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HARI MINGGU PASKAH VII 

HARI KOMUNIKASI SOSIAL SEDUNIA 
 

Mazmur Tanggapan:  
“Tuhan telah menegakkan takhta-Nya di surga.” 

 

Renungan Bacaan Yoh. 17: 11b – 19  
Yesus mengetahui, wafatNya merupakan cobaan 
berat bagi murid-muridNya. Ia tahu bahwa umatNya 
akan mengingkari Dia. Bahkan salah satu muridNya 
akan mengkhianatiNya. Namun dengan rendah hati, 
Kristus tetap berdoa untuk mereka, menyerahkan 
mereka kepada Bapa supaya tetap bersatu dan hidup 
dalam keyakinan kepada Allah. Hanya kesatuan 
dengan Allah yang dapat menyatukan manusia. 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
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    
 

Pendaftaran Misa Offline / Misa Online Pengambilan 
SMK oleh PPK Keluarga & Prodiakon dilakukan secara 
MANDIRI melalui webs BELARASA https://belarasa.id/ 
 

-------- 
 

NOVENA MARIA PENOLONG UMAT KRISTIANI 
Bermeditasi Dengan Doa Salam Maria 

 

Berdevosilah kepada Maria Penolong Umat Kristiani, 
maka kamu akan melihat mujizat!  
Mari kita bernovena sambil merenung doa SALAM 
MARIA bersama para imam kita. 
 
Diadakan setiap hari Selasa dan Jumat. 
Tanggal 23 April - 21 Mei 2021 pukul 19:30 – 20:30. 
 
Ikuti melalui: 
--Zoom (Meeting ID 880 9929 1580; Passcode: MPUK) 
--YouTube http://bit.ly/GerejaStYohanesBosco    
  

Moderator: P. Andre Delimarta, SDB 
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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) 

 

 
 

Kolekte II setiap bulan (kode angka 99):  

 Minggu Ke-3 & Ke-4 untuk bantuan sumbangan 
operasional gereja. 

 

 
 

 

M  
 
 

Mari ikuti Novena Roh Kudus, Gereja St.Yohanes 
Bosco pada tanggal 14 - 22 Mei 2021. 
 

Novena akan dibawakan oleh: 
▪P. Andre Delimarta, SDB 
▪P. Tarsisius Trianto, SDB 
▪P. Juna, SDB  
▪Pujian oleh tim pujian PDDB.  
 

Umat dapat mengikuti Novena Roh Kudus melalui 
YouTube Gereja St. Yohanes Bosco, klik link berikut 
ini http://bit.ly/GerejaStYohanesBosco    
 

Selamat ber-Novena, mari kita alami bimbingan Roh 
Kudus menjadi pribadi yang semakin mengasihi, 
semakin terlibat, semakin menjadi berkat dalam masa 
pandemi ini. 
 

BERDOA DI PLAZA MARIA 
 

Berdasarkan Surat Keputusan Tim Gugus Kendali 
KAJ No. 235/3.5.1.2/2021, mulai hari Sabtu, 8 Mei 
2021, Plaza Maria dibuka untuk: 
1. Pengantin (hanya untuk Pengantin, Koster dan 

Dokumentasi)  
2. Umat yang mengikuti Misa Luring/offline di hari 

Minggu (hanya setelah Misa).   
 

Beberapa hal yang perlu diperhatikan. 
Umat wajib mengikuti arahan Petugas untuk: 

1) Antrian ➡ masuk ke Plaza Maria melalui depan 

Sakristi.  
2) Tidak berdiri dalam Plaza Maria di tempat yang 

ditandai ❌ 
3) Diperbolehkan menyalakan lilin (1 saja) yang sudah 

disediakan, api diambil dari lilin lain yang sudah 
menyala.  

4) Umat dapat memasukkan persembahan ke kotak 
persembahan.  

5) Dihimbau berdoa tidak terlalu lama untuk 
memberikan kesempatan umat lain yang masih antri.  

6) Keluar dari jalur keluar ➡ (depan wastafel) . 
 

