Edisi No. 996: 26 April 2020

SEKSI LITURGI
HARI PASKAH III
Mazmur Tanggapan:
“Bagi orang benar, Tuhan bercahaya laksana lampu di
dalam gulita”
Renungan Bacaan Luk. 24 : 13 – 35
Para murid kecewa karena kegagalan salib. Semua
nubuat tidak lagi dipercaya. Fakta ini digunakan Lukas
untuk menjelaskan makna Kitab Suci dan Ekaristi.
Dalam keputusasaan, Kitab Suci adalah kunci untuk
memahami penderitaan-Nya. Yang disangka wafat dan
kalah, ternyata hidup dan hadir di tengah-tengah
mereka dalam Ekaristi.

Halaman 1

SEKSI KOMUNIKASI
SOSIAL
MISA ONLINE PAROKI DANAU SUNTER
Ikuti Misa Mingguan Paroki Danau Sunter melalui
YouTube (live streaming), setiap hari Minggu pagi
pukul 08:00, serta Misa online Jumat Pertama pada
1 Mei 2020 pukul 18:00. Klik SUBSCRIBE atau klik
gambar lonceng di YouTube Channel Gereja St.
Yohanes Bosco http://bit.ly/GerejaStYohanesBosco
Ikuti juga renungan harian dari Pastor Andre Delimarta
via
https://www.instagram.com/santoyohanesbosco/
atau https://www.facebook.com/santoyohanesbosco/

BAKKAT
KAJ mendorong gerakan kepedulian dan semangat
berbelarasa melalui BAKKAT (Badan Amal Kasih
Katolik). Rekening dapat diakses melalui QRIS atau
barcode di bawah ini. Scan dengan menggunakan
aplikasi LinkAja / OVO / GOJEK / DANA:
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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 Misa 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

Halaman 2
M

DOA INTENSI KHUSUS
DOA UNTUK PEMBEBASAN
DARI CORONA VIRUS
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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Halaman 3

INTERMEZZO

DOA RATU SURGA

1 KORINTUS 13

Ratu surga bersukacitalah, alleluia,
Sebab Ia yang sudi kau kandung, alleluia,
Telah bangkit seperti disabdakan-Nya, alleluia,
Doakanlah kami pada Allah, alleluia
Bersukacitalah dan bergembiralah, Perawan Maria,
alleluia! Sebab Tuhan sungguh telah bangkit, alleluia!

"Demikianlah tinggal ketiga hal ini, yaitu iman,
pengharapan dan kasih, dan yang paling besar di
antaranya ialah kasih.” (1 Kor. 13:13)
Perdana Menteri Inggris Tony Blair membaca 1
Korintus 13 pada upacara pemakaman Lady Diana
Spencer - Princess of Wales, pada tahun 1997.
Sementara Franklin D. Roosevelt mengucapkan
sumpah pelantikannya sebagai Presiden Amerika
Serikat ke-32 tahun 1933, sambil meletakkan
tangannya di atas Alkitab keluarga yang terbuka pada
halaman berisi 1 Korintus 13. ***
*****
PELUKIS PERTAMA BUNDA MARIA
Santo Lukas kenal baik dengan Bunda Maria, sehingga
ia memperoleh banyak informasi tentang Bunda Maria
seperti yang tercantum di dalam Injilnya. Oleh karena
itu, ia dipercaya sebagai pelukis pertama gambar
Bunda Maria. ***

Marilah berdoa. (Hening)
Ya Allah, Engkau telah menggembirakan dunia dengan
kebangkitan Putra-Mu,
Tuhan kami Yesus Kristus.
Kami mohon; Perkenankanlah kami bersukacita
dalam kehidupan kekal bersama bunda-Nya, Perawan
Maria.
Demi Kristus, pengantara kami. Amin.
*****
Doa “Ratu Surga” (Regina Caeli atau Regina Coeli
dalam bahasa Latin) yang didoakan selama masa
Paskah adalah doa yang sangat pantas untuk
menghormati kebangkitan Tuhan Yesus dan untuk
menghormati Bunda Maria, perawan yang terberkati.
Doa “Ratu Surga” diperkirakan berasal dari abad ke13, merupakan salah satu dari empat antifon (teks
liturgi pendek yang dinyanyikan atau diucapkan dalam
pola seruan dan jawaban) yang didedikasikan untuk
Bunda Maria.
Doa ini mengingatkan kita pada Paskah dan untuk
senantiasa bersyukur, bahkan di tengah-tengah
pencobaan yang kita alami dalam hidup sehari-hari.
Ketika Tuhan kita menaklukkan maut dengan
kebangkitan-Nya, Ia membuka pintu surga bagi kita,
agar kita dapat beroleh Kehidupan Kekal bersama-Nya
di surga, bersama Bunda-Nya, orang-orang kudus dan
semua orang yang kita cintai!
Secara tradisional, doa “Ratu Surga” didoakan
dengan berdiri, pada waktu pagi (06.00), siang
(12.00) dan sore (18.00) — menggantikan doa
“Malaikat Tuhan” (Angelus), yang biasa didoakan
selama masa Paskah, dari Sabtu Suci sampai
dengan Pentakosta.

Gambar Ilustrasi Bunda Maria

Sumber: Doa Katolik 60 Detik

