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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, juga daun palma.  

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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MENGENANGKAN YESUS MASUK YERUSALEM 

LAGU PEMBUKA (PS 491-494; Mat 21:9) 

Kalau tidak dinyanyikan, dibacakan bersama 

Ulangan:  Hosanna Putra Daud, terpujilah yang datang dalam nama 

Tuhan, Raja Israel! Hosanna sembah sujud.   

Ayat. 

1. Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Ia baik! *  

Bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setia-Nya. 

2. Batu yang dibuang oleh tukang-tukang bangunan * 

telah menjadi batu penjuru.    

TANDA SALIB DAN SALAM 

P.  Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus 

U.  Amin 

P.  Rahmat Tuhan kita Yesus Kristus, cinta kasih Allah dan 

persekutuan Roh Kudus beserta kita. 

U.  Sekarang dan selama-lamanya. 

PENGANTAR 

P Dalam masa sulit dan penuh pencobaan karena wabah virus 

corona: covid-19, Gereja memasuki Pekan Suci, mengawali 

misteri Paskah Tuhan kita Yesus Kristus, yakni sengsara, wafat 

dan kebangkitanNya. Untuk itu kita, sebagai keluarga Allah 

dan Gereja rumah tangga (ecclesia domestica), mengenangkan 

Tuhan Yesus masuk ke Yerusalem untuk menggenapi misteri 

ini, dengan merayakan Minggu Palma.  

Mari kita memohon berkat Tuhan atas daun palma kita ini. 

MOHON BERKAT ATAS DAUN PALMA  
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P. Marilah kita berdoa: 

Allah yang Mahakuasa dan kekal, berkatilah daun-daun palma 
kami ini. Semoga kami sekeluarga mengiringi Raja Kristus 
dengan sukacita, diperkenankan memasuki Yerusalem abadi 
bersama Dia, yang hidup dan berkuasa, sepanjang segala masa. 

U.  Amin. 

Setelah doa daun palma dibagikan ke anggota keluarga. 

BACAAN INJIL          (Mrk 11:1-10) 

"Diberkatilah yang datang dalam nama Tuhan." 

P.  Semoga Tuhan beserta kita. 

U.  Sekarang dan selama-lamanya. 

P.  Inilah Injil Yesus Kristus menurut Markus: 

U. Terpujilah Kristus.  

P.  Ketika Yesus dan para muridNya telah mendekati Yerusalem, di 

dekat Betfage dan Betania yang terletak di Bukit Zaitun, Yesus 

menyruh dua orang murid-Nya dengan pesan, “Pergilah ke 

kampung di dekat itu, kamu akan menemukan seekor keledai 

muda tertambat, yang belum perna ditunggangi orang. 

Lepaskanlah keledai itu, dan bawalah kemari. Jika ada yang 

bertanya kepadamu ‘Mengapa kamu lakukan itu’, jawablah 

‘Tuhan memerlukannya. Ia akan segera mengembalikan ke sini’. 

Kedua murud itupun pergi, dan menemukan seekor keledai 

muda tertambat di depan pintu di luar, di pinggir jalan. Lalu 

mereka melepaskannya. Dan beberapa orang yang ada di situ 

bertanya kepada mereka, “Apa maksudnya kamu melepaskan 

keledai itu?” Lalu mereka menjawab seperti yang telah 

dikatakan Yesus. Maka orang-orang itu membiarkan mereka. 

Kedua murid itu tadi membawa keledai itu kepada Yesus, dan 

mengalasinya dengan pakaian mereka. Kemudian Yesus naik ke 
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atasnya. Banyak orang menghamparkan pakain mereka di jalan, 

ada pula menyebarkan ranting-ranting hijau yang mereka ambil 

di lading. Orang-orang yang berjalan di depan dan mereka yang 

mengikuti dari belakang berseru, “Hosanna! Diberkatilah Dia 

yang datang dalam nama Tuhan! Diberkatilah kerajaan yang 

datang, kerajaan Bapa kita Daud! Hosanna di tempat yang 

mahatinggi!”  

