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SEKSI LITURGI
HARI PASKAH VI
Mazmur Tanggapan:
“Pujilah Allah - aleluya, aleluya”
Renungan Bacaan Yoh. 14 : 15 – 21
Saat perpisahan semakin dekat. Para murid akan
ditinggalkan Kristus. Namun Kristus berjanji akan tetap
mendampingi mereka. Ia akan minta Bapa untuk
mengutus Roh Kudus. Roh itulah yang akan membuka
mata, hati, dan pikiran jemaat agar semakin teguh dan
kuatlah iman-nya.
Yang dituntut dari jemaat adalah menaruh cinta kasih:
melaksanakan kehendak-Nya dan mengikuti-Nya.

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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HARI KOMSOS SEDUNIA &
PKSN 2020
Tidak seperti tahun-tahun sebelumnya, di mana Pekan
Komunikasi Sosial Nasional (PKSN) Konferensi
Waligereja Indonesia (KWI) diselenggarakan di salah
satu keuskupan, tahun ini akibat pandemi Covid-19,
acara PKSN harus digelar secara online.
PKSN sendiri, berfokus pada pesan Paus Fransiskus
untuk Hari Komunikasi Sosial Sedunia ke-54 (jatuh
pada 24 Mei 2020 mendatang), agar setiap orang
membagikan cerita-cerita positif khususnya di saat
pandemi Covid-19. Di tengah hiruk pikuk suara dan
pesan-pesan yang membingungkan, kita butuh cerita
manusiawi yang bicara tentang diri sendiri dan segala
keindahan di sekitar kita, yang mampu menjadi sarana
untuk mengingatkan siapa diri kita di hadapan Allah.
Maka dengan tema “Hidup Menjadi Cerita: Menjahit
Kembali yang Terputus dan Terbelah,” PKSN yang
sudah diselenggarakan ketujuh kalinya ini, mengajak
kita semua agar merajut cerita yang mampu
memandang dunia dan peristiwa dengan penuh
kelembutan. Utamanya cerita-cerita tersebut harus
bersifat positif, inspiratif, dan menyatukan.

Halaman 2
M

BULAN MARIA
NOVENA MARIA PENOLONG UMAT KRISTIANI
Mulai 16 Mei 2020, kita akan melakukan Novena Maria
Penolong Umat Kristiani (MPUK) selama 9 hari
berturut-turut. Seperti yang Don Bosco lakukan,
khususnya dalam masa pandemik COVID-19 ini, mari
kita ber-Novena kepada Bunda Maria agar terjadi
mujizat pemulihan atas wabah ini.
Video panduan akan disiapkan setiap harinya,
dikirimkan melalui ketua lingkungan/korwil, atau bisa
dilihat di Youtube Gereja St. Yohanes Bosco, dengan
klik link http://bit.ly/GerejaStYohanesBosco
Silakan lakukan Novena ini secara pribadi/bersama
keluarga setiap hari dan di jam yang sama, dengan
begitu kita menunjukkan ketetapan hati kepada Tuhan.
Selamat ber-Novena, mari kita alami pertolongan
Bunda Maria dalam masa pandemik ini.
DOA ROSARIO LAUDATO SI: PEDULI BUMI
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.

Ada berbagai macam lomba yang digelar, mulai 5 Mei
2020 hingga akhir bulan ini. Lomba-lomba yang
diselengarakan antara lain Lomba Konten Kreatif
Digital (Lomba Caption, Rosary Challenge, Cerita
Berantai), Lomba Podcast Pewartaan, Lomba Menulis
Opini, Lomba Menulis Feature, dan Lomba Bercerita
yang divideokan.
Info lebih lanjut https://www.facebook.com/komsoskwi/
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.
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Halaman 3

DOA DALAM MASA
PANDEMI COVID-19

DOA DALAM MASA
PANDEMI COVID-19

Allah Bapa yang Maharahim, Kami bersyukur kepadaMu, karena Engkaulah yang menyelenggarakan hidup
kami. Kami bersyukur atas iman yang Engkau
tanamkan dalam diri kami sehingga dalam situasi
apapun kami tetap mengandalkanMu dan senantiasa
berharap kepada-Mu. Kami juga bersyukur atas
bangsa dan negara kami, Indonesia.

Semoga Engkau menganugerahkan kepada mereka
semua, perlindungan, kekuatan, serta rahmat yang
dibutuhkan untuk menjalankan tanggung jawab ini.

Pandanglah kami seluruh bangsa Indonesia - baik
yang berada di tanah air maupun yang tersebar di
seluruh dunia dan seluruh warga dunia yang kini
sedang menghadapi wabah virus corona. Kami mohon
curahkanlah kasih Mu atas kami semua. Bentengilah
dan peliharalah kami semua agar segera terbebas dari
serangan wabah ini.
Sembuhkanlah saudari saudara kami yang sakit
khususnya karena wabah ini dan pelbagai penyakit
lainnya. Terimalah mereka yang telah meninggal dunia
di dalam kemuliaan bersama Mu dan hiburlah,
teguhkanlah, peliharalah iman dan hidup keluarga yang
ditinggalkan.
Kami mohon tuntunlah para pemimpin bangsa kami
beserta jajarannya, sipil, TNI maupun Polri, yang
bertugas di tanah air, maupun yang sedang
mengemban tugas di perwakilan-perwakilan Indonesia
di seluruh dunia agar terus berusaha sekuat tenaga,
dengan menggunakan segala sumber daya yang
tersedia, untuk menghentikan tersebarnya wabah virus
corona ini dan mengatasi akibat-akibatnya yang sangat
luas. Bantulah para tenaga profesional dalam pelbagai
bidang ilmu agar secepatnya dapat mengatasi masalah
yang ditimbulkan oleh wabah ini.
Sertailah dan jagalah para dokter, perawat, dan tenaga
kesehatan, para petugas rumah sakit dan relawan
yang berada di garda depan merawat yang sakit,
mengebumikan yang sudah meninggal dengan
mempertaruhkan kesehatan bahkan hidup mereka dan
keluarga mereka.

Gerakkanlah kami semua seluruh warga masyarakat
untuk terlibat, bersatu-padu, dengan cara-cara yang
kreatif, mengambil sikap yang tepat sesuai dengan
kebijaksanaan pimpinan kami serta aturan dan
petunjuk kesehatan.
Tumbuhkanlah di dalam diri seluruh warga bangsa
kami - baik yang tinggal di tanah air maupun yang
tersebar di seluruh dunia, semangat kesatuan,
persaudaraan sejati dan kerelaan untuk berbagi
khususnya bagi saudari-saudara kami yang paling
terdampak oleh wabah ini.
Anugerahkanlah kepada para pemimpin agama kami
kebijaksaan dan berkatMu agar mampu membimbing
umat Mu dengan bijaksana di tengah situasi yang sulit
ini dan menuntun kami semua untuk menjaga diri,
keluarga, dan sesama, serta merawat bumi beserta
seluruh mahluk hidup dan segenap ciptaan sehingga
bumi ini menjadi sehat, aman, dan nyaman untuk kami
tinggali bersama.
Bapa yang Mahakasih, Engkau tahu apa yang ada
dalam hati kami, harapan, kerinduan, keprihatinan, dan
kecemasan kami. Kami serahkan semuanya kepada
Mu, karena kami percaya Engkau Mahabaik terhadap
kami.
Dimuliakanlah Engkau kini dan sepanjang masa. Amin.

