
1 
 

ECCLESIA DOMESTICA 

COVID-19 DAN MASA “PHYSICAL DISTANCING” 

MERAYAKAN HARI RAYA SANTA PERAWAN 

MARIA DIKANDUNG TANPA DOSA 

Selasa, 8 Desember 2020 

DALAM KELUARGA (DI RUMAH) 

 



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, dan bunga. 

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: 

Perbuatan besar dikerjakan oleh Allah bagi Bunda Maria 

yang tersuci. Marilah kita memuji Dia. 

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 yang terkasih, hari ini kita merayakan 

Hari Raya Santa Perawan Maria Dikandung Tanpa Dosa. 

Makna hari raya ini adalah: Setiap manusia lahir dalam 

situasi dosa. Kita menyebut sebagai dosa asal (dosa 

pusaka). Inilah hokum umum yang berlaku untuk setiap 

orang. Tetapi – tentu selain Kristus sendiri – Allah telah 

berkenan mengecualikan dari hukum umum itu satu 

orang wanita yang dipilih-Nya diantara semua wanita 

sejak awal keberadaannya di dalam rahim Santa Anna, 

ibunya, tidak dikenai dosa asal. Tidak perna sesaat pun 

juga ia terpisah dari Allah dan berkomplot dengan setan. 

Inilah misteri yang kita rayakan pada hari ini. Dan itu pun 

satu alasan bagi kita untuk bergembira dan bersuka cita 

dalam perayaan ini : suatu ungkapan syukur dan pujian 

bagi Tuhan, karena Maria dijadikan-Nya begitu indah, 
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sehingga ia layak menjadi Bunda Sang Penebus, Tuhan 

Yesus Kristus. Mengawali perayaan syukur dan suka cita 

kita, marilah menyadari kehadiran Tuha di tengah kita. 

Hening… 

MENYADARI KEHADIRAN TUHAN 

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

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

P Mata Tuhan tertuju kepada orang saleh, telinga-Nya 

terpasang bagi seruan mereka. 

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

P Wajah Tuhan menentang para penjahat untuk 

melenyapkan ingatan akan mereka dari muka bumi. 

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

P Tuhan itu dekat pada orang yang bertobat, Ia 

menyelamatkan orang yang remuk redam hatinya. 

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

P Orang-orang yang saleh memang menghadapi banyak 

kemalangan, tetapi Tuhan menyelamatkan mereka dari 

semuanya. 

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 masa. Amin. 
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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 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. 
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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 berdoa, 

Allah, Bapa yang mahakuasa, untuk menyiapkan 

kediaman yang pantas bagi Putra-Mu yang akan lahir di 

dunia, Engkau telah melindungi Maria terhadap segala 

noda dosa sejak dalam kandungan ibu-Nya. Sucikanlah 

kami dengan Sabda-Mu yang penuh daya, agar kami pun 

pantas dipenuhi kehadiran Yesus Kristus, Putra-Mu dan 

Tuhan kami, yang berkuasa bersama Dikau dalam 

persekutuan Roh Kudus, Allah, sepanjang segala masa. 

U Amin. 

LITURGI SABDA 
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BACAAN I (Kej 3:9-15.20) 

"Aku akan mengadakan permusuhan antara keturunanmu dan 

keturunan wanita itu." 

L.  Bacaan dari Kitab Kejadian: 

Pada suatu hari, di Taman Eden, setelah Adam makan 

buah pohon terlarang, Tuhan Allah memanggil manusia 

itu dan berfirman kepadanya, “Di manakah engkau?” Ia 

menjawab, “Ketika aku mendengar bahwa Engkau ada 

dalam taman ini, aku menjadi takut, karena aku 

telanjang; sebab itu aku bersembunyi.” Lalu Tuhan 

berfirman, “Siapakah yang memberitahukan kepadamu 

bahwa kamu telanjang? Apakah engkau makan buah dari 

pohon yang Kularang engkau makan itu?” Manusia itu 

menjawab, “Perempuan yang Kautempatkan disisiku, 

dialah yang memberi dari buah pohon itu kepadaku, 

maka kumakan.” Kemudian berfirmanlah Tuhan Allah 

kepada perempuan itu, “Apakah yang telah kauperbuat 

ini?” Jawab perempuan itu, “Ular itu yang 

memperdayakan aku, maka kumakan.” Lalu berfirmanlah 

Tuhan Allah kepada ular itu, “Karena engkau berbuat 

demikian, terkutuklah engkau di antara segala ternak dan 

di antara segala binatang hutan!” Dengan perutmulah 

engkau akan menjalar, dan debu tanahlah akan 

kaumakan seumur hidupmu! Aku akan mengadakan 

permusuhan antara engkau dan perempuan ini, antara 

keturunanmu dan keturunannya. Keturunannya akan 

meremukkan kepalamu, dan engkau akan meremukkan 
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tumitnya.” Manusia itu memberi nama Hawa kepada 

isterinya, sebab dialah yang menjadi ibu semua yang 

hidup. 

