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PENGANTAR 

Dalam masa-masa “Physical Distancing” karena wabah Covod-19 

atau wabah virus corona, kita umat katolik dilarang berkumpul 

untuk merayakan hari Tuhan: Hari Minggu, yang merupakan 

sumber, pusat dan puncak kehidupan kita sebagai orang Kristen 

(katolik). Sudah banyak upaya dilakukan agar kita berpartisipasi 

untuk merayakan hari Tuhan, seperti mengukuti Misa live 

streaming, semuanya itu merupakan undangan agar kita tetap 

dalam persekutuan Gereja, communio. Sine dominico non 

possumus: Kita tidak bisa hidup tanpa persekutuan Hari Minggu. 

Kita juga dapat melaksanakan perayaan yang lebih aktif, untuk 

merayakan Hari Tuhan, dalam keluarga. Maka bersama ini kami 

menawarkan suatu Perayaan Sabda Hari Minggu dan juga Hari 

Raya, yang digunakan bersama dalam keluarga, di “ecclesia 

domestica” (LG. 11).  

Semoga bermanfaat! 

RD. Philipus Seran. 

Betapa indahnya menyambut Tuhan masuk ke rumahNya, di tengah-

tengah keluarga dan dalam kehidupan sehari-hari. 

PERSIAPAN 

Perayaan dilaksanakan di ruangan yang layak, ada meja, yang di 

atasnya ada salib, lilin, Kitab Suci, bunga dan lilin paskah. 

Diharapkan semua anggota keluarga berperan aktif, dalam 

bergantian peran sebagai: pemandu, lektor, pemazmur, pimpin 

doa, dsb. Sebelumnya ada latihan biar ibadat berjalan dengan 

lancar. 

Setelah semuanya telah siap, mulailah keluarga beribadah. 

Kalau tidak ada lagu pembuka, daraskan antiphon pembuka. 
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Antiphon Pembuka: 

Terpujilah Allah, Bapa dari Tuhan kita Yesus Kristus, 

sebab Ia telah melimpahkan atas kita segala berkat rohani 

TANDA SALIB   

P Dalam nama Bapa dan Putera dan Roh Kudus. 
U    Amin. 

SALAM  

P Semoga rahmat Tuhan kita Yesus Kristus, cinta kasih 
Allah dan persekutuan Roh Kudus beserta kita. 

U  Sekarang dan selama-lamanya. 

PENGANTAR 

P Saudaraku yang terkasih, atas berkat Allah kita boleh 

berkumpul dalam keadaan sehat walafiat. Sepantasnya 

kita sadar atas anugerah Allah itu, dan kita mengangkat 

hati kepada Tuhan, pencipta dan penyelenggara hidup 

kita. Mari kita memulai ibadat kita ini dengan menydari 

kehadiran Tuhan di tengah kita. 

Hening….  

MENYADARI KEHADIRAN TUHAN 

P Pada-Mu kami berlindung, ya Allah yang mahabaik. 

U Pada-Mu kami berlindung, ya Allah yang mahabaik. 

P Kasihanilah kami, ya Allah, kasihanilah kami. Pada-Mu 

kami berlindung. 

U Pada-Mu kami berlindung, ya Allah yang mahabaik. 
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P Kami berseruh kepada-Mu ya Allah yang mahatinggi, 

Engkaulah yang menjamin hidup kami. 

U Pada-Mu kami berlindung, ya Allah yang mahabaik. 

P Kami siap, ya Allah, untuk bernyanyi dan melagukan 

mazmur; kami hendak memuji Dikau di tengah bangsa-

bangsa. 

U Pada-Mu kami berlindung, ya Allah yang mahabaik. 

P Sebab besarlah kasih-Mu, setinggi langit, dan kesetiaan-

Mu menjangkau awan. 

U Pada-Mu kami berlindung, ya Allah yang mahabaik. 

P Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus. 

U Seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang 

segala abad. Amin. 

P+U Pada-Mu kami berlindung, ya Allah yang mahabaik. 

SERUAN TOBAT     

P    Marilah kita bersama-sama mengakui segala dosa dan 

kekurangan kita, dalam Terang Sabda Tuhan.   

P+U  Saya mengaku kepada Allah yang Mahakuasa dan 

kepada saudara sekalian, bahwa saya telah berdosa 

dengan pikiran dan perkataan, dengan perbuatan dan 

kelalaian.  

Sambil menebah dada 3x  

Saya berdosa, saya berdosa, saya sungguh berdosa. 

