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sahabatnya.”(Yoh.15:13). Inilah kasih sejati yang
diamanatkan oleh Allah yang harus kita laksanakan.

Kasih Sejati

Rasul Yohanes mengajak kita semua untuk saling
mengasihi, karena kasih itu berasal dari Allah, karena
setiap orang yang mengasihi, lahir dari Allah dan
mengenal Allah. Kasih yang kita berikan bagi sesama
di sekitar kita meningkat sewaktu kita mengingat
bahwa kita semua adalah anak-anak Allah, ciptaan
Allah, bahwa kita adalah saudara-saudara roh. Kasih
seperti ini memiliki kekuatan yang menembus
seluruh batasan bangsa, suku, keyakinan, dan warna
kulit.

(Yoh.15 : 9-17)
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Dalam bacaan Injil Minggu lalu, Yesus telah
menggambarkan diri-Nya sebagai pokok anggur dan
kita para pengikut-Nya sebagai ranting-ranting-Nya.
Dalam bacaan Injil Minggu ini, Yesus hendak
menerapkan perumpamaan tentang pokok anggur
itu. Yesus menyampaikan bagaimana hubungan
kasih antara Bapa, Diri-Nya, dan para murid-Nya.
Seperti Bapa mengasihi Yesus, begitu pula Yesus
mengasihi murid. Demikian juga seterusnya, seperti
Yesus mengasihi murid, mereka harus saling
mengasihi seorang terhadap yang lain. “Seperti Bapa
telah mengasihi Aku, demikianlah juga Aku telah
mengasihi kamu; tinggallah di dalam kasih-Ku itu.”
(Yoh.15:9).

Selain kasih kepada sesama manusia dan alam
ciptaan, Yesus juga meminta supaya kita mengasihi
Allah. Kita menunjukkan kasih kepada Allah, Bapa
surgawi dengan mematuhi perintah-perintan-Nya.
“Jikalau kamu menuruti perintah-Ku, kamu akan
tinggal di dalam kasih-Ku, seperti Aku menuruti
perintah Bapa-Ku dan tinggal di dalam kasih-Nya.
Bagaimana kasih itu bisa timbul di dalam diri setiap
Semuanya itu Kukatakan kepadamu, supaya
manusia? Kasih adalah perasaan yang dimiliki oleh
sukacita-Ku ada di dalam kamu dan sukacitamu
setiap manusia, perasaan ini akan timbul apabila
menjadi penuh.” (Yoh.15:10-11).
manusia tersebut mempunyai rasa memiliki, peduli,
setia, dan menyayangi. Dengan adanya rasa kasih Apabila kita sudah saling mengasihi seorang dengan
tersebut membuat manusia mempunyai tujuan hidup yang lain, kasih Allah juga sempurna bagi kita. Allah
itu adalah kasih yang sudah datang di tengah-tengah
yang akan diperjuangkan.
kita, yaitu bahwa Allah telah mengutus Anak-Nya
Implementasi kasih kepada sesama adalah
yang tunggal ke dunia, supaya kita hidup oleh-Nya.
mencakup bersikap baik kepada mereka, peduli
Sekarang kita diminta untuk mengamalkan kasih
terhadap penderitaan mereka, menghibur mereka,
kepada sesama supaya kasih itu berbuah banyak dan
melayani mereka, berdoa bagi mereka, berbagi injil
buah itu harus tetap terus-menerus mengalir
dengan mereka, dan menjadi sahabat mereka.
sepanjang hidup, tidak boleh berubah karena adanya
Bahkan Yesus mengajak semua manusia untuk
perbedaan di antara seorang dengan yang lain. Kalau
mengasihi lebih daripada itu. Yesus memerintahkan
kasih itu sudah berbuah, maka apa pun yang kita
agar kita mengasihi sesama dengan mengorbankan
minta kepada Allah dalam nama Yesus Kristus pasti
nyawa bila itu dibutuhkan. “Tidak ada kasih yang
diberikan kepada kita.
lebih besar dari pada kasih seorang yang
m e m b e r i k a n n y a w a n y a u n t u k s a h a b a t - FDS Handiono- Tim KKS
Mimbar disediakan bagi umat untuk dibawa pulang

