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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: 

Allah yang telah membangkitkan Kristus dari alam maut, akan 

melimpahkan penghiburan iman kepada 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 Para Saudara sekalian, kita ini adalah umat Allah yang 

sedang dalam perjalanan melalui dunia yang fana ini, 

menuju tanah air kita yang sebenarnya. Kita tidak terpisah 

dari para kudus di surga dan dari semua sanak saudara kita 

yang telah berpulang. Pada hari ini, tanggal 2 November, 

secara khusus hendak kita peringati para arwah. Kita 

mendoakan mereka yang telah meninggal: orang tua, anak-

anak, sanak saudara, sahabat kenalan, umat separoki, dan 

sekampung. Semoga mereka sekalian, yang semasa 

hidupnya percaya kepada Tuhan memperoleh 

pengampunan atas segala kesalahan dan dosa yang telah 

mereka lakukan sebagai manusia yang lemah. Semoga doa 

yang kita panjatkan ini, dan juga sepanjang bulan 

November ini, diterima oleh Tuhan. Semoga Tuhan yang 

kini hadir di tengah kita berkenan mengaruniakan 

keselamatan kekal bagi mereka. 
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Hening….  

MENYADARI KEHADIRAN TUHAN   Mzm. 130 

P Kepada-Mu, ya Tuhan, kami mengangkat hati kami. 
U Kepada-Mu, ya Tuhan, kami mengangkat hati kami. 

P Dari jurang kesusahan kami berseru kepada-Mu, ya Tuhan; 
Tuhan dengarkanlah seruanku. 

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

P Jika Engkau mengingat-ingat dosa kami, siapa dapat bertahan! 

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

P Tetapi Engkau suka memberi ampun, supaya orang menjadi 
takwa. 

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

P Kami menantikan Tuhan, janji-Nya kami harapkan, kami 
merindukan Tuhan lebih dari seorang penjaga malam 
merindukan fajar. 

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

P Berharaplah kepada Tuhan hai umat-Nya, sebab Ia tetap 
mengasihi kamu. 

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

P Tuhan selalu siap menyelamatkan kamu. Ia akan membebaskan 
kamu dari segala kesalahanmu. 

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

SERUAN TOBAT     



5 
 

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.  

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. 



6 
 

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. 

U.  bersama dengan Roh Kudus dalam kemuliaan Allah Bapa. Amin.   

DOA PEMBUKA 

P Marilah kita berdoa, 

Ya Allah Engkaulah sumber hidup sejati. Dengan 

membangkitkan Yesus dari antara orang mati, Engkau 

meneguhkan iman umat-Mu akan kebangkitan. Kami 

mendoakan mereka yang telah meninggal dunia. Berilah 

mereka keselamatan, suka cita dan kebahagiaan kekal. 

Semoga lenyaplah dari para hamba-Mu ini segala 

kesusahan, duka cita dan ratap tangis.  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 
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BACAAN I (2Mak 12:43-46 )  

"Kami yakin bahwa orang yang meninggal dengan saleh akan 

menerima pahala yang indah." 

L.  Bacaan dari Kitab Kedua Makabe: 

Setelah menguburkan tentara yang gugur dalam 

pertempuran, Yudas, panglima Israel, menyuruh 

mengumpulkan uang di tengah-tengah pasukan. Lebih 

kurang dua ribu dirham perak dikirimkannya ke Yerusalem 

untuk mempersembahkan korban penghapus dosa. Ini 

sungguh suatu perbuatan yang sangat baik dan tepat, oleh 

karena Yudas memikirkan kebangkitan. Sebab jika tidak 

menaruh harapan bahwa orang-orang yang gugur itu akan 

bangkit, niscaya percuma dan hampalah mendoakan 

orang-orang mati. Lagipula Yudas ingat bahwa tersedialah 

pahala yang amat indah bagi sekalian orang yang 

meninggal dengan saleh. Ini sungguh suatu pikiran yang 

mursid dan saleh. Dari sebab itu maka disuruhnyalah 

mengadakan korban penebus salah untuk semua orang 

yang sudah mati itu, supaya mereka dilepaskan dari dosa 

mereka. 

