
1 
 

ECCLESIA DOMESTICA 

COVID-19 DAN MASA “PHYSICAL DISTANCING” 

MERAYAKAN HARI MINGGU BIASA XXVII 

4 Oktober 2020 

DALAM KELUARGA (DI RUMAH) 

 

 

 “Kebun anggur Tuhan Semesta Alam” 



2 
 

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 kita sekalian berada di bawah naungan Allah 

yang mahatinggi, dan dianugerahi berkat-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 Para saudaraku terkasih, Allah senantiasa memperhatikan 

setiap pertumbuhan umat-Nya walau tanggapan umat 

tidak seperti yang diharapkan-Nya. Namun, Allah tetap 

Allah Penolong dan sumber damai sejahtera seperti 

peneguhan Paulus kepada Umat Filipi yang mudah cemas 

dan khawatir. Gereja pun dipanggil untuk melaksanakan 

kehendak Allah dengan menggarap kebun anggur-Nya, 

dengan terus memurnikan hidup batin dari unsur-unsur 

yang menjauhkan kehadiran Yesus. Mari kita hening 

sejenak menyadari Tuhan hadir bersama 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 Ya Allah, Engkau tinggal dalam terang yang tak terhampiri. 

Namun kami yakin juga bahwa Engkau tidak membiarkan 

dunia ini sendirian tanpa Kauperhatikan. 

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

P Sepanjang minggu telah kami laksanakan menurut 

kemampuan segala yang menjadi tugas dan tanggung jawab 

kami, kini sejenak waktu kami berada di hadirat-Mu. 

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

P Sayangilah kami, ya Allah, sayangilah kami hamba-hamba-Mu 

yang tak berguna ini. 

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 
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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 kekal dan kuasa, Engkau telah memilih kami, 

dan mengharapkan agar kami menghasilkan buah, yakni 

karya-karya yang baik. Namun seringkali kami tidak 

memenuhi harapan itu. Maka bukalah hati kami bagi 

sabda-Mu, agar sabda-Mu yang penuh kuasa itu 

menyuburkan hidup kami, sehingga menghasilkan buah 

yang takkan binasa. 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 5:1-7)     

"Kebun anggur Tuhan semesta alam ialah kaum Israel." 

L.  Bacaan dari Kitab Yesaya: 

Aku hendak menyanyikan lagu tentang kekasihku, lagu 
kekasihku tentang kebun anggurnya: Kekasihmu 
mempunyai kebun anggur di lereng bukit yang subur. Ia 
mencangkulnya dan membuang batu-batunya, dan 
menanaminya dengan pokok anggur pilihan; ia 
mendirikan sebuah menara jaga di tengah-tengahnya dan 
menggali lubang tempat memeras anggur, lalu dinantinya 
supaya kebuh itu menghasilkan buah anggur yang baik, 
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tetapi yang dihasilkannya ialah buah anggur yang masam. 
Maka sekarang, hai penduduk Yerusalem dan orang 
Yehuda, adililah Aku dan kebun anggur-Ku itu. Apakah 
yang masih harus Kuperbuat untuk kebun anggur-Ku itu 
yang belum Kuperbuat kepadanya? Aku menanti supaya 
ia menghasilkan buah anggur yang baik, mengapa yang 
dihasilkannya hanya buah anggur yang asam? Masa 
sekarang, Aku mau memberitahukan kepadamu apa yang 
hendak Kulakukan kepada kebun anggur-Ku itu: Aku 
akan menebang pagar durinya, sehingga kebun itu 
dimakan habis. Aku akan melanda temboknya, sehingga 
kebun itu diinjak-injak; Aku akan membuatnya 
ditumbuhi semak-semak, tidak dirantingi dan tidak 
disiangi, sehingga tumbuhlah putri malu dan rumput; 
Aku akan memerintakan awan-awan supaya jangan 
menurunkan hujan di atasnya. Kebun anggur Tuhan 
semesta alam itu ialah kaum Israel, dan orang Yehuda 
ialah tanam-tanaman kegemaran-Nya; dinantikan-Nya 
keadilan, tetapi hanya ada kelaliman; dinantikan-Nya 
kebenaran, tetapi hanya ada keonaran. 

L.  Demikianlah Sabda Tuhan 

U.  Syukur kepada Allah. 

MAZMUR TANGGAPAN (PS 851; Mzm 80:9+12.13-14.15-16.19-

20; Ul: Yes 5:7) 

 
Mazmur: 
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1. Telah Kauambil pohon anggur dari Mesir; Kauhalau 

bangsa-bangsa, lalu Kautanam pohon itu. Dijulurkannya 

ranting-rantingnya sampai ke laut, dan pucuk-pucuknya 

sampai ke Sungai Efrat. 

2. Mengapa Engkau menggempur temboknya, sehingga ia 

dipetik oleh setiap orang yang lewat? Babi hutan 

menggerogotinya dan binatang-binatang di padang 

memakannya. 

