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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, dan abu dalam wadah. 

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 berkenan memperhatikan kita yang siap memasuki 

Masa Prapaskah yang suci ini. 

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/i-ku yang terkasih, Ibadat kita ini membuka 

Masa Puasa atau Prapaskah. Masa Prapaskah adalah masa 

untuk mawas diri, kesempatan untuk merenungkan 

kehidupan kita sebagai orang kristen/katolik: apa yang 

salah, apa yang menjadi kekurangan dan kealpaan kita, 

apa yang perlu untuk perbaikan atau pemulihan. Sebab 

salah satu tujuan masa penting ini adalah agar kita 

menjadi lebih rajin dan giat, serta lebih rela berdamai dan 

saling memaafkan. Dengan penerimaan tanda abu yang 

ditaburkan ke atas kita, kita berjanji untuk menjalani 

masa puasa dengan sesungguh-sungguhnya. Di awal 

ibadah kita ini, mari kita berdiri dan memberikan 

penghormatan Kitab Suci, dimana Allah hadir bersama 

kita. 
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Semua berdiri dan memberikan penghormatan kepada Kitab Suci 

dalam suasana hening….  

MENYADARI KEHADIRAN TUHAN   Mazmur 94 

P Sayangilah umat-Mu, ya Tuhan,  

sayangilah kami yang berdosa ini. 

U Sayangilah umat-Mu, ya Tuhan,  

sayangilah kami yang berdosa ini. 

P Pandanglah putra-putri-Mu, yang dengan hati remuk 

redam datang menghadap Dikau, sambil memohon belas 

kasihan-Mu. 

U Sayangilah umat-Mu, ya Tuhan,  

sayangilah kami yang berdosa ini. 

P Sucikanlah dan kuatkan kami, teguhkanlah kami dalam 

pertobatan yang tulus iklas. 

U Sayangilah umat-Mu, ya Tuhan,  

sayangilah kami yang berdosa ini. 

P Jadikanlah kami layak untuk berjumpa dengan Dikau 

pada ibadat suci ini. 

U Sayangilah umat-Mu, ya Tuhan,  

sayangilah kami yang berdosa ini. 

P Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus. 

U Seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang 

segala abad. Amin. 

P+U Sayangilah umat-Mu, ya Tuhan,  

sayangilah kami yang berdosa ini. 
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DOA PEMBUKA 

P Marilah kita berdoa, 

Allah yang maha pengasih dan penyayang, pada awal 

Masa Puasa ini kami memuji nama-Mu, karena masa ini 

Engkau berikan kepada kami sebagai saat keselamatan. 

Karuniakanlah kepada kami semangat tobat yang sejati, 

dan kesetiaan untuk mendengarkan Sabda-Mu, agar kami 

sanggup menjalani masa suci ini dengan iklas hati, sesuai 

dengan nasihat Yesus kepada kami. Dialah Tuhan dan 

pengantara kami yang hidup bersama Dikau dalam 

persekutuan dengan Roh Kudus, Allah sepanjang segala 

masa. 

U Amin. 

LITURGI SABDA 

BACAAN I (Yl 2:12-18)  

"Sekarang juga, berbaliklah kepada-Ku dengan segenap hatimu, 

dengan berpuasa, dengan menangis dan dengan mengaduh." 

L. Bacaan dari Nubuat Yoel: 

"Sekarang," beginilah firman Tuhan, "berbaliklah kepada-

Ku dengan segenap hatimu, dengan berpuasa, dengan 

menangis dan mengaduh. Koyakkanlah hatimu dan 

jangan pakaianmu, berbaliklah kepada Tuhan, Allahmu, 

sebab Ia pengasih dan penyayang, panjang sabar dan 

berlimpah kasih setia, dan Ia menyesal karena hukuman-

Nya. Siapa tahu, mungkin Ia mau berbalik dan menyesal, 

lalu meninggalkan berkat menjadi kurban sajian dan 
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kurban curahan bagi Tuhan, Allahmu. Tiuplah sangkakala 