Bagi yang mau berdoa di PM setelah Misa offline 
supaya bisa mempersiapkan diri. 
Hari lain Plaza Maria DITUTUP. 
  

 

DEWAN PAROKI 
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Shalom teman teman terkasih, Persekutuan Doa dan 
Doa syafaat PDPKK Don Bosco libur tanggal 11 Mei 
2021 dan 18 Mei 2021. 
 

Kita bertemu kembali dalam acara Praise and 
Worship with PDDB pada hari Selasa, 25 Mei 2021.  
 

 
 
 

Shalom! Kami mengundang teman-teman OMK untuk 
bertemu kembali di Persekutuan Doa Dominic Savio: 
Hari/tanggal: Jumat, 21 Mei 2021 
Tema: Komunitas & Pelayanan 
Pembicara: Kak Rolando Wicaksana 
Pukul: 19.30 
Tempat: melalui media Zoom 
  

See you there & God bless!! 
Contact Person: Meliana - 081219974 
 

 
 
 

 

 
 

 Tuhan, ajarilah kami untuk melampaui diri, dan 
melangkah untuk mencari kebenaran. 

 Ajarilah kami untuk pergi keluar dan melihat, ajari 
kami untuk mendengarkan; bukan untuk 
menyimpan prasangka atau menarik kesimpulan 
terburu-buru.  

 Ajarilah kami untuk pergi ke tempat yang tidak 
akan dikunjungi orang lain, untuk mengambil 
waktu yang dibutuhkan untuk memahami dan 
memperhatikan hal-hal penting, serta tidak 
terbawa oleh hal-hal tidak berguna, untuk 
membedakan berita bohong dari kebenaran. 

 

Berilah kami rahmat untuk mengenali tempat tinggal-
Mu di dunia kami dan kejujuran dalam menyampaikan 
kepada orang lain apa yang telah kami lihat. Amin. 
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Tahun Hari Komunikasi Sosial Sedunia 2021, seperti 
disampaikan Paus Fransiskus, adalah “Datang dan 
Lihatlah, Berkomunikasi dengan Bertemu Orang 
Lain Apa Adanya”. Kata-kata ini berdasarkan Injil 
Yohanes 1: 43-46, yang mengisahkan pertemuan awal 
murid-murid pertama dengan Yesus 
 

Melalui tema ini, Paus menekankan sifat hakiki sebuah 
komunikasi. Beliau mengajak kita semua bergerak, 
datang, dan melihat sendiri serta tinggal bersama 
orang-orang, menjumpai mereka secara langsung. 
 

"Pesan untuk 'datang dan lihatlah' dapat menjadi 
inspirasi bagi semua komunikasi yang berusaha 
untuk menjadi jelas dan jujur, di media, di internet, 
dalam khotbah harian Gereja dan dalam komunikasi 
politik atau sosial,” papar Bapa Suci. “Begitulah iman 
Kristen dimulai, dan bagaimana itu dikomunikasikan: 
sebagai pengetahuan langsung, lahir dari pengalaman, 
dan bukan dari desas-desus.” 
 

Tema Hari Komunikasi Sosial Sedunia ini juga sebagai 
ajakan untuk melawan sikap-sikap manipulatif dalam 
berkomunikasi, penyebaran informasi yang cenderung 
bernarasi tendensius, dan opini kosong tanpa arti. 
 

Bagi Paus, sarana komunikasi saat ini dengan teknologi 
yang jauh berkembang bisa dimanfaatkan untuk 
kebaikan bersama, seperti menyebarkan kisah-kisah 
inspiratif, cerita-cerita positif, narasi-narasi yang 
membangun persaudaraan. 
 
Meski begitu, Bapa Suci tetap menekankan bahwa 
masa pandemic COVID-19 ini telah membuat kita 
semua menjaga jarak. Karena itu, tantangan untuk 
datang, melihat sendiri peristiwa-peristiwa dari dekat, 
dan mengalami langsung menjadi semakin nyata. Meski 
vaksinasi sudah ada, protokol kesehatan tetap harus 
dijalankan dalam berbagai pertemuan.  
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