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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. 



3 
 

Antiphon Pembuka: 

Kasih karunia, rahmat dan damai sejahtera dari Allah 

Bapa dan Putra-Nya Yesus Kristus menyertai kita. 

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 Di tahun 2020 ini, yang ditandai dengan pandemi virus 

corona, "perjalanan misionaris seluruh Gereja ini 

berlanjut dalam terang firman yang kita temukan dalam 

kisah panggilan nabi Yesaya:" Inilah aku: utuslah aku! " 

(Yes 6, 8). Ini adalah jawaban yang selalu diperbarui 

untuk pertanyaan Tuhan: "Siapakah yang harus saya 

kirim?" demikian pesan Paus Fransiskus di Hari Minggu 

Misi Sedunia hari ini. Berdasarkan jawaban nabi Yesaya 

ini, MISI adalah suatu jawaban / tanggapan yang bebas 

dan sadar atas panggilan Tuhan. Panggilan Tuhan untuk 

menjadi misionaris, mewartakan Injil, Kerajaan Allah ke 

seluruh dunia, dalam hidup sehari-hari. Kita pun menjadi 

misionaris dalam hidup kita sehari-hari: mewartakan 

kasih, damai dan keadilan Tuhan. Kitapun berdoa bagi 

para misionaris di seluruh dunia. 
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Hening….  

MENYADARI KEHADIRAN TUHAN   Mazmur 9 

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

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

P Ya Tuhan Allah kami.kami berlindung di masa kesesakan. 

Engkau tidak meninggalkan orang-orang yang mencari Dikau. 

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

P Kasihanilah kami ya Tuhan, buatlah kami mengalami 

keselamatan yang Kausediakan. 

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

P Engkau memberikan diei-Mu dikenal oleh umat-Mu. Engkau 

tidak melupakan orang miskin dan bersengsara. 

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

P Jadikanlah kami bertakwa kepada-Mu ya Tuhan, sadarkanlah 

kami bahwa kami hanya manusia yang tak berdaya. 

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 
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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. 

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. 
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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 Yang Maha Pengasih, hanya Engkaulah satu-

satunya Tuhan dan Allah kami. Bantulah kami untuk 

mengabdi-Mu dengan sepenuh jiwa dan raga serta 

menjadikan segala sesuatu menjadi sarana bagi kami 

untuk mengabdi-Mu. Di hari Minggu Misi ini juga, kami 

berdoa bagi para misionaris- Mu. Bimbinglah mereka, 

agar mampu keluar dari dirinya sendiri untuk 

mewartakan kerajaan-Mu di dunia ini. Dengan 

pengantaraan Yesus Kristus, Putra-Mu, Tuhan kami, yang 

bersama dengan Dikau dalam persatuan Roh Kudus, 

hidup dan berkuasa, Allah, sepanjang segala masa. 

U Amin. 

LITURGI SABDA 

BACAAN I (Yes 45:1.4-6)  
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"Aku memegang tangan kanan Koresh supaya Aku menundukkan 
bangsa-bangsa di depannya." 

L.  Bacaan dari Kitab Yesaya: 

Beginilah firman Tuhan, "Inilah firman-Ku kepada orang 

yang Kuurapi, kepada Koresh yang tangan kanannya 

Kupegang untuk menundukkan bangsa-bangsa di 

depannya dan melucuti raja-raja; untuk membuka pintu-

pintu di depannya, supaya pintu-pintu gerbang tidak 

tinggal tertutup: Demi hamba-Ku Yakub, dan demi Israel 

pilihan-Ku, maka Aku memanggil engkau dengan 

namamu, dan menggelari engkau, sekalipun engkau tidak 

mengenal Aku. Akulah Tuhan dan tidak ada yang lain; 

kecuali Aku tidak ada Allah. Aku telah mempersenjatai 

engkau, sekalipun engkau tidak mengenal Aku, supaya 

dari terbitnya matahari sampai terbenamnya orang tahu 

bahwa tidak ada yang lain di luar Aku; Akulah Tuhan dan 

tidak ada yang lain." 