di Sion, adakanlah puasa yang kudus, maklumkanlah 

perkumpulan raya; kumpulkanlah bangsa ini, 

kuduskanlah jemaah, himpunkanlah orang-orang yang 

lanjut usia, kumpulkanlah anak-anak, bahkan anak-anak 

yang menyusu; baiklah pengantin laki-laki keluar dari 

kamarnya, dan pengantin perempuan dari kamar 

tidurnya. Baiklah para imam, pelayan-pelayan Tuhan, 

menangis di antara balai depan mezbah, dan berkata, 

"Sayangilah, ya Tuhan, umat-Mu, dan janganlah biarkan 

milik-Mu sendiri menjadi cela, sehingga bangsa-bangsa 

menyindir kepada mereka. Mengapa orang berkata di 

antara bangsa-bangsa: Di mana Allah mereka?" Maka 

Tuhan menjadi cemburu karena tanah-Nya dan menaruh 

belas kasihan kepada umat-Nya. 

L.  Demikianlah Sabda Tuhan 

U.  Syukur kepada Allah. 

MAZMUR TANGGAPAN (PS 813)  

 

Mazmur: 

1. Kasihanilah aku, ya Allah, menurut kasih setia-Mu, menurut 

besarnya rahmat-Mu, hapuskanlah pelanggaran-ku. 

Bersihkanlah aku seluruhnya dari kesalahanku, dan tahirkanlah 

aku dari dosaku. 

2. Sebab aku sadar akan pelanggaranku, dosaku selalu terbayang 

di hadapanku. Terhadap Engkau sendirilah aku berdosa, yang 

jahat dalam pandangan-Mu kulakukan. 
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3. Ciptakanlah hati yang murni dalam diriku, ya Allah, dan 

baharuilah semangat yang teguh dalam batinku. Janganlah 

membuang aku dari hadapan-Mu, dan janganlah mengambil 

roh-Mu yang kudus dari padaku! 

4. Berilah aku sukacita karena keselamatan-Mu dan teguh-kanlah 

roh yang rela dalam diriku. Ya Tuhan, bukalah bibirku, supaya 

mulutku mewartakan puji-pujian kepada-Mu. 

BACAAN II  (2Kor 5:20-6:2)  

"Berilah dirimu didamaikan dengan Allah, sesungguhnya hari ini 

adalah hari penyelamatan." 

L.  Bacaan dari Surat Kedua Rasul Paulus kepada Jemaat di 

Korintus: 

Saudara-saudara, kami ini adalah utusan-utusan Kristus; 

seakan-akan Allah menasihati kamu dengan perantaraan 

kami. Dalam nama Kristus kami meminta kepadamu: 

Berilah dirimu didamaikan dengan Allah. Kristus yang 

tidak mengenal dosa telah dibuat-Nya menjadi dosa 

karena kita, supaya dalam Dia kita dibenarkan oleh Allah. 

Sebagai teman-teman sekerja, kami menasihati kamu 

supaya kamu jangan membuat sia-sia kasih karunia Allah 

yang telah kamu terima. Sebab Allah berfirman, "Pada 

waktu Aku berkenan, Aku akan mendengarkan engkau, 

dan pada hari Aku menyelamatkan, Aku akan menolong 

engkau." Camkanlah, saat inilah saat perkenanan itu; hari 

inilah hari penyelamatan itu. 

L.  Demikianlah Sabda Tuhan 

U.  Syukur kepada Allah 
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BAIT PENGANTAR INJIL  

 
Ayat.  Jangan kautegarkan hatimu; dengarkanlah suara 

Tuhan pada hari ini. 

BACAAN INJIL (Mat 6:1-6.16-18)  

"Bapamu yang melihat yang tersembunyi akan mengganjar engkau." 

P.  Semoga Tuhan beserta kita. 

U.  Sekarang dan selama-lamanya. 

P.  Inilah Injil Yesus Kristus menurut Yohanes. 

U.  Dimuliakanlah Tuhan. 

P.  Dalam khotbah di bukit Yesus bersabda kepada murid-

murid-Nya, "Hati-hatilah, jangan sampai melakukan 

kewajiban agamamu di hadapan orang supaya dilihat. 

