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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: 

Dengan segenap hati kita memuji nama Tuhan dan 

meluhurkan nama-Nya. 

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 Semua orang dipanggil Tuhan ikut serta membangun 
Gereja-Nya. Ada yang langsung menyingsingkan lengan 
bajunya dan mewartakan Injil dengan sepenuh hati; tetapi 
ada pula yang nampaknya lelah dan tanpa gairah, hanya 
melihat-lihat saja dari jauh; dan ada pula yang terlambat 
datangnya. Tetapi Tuhan menghendaki semuanya saja 
ikut serta. Gereja harus segar dan terbuka, sehingga setiap 
orang mendapat tempatnya masing-masing, baik para 
pelopor yang datang pertama-tama, baik mereka yang 
lesu, maupun yang terlambat datangnya. Mereka pun 
sedang dalam perjalanan menujut Tuhan dan jalan Tuhan 
memang bukan jalan kita. Tak usahlah kita mengadili 
seseorang; siapa pun hendaknya kita terima dengan 
penuh kasih sayang. Kita harus hidup sepantasnya sesuai 
Injil, sehingga di dalam Gereja kita tersedia tempat untuk 
semua orang yang berkehendak baik. 

Hening….  
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MENYADARI KEHADIRAN TUHAN 

P Kepada-Mu, ya Allah, kami mengangkat hati kami. 

U Kepada-Mu, ya Allah, kami mengangkat hati kami. 

P Dengan sangat kita mengharapkan Tuhan, Ia meng-

indahkan kita dan mendengarkan seruan kita. 

U Kepada-Mu, ya Allah, kami mengangkat hati kami. 

P Hendaknya bergembira dan bersukaria, semua orang yang 

mencari Dikau, ya Tuhan. 

U Kepada-Mu, ya Allah, kami mengangkat hati kami. 

P Hendaknya semua orang merindukan pertolongan-Mu 

berseru, “Agunglah Tuhan!” 

U Kepada-Mu, ya Allah, kami mengangkat hati kami. 

P Walaupun miskin dan bersengsara, namun Tuhan 

memperhatikan kita. 

U Kepada-Mu, ya Allah, kami mengangkat hati kami. 

P Engkaulah penolong dan pembebas kami. Ya Allah kami, 

jangan menangguhkan kedatangan-Mu. 

P Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus. 

U Seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang 

segala abad. Amin. 

P+U Kepada-Mu, ya Allah, kami mengangkat hati kami. 

SERUAN TOBAT     

P    Marilah kita bersama-sama mengakui segala dosa dan 

kekurangan kita, dalam Terang Sabda Tuhan.   
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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 

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. 
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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. 

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 mahapengasih dan penyayang, Engkau baik hati 

terhadap semua makhluk dan rahim terhadap semua 

ciptaan-Mu. Sudilah Engkau membuka hati kami, supaya 

kami memperhatikan Sabda-Mu dan menjadikannya 

pegangan hidup kami setiap hari. 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 (Yes 55:6-9)  

"Rancangan-Ku bukanlah rancanganmu." 



7 
 

L.  Bacaan dari Kitab Yesaya:     

Carilah Tuhan selama Ia berkenan ditemui, berserulah 

kepada-Nya selama Ia dekat! Baiklah orang fasik 

meninggalkan jalannya, dan orang jahat meninggalkan 

rancangannya. Baiklah ia kembali kepada Tuhan, maka 

Tuhan akan mengasihaninya; baiklah ia kembali kepada 

Allah kita, sebab Ia memberi pengampunan dengan 

limpah. "Sebab rancangan-Ku bukanlah rancanganmu, 

dan jalanmu bukanlah jalan-Ku," demikianlah firman 

Tuhan. "Seperti tingginya langit dan bumi, demikianlah 

jalan-Ku menjulang di atas jalanmu dan rancangan-Ku di 

atas rancanganmu." 

