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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, bunga dan lilin paskah. 

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 berikut: 
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Antiphon Pembuka 

Aku telah bangkit dan tetap bersama Engkau, Alleluya. 

Tangan kananMu Engkau tumpangkan ke atas diriku, Alleluya. 

KebijaksanaanMu sangat menakjubkan, Alleluya. 

TANDA SALIB  

P Dalam nama Bapa dan Putera dan Roh Kudus. 

U    Amin. 

SALAM  

P Inilah hari yang diagungkan Tuhan. 

Kemuliaan dan hormat kita sampaikan kepada Allah 

yang telah membangkitkan Kristus dari antara orang mati. 

U  Sekarang dan selama-lamanya. 

KATA PENGANTAR 

P Saudara-saudari yang berbahagia! SELAMAT PASKAH! Paskah 

adalah perayaan terbesar untuk umat kristen. Kita merayakan 

kemenangan Kristus atas maut. Karena kemenanganNya itu, 

bagi kita dibuka pintu ke hidup yang kekal. Bagi kita tidak ada 

alasan lagi untuk bersikap takut atau bingung tentang apa pun 

juga. Dalam kekuatan Kristus, kita akan sanggup untuk 

menghadapi dan mengalahkan segala yang jelek, segala yang 

jahat, terkhusus wabah Virus Corona ini. 

Saudara sekalian, untuk menyambut hari ini, kita telah 

mempersiapkan diri selama Masa Prapaskah. Semoga langkah-

langkah hidup kita selanjutnya berpedoman pada Kristus, yang 

adalah jalan, kebenaran dan kehidupan. 

Mari kita hening sejenak, menyadari Tuhan yang bangkit hadir 

bersama kita yang berkumpul, dan dalam Sabda-Nya yang 

menyelamatkan.  
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Hening sejenak…. Lalu semua berdiri menghormati Sang Sabda 

dalam Kitab Suci. 

MENYADARI KEHADIRAN TUHAN 

P Kristus Anak Domba Paskah, telah dikurbankan. 

U Kristus Anak Domba Paskah, telah dikurbankan. 

P Ya Allah, Engkau telah menentukan Putra-Mu menjadi 

penebus kami. 

U Kristus Anak Domba Paskah, telah dikurbankan. 

P Dengan Dia dan dalam Dia, kami Kauantar kepada-Mu. 

U Kristus Anak Domba Paskah, telah dikurbankan. 

P Sengsara-Nya memulihkan hubungan mesra yang 

Kaukehendaki antara kami dengan Diaku. Kebangkitan-

Nya yang mulia membukakan kami pintu kehidupan 

baru. 

U Kristus Anak Domba Paskah, telah dikurbankan. 

P Maka, ya Bapa, lenyaplah dari kami segala kerisauan, dan 

kami penuh harapan akan memperoleh kebahagiaan di 

surga yang mulia. 

U Kristus Anak Domba Paskah, telah dikurbankan. 

P Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus. 

U Seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang 

segala masa. Amin. 

P+U Kristus Anak Domba Paskah, telah dikurbankan. 
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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. 

P.  Kami memuji Dikau. 

U.  Kami meluhurkan Dikau. 

P.  Kami menyembah Dikau. 

U.  Kami memuliakan Dikau. 

P.  Kami bersyukur kepada-Mu,  
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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 yang mahakuasa dan kekal, dengan penuh sukacita 

kami memuji Dikau, karena Engkau telah membangkitkan 

Yesus dari antara orang mati, dan dengan demikian 

Engkau membuka fajar harapan baru bagi kami. Sudilah 

Engkau membarui hidup kami dengan misteri Paskah 

yang kami rayakan ini, agar kami dapat menghayati hidup 

sehari-hari dengan semangat kebangkitan, yakni penuh 

harapan dan sukacita. Dengan pengantaraan Yesus 

Kristus, Tuhan kami, yang bersama Dikau dan Roh Kudus, 

hidup dan berdaulat, kini dan sepanjang masa. 

U Amin. 
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LITURGI SABDA 

BACAAN I (Kis 10:34a.37-43)     (duduk) 

"Kami telah makan dan minum bersama dengan Yesus setelah Ia 

bangkit dari antara orang mati." 

