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UMAT ALLAH  KEUSKUPAN PANGKALPINANG 
MENYAMBUT KEDATANGAN YESUS KE DALAM KELUARGA 

MASING-MASING 

 
(Modul Untuk Pertemuan Doa Keluarga  

Bulan Desember 2020) 
 

PENGANTAR DARI PIPA KEUSKUPAN 
 

Keluarga Umat Allah  
Keuskupan Pangkalpinang yang terkasih. 

 
 Kita akan segera memasuki Bulan Desember 2020. Bulan 

dimana kita menyiapkan diri untuk masuk dalam Tahun Liturgi Gereja 
Katolik yang baru. Tahun B/I. Sekretariat Jenderal PIPA Keuskupan 
Pangkalpinang, menyediakan modul untuk Pertemuan Doa Keluarga. 
Selama Masa adaptasi Normal Pandemi Covid-19. Modul yang 
disiapkan ini masih juga untuk Pertemuan Doa Keluarga.  

Tujuan yang ingin kita capai melalui modul Pertemuan Doa 
Keluarga ini, adalah supaya “keluarga Umat Allah Keuskupan 
Pangkalpinang mempunyai ketahanan iman lewat doa bersama di 
dalam keluarga, ketahanan psikologis lewat ngobrol bersama  dan 
saling curhat antar para anggota keluarga, ketahahan hygienis lewat 
pelaksanaan protokol kesehatan di dalam keluarga, ketahahan 
pangan lewat upaya-upaya untuk pengadaan pangan misalnya 
menanam sayur sendiri, dan ketahanan sosial-komunitas lewat Aksi 
Nyata misalnya saling berbagi sembako antar keluarga”. 

Modul Pertemuan Doa Advent ini menyediakan 3 x 
Pertemuan, yang diharapkan dapat dilaksanakan oleh Keluarga-
keluarga pada setiap Minggu: dari Minggu Advent I hingga Minggu 
Adven III. Setelah Minggu Adven III yang jatuh pada tanggal 13 
Desember 2020, Keluarga Umat Allah Keuskupan Pangkalpinang 
diarahkan untuk menggunakan Antifon O dalam Pertemuan Doa 

Keluarga di rumah masing-masing.   
Untuk itu, kepada rekan-rekan Koodinator PIPA di tingkat 

Kevikepan dan Paroki-paroki diharapkan untuk dapat menyampaikan 
Modul pertemuan Doa Advent ini kepada Para Ketua KBG, dan 
menjamin supaya Modul Pertemuan Doa Advent ini dapat sampai ke 
keluarga-keluarga di setiap KBG, sehingga dapat membantu mereka 
untuk menjadi keluarga-keluarga pendoa. Terima kasih! 
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Pertemuan Keluarga Pekan I Advent: 
“AKTIF BERJAGA MENANTIKAN   

KEDATANGAN TUHAN” 
(29/11 S/D 05/12/2020) 

 
PERSIAPAN IBADAT: 
 Lingkaran Adven (keluarga diharapkan menyiapkan lingkaran 

adven sesuai dengan kemampuan keluarga). 
 Kitab Suci & Buku Puji Syukur 
 Salib 
 Lilin 

 
PELAKSANAAN IBADAT: 

1. Lagu Pembukaan 
2. Tanda Salib & Salam Pembuka: 

P Dalam nama Bapa, dan Putera, dan Roh Kudus 
U Amin. 
P Rahmat Tuhan kita Yesus Kristus, Cinta-kasih Allah, 

dan Persekutuan Roh Kudus beserta kita. 
U Sekarang dan selama-lamanya. Amin. 

 
3. Doa Pembuka & Penyalaan Lilin Advent I 

Bapa (mengambil peran sebagai P untuk memimpin Doa 
Pembuka sesuai teks yang tersedia!) 

 
P Ya Tuhan, pada hari ini, kami memulai suatu tahun yang 

baru, menurut Kalender Liturgi Gereja Katolik. Kami 
membuka Tahun Baru Liturgi ini, dengan menyalakan lilin 
pertama, lilin Pengharapan,  yang ada dalam Lingkaran 
Advent Keluarga kami. Kami mohon pertolongan-Mu, agar 
sepanjang pekan pertama Advent ini dan hari-hari 
sepanjang Tahun Liturgi ini, kami menyadari bahwa 
Engkau hadir di dalam diri kami dan di dalam diri sesama 
kami. Kami yakin Engkau selalu memberikan pengharapan 
yang besar bagi kami, terutama pada pekan pertama 
advent ini. Berikanlah kami kesehatan jiwa dan raga yang 
baik, untuk mempersiapkan diri menyambut kedatangan 
dalam doa dan ekaristi, dalam perayaan Natal nanti. Untuk 
ini kami mohon : 

U Ya Tuhan, dengarkanlah doa kami, dan berkatilah hari-hari 
hidup kami sepanjang Pekan I Advent ini! 
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Ibu (menyalakan Lilin Advent 1 dan melanjutkannya dengan 

memimpin doa berikut ini) 
 

P:  Ya Tuhan, kami sekeluarga berkumpul, dan menyatukan 
diri dengan semua orang, yang telah menantikan 
kedatangan-Mu selama ribuan tahun! 

U:  Datanglah, ya Tuhan Yesus! 
P: Datanglah ya Tuhan Yesus, dan berkenanlah untuk lahir di 

dalam hati dan hidup kami! 
U: Melalui Yesaya, utusan-Mu, Engkau menjanjikan suatu 

cahaya untuk menerangi kegelapan kami! 
P: Ajarilah kami, untuk dengan sabar menantikan kedatangan-

Mu, dan dengan sukacita kami mempersiapkan diri untuk 
menyambut-Mu! 