L.  Demikianlah Sabda Tuhan. 

U.  Syukur kepada Allah. 

MAZMUR TANGGAPAN (PS 816; Mzm 145:2-3.8-9.17-18) 

 

Mazmur: 

1. Setiap hari aku hendak memuji Engkau, ya Allah, dan 

memuliakan nama-Mu untuk selama-lamanya. Besarlah Tuhan 

dan sangat terpuji; kebesaran-Nya tidak terselami. 

2. Tuhan itu pengasih dan penyayang, panjang sabar dan besar 

kasih setia-Nya. Tuhan itu baik kepada semua orang, penuh 

rahmat terhadap segala yang dijadikan-Nya. 

3. Tuhan itu adil dalam segala jalan-Nya dan penuh kasih setia 

dalam segala perbuatan-Nya. Tuhan itu dekat pada setiap orang 
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yang berseru kepada-Nya, pada setiap orang yang berseru 

kepada-Nya dalam kesetiaan. 

BACAAN II  (Flp 1:20c-24.27a)  

"Bagiku hidup adalah Kristus." 

L.   Bacaan dari Surat Rasul Paulus kepada Jemaat di Filipi: 

Saudara-saudara, dengan nyata Kristus dimuliakan di 
dalam tubuhku, baik oleh hidupku, maupun oleh matiku. 
Karena bagiku hidup adalah Kristus, dan mati adalah 
keuntungan. Tetapi, jika aku harus hidup di dunia ini, itu 
berarti bagiku bekerja memberi buah. Jadi mana yang 
harus kupilih, aku tidak tahu. Aku didesak dari dua pihak: 
Aku ingin pergi dan diam bersama-sama dengan Kristus -
ini memang jauh lebih baik; tetapi demi kamu lebih 
berguna aku tinggal di dunia ini. Maka hendaklah 
hidupmu berpadanan dengan Injil Kristus. 

Demikianlah sabda Tuhan. 

U.  Syukur kepada Allah 

BAIT PENGANTAR INJIL (PS 962)  

 
Ayat. Bukalah hati kami, ya Tuhan,  

  sehingga kami memperhatikan Sabda Putra-Mu 

BACAAN INJIL (Mat 20:1-16a)  

"Iri hatikah engkau karena Aku murah hati?." 

P Semoga Tuhan beserta kita. 

U Sekarang dan selama-lamanya. 
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P.  Inilah Injil Yesus Kristus menurut Matius 

U.  Dimuliakanlah Tuhan. 

P.  Sekali peristiwa Yesus mengemukakan perumpamaan 

berikut kepada murid-murid-Nya, "Hal Kerajaan Surga itu 

sama seperti seorang tuan rumah yang pagi-pagi benar 

keluar mencari pekerja untuk kebun anggurnya. Setelah 

sepakat dengan para pekerja mengenai upah sedinar 

sehari, ia menyuruh mereka ke kebun anggurnya. Kira-

kira pukul sembilan pagi ia keluar pula, dan dilihatnya 

ada orang-orang lain menganggur di pasar. Katanya 

kepada mereka, 'Pergi jugalah kamu ke kebun anggurku 

dan aku akan memberimu apa yang pantas.' Dan mereka 

pun pergi. Kira-kira pukul dua belas dan pukul tiga sore ia 

ke luar pula, dan berbuat seperti tadi. Kira-kira pukul 

lima sore ia keluar lagi dan mendapati orang-orang lain 

pula; lalu katanya kepada mereka, 'Mengapa kamu 

menganggur saja di sini sepanjang hari?' Jawab mereka, 

'Tidak ada orang yang mengupah kami.' Kata orang itu, 

'Pergi jugalah kamu ke kebun anggurku.' Ketika hari 

sudah malam, berkatalah tuan itu kepada mandornya, 

'Panggillah sekalian pekerja itu dan bayarlah upahnya, 

mulai dari yang masuk terakhir sampai kepada yang 

masuk terdahulu. Maka datanglah mereka, mulai yang 

bekerja kira-kira pukul lima sore, dan mereka masing-

masing menerima satu dinar. Kemudian datanglah 

mereka yang masuk terdahulu. Mereka mengira akan 

mendapat lebih besar. Tetapi, mereka pun menerima 

masing-masing satu dinar juga. Ketika menerimanya, 
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mereka bersungut-sungut kepada tuan itu, katanya, 

