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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 mencurahkan daya hidup-Nya ke dalam hati kita, 

supaya kita memperoleh kehidupan dengan selimpah-

limpahnya. 

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, kita sudah sampai pada 

Hari Minggu kelima Prapaskah. Tinggal dua minggu lagi 

kita akan merayakan Paskah. Tidak ada kebangkitan, jika 

tidak terlebih dahulu Kristus wafat. Harus ada hari Jumad 

Agung dulu baru dapat dirayakan Minggu Paskah. Selama 

dua minggu terakhir dari Masa Puasa ini, kita 

mengenangkan sengsara dan wafat Kristus lebih daripada 

minggu-minggu yang sudah; namun sengsara Kristus itu 

tidak membuat kita jadi sedih. Kalau kita sedih, ya, kita 

sedih karena kelemahan dan dosa-dosa kita. tetapi lebih 

besarlah kegembiraan kita, karena Kristus mengalahkan 

dosa, mengalahkan juga kematian. Masa depan kita cerah 

… asal saja kita mau bergabung dengan Kristus: 

mengalahkan dosa dan segala kebiasaan yang tidak baik, 
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supaya dengan bangkit bersama Kristus, kita pun 

mengalahkan kematian abadi. Sekarang, marilah kita 

terlebih dahulu menyadari-Nya di tengah-tengah kita 

dalam Sabda-Nya. 

Semua berdiri dan memberikan penghormatan kepada Kitab Suci 

dalam suasana hening….  

MENYADARI KEHADIRAN TUHAN        Mazmur 69 

P Sayangilah umat-Mu, ya Allah, sayangilah kami yang 

berdosa ini. 

U Sayangilah umat-Mu, ya Allah, sayangilah kami yang 

berdosa ini. 

P Ya Allah Bapa,meskipun banyaknya kesalahan kami, 

namun Engkau berkenan menerima kami kembali sebagai 

anak-Mu. 

U Sayangilah umat-Mu, ya Allah, sayangilah kami yang 

berdosa ini. 

P Dimana dosa bertambah banyak, malah makin 

berlimpahlah kasih saying-Mu. 

U Sayangilah umat-Mu, ya Allah, sayangilah kami yang 

berdosa ini. 

P Yesus Kristus membuktikan cinta kasih-Mu kepada umat 

manusia ketika Ia menderita sengsara dan wafat bagi 

kami di kayu salib. 

U Sayangilah umat-Mu, ya Allah, sayangilah kami yang 

berdosa ini. 
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P Bagi kami pun Ia menunjukkan jalan yang sama, yakni 

mencintai satu sama lain dengan cinta yang berasal dari 

pada-Mu. 

U Sayangilah umat-Mu, ya Allah, sayangilah kami yang 

berdosa ini. 

P Maka kami datang menghadap hadirat-Mu, ya Bapa, 

hendak bertobat dan membaktikan diri kepada-Mu untuk 

melaksanakan setiap karya, yang Kautugaskan kepada 

kami. 

U Sayangilah umat-Mu, ya Allah, 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 Allah, sayangilah kami yang 

berdosa ini. 

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  
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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 kehidupan. Putra-Mu Yesus 

bagaikan biji gandum, yang jatuh ke dalam tanah dan 

mati, agar menghasilkan buah berlimpah. Justru 

pengurbanan Yesus itu yang mendorong kami untuk 

berkumpul pada kesempatan ini hendak beribadat. 

Semoga kami sanggup membuktikan diri sebagai hasil 

perjuangan Yesus, yang rela jatuh ke tanah pula untuk 

menghasilkan buah, seturut teladan Yesus Kristus, Tuhan 

dan pengantara kami yang hidup bersama Dikau dalam 

persekutuan dengan Roh Kudus, Allah sepanjang segala 

masa. 

U Amin. 

LITURGI SABDA 

BACAAN I (Yer 31:31-34)  
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"Aku akan mengikat perjanjian baru dan takkan lagi mengingat dosa 

mereka." 