Harap tidak ditinggalkan di bangku gereja!
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pada hari Minggu, 29 April 2018, Wilayah Thomas
Aquino melakukan berbagai macam cara untuk
mengumpulkan anak muda, antara lain;
mengundang lewat undangan tertulis; lewat japri WA;
lewat orang tuanya agar mau mengantar putraputrinya; mengerahkan beberapa anak muda
menjemput temannya. Akhirnya bisa mendatangkan
anak-anak muda sekitar 23 orang, sehingga acara
kunjungan berlangsung cukup meriah. Para orangtua
pemerhati orang muda pun berkenan hadir, sehingga
total yang hadir bersama OMK paroki, berjumlah 43
orang, termasuk Bpk. Tamalo, selaku DP Pendamping
OMK.

Untuk mengetahui jumlah orang muda di paroki, saat
ini tidaklah sulit, cukup lewat data BIDUK, kita bisa
tahu berapa jumlah orang muda di lingkungan,
wilayah, sampai di tingkat paroki. Tetapi untuk
mengumpulkan orang muda tentu tidaklah mudah.
Kita harus tahu apa yang menjadi daya tarik mereka,
sehingga mereka mau berkumpul dan merasa satu,
mengingat banyak anak muda baik yang masih
kuliah maupun yang sudah bekerja tinggal di tempat
kost, karena mereka bekerja dan kuliah di Jakarta,
dan yang kebetulan masih tinggal bersama orang
tuanya pun tidak mudah untuk diajak mengikuti
kegiatan dengan berbagai macam alasan.

Sesudah acara perkenalan kepengurusan OMK
wilayah yang terdiri dari Sdr. Ferdian sebagai ketua,
Sdr. Michael sebagai wakil ketua, Sdri Gita sebagai
sekretaris, Rizky sebagai Bendahara, dan Tasya
sebagi Humas, kemudian dilanjutkan dengan acara
saling memperkenalkan diri dari para OMK yang
hadir. Tiap OMK diminta untuk berbicara tentang apa
yang menjadi alasan mau datang pada acara
tersebut, dan tertarik mau mengikuti OMK wilayah.
Cukup unik dan seru karena jawaban-jawabannya
mampu menghidupkan suasana, dan mampu
membuat tertawa. Ada yang mau datang karena
disuruh oleh orangtuanya; ada yang karena dijemput
temannya; ada yang sekedar ingin tahu; ada yang
memang rindu kembali aktif. Bahkan ada yang
mengatakan bahwa sudah selayaknya anak muda
menjadi bagian dari lingkungan sebagai komunitas
basis, sehingga di hari tuanya nanti juga punya
komunitas dengan teman-teman
seperjuangan dalam OMK. Lucu
dan cukup bikin tertawa.

Kunjungan Seksi
Kepemudaan ke Wilayah
Thomas Aquino
ung Karno pernah berkata, “Beri aku 10
pemuda, maka akan kuguncang dunia”. Hal
tersebut menunjukkan bahwa pemuda
mempunyai kekuatan yang sangat luar biasa.
Pemuda merupakan aset negara, kekayaan Gereja,
bahkan masa depan negara dan Gereja ada di tangan
pemuda. Untuk itu, Gereja merasa punya kewajiban
untuk memberikan wadah bagi pembinaan kaum
muda. Paroki Taman Galaksi mempunyai Seksi
Kepemudaan yang merupakan salah satu perangkat
Dewan Paroki untuk lebih memberdayakan kaum
muda yang ada di Paroki.

