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ECCLESIA DOMESTICA 

COVID-19 DAN MASA “PHYSICAL DISTANCING” 

MERAYAKAN HARI MINGGU BIASA XXVI 

27 September 2020 

DALAM KELUARGA (DI RUMAH) 

 

 

“Pergilah bekerja di kebun anggur Tuhan!” 
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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: 

Semoga nama Allah dimuliakan, di sini dan setiap tempat 

di dunia. 

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 Mungkin tanpa kita sangka dan tanpa kita sadari kita 
terikat pada masa lampau. Adat istiadat, kebiasaan suku 
dan keluarga, cerita dan kepercayaan masyarakat, 
pengalaman-pengalaman pribadi, mau tak mau kita bawa 
serta. Sering kita ingin meninggalkan dan melupakan 
masa lampau itu, terutama kejadian dan situasi yang tak 
menyenangkan. 

Bacaan-bacaan hari ini mau menanggapi keinginan untuk 
memulai dengan halaman-halaman baru dan menutup 
yang lama. Apa pun yang telah terjadi, Tuhan selalu 
memberi kesempatan baru, asal kita percaya kepada-Nya 
dan mengubah hidup kita disesuaikan dengan iman kita. 

Hening….  

MENYADARI KEHADIRAN TUHAN 

P Engkau hadir di sini, ya Allah, Engkau hadir di tengah kami. 

U Engkau hadir di sini, ya Allah, Engkau hadir di tengah kami. 
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P Dari kegelapan terbitlah terang. Ya Allah, buatlah terang-Mu 

bercahaya di dalam hati kami yang diliputi kegelapan. 

U Engkau hadir di sini, ya Allah, Engkau hadir di tengah kami. 

P Bukalah mata kami untuk Cahaya yang Kausinarkan di tengah 

kami, yakni Yesus, Putra-Mu, penebus kami. 

U Engkau hadir di sini, ya Allah, Engkau hadir di tengah kami. 

P Jika Engkau memihak kami, siapa gerangan melawan kami. 

U Engkau hadir di sini, ya Allah, Engkau hadir di tengah kami. 

P Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus. 

U Seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala 

abad. Amin. 

P+U  Engkau hadir di sini, ya Allah, Engkau hadir di tengah kami. 

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 

kepada saudara sekalian, supaya mendoakan saya pada 

Allah, Tuhan kita.  
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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. 

U.  Hanya Engkaulah Tuhan. 

P.  Hanya Engkaulah mahatinggi, ya Yesus Kristus. 
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U.  bersama dengan Roh Kudus dalam kemuliaan Allah Bapa. 

Amin.   

DOA PEMBUKA 

P Marilah kita berdoa, 

Allah yang mahaadil, dengan murah hati Engkau selalu 

menerima hamba-Mu yang berbalik dari kejahatannya. 

Semoga dengan hati yang tulus kami lebih terbuka untuk 

sabda-Mu dan dengan setia mengamalkannya. 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 (Yeh 18:25-28)  

"Kalau orang fasik bertobat dari kefasikan yang dilakukannya, ia 
akan menyelamatkan jiwanya." 

L.  Bacaan dari Nubuat Yehezkiel:  

Beginilah firman Tuhan Allah, "Kamu berkata: Tindakan 
Tuhan tidak tepat! Dengarlah dulu, hai kaum Israel! 
Apakah tindakan-Ku yang tidak tepat, ataukah 
tindakanmu yang tidak tepat? Kalau orang benar berbalik 
dari kebenarannya dan melakukan kecurangan sehingga 
ia mati, ia harus mati karena kecurangan yang 
dilakukannya. Sebaliknya, kalau orang fasik bertobat dari 
kefasikan yang dilakukannya dan ia melakukan keadilan 
serta kebenaran, ia akan menyelamatkan nyawanya. Ia 
insaf dan bertobat dari segala durhaka yang dibuatnya, 
maka ia pasti hidup, ia tidak akan mati. 
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L.  Demikianlah Sabda Tuhan 

