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SEKSI LITURGI

SEKSI LITURGI

HARI RAYA
TUBUH DAN DARAH KRISTUS

MISA LANSIA

Mazmur Tanggapan:
““Aku akan mengangkat piala keselamatan dan akan
menyerukan nama Tuhan.”
Renungan Bacaan Mrk. 14: 12–16, 22-26
Perjamuan malam terakhir bagi Markus berarti
pelaksanaan suatu nubuat. Yesus menubuatkan
wafat-Nya yang telah mendekat, seperti para Nabi
dahulu menubuatkan kejadian-kejadian yang akan
datang.
Dan karena Kristus sendiri adalah Sabda Allah yang
berkata dan berkarya, maka Ia melakukan yang
dinubuatkan. Dengan mengedarkan piala untuk
diminum, Ia telah mendahului memberikan hidup-Nya
dan mengingatkan akan Perjanjian Baru yang akan
terlaksana dengan penumpahan Darah-Nya.
Sehubungan dengan perjamuan malam terakhir dan
sebagai hasilnya, maka dalam Perayaan Ekaristi kita
mengikut-sertakan diri kita dalam seluruh misteri
Kristus sampai Ia datang kembali.

Paroki akan mulai Misa offline untuk Lansia pada hari
Sabtu, 12 Juni pukul 17.00.
Pendaftaran mandiri langsung oleh umat melalui webs
https://belarasa.id/ dengan syarat:
- Umat Gereja St. Yohanes Bosco dan terdaftar di
BIDUK Paroki.
- Lansia harus sehat dan mandiri.
- Sudah divaksinasi dua kali dan terdaftar di BIDUK
- Keluarga menyatakan persetujuan bagi anggota
keluarga yang lansia untuk mengikuti misa offline,
melalui WhatsApp Paroki 08119743101 (format akan
disampaikan oleh Ketua Lingkungan)
- Diperbolehkan 1 orang pendamping non-lansia
(harus keluarga), yang sudah divaksinasi dua kali
dan terdaftar di BIDUK
Admin Tim Belarasa Paroki akan mengecek data/
syarat-syarat yang diminta di atas, baru kemudian
memberikan persetujuan. QR code akan dikirim
melalui email atau dapat dicek di “Tiket Misa Saya”
(belarasa.id).
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DEWAN PAROKI
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)

Halaman 2
M

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

PERSEKUTUAN DOA
DON BOSCO

SEKSI KEPEMUDAAN
Shalom! Kami mengundang teman-teman OMK untuk
bertemu kembali di Persekutuan Doa Dominic Savio:
Hari/tanggal: Jumat, 11 Juni 2021
Tema: Damai Sejahtera & Kesabaran
Pembicara: Kak Tony Chen
Pukul: 19.30
Tempat: melalui media Zoom
See you there & God bless!!
Contact Person: Meliana - 081219974

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:
Hari/Tanggal: Selasa, 8 Juni 2021
Waktu: Pukul 19.30 - 21.00
Acara:
- Praise & Worship
- Firman oleh: Rm Thomas Peng An
- Tema: “Melihat Dengan Iman”
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
Mari kita bersama-sama memuji-menyembah Tuhan,
mendengar Firman-Nya dan 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.
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SEKSI KERASULAN
KITAB SUCI

PAUS FRANSISKUS

Shalom sahabat-sahabat yang dikasihi Yesus. Kami
dari Sie Kerasulan Kitab Suci mengajak saudari dan
saudara untuk mengikuti Emmaus Journey
Angkatan ke-5, Gereja St. Yohanes Bosco, Paroki
Danau Sunter.

Paus Fransiskus telah merilis intensi doanya dalam
bentuk video untuk bulan Juni ini, berjudul “June: The
Beauty of Marriage (Juni: Indahnya Pernikahan)”.

Perjalanan spiritualitas Kitab Suci, bagaimana Allah
menyapa kita dalam keseharian kita dalam bacaanbacaan Kitab Suci sehingga hidup spiritualitas kita
semakin dikuatkan, berbuah dan berfokus kepada
Kristus, Yesus yang telah mencurahkan belas kasih
yang sempurna buat kita di atas kayu salib.
Untuk mendaftar silahkan mengisi goggle form:
Http://bit.ly/EJBoscoAngkatan5

JUNI: INDAHNYA PERNIKAHAN

“Benarkah, apa yang dikatakan sebagian orang bahwa
anak muda tidak mau menikah, apalagi di masa-masa
sulit ini? Menikah dan berbagi kehidupan adalah
sesuatu yang indah. Pernikahan adalah perjalanan
yang menuntut, terkadang sulit, dan terkadang rumit,
tetapi usaha itu layak dilakukan. Dan dalam perjalanan
seumur hidup ini, suami dan istri tidak sendirian; Yesus
menyertai mereka,” demikian pesan Paus dalam video
yang dirilis oleh Vatican News.
“Pernikahan bukan hanya tindakan "sosial"; pernikahan
adalah panggilan yang lahir dari hati; itu adalah
keputusan sadar untuk sisa hidup seseorang yang
membutuhkan persiapan khusus,” lanjutnya.
Paus pun menghimbau semua orang untuk mengingat
bahwa Tuhan memiliki impian bagi kita, yaitu cinta.
Kemudian beliau mengundang seluruh umat Kristiani
untuk berdoa bagi mereka yang mempersiapkan
pernikahan: semoga mereka bertumbuh dalam kasih,
dengan kemurahan hati, kesetiaan dan kesabaran.
Karena banyak kesabaran diperlukan untuk saling
mencintai.
Video selengkapnya bisa disaksikan di:
https://youtu.be/CbdpTDTZz_k

Mama

