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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 dan Kitab Suci.  

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 akan memperhatikan kita, hamba-hamba-Nya, Ia 

akan bersegera menolong kita. 

TANDA SALIB   

P Dalam nama Bapa dan Putera dan Roh Kudus. 
U    Amin. 

SALAM  

P Semoga rahmat Tuhan kita Yesus Kristus, cinta kasih 
Allah dan persekutuan Roh Kudus beserta kita. 

U  Sekarang dan selama-lamanya. 

PENGANTAR 

P Para Saudara/i-ku yang terkasih, Hari ini adalah Hari 

Minggu Kedua dalam Masa Prapaskah. Hidup bersama 

ternyata tidak lepas dari adanya aturan-aturan yang 

disepakati demi kebersamaan dan agar semua berjalan 

selaras dengan tujuan hidup bersama itu. Pendek kata, 

butuh adanya aturan main. Hari ini kita akan 

mendengarkan Hukum Musa yang disampaikan oleh 

Allah bagi Bangsa Israel dalam menjalankan hidup 

bersama sebagai bangsa dan kebersamaan mereka dengan 

Allah. Namun, kita pun segera diingatkan agar 

memandang hukum itu bukan dengan ukuran kita saja, 

tetapi dengan takaran Yesus Kristus. Menurut Paulus, 

takarannya adalah Salib Kristus, yang bagi orang Yahudi 

adalah batu sandungan, dan bagi bangsa lain adalah 



4 
 

kegilaan. Mari kita menyadari Tuhan sungguh hadir 

bersama kita dalam Sabda-Nya. 

Semua berdiri dan memberikan penghormatan kepada Kitab Suci 

dalam suasana hening….  

MENYADARI KEHADIRAN TUHAN   

P Wajah-Mu kami cari, ya Tuhan yang maharahim.  

U Wajah-Mu kami cari, ya Tuhan yang maharahim.  

P Ya Allah, Engkaulah Allah kami, kami mencari Engkau, 

jiwa kami haus dan rindu akan Dikau. 

U Wajah-Mu kami cari, ya Tuhan yang maharahim.  

P Demikianlah kami memandang Dikau di tempat 

kediaman-Mu untuk merasakan kekuatan dan kemuliaan-

Mu. 

U Wajah-Mu kami cari, ya Tuhan yang maharahim.  

P Sebab kasih setia-Mu lebih baik daripada hidup, bibir 

kami tetap akan memegahkan Dikau. 

U Wajah-Mu kami cari, ya Tuhan yang maharahim.  

P Kami hendak memuji Dikau seumur hidup, menadahkan 

tangan kami kepada-Mu. 

U Wajah-Mu kami cari, ya Tuhan yang maharahim.  

P Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus. 

U Seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang 

segala abad. Amin. 

P+U Wajah-Mu kami cari, ya Tuhan yang maharahim.  
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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. 

DOA PEMBUKA 

P Marilah kita berdoa, 

Ya Allah, Engkaulah sumber segala cinta. Sejak dahulu 

kala Engkau menyampaikan rencana keselamatan dengan 

menganugerahkan perintah-perintah-Mu sebagai 

pedoman hidup bahagia. Ketika manusia tidak setia 

kepada-Mu dan tidak menghiraukan cinta kasih-Mu, 

maka Engkau berkenan mengutus Yesus, Putra-Mu 

sendiri sebagai puncak pernyataan cinta-Mu. Kami 
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mohon: sadarkanlah kami akan luapan cinta-Mu itu. 

Perkuatkanlah kami agar kami tetap setia akan kasih-

setia-Mu, sehingga kami menikmati kehidupan dan dapat 

mengungkapkan kehadiran-Mu di tengah umat manusia. 

Dengan pengantaraan Yesus Kristus, Putra-Mu, Tuhan 

kami, yang hidup bersama Dikau dalam persekutuan 

dengan Roh Kudus, Allah sepanjang segala masa. 

U Amin. 

LITURGI SABDA 

BACAAN I (Kel 20:1-17)  

"Hukum telah diberikan melalui Musa." 

L.  Bacaan dari Kitab Keluaran: 

Di Gunung Sinai Allah berfirman begini, "Akulah Tuhan, 

Allahmu, yang membawa engkau keluar dari tanah Mesir, dari 

tempat perbudakan. Jangan ada padamu Allah lain di hadapan-

Ku. Jangan membuat bagimu patung yang menyerupai apa pun 

yang ada di langit, atau yang ada di bumi atau yang ada di 

dalam air di bawah bumi. Jangan sujud menyembah kepadanya 

atau beribadah kepadanya, sebab Aku, Tuhan, Allahmu, adalah 

Allah yang cemburu, yang membalaskan kesalahan bapa 

kepada anak-anaknya, kepada keturunan yang ketiga dan 

keempat dari orang-orang yang membenci Aku. Tetapi Aku 

menunjukkan kasih setia kepada beribu-ribu orang, yaitu 

mereka yang mengasihi Aku, dan yang berpegang pada 

perintah-perintah-Ku. Jangan menyebut nama Tuhan, 

Allahmu, dengan sembarangan, sebab Tuhan akan memandang 

bersalah orang yang menyebut nama-Nya dengan 

sembarangan. Ingatlah dan kuduskanlah hari Sabat. Enam hari 
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lamanya engkau bekerja dan melakukan segala pekerjaanmu. 