U: Bantulah kami sekeluarga, untuk membawa cahaya-Mu di 
dalam hati kami! 

P: Kemuliaan kepada Bapa, dan Putera, dan roh Kudus. 
U: seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang 

segala abad. Amin! 
 

4. Bacaan Injil Singkat Minggu Adven I:  
Diambil dari Markus 13: 33-37 

(Bapa Keluarga membacakan teks Injil berikut ini): 
 
P: Tuhan bersamamu 
U: Dan bersama rohmu 
P: Inilah Injil Yesus Kristus menurut Santo Markus. 
U: Dimuliakanlah Tuhan 
P: Berjaga-jagalah 

Hati-hatilah dan berjaga-jagalah! Sebab kamu tidak tahu 
bila manakah waktunya tiba. Dan halnya sama seperti 
seorang yang bepergian, yang meninggalkan rumahnya 
dan menyerahkan tanggung jawab kepada hamba-
hambanya, masing-masing dengan tugasnya, dan 
memerintahkan penunggu pintu supaya berjaga-jaga. 
Karena itu berjaga-jagalah, sebab kamu tidak tahu bila 
manakah tuan rumah itu pulang, menjelang malam, atau 
tengah malam, atau larut malam, atau pagi-pagi buta, 
supaya kalau ia tiba-tiba datang jangan kamu didapatinya 
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sedang tidur.  Apa yang Kukatakan kepada kamu, 
Kukatakan kepada semua orang: berjaga-jagalah!" 

P: Demikianlah Injil Tuhan 
U: Terpujilah Kristus 
 

5. Merenungkan Sabda Pribadi: 
Ibu Keluarga mengajak anggota keluarga hening sejenak untuk 

mendalami sabda dengan menyebutkan kata atau kalimat dalam 
yang menyentuh di dalam hati masing-masing) 

 
6. Aksi Keluarga 

P: Bagi kita, menantikan kedatangan Tuhan kita Yesus Kristus 
merupakan hal yang paling penting dalam kehidupan. Apa 
yang kita lakukan sebagai satu keluarga yang Katolik untuk 
menyambut kedatangan Tuhan kita ini? 

 
7. Doa Umat  

P: Mari kita doakan secara responsorial, Puji Syukur no 221. 
P: Kita satukan semua permohonan ini, dengan mendoakan : 
 
Bapa Kami .....Salam Maria......  Kemuliaan..... Lagu Penutup 

 
=***= 
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Pertemuan Keluarga Pekan II Advent: 
“MEMPERSIAPKAN JALAN BAGI TUHAN” 

(06 - 12/12/2020) 

 
PERSIAPAN IBADAT: 

 Lingkaran Advent (keluarga diharapkan menyiapkan lingkaran 
adven sesuai dengan kemampuan keluarga). 

 Kitab Suci & Buku Puji Syukur 
 Salib 
 Lilin 
 
PELAKSANAAN IBADAT: 
1. Lagu Pembukaan,  
2. Tanda Salib & Salam Pembuka: 

P.  Dalam nama Bapa, dan Putera, dan Roh Kudus. 
u. Amin. 
P.  Rahmat Tuhan kita Yesus Kristus, Cinta-kasih Allah, dan 

Persekutuan Roh Kudus beserta kita. 
P.  Sekarang dan selama-lamanya. Amin. 
 

3. Doa Pembuka & Penyalaan Lilin Advent II 

Bapa (mengambil peran sebagai P untuk memimpin Doa 
Pembuka sesuai teks yang tersedia) 

 
P.  Ya Tuhan, pada hari ini, kami memulai suatu tahun yang 

baru, menurut Kalender Liturgi Pekan yang kedua. Kami 
membuka Tahun Baru Liturgi ini, dengan menyalakan Lilin 
Pertama, Lilin Perdamaian, yang ada dalam Lingkaran 
Advent Kerluarga kami. Kami mohon pertolongan-Mu, agar 
supaya sepanjang hari-hari dalam Pekan Kedua Advent ini, 
kami menyadari bahwa Engkau menghadirikan diri-Mu, di 
dalam diri kami dan di dalam diri sesama kami. Terutama 
pada Masa Advent ini, ketika kami mempersiapkan jalan 
bagi-Mu, untuk datang masuk ke dalam hati dan hidup kami 
sekeluarga, serta hati dan hidup keluarga-keluarga sesama 
kami. 

  
Ya Tuhan, pada hari pertama Pekan Kedua Advent ini, 
berkatilah keluarga kami : dengan kesehatan jiwa dan raga 
yang baik, dengan hidup rohani yang baik serta doa dan 
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ekaristi yang teratur, pekerjaan yang baik dan rezeki yang 
berkecukupan. Untuk semuanya ini, kami mohon : 

 
U. Ya Tuhan, dengarkanlah doa kami, dan berkatilah hari-hari 

hidup kami sepanjang Pekan II Advent ini! 
 

Ibu (menyalakan Lilin Advent 2 dan melanjutkannya dengan 
memimpin Doa berikut ini) 

 
P:  Ya Tuhan, kami sekeluarga berkumpul, dan menyatukan 

diri dengan semua orang, yang telah menantikan 
kedatangan-Mu selama ribuan tahun! 