L.  Demikianlah Sabda Tuhan 

U.  Syukur kepada Allah. 

MAZMUR TANGGAPAN (Mzm 80:9+12.13-14.15-16.19-20; Ul: Yes 

5:7) 

3 |6 j6j j 5  j6j j 7  j!j j 7 |6 j7j j !  j@j j !  j7j j 6 |g5 7 6 _  
A-  ku per-ca-  ya   ke-  pa-  da-Mu,Tu-han-lah pengha- rap- an -   ku. 



8 
 

Mazmur: 

1. Dari jurang yang dalam aku berseru kepada-Mu, ya Tuhan. 

Tuhan dengarkanlah suaraku! Biarlah telinga-Mu menaruh 

perhatian, kepada suara permohonanku. 

2. Jika Engkau mengingat-ingat kesalahan, ya Tuhan, siapakah 

yang dapat tahan? Tetapi pada-Mu ada pengampunan, 

maka orang-orang takwa kepada-Mu. 

3. Aku menanti-nantikan Tuhan, jiwaku menanti-nanti dan 

aku mengharapkan firman-Nya. Jiwaku mengharapkan 

Tuhan, lebih daripada pengawal mengharapkan pagi 

4. Sebab pada Tuhan ada kasih setia, dan Ia banyak kali 

mengadakan pembebasan. Dialah yang akan membebaskan 

Israel dari segala kesalahannya. 

BACAAN II  (1Kor 15:20-24.25-28)  

"Andaikata Kristus tidak bangkit, sia-sialah kepercayaan kita." 

L.   Bacaan dari Surat Pertama Rasul Paulus kepada Jemaat di 

Korintus: 

Saudara-saudara, Kristus telah dibangkitkan dari antara 

orang mati, sebagai yang sulung dari orang-orang yang 

telah meninggal. Seperti maut datang karena satu orang 

manusia, demikian juga kebangkitan orang mati datang 

karena satu orang manusia. Karena seperti semua orang 

mati dalam persekutuan dengan Adam, demikian pula 

semua orang akan dihidupkan kembali dalam persekutuan 

dengan Kristus. Tetapi tiap-tiap orang menurut urutannya: 

Kristus sebagai buah sulung; sesudah itu mereka yang 

menjadi milik-Nya, pada waktu kedatangan-Nya. 
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Kemudian tibalah kesudahan, yaitu bilamana Kristus 

menyerahkan pemerintahan kepada Allah Bapa.  Sebab 

Kristus harus memegang pemerintahan sebagai Raja, 

sampai Allah menaklukkan semua musuh-Nya di bawah 

kaki-Nya. Musuh yang terakhir, yang dibinasakan ialah 

maut; sebab segala sesuatu telah ditaklukkan-Nya di 

bawah kaki Kristus. Tetapi kalau dikatakan: "segala sesuatu 

telah ditaklukkan", maka jelaslah, bahwa dikecualikan  

Allah yang menaklukkan segala sesuatu kepada Kristus. 

Jadi, bilamana segala sesuatu telah ditaklukkan kepada 

Kristus, Putra sendiri akan menaklukkan diri-Nya kepada 

Dia, yang telah menaklukkan segala sesuatu kepada-Nya, 

supaya Allah menjadi segalanya bagi semua orang. 

L. Demikianlah Sabda Tuhan. 
U. Syukur kepada Allah. 

BAIT PENGANTAR INJIL (PS 965)  

Do=f, 2/4  

3 j.2 | j32 1 | 4 j.5 | j43 2 | 3 j.4 | 2  1 + 
Al-  le-     lu-  ya,     al-   le-     lu-  ya,     al-   le-    lu-   ya.  

Ayat.  Inilah kehendak Bapa-Ku, yaitu supaya dari semua yang 
telah diberikan-Nya kepada-Ku, jangan ada yang hilang, 
tetapi supaya Kubangkitkan pada akhir zaman.    

BACAAN INJIL (Yoh 6:37-40)  

"Inilah kehendak Bapa-Ku, yaitu supaya setiap orang yang melihat 
Anak beroleh hidup yang kekal." 

