Edisi No. 994: 12 April 2020

Halaman 1

SEKSI LITURGI

DOA INTENSI KHUSUS

HARI RAYA PASKAH
KEBANGKITAN TUHAN

DOA UNTUK PEMBEBASAN DARI CORONA VIRUS

Mazmur Tanggapan:
“Pada hari ini Tuhan bertindak ! Mari kita rayakan
dengan gembira.”
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.

Bapa yang Mahakuasa & kekal, daripadamulah seluruh
alam semesta ini menerima energi, eksistensi dan
kehidupan. Kami datang kepadamu memohon belas
kasihan, karena saat ini kami masih hidup sebagai
manusia yang rapuh dalam menghadapi epidemi virus
baru. Kami percaya Engkaulah yang menentukan arah
perjalanan sejarah manusia dan cintaMu dapat
mengubah kami menjadi lebih baik, apapun kondisi
manusia. Inilah mengapa kami mempercayakan
saudara/saudari kami yang saat ini sedang sakit dan
keluarga mereka kepadaMu; untuk misteri Paskah
membawa keselamatan dan kelegaan bagi tubuh dan
jiwa mereka.
Bantulah setiap anggota masyarakat dalam melakukan
pekerjaan mereka dengan memperkuat semangat
solidaritas satu sama lainnya. Kuatkanlah dokter dan
pekerja medis, pendidik, dan pekerja sosial dalam
melaksanakan tugas mereka.
Engkaulah yang memberikan kenyamanan ketika kami
lelah dan dukungan ketika kami lemah, dengan
perantaraan Perawan Maria, jauhkan kami dari segala
cobaan. Bebaskan kami dari epidemi yang terjadi saat
ini dan biarlah kami dapat kembali melanjutkan
pekerjaan kami seperti sediakala dengan tenang dan
memujiMu; dan berterima kasih dengan hati yang
terbarukan. Kami percaya dan memohon kepadaMu
dalam nama Kristus Tuhan kami. Amin.
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SEKSI KOMUNIKASI SOSIAL
MISA ONLINE PAROKI DANAU SUNTER
Ikuti Misa Online Paroki Danau Sunter melalui
YouTube.
Klik SUBSCRIBE (gratis), atau klik gambar lonceng di
YouTube Channel Gereja St. Yohanes Bosco
http://bit.ly/GerejaStYohanesBosco

BAKKAT
Kondisi saat ini adalah kondisi Darurat Bencana, yang
perlu kita lakukan adalah Membangun Kepedulian dan
Belarasa Kemanusiaan bagi situasi, kondisi yang
terjadi di sekitar kita, serta orang-orang yang menjadi
korban maupun yang bekerja di garda depan
penanganan virus COVID-19.
KAJ mendorong gerakan kepedulian dan semangat
berbelarasa ini melalui BAKKAT (Badan Amal
Kasih Katolik) & rekening dapat diakses melalui QRIS
atau barcode di bawah ini. Scan dengan menggunakan
aplikasi LinkAja / OVO / GOJEK / DANA:

SEKSI PENGEMBANGAN
SOSIAL EKONOMI
BURSA KERJA
KSP memerlukan segera tenaga IT berpengalaman,
yang menguasai JAVA Language (secara prioritas),
untuk koordinasi pembuatan apps perusahaan.
Peminat dimohon mengirimkan CV ke alamat email
slametiwan@kooperatif.co.id atau WA 0816 1968 555.

Halaman 2
M

SEKSI KOMUNIKASI SOSIAL
PETUNJUK PRAKTIS MISA ONLINE
1. Persiapkan diri Anda sebaik-baiknya. Bersih, rapi
dan berpakaian pantas sekalipun tidak harus formal.
Persiapkan juga batin Anda, seperti layaknya
mengikuti Misa di gereja.
2. Pilihlah lokasi yang baik. Jika bersama anggota
keluarga yang lain, bisa di ruang tamu atau ruang
keluarga. Jika dilakukan secara pribadi, carilah
tempat yang tidak mudah terganggu oleh orang lain
(misalnya, di ruang doa atau kamar tidur yang
memiliki meja dan kursi). Pastikan sinyal wifi lancar.
3. Ikuti perayaan Ekaristi secara penuh. Jangan
sepotong-sepotong. Fokus. Tinggalkanlah urusan
yang lain dan tidak menerima telepon.
4. Sebelum mengikuti tayangan Misa via online,
ambilah waktu persiapan dengan berdoa secara
pribadi.
5. Silakan duduk sepanjang Misa. Tidak perlu berdiri
atau berlutut. Sangat baik jika di depan tempat duduk
Anda, terdapat meja yang dilengkapi dengan Salib
dan Lilin menyala.
6. Ikutilah misa dengan sungguh-sungguh secara
penuh. Sebagaimana Misa di gereja, buatlah tanda
salib pada awal dan akhir Misa. Berpartisipasilah
secara penuh dengan menjawab bagian umat
meskipun tidak harus diucapkan.
7. Berdoalah secara pribadi pada saat Penerimaan
Komuni. kita hayati menerima komuni secara batin.
Hayatilah bahwa Tuhan sungguh hadir dalam diri
kita, bersemayam dalam hati kita. Kita panjatkan
“Doa Komuni Batin” berikut ini:
“Yesusku, aku percaya bahwa Engkau hadir dalam
Sakramen Mahakudus. Aku mengasihi-Mu melebihi
segala sesuatu, dan aku merindukan Engkau dalam
seluruh jiwaku.
Karena aku tidak dapat menerima-Mu secara
sacramental saat ini, maka datanglah ya Tuhan
sekurang-kurangnya secara rohani dalam hatiku,
meskipun Engkau selalu telah datang.
Aku memeluk-Mu dan ingin mempersatukan seluruh
diriku seutuhnya dengan-Mu, dan jangan izinkan aku
terpisah dari-Mu. Amin.”
Video petunjuk: https://youtu.be/nD9R8ldnfTE
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Halaman 3