L.  Demikianlah Sabda Tuhan 

U.  Syukur kepada Allah. 

MAZMUR TANGGAPAN (PS 830; Mzm 98:1.2-3ab.3bc-4; Ul: 

lh.1ab) 

Ulangan:  

 
Mazmur: 

1. Nyanyikanlah lagu baru bagi Tuhan, sebab Ia telah melakukan 

karya-karya yang ajaib; keselamatan telah dikerjakan oleh 

tangan kanan-Nya, oleh lengan-Nya yang kudus. 

2. Tuhan telah memperkenalkan keselamatan yang datang 

daripada-Nya, Ia telah menyatakan keadilan-Nya di hadapan 

para bangsa. Ia ingat akan kasih dan kesetiaan-Nya terhadap 

kaum Israel. 

3. Segala ujung bumi telah melihat keselamatan yang datang dari 

Allah kita. Bersorak-sorailah bagi Tuhan, hai seluruh bumi, 

bergembiralah dan bermazmurlah! 

BACAAN II  (Ef 1:3-6.11-12)  

"Di dalam Kristus, Allah telah memilih kita." 

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

Saudara-saudara, terpujilah Allah dan Bapa Tuhan kita Yesus 

Kristus yang dalam Kristus telah mengaruniakan kepada kita 
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segala berkat rohani di surga. Sebab di dalam Dia Allah telah 

memilih kita sebelum dunia dijadikan, supaya kita kudus dan 

tak bercacat di hadapan-Nya. Dalam kasih Ia telah 

menentukan kita dari semua untuk menjadi anak-anak-Nya 

oleh perantaraan Yesus Kristus sesuai dengan kerelaan 

kehendak-Nya, supaya terpujilah kasih karunia-Nya yang 

mulia, yang dikaruniakan-Nya kepada kita di dalam Dia yang 

dikasihi-Nya. Aku katakan “di dalam Kristus”, karena di dalam 

Dialah kami mendapat bagian yang dijanjikan Allah, yakni 

kami yang dari semula ditentukan untuk menerima bagian itu 

sesuai dengan maksud Allah, yang di dalam segala sesuatu 

bekerja menurut keputusan kehendak-Nya. Dengan demikian 

kami, yang sebelumnya telah menaruh harapan pada Kristus, 

ditentukan-Nya supaya menjadi pujian bagi kemuliaan-Nya. 

Demikianlah sabda Tuhan 

U.  Syukur kepada Allah 

BAIT PENGANTAR INJIL (PS 957; Luk 1:28)  

Ulangan: 

 

Ayat.  Salam Maria, penuh rahmat; Tuhan sertamu.  

Terpujilah engkau di antara wanita. 

BACAAN INJIL (Luk 1: 26-39) 

"Engkau akan mengandung dan akan melahirkan seorang anak laki-

laki." 

P.  Semoga Tuhan berserta kita. 

U.  Sekarang dan selama-lamanya. 

https://3.bp.blogspot.com/-sdw7UK6vffM/VGS1nFxaTAI/AAAAAAAAB9w/EO2RS9yzPVQ/s1600/alleluya.gif
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I.  Inilah Injil Yesus Kristus menurut Lukas 