U.  Syukur kepada Allah. 

MAZMUR TANGGAPAN (PS 815; Mzm 25:4-5.6-7.8-9) 

Ulangan: 

 

Mazmur: 

1. Beritahukanlah jalan-jalan-Mu kepadaku, ya Tuhan, 
tunjukkanlah lorong-lorong-Mu kepadaku. Bawalah aku 
berjalan dalam kebenaran-Mu dan ajarlah aku, sebab 
Engkaulah Allah yang menyelamatkan daku; Engkau 
kunanti-nantikan sepanjang hari. 

2. Ingatlah segala rahmat dan kasih setia-Mu, ya Tuhan, 
sebab semuanya itu sudah ada sejak purbakala. Dosa-
dosaku pada waktu muda, dan pelanggaran-
pelanggaranku janganlah Kauingat, tetapi ingatlah 
kepadaku sesuai dengan kasih setia-Mu oleh karena 
kebaikan-Mu, ya Tuhan. 

3. Tuhan itu baik dan benar; sebab itu Ia menunjukkan jalan 
kepada orang yang sesat. Ia membimbing orang-orang 
yang rendah hati menurut hukum, dan mengajarkan jalan-
Nya kepada orang-orang yang bersahaja. 

BACAAN II  (Flp 2:1-11)  

"Dalam hidupmu bersama hendaknya kamu bersikap seperti Kristus 
Yesus." 

L.   Bacaan dari Surat Rasul Paulus kepada Jemaat di Filipi: 
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Saudara-saudara, dalam Kristus ada nasihat, ada 

penghiburan kasih, ada persekutuan Roh, ada kasih mesra 

dan belas kasihan. Maka sempurnakanlah sukacitaku 

dengan ini: Hendaknya kamu sehati sepikir, dalam satu 

kasih, satu jiwa, dan satu tujuan, dengan tidak mencari 

kepentingan sendiri atau pujian yang sia-sia. Sebaliknya 

dengan rendah hati anggaplah orang lain lebih utama dari 

pada dirimu sendiri. Janganlah masing-masing hanya 

memperhatikan kepentingannya sendiri, melainkan 

kepentingan orang lain juga. Dalam hidupmu bersama 

hendaklah kamu bersikap seperti Kristus Yesus, yang 

walaupun dalam rupa Allah, tidak menganggap 

kesetaraan dengan Allah itu sebagai milik yang harus 

dipertahankan. Sebaliknya Ia telah mengosongkan diri, 

mengambil rupa seorang hamba, dan menjadi sama 

dengan manusia. Dan dalam keadaan sebagai manusia, Ia 

telah merendahkan diri-Nya dan taat sampai wafat, 

bahkan sampai wafat di kayu salib. Itulah sebabnya Allah 

sangat meninggikan Dia, dan menganugerahi-Nya nama 

di atas segala nama, supaya dalam nama Yesus bertekuk 

lututlah segala yang ada di langit, dan yang ada di atas 

serta di bawah bumi, dan bagi kemuliaan Allah Bapa 

segala lidah mengakui, “Yesus Kristus adalah Tuhan.” 

 Demikianlah sabda Tuhan 

U.  Syukur kepada Allah. 

BAIT PENGANTAR INJIL (PS 962) -berdiri- 
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BACAAN INJIL (Mat 21:28-32)  

"Pemungut-pemungut cukai dan para pelacur akan mendahului 
kamu masuk ke dalam Kerajaan Allah." 

P Semoga Tuhan beserta kita. 

U Sekarang dan selama-lamanya. 

P.  Inilah Injil Yesus Kristus menurut Matius 

U.  Dimuliakanlah Tuhan. 

P.  Sekali peristiwa Yesus berkata kepada imam-imam kepala 

dan pemuka-pemuka bangsa Yahudi, "Bagaimana 

pendapatmu? Ada orang mempunyai dua anak laki-laki. 