Dalam merespon kunjungan Seksi Kepemudaan

Bpk. Tamalo begitu telaten dalam
memberikan tanggapan satu
persatu, dan tidak lupa
memberikan pesan agar orangorang muda mau terlibat dalam
kegiatan di lingkungan dan
wilayah, sebagai komunitas basis,
dengan memberikan penekanan
bahwa saudara yang pertama dan
utama adalah lingkungan, karena
kalau terjadi apa-apa tentu orangorang di lingkungan terlebih dulu
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yang bergerak untuk melakukan
sesuatu, pertolongan.
Bang Alco sebagai salah satu tokoh
kaum muda juga mewanti-wanti
agar para OMK senantiasa
menyempatkan hadir dalam setiap
pertemuan, karena kehadiran itu
mempunyai arti penting untuk
menunjang kelangsungan hidup
berorganisasi. Acara diakhiri
dengan makan siang bersama
“soto kudus komplit dengan laukpauknya, ada es teh manis, puding,
asinan, yang ikut memeriahkan
suasana.

semangat, dan tambah hidup. Bravo OMK Thomas
Semoga lewat acara kunjungan ini, OMK Wilayah Aquino.
Thomas Aquino semakin berkembang, mampu
memunculkan tokoh muda yang baru, sehingga AL Endang Purwanti
suasana kehidupan di lingkungan makin semarak,

Rekoleksi BL KEP 3

M

enghadapi situasi dan kondisi kebangsaan
kita di Indonesia yang saat ini mengalami
berbagai cobaan dan tantangan dari
sekelompok orang yang berupaya memecah belah
persatuan dan kesatuan NKRI, sudah selayaknya
sebagai umat Katolik Indonesia yang cinta akan
perdamaian dan persatuan didalam Negara Kesatuan
Republik Indonesia kita semua memiliki tekad untuk
bersatu-padu, bahu-membahu menjaga dan
memelihara ke Bhinnekaan didalam negara kita.

“Hai kaum keturunan Yakub, mari kita berjalan di
dalam terang TUHAN!”.
Kegiatan BL KEP angkatan ke 3 telah dimulai dengan
pembentukan Panitia sejak bulan November 2017
dan penerimaan pendaftaran peserta dimulai bulan
Januari 2018. Pengajaran dimulai pada tgl 8 Mei
2018 dengan diawali Rekoleksi Peserta pada tanggal
28 April 2018.
Dari total 87 orang peserta yang telah mendaftar,
mereka berasal dari 6 Paroki, 25 Wilayah dan 40
Lingkungan. Yang turut hadir dalam acara Rekoleksi
pada tgl 28 April 2018 sebanyak 43 orang. Konfirmasi
dari sebagian peserta yang tidak dapat hadir karena
mengikuti berbagai acara yang bersamaan
waktunya. Semoga sesuai harapan Romo Gaby pada
saat awal Misa diharapkan peserta Rekoleksi dan
yang berhalangan ikut dalam Rekoleksi dapat selalu
hadir mengikuti kegiatan pengajaran dari awal
sampai dengan retret pengutusan.

Sebagai umat beriman tentunya kita akan
memegang teguh kebhinnekaan ini dalam damai dan
kasih Tuhan, sesuai dengan kehendak-Nya. Kita
semua diajak untuk senantiasa berjalan dalam terang
Tuhan yang mengilhami Bina Lanjut Kursus
Evangelisasi Pribadi (BL KEP) angkatan 3 Paroki
Taman Galaxi yang mengusung tema: “Kita
Bhinneka, Kita Indonesia, mari kita berjalan di
Kegiatan Rekoleksi ini juga melibatkan Panitia BL KEP
dalam terang Tuhan“.
3 yang turut hadir dalam formasi lengkap
Tema ini mengacu kepada Arah Dasar Keuskupan
mendampingi dan melayani peserta, terdiri dari
Agung Jakarta: “Kita Bhinneka, Kita Indonesia“,
Ketua & Wakil Panitia; Sekretaris dan Seksi
dengan mengambil referensi ayat Kitab Yesaya 2: 5,
(Regristrasi, Perlengkapan, Konsumsi, Pujian, Tim
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RELUNG KELUARGA

Teknik Pertama:
Waktu Menenangkan Diri
(Bagian 3)

T

eori tanpa contoh nyata (praktek) tentu tidak
afdol, bukan? Jadi, setelah Anda belajar teknik
pertama mengenai menenangkan diri ini, mari
kita simak kiash seorang Ayah dan anak putri
remajanya.