"Mereka yang masuk paling akhir ini hanya bekerja satu 

jam, dan engkau menyamakan mereka dengan kami yang 

sehari suntuk bekerja berat dan menanggung panas terik 

matahari.' Tetapi, tuan itu menjawab salah seorang dari 

mereka, 'Saudara, aku tidak berlaku tidak adil 

terhadapmu. Tidakkah aku bebas mempergunakan 

milikku menurut kehendak hatiku? Atau iri hatikah 

engkau karena aku murah hati?' Demikianlah orang yang 

terakhir akan menjadi yang terdahulu dan yang terdahulu 

menjadi yang terakhir." 

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,  
  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, 
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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 Tuhan meninggikan orang yang rendah (Mzm 113) 

P Para Saudara yang terkasih, kebijaksanaan Allah sungguh 
tak terselami: orang yang hina diangkat-Nya, dan orang 
yang rendah hati ditinggikan-Nya. Maka marilah kita 
memuji Dia dengan berseru: 

Jtj j t |1 1 3  j2j 1 |2 . t  j3j 2 |1. 2 .|3.. _  
P Pu- ji-  lah Allah,  al- le-  lu-    ya,   al- le-  lu-           ya. 
U Pu- ji-  lah Allah,  al- le-  lu-    ya,   al- le-  lu-           ya. 

P Pujilah, hai hamba-hamba Tuhan, pujilah nama Tuhan. Nama 
Tuhan harus dimasyurkan sekarang dan selama-lamanya. 
Marilah kita memuji Dia: 

Jtj j t |1 1 3  j2j 1 |2 . t  j3j 2 |1. 2 .|3.. _  
U Pu- ji-  lah Allah,  al- le-  lu-    ya,   al- le-  lu-           ya. 

P Dari terbitnya matahari sampai terbenamnya terpujilah nama 
Tuhan. Tuhan tinggi mengatasi segala bangsa, kemuliaannya 
mengatasi langit. Marilah kita memuji Dia : 

Jtj j t |1 1 3  j2j 1 |2 . t  j3j 2 |1. 2 .|3.. _  
U Pu- ji-  lah Allah,  al- le-  lu-    ya,   al- le-  lu-           ya. 

P Siapakah seperti Tuhan, Allah kita, yang diam di tempat tinggi, 
yang merendahkan diri untuk melihat ke langit dan ke bumi ? 
Marilah kita memuji Dia : 
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Jtj j t |1 1 3  j2j 1 |2 . t  j3j 2 |1. 2 .|3.. _  
U Pu- ji-  lah Allah,  al- le-  lu-    ya,   al- le-  lu-           ya. 

P Ia menegakkan orang hina Dina dari debu dan mengangkat 
orang miskin dari lumpur, untuk mendudukan dia bersama 
para bangsawan, bersama bangsawan bangsanya. Marilah kita 
memuji Dia : 

Jtj j t |1 1 3  j2j 1 |2 . t  j3j 2 |1. 2 .|3.. _  
U Pu- ji-  lah Allah,  al- le-  lu-    ya,   al- le-  lu-           ya. 

P Dari sebab itu, ya Allah, bersama semua orang yang cinta akan 
kebijaksanaan-Mu, kami melambungkan kiding pujian bagi-
Mu dengan bernyanyi : PS 672 
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DOA UMAT  

P.  Allah Bapa memberikan anugerah dan pahala menurut 

kehendak-Nya yang bebas. Ia mahabaik dan mengundang 

kita untuk bekerja. Maka marilah kita berdoa: 

L.   Bagi   semua warga Gereja yang mengabdikan diri kepada 

Tuhan dan Injil-Nya: Semoga Allah Bapa memberkati 

semua warga Gereja yang mengabdikan diri kepada-Nya 

dan Injil dengan segala daya. Marilah kita mohon, …. 
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U.  Tuhan, dengarkanlah umat-Mu.  