INTERMEZZO

DEWAN PAROKI

Oberammergau

Terima kasih kepada OMK St. Yohanes Bosco yang
telah menghadirkan “Podcast Dramatic Reading
Jalan Salib” yang sangat baik, sehingga mampu
membawa umat semakin menghayati Kisah Sengsara
Tuhan Yesus.

Pada tahun 1633, setelah berbulan-bulan menderita
wabah penyakit pes, penduduk desa Oberammergau di
Munich, Jerman berjanji, jika mereka diselamatkan,
maka mereka akan membuat drama “Kisah Sengsara
dan Kebangkitan Yesus Kristus”. Ajaib, mereka semua
selamat! Sebagai ungkapan kesetiaan pada janji
mereka, maka drama pertama kali dilakukan pada
tahun 1634.
Dari tahun ke tahun pengunjungnya bertambah
banyak, akhirnya diselenggarakan di gedung yang
mampu menampung 4500 penonton dengan tingkat
kenyamanan yang modern.
Drama kolosal yang melibatkan 2000 pemeran ini
diadakan sepuluh tahun sekali selama lima bulan,
mulai Mei hingga Oktober. Pemain drama semuanya
penduduk desa Oberammergau.
Pertunjukan berlangsung setiap hari selama 5 jam
mulai pukul 14:30 hingga pukul 17:00, istirahat tiga jam
untuk makan malam, lalu dimulai lagi pukul 20:00
hingga pukul 22.30.
Penonton datang dari seluruh dunia, umumnya
rombongan tour ziarah, termsuk dari Indonesia. Pada
2010 jumlah pengunjung mencapai 530.000 orang.
Pertunjukan ke-103, rencananya akan dilaksanakan
mulai 16 Mei hingga 4 Oktober 2020. Penjualan tiket
sudah dimulai sejak Maret 2019. Namun karena kasus
pandemi virus Covid-19, diragukan pertunjukan ini
tetap berjalan—padahal konon mulai Oktober 2019
tiket sudah habis terjual. ***

Pemeran Dramatic Reading Kisah Sengsara Yesus:
• Yesus: Michael Yap
• Yudas Iskariot: Rayi
• Imam Kayafas: Panji
• Pilatus: Baggio
• Prajurit 1: Vinson Gozaly
• Prajurit 2: Kevin
• Petrus & Prajurit 3: Alfred
• Imam Besar: Dony Liunardo
• Rakyat: Ryan, Meliana, Alfred, April
• Bunda Maria: Nadya Witara
• Yohanes: Eric
• Veronica: Vania Harista
• Simon Kirene: Yohanes Dharmawan
• Wanita Menangis: Vania, Meliana, April
• Yusuf dari Arimatea: Ryan
Podcast Dramatic Reading Jalan Salib bisa
didengarkan di http://bit.ly/DramaticReadingOMK

Titus dan Timotius
Pada 15 April 1997, Pastor Andre Delimarta
dan Pastor Yohanes Boedi menerima
Sakramen Imamat dari Mgr. Julius Kardinal
Darmaatmadja, SJ di Gereja St. Lukas,
Sunter.
P. Andre dan P. Boedi adalah dua Imam
SDB pertama putra Indonesia. Pastor
Carbonell yang begitu bangga dengan
tahbisan ini menyebut mereka sebagai
“Titus dan Timotius” - dua murid Rasul
Paulus yang diutus dalam Misi dan selalu
setia kepada Rasul Paulus.
Pastor Carbonell menyebut P. Andre
sebagai “Titus” karena usianya lebih muda
dari P. Boedi yang disebut “Timotius”. ***