L.  Bacaan dari Kisah Para Rasul: 

 Sekali peristiwa Allah menyuruh Petrus pergi ke rumah perwira 

Kornelius. Di sana Petrus berkata, "Kamu tahu tentang segala 

sesuatu yang terjadi di seluruh tanah Yudea, mulai dari Galilea, 

sesudah pembaptisan yang diberitakan oleh Yohanes, yaitu 

tentang Yesus dari Nazaret: Bagaimana Allah mengurapi Dia 

dengan Roh dan kuat kuasa. Yesus itulah yang berjalan 

berkeliling sambil berbuat baik dan menyembuhkan semua 

orang yang dikuasai Iblis, sebab Allah menyertai Dia. Kami 

adalah saksi dari segala sesuatu yang diperbuat Yesus di tanah 

Yudea maupun di Yerusalem! Dia telah dibunuh dan digantung 

pada kayu salib. Tetapi Allah telah membangkitkan Dia pada 

hari yang ketiga. Dan Allah berkenan bahwa Ia menampakkan 

diri, bukan kepada seluruh bangsa, tetapi kepada saksi-saksi, 

yang sebelumnya telah ditunjuk oleh Allah, yaitu kepada kami 

yang telah makan dan minum bersama dengan Dia, setelah Ia 

bangkit dari antara orang mati. Dan Yesus telah menugaskan 

kami memberitakan kepada seluruh bangsa dan bersaksi 

bahwa Dialah yang ditentukan Allah menjadi Hakim atas 

orang-orang hidup dan orang-orang mati. Tentang Dialah 

semua nabi bersaksi, bahwa barangsiapa percaya kepada-Nya, 

ia akan mendapat pengampunan dosa oleh karena nama-Nya." 

L.  Demikianlah sabda Tuhan  
U.  Syukur kepada Allah. 
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MAZMUR TANGGAPAN:  Mzm 118:1-2.16ab-17.22-23 

 

Ayat: 

1. Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Ia baik, kekal abadi 

kasih setia-Nya. Biarlah Israel berkata, "Kekal abadi kasih 

setia-Nya." 

2. Tangan kanan Tuhan berkuasa meninggikan, tangan kanan 

Tuhan melakukan keperkasaan. Aku tidak akan mati, tetapi 

hidup, dan aku akan menceritakan perbuatan-perbuatan 

Tuhan! 

3. Batu yang dibuang oleh tukang-tukang bangunan telah 

menjadi batu penjuru. Hal itu terjadi dari pihak Tuhan, 

suatu perbuatan ajaib di mata kita. 

BACAAN II (1Kor 5:6b-8)  FAKULTATIF 

"Buanglah ragi yang lama, agar kamu menjadi adonan baru." 

L.  Bacaan dari Surat Pertama Rasul Paulus kepada umat di 

Korintus: 

Saudara-saudara, kamu tahu bahwa ragi yang sedikit saja dapat 

mengkhamirkan seluruh adonan. Maka buanglah ragi yang 

lama, supaya kamu menjadi adonan yang baru, sebab kamu 

memang tidak beragi. Sebab Kristus, anak domba Paskah kita, 

sudah disembelih. Karena itu marilah kita berpesta, bukan 

dengan roti yang lama, bukan pula dengan ragi keburukan dan 
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kejahatan, tetapi dengan roti yang tidak beragi, yaitu 

kemurnian dan kebenaran. 

L.  Demikianlah sabda Tuhan. 

U.  Syukur kepada Allah. 

SEKUENSIA PASKAH (dibacakan bersama) 

Hai umat Kristen, pujilah Kristus, Sang Kurban Paskah. 

Cempe menebus domba: Kristus yang tak berdosa 

mendamaikan kita dengan Bapa. Maut dan kehidupan 

dahsyat saling menyerang: Sang Hidup yang mati, bangkit 

jaya. Katakan, Maria, yang kaulihat di jalan! Kubur dan 

kemuliaan Sang Kristus yang hidup serta bangkit: Saksi 

malaikat, kain peluh dan kafan. Kristus, harapanku 

bangkit, mendahului ke Galilea. Kita yakin Kristus 

bangkit dari kematian: Kau Raja Pemenang, kasihanilah. 

