termasuk bidang hukum HKI (paten, merek, hak cipta, 
desain industri, dll) secara cuma-cuma. 
 

Hubungi CP. Budiyanto di WA: 0818 166 667 dengan 
kata kunci “KONSULTASI UMAT PAROKI”, nanti akan 
dihubungi kembali. 
 

 
 
 

 
 

MENCARI PEKERJAAN 
 

Bapak Benny membutuhkan pekerjaan sebagai driver, 
bagian umum, atau sesuai dengan kebutuhan 
perusahaan. 
 

Hubungi melalui: 
- Stefanus 0852 1002 5925 
- Ana 0812 1936 0837 

 
 

 
 
 
 
 

SEKSI KEADILAN 
PERDAMAIAN 

SEKSI KEADILAN 
PERDAMAIAN 

SEKSI PENGEMBANGAN 
SOSIAL EKONOMI 