U:  Datanglah, ya Tuhan Yesus! 
P: Datanglah ya Tuhan Yesus, dan berkenanlah untuk lahir di 

dalam hati dan hidup kami! 
U: Melalui utusan-Mu, Yohanes Pembaptis, Engkau 

mengumumkan kedatangan Yesus Kristus, Putera-Mu. 
P: Ajarilah kami, untuk dengan sabar menantikan kedatangan-

Mu, dan dengan sukacita kami mempersiapkan diri untuk 
menyambut-Mu! 

U: Bantulah kami sekeluarga, untuk membawa cahaya-Mu di 
dalam hati kami! 

P: Kemuliaan kepada Bapa, dan Putera, dan roh Kudus. 
U: Seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang 

segala abad. Amin! 
 

4. Bacaan Injil Singkat Minggu Adven II : Mrk 1: 1-8 

(Bapa Keluarga membacakan teks Injil berikut ini): 
 
P: Tuhan bersamamu! 
U: Dan bersama rohmu! 
P: Inilah Injil Yesus Kristus menurut Santo Markus! 
U: Dimuliakanlah Tuhan! 
P: Luruskanlah jalan bagi Tuhan 
 Inilah permulaan Injil tentang Yesus Kristus, Anak Allah. 

Seperti ada tertulis dalam kitab nabi Yesaya: "Lihatlah, Aku 
menyuruh utusan-Ku mendahului Engkau, ia akan 
mempersiapkan jalan bagi-Mu; ada suara orang yang 
berseru-seru di padang gurun: Persiapkanlah jalan untuk 
Tuhan, luruskanlah jalan bagi-Nya", demikianlah Yohanes 
Pembaptis tampil di padang gurun dan menyerukan: 
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"Bertobatlah dan berilah dirimu dibaptis dan Allah akan 
mengampuni dosamu." Lalu datanglah kepadanya orang-
orang dari seluruh daerah Yudea dan semua penduduk 
Yerusalem, dan sambil mengaku dosanya mereka dibaptis 
di sungai Yordan. Yohanes memakai jubah bulu unta dan 
ikat pinggang kulit, dan makanannya belalang dan madu 
hutan. Inilah yang diberitakannya: "Sesudah aku akan 
datang Ia yang lebih berkuasa dari padaku; membungkuk 
dan membuka tali kasut-Nya pun aku tidak layak. Aku 
membaptis kamu dengan air, tetapi Ia akan membaptis 
kamu dengan Roh Kudus." 

P: Demikianlah Injil Tuhan! 
U: Terpujilah Kristus! 
 

5. Merenungkan Sabda Pribadi: 

Ibu Keluarga mengajak anggota keluarga hening sejenak untuk 
mendalami Sabda dengan menyebutkan kata atau kalimat yang 

menyentuh di dalam hati masing-masing) 
 
6. Aksi Keluarga 

P: Bagi kita, menantikan kedatangan Tuhan kita Yesus Kristus 
merupakan hal yang paling penting dalam kehidupan. Apa 
yang kita lakukan sebagai satu keluarga yang Katolik untuk 
menyambut kedatangan Tuhan kita ini? 

 
7. Doa Umat  

P: Mari kita doakan secara responsorial, Puji Syukur No 221. 
P: Kita satukan semua permohonan ini, dengan mendoakan: 

 
Bapa Kami .....Salam Maria......  Kemuliaan..... Lagu 
Penutup 

 
=***= 
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Pertemuan Doa Keluarga Pekan III Advent  
“KESAKSIAN TENTANG KEDATANGAN TUHAN” 

(13-19/12/2020) 

 
PERSIAPAN IBADAT: 

 Lingkaran Advent (keluarga diharapkan menyiapkan lingkaran 
adven sesuai dengan kemampuan keluarga). 

 Kitab Suci & Buku Puji Syukur 
 Salib 
 Lilin 

 
1. Lagu Pembukaan,  
2. Tanda Salib & Salam Pembuka: 

P.  Dalam nama Bapa, dan Putera, dan Roh Kudus. 
U.  Amin. 
P. Rahmat Tuhan kita Yesus Kristus, Cinta-kasih Allah, dan 

Persekutuan Roh Kudus beserta kita. 
U. Sekarang dan selama-lamanya. Amin. 
 

3. Doa Pembuka & Penyalaan Lilin Advent III 
Bapa (mengambil peran sebagai P untuk memimpin Doa 

Pembuka sesuai teks yang tersedia) 
 

P.  Ya Tuhan, pada hari ini, kami memulai suatu tahun yang 
baru, menurut Kalender Liturgi Pekan yang kedua. Kami 
membuka Tahun Baru Liturgi ini, dengan menyalakan Lilin 
Pertama, Lilin Kegembiraan, yang ada dalam Lingkaran 

Advent Kerluarga kami. Kami mohon pertolongan-Mu, agar 
supaya sepanjang hari-hari dalam Pekan Ketiga Advent ini, 
kami menyadari bahwa Engkau menghadirkan diri-Mu, di 
dalam diri kami dan di dalam diri sesama kami. Terutama 
pada Masa Advent ini, ketika kami mempersiapkan jalan 
bagi-Mu, untuk datang masuk ke dalam hati dan hidup kami 
sekeluarga, serta hati dan hidup keluarga-keluarga sesama 
kami. 

  
Ya Tuhan, pada hari pertama Pekan Kedua Advent ini, 
berkatilah keluarga kami : dengan kesehatan jiwa dan raga 
yang baik, dengan hidup rohani yang baik serta doa dan 
ekaristi yang teratur, pekerjaan yang baik dan rezeki yang 
berkecukupan. Untuk semuanya ini, kami mohon: 
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U. Ya Tuhan, dengarkanlah doa kami, dan berkatilah hari-hari 
hidup kami sepanjang Pekan II Advent ini! 

