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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, lebih bagus lagi ada kandang 
natal. 

Diharapkan semua anggota keluarga berperan aktif, dalam 
bergantian peran sebagai: pemandu, lektor, pemazmur, pimpin 
doa, dsb. Sebelumnya ada latihan biar ibadat berjalan dengan 
lancar. 

Setelah semuanya telah siap, mulailah keluarga beribadah. Kalau 
tidak ada lagu pembuka, daraskan antiphon pembuka. 
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Antiphon Pembuka: 

Semoga cahaya Tuhan terbit atas kita, dan kemuliaan-Nya 

menyinari 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 saudaraku yang terkasih, hari ini adalah Hari Raya 

Epifani, Hari Raya Penampakan. Para Majus (tiga raja) dari 

Timur datang ke Bethlehem dan menyaksikan bukti cinta 

kasih Allah kepada umat manusia. Maka bersama para 

majus kita pun bersembah sujud di hadapan Allah, yang 

tampak dalam diri Kanak Yesus, Sang Sabda menjadi 

manusia dan tinggal di antara kita. tiada emas atau perak 

yang dapat kita persembahkan kepada-Nya, maka kita 

datang kepada-Nya dengan keberadaan diri kita, dengan 

seruan: “Kepada-Mu kupersembahkan segala milikku, 

ke dalam tangan-Mu kuserahkan diriku.” 

Mari kita menyadari kehadiran Tuhan di tengah-tengah 

kita ; mengangkat hati kepada-Nya dan memohon terang 

dari-Nya. 
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Hening….  

MENYADARI KEHADIRAN TUHAN    

P Engkaulah terang, ya Allah, tiada kegelapan pada-Mu. 

U Engkaulah terang, ya Allah, tiada kegelapan pada-Mu. 

P Engkau menyinari terang-Mu atas kami, ya Allah, Engkau 

menghalau kegelapan dalam hidup kami. 

U Engkaulah terang, ya Allah, tiada kegelapan pada-Mu. 

P Engkau menghangatkan hati kami, Engkau mengokokhkan 

persekutuan kami dengan Dikau. 

U Engkaulah terang, ya Allah, tiada kegelapan pada-Mu. 

P Jadikanlah kami layak di hadapan-Mu untuk menghadap Dikau 

dengan hati yang lapang. 

U Engkaulah terang, ya Allah, tiada kegelapan pada-Mu. 

P Bagi kami tiada hal penting selain Dikau, sudilah menerima 

sembah sujud kami di hadirat-Mu. 

U Engkaulah terang, ya Allah, tiada kegelapan pada-Mu. 

P Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus. 

U Seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala 

abad. Amin. 

P+U  Engkaulah terang, ya Allah, tiada kegelapan pada-Mu. 

SERUAN TOBAT     

P    Marilah kita bersama-sama mengakui segala dosa dan 

kekurangan kita, dalam Terang Sabda Tuhan.   
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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. 

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, 
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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, Engkau menampakkan 

Juruselamat kepada para bangsa dengan bimbingan 

bintang. Sudilah mengusir kelam kabut dalam hati kami, 

agar lewat Sabda-Mu pada hari ini, kami semakin 

mengenal Yesus Kristus, yang adalah semarak kemuliann-

Mu. Dialah Tuhan, pengantara kami, yang bersama Dikau 

dalam persekutuan Roh Kudus, hidup dan berkuasa, kini 

dan sepanjang segala masa. 

U Amin. 

LITURGI SABDA 

BACAAN I (Yes 60:1-6)  

"Kemuliaan Tuhan terbit atasmu." 