Ia pergi kepada yang sulung dan berkata, 'Anakku, 

pergilah bekerja di kebun anggur hari ini.' Jawab anak itu, 

'Baik, Bapa'. Tetapi ia tidak pergi. Lalu orang itu pergi 

kepada anak yang kedua dan berkata demikian juga. Dan 

anak itu menjawab, 'Tidak mau.' Tetapi kemudian ia 

menyesal lalu pergi juga. Siapakah di antara kedua orang 

anak itu yang melakukan kehendak ayahnya?" Jawab 

mereka, "Yang terakhir!" Maka berkatalah Yesus kepada 
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mereka, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya 

pemungut-pemungut cukai dan pelacur akan mendahului 

kamu masuk ke dalam Kerajaan Allah. Sebab Yohanes 

datang menunjukkan jalan kebenaran kepadamu, dan 

kamu tidak percaya kepadanya. Dan meskipun 

melihatnya, kamu tetap tidak menyesal, dan kamu tidak 

juga percaya kepadanya." 

 

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, 
duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang mahakuasa. 
Dari situ Ia akan datang  
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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    Kidung Zakaria, Luk 1:68-79 

P Para Saudara yang terkasih, Allah telah menepati janji 
keselamatan-Nya dalam diri Yesus Kristus. Maka marilah 
kita memuji Dia dengan berseru: 

J5j jj jj 5  j.j 5 | j6j j 5   j4j j 3 | 2 . | 3 . | 
P Sungguh    be-     sar- lah   kar- ya    Tu-        han, 
U Sungguh    be-     sar- lah   kar- ya    Tu-        han, 

J3j j j 3  j.j 3 | 5  j4j j j 3 | 2 . | 1 . _ 
P Sungguh    be-     sar  kar-   ya    Tu-        han. 
U Sungguh    be-     sar  kar-   ya    Tu-        han. 

P Terpujilah Tuhan, Allah Israel, sebab Ia menunjungi dan 
membebaskan umat-Nya. Ia mengangkat bagi kita seorang 
Penyelamat yang gagah perkasa, putra Daud hamba-Nya. 
Marilah kita memuji Dia: 

J5j jj jj 5  j.j 5 | j6j j 5   j4j j 3 | 2 . | 3 . | 
U Sungguh    be-     sar- lah   kar- ya    Tu-        han, 

J3j j j 3  j.j 3 | 5  j4j j j 3 | 2 . | 1 . _ 
 Sungguh    be-     sar  kar-   ya    Tu-        han. 

P Seperti dijanjikan-Nya dari sedia kala, dengan pengantaraan 
para nabi-Nya yang kudus; untuk menyelamatkan kita dari 
musuh-musuh kita, dan dari tangan semua lawan yang 
membenci kita; untuk menunjukkan rahmat-Nya kepada 
leluhur kita, dan mengindahkan perjanjian-Nya yang kudus. 
Marilah kita memuji Dia : 
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J5j jj jj 5  j.j 5 | j6j j 5   j4j j 3 | 2 . | 3 . | 
U Sungguh    be-     sar- lah   kar- ya    Tu-        han, 

J3j j j 3  j.j 3 | 5  j4j j j 3 | 2 . | 1 . _ 
 Sungguh    be-     sar  kar-   ya    Tu-        han. 

P Ia telah bersumpah kepada Abraham, bapa kita, akan 
membebaskan kita dari tangan musuh, agar kita dapat 
mengabdi kepada-Nya tanpa takut, dan berlaku kudus dan 
jujur di hadapan-Nya seumur hidup.Marilah kita memuji Dia : 

J5j jj jj 5  j.j 5 | j6j j 5   j4j j 3 | 2 . | 3 . | 
U Sungguh    be-     sar- lah   kar- ya    Tu-        han, 

J3j j j 3  j.j 3 | 5  j4j j j 3 | 2 . | 1 . _ 
 Sungguh    be-     sar  kar-   ya    Tu-        han. 