P. Demikianlah Injil Tuhan 
U.  Terpujilah Kristus.  

Hening… 

Kemudian pemandu melanjutkan: 

P Enam hari sebelum Hari Raya Paskah, tatkala Tuhan memasuki 

kota Yerusalem, anak-anak menyongsong Dia. Mereka 

membawa daun palma dan bersorak gembira: 

 Hosanna di tempat yang mahatinggi. Diberkatilah Engkau 

yang datang membawa kerahiman berlimpah. Tinggikanlah 

tiangmu hai gapura-gapura, dan lebarkanlah dirimu, hai 

gerbang abadi, supaya masuklah raja mulia. Siapakah raja 

mulia itu? Allah segala kuasa, Dialah raja mulia. 

 Hosanna di tempat yang mahatinggi. Diberkatilah Engkau 

yang datang dengan membawa kerahiman berlimpah. 

Hening…. 

MEMPERINGATI SENGSARA TUHAN 

DOA PEMBUKA  

P.  Marilah kita berdoa: (hening sejenak) 

Allah yang Mahakuasa dan kekal, Engkau telah 

menyerahkan Juru Selamat kami yang telah menjadi 
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manusia dan direndahkan sampai wafat di salib sebagai 

teladan kerendahan bagi umat manusia. Perkenankanlah, 

agar kami meneladani sengsara-Nya dan pantas untuk 

bangkit bersama Dia, yang bersama Dikau, dalam 

persatuan Roh Kudus, hidup dan berkuasa, Allah, 

sepanjang segala masa. 

U.  Amin. 

LITURGI SABDA 

BACAAN I (Yes 50:4-7) 

"Aku tidak memalingkan wajahku dari cercaan, dan aku yakin takkan 

dipermalukan." 

L.  Bacaan dari Kitab Yesaya: 

Tuhan Allah menganugerahkan kepadaku lidah yang fasih, 

supaya aku tahu menghibur orang yang letih lesu. Setiap pagi 

Allah membuka telingaku, supaya aku mendengarkan sabda-

Nya sebagai murid. Tuhan Allah membuka telingaku, dan aku 

tidak melawan pun tidak mundur. Punggungku kubiarkan 

dipukuli orang, daguku kuserahkan kepada yang mencabuti 

janggutku, dan aku tidak memalingkan wajahku dari cercaan 

dan ludahan. Tuhan Allah menolong aku, dan penghinaan itu 

takkan menggoncangkan daku. Hatiku tabah, sebab aku yakin, 

aku takkan dipermalukan. 

L.  Demikianlah Sabda Tuhan 

U.  Syukur kepada Allah. 

MAZMUR TANGGAPAN (PS 819) 
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Mazmur: 

1. Semua yang melihat aku mengolok-olok, mereka 
mencibirkan bibir dan menggelengkan kepala! Mereka 
bilang: “Ia pasrah kepada Allah! Biarlah Allah yang 
meluputkannya, biarlah Allah yang melepaskannya! 
Bukankah Allah berkenan kepadanya?”  

2. Sekawanan anjing mengerumuni aku; gerombolan penjahat 
mengepung aku, mereka menusuk tangan dan kakiku. 
Segala tulangku dapat kuhitung.    

3. Mereka membagi-bagikan pakaianku di antara mereka dan 
membuang undi atas jubahku. Tetap Engkau, Tuhan, 
janganlah jauh; ya kekuatanku, segeralah menolong aku! 

4. Maka aku akan memahsyurkan nama-Mu kepada saudara-
saudaraku dan memuji Engkau di tengah jemaat: Hai kamu 
yang takut akan Tuhan, pujilah Dia! Hai segenap anak cucu 
Yakub, muliakanlah Dia! Gentarlah terhadap Dia, hai 
segenap anak cucu Israel. 

BACAAN II  (Flp 2:6-11) 

"Yesus Kristus telah merendahkan diri, maka Allah sangat 

meninggikan Dia." 

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

Saudara-saudara, walaupun dalam rupa Allah, tidak 

menganggap kesetaraan dengan Allah itu sebagai milik yang 

harus dipertahankan, melainkan telah mengosongkan diri-Nya 

sendiri, dan mengambil rupa seorang hamba, dan menjadi 

sama dengan manusia. Dan dalam keadaan sebagai manusia, Ia 

telah merendahkan diri-Nya dan taat sampai mati, bahkan 

sampai mati di kayu salib. Itulah sebabnya Allah sangat 

meninggikan Dia dan mengaruniakan kepada-Nya nama di atas 

segala nama, supaya dalam nama Yesus bertekuk lutut segala 

yang ada di langit dan yang ada di atas bumi dan yang ada di 
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bawah bumi, dan segala lidah mengaku: "Yesus Kristus adalah 

Tuhan," bagi kemuliaan Allah, Bapa! 

