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Hari Minggu Biasa XV
12 Juli 2020

Hidup Dalam Kelimpahan Kasih Kristus
[Yes. 55:10-11; Rm. 8:18-23; Mat. 13:1-23
atau Mat. 13:1-9]
Saudara dan saudari dewasa ini kita terus menerus
diingatkan akan situasi yang akan kita hadapi yang
sudah viral dengan nama new normal yang
mengindikasikan bahwa kita akan memasuki sebuah
tatanan baru dalam hidup sosial kita. Masker yang
selama ini hanya menjadi bagian dari baju keseharian
dokter sudah menjadi bagian dari aksesoris semua
orang sehingga kalau masker bedah modelnya sama
masker yang kita pakai sekarang ini ada banyak jenis
dan modelnya juga harganya. Bahkan rumah mode
terkenal seperti Louis Vutton pun menciptakan masker
yang modis dan tentu saja harganya mahal. Masih
banyak lagi kebiasaan kebiasaan yang kini harus
dilakukan oleh semua orang misalnya cuci tangan,
jaga jarak, pembatasan sosial dan sebagainya.
Atas pelbagai keribetan ini tanggapan setiap orang
pun berbeda beda. Ada orang yang tidak mau tahu
dengan situasi itu dan iapun berlaku sperti biasa
terjadi sebelumnya. Ogah pakai masker, ogah cuci
tangan, tetap saja berdempetan dan desak desakan.
Bila diingatkan orang pasti ribut. Keribetan COVID 19
ditanggapi dengan keributan. Sebaliknya ada pula
yang karena takut dan khawatir yang terlalu besar lalu
menjadi seperti robot. Apapun yang dianjurkan dan
info yang didapat di applikasi whats up, misalnya,
ditanggapi dengan begitu serius sampai berlebihan
dan lebay dan paranoid jadinya. Akan tetapi ada pula
orang yang dapat menerima dan beradaptasi dengan
tatanan new normal akibat pandemi ini. Mereka ini
mungkin awalnya juga terdampak pandemi namun
akhirnya tak hanya bertahan tetapi malah
berkembang. Mereka menemukan dan kemudian
melatih dan akhirnya punya kemampuan dalam

pelbagai hal yang amat dibutuhkan di masa pandemi
ini misalnya para vloger dan youtuber yang
menyajikan konten konten yang menghibur yang
sangat dicari banyak orang karena untuk mengusir
kejenuhan akibat kelamaan di rumah orang pun butuh
hiburan supaya tak bosan. Demikianlah pandemi yang
sama ternyata ditanggapi secara berbeda: dari ribet
jadi ribut, robot atau reborn atau hidup kembali,
semangat lagi.
Hari Minggu XV ini Yesus juga mengatakan hal
yang senada. Firman Allah yang sama ternyata jatuh
ke tanah yang berbeda-beda: ada tanah di pinggir
jalan, tanah berbatu batu, tanah bersemak duri dan
tanah subur. Hanya yang jatuh di tanah subur sajalah
yang bisa menghasilkan buah berlimpah. Tidak
penting kita lahir dan dijadikan dari tanah jenis apa.
Yang penting adalah bagaimana kita tahu kita ini
termasuk pribadi yang punya tipe tanah dan yang
paling
penting
adalah kita
lalu
dapat
menindaklanjutinya secara tepat. Yang dipinggir jalan
mengusahakan tanah yang lebih tebal agar jadi subur.
Yang berbatu batu harus menghancurkan atau
mengeluarkan batu yang ada di dalamnya. Sedang
yang bersemak duri ya memangkas duri itu sehingga
akhirnya menjadi subur.
Berubah atau mampu beradaptasi adalah kunci
perubahan diri yang membuat firman tak terabaikan
tetapi tumbuh dan dan berbuah lebat. Untuk itu
marilah kita memeriksa diri dulu. Termasuk tanah
apakah diriku dan bagaimana aku harus mengolah
supaya hidupku sungguh berkelimpahan dan menjadi
berkat bagi sesama.
*** [Rm. Thomas Ferry Suharto, OFM]

BIDANG LITURGI
BACAAN KITAB SUCI MINGGU INI tahun A/II
Senin, 13 Juli 2020
Hari Biasa (H)
BcE Yes. 1:11-17; Mzm. 50:8-9,16bc-17,21,23;
Mat. 10:34-11:1.
Selasa, 14 Juli 2020
Hari Biasa (H)
BcE. Yes. 7:1-9; Mzm. 48:2-3a,3b-4,5-6,7-8; Mat.
11:20-24.
Rabu, 15 Juli 2020
Pw S.Bonaventura, UskPujG (P)
BcE. Yes. 10:5-7,13-16; Mzm. 94:5-6,7-8,910,14-15; Mat. 11:25-27;
Kamis, 16 Juli 2020
Hari Biasa (H)
BcE. Yes. 26:7-9,12,16-19; Mzm. 102:1314ab,15,16-18,19-21; Mat. 11:28-30.
Jum’at, 17 Juli 2020
Hari Biasa (H)
BcE. Yes. 38:1-6,21-22,7-8; MT Yes.
38:10,11,12abcd,16; Mat. 12:1-8.
Sabtu, 18 Juli 2020
Hari Biasa (H)
BcE Mi. 2:1-5; Mzm. 10:1-2,3-4,7-8,14; Mat.
12:14-21.
Minggu, 19 Juli 2020
Hari Minggu Biasa XVI (P)
BcE Keb. 12:13,16-19; Mzm. 86:5-6,9-10,15-16a;
Rm. 8:26-27; Mat. 13:24-43 atau Mat. 13:24-30

