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ECCLESIA DOMESTICA 
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MERAYAKAN HARI MINGGU BIASA XXX 
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DALAM KELUARGA (DI RUMAH) 

 

“Kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri” 
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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: 

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 Seringkali kita tergoda untuk meninabobokkan diri dan 

berpuas diri; tiada kejahatan yang kita lakukan dan tiada 

pula yang pantas ditegur pada kita, sebab selalu kita 

mematuhi hukum dan peraturan yang ada. Makin lama 

kita makin membiarkan diri diselimuti oleh kebaikan kita 

sendiri dan tak peka lagi terhadap kebutuhan dan 

persoalan yang nyata. Tetapi dewasa ini sikap mental 

yang demikian itu diprotes. Beriman, mengabdi Tuhan 

adalah tugas yang tak ada habis-habisnya dan meliputi 

seluruh tingkah laku kita. Perintah menaruh cinta kasih 

kepada Tuhan tak terpisahkan dari cinta kasih kepada 

sesama. Perayaan Ekaristi hari ini semoga merupakan 

kesempatan baik bagi kita untuk mawas diri.  

Hening….  
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MENYADARI KEHADIRAN TUHAN   Mazmur 139 

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

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

P Ya Allah, Engkaulah yang menciptakan kami. Engkau 

membentuk kami dalam Rahim ibu kami.  

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

P Kami memuji Dikau karena kami Kaujadikan indah, segala 

karya-Mu bagi kami ajaib dan mengagumkan. 

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

P Selidikilah kami, ya Allah, selami hati kami. Ujilah kami dan 

ketahuilah segala pikiran kami. 

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

P Perhatikanlah apakah ada kejahatan dalam diri kami, maka 

bimbinglah kami pada jalan-Mu. 

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

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.   

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 kekal dan kuasa, ciptakanlah dalam diri kami 

hati yang tulus dan setia agar kami mampu melayani 

Engkau, ya Allah Yang Mahaagung, dengan penuh bakti 

dan kasih. 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 (Kel 22:21-27)  

"Jika kamu menindas seorang janda atau anak yatim, maka murka-
Ku akan bangkit, dan Aku akan membunuh kamu." 

L.  Bacaan dari Kitab Keluaran: 
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Beginilah firman Tuhan, "Janganlah orang asing kautindas 

atau kautekan, sebab kamu pun pernah menjadi orang 

asing di tanah Mesir. Seorang janda atau anak yatim 

janganlah kamu tindas. Jika engkau sampai menindas 

mereka ini, pasti Aku akan mendengarkan seruan mereka. 

Jika mereka berseru-seru kepada-Ku dengan nyaring. 

Maka murka-Ku akan bangkit, dan Aku akan membunuh 

kamu dengan pedang, sehingga istrimu menjadi janda 

dan anak-anakmu menjadi yatim. Jika engkau 

meminjamkan uang kepada salah seorang dari umat-Ku, 

yakni orang yang miskin di antaramu, janganlah engkau 

berlaku sebagai seorang penagih utang terhadap dia; dan 

janganlah kamu bebankan bunga uang kepadanya. Jika 

engkau sampai mengambil jubah temanmu sebagai gadai, 

maka haruslah engkau mengembalikannya sebelum 

matahari terbenam, sebab hanya itu sajalah penutup 

tubuhnya, hanya itulah pembalut kulitnya; jika tidak, 

pakai apakah ia pergi tidur? Maka, apabila ia berseru-seru 

kepada-Ku, Aku akan mendengarkannya sebab Aku ini 

pengasih." 

L.  Demikianlah Sabda Tuhan 
U.  Syukur kepada Allah. 

MAZMUR TANGGAPAN (PS 839; Mzm 18:2-3a.3bc-4.47.51ab) 
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Mazmur: 

1. Aku mengasihi Engkau, ya Tuhan, kekuatanku; ya Tuhan, 
bukit batuku, kubu pertahanan dan penyelamatku. 

2. Allahku, gunung batuku, tempat aku berlindung, 
perisaiku, tanduk keselamatanku, kota bentengku! 
Terpujilah Tuhan, seruku; maka aku pun selamat dari para 
musuhku. 

3. Tuhan itu hidup! Terpujilah Gunung Batuku, Tuhan 
mengaruniakan keselamatan yang besar kepada raja yang 
diangkat-Nya, Ia menunjukkan kasih setia kepada orang 
yang diurapi-Nya. 

BACAAN II  (1Tes 1:5b-10)      

"Kamu berbalik dari berhala-berhala kepada Allah untuk mengabdi 
kepada Allah dan menantikan kedatangan Anak-Nya." 