BAIT PENGANTAR INJIL   

 

BACAAN INJIL   (PAGI: Yoh 20:1-9)  

"Yesus harus bangkit dari antara orang mati." 
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P.  Tuhan beserta kita. 

U.  Sekarang dan selama-lamanya. 

P.  Inilah Injil Yesus Kristus menurut Yohanes 

U.  Dimuliakanlah Tuhan. 

P.  Pada hari pertama minggu itu, pagi-pagi benar ketika hari 

masih gelap, pergilah Maria Magdalena ke kubur Yesus, dan ia 

melihat bahwa batu telah diambil dari kubur. Maka ia berlari-

lari mendapatkan Simon Petrus dan murid yang lain yang 

dikasihi Yesus. Ia berkata kepada mereka, "Tuhan telah diambil 

orang dari kubur-Nya, dan kami tidak tahu di mana Ia 

diletakkan." Maka berangkatlah Petrus dan murid yang lain itu 

ke kubur. Keduanya berlari bersama-sama, tetapi murid yang 

lain itu berlari lebih cepat daripada Petrus, sehingga ia lebih 

dahulu sampai di kubur. Ia menjenguk ke dalam dan melihat 

kain kafan terletak di tanah; akan tetapi ia tidak masuk ke 

dalam. Maka tibalah juga Simon Petrus menyusul dia, dan 

masuk ke dalam kubur itu. Ia melihat kain kafan terletak di 

tanah, sedang kain peluh yang tadinya ada di kepala Yesus 

tidak terletak dekat kain kafan itu, tetapi agak di samping, di 

tempat yang lain, dan sudah tergulung. Maka masuklah juga 

murid yang lain, yang lebih dahulu sampai ke kubur itu; ia 

melihatnya dan percaya. Sebab selama itu mereka belum 

mengerti isi Kitab Suci, yang mengatakan bahwa ia harus 

bangkit dari antara orang mati. 

P. Berbahagialah orang yang mendengarkan Sabda Tuhan dan 

tekun melaksanakannya 

U. SabdaMu adalah jalan kebenaran dan hidup kami. 

Atau jika ibadat keluarga terjadi pada sore hari: 

BACAAN INJIL (SORE: Luk 24:13-35)  
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"Mari tinggal bersama kami karena hari sudah senja." 

P.  Tuhan beserta kita. 

U.  Sekarang dan selama-lamanya. 

P.  Inilah Injil Yesus Kristus menurut Lukas 

U.  Dimuliakanlah Tuhan. 

P.  Pada hari Sabat sesudah Yesus dimakamkan, dua orang dari 

murid-murid Yesus pergi ke sebuah kampung bernama Emaus, 

yang terletak kira-kira tujuh mil jauhnya dari Yerusalem, dan 

mereka bercakap-cakap tentang segala sesuatu yang telah 

terjadi. Ketika mereka sedang bercakap-cakap dan bertukar 

pikiran, datanglah Yesus sendiri mendekati mereka, lalu 

berjalan bersama-sama dengan mereka. Tetapi ada sesuatu 

yang menghalangi mata mereka, sehingga mereka tidak dapat 

mengenali Dia. Yesus berkata kepada mereka, "Apakah yang 

kamu percakapkan sementara kamu berjalan?" Maka 

berhentilah mereka dengan muka muram. Seorang dari 

mereka, namanya Kleopas, menjawab-Nya, "Adakah Engkau 

satu-satunya orang asing di Yerusalem, yang tidak tahu apa 

yang terjadi di situ pada hari-hari belakangan ini?" Kata-Nya 

kepada mereka, "Apakah itu?" Jawab mereka, "Apa yang terjadi 

dengan Yesus orang Nazaret! Dia adalah seorang nabi, yang 

berkuasa dalam pekerjaan dan perkataan di hadapan Allah dan 

di depan seluruh bangsa kami. Tetapi imam-imam kepala dan 

pemimpin-pemimpin kami telah menyerahkan Dia untuk 

dihukum mati, dan mereka telah menyalibkan-Nya. Padahal 

kami dahulu mengharapkan, bahwa Dialah yang datang untuk 

membebaskan bangsa Israel. Tetapi sementara itu telah lewat 

tiga hari, sejak semuanya itu terjadi. Dan beberapa perempuan 

dari kalangan kami telah mengejutkan kami: Pagi-pagi buta 

mereka telah pergi ke kubur, dan tidak menemukan mayat-

Nya. Lalu mereka datang dengan berita, bahwa telah kelihatan 
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kepada mereka malaikat-malaikat, yang mengatakan bahwa 