L.  Bacaan dari Kitab Yesaya: 

Beginilah kata nabi kepada Yerusalem: Bangkitlah, menjadi 

teranglah, sebab terangmu datang, dan kemuliaan Tuhan 

terbit atasmu. Sebab sesungguhnya, kegelapan menutupi 
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bumi, dan kekelaman menutupi bangsa-bangsa; tetapi 

terang Tuhan terbit atasmu, dan kemuliaan-Nya menjadi 

nyata atasmu. Bangsa-bangsa berduyun-duyun datang 

kepada terangmu, dan raja-raja menyongsong cahaya yang 

terbit bagimu. Angkatlah mukamu dan lihatlah ke 

sekeliling! Mereka semua datang berhimpun kepadamu; 

anak-anakmu laki-laki datang dari jauh, dan anak-anakmu 

perempuan digendong. Melihat itu, engkau akan heran 

dan berseri-seri, engkau akan tercengang dan berbesar 

hati, sebab kelimpahan dari seberang laut akan beralih 

kepadamu, dan kekayaan bangsa-bangsa akan datang 

kepadamu. Sejumlah besar unta akan menutupi daerahmu, 

unta-unta muda dari Midian dan Efa. Mereka semua akan 

datang dari Syeba, akan membawa emas dan kemenyan, 

serta memberitakan perbuatan-perbuatan masyhur Tuhan. 

Demikianlah sabda Tuhan 

U.  Syukur kepada Allah. 

MAZMUR TANGGAPAN (PS 807)  

 
Mazmur: 

1. Ya Allah berikanlah hukum-Mu kepada Raja, dan keadilan-Mu 

kepada putera raja! Kiranya ia mengadili umat-Mu dengan 

keadilan dan menghakimi orang-orang-Mu yang tertindas 

dengan hukum. 
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2. Kiranya keadilan berkembang dalam zamannya, dan damai 

sejahtera-berlimpah, sampai tidak ada lagi bulan! Kiranya ia 

memerintah dari laut ke laut, dari sungai Efrat sampai ke ujung 

bumi. 

3. Kiranya raja-raja dari Tarsis dan pulau-pulau membawa 

persembahan-persembahan, kiranya raja-raja dari Syeba dan 

Seba menyampaikan upeti; kiranya semua raja sujud menyembah 

kepada-Nya, dan segala bangsa menjadi hamba-Nya. 

4. Sebab ia akan melepaskan orang miskin yang berteriak minta 

tolong, ia akan membebaskan orang tertindas dan orang yang 

tidak punya penolong; ia akan sayang kepada orang lemah dan 

orang miskin, ia akan menyelamatkan nyawa orang papa. 

BACAAN II (Ef 3:2-3a.5-6)  

"Rahasia Kristus kini telah diwahyukan, dan para bangsa menjadi 

pewaris perjanjian." 

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

Saudara-saudara, kamu telah mendengar tentang tugas 

penyelenggaraan kasih karunia Allah yang telah dipercayakan 

kepadaku demi kamu, yakni bagaimana rahasianya telah 

dinyatakan kepadaku melalui wahyu. Pada zaman angkatan-

angkatan dahulu rahasia itu tidak diberitakan kepada umat 

manusia, tetapi sekarang dinyatakan dalam Roh kepada para 

rasul dan para nabi-Nya yang kudus. Berkat pewartaan Injil, 

orang-orang bukan Yahudi pun turut menjadi ahli waris, 

menjadi anggota anggota tubuh serta peserta dalam janji yang 

diberikan Kristus Yesus. 

 Demikianlah sabda Tuhan 

U.  Syukur kepada Allah 

BAIT PENGANTAR INJIL (PS 951)  
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BACAAN INJIL (Mat 2:1-12)   

"Kami datang dari timur untuk menyembah Sang Raja." 

P.  Semoga Tuhan beserta kita. 

U.  Sekarang dan selama-lamanya. 

P.  Inilah Injil Yesus Kristus menurut Lukas. 

U.  Dimuliakanlah Tuhan. 

P.  Pada zaman pemerintahan raja Herodes, sesudah Yesus 

dilahirkan di Betlehem di tanah Yudea, datanglah orang-

orang majus dari timur ke Yerusalem. Mereka bertanya-

tanya, “Dimanakah Raja Yahudi yang baru dilahirkan itu? 