Oleh sebab itu saya mohon kepada Santa Perawan 

Maria, kepada para malaikat dan orang kudus dan 
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kepada saudara sekalian, supaya mendoakan saya pada 

Allah, Tuhan kita.  

P     Semoga Allah memandang dan memperhatikan kita. 
Semoga Ia menunjukkan kerelaan hati-Nya serta 
memberikan pengampunan dosa dan damai sejahtera 
kepada kita.   

U  Amin. 

TUHAN KASIHANILAH  (dapat dinyanyikan) 

P Tuhan, kasihanilah kami. U Tuhan, kasihanilah kami. 

P Kristus, kasihanilah kami. U Kristus, kasihanilah kami. 

P Tuhan, kasihanilah kami. U Tuhan, kasihanilah kami. 

MADAH KEMULIAAN (didaraskan/bacakan) 

P.  Kemuliaan kepada Allah di surga.  

U.  Dan damai di bumi kepada orang yang berkenan pada-Nya. 

P.  Kami memuji Dikau. 

U. Kami meluhurkan Dikau. 

P.  Kami menyembah Dikau. 

U.  Kami memuliakan Dikau. 

P.  Kami bersyukur kepada-Mu, kar'na kemuliaan-Mu yang besar. 

U.  Ya Tuhan Allah, Raja surgawi, Allah Bapa yang Mahakuasa. 

P.   Ya Tuhan Yesus Kristus, Putra yang tunggal. 

U.  Ya Tuhan Allah, Anak domba, Allah Putra Bapa. 

P.  Engkau yang menghapus dosa dunia, 

U.  kasihanilah kami.  

P.  Engkau yang menghapus dosa dunia, 

U.  kabulkanlah doa kami. 

P.   Engkau yang duduk di sisi Bapa,  

U.  kasihanilah kami. 

P.   Kar'na hanya Engkaulah Kudus. 
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U.  Hanya Engkaulah Tuhan. 

P.  Hanya Engkaulah mahatinggi, ya Yesus Kristus. 

U.  bersama dengan Roh Kudus dalam kemuliaan Allah Bapa. 

Amin.   

DOA PEMBUKA 

P Marilah kita berdoa, 

Allah yang maharahim dan berbelas kasih, Engkau sudi 

mengampuni segala dosa kami dan menghimpun kami 

menjadi umat-Mu yang kudus. Sudilah melebur rasa 

dendam dan kemarahan yang mungkin terdapat dalam 

hati kami, agar kami sungguh pantas berdoa kepada-Mu. 

Dengan pengantaraan Yesus Kristus Putra-Mu, Tuhan 

kami, yang hidup bersama Dikau dalam persekutuan Roh 

Kudus, Allah, sepanjang segala masa. 

U Amin. 

LITURGI SABDA 

BACAAN I (Sir 27:30-28:9)  

"Ampunilah kesalahan sesama, niscaya dosa-dosamu akan dihapus 

juga, jika engkau berdoa." 

L.  Bacaan dari Kitab Putra Sirakh: 

Dendam kesumat dan amarah sangatlah mengerikan, dan 

orang berdosalah yang dikuasainya. Barangsiapa 

membalas dendam akan dibalas oleh Tuhan. Tuhan 

dengan saksama memperhitungkan segala dosanya. 

Ampunilah kesalahan sesama, niscaya dosa-dosamu akan 

dihapus juga, jika engkau berdoa. Bagaimana gerangan 
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orang dapat memohon penyembuhan pada Tuhan, jika ia 

menyimpan amarah kepada sesama manusia? Bolehkah ia 

mohon ampun atas dosa-dosanya, kalau ia sendiri tidak 

menaruh belas kasihan terhadap seorang manusia yang 

sama dengannya? Dia hanya daging belaka, namun 

menaruh dendam kesumat; siapa gerangan akan 

mengampuni dosa-dosanya? Ingatlah akan akhir hidup, 

dan hentikanlah permusuhan. Ingatlah akan kebusukan 

serta maut, dan hendaklah setia kepada segala perintah. 

Ingatlah akan perintah-perintah dan jangan mendendami 

sesama manusia. Hendaklah kamu ingat akan perjanjian 

dari Yang Mahatinggi, lalu ampunilah kesalahan sesama. 

Jauhilah pertikaian, maka engkau mengurangkan jumlah 

dosa, sebab orang yang panas hati mengobar-ngobarkan 

pertikaian. Orang yang berdosa mengganggu orang-orang 

yang bersahabat, dan melontarkan permusuhan di antara 

orang-orang yang hidup dengan damai. 