L.  Bagi para karyawan: Semoga Allah Bapa menghibur dan 

memberkati para karyawan yang dengan tekun dan penuh 

pengabdian melayani keperluan masyarakat. Marilah kita 

mohon. 

U.  Tuhan, dengarkanlah umat-Mu. 

L.  Bagi orang-orang sakit dan jompo di rumah-rumah 

khusus, atau rumah mereka sendiri: Semoga Allah Bapa 

yang mahapengasih menghibur mereka yang sakit dan 

jompo dengan perawatan yang memadai dan penuh kasih 

sayang. Marilah kita mohon: 

U.  Tuhan, dengarkanlah umat-Mu.  

L.  Bagi para korban kekerasan, ketidakadilan, diskriminasi 

dan kebencian: Semoga Bapa melindungi mereka yang 

mengalami perlakuan kurang adil tidak menjadi tawar 

hati dan pudar harapannya, tetapi selalu rela 

mengampuni dengan sepenuh hati orang-orang yang 

telah menganiaya mereka. Terimalah mereka yang telah 

meninggal dan tuntunlah mereka yang letih lesu di jalan 

salib hidupnya. Marilah kita mohon. 

U.  Tuhan, dengarkanlah umat-Mu. 

L.  Bagi kita di sini: Semoga Allah Bapa yang Mahabijaksana 

membuka hati dan pandangan kami sehingga bersedia 

dengan tulus hati memberi tempat kepada siapapun di 

tengah kami. Marilah kita mohon: 

U.  Tuhan, dengarkanlah umat-Mu. 
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P.  Allah Bapa kami di surga, dengan bantuan rahmat-Mu 

kami ingin berkembang dalam Tubuh mistik Yesus 

Kristus, Putra-Mu, Tuhan kami. 

U.  Amin. 

DOA PERSATUAN ANGGOTA TUBUH KRISTUS 

Allah Bapa di surga, Engkau telah hadir di tengah kami dalam 

diri Yesus Kristus. Gambar dari Dikau yang tak kelihatan. 

Dialah pokok pangkal, yang sulung dari segala makluk. Demi 

wafat dan kebangkitan-Nya persatukanlah kami dengan Dia 

dan dengan semua yang beriman kepada-Nya, yang tersebar 

di seluruh penjuru nusantara. Kami memuji Engkau dan 

bersyukur kepada-Mu, sebab dengan pewartaan Sabda-Mu, 

Engkau menganugerahi kami, orang berdosa, persatuan 

dengan Putra-Mu. Sudilah mendengarkan doa kami ini: 

semoga atas restu Roh-Mu yang kudus makin kokohkan 

persekutuan kami sebagai umat-Mu. Semoga semakin 

berkembang juga hubungan yang baik dengan jemaat-jemaat 

yang lain. Semoga dengan sebulat suara dan dalam tindak-

tanduk, kami memaklumkan Yesus penebus kami, sampai Ia 

datang. Kami hendak menghadirkan kerajaan-Nya dalam 

hidup kami, sambil menantikan saatnya Kerajaan itu berdiri 

tegak dan jaya di tengah umat manusia demi kemuliaan 

nama-Mu. Dengan pengantraan Kristus, Penyelamat dan Raja 

kami, kini dan sepanjang masa. 

Amin. 

BAPA KAMI 
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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: 

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. 
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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 

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 
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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. 

Salam Maria… 

Kemuliaan…. 

DOA PENUTUP 

P Marilah kita berdoa, 

Allah yang mahamurah, kami mengucap syukur kepada-

Mu atas misteri kebijaksanaan-Mu yang Kauperlihatkan 

melalui ibadat ini. Semoga cara hidup kami semakin 

berpegang pada Injil Putra-Mu, sehingga kami boleh 

mendapat bagian dalam kebijaksanaan-Mu itu, yang akan 

mengarahkan kami kepada hidup ilahi. Dengan 

pengantaraan Kristus Tuhan kami. 

U Amin. 

BERKAT DAN PERUTUSAN 
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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. 
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