Kami telah melihat bintang-Nya di ufuk timur dan kami 

datang untuk menyembah Dia.” Mendengar hal itu, 

terkejutlah Raja Herodes beserta seluruh Yerusalem. Maka 

dikumpulkannya semua imam kepala dan ahli Taurat 

bangsa Yahudi, lalu dimintanya kete-rangan dari mereka, 

di mana Mesias akan dilahirkan. Mereka berkata 

kepadanya, “Di Betlehem di tanah Yudea, karena beginilah 

ada tertulis dalam kitab nabi: Dan engkau, Betlehem di 

tanah Yehuda, engkau sekali-kali bukanlah yang terkecil di 

antara mereka yang memerintah Yehuda karena dari 
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padamulah akan bangkit seorang pemimpin, yang akan 

menggembalakan umat-Ku Israel.” Lalu dengan diam-diam 

Herodes memanggil orang-orang majus itu, dan dengan 

teliti bertanya kepada mereka kapan bintang itu nampak. 

Kemudian ia menyuruh mereka ke Betlehem, katanya, 

“Pergilah, dan selidikilah dengan saksama hal-ikhwal Anak 

itu! Dan segera sesudah kamu menemukan Dia, 

kabarkanlah kepadaku, supaya aku pun datang 

menyembah Dia.” Setelah mendengar kata-kata Raja 

Herodes, berangkatlah para majus itu. Dan lihatlah, 

bintang yang mereka lihat di timur itu mendahului mereka 

hingga tiba dan berhenti di atas tempat di mana Anak itu 

berada. Melihat bintang itu, sangat bersukacitalah mereka. 

Maka masuklah mereka ke dalam rumah itu, dan melihat 

Anak itu bersama Maria, ibu-Nya. Lalu mereka sujud 

menyembah Dia. Mereka pun membuka tempat harta 

bendanya, dan mempersembahkan persembahan kepada 

Anak itu, yaitu emas, kemenyan dan mur. Kemudian, 

karena diperingatkan dalam mimpi supaya jangan kembali 

kepada Herodes, mereka pun pulang ke negerinya lewat 

jalan lain. 

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  
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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          Kristus Cahaya Para Bangsa 

P Saudara/i terkasih, Yesus Kristus, Sang Juruselamat, adalah 

cahaya bagi para bangsa. Marilah kita memuji Dia dengan 

berseru: 

1   1   2  3 | 4. 3 .| 2  j34  5  1 | 2 . 1.  
P Sung-guh  a- gung  Kris-tus,      Cah’-ya    pa-  ra     bang- sa. 
U Sung-guh  a- gung  Kris-tus,      Cah’-ya    pa-  ra     bang- sa. 

P Ya Bapa surgawi, Kristus Putra-Mu adalah Cahaya sejati 
yang bersinar di tengah kegelapan dan menerangi bangsa 
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yang diam di dalamnya. Dan semua orang menyambut Dia, 
Kauangkat menjadi warga Kerajaan Cahaya. Maka kami 
berseru: 

1   1   2  3 | 4. 3 .| 2  j34  5  1 | 2 . 1.  
U Sung-guh  a- gung  Kris-tus,      Cah’-ya    pa-  ra     bang- sa. 

P Bangsa-bangsa akan akan berjalan dalam terang-Nya, dan 
mengagbungkan diri berarak menuju cahaya abadi. Maka 
kami berseru: 

1   1   2  3 | 4. 3 .| 2  j34  5  1 | 2 . 1.  
U Sung-guh  a- gung  Kris-tus,      Cah’-ya    pa-  ra     bang- sa. 

P Orang-orang buta disembuhkan-Nya sehingga dapat 
menyaksikan indahnya karya-Mu, terlebih dapat bertatap 
muka dengan Kristus, Sang Cahaya sejati. Maka kami 
berseru: 

1   1   2  3 | 4. 3 .| 2  j34  5  1 | 2 . 1.  
U Sung-guh  a- gung  Kris-tus,      Cah’-ya    pa-  ra     bang- sa. 