L.  Demikianlah Sabda Tuhan. 

U.  Syukur kepada Allah. 

MAZMUR TANGGAPAN (PS 823;  Mzm 103:1-2.3-4.9-10.11-12) 

 

Mazmur:   

1. Pujilah Tuhan, hai jiwaku! Pujilah nama-Nya yang kudus, hai 

segenap batinku. Pujilah Tuhan, hai jiwaku, janganlah lupa 

akan segala kebaikan-Nya. 
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2. Dialah yang mengampuni segala kesalahanmu, dan 

menyembuhkan segala penyakitmu! Dialah yang menebus 

hidupmu dari liang kubur, dan memahkotai engkau dengan 

kasih setia dan rahmat. 

3. Tidak terus-menerus Ia murka, dan tidak untuk selama-

lamanya Ia mendendam. Tidak pernah Ia memperlakukan kita 

setimpal dengan dosa kita, atau membalas kita setimpal dengan 

kesalahan kita. 

4. Setinggi langit dari bumi, demikianlah besarnya kasih setia 

Tuhan atas orang-orang yang takwa kepada-Nya! Sejauh timur 

dari barat, demikianlah pelanggaran-pelanggaran kita dibuang-

Nya. 

BACAAN II  (Rm 14:7-9)  

"Entah hidup entah mati, kita tetap milik Tuhan." 

L.   Bacaan dari Surat Rasul Paulus kepada umat di Roma: 

Saudara-saudara, tidak ada seorang pun di antara kita yang 

hidup untuk dirinya sendiri, dan tidak ada seorang pun yang 

mati untuk dirinya sendiri. Sebab jika kita hidup, kita hidup 

bagi Tuhan, dan jika kita mati, kita mati bagi Tuhan. Jadi entah 

hidup entah mati, kita tetap milik Tuhan. Sebab untuk itulah 

Kristus telah mati dan hidup kembali, supaya Ia menjadi Tuhan 

baik atas orang-orang mati maupun atas orang-orang hidup. 

Demikianlah sabda Tuhan. 

U.  Syukur kepada Allah. 

BAIT PENGANTAR INJIL (PS 961) 

 

Ayat. (Yoh 13:34) 
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Perintah baru Kuberikan kepadamu: Hendaklah kamu 

saling mencintai seperti Aku cinta padamu. 

BACAAN INJIL (Mat 18:21-35) 

"Ampunilah saudaramu, bukan sampai tujuh kali, melainkan sampai 

tujuh puluh kali tujuh kali." 

P Semoga Tuhan beserta kita. 

U Sekarang dan selama-lamanya. 

P.  Inilah Injil Yesus Kristus menurut Matius 

U.  Dimuliakanlah Tuhan. 

P.  Sekali peristiwa Petrus datang kepada Yesus dan berkata, 

"Tuhan, sampai berapa kalikah aku harus mengampuni 

saudaraku jika ia berbuat dosa terhadap aku? Sampai 

tujuh kali?" Yesus berkata kepadanya, "Bukan! Aku 

berkata kepadamu: Bukan sampai tujuh kali, melainkan 

sampai tujuh puluh kali tujuh kali. Sebab hal Kerajaan 

Surga itu seumpama seorang raja yang hendak 

mengadakan perhitungan dengan hamba-hambanya. 

Ketika ia mulai mengadakan perhitungan itu, 

dihadapkanlah kepadanya seorang yang berhutang 

sepuluh ribu talenta. Tetapi karena orang itu tidak 

mampu melunasi hutangnya, raja itu memerintahkan 

supaya ia dijual beserta anak isteri dan segala miliknya 

untuk membayar hutangnya. Maka sujudlah hamba itu 

menyembah Dia, katanya: Sabarlah dahulu, segala 

hutangku akan kulunaskan. Lalu tergeraklah hati raja itu 

oleh belas kasihan akan hamba itu, sehingga ia 

membebaskannya dan menghapuskan hutangnya. Tetapi 
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ketika hamba itu keluar, ia bertemu dengan seorang 

