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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 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: 

Semoga kita diperkenankan mengalami kesejahteraan, 

berkat doa Santo Yusuf, pelindung Gereja Kudus 

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 Santo Yusuf, suami Santa Perawan Maria, bapa 

pengasuh Tuhan kita Yesus Kristus. Santo Yusuf kita 

kenal sebagai orang yang tulus hati, tekun dan setia, sera 

penuh rasa tanggung jawab sebagai kepala keluarga. 

Tentang sifat yang tulus hati, dalam Mazmur 92 

dikatakan sebagai berikut: “Orang yang tulus hati 

bertunas seperti pohon kurma, dan tumbuh subur seperti 

pohon cemara di bukit-bukit Libanon. Dia bagaikan pohon 

yang masih berbuah di masa tuanya, dan tetap hijau dan 

segar.” Santo Yusuf kita hormati sebagai pelindung 

keluarga Allah di dunia, yakni Gereja yang kudus. Dalam 

ibadat kita ini kiranya Santo Yusuf mengikutsertakan kita 

dalam ibadat surgawi para kudus kepada Allah, yang 

berkenan juga hadir di tengah-tengah kita.  
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Hening… 

MENYADARI KEHADIRAN TUHAN 

P Pada-Mu kami berlindung, Allah yang mahabaik. 

U Pada-Mu kami berlindung, Allah yang mahabaik. 

P Tuhan, Engkaulah pelindung kami turun temurun. 

Sebelum gunung-gemunung diajdikan dan sebelum bumi 

serta jagat raya ada, dari kekal sampai kekal Engkaulah 

Allah. 

U Pada-Mu kami berlindung, Allah yang mahabaik. 

P Engkau mengembalikan manusia kepada debu dan 

bersabda, “Kembalilah, hai anak Adam,” sebab bagi-Mu 

seribu tahun sama dengan hari kemarin, sama dengan 

satu giliran jaga malam. 

U Pada-Mu kami berlindung, Allah yang mahabaik. 

P Ajarlah kami menghitung-hitung hari-hari kehidupan 

kami supaya kami menjadi bijaksana. 

U Pada-Mu kami berlindung, Allah yang mahabaik. 

P Ya Tuhan limpahkanlah kemurahan-Mu kepada kami dan 

restuilah pekerjaan tangan kami. 

U Pada-Mu kami berlindung, Allah yang mahabaik. 

P Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, 

U seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang 

segala masa. Amin. 

P+U Pada-Mu kami berlindung, Allah yang mahabaik. 
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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. 

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. 
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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, 

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 di surga, hari ini kami rayakan Santo Yusuf. 

Dia sungguh setia dan lurus hati di hadapan-Mu. 

Kepadanya Engkau serahkan tugas menjamin dan 

melindungi Yesus dan Maria. Ajarilah kami 

mendengarkan dan melaksanakan segala Firman-Mu 
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seperti dia, dan seperti dia pula mengabdikan diri kami 

sepenuhnya untuk melangsungkan karya penyelamatan 

umat manusia. Dengan pengantaraan Yesus Kristus, 

Putra-Mu, Tuhan kami, yang berkuasa bersama Dikau 

dalam persekutuan Roh Kudus, Allah, sepanjang segala 

masa. 

U Amin. 

LITURGI SABDA 

BACAAN I (2Sam 7:4-5a.12-14a.16)  

"Tuhan Allah akan memberikan kepada Dia takhta Daud bapa-Nya." 

L.  Pembacaan dari Kitab Kedua Samuel: 

Pada suatu malam datanglah firman Tuhan kepada Natan, 

"Pergilah, katakanlah kepada hamba-Ku Daud: Beginilah 

firman Tuhan: Apabila umurmu sudah genap, dan engkau 

telah mendapat istirahat bersama nenek moyangmu, Aku 

akan membangkitkan keturunanmu yang kemudian, anak 

kandungmu, dan Aku akan mengokohkan kerajaannya. 

Dialah yang akan mendirikan rumah bagi nama-Ku, dan 

Aku akan mengokohkan takhta kerajaannya untuk 

selama-lamanya. Aku akan menjadi Bapanya, dan ia akan 

menjadi anak-Ku. Keluarga dan kerajaanmu akan kokoh 

untuk selama-lamanya di hadapan-Ku, takhtamu akan 

kokoh untuk selama-lamanya. 

L.  Demikianlah Sabda Tuhan 

U.  Syukur kepada Allah. 

MAZMUR TANGGAPAN (PS 845; Mzm 89:2-3.4-5.27.29; Ul: 37)  
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Mazmur: 

1. Aku hendak menyanyikan kasih setia Tuhan selama-lamanya, 

hendak menuturkan kesetiaan-Mu turun-temurun. Sebab kasih 

setia-Mu dibangun untuk selama-lamanya; kesetiaan-Mu tegak 

seperti langit. 

2. Engkau berkata, "Telah Kuikat perjanjian dengan orang pilihan-

Ku, Aku telah bersumpah kepada Daud, hamba-Ku; Aku hendak 

menegakkan anak cucumu untuk selama-lamanya, dan 

membangun takhtamu turun-temurun." 