Karena jika demikian, kamu tidak beroleh upah dari 

Bapamu yang di surga. Jadi, apabila engkau memberi 

sedekah, janganlah engkau mencanangkan hal itu, seperti 

yang dilakukan orang munafik di rumah-rumah ibadat 

dan di lorong-lorong supaya dipuji orang. Aku berkata 

kepadamu: Sesungguhnya mereka sudah mendapat 

upahnya. Tetapi jika engkau memberi sedekah, janganlah 

diketahui tangan kirimu apa yang diperbuat tangan 

kananmu. Hendaklah sedekahmu itu diberikan dengan 

tersembunyi. Maka Bapamu yang melihat yang 

tersembunyi akan membalasnya kepadamu. Dan apabila 

kamu berdoa, janganlah berdoa seperti orang munafik. 
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Mereka suka mengucapkan doanya dengan berdiri di 

rumah-rumah ibadat dan pada tikungan-tikungan jalan 

raya supaya mereka dilihat orang. Aku berkata kepadamu, 

'Mereka sudah mendapat upahnya.' Tetapi jika engkau 

berdoa masuklah ke dalam kamarmu, tutuplah pintu, dan 

berdoalah kepada Bapamu yang ada di tempat 

tersembunyi. Maka Bapamu yang melihat yang 

tersembunyi akan membalasnya kepadamu. Dan apabila 

kamu berpuasa, janganlah muram mukamu seperti orang 

munafik. Mereka mengubah air mukanya supaya orang 

melihat bahwa mereka sedang berpuasa. Aku berkata 

kepadamu, 'Mereka sudah mendapat upahnya.' Tetapi 

apabila engkau berpuasa, minyakilah kepalamu dan 

cucilah mukamu supaya jangan dilihat orang bahwa 

engkau sedang berpuasa, melainkan hanya oleh Bapamu 

yang ada di tempat tersembunyi. Maka Bapamu yang 

melihat yang tersembunyi akan membalasnya kepadamu." 

P.  Demikianlah Injil Tuhan. 

U.  Terpujilah Kristus. 

BERBAGI SABDA 

Semua yang hadir membagikan ayat-ayat Sabda Tuhan yang 
berkesan atau menyentuh…. Tanpa memberi komentar 

PEMBERIAN ABU 1 

P Saudara-saudari, kita hendak mengadakan upacara 

pemberian abu, yang menjadi tradisi kita pada permulaan 

                                                           
1
 Rumusan yang diambil dari buku Perayaan Sabda Hari Minggu dan Hari Raya, 

hal. 134. 
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Masa Prapaskah. Menerima tanda abu ini berarti: bersedia 

untuk bertobat, berjanji kepada Tuhan untuk 

mengamalkan masa suci ini sebagai masa pembaharuan 

diri. Mari kita dengan rendah hati memohon kepada 

Tuhan, Bapa kita, agar Ia sudi memberkati abu ini dan 

memberkati kita yang menerimanya. 

Hening… 

P Marilah berdoa,  

Allah yang maharahim, Engkau berkenan bila kami 

merendahkan diri, dan Engkau menyayangi kami bila 

kami bertobat. Sudilah Engkau memberkati abu ini. 

Berkatilah kami semua yang menerimanya. Semoga abu 

yang kami terima ini menjadi semnagat tobat kami. Dan 

semoga puasa dan pantang yang kami jalani ini 

mengucikan hati dan menguatkan kehendak kami. 

Dengan pengantaraan Kristus Tuhan kami. 

U Amin. 

Kemudian pemimpin berkata : 

P Bertobatlah dan percayalah kepada Injil. 

U Amin. 

Kemudian pemimpin menaburkan abu di kepala/ubun-ubun setiap 

orang yang hadir, tanpa berkata apa-apa. Kalau orang hadir banyak 

dapat diringi lagu tobat: PS 596-605. 

Kalau hanya 4-5 orang, setelah menerima abu, mendaraskan litany 

tobat, berikut ini: 

LITANI TOBAT: 
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P Kasihanilah kami, ya Tuhan. 

U Kasihanilah kami, ya Tuhan. 

P Ya Allah, kasihanilah kami menurut besarnya kerahiman-

Mu. 