Doa, Dana, Bendahara & Dokumentasi).
Acara Rekoleksi ini diawali dengan registrasi peserta
yang dimulai dari Jam 08.00-08.45, dengan diiringi
lagu-lagu oleh Tim Pujian dan dibuka dengan
sambutan oleh Bpk. Stephanus Basuki Yusak selaku
Ketua Panitia BL KEP 3. Kemudian dilanjutkan dengan
materi Rekoleksi PERTUMBUHAN, yang membahas
topik-topik sebagai berikut: 1. Doa sebagai Sarana
Pertumbuhan Rohani. 2. Firman/ Sabda Allah.
Materi dibawakan oleh Bapak Vincent Chandra,
Pengajar Senior dari Sekhinah, yang dalam
keterbatasan waktunya masih sempat mengajak
para peserta untuk praktik Doa dan Baca Kitab Suci
dengan metode Lectio Devina. Semoga ini semua
menjadi bekal bagi kita semua untuk lebih dekat
dengan Tuhan dan lebih tekun, disiplin, serta
konsisten berdoa dan membaca serta mencintai
Kitab Suci sebagai sarana bertumbuh dalam iman
dengan setia berpedoman pada Firman/ Sabda Allah
dalam kehidupan kita sehari-hari serta berani
mewartakan sabda-Nya bagi sesama.

untuk yakin dan menghimbau serta memotivasi kita
untuk mau sungguh menghayati kehidupan
berkomunitas sekalipun menghadapi berbagai
cobaan dan tantangan serta hambatan dalam upaya
membangun Persekutuan Hidup Kristiani serta
mengajak kita untuk mau dan mampu menjadi
murid-murid Yesus sebagai hamba Tuhan yang
bersedia melayani dengan rendah hati dengan
meninggalkan hal-hal yang bersifat kedagingan,
keduniawian, kegelapan yang melawan Roh Kudus
melalui Latihan & Training membiasakan diri agar
memiliki sikap dan sifat-sifat Tuhan Yesus serta
melatih kemauan dan pikiran supaya dapat berpikir
dan bertindak sesuai dengan kebijaksanaan Yesus
Kristus Tuhan kita.
Seluruh kegiatan Rekoleksi selesai pukul 14.30 dan
ditutup dengan Ekaristi yang dipimpin oleh Romo
Gabriel Senda, SVD. Romo Gaby berpesan agar para
peserta senantiasa setia dalam mengikuti kegiatan
pengajaran dari awal sampai dengan retret
pengutusan. Semoga kita semua terpanggil untuk
menjadi murid yang setia dalam doa, membaca
Firman/ Sabda Allah, Hidup dalam persekutuan
kristiani serta senantiasa mau serta mampu melayani
sesama dalam keluarga, lingkungan, Gereja dan
masyarakat. Amin

Setelah maka siang dilanjutkan dengan topik: 1.
Komunitas/ Persekutuan Hidup Kristiani. 2. Pelayanan
Kristiani. Materi dibawakan oleh Ibu Oliviera Wijaya,
Pengajar Senior dari Shekinah, yang sudah memiliki
cucu dan tetap energik dan semangat di dalam
membawakan materinya yang mengajak kita semua Panitia BL KEP 3
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mengusahakan sesua tu bersama.
Bolehkah aku memelukmu?' Kurasa ia
tidak tahu harus berbuat apa denganku.”
Devin : “Bukannya saya tidak mau memeluknya,
tapi waktu itu aku sangat kesal, jadi saya
bilang saya tidak mau.”
Mark : “Awalnya saya agak kesal, tapi saya
putuskan untuk tetap tenang. Jadi saya
katakan padanya saya perlu waktu. Saya
menyarankan agar kami bertemu dan
mencoba lagi setelah setengah jam. Saya
menggunakan kamar mandi dan mencoba
berpikir jernih, dan Devin bermain video
games. Setelah sekitar dua puluh menit,
saya naik ke atas dan bertanya apakah saya
bisa ikut main dengannya. Kami menembak
beberapa alien....”

