R E N U N G A N

SUKA JADI BERITA

HARI PEKAN DOA SEDUNIA

EDISI 03 / 21-22 JANUARI 2017
22 Januari 2017: Hari Minggu Biasa III
25 Januari 2017: Pesta Bertobatnya Santo Paulus, Rasul
25 Januari 2017: Penutupan Pekan Doa Sedunia
Yes. 8:23b-9:3
Mzm. 27:1,4,13-14
1Kor. 1:10-13,17
Mat. 4:12-23

Gereja Katolik menetapkan tanggal 18 - 25 Januari 2017 menjadi Pekan Doa
Sedunia. Pekan Doa Sedunia tahu ini memiliki dua tema. Pertama, ajakan pada GerejaGereja Kristen untuk berdoa dan berjuang bersama demi persatuan umat kristiani. Kedua,
ajakan untuk bersatu menghadapi dan mengatasi penderitaan umat manusia. Dua
tanggung jawab ini sangat erat berhubungan satu sama lain. Keduanya berhubungan
dengan penyembuhan Tubuh Kristus (Gereja/umat) yang "sakit" karena perpecahan dan
penderitaan oleh berbagai sebab.
Oleh sebab itu teks yang dipilih dalam rangka Pekan Doa Sedunia 2017 adalah Injil
Markus 7:31-37, tentang penyembuhan yang dilakukan oleh Yesus: Ia menjadikan yang
tuli mendengar, yang bisu berkata-kata (ay.37). Tema Persatuan dan Keprihatinan yang
sama untuk menanggapi penderitaan sesama adalah cara Gereja untuk mengajak seluruh
umat untuk bergerak bersama melalui usaha berdoa demi persatuan di antara umat
Kristiani dan berinisiatif untuk menjawab kekurangan dan penderitaan umat manusia.
Roh yang sama menjadikan kita saudara dan saudari dalam Kristus dan
menguatkan kita untuk menyentuh kebutuhan sesama manusia yang berkekurangan.
Gereja memahami bahwa setiap upaya mengurangi penderitaan akan menampakkan
persatuan di antara kita, dan setiap langkah persatuan akan menyembuhkan dan
menguatkan seluruh Tubuh Krsitus.
Melalui Hari Pekan Doa Sedunia, kita diajak untuk menengadah ke atas, sekaligus
mengulurkan tangan pada sesama. Doa adalah mendengar kehendak Tuhan. Pertolongan,
belaskasih pada sesama yang menderita adalah cara kita memperdengarkan Tuhan dalam
hidup yang nyata setelah kita mendengar Tuhan. Tugas orang beriman adalah mendegar
Tuhan dan memperdengarkan Tuhan. Dalam Injil Markus 7:31-37, ketika Yesus melakukan
penyembuhan, Yesus menengadah ke langit, dan meletakkan tangannya atas si sakit.
Yesus mengarahkan hati dan pikiran pada Bapa dan mengulurkan tangan pada sesama
yang menderita.

“Yesus tampil
di Galilea”

Pst. Sangker Sihotang, OSC

JADWAL MISA GEREJA ST. LAURENTIUS:
Sabtu: 17.00 — Minggu: 06.00, 07.30, 09.30, 17.00
Hari Biasa : 06.00 — Jumat Pertama : 06.00 & 17.30
PENGAKUAN DOSA: Senin — Sabtu pk. 06.30 & Sabtu 16.30
Jl. Sukajadi 223, Bandung - esjebe@gmail.com (022) 2038462 - @SukaJadiBerita
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Mohon bawa pulang lembaran SJB ini atau kembalikan ke kotaknya

INFORMASI KEGIATAN GEREJA

INFORMASI KEGIATAN GEREJA

Mohon
Perhatian
Diingatkan kepada seluruh umat,
jika ada keperluan dengan Pastor Paroki
(Pst. Tono, OSC)
hub. Bang Jo / Mba Lina di Sekretariat
***
Bagi umat yang berprofesi sebagai dokter,
mohon memperkenalkan diri kepada tatib
sebelum misa dimulai, karena belakangan
ini banyak umat yang sakit/pingsan pada
saat misa.
CP : Hendi S
(08562173392/08164862933)
***
Info Parkir Motor
Umat dan para petugas liturgi tidak
memarkirkan motor diantara garasi
Pastoran (sekitar mobil pastoran untuk
kendaraan Pastoran). Parkir motor di halaman sekolah St.Aloysius khusus Misa
Sabtu dan Minggu atau dekat Pos Satpam
(hari biasa)
***
Demi kelancaran misa, diharapkan umat
menghadiri misa tepat waktu, agar tidak
mengganggu jalannya Misa
***
Demi teraturnya Liturgi, maka gereja



tidak menerima Pemberkatan Perkawinan



selama masa Prapaskah



Info SJB: Berita dapat dimasukkan ke dalam loker SJB atau dikirim lewat email: esjebe@gmail.com, paling lambat Kamis pk 18.00.