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.  Di rumah ibadat di Kapernaum Yesus berkata kepada 

orang banyak, "Semua yang diberikan Bapa kepada-Ku 

akan datang kepada-Ku, dan barangsiapa datang kepada-

Ku, ia tidak akan Kubuang. Sebab Aku telah turun dari 

surga bukan untuk melakukan kehendak-Ku, tetapi untuk 

melakukan kehendak Dia yang telah mengutus Aku. Dan 

inilah kehendak Dia yang telah mengutus Aku, yaitu 

supaya dari semua yang telah diberikan-Nya kepada-Ku 

jangan ada yang hilang, tetapi supaya Kubangkitkan pada 

akhir zaman. Sebab inilah kehendak Bapa-Ku, yaitu supaya 

setiap orang, yang melihat Anak dan percaya kepada-Nya 

beroleh hidup yang kekal, dan supaya Aku 

membangkitkannya pada akhir zaman. 

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,  
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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 PERINGATAN ARWAH 

Yesus kebangkitan dan hidup kita 

P Para saudara yang terkasih, Allah yang hidup dan kekal 

telah menyelamatkan kita melalui kemenangan Yesus, 

Putra-Nya, atas dosa dan mau. Maka marilah kita memuji 

Tuhan kita Yesus Kristus dengan beseru: 

jtj j t | 1  3 | 2  1 | 5 .| 5 .| 
P Di- kau    sumber    hi- dup     ka-      mi  
U Di- kau    sumber    hi- dup     ka-      mi         

4   j4j j 3 | 2  1 | 2 .| 3 _ 
P dan   ke-bang- kit- an      ka-      mi. 
U dan   ke-bang- kit- an      ka-      mi. 

P Tuhan Yesus Kristus, kematian telah Kaubinasakan untuk 

selamanya; air mata telah Kauhapuskan dari wajah semua 

orang. Maka kami memuji Dikau: 

jtj j t | 1  3 | 2  1 | 5 .| 5 .| 
U Di- kau    sumber    hi- dup     ka-      mi         
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4   j4j j 3 | 2  1 | 2 .| 3 _ 
 dan   ke-bang- kit- an      ka-      mi. 

P Tuhan Yesus, Engkau mengalami kematian sebagai 

manusia, tetapi telah dibangkit oleh kekuatan Bapa dalam 

Roh Kudus. Kepada kami yang percaya akan nama-Mu 

Kauberikan jaminan kehidupan kekal. Dengan demikian 

taka da sesuatu pun yang dapat memisahkan kami dari 

cinta-Mu: entah hidup enta mati, kami tetap menjadi  

milik-Mu. Maka kami memuji Dikau: 

jtj j t | 1  3 | 2  1 | 5 .| 5 .| 
U Di- kau    sumber    hi- dup     ka-      mi         

4   j4j j 3 | 2  1 | 2 .| 3 _ 
 dan   ke-bang- kit- an      ka-      mi. 

P Ya Tuhan Yesus, lewat misteri Paskah-Mu Engkau 

menghapus air mata kedukaan dan maut pun tidak ada 

lagi; bagi umat-Mu yang telah Kaupanggil takkan ada lagi 

perkabungan, tangisan dan duka cita. Bagi mereka, segala 

yang sengsara dan duniawi telah berlalu; yang mereka 

nikmati hanyalah kegembiraan abadi dalam persekutuan 

dengan Dikau. Maka kami memuji Dikau: 

jtj j t | 1  3 | 2  1 | 5 .| 5 .| 
U Di- kau    sumber    hi- dup     ka-      mi         

4   j4j j 3 | 2  1 | 2 .| 3 _ 
 dan   ke-bang- kit- an      ka-      mi. 

P Sungguh ya Tuhan Yesus, Engkaulah jaminan hidup abadi. 

Dengan penuh iman dan harapan kami menantikan Dikau, 

bersama dengan semua orang yang kini berbahagia di 
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surga, kami melambungkan kidung pujian bagi-Mu dengan 

bernyanyi: 

 

DOA UMAT  

P  Allah sumber kehidupan, telah menciptakan manusia 

supaya hidup dan bahagia. Dia akan memberikan kita 

hidup kekal dan tidak akan menyerahkan kepada maut. 