L.  Demikianlah Sabda Tuhan 

U.  Syukur kepada Allah 

BAIT PENGANTAR INJIL (PS 965) 

 

 

KISAH SENGSARA TUHAN YESUS MENURUT MARKUS  
   (Singkat: Mrk. 15:1-39)  

P  Inilah Kisah Sengsara Tuhan kita Yesus Kristus menurut 

Markus: 

Setelah Yesus diperiksa oleh Mahkamah Agama, pagi-pagi 

benar imam-imam kepala bersama tua-tua dan para ahli Taurat 

serta seluruh Mahkamah Agama sudah bulat mufakatnya 

bahwa Yesus harus dihukum mati. Mereka membelenggu 

Yesus, lalu membawa Dia dan menyerahkan-Nya ke Pilatus. 

Pilatus bertanya kepada Yesus: "Engkaukah raja orang Yahudi?" 

Jawab Yesus, "Engkau sendiri mengatakannya." Lalu imam-

imam kepala mengajukan banyak tuduhan terhadap Yesus. 

Pilatus bertanya kepada-Nya, "Tidakkah Engkau memberi 

https://4.bp.blogspot.com/-893J2twSVpA/VPmY2DKlJrI/AAAAAAAACLM/PconnKkxiQw/s1600/965.gif
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jawab? Lihatlah betapa banyaknya tuduhan mereka terhadap 

Engkau!" Tetapi Yesus sama sekali tidak menjawab lagi 

sehingga Pilatus merasa heran.  

Telah menjadi kebiasaan untuk membebaskan satu orang 

hukuman pada tiap-tiap hari raya itu menurut permintaan 

orang banyak. Pada waktu itu ada seorang yang bernama 

Barabas sedang dipenjarakan bersama beberapa orang 

pemberontak lainnya. Mereka telah melakukan pembunuhan 

dalam suatu pemberontakan. Maka datanglah orang banyak 

dan meminta supaya sekarang kebiasaan itu diikuti juga. 

Pilatus menjawab mereka dan bertanya, "Apakah kamu 

menghendaki supaya kubebaskan raja orang Yahudi ini?" 

Pilatus mengetahui bahwa imam-imam kepala telah 

menyerahkan Yesus karena dengki. Tetapi imam-imam kepala 

menghasut orang banyak untuk meminta supaya Barabaslah 

yang dibebaskan bagi mereka. Pilatus sekali lagi menjawab dan 

bertanya kepada mereka, "Kalau begitu, apakah yang harus 

kuperbuat dengan Dia yang kamu sebut raja orang Yahudi ini?" 

Mereka berteriak lagi, katanya, "Salibkanlah Dia!" Lalu Pilatus 

berkata kepada mereka, "Tetapi kejahatan apakah yang telah 

dilakukan-Nya?" Namun mereka makin keras berteriak: 

"Salibkanlah Dia!" Dan karena Pilatus ingin memuaskan hati 

orang banyak itu, ia membebaskan Barabas bagi mereka. 

Tetapi Yesus disesahnya lalu diserahkan untuk disalibkan.  

Kemudian serdadu-serdadu membawa Yesus ke dalam istana, 

yaitu gedung pengadilan, dan memanggil seluruh pasukan 

berkumpul. Mereka mengenakan jubah ungu kepada Yesus, 

menganyam sebuah mahkota duri dan menaruhnya di atas 

kepala Yesus. Kemudian mereka mulai memberi hormat 

kepada-Nya, katanya: "Salam, hai raja orang Yahudi!" Mereka 
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memukul kepala Yesus dengan buluh, meludahi-Nya dan 

berlutut menyembah-Nya. Sesudah mengolok-olokkan Dia, 

mereka menanggalkan jubah ungu itu dari pada-Nya dan 

mengenakan pakaian Yesus sendiri. Kemudian Yesus dibawa ke 

luar untuk disalibkan.  

Pada waktu itu lewatlah seorang yang bernama Simon, orang 

Kirene, ayah Aleksander dan Rufus, yang baru datang dari luar 

kota, dan orang itu mereka paksa untuk memikul salib Yesus. 

Mereka membawa Yesus ke tempat yang bernama Golgota, 

yang berarti: Tempat Tengkorak. Lalu mereka memberi anggur 

bercampur mur kepada-Nya, tetapi Yesus menolaknya. 