L.  Bacaan dari Kitab Keluaran: 

Beginilah firman Tuhan, "Sungguh, akan datang waktunya 

Aku akan mengikat perjanjian baru dengan kaum Israel 

dan kaum Yehuda, bukan seperti perjanjian yang telah 

Kuikat dengan nenek moyang mereka, ketika Aku 

memegang tangan mereka dan membawa mereka keluar 

dari tanah Mesir. Perjanjian-Ku itu sudah mereka ingkari, 

meskipun Akulah tuan yang berkuasa atas mereka," 

demikianlah firman tuhan. "Tetapi beginilah perjanjian 

yang Kuikat dengan kaum Israel sesudah waktu itu," 

demikianlah firman. "Aku akan menaruh Taurat-Ku 

dalam batin mereka, dan menuliskannya dalam hati 

mereka. Maka Aku akan menjadi Allah mereka, dan 

mereka akan menjadi umat-Ku. Dan tidak usah lagi orang 

mengajar sesamanya atau mengajar saudaranya, dengan 

mengatakan 'Kenalkan Tuhan!' sebab mereka semua, 

besar kecil, akan mengenal Aku," demikianlah firman 

Tuhan, "sebab Aku akan mengampuni kesalahan mereka, 

dan takkan lagi mengingat dosa mereka. 

L.  Demikianlah Sabda Tuhan 

U.  Syukur kepada Allah. 

MAZMUR TANGGAPAN (PS 826; Mzm 51:3-4, 12-13, 14-15; 

Ul;lh. 12a)  
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Mazmur: 

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

besarnya rahmat-Mu hapuskanlah pelanggaranku. Bersihkanlah 

aku seluruhnya dari kesalahanku, dan tahirkanlah aku dari 

dosaku! 

2. 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!  

3. Berilah aku sukacita karena keselamatan-Mu, dan teguhkanlah 

roh yang rela dalam diriku. Maka aku akan mengajarkan jalan-

mu kepada orang-orang durhaka supaya orang-orang berdosa 

berbalik kepada-Mu. 

BACAAN II  (Ibr 5:7-9)  

"Kristus telah belajar menjadi taat, dan menjadi pokok keselamatan 

yang abadi." 

L.  Bacaan dari Surat kepada Orang Ibrani: 

Saudara-saudara, dalam hidup-Nya sebagai manusia, 

Kristus telah mempersembahkan doa dan permohonan 

dengan ratap tangis dan keluhan kepada Dia, yang 

sanggup menyelamatkan-Nya dari maut; dan karena 

kesalehan-Nya, Ia telah didengarkan. Akan tetapi 

sekalipun Anak, Kristus telah belajar menjadi taat; ini 
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ternyata dari apa yang telah diderita-Nya. Dan sesudah 

mencapai kesempurnaan, Ia menjadi pokok keselamatan 

abadi bagi semua orang yang taat kepada-Nya. 

 Demikianlah sabda Tuhan 

U.  Syukur kepada Allah 

BAIT PENGANTAR INJIL (PS 965)  

 

BACAAN INJIL (Yoh 12:20-33) 

"Jikalau biji gandum jatuh ke dalam tanah dan mati, ia akan 

menghasilkan banyak buah." 

P.  Semoga Tuhan beserta kita. 

U.  Sekarang dan selama-lamanya. 

P.  Inilah Injil Yesus Kristus menurut Yohanes. 

U.  Dimuliakanlah Tuhan. 

P.  Di antara orang-orang yang datang ke Yerusalem untuk 

merayakan Paskah terdapat beberapa orang Yunani. 

Orang-orang itu pergi kepada Filipus, yang berasal dari 

Betsaida di Galilea, lalu berkata kepadanya, "Tuan, kami 

ingin bertemu dengan Yesus." Filipus pergi 
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memberitahukannya kepada Andreas, dan berdua 

menyampaikannya pula kepada Yesus. Tetapi Yesus 

menjawab mereka, kata-Nya, "Telah tiba saatnya Anak 

Manusia dimuliakan. Aku berkata kepadamu, 

Sesungguhnya jikalau biji gandum tidak jatuh ke dalam 

tanah dan mati, ia tetap satu biji saja; tetapi jika ia mati, ia 

akan menghasilkan banyak buah. Barangsiapa mencintai 

nyawanya, ia akan kehilangan nyawanya, tetapi 

barangsiapa tidak mencintai nyawanya di dunia ini, ia 

akan memeliharanya untuk hidup yang kekal. 

Barangsiapa melayani Aku, ia harus mengikut Aku dan di 

mana Aku berada, di situpun pelayan-Ku akan berada. 

Barangsiapa melayani Aku, ia akan dihormati Bapa. 

Sekarang jiwa-Ku terharu dan apakah yang akan 

Kukatakan? Bapa, selamatkanlah Aku dari saat ini? Tidak, 

sebab untuk itulah Aku datang ke dalam saat ini. Bapa, 

muliakanlah nama-Mu!" Maka terdengarlah suara dari 

surga, "Aku telah memuliakan-Nya, dan Aku akan 

memuliakan-Nya lagi!" Orang banyak yang berdiri di situ 

dan mendengarkannya berkata bahwa itu bunyi guntur. 