3. Dia pun akan berseru kepada-Ku, "Bapakulah Engkau, Allahku 

dan gunung batu keselamatanku". Untuk selama-lamanya Aku 

akan memelihara kasih setia-Ku bagi dia, dan perjanjian-Ku 

dengannya akan Kupegang teguh". 

BACAAN II  (Rm 4:13.16-18.22) 

"Sekalipun tidak ada dasar untuk berharap, Abraham toh berharap 

dan percaya." 

L.   Pembacaan dari Surat Rasul Paulus kepada umat di Roma  

Saudara-saudara, bukan karena hukum Taurat Abraham 

dan keturunannya diberi janji bahwa mereka akan 

memiliki dunia, tetapi karena kebenaran atas iman. 

Kebenaran yang berdasarkan iman itu merupakan kasih 

karunia belaka. Maka janji kepada Abraham itu berlaku 
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bagi semua keturunannya, bukan hanya bagi mereka yang 

hidup dari hukum Taurat, tetapi juga bagi mereka yang 

hidup dari iman Abraham. Sebab di hadapan Allah 

Abraham adalah bapa kita semua, seperti ada tertulis, 

"Engkau telah Kutetapkan menjadi bapa banyak bangsa." 

Kepada Allah itulah Abraham percaya, yaitu Allah yang 

menghidupkan orang mati dan yang dengan firman-Nya 

menciptakan yang tidak ada menjadi ada. Sebab 

sekalipun tidak ada dasar untuk berharap, Abraham toh 

berharap dan percaya, bahwa ia akan menjadi bapa 

banyak bangsa, sebab Allah telah berfirman kepadanya, 

"Begitu banyaklah nanti keturunanmu." Dan hal itu 

diperhitungkan kepadanya sebagai kebenaran. 

L.  Demikianlah Sabda Tuhan 

U.  Syukur kepada Allah 

BAIT PENGANTAR INJIL (PS 966; Mzm 84:5)  

 

BACAAN INJIL (Mat 1:16.18-21.24a)  

"Yusuf berbuat seperti yang diperintahkan malaikat Tuhan." 
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P.  Semoga Tuhan berserta kita. 

U.  Sekarang dan selama-lamanya. 

I.  Inilah Injil Yesus Kristus menurut Lukas 

U.  Dimuliakanlah Tuhan. 

P.   Menurut silsilah Yesus Kristus, Yakub memperanakkan 

Yusuf suami Maria, yang melahirkan Yesus yang disebut 

Kristus. Sebelum Kristus lahir, Maria, ibu-Nya, 

bertunangan dengan Yusuf. Ternyata Maria mengandung 

dari Roh Kudus, sebelum mereka hidup sebagai suami 

istri. Karena Yusuf suaminya, seorang yang tulus hati, dan 

tidak mau mencemarkan nama istrinya di muka umum, ia 

bermaksud menceraikannya dengan diam-diam. Tetapi 

ketika Yusuf mempertimbangkan maksud itu, malaikat 

Tuhan tampak kepadanya dalam mimpi dan berkata, 

"Yusuf, anak Daud, janganlah engkau takut mengambil 

Maria sebagai istrimu, sebab anak yang di dalam 

kandungannya adalah dari Roh Kudus. Maria akan 

melahirkan anak laki-laki, dan engkau akan menamai Dia 

Yesus, karena DIalah yang akan menyelamatkan umat-

Nya dari dosa mereka." Sesudah bangun dari tidurnya, 

Yusuf berbuat seperti yang diperintahkan malaikat Tuhan 

itu kepadanya. 

P Demikianlah Injil Tuhan. 

U Terpujilah Kristus. 

BERBAGI SABDA 

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

DOA PUJIAN   

P Saudara-saudari terkasih, dalam Perayaan Santo Yusuf, 

suami Santa Perawan Maria, kita menyadari betapa besar 

karya Allah dalam hidup dan pribadi para kudus-Nya. 

Maka marilah kita memuji Allah dengan berseru: 
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 5 | ! j.j !  7   6 | 5 .. 3 | 5 . 4 . | 3 .. _ 
P Ter- pu-    ji-  lah   Eng- kau     di     sur-               ga. 

U Ter- pu-    ji-  lah   Eng- kau     di     sur-               ga. 

P Ya Allah, Bapa yang mahakudus, Engkau telah berkenan 

menyelamatkan Gereja-Mu dengan orang kudus yang tak 

terbilang banyaknya. Dengan demikian Engkau 

membangkitkan semangat kami yang masih sedang 

berjuang di dunia. Maka kami memuji Dikau :  

 5 | ! j.j !  7   6 | 5 .. 3 | 5 . 4 . | 3 .. _ 
U Ter- pu-    ji-  lah   Eng- kau     di     sur-               ga. 

P Engkau telah menganugerahkan kebahagiaan abadi 

kepada Santo Yusuf sebagi pahala atas amal baktinya, 

yang tidak lain merupakan kebesaran kerya-Mu sendiri. 

Maka kami memuji Dikau : 

 5 | ! j.j !  7   6 | 5 .. 3 | 5 . 4 . | 3 .. _ 
U Ter- pu-    ji-  lah   Eng- kau     di     sur-               ga. 