P Sebab Allah kita penuh rahmat dan belas kasihan, Ia 
mengunjungi kita laksana fajar cemerlang. Untuk menyinari 
orang yang meringkuk dalam kegelapan maut, dan 
membimbing kita ke jalan damai sejahtera. Marilah kita 
memuji Dia : 

J5j jj jj 5  j.j 5 | j6j j 5   j4j j 3 | 2 . | 3 . | 
U Sungguh    be-     sar- lah   kar- ya    Tu-        han, 

J3j j j 3  j.j 3 | 5  j4j j j 3 | 2 . | 1 . _ 
 Sungguh    be-     sar  kar-   ya    Tu-        han. 

P Ya Allah Tuhan yang agung, kedatangan Putra-Mu 

sebagai penyelamat sungguh menggembirakan hati kami. 

Maka bersama semua orang yang diselamatkan, kami 

melambungkan kiding pujian bagi-Mu dengan bernyanyi : 

PS 539 
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DOA UMAT  

P. Marilah kita berdoa kepada Allah Bapa kita, yang 

senantiasa mendengarkan doa yang dipanjatkan dengan 

rendah hati: 

L.  Bagi  Gereja kita: Semoga Allah Bapa mencurahi seluruh 

umat-Nya, baik pimpinan maupun bawahan, semangat 

kerukunan dalam Kristus, Putra-Nya, agar seia sekata 

dalam gerak dan tindakan. Marilah kita mohon, …. 

U.  Tuhan, dengarkanlah umat-Mu.  

L.  Bagi perdamaian dunia: Semoga Bapa membimbing para 

pemimpin bangsa-bangsa agar dapat menahan diri dalam 

perlombaan senjata-senjata penghancur umat manusia. 

Marilah kita mohon, … 

U.  Tuhan, dengarkanlah umat-Mu.  

L.  Bagi para penanggungjawab dalam masyarakat: Semoga 

Allah Bapa mendampingi para penanggungjawab dalam 

masyarakat kita agar berhasil memajukan kerukunan dan 

persatuan dan dengan demikian membahagiakan semua 

orang. Marilah kita mohon. 

U.  Tuhan, dengarkanlah umat-Mu. 

L.  Bagi mereka yang ditahan dan ditawan: Semoga Allah 

Bapa memberikan ketabahan hati mereka yang ditahan 

atau ditawan, agar jangan sampai putus asa, melainkan 

yakin bahwa kita berusaha supaya mereka mendapat 

kesempatan hidup lagi. Marilah kita mohon: 

U.  Tuhan, dengarkanlah umat-Mu.  
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L.  Bagi kita semua di sini: Semoga Allah Bapa menerangi 

kita agar lebih mengutamakan kepentingan umum 

daripada kepentingan perorangan kita masing-masing. 

Marilah kita mohon: 

U.  Tuhan, dengarkanlah umat-Mu. 

P.  Allah Bapa yang Mahakudus, Engkau yang menghendaki 

agar kami selalu bertobat dan dengan demikian 

menempuh jalan menuju kebahagiaan. Berilah kami 

kesediaan untuk meneladan kerendahan hati Yesus 

Kristus, Putra-Mu yang hidup dan bertakhta sepanjang 

masa. 

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 
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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 

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, 
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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 

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. 
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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. 

Salam Maria… 

Kemuliaan…. 

DOA PENUTUP 

P Marilah kita berdoa, 

Ya Allah penyelamat kami, puji syukur kami lambungkan 

kepada-Mu atas tuntunan kebenaran sejati yang boleh 

kami terima dalam ibadat ini. Semoga karena daya 
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anugerah-Mu ini kami semakin menyerupai Kristus, 

bersedia menghampakan diri, supaya dalam diri kami 

segala rencana-Mu terlaksana. 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. 
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