 
Ibu (menyalakan Lilin Advent 3 dan melanjutkannya dengan 

memimpin Doa berikut ini) 
 

P:  Ya Tuhan, kami sekeluarga berkumpul, dan menyatukan 
diri dengan semua orang, yang telah menantikan 
kedatangan-Mu selama ribuan tahun! 

U:  Datanglah, ya Tuhan Yesus! 
P: Datanglah ya Tuhan Yesus, dan berkenanlah untuk lahir di 

dalam hati dan hidup kami! 
U: Melalui utusan-Mu, Yohanes Pembatis, Engkau 

mengumumkan kedatangan Yesus Kristus, Putera-Mu. 
P: Ajarilah kami, untuk dengan sabar menantikan kedatangan-

Mu, dan dengan sukacita kami mempersiapkan diri untuk 
menyambut-Mu! 

U: Bantulah kami sekeluarga, untuk membawa cahaya-Mu di 
dalam hati kami! 

P: Kemuliaan kepada Bapa, dan Putera, dan roh Kudus. 
U: Seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang 

segala abad. Amin! 
 
4. Bacaan Injil Singkat Minggu Adven III : Yohanes 1 : 6-8. 19-

28 

(Bapa Keluarga membacakan teks Injil berikut ini): 
 
P: Tuhan bersamamu! 
U: Dan bersama rohmu! 
P: Inilah Injil Yesus Kristus menurut Santo Yohanes! 
U: Dimuliakanlah Tuhan! 
P: Di tengah-tengahmu, berdiri DIA yang tidak kamu kenal 
  
 Datanglah seorang yang diutus Allah, namanya Yohanes; 

ia datang sebagai saksi untuk memberi kesaksian tentang 
terang itu, supaya oleh dia semua orang menjadi percaya. 
Ia bukan terang itu, tetapi ia harus memberi kesaksian 
tentang terang itu. Dan inilah kesaksian Yohanes ketika 
orang Yahudi dari Yerusalem mengutus beberapa imam 
dan orang-orang Lewi kepadanya untuk menanyakan dia: 
"Siapakah engkau?" Ia mengaku dan tidak berdusta, 
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katanya: "Aku bukan Mesias." Lalu mereka bertanya 
kepadanya: "Kalau begitu, siapakah engkau? Elia?" Dan ia 
menjawab: "Bukan!" "Engkaukah nabi yang akan datang?" 
Dan ia menjawab: "Bukan!" Maka kata mereka kepadanya: 
"Siapakah engkau? Sebab kami harus memberi jawab 
kepada mereka yang mengutus kami. Apakah katamu 
tentang dirimu sendiri?" Jawabnya: "Akulah suara orang 
yang berseru-seru di padang gurun: Luruskanlah jalan 
Tuhan! seperti yang telah dikatakan nabi Yesaya." Dan di 
antara orang-orang yang diutus itu ada beberapa orang 
Farisi. Mereka bertanya kepadanya, katanya: "Mengapakah 
engkau membaptis, jikalau engkau bukan Mesias, bukan 
Elia, dan bukan nabi yang akan datang?" Yohanes 
menjawab mereka, katanya: "Aku membaptis dengan air; 
tetapi di tengah-tengah kamu berdiri Dia yang tidak kamu 
kenal, yaitu Dia, yang datang kemudian dari padaku. 
Membuka tali kasut-Nya pun aku tidak layak." Hal itu terjadi 
di Betania yang di seberang sungai Yordan, di mana 
Yohanes membaptis orang. 

P: Demikianlah Injil Tuhan 
U: Terpujilah Kristus 

 
5. Merenungkan Sabda Pribadi: 

Ibu Keluarga mengajak anggota keluarga hening sejenak untuk 
mendalami sabda dengan menyebutkan kata atau kalimat yang 
menyentuh di dalam hati masing-masing) 

 
6. Aksi Keluarga 

P: Bagi kita, menantikan kedatangan Tuhan kita Yesus Kristus 
merupakan hal yang paling penting dalam kehidupan. Apa 
yang kita lakukan sebagai satu keluarga yang Katolik untuk 
menyambut kedatangan Tuhan kita ini? 

 
7. Doa Umat  

P: mari kita doakan bersamap-sama : Puji Syukur No 221. 
P: Kita satukan semua permohonan ini, dengan mendoakan : 

 
Bapa Kami .....Salam Maria......  Kemuliaan..... Lagu 
Penutup 
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Pertemuan Doa Keluarga Pekan III – IV Advent 
“MENDOAKAN ANTIFON O” 

(17-23 Desember) 

 
PERSIAPAN IBADAT: 

 Lingkaran Advent (keluarga diharapkan menyiapkan 
lingkaran adven sesuai dengan kemampuan keluarga). 

 Kitab Suci & Buku Puji Syukur 
 Salib 
 Lilin 
 

PELAKSANAAN IBADAT: 
 

TATA IBADAT MENYAMBUT NATAL 
 

Tanda Salib dan Salam 
P. Dalam Nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. 
U. Amin 
P. Semoga rahmat Tuhan kita Yesus Kristus, cinta kasih Allah 

dan persekutuan Roh Kudus selalu berserta kita. 
U. Sekarang dan selama-lamanya. 