Mark dan anak perempuannya yang berusia empat
belas tahun, Devin, sering kali melakukan argumenargumen yang meracuni hubungan mereka.
Keduanya memiliki poin penting untuk disampaikan.
Namun keduanya cenderung mengungkapkan
pendapat mereka dalam sikap yang bermusuhan, Devin : “Saya mengalahkannya!”
yang akan membuat siapa pun merespons secara
Mark : “Devin mengalahkanku. Dan kami bicara
defensif.
untuk beberapa waktu. Itu adalah
Setelah bebera pa minggu tera pi, say a
percakapan yang baik, dan kurasa kami
menggunakan sejumlah teknik yang berbeda
benar-benar menyelesaikan beberapa
dengan ayah dan anak ini, tapi salah satu hal yang
masalah.”
pertama kali saya sarankan (selain meningkatkan
k a s i h s a y a n g d a n w a k t u - w a k t u y a n g Devin : “Itu cukup keren.”
m e n y e n a n g k a n b e r s a m a - s a m a ) a d a l a h Dengan memimpin proses ini, Mark bukan hanya
menggunakan waktu menenangkan diri ketika bisa memecahkan beberapa masalah yang dia dan
salah satu dari mereka merasa termometer Devin hadapi saat itu. Namun dia juga mulai
emosional mereka mulai mendekati 6,5. Dua mengajarkan anaknya pelajaran penting tentang
minggu kemudian, mereka berkata seperti ini:
pemecahan masalah dalam hubungan orang

dewasa, yang bukan seperti pertandingan tinju di
mana dua orang menghantam satu sama lain secara
verbal. Pemecahan masalah yang baik adalah
seperti memancing: Membutuhkan keseimbangan
yang sehat antara menarik dan mengulur sampai
Anda mendapatkan tangkapan Anda... dalam hal ini,
Devin : “Ayah benar-benar membuatku terkesan resolusi yang tepat.
beberapa hari yang lalu. Ia mengingatkanku
tentang tugas-tugasku dan kami mulai Relung Keluarga berikutnya akan membahas teknik
berdebat seperti biasanya, ketika tiba-tiba kedua: waktu mengurung/berdiam diri. Mari kita
tanggapi bersama dan berikan komentar untuk
ia berkata...” [Devin terdiam]
penyempurnaan materi ini.
Mark : “Kurasa Devin sedikit malu. Aku berkata,
'Kurasa ini mulai di luar kendali, dan saya E&Y - Seksi Kerasulan Keluarga, St. Bartolomeus,
tidak mau lupa kita berdua sedang Taman Galaxi
Mark : Hal yang paling sulit dari menggunakan
saran Anda adalah ingat untuk
melakukannya. Namun setelah beberapa
kesalahan awal, lama-lama kami mulai
terbiasa.”
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Misa Pemberkatan dan Peletakan Batu Pertama GIUM, 26/4/2018

Sab, 12 Mei 17.00
Mgu, 13 Mei 06.00
09.00
16.30
18.30
Sen, 14
Sel, 15
Rab, 16
Kam, 17
Jum, 18
Sab, 19