hamba lain, yang berhutang seratus dinar kepadanya. Ia 

menangkap dan mencekik kawannya itu, katanya: Bayar 

hutangmu! Maka sujudlah kawannya itu dan memohon 

kepadanya: Sabarlah dahulu, hutangku itu akan 

kulunaskan. Tetapi ia menolak dan menyerahkan 

kawannya itu ke dalam penjara sampai dilunaskan segala 

hutang itu. Melihat itu kawan-kawannya yang lain sangat 

sedih, lalu menyampaikan segala yang terjadi kepada tuan 

mereka. Maka raja itu menyuruh memanggil hamba 

pertama tadi dan berkata kepadanya: Hai hamba yang 

jahat! Seluruh hutangmu telah kuhapuskan karena 

engkau memohonnya kepadaku. Bukankah engkau pun 

harus mengasihani kawanmu seperti aku telah 

mengasihani engkau? Maka marahlah tuannya itu dan 

menyerahkan dia kepada algojo-algojo, sampai ia 

melunaskan seluruh hutangnya. Demikianlah Bapa-Ku 

yang di surga akan berbuat terhadap kamu, apabila kamu 

masing-masing tidak mengampuni saudaramu dengan 

segenap hatimu." 

P.  Demikianlah Injil Tuhan 

U.  Terpujilah Kristus. 

BERBAGI SABDA 

Semua yang hadir membagikan ayat-ayat Sabda Tuhan yang 
berkesan atau menyentuh…. Tanpa memberi komentar 

SYAHADAT PARA RASUL  

P+U.  Aku percaya akan Allah,  
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  Bapa yang mahakuasa, pencipta langit dan bumi. 
Dan akan Yesus Kristus, Putra-Nya yang tunggal,  
Tuhan kita. 
Yang dikandung dari Roh Kudus,  
dilahirkan oleh perawan Maria. 
Yang menderita sengsara,  
dalam pemerintahan Pontius Pilatus, 
disalibkan, wafat dan dimakamkan. 
Yang turun ketempat penantian, 
pada hari ketiga bangkit dari antara orang mati. 
Yang naik ke surga, 
duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang mahakuasa. 
Dari situ Ia akan datang  
mengadili orang hidup dan mati. 
Aku percaya akan Roh Kudus, 
Gereja Katolik yang kudus, persekutuan para kudus, 
pengampunan dosa, kebangkitan badan,  
kehidupan kekal.  
Amin.  

DOA PUJIAN           Memuji Allah (mzm 100) 

P Para saudara yang terkasih, marilah kita bersatu hati dan 

menyadari segala kebaikan Allah. Marilah kita memuji 

Dia dan berseru: 

5| 5 j.j 6  5  4| 3 . 1  3| 5 j.j 4  3  2| 3 ..+ 

P Ya  Al-    lah yang  ke- kal,   sungguh ba-    ik-   lah  Engkau. 

U Ya  Al-    lah yang  ke- kal,   sungguh ba-    ik-   lah  Engkau. 

P Bersorak-sorailah bagi Tuhan hai seluruh bumi. 

Beribadahlah kepada Tuhan dengan suka cita. Datanglah 
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ke hadapan Dia dengan sorak gembira. Dan marilah kita 

memuji Dia: 

5| 5 j.j 6  5  4| 3 . 1  3| 5 j.j 4  3  2| 3 ..+ 

U Ya  Al-    lah yang  ke- kal,   sungguh ba-    ik-   lah  Engkau. 

P Ketahuilah bahwa Tuhanlah Allah. Dialah yang 

menjadikan kita, dan punya Dialah kita; kita ini umat-Nya 

dan domba gembalaan-Nya. Maka marilah kita memuji 

Dia: 

5| 5 j.j 6  5  4| 3 . 1  3| 5 j.j 4  3  2| 3 ..+ 

U Ya  Al-    lah yang  ke- kal,   sungguh ba-    ik-   lah  Engkau. 

P Masuklah pintu gerbang-Nya dengan nyanyian syukur, 

masuklah ke tempat kudus-Nya dengan puji-pujian. 

Bersukurlah kepada-Nya dan pujilah nama-Nya; sebab 

Tuhan itu baik, kasih setia-Nya untuk selama-lamanya 

dan kesetiaan-Nya turun temurun. Marilah kita memuji 

Dia: 

5| 5 j.j 6  5  4| 3 . 1  3| 5 j.j 4  3  2| 3 ..+ 

U Ya  Al-    lah yang  ke- kal,   sungguh ba-    ik-   lah  Engkau. 

P Dari sebab itu, ya Bapa, bersama seluruh umat-Mu, kami 

melambungkan kidung pujian bagi-Mu dengan bernyanyi: 

PS 672 
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DOA UMAT  

P.   Kristus bersabda: "Ampunilah saudaramu, bukan sampai 

tujuh kali, melainkan sampai tujuh puluh kali tujuh kali. 

