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“PERISTIWA-PERISTIWA GEMBIRA” 

 
Maria menerima kabar gembira (Luk.1:26-38) 
Malaikat Gabriel memberitakan kabar gembira kepada 
Perawan Maria, bahwa ia akan menjadi Bunda Allah, 
Sang Sabda yang menjadi manusia. Bunda Maria 
mengenali panggilannya untuk menjadi jalan bagi 
hadirnya keselamatan bagi umat manusia, dengan 
segala konsekuensinya. 
Doa:  
Ya Bapa, kami mohon agar setiap anak-anak dan 
kaum muda dapat mengenali panggilannya yang telah 
Kau tetapkan bagi mereka masing-masing. Terutama 
bagi mereka yang terpanggil untuk menjadi Imam, 
Biarawan dan Biarawati, agar mereka 
bersukacitadantidak ragu dalam menanggapi 
panggilan-Mu itu. 
 
 Maria mengunjungi Elisabeth saudarinya  
(Luk.1:39-45) 
Maria mengunjungi saudari sepupunya, Elisabeth, 
yang mengenali Maria sebagai tabernakel yang hidup 
bagi Allah yang Ilahi dan pendukung yang setia dari 
Sang Putra Imam Agung umat Allah.  
Doa:  
Ya Bapa, kami berdoa bagi para orang tua, khususnya 
orang tua dari anak-anak dan kaum muda, yang ada 
di lingkungan dan di paroki ini. Kiranya mereka 
senantiasa dilimpahi rahmat kebijaksanaan dan cinta 
kasih agar mereka dapat mendukung anak-anaknya 
dalam mengenali dan menanggapi panggilan-Mu yang 
istimewa sebagai Imam, Biarawan dan Biarawati, dan 
bukannya mencegah atau mengabaikannya. 
 
Yesus dilahirkan di Betlehem (Luk.2:1-7) 
Para malaikat mengumumkan kelahiran-Nya, Para 
Majus dan gembala datang dan menyembah-Nya 
serta bersuka cita atas kehadiran Sang Mesias di 
tengah-tengah umat manusia. 
Doa:  
Ya Bapa, kami juga berdoa bagi umat di lingkungan 
kami, di paroki serta tempat anak-anak kami 
bertumbuh. Kiranya umat dan lingkungan kami ini 
senantiasa mendukung tumbuhnya panggilan hidup 
dari setiap anak-anak dan kaum muda, khususnya 
panggilan hidup bhakti, sehingga makin tumbuh 
suburlah kerajaan-Mu di dunia ini lewat karya 
pelayanan mereka kelak. 

Yesus dipersembahkan di Bait Allah (Luk.2:22-40) 
Bunda Maria dan St. Yosef, dengan ketaatan kepada 
hukum Taurat membawa Yesus ke Bait Allah untuk 
dipersembahkan kepada Tuhan. Simeon bersyukur 
kepada Allah yang menyatakan Sang Mesias, 
kepadanya sebelum ia wafat.  
Doa:  
Ya Bapa, secara khusus kami berdoa bagi para orang 
tua yang telah mengantarkan anak-anaknyamenyambut 
panggilan hidup bhakti, baik yang telah menjadi Imam, 
Biarawan dan Biarawati maupun yang sedangmenjalani 
proses pendidikan di seminari atau di rumah-rumah 
pendidikan calon bruder atau suster. Kiranya Engkau 
selalu melimpahkan rahmat sukacita bagi mereka, dan 
mendampingi serta menguatkan iman mereka agar 
mereka juga dapat mendukung perjalanan anak-
anaknya dalam menanggapi panggilan-Mu. 
 
Yesus diketemukan di Bait Allah (Luk.2:41-52) 
Yesus diketemukan di antara para guru di bait Allah, 
lalu Dia kembali ke rumah serta taat kepada Bunda 
Maria dan St. Yusuf orang tuanya.  
Doa:  
Ya Bapa, kami berdoa bagi anak-anak dan kaum muda 
yang telahmenanggapi Panggilan-Mu untuk menjadi 
Imam, Biarawan dan Biarawati. Curahkanlah Roh-Mu 
kepada mereka, agar mereka diteguhkan dalam 
menjalani proses pendidikan dan selalu taat kepada 
pembimbing. Sehingga kelak mereka dapat dengan 
penuh sukacita dan kerendahan hati mengikrarkan Kaul 
mereka sebagai pelayan-pelayan-Mu yang Kau kasihi. 
 