U Kasihanilah kami, ya Tuhan. 

P Bersihkanlah kami dari kesalahan kami dan sucikanlah 

kami dari segala dosa. 

U Kasihanilah kami, ya Tuhan. 

P palingkanlah wajah-Mu dari dosa-dosa kami dan 

hapuskanlah segala kesalahan kami. 

U Kasihanilah kami, ya Tuhan. 

P Ciptakanlah hati murni bagi kami, ya Allah, baharuilah 

batin kami dengan semangat yang tabah. 

U Kasihanilah kami, ya Tuhan. 

P Gembirakanlah  hati kami dengan menyampaikan 

keselamatan-Mu, jadikanlah hati kami rela untuk 

menuruti kehendak-Mu yang suci. 

U Kasihanilah kami, ya Tuhan. 

P Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus. 

U Seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang 

segala abad. Amin. 

DOA PUJIAN              Allah mengundang kita bertobat 

P Saudara-saudari terkasih, Allah yang maharahim amat 

mencintai kita. Tak henti-hentinya Ia menawarkan 
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pengampunan, dan mengundang orang yang berdosa 

bertobat. Maka marilah kita berseru: 

 

P Bapa yang maharahim, kini Engkau mengajak kami 

menyegarkan iman kami dengan menyesali kekuarangan 

dan kelalaian kami dan bertobat kepada-Mu. Maka kami 

berseru: 

 

P Ya Bapa, Engkau mendorong kami untuk melepaskan diri 

dari belenggu nafsu yang tidak baik, agar kami, dalam 

kesibukan mengurus hal-hal yang fana, tidak melupan 

hal-hal yang bernilai abadi. Maka kami berseru: 

 

P Ya Bapa, Engkau menghendaki kami bersyukur kepada-

Mu dengan hidup secara sederhana, agar kami lebih 

mampu menghayati kemurahan hati-Mu dapat memberi 

bantuan kepada orang yang berkekurangan. Maka kami 

berseru: 

 

P Dengan demikian, ya Bapa, Engkau menyiapkan kami 

agar layak merayakan Misteri Paskah, dan kelak 

menikmati Paskah abadi di surga bersama Dikau. Maka 

kami berseru: 
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P Maka, ya Bapa, dengan hati gembira dan dalam 

persekutuan dengan seluruh umat-Mu, kami bernyanyi: 
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DOA UMAT  

P.   Bila kita mau benar-benar bertobat, maka Tuhan akan 

menaruh belas kasih kepada kita. Maka, marilah kita 

berdoa bersama kepada-Nya: 

L.   Bagi Gereja: Semoga Bapa mendorong Gereja bertobat 

dan membarui diri, supaya siapa pun merasa bahagia di 

dalamnya. Marilah kita mohon,... 

U.  Tuhan, dengarkanlah umat-Mu. 

L.  Bagi para pemimpin masyarakat: Semoga Bapa mem-

bimbing para pemimpin agar selalu memberi teladan 

hidup sederhana dan takwa kepada-Mu. Marilah kita 

mohon,..... 

U.  Tuhan, dengarkanlah umat-Mu. 

L. Bagi mereka yang menderita: Semoga masa Prapaskah ini 

mendatangkan rezeki bagi para papa sehingga tercukupi 

kebutuhan mereka akan sandang, pangan dan papan 

berkat amal bakti umat-Mu. Marilah kita mohon,.... 

U.  Tuhan, dengarkanlah umat-Mu. 

L.  Bagi diri kita: Semoga Bapa menggerakkan hati kita pada 

masa Prapaskah ini, sehingga kita benar-benar meng-

ingkari dosa dan sanggup memperjuangkan keadilan dan 

kejujuran bagi masyarakat. Marilah kita mohon,..... 

U.  Tuhan, dengarkanlah umat-Mu. 

P. Allah Bapa sumber kejujuran dan keadilan, kerukunan 

dan kedamaian, kami mengakui kelemahan, kemiskinan 
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dan kecondongan kami menyombongkan diri di depan 

orang. Ampunilah kami dan dengarkanlah permohonan 

kami. Dengan pengantaraan Kristus, Tuhan kami. 