YAYASAN PASKALIS
Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) tahun
pelajaran 2020-2021
1. SD St.Mikael – Jl.Ranjau No.13, SUmur Batu
2. SMP Paskalis 3 – Jl.Ranjau No.13, Sumur Batu
3. SMA Paskalis – Jl.Ranjau No.13, Sumur Batu
4. SD Paskalis 1 – Jl.Baladewa No.F-16, Tanah Tinggi
5. SMP Paskalis 1 – Jl.Kresna No.22, Tanah Tinggi
Untuk informasi lebih lanjut dapat dilihat di papan
pengumuman gereja, leaflet, website sekolah atau
datang ke sekolah-sekolah tersebut.

LIVE STREAMING
MISA PEMBAHARUAN JANJI PERKAWINAN
Mengundang para pasutri yang berulang tahun
perkawinan pada bulan Februari-Juni untuk mengikuti
misa LIVE STREAMING pembaharuan janji
Perkawinan dan menerima berkat spiritual dari Romo.
Misa diadakan pada hari Sabtu 18 Juli 2020 Pkl.10.00
WIB. Misa akan dipimpin oleh Rm. Jemianus
H.R.Tnomat, OFM
Pendaftaran klik link : https://bit.ly/38ehIsd
Atau WA (paling lambat 13 Juli 2020)
Ke: Agung-Daisy - 081399764906;
Gunawan-Yani - 085692671188
(PASUTRI
YANG
MENDAFTAR
AKAN
DITAYANGKAN NAMANYA PADA SAAT MISA)
format pendaftaran :
- Nama Suami :
- Nama Istri :
- Usia perkawinan :

DANA BANTUAN OPERASIONAL GEREJA
Dana yang terkumpul:
-Tgl 04-11 Juli 2020 : Rp. 52.627.504,Total Penerimaan
Rp. 52.627.504,Terima Kasih untuk perhatian dan donasi dari
Bapak/Ibu, Saudara/I sekalian. Tuhan memberkati.
PERSEMBAHAN KASIH
Salurkan Persembahan Kasih Anda untuk mendukung
operasional Gereja melalui:

Rekening PGDP Gereja Paskalis
BCA A/C: 573-015-9988
Atau
QRIS PGDP St.Paskalis

IBADAT COMPLETORIUM
Setelah Rosario Merah Putih...di bulan Juli dari
tanggal 1-31 setiap malam ada ibadat Completorium.
Seperti bulan sebelumnya Mei/Juni ada Laudato Si/
Merah Putih, ibadat ini akan diselenggarakan secara
bergantian paroki-paroki se-KAJ. Pembukaan tgl 1 Juli
diselenggarakan di Paroki Katedral akan akan
dipimpin oleh Uskup/KAJ.
COMPLETORIUM
Atau Ibadat Malam/Penutup adalah salah satu dari
Ibadat Harian, Doa Brevir, atau disebut juga Ofisi Ilahi
(Officium Divinum). Ibadat ini menjadi salah satu
kekayaan peribadatan Gereja Katolik yang mengakar
dalam tradisi sejak berabad-abad lampau. Termasuk
bagian dari perayaan Liturgi, selain perayaan 7 (tujuh)
Sakramen.
Mari kita bersama mentradisikan Ibadat ini dalam
hidup doa sehari-hari.
*JADWAL IBADAT COMPLETORIUM*
Minggu ini PK.20.00 WIB
12/07 Paroki Pamulang
13/07 Paroki Pulomas
14/07 Paroki Lubang Buaya
15/07 Paroki Kelapa Gading

16/07 Paroki Cempaka Putih
17/07 Paroki Pulogebang
18/07 Paroki Meruya
19/07 Paroki Rawamangun

KOMSOS ST.PASKALIS
• Misa Hari Minggu, 19 Juli 2020 Pkl.10.00 WIB
(Misa Hari Minggu Biasa XVI) dapat
diikuti/diakses di link:
http://www.youtube.com/c/LiveGerejaPaskalis
• “ Sabda Saban Hari” Renungan Mingguan Romo
dapat diikuti/ diakses di link:
http://www.youtube.com/c/LiveGerejaPaskalis
• BIDIK (Berbagi Inspirasi Dalami Iman Katolik)
akan secara rutin dibagikan melalui grup WA
Paskalis.

*TEKS IBADAT bisa dilihat di link ini:*
http://kas.or.id/ibadat/index641c.html?page_id=1104
*Menambah wawasan tentang Ibadah ini,* silakan klik:
http://gemaliturgi.blogspot.com/2012/04/tentangibadat-harian-dan-ibadat.html?m=1
Terimakasih. Tuhan memberkati Anda sekeluarga.
Amin🙏.

