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JADWAL MISA
Live Streaming YouTube:
live.parokibintarojaya.id
Misa Harian:
Senin s/d Sabtu 06.00 WIB
Hari Minggu :
09.00 WIB
Misa Jumat Pertama :
12.00 WIB
Adorasi Ekaristi:
Tidak ada sepanjang gereja
belum dibuka untuk aktivitas
umum.
PENYELIDIKAN KANONIK
(dengan perjanjian)
Hari Rabu, 17.00 – 18.30 WIB
Romo Lucky Nikasius, Pr.
Hari Kamis, 17.00 – 18.30 WIB
Romo Sylvester Nong, Pr.

“Tujuh puluh kali tujuh kali”
Injil hari ini mengajak kita untuk
mengampuni.

Kita

perlu

belajar

mengampuni karena Allah yang penuh
kasih telah terlebih dahulu mengampuni
kita,

terutama

melalui

sakramen-

sakramen.
Allah mengampuni kita, pertama-tama, melalui sakramen Baptis. Ketika
kita menerima sakramen Baptis dengan iman dan penyesalan akan dosa-

PELAYANAN MISA REQUIEM
DI GEREJA
Dapat diselenggarakanpada
hari Senin hingga Jumat.
Hubungi Sekretariat Paroki.

dosa kita, Allah menghapus dosa asal dan pribadi kita (baik berat maupun

Website:
www.parokibintarojaya.id

sakramen Baptis, apa yang dikatakan sang raja dalam perumpamaan Injil

Instagram:
@parokibintarojaya
Facebook Group:
SanMaReBintaroJaya
Youtube:
live.parokibintarojaya.id

ringan). Lebih dari itu, Allah juga menghapus segala hukuman (duniawi
dan kekal) yang dijatuhkan kepada kita ketika kita berdosa. Dalam
hari ini menjadi kenyataan: “Lalu tergeraklah hati raja itu oleh belas
kasihan akan hamba itu, sehingga ia membebaskannya dan menghapuskan
hutangnya” (27). Betapa indahnya sakramen Baptis yang telah kita terima!

Kontribusi artikel, pengumuman, iklan:

komsos@parokibintarojaya.id
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Hendaklah kita senantiasa bersyukur dan mengingat Baptisan kita (misalnya, dengan
menggunakan air suci).
Selain melalui sakramen Baptis, Allah juga mengampuni kita melalui sakramen Tobat setiap kali
kita jatuh dalam dosa setelah kita menerima sakramen Baptis. Sakramen Tobat adalah sebuah
sakramen yang mengagumkan: segala macam dosa, betapa beratnya pun, diampuni oleh Allah
hanya dengan penyesalan, pengakuan, dan—setelah imam memberikan absolusi—penitensi kita.
Apakah kita bersedia menerima kerahiman Allah melalui sakramen ini secara rutin?
Yesus mengundang kita untuk mengampuni
sesama kita seperti Allah yang senantiasa
mengampuni kita. Mengampuni bukanlah
sekadar melupakan. Mengampuni adalah
menghadapi kesalahan orang lain dan
membakar kesalahan tersebut dalam diri
kita sehingga kita dan orang yang kita
ampuni

diperbarui

oleh

kasih

Allah.

Sungguh kasih adalah dasar pengampunan:
ia

yang

mengasihi

sesamanya

akan

mengampuni sesamanya.
Doa: Allah, setelah mengalami kasih dan pengampunan-Mu dalam sakramen-sakramen Gereja,
bantulah kami agar kami senantiasa mampu “mengampuni orang yang bersalah kepada kami”.**
(sumber: https://www.katolisitas.org/tujuh-puluh-kali-tujuh-kali/)
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Disiapkan oleh: Wastu Pradhana

KABAR UMAT

b

Dinamika Umat Ketika PSBB

Ketika Ekaristi dan kegiatan gereja lainnya hadir secara online, maka umat harus mengusahakan
cara supaya bisa mengikutinya, baik secara personal maupun bersama anggota keluarga.
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KABAR UMAT

Bagi yang terkendala kuota internet, kehadiran
misa yang disiarkan oleh TVRI dan ShineTV
sangat membantu bagi umat untuk tetap
mengikuti misa.
Apapun medianya, sebaiknya mengikuti misa
pada jam ketika misa tersebut dimulai.
Ketika anda tidak bisa mengikuti misa dari SanMaRe di live.parokibintarojaya.id karena mungkin
ada kesibukan anda yang tidak bisa diganggu, maka sebaiknya anda mencari jam misa dari paroki
lain, sehingga anda dapat mengikuti misa secara langsung dan bersama-sama umat lainnya dari
awal hingga selesai.
Misa live streaming membuat kita dengan mudah mengikuti misa dari paroki-paroki lain, baik dari
paroki Keuskupan Agung Jakarta maupun dari paroki diluar Keuaskupan Agung Jakarta.**
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Berhasrat untuk mencari dan mendengar Suara Tuhan yang berjanji akan selalu
mendampingi sampai akhir zaman? Segera daftarkan diri Anda untuk mengikuti Tamasya
Rohani Emmaus Journey III lewat online http://bit.ly/EJ03_sanmare

5

Webinar Forum Profesi SanMaRe Paroki Bintaro Jaya mengundang seluruh umat utk mengikuti:

BAGAIMANA MENGGERAKKAN SOSIAL EKONOMI
UMAT YANG TERDAMPAK KRISIS PANDEMI DAN KEUANGAN
Sabtu, 19 September 2020 pukul 09.00-12.00 via Zoom
Silakan daftar pada: ubpr.id/sanmare
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