 
PENGANTAR 

Pemimpin mengajak umat mempersiapkan diri dan hati untuk ibadat 
novena untuk mempersiapkan kedatangan Tuhan pada Hari Raya 
Natal, Hari Haya Kelahiran Tuhan kita Yesus Kristus. Memohon 
Tuhan membukakan langit untuk menurunkan embun kasih dan 
menghujankan keadilanNya. 
 
Hai Langit, Turunkan Embun : PS 438 
Dinyanyikan semua bait/ayat dengan penuh penghayatan, umat 
menyanyikan refrein, ayat/bait dinyanyikan solis. Setelah itu, saat 
hening untuk menyadari kehadiran Tuhan yang Mahakasih dan 
Mahaadil. Refren dinyanyikan, ayat dibacakan. 
 
Hai Langit, Turunkan Embun : PS 438 
Refren: 

 

j1  j2j 3  3   jjjjjjjjjj6j 5  j5jjj4j j 3  32 ‘ j3  jjjjjjjjjjjjjjjjjjj4jjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjj j 3 21 ss7   1s7 s6_ 
Hai la-      ngit,   turun- kan  em- bun,    hujankan-  lah yang a-   dil. 
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1. Janganlah murka ya Tuhan, jangan lagi Kauingat dosa kami. 
Lihatlah kota kudus menjadi lenggang Sion menjadi sunyi, 
Yerusalem ditinggalkan orang, bait-Mu yang suci dan mulia, 
tempat nenek moyang kami memuji Dikau. Refr. 

2. Berdosalah kami diliputi kecemaran, gugurlah kami. Bagai daun 
kering kami tak berharga, kejahatan kami bagai angin 
menghapus hamba-Mu. Engkau memalingkan wajah-Mu dari 
kami dan mencampakkan kami di bawah belenggu dosa kami. 
Refr. 

3. Pandanglah Tuhan, derita umat-Mu, datangkanlah utusan-Mu. 
Utuslah anak domba, Raja dunia, dari batas gurun sampai 
gunung Sion, supaya meretas rantai rakyat yang tertawan. Refr. 

4. Bersukalah, bersukalah, hai umatKu, hampir datang 
keselamatanmu. Mengapa bersedihlah hatimu? Mengapa 
sudah? Aku datang, janganlah takut, sebab Aku Tuhan Allahmu, 
Raja Israel dan Penyelamatmu. 

 
Doa Pembuka : diambil dari PS no. 86, Doa Masa Adven 

 
Ya Allah yang mahakudus, kami bersyukur ke hadiratMu, karena 
lewat masa penantian ini Engkau menjanjikan Juruselamat yakni 
Yesus Kristus PuteraMu. KedatanganNya dinubuatkan oleh para 
nabi dan dinantikan oleh perawan Maria dengan cinta mesra. Dialah 
Adam baru yang memulihkan persahabatan kami dengan Dikau. Ia 
menolong yang lemah dan menyelamatkan yang berdosa. 

 
Ia membawa damai sejati bagi kami dan membuat semakin banyak 
orang mengenal Engkau, dan berani melaksanakan kehendakMu. 
Ia datang sebagai manusia biasa, untuk melaksanakan rencanaMu 
dan membukakan jalan keselamatan bagi kami. Pada akhir jaman 
Ia akan datang lagi dengan semarak mulia untuk menyatakan 
kebahagiaan yang kami nantikan. 

 
Kami mohon kelimpahan rahmatMu, agar selama hidup di dunia ini 
kami selalu siap siaga dan penuh harap menantikan 
kedatanganNya dengan mulia, agar pada saat Ia datang nanti, kami 
Kauperkenankan ikut berbahagia bersama Dia dan seluruh umat 
kesayanganMu. Sebab Dialah Tuhan dan pengantara kami, kini dan 
sepanjang masa. (Amin.) 
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Janji Tuhan tentang kedatangan Sang Penebus 

Bisa dibacakan atau refren dinyanyikan ayat dibacakan. 

 
Refren  Do = D 

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 

5 5 5 6 5 4 3 3 ‘ 3 3 5 4 3 2 1 

Sembah su-jud-lah Tu- han-mu, Ra-ja yang a-kan da-tang. 
 
Ayat oleh solis : 

5            5 

1. Bersuka citalah hai puteri Sion, dan bersorak-sorailah 
5     5 6    5    4  3  |  3   4   5                          5 
puteri Ye-ru-sa-lem.     Li-hat-lah Tuhan akan datang, 
5                                             5    4   3      2    2  |  
dan hari itu akan disinari ca-ha-ya yang te-rang. 
3    4     5                                               5 
Tu-han    akan menujukkan keagunganNya, 
5               3    4   5 65  43  2   1   1 . | 
dan mem-ba-ha-ru-i   Ye-ru-sa-lem. 

 
5                                                               5 

2. Lihatlah, Ia akan datang dari rumah Daud, 
5                              6    5    4  3  |  3  4 5             5 
sebagai Allah dan ma-nu-si- a. I-a akan turun 
5                5                                                5   4   3  2    2   | 
dengan lemah lembut bagai hujan me-ne-te-si bu-mi. 
3   4    5                                           3   4   5  65 43   2    1   1.  | 
Kamu akan melihatNya, maka besu-ka ci-ta- lah ha- ti- mu. 

 
5                     5     6   5   4    3  | 

3.  Lihatlah, seorang gadis akan mengandung dan mela-hir-kan. 
3  4  5         5 
Seorang bayi dilahirkan bagi kita, dan digelari 
 
5 4      3      2   2      |       3 4   5                                      5 
Al- lah yang a- gung. I-a  akan diberi nama “Emmanuel”.‟ 
5      3   4     5    6    5  43     2    . 1    | 
Allah  yang  me-nyer-ta-  i   u  -  mat-Nya. 