U.  Dimuliakanlah Tuhan. 

I.   Dalam bulan yang keenam Allah mengutus Malaikat 

Gabriel ke sebuah kota di Galilea, bernama Nazaret, 

kepada seorang perawan yang bertunangan dengan 

seorang bernama Yusuf dari keluarga Daud; nama 

perawan itu Maria. Ketika masuk ke rumah Maria, 

malaikat itu berkata, “Salam, hai engkau yang dikaruniai, 

Tuhan menyertai engkau.” Maria terkejut mendengar 

perkataan itu, lalu bertanya di dalam hatinya, apakah arti 

salam itu. Kata malaikat itu kepadanya, “Jangan takut, hai 

Maria, sebab engkau beroleh kasih karunia di hadapan 

Allah. Sesungguhnya engkau akan mengandung dan 

melahirkan seorang anak laki-laki, dan hendaklah engkau 

menamai Dia Yesus. Ia akan menjadi besar dan akan 

disebut Anak Allah Yang Mahatinggi. Dan Tuhan Allah 

akan mengaruniakan kepada-Nya takhta Daud, bapa 

leluhur-Nya. Ia akan menjadi raja atas kaum keturunan 

Yakub sampai selama-lamanya, dan Kerajaan-Nya tidak 

akan berkesudahan.” Kata Maria kepada malaikat itu, 

“Bagaimana hal itu mungkin terjadi, karena aku tidak 

bersuami?” Jawab malaikat itu kepadanya, “Roh Kudus 

akan turun atasmu, dan kuasa Allah Yang Mahatinggi 

akan menaungi engkau; sebab itu anak yang akan 

kaulahirkan itu akan disebut kudus, Anak Allah. Dan 

sesungguhnya, Elisabet, sanakmu itu, ia pun sedang 

mengandung seorang anak laki-laki pada hari tuanya, dan 

inilah bulan yang keenam bagi dia yang disebut mandul 
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itu. Sebab bagi Allah tidak ada yang mustahil.” Maka kata 

Maria, “Sesungguhnya aku ini adalah hamba Tuhan; 

Terjadilah padaku menurut perkataanmu itu.” Lalu 

malaikat itu meninggalkan dia.  

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   

P Saudaraku yang terkasih, Allah telah berkenan memilih Santa 

Perawan Maria menjadi Bunda Sang Penebus. Ia pun 

menjadikan Maria teladan orang beriman. Maka marilah kita 

memuji Allah, dengan berseru: 

P Hatiku bersukaria mengagungkan nama Tuhan,  

 Allah, Juruselamatku. 

U Hatiku bersukaria mengagungkan nama Tuhan,  

 Allah, Juruselamatku. 

P Ya Allah, dengan memilih Maria menjadi Bunda Sang Putra, 

Engkau membuka fajar baru bagi kami, umat manusia, yang 

mendambahkan keselamatan. Maka kami memuji Dikau: 

U Hatiku bersukaria mengagungkan nama Tuhan,  

 Allah, Juruselamatku. 

P Karya-Mu sungguh mengagumkan, ya Allah. Dalam diri Maria 

Engkau menyatakan kebijaksanaan-Mu yang tak terduga: orang 

yang berkuasa Kauturunkan dari takhtanya, tetapi yang hina 

dina Kauangkat; orang lapar Kaukenyangkan dengan kebaikan, 

sedangkan orang kaya Kauusir pergi dengan tangan kosong. 

Maka kami memuji Dikau: 

U Hatiku bersukaria mengagungkan nama Tuhan,  

 Allah, Juruselamatku. 

P Dalam diri Maria Engkau memberikan teladan kepasrahan 

sejati kepada kehendak-Mu, ketika Maria memasrahkan diri 

dengan berkata: “Aku ini hamba Tuhan, terjadilah padaku, 

menurut perkataan-Mu.” Maka kami memuji Dikau: 

U Hatiku bersukaria mengagungkan nama Tuhan,  



13 
 

 Allah, Juruselamatku. 

P Kami memuji Dikau, ya Bapa, sebab cara hidup Maria 

merupakan teladan utama bagi setiap orang beriman. Ia hidup 

suci sehingga layak Kaupilih menjadi ibu Putra-Mu. Ia tetap 

sederhana dan rendah hati, walaupun mendapat tugas yang 

amat agung. Ia tetap percaya kepada kebujaksanaan-Mu, 

walaupun menghadapi begitu banyak hal yang sulit dipahami. 

Maka kami memuji Dikau: 

U Hatiku bersukaria mengagungkan nama Tuhan,  

 Allah, Juruselamatku. 