L.  Demikianlah sabda Tuhan 

U.  Syukur kepada Allah. 

MAZMUR TANGGAPAN (PS 863; Mzm 96:1.3.4-5.7-8.9-10ac) 

 

Mazmur: 
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1. Nyanyikanlah lagu baru bagi Tuhan, menyanyilah bagi 

Tuhan, hai seluruh bumi! Ceritakanlah kemuliaan-Nya di 

antara bangsa-bangsa kisahkanlah karya-karya-Nya yang 

ajaib di antara segala suku. 

2. Sebab mahabesarlah Tuhan, dan sangat terpuji, Ia lebih 

dahsyat daripada segala dewata. Sebab segala allah para 

bangsa adalah hampa, tetapi Tuhan, Dialah yang 

menjadikan langit. 

3. Kepada Tuhan, hai suku-suku bangsa, kepada Tuhan 

sajalah kemuliaan dan kekuatan! Berikanlah kepada 

Tuhan kemuliaan nama-Nya, bawalah persembahan dan 

masuklah ke pelataran-Nya. 

4. Sujudlah menyembah kepada Tuhan dengan berhiaskan 

kekudusan, gemetarlah di hadapan-Nya, hai seluruh bumi! 

Katakanlah di antara bangsa-bangsa, "Tuhan itu Raja! Ia 

akan mengadili bangsa-bangsa dalam kebenaran. 

BACAAN II  (1Tes 1:1-5b)  

"Kami selalu teringat akan amal imanmu, akan usaha kasihmu dan 

ketekunan harapanmu." 

L.   Bacaan dari Surat Pertama Rasul Paulus kepada Jemaat di 

Tesalonika: 

Salam dari Paulus, Silwanus, dan Timotius, kepada jemaat 

orang-orang Tesalonika yang ada dalam Allah Bapa dan 

dalam Tuhan Yesus Kristus. Kasih karunia dan damai 

sejahtera menyertai kamu. Kami selalu mengucap syukur 

kepada Allah karena kamu semua dan menyebut kamu 

dalam doa kami. Sebab kami selalu teringat akan amal 
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imanmu, akan usaha kasihmu dan ketekunan harapanmu 

kepada Tuhan kita Yesus Kristus di hadapan Allah dan 

Bapa kita. Saudara-saudara yang dikasihi Allah, kami tahu 

bahwa Allah telah memilih kamu. Sebab Injil yang kami 

beritakan disamapaikan kepada kamu bukan dengan 

kata-kata saja, melainkan juga dengan kekuatan dalam 

Roh Kudus dan kepastian yang kokoh. 

L.  Demikianlah sabda Tuhan 
U.  Syukur kepada Allah 

BAIT PENGANTAR INJIL (Flp 2:15-16) 

  

Ayat.  Hendaklah kamu bersinar di dunia seperti bintang-
bintang sambil berpegang pada Sabda kehidupan. 

BACAAN INJIL (Mat 22:15-21)  

"Berikanlah kepada kaisar apa yang wajib kamu berikan kepada 
kaisar, dan kepada Allah apa yang wajib kamu berikan kepada Allah." 

               
P Semoga Tuhan beserta kita. 

U Sekarang dan selama-lamanya. 

P.  Inilah Injil Yesus Kristus menurut Matius 

U.  Dimuliakanlah Tuhan. 

P.  Sekali peristiwa orang-orang Farisi berunding bagaimana 

mereka dapat menjerat Yesus dengan suatu pertanyaan. 

Mereka menyuruh murid-murid mereka bersama orang-

orang Herodian bertanya kepada Yesus, "Guru, kami tahu, 

Engkau adalah seorang yang jujur, dan dengan jujur 
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mengajarkan jalan Allah, dan Engkau tidak takut kepada 

siapa pun juga, sebab Engkau tidak mencari muka. 