 



14 | P a g e  
 

5        5     6       5         4    3     | 
4.  Lihatlah, Roh Tuhan ada padaNya dan me - naung-i - Nya. 

3     4     5          5 
Roh ke - bijaksanaan dan pengertian, Roh penasihat 
5      4      3     2     2   |        3       4     5                               5 
dan ke - ku - at - an. Roh pe- ngetahuan dan takwa 

 
5                 3   4    5    65    43   2 . 1  | 
yang  mem-ba-ha-ru -  I     du- ni - a. 

 
5                5 

5.  Lihatlah, Ia akan menegakkan hukum dan keadilan 
5   6    5     4       3     |  34  5                   5 
di wi – la - yah - Nya.   I-a akan dinamakan, 
5                                                         5                    4   3   2    2  | 
penasihat bijaksana, Allah perkasa, Bapa kekal, Ra-ja Damai’ 
3   4     5            5 
Orang miskin dihakimi dengan adil, 

5                 5 3  4    5        65    43   2 . 1 | 
dan kuasa Tuhan a- kan mem-bim-bing Di- a. 
 

5               5 
6.  Hai Betlehem, di tanah Yehuda, engkau kota Allah 

5                65     4     3  |  3     4    5   5 
yang ma - ha - ting- gi.   Da-ri  pada-mu  akan tampil 
5  4    3    2      2  | 3    4     5             5 
gem - ba - la   is - ra  - el. Semua bangsa akan  mengakui 
5           5           3     4  5   65   43    2   .  1    | 
kemuliaanNya, dan me-mu- li- a- kan na - ma - Nya. 

 
Mendengarkan Sabda Tuhan 

Bacaan Kitab Suci diambil dari hari dan tanggal yang bersangkutan, yakni 
tanggal 17 – 23 Desember. Kalau diantara tanggal-tanggal itu jatuh pada 
hari Minggum bacaannya diambil pada hari Minggu bersangkutan, yakni 
Hari Minggu IV Adven. Atau dapat memilih bacaan yang lain yang sesuai. 
Atau juga merenungkan antifon O beserta kutipan Kitab Suci berdasarkan 
tanggal bersangkutan. 
 

Bacaan Kitab Suci : 
1. 17 Desember : Matius 1:1-17 
2. 18 Desember : Matius  1 : 18 – 24. 
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3. 19 Desember : Lukas 1:5-25 
4. 20 Desember : Lukas 1:26-38 
5. 21 Desember : Lukas 1:39-45 
6. 22 Desember : Lukas 1:46-56 
7. 23 Desember : Lukas 1:57-66 

 
 

Mazmur 63 (2 - 9) :   Hatiku Rindu pada Tuhan    do = d 2/4 

j5jjjjjjj jjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjj.jjjjjjjjjjjjjjjjj jjj 5 j6jj j.jjjjjjj 6 | J!J5J J 6  5  | J3J.2 1/  2   1  || 
Ha- nya   pa- da         Tu-  han- lah    ha-ti-  ku   te- nang. 
 

Pola lagu : 
3 4 5 …...... 4 2 3 2 ‘ 2 3 4 …………… 5 2 4 3 / 
3 4 5 ….…. 4 2 3 2 ‘ 1 2 ……………... 3 1 2 1 // 
 

1. Ya Allah, Engkau-lah Allahku, * aku men-ca-ri Engkau. 
 Hatiku haus dan rindu a-kan Dikau, * 
 seperti tanah kering dan tandus merin-du-kan air. 

2. Demikian aku ingin memandang Engkau di tempat kediamanMu, 
* untuk merasakan kekuatan dan kemu-li-aanMu. 

 Sebab kasih setiaMu lebih baik dari-pa-da hidup, * bibirku meme-
gah-kan Dikau. 

3. Aku akan memuji Engkau seu-mur hidupku, * menadahkan 
tangan ke-padaMu. 

 Hatiku Kaukenyangkan dengan san-ta-pan lezat, * mulutku 
memuji Engkau sam-bil bersyukur. 

4. Di tempat tidurku aku me-mu-ji Engkau, * aku merenungkan 
Dikau se-pan-jang malam. 

 Sebab Engkau yang me-no-long aku, * 
 di bawah naungan sayapMu a-ku bersorak. 

 
Berbagi Sang Sabda (dengan ayat yang berkesan) 

Hening… 
Kemudian dilanjutkan dengan menyanyikan “Antifon Agung O” seturut 
hari bersangkutan dan Magnificat. Kalau kesulitan menyanyikan dapat 

dibacakan atau didaraskan. 

 
Antifon Agung “O” : ERO CRAS, Esok, Aku akan datang! 
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17 Desember : O, Sapientia. Do = A 

h5!.7 !.  6  7 6  g5 6 6 . 6 6 7  6  7  6 . 
O        Ke-    bi-   jaksa- na-    an,    da-ri Sabda   Al-  lah 

g7 ! g6 7 6 5 | 6 g3 6  6 6 7 6 7 . i! @ #i@#$ #. 
Ma-ha- tinggi. Pimpin ka- mi cip-ta- an- Mu . 