P Dalam diri Santo Yusuf ini, Engkau memberikan teladan 

hidup yang suci, semangat yang bernyala-nyala dan 

persahabatan yang akrab dengan Dikau dan dengan 

sesama. Maka kami memuji Dikau : 

 5 | ! j.j !  7   6 | 5 .. 3 | 5 . 4 . | 3 .. _ 
U Ter- pu-    ji-  lah   Eng- kau     di     sur-               ga. 

P Maka dari itu, ya Bapa, bersama semua orang kudus-Mu, 

kami melambungkan kidung pujian bagi-Mu dengan 

bernyanyi : PS 644. 
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DOA UMAT  

P.    Saudara-saudari, Santo Yusuf telah dipilih oleh Allah 

menjadi bapa pengasuh Yesus Kristus, Putra-Nya, serta 
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diangkat menjadi pelindung agung Gereja. Maka marilah 

kita panjatkan doa kepada Bapa di surga: 

L.  Bagi Gereja Kudus: Semoga Bapa memberkati dan 

melindungi Gereja, dan para pemimpinnya Sri Paus, para 

Uskup, para Imam dan Diakon. Semoga berkat doa Santo 

Yusuf pelindung Gereja mereka semua setia dan tekun 

melaksanakan tugas pelayanan bagi seluruh umat. 

Marilah kita mohon,... 

U.  Tuhan, dengarkanlah umat-Mu. 

L.  Bagi persatuan Gereja: Semoga Bapa menyingkirkan 

kiranya keberatan-keberatan praktis yang tidak sedikit 

jumlahnya dan merintangi persatuan Gereja-gereja 

Kristus, agar terlaksanalah harapan Putra-Nya akan satu 

kawanan dan satu gembala. Marilah kita mohon, …. 

U.  Tuhan, dengarkanlah umat-Mu. 

L.  Bagi nusa dan bangsa: Semoga Bapa memberkati dan 

menuntun bangsa kita, agar semakin tekun 

mengusahakan kerukunan dan sikap saling menghormati 

satu sama lain dengan tulus dan ikhlas. Marilah kita 

mohon,..... 

U.  Tuhan, dengarkanlah umat-Mu. 

L.   Bagi saudara-saudari kita kaum beriman yang berada 

dalam sakratul maut: Semoga Bapa mengutus bapa Yusuf 

mendampingi saudara-saudari kita yang berada dalam 

sakrat maut, agar mereka tetap setia kepada Kristus pada 

saat akhir hidup mereka. Marilah kita mohon,..... 



15 
 

U.  Tuhan, dengarkanlah umat-Mu. 

P.   Allah Bapa yang Mahapengasih, Santo Yusuf telah 

kaupilih untuk martabat luhur. Berilah kiranya berkat doa 

perantaraannya, apa yang tidak dapat kami peroleh 

dengan kemampuan kami sendiri. Dengan pengantaraan 

Kristus, Tuhan kami. 

U.  Amin. 

DOA PERSATUAN ANGGOTA TUBUH KRISTUS 

Allah, Bapa yang mahabaik, pada hari ini kami menghormati 

Santo Yusuf, bapa pengasuh Putra-Mu yang tunggal, Tuhan 

kami Yesus Kristus semasa hidupnya di dunia, dia 

menampakan kasih kebapaan-Mu sendiri. Maka kami 

mencintai dan menghormati Dia sebagai pelindung keluarga 

besar Gereja kudus dalam KBG kami, dan dalam peroki dan 

keuskupan kami, bahkan Gereja kudus di seluruh dunia. Kami 

ingin juga meneladan dia: berdoa dan bekerja seperti dia, 

tekun, jujur dan penuh rasa tanggung jawab. Semoga kami 

mengalami perlindungan dan bantuannya, lebih-lebih dalam 

pekerjaan kami setiap hari demi keluarga dan masyarakat 

kami. Ya Bapa, sudilah memberkati segala jerih payah kami. 

Semoga segala pekerjaan kami – betap sederhana pun – 

menjadi suatu pujian bagi-Mu, pencipta dan penyelenggara 

dunia. Demi kristus Tuhan kami. 

Amin. 

BAPA KAMI 
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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. 

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. 
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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 

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 
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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, 

Allah, Bapa yang mahabaik, pada Hari Raya Santo Yusuf 

ini, keluarga-Mu Kaupuaskan dan Kaugembirakan dengan 

Sabda dan kehadiran-Mu. Sudilah melindungi kami 

dengan doa-doa Santo Yusuf, dan kokohkanlah kasih 

karunia-Mu dalam diri kami. Dengan penagntaraan 

Kristus, Tuhan kami. 

U Amin. 

BERKAT DAN PERUTUSAN 

P Semoga Tuhan beserta kita. 

U Sekarang dan selama-lamanya. 
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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 Raya Santo Yusuf, suami 

Santa Perawan Maria, telah selesai. 

U Syukur kepada Allah. 

P Kita diutus untuk mewartakan kasih dan damai Tuhan. 

U Amin. 
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