Kemudian mereka menyalibkan Yesus, lalu mereka membagi 

pakaian-Nya dengan membuang undi atasnya untuk 

menentukan bagian masing-masing.  

Saat Yesus disalibkan, hari menunjukkan jam sembilan. Alasan 

mengapa Ia dihukum disebut pula pada tulisan yang terpasang 

di situ: "Raja orang Yahudi". Bersama dengan Dia disalibkan 

dua orang penyamun, seorang di sebelah kanan-Nya dan 

seorang di sebelah kiri-Nya. Demikian genaplah nas Alkitab 

yang berbunyi, "Ia akan terhitung di antara orang-orang 

durhaka." Orang-orang yang lewat di sana menghujat Yesus, 

dan sambil menggelengkan kepala mereka berkata, "Hai 

Engkau yang mau merubuhkan Bait Suci dan mau 

membangunnya kembali dalam tiga hari, turunlah dari salib itu 

dan selamatkan diri-Mu!" Demikian juga imam-imam kepala 

bersama-sama ahli Taurat mengolok-olokkan Dia di antara 

mereka sendiri dan mereka berkata, "Orang lain Ia selamatkan, 

tetapi diri-Nya sendiri tidak dapat Ia selamatkan! Baiklah 

Mesias, Raja Israel itu, turun dari salib itu, supaya kita lihat dan 
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percaya." Bahkan kedua orang yang disalibkan bersama-sama 

dengan Yesus mencela-Nya juga.  

Pada jam dua belas, kegelapan meliputi seluruh daerah itu dan 

berlangsung sampai jam tiga. Dan pada jam tiga berserulah 

Yesus dengan suara nyaring: "Eloi, Eloi, lama sabakhtani?" Yang 

berarti: "Allahku, Allahku, mengapa Engkau meninggalkan 

Aku?" Mendengar itu, beberapa orang yang berdiri di situ 

berkata: "Lihat, Ia memanggil Elia." Maka datanglah seorang 

dengan bunga karang, mencelupkannya ke dalam anggur asam 

lalu mencucukkannya pada sebatang buluh dan memberi Yesus 

minum serta berkata, "Baiklah kita tunggu dan melihat apakah 

Elia datang untuk menurunkan Dia." Lalu berserulah Yesus 

dengan suara nyaring dan menyerahkan nyawa-Nya. 

(Semua berlutut dan hening sejenak) 

Ketika itu tabir Bait Suci terbelah dua dari atas sampai ke 

bawah. Waktu kepala pasukan yang berdiri berhadapan dengan 

Dia melihat mati-Nya demikian, berkatalah ia, "Sungguh, orang 

ini adalah Anak Allah!" 

P Demikianlah Injil Tuhan 

U  Terpujilah Kristus. 

BERBAGI SABDA 

Semua yang hadir membagikan ayat-ayat Sabda Tuhan yang berkesan atau 
menyentuh…. Tanpa memberi komentar. Setelah itu sama-sama 
mengucapkan CREDO. 

SYAHADAT PARA RASUL  

P+U.  Aku percaya akan Allah,  

  Bapa yang mahakuasa, pencipta langit dan bumi. 

Dan akan Yesus Kristus, Putra-Nya yang tunggal,  
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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      (Sengsara Kristus)  

P Saudara-saudari yang terkasih! Sungguh besar kasih Allah akan 

dunia ini. Ia telah mengaruniakan PuteraNya yang tunggal 

untuk menyelamatkan manusia, agar setiap orang yang percaya 

kepadaNya, menjadi selamat. Maka marilah kita memuji Dia 

dengan berseru: 

 J3j j 3  j3j j 3 | 2 j.j 1 | jyj j t  jyj 1 | 1 . _ 
P Ka-sih   se-  tia- Nya     ke-    kal   a-    ba-        di. 
U Ka-sih   se-  tia- Nya     ke-    kal   a-    ba-        di. 

P Kami memuji Dikau, ya Bapa, sebab Engkau mengutus 

PuteraMu untuk menyelamatkan kami. Yesus itu telah 



13 
 

menghampakan diri dan mengambil rupa seorang hamba,  

menjadi sama dengan manusia. Maka kami berseru: 

J3j j 3  j3j j 3 | 2 j.j 1 | jyj j t  jyj 1 | 1 . _ 
U Ka-sih   se-  tia- Nya     ke-    kal   a-    ba-        di. 