# g# @ ! ! f76 g7 ! !  5 . | 5  !   7  . 
dengan kua- sa   dan     ka- sih.        Da- tang-lah 

!  6 f76 5 6 i6 5 3| f56 ! .7  7  5 7  !  6.6 + 
dan a- jar- i  ka- mi        ja- lan  ke- bi-  jak- sa-na- an-Mu. 

 
Dilanjutkan dengan Magnificat ------------------------------ hal. 20 
 
18 Desember : O, Adonai Do = A 

i5 !.7 g!.6 f76 f56 6 .  6  6  6 f7! !   6  7 6 5 | 
O A- do- na- i, pe-ngu-a- sa    bang-sa Is-ra- el, 

6   f36  6 6 7 6 7  6 6  6 6  7  6  f7! h@#@# $#.| 
yang tampak kepada Musa  dalam  semak yangber-nya-    la 

#   # f#@  !  !  f76 f7! !  5  | 5  !   7 .     
dan  me-nu-  run-kan Hu-kum Si- nai.    Da- tang- lah 

! 7  6  f76 f56 h6 76|f56 ! . 7  5  7 . 6 . + 
u- lur- kan ta- ngan-Mu,    be- bas- kan-lah ka-   mi 

 
  Dilanjutkan dengan Magnificat ------------------- hal. 20. 

 
19 Desember : O Radix Jesse Do = A 

i5! .7 !.   h6 76 f56 6  6   6  6  6 7 6 
O Pang-kal I-   sai, yang menjadi tanda 

7  ! 6 7  6   5 .| 6  f36 6  6  6 
ba-gi  pa-ra bangsa.     Di ha   da- pan-Mu 

f67 6 7  6  6  g7.! @h#@#$ #. f#@ #  @ 
ra- ja- ra- ja  mem-bi-  su               dan  pa-ra 
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!   f!7 h67 !!  5 . | 5  !  7 . ! 6  f76 
bang-sa ber-   se- ru:       “Da-tang-lah   menebus 

f56 i6. 53| 5 5  6  !. 7  7   5  7. 6 + 
ka- mi       dan ja-nganlah  me-nun- da  la- gi”. 

Dilanjutkan dengan Magnificat ------- hal. 20. 
 

20 Desember : O Clavis David   Do = A 

g5!. 7g!.6 f76 f56 6 .6   f67 6  7   f!6 7 6 5. | 
O      Kun-   ci   Da- ud  dan Tongkat bang-sa  Is-ra-el 

6  f36 6  #  6   7 6  6 g7.! g@#@g#$#. | 
Kau bu-ka   dan tak  da- pat di- tu- tup 

#   # @ @  @  ! ! 7  6   6  7 !    h6765 5 . 
Kau tutup dan tak se- o-rangpun da- pat mem- bu- ka. 

5 !   7. g!76 7 6  f56 6. 65 6  !   ! f67 6  5. | 
Datang-lah dan  be-bas-kanlah o- rang yang ter-be-lenggu 

!   7 !   6 7  6  5   h6.53.|f56 ! 7   5 7.  6 + 
yang hi-dup  dalam ke-gelap- an dan ba-yangan ma- ut. 

 
Dilanjutkan dengan Magnificat ------ hal. 20. 

 
21 Desember : O Oriens Do = A 

h5!.7 g!.6 f76 f56 6.  7 6 6  7. ! !  6 7  6 5. | 
O        Fa-   jar   Ti- mur, caha-ya   ke- megahan  a- ba- di 

63  6  6  7  6  6  6  g7. ! g@#!g#$#. | 
dan   ma-ta- ha-  ri ke- a-  dil-      an. 

#  @  f!7  f6! !  h6776 5. | !   7  ! 
Da- tanglah  me-  ne- rang-  I       yang da- lam 

6  f76 f56  h6.53.|f56 ! . 7  5  7. 6  + 
ke-  ge- lap- an dan ba- yang-an ma- ut. 

 
Dilanjutkan dengan Magnificat ------ hal. 20. 

 
22 Desember : O Rex Gentium Do = A 
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h5!.7 g!.6 g7 6g5 6 6.  7   6 6 7  !. ! 6 7 6   5.| 
O Ra --- ja, yang di-rin-du- kan sega-la bangsa 

6   f36  6  7 6 6   7 h! @#h@#$# . | 
Eng- kau- lah ba- tu pen- ju- ru 

#   #   #  #   @  ! g!76.  f7! !   5 . |  
yang men- ja- di ti- tik per- te- mu- an. 

5  !  7. !   7 ! 6 7  6  56 h6.53 . | 
Da-tanglah, dan tebuslah ma- nu- si- a, 

5   5   6  !  7  7  5    7 .  6 . + 
yang Kau- cip- ta-  kan da- ri ta- nah. 

 
Dilanjutkan dengan Magnificat ------ hal. 20. 

 
23 Desember : O Emmanuel Do = A 

h5!.7 g!.6 f76 56 6.7  6 f67.!  6  7  6   5 .|   
O        Em- ma-nu-  el,  Ra-ja dan Pe- ne- gak hu- kum. 

6   f35 6  6  7. !   h@#@g#$#.|#   # @  ! 
Eng-kau-lah pengha- rap- an,             dan pe- ne- bus 

f!7 h6.7!   !   5.| 5 !  7. ! 6 f76 f56 h6.53. | 
pa- ra bangsa. Datanglah me-ne-bus ka- mi, 

5  6  !   7  5  7 . 6 . +   
Ya  Tu- han,  Al- lah ka-    mi. 

 
Magnificat 

5  6  !          @  ! 
A - ku mengagungkan Tu- han * 

!     7   ! 6  5  | 
hatiku bersuka ria karena Allah, Pe-nye- la-mat-ku. 