3. Ya Allah semesta alam, kembalilah, pandanglah dari langit 

dan lihatlah! Tengoklah pohon anggur ini, lindungilah 

batang yang ditanam oleh tangan kanan-Mu! 

4. Maka kami tidak akan menyimpang dari pada-Mu; biarlah 

kami hidup, maka kami akan menyerukan nama-Mu. Ya 

Tuhan, Allah semesta alam, pulihkanlah kami, 

BACAAN II  (Flp 4:6-9)          

"Lakukanlah semua yang telah kamu lihat padaku, maka Allah, 

sumber damai sejahtera, akan menyertai kamu." 

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

Saudara-saudara, janganlah kamu kuatir tentang apapun 

juga, tetapi nyatakanlah dalam segala hal keinginanmu 

kepada Allah dalam doa dan permohonan dengan ucapan 

syukur. Maka damai sejahtera Allah, yang melampaui 

segala akal, akan memelihara hati dan pikiranmu dalam 

Kristus Yesus. Jadi, saudara-saudara, semua yang benar, 

semua yang mulia, semua yang adil, semua yang suci, 

semua yang manis, semua yang sedap didengar, semua 

yang disebut kebajikan dan patut dipuji, itulah yang harus 
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kamu pikirkan. Dan apa yang telah kamu pelajari, apa 

yang telah kamu terima, apa yang telah kamu dengar dan 

apa yang telah kamu lihat padaku, lakukanlah itu! Maka 

Allah, sumber damai sejahtera, akan menyertai kamu. 

Demikianlah sabda Tuhan. 

U.  Syukur kepada Allah. 

BAIT PENGANTAR INJIL (PS 959)  

Ulangan: 

 
Ayat.  Aku telah memilih kamu dari dunia, supaya kamu 

pergi dan menghasilkan buah, dan buahmu itu tetap, 

sabda Tuhan. 

BACAAN INJIL (Mat 21:33-43)  

"Kebun anggur itu akan ia sewakan kepada penggarap-penggarap 
lain." 

P Semoga Tuhan beserta kita. 

U Sekarang dan selama-lamanya. 

P.  Inilah Injil Yesus Kristus menurut Matius 

U.  Dimuliakanlah Tuhan. 

P.  Sekali peristiwa berkatalah Yesus kepada imam-imam 

kepala dan tua-tua bangsa Yahudi, "Dengarkanlah 

perumpamaan ini. Adalah seorang tuan tanah membuka 

kebun anggur dan menanam pagar sekelilingnya. Ia 

menggali lubang tempat memeras anggur dan mendirikan 
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menara jaga di dalam kebun itu. Kemudian ia 

menyewakan kebun itu kepada penggarap-penggarap lalu 

berangkat ke negeri lain. Ketika hampir tiba musim petik, 

ia menyuruh hamba-hambanya kepada penggarap-

penggarap itu untuk menerima hasil yang menjadi 

bagiannya. Tetapi penggarap-penggarap itu menangkap 

hamba-hambanya itu: yang seorang mereka pukuli, yang 

lain mereka bunuh, dan yang lain lagi mereka lempari 

dengan batu. Kemudian tuan itu menyuruh pula hamba-

hamba yang lain, lebih banyak dari pada yang pertama. 

Tetapi mereka pun diperlakukan sama seperti kawan-

kawan mereka. Akhirnya tuan itu menyuruh anaknya 

kepada mereka, pikirnya, 'Anakku akan mereka segani.' 

Tetapi, ketika para penggarap itu melihat anak itu, 

mereka berkata seorang kepada yang lain: 'Ia adalah ahli 

waris! Mari kita bunuh dia, supaya warisannya menjadi 

milik kita.' Maka mereka menangkap dia, dan 

melemparkannya ke luar kebun anggur itu, lalu 

membunuhnya. Maka apabila tuan kebun anggur itu 

datang, apakah yang akan dilakukannya dengan 

penggarap-penggarap itu?" Kata imam-imam kepala dan 

tua-tua bangsa Yahudi kepada Yesus, "Ia akan 

membinasakan orang-orang jahat itu dan kebun 

anggurnya akan ia sewakan kepada penggarap-penggarap 

lain, yang akan menyerahkan hasil kepadanya pada 

waktunya." Kata Yesus kepada mereka: "Belum pernahkah 

kamu baca dalam Kitab Suci: Batu yang dibuang oleh 

tukang-tukang bangunan telah menjadi batu penjuru? 



11 
 

Hal itu terjadi dari pihak Tuhan, suatu perbuatan ajaib di 

mata kita. Sebab itu Aku berkata kepadamu, 'Kerajaan 

Allah akan diambil dari padamu dan akan diberikan 

kepada suatu bangsa yang akan menghasilkan buah 

Kerajaan itu.' 