Katakanlah kepada kami pendapat-Mu: Bolehkah 

membayar pajak kepada kaisar atau tidak?" Tetapi Yesus 

mengetahui kejahatan hati mereka. Maka Ia lalu berkata, 

"Mengapa kamu mencobai Aku, hai orang-orang 

munafik? Tunjukkanlah kepada-Ku mata uang untuk 

pajak itu!" Mereka membawa suatu dinar kepada Yesus. 

Maka Yesus bertanya kepada mereka, "Gambar dan 

tulisan siapakah ini?" Jawab mereka, "Gambar dan tulisan 

kaisar." Lalu kata Yesus kepada mereka, "Berikanlah 

kepada kaisar apa yang wajib kamu berikan kepada kaisar, 

dan kepada Allah apa yang wajib kamu berikan kepada 

Allah." 

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. 
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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     Allah pengasuh yang bijaksana 

P Para saudara yang terkasih, Allah, Bapa, kita adalah 
pengasuh yang bijaksana. Marilah kita memuji Dia: 

 5 | ! j.j !  7  6 | 5 .. 3 | 5. 4.| 3 .. _ 
P Ter-  pu-    ji-  lah  Eng-  kau       di      sur-         ga. 
U Ter-  pu-    ji-  lah  Eng-  kau       di      sur-         ga. 

P Ya Bapa, dengan kebijaksanaan-Mu yang tak terselami 
Engkau telah mengatur alam semesta dan menyediakan 
keperluan makluk ciptaan-Mu. Maka kami memuji Dikau: 

 5 | ! j.j !  7  6 | 5 .. 3 | 5. 4.| 3 .. _ 
U Ter-  pu-    ji-  lah  Eng-  kau        di      sur-         ga. 

P Engkau menjadikan Gereja-Mu kerajaan cinta kasih 
supaya dunia mengenal cinta-Mu dan semua orang hidup 
rukun sebagai saudara. Maka kami memuji Dikau: 

 5 | ! j.j !  7  6 | 5 .. 3 | 5. 4.| 3 .. _ 
U Ter-  pu-    ji-  lah  Eng-  kau        di      sur-         ga. 

P Engkau telah menampilkan Yesus sebagai kebijaksanaan-
Mu yang nyata. Dialah jalan, kebenaran dan kehidupan. 
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Hanya melalui Dia kami dapat sampai ke kemuliaan 
abadi. Maka kami memuji Dikau: 

 5 | ! j.j !  7  6 | 5 .. 3 | 5. 4.| 3 .. _ 
U Ter-  pu-    ji-  lah  Eng-  kau        di      sur-         ga. 

P Dengan terang Roh Kudus Engkau menunjukkan 
kebijaksanaan ilahi-Mu sehingga kami tidak disesatkan 
oleh kebijaksanaan yang berasal dari dunia, yang sering 
tidak selaras dengan kebijaksanaan-Mu. Maka kami 
memuji Dikau: 

 5 | ! j.j !  7  6 | 5 .. 3 | 5. 4.| 3 .. _ 
U Ter-  pu-    ji-  lah  Eng-  kau        di      sur-         ga. 

P Ya Allah yang penuh hikmat, karena anugerah 
kebijaksanaan-Mu, kami melambungkan kidung pujian 
bagi-Mu dengan bernyanyi: 
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DOA UMAT  

P. Kristus bersabda, ”Berikanlah kepada kaisar apa yang 

wajib kamu berikan kepada kaisar, dan kepada Allah apa 

yang wajib kamu berikan kepada Allah.” Marilah kita 

panjatkan doa-doa kepada Allah Yang Mahakasih, tempat 

setiap doa dikabulkan dan beban hati diringankan, 

L.  Bagi Gereja. Semoga karya pelayanan dan cinta kasih 

Gereja bagi masyarakat menjadi tanda cinta kasih-Mu 

kepada manusia. Dan Semoga umat-Nya selalu bertekun 

mendengarkan Sabda dan melaksanakan kehendak 

Tuhan. Marilah kita mohon … 
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U Kabulkanlah doa kami, ya Tuhan. 