 
Sebab Ia memperhatikan da-ku *  

hambanya yang hi-na ini. 
Mulai sekarang aku disebut: yang baha-gi-a *  

oleh seka-li-an bangsa. 

mailto:h@#@g#$
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Sebab perbuatan besar dikerjakan bagiku  
oleh Yang mahaku-a-sa* 

kudus-lah namaNya. 
 
Kasih sayangNya turun- te-mu-run *  

kepada o-rang yang takwa.  
Perkasalah perbuatan ta-ngan-Nya* 

dicerai-beraikanNya orang yang ang-kuh hatinya. 
Orang yang berkuasa diturunkanNya dari takh-ta *  

yang hina-dina di-angkatnya. 
Orang lapar dikenyangkanNya dengan keba-ik-an* 

orang kaya diusirNya pergi dengan ta-ngan kosong. 
Menurut janjiNya kepada leluhur ki-ta * 

Allah telah menolong Isra-el, hambaNya. 
Demi kasih sayangNya kepada Abraham serta keturun-an-nya * 

untuk sela-ma- lamanya. 
Kemuliaan kepada Ba-pa *  

dan Putera dan Roh Kudus 
Seperti pada permulaan sekarang se-la-lu *  

dan sepanjang segala ma-sa. Amin. 

 
Kembali ke Antifon Agung ‘O’ pada pada hari bersangkutan 

 
Doa Permohonan (spontan) 

 
P Para saudara, tergerak oleh ibadat kita  menyambut  Hari  

Raya  Natal, mari kita masing-masing secara spontan, 
menyampaikan doa dan permohonan kita … 

 
Peserta menyampaikan doa-doa secara spontan … 

 
P Kita satukan doa dan permohonan kita ini dengan doa yang  

diajarkan Tuhan Yesus kepada kita: 
 
Bapa Kami … 
 
Doa Bagi Kedatangan Penyelamat 
 

Yesus Tuhan, selamatkan kami dari dosa dan salah. Datanglah, 
dan lindungilah kami dari segala mara bahaya dan pimpin kami di 
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dalam keselamatanMu. 
 
Datanglah! Kebijaksanaan dari Allah Maha Tinggi, pimpin 
ciptaan-Mu dengan Kuasa dan Kasih; ajari kami untuk berjalan 
dalam jalan Pengetahuan. 
 
Datanglah! Pemimpin dari bangsa Israel, Pemberi Hukum Musa 
di Sinai: 
selamatkan kami dengan Kuasa-Mu yang Agung. 
 
Datanglah! Tunas tunggul Isai, tanda cinta Allah untuk semua 
umat-Nya: selamatkan kami tanpa penundaan. 
 
Datanglah! Kunci Daud pembuka Gerbang Kerajaan Allah yang 
Abadi: bebaskan segala tawanan kegelapan. 
 
Datanglah Imanuel! 
Kehadiran Allah di antara kami, Raja kami, Hakim kami: 
selamatkan kami Tuhan Allah kami. 
 
Datanglah! Raja semesta alam dan segala suku bangsa, 
selamatkanlah semua orang, dan segala ciptaan-Mu. 
 
Datanglah! Fajar merekah, kemegahan Cahaya Abadi, Mentari 
Keadilan: 
sinarilah yang tersesat dalam kegelapan kematian. 
 
Datanglah Tuhan Yesus, janganlah berlambat, berilah semangat 
baru bagi umat-Mu 
yang percaya kepada Kasih-Mu. 
 
Dengan kedatangan-Mu, 
bangkitkan kami dalam kebahagiaan Kerajaan-Mu, 
dimana Engkau hidup dan berkuasa bersama Bapa dan Roh 
Kudus, Allah Tritunggal selamanya. 
Amin. 

 
Berkat dan Pengutusan 
P Semoga Tuhan beserta kita 
U Sekarang dan selama-lamanya 
P Semoga kita sekalian diberkati oleh 



21 | P a g e  
 

 Allah yang Mahakuasa : Dalam Nama Bapa dan Putra dan 
Roh Kudus. 

P Saudara - saudari terkasih, Ibadat menyambut Hari Raya 
Natal telah selesai. 

U Syukur kepada Allah. 
P Marilah pergi kita diutus.  
U Amin. 
 
Lagu Penutup : Puji Syukur no. 450. 
 
MARIA, KAU PENUH RAHMAT do = c ; 4/4 

1 | 3 4 5  6| 5  4  3  5| ! ! 7 j@!| 7 6   5 
Ma- ri-  a, kau pe- nuh ber-kat, ter- pi-lih o- leh  Al- lah- mu   
Kau me- le- bih- i ka- um- mu pe-  ri-hal  tu-gas  dan rahmat  
Se- ka- rang kau te- la- dan- ku di dalam  ke- ta-  at-  an- mu  
Do- a- kan u- mat Pu- tra- mu di dalam per-ja- lan- an-nya 
 

5 | !  5  6 6| 5   4 3  2| 3 5 4 3|4  2  1 .+ 
men- da- pat tu- gas yang berat men-ja- di i- bu  Pe- ne- bus.  
eng- kau mengi- kut Pu- tramu di ja- lan sa-  lib yang be- rat.  
Ber- sa- ma G’re-ja Pu- tramu ke- pa- da Tu-han Al- lah- mu.  
Se-   mo- ga   i-  mannya  teguh  me- nu-  ju   ke- ra-  ja-an-Nya. 
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