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, 
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.  
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DOA PUJIAN            Allah Mahabaik 

P Saudaraku yang terkasih, Allah sungguh baik kepada kita 

umat-Nya dalam kebaikan-Nya itu, Ia selalu membimbing 

kita dalam segala tingkah laku dan perbuatan kita. Maka 

marilah kita memuji Dia: 

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 Allah maha pengasih dan penyayang, Engkaulah penyelenggara 

segala hal-ikhwal hidup kami. Dalam kebaikan-Mu yang tak 

terhingga Engkau menciptakan kami dan menganugerahi kami 

kehidupan. Maka kami memuji Dikau: 

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 Bapa, amat besarlah cinta-Mu kepada kami. Ketika dalam 

perjalanan hidup ini kami jatuh, Engkau menyelamatkan kami. 

Bahkan Putra-Mu yang tunggal Kauserahkan untuk kami. 

Maka kami memuji Dikau: 

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 Dan seperti belum cukuplah kebaikan-Mu kepada kami, 

Engkau masih mencurahkan Roh Kudus-Mu untuk 

menyempurnakan rencana keselamatan-Mu dalam diri kami. 

Maka kami memuji Dikau: 

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. 
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P Setiap hari kami Kaulimpahi dengan karunia dan berkat, 

sehingga kami dapat menunaikan tugas sehari-hari, yakni 

berbakti kepada-Mu dan melayani sesama lewat karya-karya 

kami. Maka kami memuji Dikau: 

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 Karna semua kebaikan-Mu itu, ya Bapa, kami lambungkan 

kidung pujian bagi-Mu dengan bernyanyi: PS 673 
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DOA UMAT  

P. Betapa dekat Tuhan dengan kita, telah diajarkan Yesus. 

Pada-Nya kita dapat melihat wajah Bapa dan senyum 

kasih-Nya kepada dunia. Maka kita berani berdoa: 

L. Bagi  umat Allah: Semoga Allah Bapa menyadarkan umat-

Nya agar secara positif ikut serta membangun masyarakat 

dalam kerja sama dengan uskup, imam dan awam. 

Marilah kita mohon, …. 

U.  Tuhan, dengarkanlah umat-Mu.  

L.  Bagi para karyawan: Semoga Allah Bapa membimbing 

para karyawan agar solidaritas dan pelayanan mereka 

mengangkat mereka dari hidup sehari-hari yang 

mendatar. Marilah kita mohon. 

U.  Tuhan, dengarkanlah umat-Mu. 
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L.  Bagi para imam dan diakon yang berkarya di tempat 

terpencil: Semoga Allah Bapa membantu para imam dan 

diakon yang bertugas melayani umat yang terpencil 

tempat tinggalnya. Marilah kita mohon: 

U.  Tuhan, dengarkanlah umat-Mu.  

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

tengah-tengah kita menghalau kegelapan dari hati kita. 

Marilah kita mohon: 

U.  Tuhan, dengarkanlah umat-Mu. 

P.  Allah Bapa kami, sering kami tidak tahu, bagaimana kami 

harus berdoa. Maka, utuslah Roh_mu agar mengajar kami 

berdoa dengan pengantaraan Kristus, Tuhan kami. 

U.  Amin. 

DOA PERSATUAN ANGGOTA TUBUH KRISTUS 

Bapa yang mahabaik, kami bersyukur kepada-Mu, karena 

Engkau telah sudih menyatakan diri dalam Putra-Mu Yesus. 

Melalui Dia dan melalui Gereja-Mu yang kudus, Engkau 

memberi rahmat pertobatan kepada orang-orang yang 

tadinya terpisah daripada-Mu karena dosa. Dengan 

perantaraan Kristus Engkau mencurahkan Roh Kudus kepada 

segala bangsa. Kami Kaupersatukan menjadi satu umat, yang 

berusaha mengabdi kepada-Mu dalam Roh dan kebenaran. 

Kami Kaujadikan Gereja yang katolik dan kudus, Tubuh 

Kristus yang Kaupanggil melanjutkan karya Yesus. Ya Bapa 

semoga semangat persatuan menjiwai hidup kami setiap hari 

sehingga kami pun dapat memaklumkan keesaan-Mu yang 
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tak terbagi, dan di dalamnya mewujudkan cita-cita-Mu 

sendiri terhadap kami, yang telah Kautebus dengan darah 

tersuci Putra-Mu Yesus. Dialah pemersatu kami, sekarang 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, 

Aku memeluk-Mu dan mempersatukan diriku  
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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. 

Dalam saat-saat yang mengkhawatirkan ini dengan wabah 

virus Corona yang mengancam kesehatan dan keberadaan 
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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 Bapa kami, kamilah kebun anggur-Mu. Hari ini 

Engkau berkenan menyegarkan dan menyuburkan kami 

dengan sabda-Mu. Semoga karena daya anugerah-Mu itu, 

hidup kami mengahsilkan banyak buah, sesuai dengan 

harapan-Mu. Dengan pengantaraan Kristus Tuhan kami. 

U Amin. 
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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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