Maka marilah kita panjatkan doa kepada-Nya: 
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L.  Bagi anggota keluarga serta umat paroki kita yang telah 

meninggal; bagi arwah semua orang yang kita cintai 

semasa hidup mereka: Semoga Bapa memanggil mereka 

dengan nama masing-masing dan gabungkanlah mereka 

dengan persekutuan para kudus di surga. Marilah kita 

mohon: 

U.  Tuhan, dengarkanlah umat-Mu. 

L.  Bagi arwah mereka yang telah amat menderita semasa 

hidup, karena penyakit, ketidakadilan dan kemiskinan: 

Semoga Bapa mengakhiri kesusahan mereka yang telah 

amat menderita semasa hidup karena penyakit, 

ketidakadilan dan kemiskinan. Anugerahilah mereka 

kebahagiaan kekal bersama-Mu di surga. Marilah kita 

mohon: 

U.  Tuhan, dengarkanlah umat-Mu. 

L.  Bagi arwah mereka yang semasa hidupnya kurang 

mendapat perhatian dari sahabat-sahabat, ditinggalkan 

oleh keluarga dan anak-anak mereka: Semoga Bapa yang 

Mahabaik, menuntun mereka semua dalam menemukan 

kebahagiaan kekal karena ditemani oleh para kudus-Mu di 

surga. Marilah kita mohon: 

U.  Tuhan, dengarkanlah umat-Mu. 

L.  Bagi kita sendiri: Semoga Bapa tinggal bersama kami selalu 

agar di dalam perjalanan hidup ini, kami saling menolong 

dan mendukung. Tuntunlah kami di jalan-Mu untuk saling 
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membahu dan berbagi hidup dengan sesama karena kasih-

Mu. Marilah kita mohon: 

U.  Tuhan, dengarkanlah umat-Mu. 

---- hening sejenak, menyampaikan ujud pribadi masing-masing dalam 

hati ---- 

P.  Allah Bapa kami, kami bersyukur atas jaminan-Mu, bahwa 

arwah umat beriman ada di tangan-Mu dan bahwa kami 

semua Kaupanggil untuk bangkit bagi hidup kekal karena 

kebangkitan Kristus, Putra-Mu. Janganlah membiarkan 

hati kami gelisah, tetapi teguhkanlah perjalanan 

peziarahan kami menuju kepada-Mu. Berilah kepada kami 

Putra-Mu sebagai jalan, kebenaran dan hidup kami, kini 

dan sepanjang masa. 

U.  Amin.             

DOA PERSATUAN ANGGOTA TUBUH KRISTUS 

Ya Allah pangkal kehidupan abadi, perayaan ini mengingatkan 

kami akan saudara-saudari yang sudah meninggal. Kami 

serahkan mereka semua ke dalam kebijaksanaan-Mu. 

Persatukanlah mereka dalam himpunan orang kudus yang 

berbahagia di surga. Ya Allah, perayaan ini juga menyadarkan 

kami, bahwa sesudah perjuangan hidup di dunia ini kami akan 

menyususl mereka. Berilah kami iman yang teguh akan 

kebangkitan, agar dalam hidup iman kami ini, kami lebih 

tabah dalam menjalani hidup di dunia ini. Bantulah kami 

menggunakan masa hidup di dunia fana ini sebagai persiapan 

untuk hidup di alam baka, agar baik di dunia fana ini maupun 
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di akhirat nanti kami tetap menjadi anggota Tubuh Kristus. 

Sebab Dialah Tuhan 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, 

Aku memeluk-Mu dan mempersatukan diriku  

sepenuhnya kepada-Mu; 

jangan biarkan aku terpisah daripada-Mu. Amin. 

Jiwa Kristus (PS 212) 
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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 

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, 

Ya Allah, Engkaulah cahaya abadi. Kami bersyukur kepada-

Mu, karena dalam perayaan ini kami boleh mendalami 

misteri wafat dan kebangkitan. Semoga karena misteri 

kebangkitan Kristus, hamba-hamba-Mu yang telah 

meninggal, bleh menikmati kebahagiaan bersama Dia, dan 

masuk ke dalam kediaman-Mu, yang bermandikan cahaya 

dan suka cita. Dengan pengantaraan Kristus Tuhan kami.  

U Amin. 

BERKAT DAN PERUTUSAN 

P Semoga Tuhan beserta kita. 
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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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