P Ia telah merendahkan diri dan menjadi taat sampai mati, 

bahkan sampai mati di salib. Maka kami berseru: 

J3j j 3  j3j j 3 | 2 j.j 1 | jyj j t  jyj 1 | 1 . _ 
U Ka-sih   se-  tia- Nya     ke-    kal   a-    ba-        di. 

P Ia telah menderita untuk kami dan telah menjadi teladan bagi 

kami, supaya kami mengikuti jejakNya, yakni berani menderita 

demi kemuliaanMu dan demi kebahagiaan sesama manusia. 

Maka kami berseru: 

J3j j 3  j3j j 3 | 2 j.j 1 | jyj j t  jyj 1 | 1 . _ 
U Ka-sih   se-  tia- Nya     ke-    kal   a-    ba-        di. 

P Itulah sebabnya, ya Bapa, kami memadukan suara dan 

meluhurkan Dikau dengan bernyanyi: PS 483. 
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DOA UMAT 

P Ya Bapa di surga, Engkau tidak pernah menolak orang yang 

dengan rendah hati memanjatkan permohonan kepadaMu. 

Maka sudilah mendengarkan permohonan yang pada hari 

Minggu Palma ini kami panjatkan kepadaMu: 

L. Bapa yang mahakuasa, dampingilah para pemimpin 

masyarakat kami, agar dengan tabah mereka memperjuang-

kan kesejahteraan umum dan tidak tergoda untuk memanja 

diri. Kami mohon . . . 

L. Ya Allah, Bapa kami, hadirlah pada saudara-saudari kami yang 

sedang ditimpa penderitaan. Berilah mereka kesanggupan 

untuk mempersatukan kemalangan mereka dengan 

penderitaan Kristus. Kami mohon . . . 
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L. Ya Allah, tiliklah orang-orang yang miskin dan lapar. Semoga 

pada jalan hidupnya, mereka menemukan orang yang siap 

sedia membantu mereka. Kami mohon . . . 

L. Bapa, penuhilah kami dengan semangat Kristus, agar kami 

dapat saling membantu dalam memanggul salib kami sehari-

hari, sambil mengikuti jejak PuteraMu. Kami mohon… 

P.  Allah Bapa kami di surga, demi cinta kasih-Mu, Engkau 

menghendaki kami menjadi putra dan putri-Mu berkat jasa 

Yesus Kristus, Putra-Mu. Kami mohon terimalah dan 

kabulkanlah permohonan kami dengan pengantaraan Kristus, 

Tuhan kami. 

U.  Amin. 

DOA PERSATUAN ANGGOTA TUBUH KRISTUS 

Ya bapa yang mahabaik dan mahakuasa, Engkau telah 

menghimpun kami menjadi umat kudus, bagian dari umat-Mu yang 

tersebar di seluruh paroki, keuskupan, bahkan bagian dari Gereja di 

seluruh dunia. Teristimewa pada hari ini kami berhimpun untuk 

menyambut Kristus, yang datang dalam nama-Mu. Dialah Raja, 

pemimpin dan penunjuk jalan dalam hidup kami. Dia telah 

bersengsara namun menang. Dengan ini Dia mengajarkan bahwa 

kemenangan dan keselamatan hanya tercapai melalui sengsara dan 

perjuangan. Tanamkanlah dalam hati kami rasa tanggung jawab 

seorang terhadap yang lain, teristimewa bagi yang menderita. 

Semoga dengan demikian kami siap dan layak untuk merayakan 

hari mulia kebangkitan Kristus. Dialah yang hidup dan berdaulat 

kini dan 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. 

DOA MEMOHON PERLINDUNGAN DARI WABAH VIRUS 

CORONA 

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. 
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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 maharahim, kami bersyukur kepada-Mu atas 

Yesus, yang telah menghampakan diri sampai mati di salib, 

namun Dia Kaubangkitkan dan Kauagungkan. Semoga karya 

Yesus ini semakin tergores dalam hidup kami, sehingga kami 

pun rela merendahkan diri dan memanggul salib, agar akhirnya 

boleh menikmati kebangkitan dan kebahagiaan bersama Dia, 

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 Hari Minggu Palma, telah selesai. 

U Syukur kepada Allah. 

P Kita diutus untuk mewartakan kasih dan damai Tuhan. 

U Amin. 
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