Marilah kita mohon kepada Allah supaya kita, umat-Nya, 

yang telah mengalami kasih Allah, membawa 

kegembiraan pengampunan kepada dunia. 

L.  Bagi semua Gereja kristiani yang sudah lama terpecah 

belah oleh dendam dan keangkuhan. Semoga Bapa 

mempersatukan kembali Gereja-gereja dalam persatuan 

Injil serta dalam kasih Kristus. Marilah kita mohon, …. 

U.  Kabulkanlah doa kami, ya Tuhan. 

L.  Bagi para pemimpin dunia: Semoga Bapa membimbing 

para pemimpin negara agar mengambil langkah yang 

tepat menghadapi pandemi covid-19 dan cepat 

tersedianya vaksin. Marilah kita mohon, …. 

U.  Kabulkanlah doa kami, ya Tuhan. 
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L.   Bagi mereka yang tercerai berai karena perselisihan dan 

peperangan : Semoga Bapa mempersatukan kembali 

mereka yang tercerai berai karena perselisihan, 

peperangan, salah paham dan permusuhan dalam cinta 

kasih dan persaudaraan. Marilah kita mohon: 

U.  Kabulkanlah doa kami, ya Tuhan. 

L. Bagi mereka yang tertekan karena kekurangan pelbagai 

material akibat dampak dari Covid-19: Semoga Bapa 

membuka jalan untuk hidup yang lebih makmur dan 

sejahtera. Marilah kita mohon … 

U.  Kabulkanlah doa kami, ya Tuhan. 

L.  Bagi kita semua di sini: Semoga Allah Bapa membangkit 

semangat dalam diri kita untuk turut menciptakan suatu 

masyarakat yang damai, adil dan tertib. Marilah kita 

mohon, … 

U.  Kabulkanlah doa kami, ya Tuhan. 

P.  Allah, Engkau begitu baik pada kami sehingga segala 

kejahatan dan dosa kami tidak Kau perhitungkan. Semoga 

kami, manusia yang kecil dan lemah ini, dalam pergaulan 

kami, menunjukkan kasih yang pengampun dengan kata 

dan perbuatan, karena Yesus Kristus, Tuhan kami. 

U.  Amin. 

DOA PERSATUAN ANGGOTA TUBUH KRISTUS 

Ya Bapa, demi keselamatan kami, Engkau telah mengutus 

Putra-Mu yang tunggal ke dunia. Lewat wafat dan 

kebangkitan-Nya, Ia telah mendamaikan kami dengan 

Engkau. Ia telah menghimpun kami semua dalam 
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persekutuan Gereja yang kudus. Kami bersyukur kepada-Mu, 

karena oleh kebangkitan Kristus yang mulia itu, Engkau 

memperkenankan kami lahir kembali untuk mengharapkan 

hidup abadi. Besarlah kemuliaan-Mu, ya Bapa, di tengah 

umat-Mu, dan nama-Mu dipuji dimana pun orang-orang 

beriman berhimpun. Semoga kami setia berkumpul di 

hadapan-Mu dalam persekutuan Roh Kudus, untuk 

merayakan keselamatan kami. Teguhkanlah kami dalam cita-

cita damai dan persekutuan bersama. Sebab hanya dengan 

demikian nama-Mu dimuliakan dan kerajaan-Mu 

dikokohkan. Persatukanlah kami dengan Dikau sendiri, 

seperti Putra-Mu yang tunggal bersatu dengan Dikau dalam 

Roh Kudus. Jadikanlah kami layak memperoleh bagian dalam 

kemuliaan kerajaan-Mu, tempat Yesus berkuasa dan 

disembah bersama Dikau dan Roh Kudus untuk selama-

lamanya. Amin. 

BAPA KAMI 

P Marilah kita menyatukan doa, pujian dan syukur kita ini 

dengan doa yang diajarkan Tuhan Yesus kepada kita: 

Bapa kami …. 

P Marilah kita siapkan hati kita, bersatu dengan Tuhan 

Yesus, yang mengurbankan Tubuh dan Darah-Nya di altar 

Tuhan dalam Ekaristi yang dirayakan pada hari ini 

dimanapun. Dengan kerinduan yang mendalam kita 

sambut Tubuh Kristus, bersatu dengan-Nya dalam 

komuni batin atau spiritual. 

Hening…. Kemudian doa bersama: 
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DOA KOMUNI SPIRITUAL (doa bersama) 

Yesusku, aku percaya, 

Engkau sungguh hadir dalam Sakramen Mahakudus. 