Yesus hidup. Dan beberapa teman kami telah pergi ke kubur 

itu dan mendapati bahwa memang benar yang dikatakan 

perempuan-perempuan itu, tetapi Yesus sendiri tidak mereka 

lihat." Lalu Ia berkata kepada mereka, "Hai kamu orang bodoh, 

betapa lambannya hatimu, sehingga kamu tidak percaya akan 

segala sesuatu yang telah dikatakan para nabi! Bukankah 

Mesias harus menderita semuanya itu untuk masuk ke dalam 

kemuliaan-Nya?" Lalu Ia menjelaskan kepada mereka apa yang 

tertulis tentang Dia dalam seluruh Kitab Suci, mulai dari kitab-

kitab Musa dan segala kitab nabi-nabi. Sementara itu mereka 

mendekati kampung yang mereka tuju. Ia berbuat seolah-olah 

hendak meneruskan perjalanan-Nya. Tetapi mereka mendesak-

Nya dengan sangat, "Tinggallah bersama-sama dengan kami, 

sebab hari telah menjelang malam dan matahari hampir 

terbenam." Lalu masuklah Ia untuk tinggal bersama-sama 

dengan mereka. Waktu duduk makan dengan mereka, Ia 

mengambil roti, mengucap berkat, lalu memecah-mecahkan 

roti itu dan memberikannya kepada mereka. Ketika itu 

terbukalah mata mereka, dan mereka pun mengenali Dia. 

Tetapi Yesus lenyap dari tengah-tengah mereka. Kata mereka 

seorang kepada yang lain, "Bukankah hati kita berkobar-kobar, 

ketika Ia berbicara dengan kita di tengah jalan, dan ketika Ia 

menerangkan Kitab Suci kepada kita? Lalu bangunlah mereka 

dan langsung kembali ke Yerusalem. Di situ mereka mendapati 

kesebelas murid. Mereka sedang berkumpul bersama teman-

teman mereka. Kata mereka kepada kedua murid itu, 

"Sungguh, Tuhan telah bangkit, dan telah menampakkan diri 

kepada Simon." Lalu kedua murid itu pun menceritakan apa 

yang terjadi di tengah jalan, dan bagaimana mereka mengenali 

Yesus pada waktu Ia memecah-mecahkan roti. 
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P. Berbahagialah orang yang mendengarkan Sabda Tuhan dan 

tekun melaksanakannya 

U. SabdaMu adalah jalan kebenaran dan hidup kami. 

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.  

DOA UMAT 

P Saudara-saudari terkasih! Yesus bersabda: “Mintalah, maka 

kamu akan diberi”. Oleh karena itu, marilah kita meminta 

kepada Allah dengan penuh harapan: 
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L. Ya Allah Bapa, Engkau telah memberi kami hidup baru berkat 

kebangkitan Kristus. Semoga seluruh umatMu memelihara 

hidup yang baru itu; semoga kelak terpenuhilah cita-citanya 

yang terdalam, ialah untuk selamanya berbahagia di surga. 

Kami mohon . . . 

L. Ya Bapa, Yesus, PuteraMu, adalah kebangkitan dan kehidupan 

untuk kami. Atas pengantaraanNya, tunjukkanlah belas 

kasihanMu kepada orang-orang yang sakit dan yang 

menghadapi ajal hidupnya. Semoga mereka dikuatkan dan 

diteguhkan  berkat kebangkitan Kristus. Kami mohon . . . 

L. Ya Allah, kami bersyukur kepadaMu, karena dalam wafat dan 

kebangkitan Yesus, Engkau menunjukkan arti penderitaan. 