Mei
Mei
Mei
Mei
Mei
Mei

19.00
19.00
19.00
19.00
19.00
06.00

Nafiri D.C
Riska
Maria Ratu 2
Maria Bunda
Prisma
Monika
PS Sanbarto
Gianto
Yoh. Eudes
KKMK
Nicole
Anna 3
Umat
Edith
Angela
(Dirigen: Plasidus, Organis: Nazar)
Adi Yuswo
Koeshardj Don Bosco 1
Prodiakon
Enny
T. Aquino 3
KTM
Eca
T. Avila 2
Koronka
Maria Pinkan Rik. Sanjaya 2
ME
Via
Rafael
Umat
Anjani
Matheus
(Dirigen: Prita, Organis: Albert)
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Aluisius Arisubagijo
Cornelius Wiyono M.
FX. Bayu Sudeka
Immanuel Tamalo
Josep J. Rahawarin

Nov. Roh Kudus 2
Mgu Paskah VII
Mgu Paskah VII
Mgu Paskah VII
Nov. Roh Kudus 3

M. Nicky Chandra
W. Frans Sinaga
M. Theresia Nurtjipta
M. Monica Emmy S
Ign. Toni M Wibowo
F. Sony Wicaksono

Nov. Roh Kudus 4
Nov. Roh Kudus 5
Nov. Roh Kudus 6
Nov. Roh Kudus 7
Nov. Roh Kudus 8
Nov. Roh Kudus 9

PENGUMUMAN
1. PENGUMUMAN NIKAH:
Diumumkan untuk ketigakalinya:
- HILARIUS ADI SETIAWAN, putra Bpk. Teddy Setiawan dan Ibu Olga Ida Rosita, dari Lingkungan St.
Angela, dengan JESSICA NATALIA SUGITO, dari Paroki Harapan Indah.
Diumumkan untuk pertamakalinya:
- BENEDIKTUS BEDA LEBU, dari Lingkungan Thomas Aquino 4, dengan MARIA MARDIANA BUKHARI, dari
Jakarta.
Barangsiapa mengetahui adanya halangan untuk pernikahan mereka, wajib menyampaikannya kepada
Pastor Paroki.
2. MISA HARI RAYA KENAIKAN TUHAN: dilaksanakan pada pukul 06.00, 08.30 dan 17.00.
PENANGGALAN LITURGI
Minggu, 06 Mei MINGGU PASKAH VI
Kis. 10:25-26,34-35,44-48; Mzm. 98:1,2-3ab,3cd-4; 1Yoh. 4:7-10; Yoh. 15:9-17.
Senin, 07 Mei Kis. 16:11-15; Mzm. 149:1-2,3-4,5-6a,9b; Yoh. 15:26-16:4a.
Selasa, 08 Mei Kis. 16:22-34; Mzm. 138:1-2a,2bc-3,7c-8; Yoh. 16:5-11.
Rabu, 09 Mei Kis. 17:15,22-18:1; Mzm. 148:1-2,11-12ab,12c-14a,14bcd; Yoh. 16:12-15.
Kamis, 10 Mei HARI RAYA KENAIKAN TUHAN
Kis. 1:1-11; Mzm. 47:2-3,6-7,8-9; Ef. 1:17-23 atau Ef. 4:1-13 (Ef. 4:1-7,11-13); Mrk. 16:15-20.
Jumat, 11 Mei Kis. 18:9-18; Mzm. 47:2-3,4-5,6-7; Yoh. 16:20-23a.
Sabtu, 12 Mei Kis. 18:23-28; Mzm. 47:2-3,8-9,10; Yoh. 16:23b-28.
Minggu, 13 Mei HARI MINGGU PASKAH VII, Hari Minggu Komunikasi Sedunia.
Kis. 1:15-17,20a,20c-26; Mzm. 103:1-2,11-12,19-20ab; 1Yoh. 4:11-16; Yoh. 17:11b-19.
JADWAL PETUGAS LITURGI EKARISTI
Hari Tgl.
Pukul Paduan Suara Pemazmur
Radith
Kam, 10 Mei 06.00 Yohanes
Edeline
08.30 Tyas Dalem
17.00 Rik. Sanjaya
Audrey
Jum, 11 Mei 19.00 Diormas
Prita
(Dirigen: Retno, Organis: Bayu)