U.  Amin. 

DOA UNTUK PERSATUAN ANGGOTA TUBUH KRISTUS 

Bapa yang mahakudus, Engkau telah menghimpun kami 

menjadi umat kudus bagi-Mu. Kini Engkau berkenan 

menganugerahkan Masa Prapaskah yang penuh rahmat untuk 

memulihkan kekudusan kami. Lewat pantang dan puasa 

Engkau meningkatkan persaudaraan kami dengan semua 

orang, khususnya yang berkekurangan. Lewat ulah tobat 

Engkau menyegarkan semangat kami. Semoga karena 

pantang, puasa dan laku tobat selama Masa Prapaskah ini, 

kami semakin suci, semakin dekat dengan-Mu, dan karenanya 

semakin bersatu padu dengan kaum beriman di seluruh 

dunia, khususnya dengan saudara seiman di wialayah ini. 

Dengan pengantaraan Kristus Tuhan kami. 

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 
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sambut Tubuh Kristus, bersatu dengan-Nya dalam 

komuni batin atau spiritual. 

Hening…. Kemudian doa bersama: 

DOA KOMUNI SPIRITUAL (doa bersama) 

Yesusku, aku percaya, 

Engkau sungguh hadir dalam Sakramen Mahakudus. 

Aku mencintai-Mu lebih dari segalanya, 

dan aku merindukan kehadiran-Mu dalam jiwaku. 

Karena sekarang aku tak dapat menyambut-Mu  

dalam Sakramen Ekaristi, 

datanglah sekurang-kurangnya secara rohani  

ke dalam hatiku. 

Seolah-olah Engkau telah datang, 

Aku memeluk-Mu dan mempersatukan diriku  

sepenuhnya kepada-Mu; 

jangan biarkan aku terpisah daripada-Mu. Amin. 

Jiwa Kristus (PS 212) 

Jiwa Kristus,   kuduskanlah aku. 

Tubuh Kristus,   selamatkanlah aku. 

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. 
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Supaya bersama para Kudus,  aku memuji Dikau  

untuk selama-lamnya.  Amin. 

Menyusul doa memohon perlindungan dari wabah virus corona 

DOA MEMOHON PERLINDUNGAN DARI WABAH VIRUS 

CORONA (doa bersama) 

Terpujilah Engkau Bapa Surgawi, Pencipta Alam Semesta Yang 

Mahakuasa. Engkau menunjuk kami sebagai penguasa atas semua 

makhluk hidup dan memberikan kami kuasa kepemilikan atas 

mereka. Namun dalam banyak hal kami mengecewakan-Mu dan 

karenanya, kami memohon ampun dari-Mu. 

Dalam saat-saat yang mengkhawatirkan ini dengan wabah virus 

Corona yang mengancam kesehatan dan keberadaan semua orang, 

kami dengan rendah hati dan penuh keyakinan memohon 

perlindungan, penyembuhan, dan pemulihan dari-Mu terutama 

bagi mereka yang telah terkena wabah ini. 

Bapa, jagalah keselamatan para petugas kesehatan, mereka yang 

menghibur orang sakit, semua personel imigrasi dan semua yang 

dengan berani bertugas mengamankan negara kita dan dunia dari 

ancaman virus ini. 

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. 
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Salam Maria… 

Kemuliaan…. 

DOA PENUTUP 

P Marilah kita berdoa, 

Aalah Bapa maha pengasih, kami bersyukur kepada-Mu 

atas perjumpaan dengan Dikau di awal masa keselamatan 

ini. Sudilah membantu kami yang lemah, sebab kami 

ingin membuang segala kemunafikan dan berbalik 

kepada-Mu dengan segenap hati. Semoga masa suci ini 

kami jalani dengan tulus hati sehingga nanti pada akhir 

Masa Puasa, kami merayakan misteri Paskah dengan 

pantas dan gembira hati. Dengan pengantaraan Kristus, 

Tuhan 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 Rabu Abu, telah selesai. 

U Syukur kepada Allah. 

P Kita diutus untuk mewartakan kasih dan damai Tuhan. 

U Amin. 
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