Aku mencintai-Mu lebih dari segalanya, 

dan aku merindukan kehadiran-Mu dalam jiwaku. 

Karena sekarang aku tak dapat menyambut-Mu  

dalam Sakramen Ekaristi, 

datanglah sekurang-kurangnya secara rohani  

ke dalam hatiku. 

Seolah-olah Engkau telah datang, 

Aku memeluk-Mu dan mempersatukan diriku  

sepenuhnya kepada-Mu; 

jangan biarkan aku terpisah daripada-Mu. Amin. 

Jiwa Kristus (PS 212) 

Jiwa Kristus,   kuduskanlah aku. 

Tubuh Kristus,   selamatkanlah aku. 

Darah Kristus,   sucikanlah aku. 

Air lambung   Kristus, basuhlah aku. 

Sengsara Kristus,   kuatkanlah aku. 

Yesus yang murah hati,   dengarkanlah aku. 

Dalam luka-luka-Mu,   sembunyikanlah kami. 

Janganlah aku dipisahkan   dari-Mu, ya Tuhan. 

Terhadap musuh yang jahat,   lindungilah aku. 

Di waktu ajal,   terimalah aku. 

Supaya bersama para Kudus,  aku memuji Dikau  

untuk selama-lamnya.  Amin. 

Menyusul doa memohon perlindungan dari wabah virus corona 
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DOA MEMOHON PERLINDUNGAN DARI WABAH VIRUS 

CORONA (doa bersama) 

Terpujilah Engkau Bapa Surgawi, Pencipta Alam Semesta 

Yang Mahakuasa. Engkau menunjuk kami sebagai penguasa 

atas semua makhluk hidup dan memberikan kami kuasa 

kepemilikan atas mereka. Namun dalam banyak hal kami 

mengecewakan-Mu dan karenanya, kami memohon ampun 

dari-Mu. 

Dalam saat-saat yang mengkhawatirkan ini dengan wabah 

virus Corona yang mengancam kesehatan dan keberadaan 

semua orang, kami dengan rendah hati dan penuh keyakinan 

memohon perlindungan, penyembuhan, dan pemulihan dari-

Mu terutama bagi mereka yang telah terkena wabah ini. 

Bapa, jagalah keselamatan para petugas kesehatan, mereka 

yang menghibur orang sakit, semua personel imigrasi dan 

semua yang dengan berani bertugas mengamankan negara 

kita dan dunia dari ancaman virus ini. 

Jadilah kehendak-Mu, ya Bapa, ikatlah wabah ini dan 

singirkanlah penderitaan ini dari kami. Roh Kudus, ubahlah 

ketakutan kami menjadi kekuatan, ketangguhan dan 

ketabahan serta bantulah kami menghasilkan buah-buah 

iman, harapan, amal dan kasih. 

Darah Yesus yang mulia, kuduskanlah dunia dari wabah ini. 

Hati Kudus Yesus, kasihanilah kami. 

Bunda Penolong Abadi, awasi kami dan jadilah perantara 

kami. Santo Benediktus dan Santo Rafael, doakanlah kami. 

Semua malaikat pelindungan kami, terangi dan jagalah kami. 
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Salam Maria… 

Kemuliaan…. 

DOA PENUTUP 

P Marilah kita berdoa, 

Allah yang maharahim, syukur kami panjatkan kepada-

Mu atas Sabda yang telah Kaufirmankan dan atas 

pengampunan yang boleh kami alami dalam ibadat ini. 

Semoga karena semua anugerah-Mu ini hati kami 

semakin lapang terhadap kekurangan sesama, dan kami 

pantas kelak menikmati persekutuan dan damai abadi 

dalam Dikau sendiri dan bersama dengan seluruh umat-

Mu. Dengan pengantaraan Kristus Tuhan kami. 

U Amin. 

BERKAT DAN PERUTUSAN 

P Semoga Tuhan beserta kita. 

U Sekarang dan selama-lamanya. 

P Semoga kita semua dalam hidup dan perjuangan sehari-

hari, diberkati oleh Allah yang mahakuasa, dalam nama 

Bapa dan Putra dan Roh Kudus. 

U Amin. 

P Ibadat keluarga kita, di Hari Minggu ini, telah selesai. 

U Syukur kepada Allah. 

P Kita diutus untuk mewartakan kasih dan damai Tuhan. 

U Amin. 

 



20 
 

 