Tetapi hari ketujuh adalah Sabat Tuhan, Allahmu. Maka 

janganlah melakukan suatu pekerjaan, engkau sendiri atau 

anakmu laki-laki atau anakmu perempuan, hambamu laki-laki 

dan hambamu perempuan, atau hewanmu atau orang asing 

yang di tempat kediamanmu. Sebab enam hari lamanya Tuhan 

menjadikan langit dan bumi, laut dan segala isinya, dan pada 

hari ketujuh Ia beristirahat. Itulah sebabnya Tuhan 

memberkati hari Sabat dan menguduskannya. Hormatilah ayah 

dan ibumu, supaya lanjut umurmu di tanah yang diberikan 

Tuhan, Allahmu, kepadamu. Jangan membunuh. Jangan 

berzinah. Jangan mencuri. Jangan bersaksi dusta terhadap 

sesamamu. Jangan mengingini rumah sesamamu. Jangan 

mengingini isterinya, atau hamba sahayanya, lembu atau 

keledainya, atau apa pun yang dimiliki sesamamu. 

L.  Demikianlah Sabda Tuhan 

U.  Syukur kepada Allah. 

MAZMUR TANGGAPAN (PS 852; Mzm 19:8.9.10.11; Ul: lh.Yoh 6:69) 

 
Mazmur: 

1. Sabda Tuhan sempurna, menyegarkan jiwa. Peraturan Tuhan 
teguh, membuat arif orang bersahaja. Titah Tuhan tepat, 
menyenangkan hati. Perintah Tuhan jelas, membuat mata 
berseri. 

2. Hikmat Tuhan baik, tetap selamanya. Keputusan Tuhan benar, 
adil selalu. Lebih indah daripada emas murni, lebih manis 
daripada madu lebah. 
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BACAAN II  (1Kor 1:22-25)  

"Kami memberitakan Kristus yang tersalib, suatu sandungan bagi 
kebanyakan orang, tetapi bagi mereka yang terpanggil, merupakan 

hikmat Allah." 

L.  Bacaan dari Surat Pertama Rasul Paulus kepada Jemaat di 

Korintus: 

Saudara-saudara, orang Yahudi menuntut tanda dan orang 

Yunani mencari hikmat. Tetapi kami memberitakan Kristus 

yang tersalib. Suatu sandungan bagi orang Yahudi, dan 

kebodohan bagi orang bukan Yahudi. Tetapi bagi mereka yang 

dipanggil, baik Yahudi maupun bukan Yahudi, Kristus adalah 

kekuatan dan hikmat Allah! Sebab yang bodoh dari Allah lebih 

besar hikmatnya daripada manusia, dan yang lemah dari Allah 

lebih kuat daripada manusia. 

 Demikianlah sabda Tuhan 

U.  Syukur kepada Allah 

BAIT PENGANTAR INJIL (PS 965)  
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BACAAN INJIL (Yoh 2:13-25)  

"Bait Allah yang dimaksudkan Yesus ialah Tubuh-Nya sendiri." 

P.  Semoga Tuhan beserta kita. 

U.  Sekarang dan selama-lamanya. 

P.  Inilah Injil Yesus Kristus menurut Yohanes. 

U.  Dimuliakanlah Tuhan. 

P.  Ketika hari raya Paskah orang Yahudi sudah dekat, Yesus 

berangkat ke Yerusalem. Dalam Bait Suci didapati-Nya 

pedagang-pedagang lembu, kambing domba dan merpati, 

dan penukar-penukar uang duduk di situ. Maka Yesus 

membuat cambuk dari tali lalu mengusir mereka semua 

dari Bait Suci dengan semua kambing domba dan lembu 

mereka; uang para penukar dihamburkan-Nya ke tanah, 

meja-meja mereka dibalikkan-Nya. Kepada pedagang-

pedagang merpati Ia berkata, "Ambillah semuanya ini dari 

sini, jangan membuat rumah Bapa-Ku menjadi tempat 

berjualan." Maka teringatlah murid-murid Yesus bahwa 

ada tertulis, "Cinta untuk rumah-Mu menghanguskan 

Aku." Tetapi orang-orang Yahudi menantang Yesus, 

katanya, "Tanda apakah dapat Engkau tunjukkan kepada 

kami, bahwa Engkau berhak bertindak demikian?" Jawab 

Yesus kepada mereka, "Rombaklah Bait Allah ini, dan 

dalam tiga hari Aku akan mendirikannya kembali." Lalu 

kata orang Yahudi kepada-Nya, "Empat puluh enam 

tahun orang mendirikan Bait Allah ini, dan Engkau dapat 

membangunnya dalam tiga hari?" Tetapi yang 

dimaksudkan Yesus dengan Bait Allah ialah tubuh-Nya 
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sendiri. Sesudah Yesus bangkit dari antara orang mati, 

barulah teringat oleh murid-murid-Nya bahwa hal itu 

telah dikatakan Yesus. Maka percayalah mereka akan 

Kitab Suci dan akan perkataan yang telah diucapkan 

Yesus. Sementara Yesus tinggal di Yerusalem selama Hari 

Raya Paskah, banyak orang percaya dalam nama-Nya, 

karena mereka telah melihat tanda-tanda yang diadakan-

Nya. Tetapi Yesus sendiri tidak mempercayakan diri-Nya 

kepada mereka, karena Yesus mengenal mereka semua. 