Tatib & Kolektan
Bonaventura 2
F. Asisi 2
Ursula
Maria Anabilis

Pendamping
B. Djoko Widyatmo
F. Yoke Yoshimura
FX. Gianto Setiadi
Petrus Koswari

Keterangan
Kenaikan Tuhan
Kenaikan Tuhan
Kenaikan Tuhan
Nov. Roh Kudus 1

3. MISA NOVENA ROH KUDUS: dilaksanakan selama 9 hari berturut-turut (Jumat, 11 Mei s/d Sabtu, 19 Mei
2018) pada pkl. 19.00, kecuali pada hari Sabtu dan Minggu mengikuti jadwal Misa jam yang terakhir.
Khusus pada hari ke 9, yaitu Sabtu 19 Mei 2018, diadakan pada jam 06.00 pagi sebagaimana misa harian.
Berkenaan dengan itu, Misa Harian pagi ditiadakan.
4. MISA KRISMA: Minggu, 13 Mei 2018 pkl. 09.00. Registrasi peserta Krisma pkl. 08.15.
5. AKSI “CAP TANGAN” HAPUS HOAX: Dalam rangka memperingati Hari Komunikasi Sedunia 2018, Seksi
KOMSOS bersama tim Penggerak Tahun Persatuan Sanbarto mengundang para Romo, Suster, DPH,
Seksi/Bagian Paroki, Komunitas Kategorial, para Ketua Lingkungan, segenap Umat Paroki Taman Galaxi,
dan tokoh masyarakat sekitar Sanbarto, untuk berpartisipasi dalam gerakan moral aksi “Cap Tangan”
pada media canvas sebagai lambang kepedulian kita akan maraknya beragam berita Hoax. Aksi “Cap
Tangan” akan diselenggarakan pada Minggu, 13 Mei 2018, pkl. 12.00 (setelah Misa Penerimaan
Sakramen Krisma), di depan GKP Sanbarto. Aksi Cap Tangan akan diawali oleh Bapak Uskup Agung
Jakarta, Mgr. Ignatius Suharyo. Bagi umat yang ingin berpartisipasi namun tidak ikut Misa pada jam
tersebut (Misa pada jam lain), dapat datang langsung pada saat aksi.
6. KURSUS MRT: 19-20 Mei 2018, pk. 08.00-17.00 di GKP Lt. 3, terbuka untuk semua calon pasutri di
Dekenat Bekasi. Pendaftaran hubungi Sekretariat Paroki, paling lambat 6 Mei 2018.
7. PENDAFTARAN SISWA BARU KPKS ST. PAULUS: Kursus pendidikan Kitab Suci St. Paulus yang didukung
oleh Lembaga Biblika Indonesia - KWI, Komisi Kerasulan Kitab Suci KAJ dan STF Driyarkara membuka
pendaftaran untuk angkatan ke 29. Marilah kita ikut untuk dapat menggali nilai-nilai dan pesan-pesan iman
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yang terkandung dalam Kitab Suci. Brosur dapat diambil di luar gereja, atau menghubungi: Nicky Chandra 0817 781170; Erwin Sirait -0812 10942008; Eko Suharno - 0813 85029669; Ivo Aryanto - 0816 108327.