L.  Bagi hubungan Gereja dan negara. Semoga Tuhan 

senantiasa memberkati Gereja dan negara kita; dan 

semoga Gereja dan negara dapat bekerjasama dengan baik 

dalam pembangunan masyarakat adil dan makmur 

merata. Marilah kita mohon … 

U Kabulkanlah doa kami, ya Tuhan. 

L.  Bagi para misionaris. Semoga para misionaris, para imam, 

biarawan-biarawati, awam, petugas pastoral dengan 

penuh setia untuk menyuarakan kebenaran dan keadilan 

serta mampu membimbing umat pada jalan kebenaran 

dan keselamatan. Marilah kita mohon … 

U Kabulkanlah doa kami, ya Tuhan. 

L.  Bagi anak-anak misioner. Semoga anak-anak misionaris 

cilik sanggup mendengarkan suara Tuhan dan berani 

menjawab panggilan-Nya untuk menjadi imam, bruder, 

dan suster. Bantulah para orang tua, para pendamping 

untuk setia membimbing anak-anak misionaris cilik, 

semoga apa yang mereka taburkan dalam hati anak-anak 

bisa tumbuh subur dan menghasilkan buah berlimpah. 

Marilah kita mohon … 

U Kabulkanlah doa kami, ya Tuhan. 

P.  Allah Bapa yang kekal, Engkau mengenal kami, cita-cita 

akan kebaikan, sukacita dan kebahagiaan kami. Kami 

percaya Engkaulah cahaya mulia, Engkaulah pembawa 



15 
 

sukacita ke dunia dengan perantaraan Yesus Kristus, 

Putra-Mu dan Tuhan kami. 

U. Amin. 

DOA PERSATUAN ANGGOTA TUBUH KRISTUS 

Ya Bapa di surga, Engkau telah mengutus Putra-Mu Yesus, 

Sang Gembala yang baik, untuk menghimpun kami dalam 

satu kawanan. Kami bersyukur kepada-Mu, Ia telah 

menyerahkan hidup-Nya demi keselamatan kami, domba-

domba-Nya. Kami juga bersyukur karena mereka yang telah 

Kaupilih untuk menggembalakan kami atas nama Krisyus, 

yaitu Bapa Paus, Bapa Uskup, para pastor, dan banyak kaum 

awam yang turut dalam tugas penggembalaan itu. Maafkanlah 

mereka jika mereka mengalami saat-saat kelemahan, bahkan 

jika diantara mereka ada yang lari meninggalkan domba-

domba, tetapi kini telah sadar dan ingin bertobat. Ya Bapa, 

janganlah biarkan umat-Mu merana tanpa gembala. Jangan 

juga biarkan pewartaan Kerajaan-Mu terhambat karena 

jumlah pewarta tidak mencukupi. Panggillah dan pilihlah 

diantara kami imam dan rasul awam yang secukupnya untuk 

menggembalakan umat-Mu, dan untuk mewartakan 

Kerajaan-Mu di tempat-tempat dimana Engkau belum 

dikenal. Semoga melalui mereka umat-Mu Kaupersatukan 

dan Kauantar ke padang rumput yang hijau dank e sumber air 

hidup, ialah Engkau sendiri, ya Bapa, yang menjadi Tuhan 

atas seluruh kawanan umat manusia. Engkau yang hidup dan 

berdaulat, kini dan sepanjang masa. 

Amin. 
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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, 

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 

semua yang dengan berani bertugas mengamankan negara 

kita dan dunia dari ancaman virus ini. 
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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 segala kuasa, kami sangat beruntung karena telah 

Kauundang ikut serta dalam ibadat suci ini. Semoga 

karena Sabda yang telah kami dengar di Hari Minggu Misi 

ini menjadi kekuatan bagi kami mejadi pewarta kasih-Mu 

dalam hidup dan perjuangan kami sehari-hari. Dengan 

pengantaraan Kristus Tuhan kami.  

U Amin. 

BERKAT DAN PERUTUSAN 

P Semoga Tuhan beserta kita. 

U Sekarang dan selama-lamanya. 
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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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