Dan tidak perlu seorang pun memberikan kesaksian 

kepada-Nya tentang manusia, sebab Ia tahu apa yang ada 

di dalam hati manusia. 

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. 
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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                  Tobat 

P Saudara-saudari terkasih, Allah yang maharahim telah 

menganugerahkan Masa Prapaskah ini sebagai masa suci 

untuk bertobat. Maka marilah kita memuji Dia dengan a 

berseru: 

 

P Ya Allah, Engkau tidak hanya menciptakan kami, tetapi 

juga menjaga keselamatan kami. Ketika kami jatuh ke 

dalam dosa, Engkau mendekati kami dengan penuh kasih. 

Maka kami berseru: 

 

P Engkau telah mengutus Yesus Putra-Mu untuk 

menanggung dosa dunia. Dialah Gembala yang baik, yang 

selalu berusaha mencari domba yang sesat. Dia rela 
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menyerahkan nyawa-Nya demi keselamatan kami. Maka 

kami berseru: 

 

P Dalam masa tobat ini Engkau mengajak kami 

meningkatkan ibadat dan amal kasih, serta menjadi lebih 

rajin menyambut sakramen-sakramen, yang menyegarkan 

dan mempertebal iman. Maka kami berseru: 

 

P Atas segala kerahiman-Mu itu, ya Bapa, kami sangat 

berterima kasih, dan dengan hati gembira kami 

menggabungkan suara kami dengan Gereja semesta dan 

bernyanyi: 
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DOA UMAT  

P.   Allah Bapa Yang Mahabaik berkenan tinggal bersama kita 

dalam Bait-Nya yang kudus, yakni Tuhan kita Yesus 

Kristus, yang berkenan memberikan diri-Nya bagi 

keselamatan kita. Oleh karena kasih-Nya yang teramat 

agung itu, marilah kita berdoa kepada-Nya: 

L.   Bagi Paus, para Uskup dan para Imam: Semoga Allah Bapa 

Mahakudus, berkenan mendampingi dan meneguhkan 

para pejabat Gereja sehingga hidup mereka menjadi 

teladan bagi umat dalam menghayati perintah-perintah 

Allah serta menjadi bukti bahwa cinta kasih kepada Allah 

dan sesama adalah perintah yang tertinggi. Marilah kita 

mohon, …. 

U.  Tuhan, dengarkanlah umat-Mu. 

L.  Bagi negara-negara yang sedang berkembang: Semoga 

Allah Bapa Yang Mahabaik membimbing negara-negara 
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yang sedang berkembang agar menemukan jalan menuju 

keadilan dan kedamaian serta merasa didukung oleh 

persaudaraan antar bangsa. Marilah kita mohon: 

U.  Tuhan, dengarkanlah umat-Mu. 

L.  Bagi para bapak dan para ibu: Semoga Allah Bapa 

Mahapengasih berkenan mendampingi para bapak dan 

para ibu dalam mendidik anak-anak sehingga mereka 

selalu berjuang untuk mendekatkan anak-anaknya pada 

Kristus dengan sabar, tekun dan penuh perhatian.. 

Marilah kita mohon: 

U.  Tuhan, dengarkanlah umat-Mu. 

L.  Bagi diri kita: Semoga Bapa memberkati kita semua 

sehingga selalu menghayati kehadiran Kristus di dalam 

diri kita masing-masing dan di tengah-tengah umat.  

Marilah kita mohon: 

U.  Tuhan, dengarkanlah umat-Mu. 

P.  Allah Bapa kami, Engkau telah mengutus Putra-Mu untuk 

menunjukkan jalan hidup sejati. Ajarilah kami mengikuti 

teladan-Nya dengan tulus dan rendah hati. 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 
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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 

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. 
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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) 

Terpujilah Engkau Bapa Surgawi, Pencipta Alam Semesta 

Yang Mahakuasa. Engkau menunjuk kami sebagai penguasa 

atas semua makhluk hidup dan memberikan kami kuasa 
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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. 

Salam Maria… 

Kemuliaan…. 

DOA PENUTUP 

P Marilah kita berdoa, 
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Ya Allah, Engkaulah sumber segala cinta. Melaui 

pembaptisan kudus kami Kauangkat menjadi bait-Mu 

yang kudus. Semoga kami tetap memelihara kehadiran-

Mu di dalam diri kami dan menghormati kehadiran-Mu 

dalam diri sesama kami. 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 Minggu ini, telah selesai. 

U Syukur kepada Allah. 

P Kita diutus untuk mewartakan kasih dan damai Tuhan. 

U Amin. 
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