Edisi No. 998: 10 Mei 2020

SEKSI LITURGI
HARI PASKAH V
Mazmur Tanggapan:
―Kita memuji Allah kar’na besar cinta-Nya.‖
Renungan Bacaan Yohanes 14:1-12
Pertanyaan Tomas (14:5) dan Filipus (14:8) yang agak
sederhana, menjadi alasan bagi Yesus untuk
menerangkan secara lebih mendalam tugas perutusanNya. Ia mau membawa kita kepada Bapa. Pada Dia
kita dapat melihat Bapa sebab Ia adalah Putera-Nya.
Kepergian-Nya merupakan permulaan jaman akhir.
Kristuslah satu-satunya jalan menuju Bapa. Sebab
Dialah kebenaran yang diwahyukan oleh Bapa. Maka
Dialah sumber hidup, yang memberi daya kekuatan
untuk melaksanakan kehendak Bapa.

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. 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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AKSI NYATA
PUASA DAN DOA BERSAMA
Bapa Paus Fransiskus pada Hari Doa Sedunia untuk
Panggilan bagi umat Katolik (3/5) telah menyerukan
kepada seluruh umat beragama di dunia untuk bersatu
melakukan puasa dan doa bersama guna memohon
pertolongan kepada Tuhan, agar pandemi wabah
Corona virus segera berakhir. Sejalan dengan hal itu,
Komite Tinggi Persaudaraan Manusia (Higher
Committee of Human Fraternity – HCHF) di Abu Dhabi
juga telah menjadwalkan kegiatan doa bersama
tersebut secara serentak di seluruh dunia pada hari
Kamis mendatang.
Maka, KAJ melalui Komisi Hubungan Antar Agama dan
Kemaysarakatan (HAAK) mengajak seluruh umat
secara serentak melakukan Aksi Nyata Puasa dan
Doa Bersama pada 14 Mei 2020.
Seruan dan ajakan ini dengan tujuan sebagai berikut:
 Bersama-sama dengan semua orang dari semua
agama dam keyakinan di seluruh dunia, kita
bersimpuh di hadapan Tuhan Allah untuk bersatu
melakukan puasa dan doa bersama.
 Intensi pokok doa adalah memohon agar para
ilmuwan segera menemukan vaksin Covid-19 dan
pandemi Corona segera berakhir.
 Melakukan kegiatan amal kasih kepada saudarasaudara kita yang terdampak pandemi Covid-19
yang membutuhkan uluran kasih—yakni mereka
yang lemah, berkekurangan, difabel, dan tersisih.
Semoga Aksi Nyata Puasa dan Doa Bersama ini bisa
menjadi
momentum
panggilan
kemanusiaan,
berpuasa, berdoa, dan memohon kebaikan bagi
seluruh umat manusia.

Halaman 2
M

BULAN MARIA
Selama bulan Maria terhitung tanggal 1 s/d 31 Mei
2020 pukul 20.00 WIB, secara khusus KAJ
mengadakan Doa Rosario Laudato Si: Peduli Bumi
yang akan dipimpin oleh Uskup secara bergiliran.
Siaran tersebut akan di-RELAY di setiap Youtube
Channel paroki, termasuk Paroki Danau Sunter.
Silakan klik link ini https://bit.ly/youtuberelaySYB
Mari kita terus berdoa bersama Bunda Maria, agar
wabah COVID-19 segera berlalu, sehingga semuanya
kembali normal seperti sedia kala.
 Mari kita klik LIKE & SUBSCRIBE (GRATIS):
YouTube Channel Gereja St. Yohanes Bosco.
PESTA NAMA ST. MATIAS RASUL - 14 MEI
Sesudah Yesus naik ke surga, para murid, 11
rasul, ber¬sama Bunda Maria kembali ke
Yerusalem untuk menantikan kedatangan Roh
Kudus. Di sana, mereka berkumpul di tingkat
atas sebuah rumah. Pada saat itulah Petrus,
pemimpin para Rasul, meminta para murid
untuk memilih pengganti Yudas. Ia haruslah
orang yang senantiasa bersama Yesus sejak
dari pembaptisan-Nya hingga kebangkitanNya, agar dapat bersaksi tentang sabda, karya
dan kebangkitan Yesus.
Para murid mengusulkan dua nama yang
sangat dihormati. Yang satu Matias, dan yang
lain Yusuf (Barsabas/Yustus). Karena hanya
membutuhkan seorang saja sebagai pengganti
Yudas, mereka berdoa dan membuang undi.
Matias-lah yang terpilih.
St. Matias adalah seorang rasul yang amat
baik. Ia tekun mewartakan Kabar Gembira di
wilayah Yudea hingga Cappadocia (sekarang
Turki). Banyak orang mendengarkan Matias.
Para musuh Kristus amat geram. Mereka
berusaha menghentikannya. Akhirnya, Matias
wafat sebagai martir.
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Halaman 3

KAJ

DOA RATU SURGA

Pada tanggal 8 Mei 2020, Gereja Keuskupan Agung
Jakarta memasuki usia ke-213.

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!

Misa HUT ke-213 tahun usia KAJ diselenggarakan
pada Jumat, 8/5 lalu oleh Bapak Uskup Ignatius
Kardinal Suharyo, Vikjen KAJ Rm. Samuel Pangestu,
Vikep KAJ Rm. Edi Mulyono, SJ dan para imam Wisma
Keuskupan – Pastoran Katedral.

Marilah berdoa. (Hening)

Usia 213 tahun dihitung sejak 8 Mei 1807, saat umat
Allah di seluruh wilayah Hindia Belanda diangkat
statusnya menjadi Gereja resmi: Prefektur Apostolik
Batavia. 154 tahun kemudian (3 Januari 1961),
statusnya ditingkatkan dan namanya menjadi
Keuskupan Agung Jakarta.

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.

INTERMEZZO

*****
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.

HARAPAN HIDUP
Menurut Kitab Kejadian, ada tujuh orang yang berusia
di atas 900 tahun. Mereka adalah Adam (meninggal
pada usia 930 tahun), Set (912), Enos (905), Kenan
(910), Yared (962), Metusalah (969), dan Nuh (950).

Setelah banjir air bah, usia manusia terus menurun
dengan drastis. Pada masa Abraham rata-rata usia
orang adalah 300 tahun.
Pada era modern, sangat sulit menemukan orang yang
usianya di atas 100 tahun. Menurut catatan statistik,
orang Indonesia harapan hidupnya adalah 70 tahun.
Jika ada orang yang berumur lebih dari 80 tahun dalam
keadaan sehat, disebut luar biasa! ***

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.
Sumber: Doa Katolik 60 Detik