Semoga di tengah segala kesukaran hidup, hati kami dikuatkan 

dalam keyakinan akan masa depan yang cerah bersama Kristus. 

Kami mohon . . . 

L. Bapa surgawi, ketika PuteraMu turun ke alam maut, dibukaNya 

pintu gerbang alam maut itu. Maka sudilah Engkau 

membangkitkan mereka yang telah meninggal dan mengantar 

mereka ke dalam hidup abadi. Kami mohon . . . 

L. Untuk intensi khusus...  Kami mohon . . . 

P Demikianlah, ya Bapa, doa-doa yang kami panjatkan ke 

hadiratMu. Semoga Engkau berkenan mengabulkannya, sebab 

semua ini kami sampaikan kepadaMu dengan pengantaraan 

Kristus, Tuhan kami. 

U Amin. 

(Amin) 

DOA PUJIAN – Kebangkitan Kristus                       



15 
 

P Saudara-saudari yang terkasih! Pada hari ini, lebih 

daripada biasanya, bahwa kita sadar betapa baiklah Allah 

terhadap kita, hingga telah menebus kita. Oleh sebab itu 

marilah kita memuji Dia dengan berseru: 

 

U. 

P Kami memuji namaMu, ya Bapa, sebab dengan mengutus 

PuteraMu yang tunggal Engkau telah menebus kami dari 

kuasa dosa dan maut. Maka kami berseru: 

 

P Kami memuji namaMu, ya Bapa, sebab kami telah 

Kauselamatkan melalui ketaatan dan penyerahan diri 

PuteraMu, seperti tampak dalam sengsara dan wafatNya. 

Maka kami berseru: 

 

P Engkau telah membangkitkan Yesus, dan dengan 

kebangkitanNya itu fajar hidup baru Kauterbitkan bagi 

kami. Pintu surga Kaubuka kembali dan kami Kautuntun 

masuk ke dalam surga itu tanpa Kauhitung-hitung dosa 

kami. Maka kami berseru: 

 



16 
 

P Maka dalam persatuan dengan semua orang kudus kami 

melambungkan kidung pujian bagiMu dengan bernyanyi: 

PS 526 

 

DOA PERSATUAN ANGGOTA TUBUH KRISTUS 

Allah, Bapa yang kudus, penuh rasa syukur kami berhimpun 

di sini merayakan kebangkitan Tuhan kami Yesus Kristus dan 

juga kebangkitan kami. Kami ingat akan para murid yang 

pertama, yang bersukacita akan kebangkitan Tuhan. Kami 

ingat akan saudara seiman di seluruh penjuru tanah air. 

Bersama mereka kami bersukacita memuliakan Dikau. 

Semoga kebangkitan Tuhan meneguhkan iman kami dan 

membuat kami semakin setia mengikuti Yesus. Kalau kami 
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mengalami penderitaan dan harus memanggul salib, semoga 

iman akan kebangkitan ini memberikan ketabahan. Semoga 

kami tetap yakin bahwa salib akan mengahantar kepada 

kebangkitan dan kemenangan seperti yang dialami Yesus. 

Dialah Tuhan dan pengantara 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. 

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  



18 
 

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. 

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. 



19 
 

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 berdoa,  hening sejenak 

Allah yang nahakuasa kami mengagungkan nama-Mu 

karena lewat misteri Paskah Engkau mengaruniakan 

hidup barun kepada Gereja-Mu. Semoga karena misteri 

yang kami rayakan ini kami dapat mengarahkan 

perhatian kepada harta surgawi, agar di tengah suka dan 

duka perjuangan di dunia ini, kami tetap yakin dan penuh 

harapan akan kebangkitan dan hidup abadi bersama 

Kristus, sang pemenang atas maut. Dialah Tuhan dan 

pengantara kami. 

U Amin. 



20 
 

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 Raya Paskah, telah selesai, 

alleluia, alleluya. 

U Syukur kepada Allah, alleluia, alleluya. 

P Kita diutus untuk mewartakan kasih dan damai Tuhan. 

U Amin.  

 

 

 

 