L. Bacaan dari Surat Pertama Rasul Paulus kepada Jemaat di 
Tesalonika: 
Saudara-saudara, kamu tahu bagaimana kami bekerja di 
antara kamu demi kepentinganmu. Dan kamu telah 
menjadi penurut kami dan penurut Tuhan; dalam 
penindasan yang berat kamu telah menerima firman 
Tuhan dengan sukacita yang dikerjakan oleh Roh Kudus, 
sehingga kamu telah menjadi teladan untuk semua orang 
yang percaya di wilayah Makedonia dan Akhaya. Karena 
dari antara kamu firman Tuhan bergema bukan hanya di 
Makedonia dan Akhaya. Di mana-mana telah tersiar 
kabar tentng imanmu kepada Allah, sehingga kami tidak 
usah berbicara lagi tentang hal itu. Sebab mereka sendiri 
bercerita tentang kami, bagaimana kami kamu sambut 
dan bagaimana kamu berbalik dari berhala-berhala 
kepada Allah untuk mengabdi kepada Allah yang hidup 
dan benar, serta untuk menantikan kedatangan Anak-Nya 
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dari surga, yang telah dibangkitkan-Nya dari antara orang 
mati, yaitu Yesus, yang menyelamatkan kita dari murka 
yang akan datang. 

Demikianlah sabda Tuhan 
U.  Syukur kepada Allah 

BAIT PENGANTAR INJIL (PS 959; Yoh 14:23)  

 

Ayat.  Jika seorang mengasihi Aku, ia akan menaati Sabda-
Ku, Bapa-Ku akan mengasihi dia, dan Kami akan 
datang kepadanya. 

BACAAN INJIL (Mat 22:34-40)  

"Kasihilah Tuhan Allahmu, dan kasihilah sesamamu manusia seperti 
dirimu sendiri." 

P Semoga Tuhan beserta kita. 

U Sekarang dan selama-lamanya. 

P.  Inilah Injil Yesus Kristus menurut Matius 

U.  Dimuliakanlah Tuhan. 

P.  Ketika orang-orang Farisi mendengar bahwa Yesus telah 
membungkam orang-orang Saduki, berkumpullah 
mereka. Seorang dari mereka, seorang ahli Taurat, 
bertanya untuk mencobai Dia, "Guru, hukum manakah 
yang terbesar dalam hukum Taurat?" jawab Yesus 
kepadanya, "Kasihilah Tuhan Allahmu, dengan segenap 
hatimu, dengan segenap jiwamu, dan dengan segenap 
akal budimu. Itulah hukum yang utama dan yang 
pertama. Dan hukum yang kedua, yang sama dengan itu, 
ialah: Kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. 
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Pada kedua hukum inilah tergantung seluruh hukum 
Taurat dan kitab para nabi. 

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.  

DOA PUJIAN       Suka cita dalam Tuhan 

P Para saudara yang terkasih, Allah itu mahabaik dan 
mahasetia. Dalam kesetiaan-Nya Ia telah memenuhi janji-
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Nya. Maka marilah kita bersuka cita dalam Dia dan 
memuji memuji nama-Nya 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 . _ 
 Sungguh      be-     sar  kar-   ya     Tu-        han. 
 Sungguh      be-     sar  kar-   ya     Tu-        han. 

P Aku mengagungkan Tuhan, hatiku bersukaria karena Allah 
penyelamatku. Sebab Ia memperhatikan daku, hamba-Nya 
yang hina ini. Maka 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 Mulai sekarang aku disebut yang bahagia, oleh sekalian bangsa. 
Sebab perbuatan besar dikerjakan bagiku oleh Yang 
Mahakuasa, kuduslah nama-Nya. Kasih sayang-Nya turun-
temurun, kepada orang yang takwa. Maka 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 Perkasalah perbuatan tangan-Nya, dicerai-beraikan-Nya orang 
yang angkuh hatinya. Orang yang berkuasa diturunkan-Nya 
dari takhta, yang hina dina diangkat-Nya. Orang lapar 
dikenyangkan-Nya dengan kebaikan, orang kaya diusir-Nya 
pergi dengan tangan kosong. Maka 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 Menurut janji-Nya kepada leluhur kita, Allah telah menolong 
Israel hamba-Nya. Demi kasih sayang-Nya kepada Abraham 
serta keturunannya, untuk selama-lamanya. Maka 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 Atas kebaikan dan kesetiaan-Mu ya Bapa, kami 
bergembira ria, dan bersama semua orang yang percaya 
akan janji-Mu kami melambungkan kidung pujian bagi-
Mu dengan bernyanyi: 
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DOA UMAT  

P.  Marilah kita berdoa kepada Allah yang benar dan hidup, 

yang telah membangkitkan Yesus, Putra-Nya: 

L.   Bagi Sri Paus, para uskup dan para imam: Semoga Allah 

Bapa memberkati Sri Paus, para Uskup, dan para imam 

agar pewartaan dan tindakannya membuat kita peka 

terhadap kebutuhan nyata pada sesama di sekitar kita. 