Ada pula yang berkata, "Seorang malaikat telah berbicara 

dengan Dia." Tetapi Yesus menyahut, "Suara itu telah 

terdengar bukan karena Aku, melainkan karena kamu. 

Sekarang berlangsung penghakiman atas dunia ini: 

sekarang juga penguasa dunia ini akan dilemparkan ke 

luar; dan Aku, apabila sudah ditinggikan dari bumi, Aku 

akan menarik semua orang datang kepada-Ku." Ini 



11 
 

dikatakan Yesus untuk menyatakan bagaimana caranya Ia 

akan mati. 

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. 

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.  
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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 

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: 
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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.  Marilah berdoa dengan mantap kepada Allah, Bapa kita 

yang murah hati, yang begitu besar kasih-Nya kepada kita 

sehingga Ia telah mengaruniakan Putra-Nya, Yesus 

Kristus, kepada kita. 

L.  Bagi Gereja, persekutuan Kristus: Semoga Bapa 

mendorong Gereja-Nya agar selalu menjadi tanda kasih, 

harapan dan pengampunan Allah bagi semua orang. 

Marilah kita mohon: 

U.  Tuhan, dengarkanlah umat-Mu. 

L.  Bagi para pemimpin bangsa-bangsa, serta bagi semua 

tokoh politik dan ekonomi: Semoga Bapa membimbing 

para pemimpin bangsa-bangsa agar mereka 

memperjuangkan keadilan dan mengusahakan 

perdamaian untuk melayani kebahagiaan semua orang. 

Marilah kita mohon: 

U.  Tuhan, dengarkanlah umat-Mu. 

L.  Bagi orang yang terbuang dari kampung halaman mereka; 

para korban perang dan penindasan, para tawanan, para 

perantau, pengungsi dan mereka yang tidak mempunyai 

rumah: Semoga Bapa memberkati mereka semua untuk 

menemukan harapan dalam perhatian kami untuk 

keadilan, semoga mereka merasakan kehangatan kasih 

kami. Marilah kita mohon: 

U.  Tuhan, dengarkanlah umat-Mu. 
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L.  Bagi kita semua yang berkumpul di sini serta bagi semua 

komunitas kristiani: Semoga kebaikan dan kasih Yesus 

hidup dan tampak di antara kami oleh karena Allah 

sendiri begitu baik bagi kami. Marilah kita mohon: 

U.  Tuhan, dengarkanlah umat-Mu. 

P.  Tuhan, Allah kami, hari demi hari kami mengalami kasih-

Mu yang tak terduga. Dengarkanlah doa kami dan 

buatlah kami pantas Kaukasihi, oleh Yesus Kristus, Tuhan 

kami. 

U.  Amin.            

DOA UNTUK PERSATUAN ANGGOTA TUBUH KRISTUS 

Ya Bapa, Engkau telah memanggil kami menjadi satu umat 

dengan Engkau sendiri sebagai Allah kami. Lewat 

pembaptisan, dalam satu Roh, Engkau telah menghmpun 

kami menjadi satu tubuh, yakni Tubuh Yesus Kristus sendiri. 

Kini selama Masa Prapaskah ini, kami Kauhimpun untuk 

menyegarkan janji pembaptisan yang perna kami ikrarkan. 

Semoga dengan ulah tobat dan penyegaran iman kami semua 

semakin suci dan semakin bersatu padu. Semoga dengan 

semangat baru ini umat-Mu di seluruh penjuru dunia, 

khususnya yang tinggal di paroki kami semakin giat 

membangun kesatuan Tubuh Kristus. Dalam Tuhan kami 

Yesus Kristus, yang bersatu dengan Dikau dan Roh Kudus 

hidup dan berkuasa, sepanjang masa. 

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. 

Darah Kristus,   sucikanlah aku. 
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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 

semua yang dengan berani bertugas mengamankan negara 

kita dan dunia dari ancaman virus ini. 
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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, 

Ya Allah, Bapa kami, kami memuliakan nama-Mu, karena 

Yesus telah taat kepada kehendak-Mu. Dengan demikian 

Ia menjadi pokok keselamatan bagi kami. Semoga karena 

kekuatan sabda-Mu kami pun makin rela berkurban, 

bahkan rela kehilangan nyawa demi nama-Mu, agar 

sebagai pelayan Kristus, kami selalu mengikuti Dia dan 

berada di tempat Ia berada, kini dan kelak di akhirat, 

sebab Dilah Tuhan, pengantara 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 Minggu ini, telah selesai. 

U Syukur kepada Allah. 

P Kita diutus untuk mewartakan kasih dan damai Tuhan. 

U Amin. 
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