 

“PERISTIWA-PERISTIWA SEDIH” 
 
Yesus Berdoa kepada BapaNya dalam sakratul 
maut (Luk.22:39-46) 
Lalu Ia berlutut dan berdoa, kata-Nya:   "Ya Bapa-Ku, 
jikalau Engkau mau, ambillah cawan ini dari pada-Ku; 
tetapi bukanlah kehendak-Ku, melainkan kehendak-
Mulah yang terjadi." Maka seorang malaikat dari langit 
menampakkan diri kepada-Nya untuk memberi 
kekuatan kepada-Nya. 
Doa: 
Bapa, kami berdoa bagi para imam, biarawan dan 
biarawati serta para misionaris awam yang tengah 
menghadapi saat-saat sulit dalam hidup mereka. 
Semoga mereka Engkau teguhkan dan kuatkan 

sehingga tetap setia mengabdi dan melayani Engkau 
untuk selama-lamanya. 
 
Yesus di dera (Yoh.19:1) 
Lalu Pilatus mengambil Yesus dan menyuruh orang 
menyesah Dia. 
Doa: 
Ya Bapa, kami berdoa bagi para imam, biarawan dan 
biarawati serta para misionaris awam yang tengah 
dianiaya karena mewartakan InjilMu di manapun 
mereka berada. Lindungilah dan bebaskanlah mereka 
dari segala bahaya sehingga mereka dapat berkarya 
dengan penuh sukacita dan kegembiraan.  
 
Yesus dimahkotai duri (Yoh.19:2-3) 
Prajurit-prajurit menganyam sebuah mahkota duri dan 
menaruhnya di atas kepala-Nya. Mereka memakaikan 
Dia jubah ungu,dan sambil maju ke depan mereka 
berkata: "Salam, hai raja orang Yahudi!" Lalu mereka 
menampar muka-Nya. 
Doa: 
Ya Bapa, kami berdoa bagi para imam, biarawan dan 
biarawati serta para misionaris awam yang bertugas 
sebagai misionaris di tempat-tempat yang terpencil. 
Hiburkanlah dan lindungilah para misionaris dalam 
menjalankan  tugas perutusannya sehingga semakin 
banyak orang akhirnya dapat mengenal dan berjumpa 
dengan Engkau sendiri.  
 
Yesus memanggul salib-Nya (Luk.23:26-32) 
Sesudah mengolok-olokkan Dia, mereka 
menanggalkan jubah itu dari padaNya dan 
mengenakan pula pakaianNya kepadaNya. Kemudian 
mereka membawa Dia keluar untuk disalibkan. Ketika 
mereka berjalan ke luar kota, mereka berjumpa dengan 
seorang dari Kirene yang bernama Simon. Orang itu 
mereka paksa untuk memikul salib Yesus. 
Doa: 
Ya Bapa, kami menyadari bahwa setiap tugas 
perutusan yang Engkau berikan pada kami adalah salib 
kami yang harus kami pikul demi menjadi murid-
muridMu. Ringankanlah dan bantulah langkah kami, 
khususnya para imam, biarawan dan biarawati serta 
para misionaris awam dalam memikul salib hidup dan 
perutusan mereka. Dan mampukanlah kami pula agar 
dapat membantu meringankan penderitaan sesama 
kami. 
 



Yesus wafat di kayu salib (Luk.23:44-49) 
Ketika itu hari sudah kira-kira jam dua belas, lalu 
kegelapan meliputi seluruh daerah itu sampai jam tiga,  
sebab matahari tidak bersinar. Dan tabir Bait Suci 
terbelah dua.  Lalu Yesus berseru dengan suara 
nyaring: "Ya Bapa, ke dalam tangan-Mu Kuserahkan 
nyawa-Ku." Dan sesudah berkata demikian Ia 
menyerahkan nyawa-Nya.  Ketika kepala pasukan 
melihat apa yang terjadi, ia memuliakan Allah, katanya: 
"Sungguh, orang ini adalah orang benar!"  
Doa: 
Ya Bapa, kami berdoa pula untuk para imam, biarawan 
dan biarawati serta para misionaris awam yang tengah 
menghadapi sakratul maut. Semoga mereka Engkau 
beri penghiburan dan peneguhan dalam menghadapi 
saat-saat akhir mereka dengan penuh suka cita dan 
kegembiraan .  
 