P Oleh karena itu, kami bergembira, ya Bapa, dan bersama 
orang-orang kudus kami menyanyikan kidung pujian ini:  
PS 472 
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DOA UMAT  

P.  Cinta kasih Allah kepada manusia nyata dalam diri Yesus. 

Berkat Dia kita diperkenankan menghadap Bapa dan 

berdoa:  

L.  Bagi para misionaris di seluruh dunia: Semoga Allah Bapa 

melimpahkan Roh Kudus kepada para misionaris agar 

karya kerasulan mereka berhasil baik. Marilah kita mohon: 

U.  Ya Tuhan, dengarkanlah umat-Mu. 

L.  Bagi para pejabat pemerintahan: Semoga Allah Bapa, 

sumber cahaya, menerangi para pejabat pemerintahan agar 

mereka semakin menyadari bahwa tugas mereka 
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merupakan pengabdian kepada masyarakat, bukan 

penguasaan. Marilah kita mohon: 

U.  Ya Tuhan, dengarkanlah umat-Mu. 

L.  Bagi mereka yang dengan diam-diam meninggalkan 

Gereja: Semoga mereka yang dengan diam-diam 

meninggalkan Gereja, merupakan tantangan bagi kami 

untuk hidup yang lebih sesuai lagi dengan Injil, sehingga 

menjadi cahaya bintang bagi mereka.  Marilah kita mohon: 

U.  Ya Tuhan, dengarkanlah umat-Mu. 

L. Bagi kita di sekitar altar ini: Semoga Allah Bapa 

mendampingi kita agar masa pembaruan dan 

pembangunan sekarang ini jangan sampai membuat kami 

bingung dan acuh tak acuh, melainkan menggugah kita 

untuk sebagaimana para sarjana, mencari cahaya yang 

dibawa penyelamat kita. Marilah kita mohon: 

U.  Ya Tuhan, dengarkanlah umat-Mu. 

P.  Allah Bapa di surga, sumber cahaya iman, kami bersyukur 

atas tanda-tanda cinta kasih-Mu yang telah kami terima. 

Namun kami mohon, janganlah meninggalkan kami, tetapi 

siapkanlah kami untuk kebahagiaan tetap dalam Kristus 

Yesus, Tuhan dan Pengantara kami. 

U.  Amin. 

DOA PERSATUAN ANGGOTA TUBUH KRISTUS 

Ya Bapa di surga, Kristus, Terang para bangsa, telah 

Kauutus ke dunia untuk menghimpun umat kudus bagi-
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Mu. Dari Timur, Barat, Utara, Selatan mereka datang 

berhimpun. Pada hari ini kami pun Kauundang untuk 

merayakan Hari Raya Penampakan Tuhan kepada para 

majus, kepada umat manusia, dan kepada kami semua. 

Dalam perayaan ini kami ingat akan saudara-saudari kami, 

baik yang beribadah di rumah atau pun mereka yang 

berhimpun dalam Perayaan Ekaristi. Teguhkanlah kami 

semua dalam persekutuan kaum beriman, yang bersatu 

padu dalam anggota Tubuh Kristus, Dialah Terang bagi 

para bangsa yang menampakkan diri-Nya kepada kami. 

Terpujilah Engkau, ya Bapa, bersama Putra dan Roh 

Kudus, kini dan sepanjang segala 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, 
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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 

DOA MEMOHON PERLINDUNGAN DARI WABAH VIRUS 

CORONA (doa bersama) 
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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. 
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Semua malaikat pelindungan kami, terangi dan jagalah 

kami. 

Salam Maria… 

Kemuliaan…. 

DOA PENUTUP 

P Marilah kita berdoa, 

Allah yang kekal dam kuasa, kami bersyukur kepada-Mu, 

karena telah diperkenankan berhimpun merayakan 

peristiwa agung Epifani: Penampakan Sang Juruselamat. 

Semoga karena daya perayaan suci ini kami selalu dengan 

bertakwa dan patuh kepada Sang Raja, yakni Kristus, 

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 Tahun Baru dan Hari Raya Epifani, 

Penampakan Tuhan, telah selesai. 

U Syukur kepada Allah. 

P Kita diutus untuk mewartakan kasih dan damai Tuhan. 

U Amin. 
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