8. JOBFAIR: Komunitas Karyawan Muda Katolik (KKMK) akan mengadakan Jobfair pada 14-15 Juli 2018, pkl.
08:30, di Ruang Serbaguna Marsudirini. Kami mengundang perusahaan-perusahaan yang ingin
berpartisipasi dalam Jobfair kami sebagai tenant. CP: Ferdy - 081319771005.
9. MEDITASI KRISTIANI: Mohon kehadiran Bpk/Ibu untuk mengikuti latihan Meditasi Kristiani setiap hari
Selasa pkl. 20.00 di ruang Bina Iman Anak, GKP lt. 1, Gereja Sanbarto. Hubungi: H. Moerdianta Poerwa
(08129204805).
10. MEDITASI KITAB SUCI: Mohon kehadiran Bpk/Ibu untuk mengikuti Meditasi Kitab Suci bersama
Komunitas Meditasi Kitab Suci Sanbarto setiap hari Sabtu pkl. 07.00 di ruang Bina Iman Anak, GKP lt. 1,
Gereja Sanbarto. Hubungi: Ibu Idha (081282966772).
11. PDPKK: Mari kita bersyukur dan merenungkan kasih Allah di PDPKK, Rabu, 9 Mei 2018 pkl. 19.30 di GKP
Lt. 2, dengan pembawa firman Ibu Yeyen dari Paroki Cikarang, Bunda Theresa.
12. PERDUKI CHAPTER BEKASI: mengundang bapak ibu untuk memuji dan memuliakan Tuhan dalam
Persekutuan Doa pada hari Selasa, 8 Mei 2018 pkl. 19.30, di Gedung Rhema Lt. 4, Komp. Ruko Duta
Permai (samping Univ. Gunadarma). Tema: “Berjuang Menuju Puncak”, dengan pembawa Firman: Thomas
Juswanto Prananto (Perduki Chapter Utara).
13. SMK CARAKA NUSANTARA: buka pendaftaran siswa baru th pelajaran 2018-2019. Jurusan: Farmasi &
Kimia Analis, dengan fasilitas Laboratorium terlengkap di Indonesia, menghantar Anda sukses menjadi
seorang Farmasis dan Analis Kimia. Alamat: Kompleks Pulo Gebang Permai Blok H4 No. 10, Cakung,
Jakarta Timur 13950. Telp.: 021-48700766, HP-WA: 081380546112, Website:
www.smkcakranusantara.com.
14. KEFAS RENT CAR: Sewa mobil dan supir Rp. 300.000 (belum termasuk bensin, tol, parkir, dan uang
makan supir), overtime 40.000 / jam. Drop Bandara Soeta Rp. 300.000 (termasuk bensin dan tol).
Hubungi: Peter-081908630345; 083811661138 (Order satu hari sebelumnya).
15. DIJUAL/ DIKONTRAKAN: 1 unit ruko 3 lantai di Jl. Pulo Ribung Blok AR 1 No. 12. Hubungi: 081286948153;
081289454866.
16. DIJUAL/ DIKONTRAKAN: ruko di Jl. Pulo Ribung Raya. Hubungi: 08161650089.
17. LOWONGAN KERJA: Dibutuhkan Karyawan untuk Pengawas Cafetaria di Rumah Sakit ternama di Bekasi.
Syarat: Wanita, umur 45-50 tahun. Yang berminat hubungi Ibu Tuty (087880082857) pada jam kerja
(08.00-16.00).
18. CARI KERJA:
- Ignatius Bambang, Katolik, Lingkungan Maria Ratu 1, pengalaman kerja sebagai supir pribadi, kenal
jalan-jalan Jakarta dan sekitarnya, bisa manual dan matic. Ingin cari kerja sebagai supir. Hubungi:
085921255572 / 087889206264.
- Daniel, 44 th, menikah, Katolik, tinggal di Jatiasih. Butuh pekerjaan sebagai supir. Berpengalaman sbg
supir, bisa matic, bisa manual, kenal jalan-jalan Jabodetabek, Telepon: 082125133855;
081264038119.
- Agus Bambang, 47 th, Katolik, tinggal di Pekayon Jaya, pengalaman kerja sebagai supir. Ingin cari
kerja sebagai supir pribadi. Hubungi: 0857801777 67; 081514896607.
- Vero, 44 th, single, D1 Sekretaris, mencari pekerjaan sebagai Sekretaris, Admin ringan, TU, atau apa
saja (non sales). Hubungi: 081296266546.
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