P Karena semua anugerah-Mu itu, ya Bapa, bersama Maria kami 

melambungkan kidung pujian bagi-Mu dengan bernyanyi: PS 

674 
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DOA UMAT  

P. Marilah berdoa kepada Allah Bapa kita, yang telah 

membebaskan Maria sejak awal mula dari noda dosa: 

L.  Bagi Gereja Yesus Kristus di dunia, yang merupakan 

persekutuan orang-orang yang berdosa, namun terpanggil 

untuk menjadi kudus berkat kasih karunia Allah: Semoga 

kemurahan Allah yang tak terbatas menjadi nyata melalui 

cinta kasih manusiawi kami satu sama lain. Marilah kita 

mohon: 

U.  Tuhan, dengarkanlah umat-Mu. 

L.  Bagi para Imam dan semua orang lain yang bertugas 

mewartakan Kabar Baik: Semoga para pewarta Injil tetap 

menyatakan kepada dunia, bahwa kekuasaan dosa telah 

dimusnahkan oleh kasih karunia Allah. Marilah kita 

mohon, … 

U.  Tuhan, dengarkanlah umat-Mu. 
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L.  Bagi dunia: Semoga dosa, yang menampakkan diri di 

dunia ini dalam berbagai bentuk, dikalahkan oleh kasih 

kami satu sama lain, serta kemantapan kami untuk selalu 

memperjuangkan perdamaian dan keadilan. Marilah kita 

mohon, … 

U.  Tuhan, dengarkanlah umat-Mu. 

L.  Bagi kita sendiri, serta mereka yang kita cintai: Semoga 

kebaikan di dalam diri kami lebih kuat daripada 

kejahatan yang ada di dalam diri kami dan orang-orang di 

sekeliling kami. Marilah kita mohon, … 

U.  Tuhan, dengarkanlah umat-Mu. 

P.   Allah segala rahmat, rencana-Mu terhadap dunia serta 

manusia melampaui segala dugaan kami. Semoga kami 

tetap percaya pada kekuatan kasih-Mu yang 

menyelamatkan sehingga seturut teladan Bunda Maria, 

kami selalu berani memberikan diri kami sepenuhnya 

kepada Putra-mu, Yesus Kristus, Tuhan kami, kini dan 

sepanjang masa. 

U.  Amin.  

DOA PERSATUAN ANGGOTA TUBUH KRISTUS 

Tuhan Yesus Kristus, Engkaulah terang dunia. Santa Perawan 

Maria telah mendahului Dikau seperti wajar mendahului 

siang. Semoga kami hidup dalam cahaya-Mu. 

Yesus, Engkaulah sahabat kekal. Bagi-Mu Allah Bapa telah 

memilih Maria menjadi Bunda-Mu yang tak bernoda, sehinga 
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ia pun layak menawarkan Sabda itu kepada dunia. Semoga 

kami menyambut Dikau dengan hati yang lapang. 

Yesus, Engkaulah penyelamat kami. Pada saat Engkau 

mempersembahkan kurban-Mu demi keselamatan kami, 

Maria berdiri di kaki salib. Semoga berkat doanya kami 

dengan rela mengambil bagian dalam penderitaan-Mu. 

Yesus, ketika terpaku pada kayu salib, Engkau menyerahkan 

Maria kepada Yohanes sebagai ibunya, dan dengan itu Maria 

menjadi ibu kami. Dialah ibu Gereja, Tubuh-Mu yang tersebar 

di seluruh dunia. Semoga dalam naungannya semua anggota 

Tubuh-Mu bersatu padu. Semoga kami pun hidup rukun 

selaku putra dan putri Maria yang sejati, kini, selalu 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: 
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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. 

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 
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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. 

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. 



19 
 

Semua malaikat pelindungan kami, terangi dan jagalah kami. 

Salam Maria… 

Kemuliaan…. 

DOA PENUTUP 

P Marilah kita berdoa, 

Allah, Bapa yang mahakuasa, kami bersyukur kepada-Mu, 

karena Engkau telah menjaga Maria secara istimewa 

sehingga ia utuh tanpa cela sejak dalam kandungan. 

Sudilah menaungi kami dengan Roh dan kekuatan-Mu, 

agar kami yang telah Kautentukan menjadi putra dan 

putri-Mu, mampu menghancurkan dosa dan kejahatan 

dan menjadi kediaman yang pantas bagi Kristus, Dialah 

Tuhan dan pengantara 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, Hari Raya Santa 

Maria Diangkat ke Surga, telah selesai. 

U Syukur kepada Allah. 

P Kita diutus untuk mewartakan kasih dan damai Tuhan. 

U Amin. 
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