Marilah kita mohon, …. 

U.  Tuhan, dengarkanlah umat-Mu.  

L.   Bagi umat Kristen yang dianiaya: Curahkanlah Roh-Mu 

atas umat kristiani yang dianiaya karena iman mereka, 

atas mereka yang bimbang atau goncang. Semoga mereka 
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teguh dalam iman, pengharapan dan kasih tidak putus asa 

untuk selalu berjuang mewartakan karya keselamatan 

Putra-Mu, Tuhan kami Yesus Kristus. . Marilah kita 

mohon, …. 

U.  Tuhan, dengarkanlah umat-Mu. 

L.  Bagi orang-orang perantauan dan pelarian: Semoga Allah 

Bapa memberkati para perantau serta para pelarian dan 

semoga mereka diterima oleh umat kita serta diberi 

tempat, di mana dapat membangun hidup baru yang 

bahagia. Marilah kita mohon. 

U.  Tuhan, dengarkanlah umat-Mu. 

L.  Bagi mereka yang dilupakan dan diabaikan: Semoga Allah 

Bapa melindungi mereka yang dilupakan dan diabaikan di 

lingkungannya, agar jangan sampai menjadi korban 

penindasan bagi yang lebih pandai dan lebih kuat, 

melainkan dapat menikmati kesejahteraan yang layak. 

Marilah kita mohon: 

U.  Tuhan, dengarkanlah umat-Mu.  

L.  Bagi kita di sini: Semoga Allah Bapa memberkati kita 

dalam usaha kita mengamalkan cinta kasih secara nyata 

dalam lingkungan kita masing-masing. Marilah kita 

mohon: 

U.  Tuhan, dengarkanlah umat-Mu. 

P.  Allah Bapa kami bersama, kesejahteraan kami sangat Kau 

perhatikan. Buatlah kami bersemangat ksatria dan tanpa 

pamrih, sehingga berani mengabdikan diri sepenuhnya 
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guna membangun dunia baru, di mana tersedia tempat 

bagi setiap orang. Dengan pengantaraan Kristus, Tuhan 

kami. 

U.  Amin. 

DOA PERSATUAN ANGGOTA TUBUH KRISTUS 

  Ya Bapa, Engkau telah memanggil kami menjadi satu umat 

dengan Engkau sendiri sebagai Allah kami. Lewat 

pembaptisan, dalam satu Roh, Engkau telah menghimpun 

kami menjadi satu tubuh, yakni Tubuh Kristus sendiri, 

sehingga sekali pun banyak kami tetaplah satu tubuh. 

Dan hari ini Engkau menghimpun kami supaya kami 

menyadari kesatuan kami; sekaligus Engkau menyadarkan 

bahwa kami merupakan bagian dari Tubuh Kristus yang lebih 

luas, yakni jemaat beriman separoki, sekeuskupan, bahkan 

jemaat beriman seluas dunia. 

Semoga Roh Kudus, Roh Kesatuan-Mu, senantiasa 

mengobarkan semangat kesatuan dalam diri kami, sehingga 

dari hari ke hari kami giat membangun diri menjadi Tubuh 

Kristus. Dalam kesatuan seluruh jemaat ini pula, kami berdoa 

bagi para pelayan umat dan terutama Bapa Suci. Semoga 

dengan kekuatan-Mu mereka dapat membina dan 

mengokohkan kesatuan umat yang Kau percayakan kepada 

mereka, agar hakikat Gereja sebagai Tubuh Kristus sungguh 

menjadi kenyataan di tengah masyarakat. Sebab Kristuslah 

Tuhan dan pengantara kami, yang bersatu dengan Dikau dan 

Roh Kudus hidup dan berkuasa 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, 

Ya Allah, Engkaulah pangkal kasih sejati. Kami 

melambungkan pujian bagi nama-Mu, karena kasih-Mu 

sungguh tiada tara. Semoga amanat kasih yang Engkau 

karuniakan dalam ibadat kami ini menjadikan kami 

semakin taat kepada-Mu, dan membuat kami semakin 

mengasihi sesama, khususnya orang kecil, sederhana dan 

terlantar. 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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