 

“PERISTIWA-PERISTIWA MULIA” 
 
Yesus bangkit dari kematian (Luk 24: 4-6). 
Sementara mereka berdiri termangu-mangu karena hal 
itu, tiba-tiba ada dua orang berdiri dekat mereka 
memakai pakaian yang berkilau-kilauan.  Mereka 
sangat ketakutan dan menundukkan kepala, tetapi 
kedua orangitu berkata kepada mereka: "Mengapa 
kamu mencari Dia yang hidup, di antara orang mati?  Ia 
tidak ada di sini, Ia telah bangkit. Ingatlah apa yang 
dikatakan-Nya.” 
Doa: 
Tuhan Yesus, Engkau telah bangkit mulia. Semoga 
semangat kebangkitan-Mu menggerakkan kaum muda 
untuk melanjutkan karya agung cinta kasih-Mu dengan 
mempersembahkan diri seutuhnya kepada-Mu 
 
Yesus naik ke surga (Luk 24:50-53) 
Lalu Yesus membawa mereka ke luar kota sampai 
dekat Betania. Di situ Ia mengangkat tangan-Nya dan 
memberkati mereka. Dan ketika Ia sedang memberkati 
mereka, Ia berpisah dari mereka dan terangkat ke 
sorga. Mereka sujud menyembah kepada-Nya, lalu 
mereka pulang ke Yerusalem dengan sangat 
bersukacita. Mereka senantiasa berada di dalam Bait 
Allah dan memuliakan Allah. 
Doa: 
Tuhan Yesus dengan berkat-Mu yang sama, berkatilah 
semua orang yang telah Engkau pilih sehingga mereka 

terbuka hati menyambut ajakan-Mu dalam melayani 
Engkau menjadi pembawa damai bagi sesama sebagai 
pekerja di kebun anggur-Mu. 
 
Roh Kudus turun atas para Rasul (Kis 2:2-4). 
Tiba-tiba turunlah dari langit suatu bunyi seperti tiupan 
angin keras yang memenuhi seluruh rumah, di mana 
mereka duduk;  dan tampaklah kepada mereka lidah-
lidah seperti nyala api yang bertebaran dan hinggap 
pada mereka masing-masing.  Maka penuhlah mereka 
dengan Roh Kudus, lalu mereka mulai berkata-kata 
dalam bahasa-bahasa lain, seperti yang diberikan oleh 
Roh itu kepada mereka untuk mengatakannya.   
Doa: 
Ya Roh Kudus, penuhilah muka bumi ini dengan daya-
Mu, terutama bagi setiap pribadi yang dikehendaki 
Tuhan untuk mewartakan kerajaan Allah di dunia saat 
ini. Anugerahkanlah Roh yang sama kepada setiap 
pribadi yang tergerak hatinya untuk mempersembahkan 
diri kepada-Mu.  
 
Maria diangkat ke surga (1Kor 15:23) 
Tetapi tiap-tiap orang menurut urutannya: Kristus 
sebagai buah sulung; sesudah itu mereka yang menjadi 
milik-Nya pada waktu kedatangan-Nya. 
Doa : 
Yesus Tuhan kami, karena kami menjadi milik-Mu maka 
ajarilah kami untuk menghargai dan mensyukuri 
anugerah hidup kami dan melakukan yang terbaik demi 
kemuliaan nama-Mu dan demi keselamatan jiwa-jiwa. 
Dan lebih terutama bagi kaum muda kami saat ini.  
 
Maria dimahkotai di surga (Why 12:1) 
Maka tampaklah suatu tanda besar di langit: Seorang 
perempuan berselubungkan matahari, dengan bulan di 
bawah kakinya dan sebuah mahkota dari dua belas 
bintang di atas kepalanya 
Doa : 
Bunda Maria Ratu surga dan dunia, sampaikanlah doa 
kami kepada Yesus Puteramu agar Ia menganugerahi 
rahmat dan keberanian bagi kaum muda  untuk terbuka 
dan berani menjawab “YA” atas panggilan suci sebagai 
orang-orang yang akan Kau pilih dan Kau undang untuk 
melaksanakan karya keselamatan bagi Gereja. 
 
 

 
 

“PERISTIWA-PERISTIWA TERANG” 
 
Yesus dibabtis di Sungai Yordan (Mat.3:17) 
Sesudah Yesus dibabtis, terdengarlah suara dari sorga 
yang mengatakan: “Inilah anak yang Kukasihi, 
kepadaNyalah Aku berkenan.”  
Doa: 
Ya Bapa, masih banyak sekali orang yang belum 
mengenal bahwa Yesus adalah Putera-Mu yang 
menyelamatkan seluruh  umat manusia. Kami mohon 
utuslah pekerja-pekerja di kebun anggur-Mu, agar 
semakin banyak orang percaya dan mengimani Yesus 
sebagai Penyelamat dunia. 
 
Yesus menyatakan diriNya dalam pesta pernikahan 
di Kana (Yoh.2:11) 
“Atas permintaan Maria, BundaNya, Yesus mengatasi 
kekurangan anggur. „Hal itu dilakukan Yesus sebagai 
yang pertama dari tanda-tandaNya dan dengan itu Ia 
telah menyatakan kemuliaanNya.”  
Doa: 
Tuhan Yesus, Engkau berkenan menghadiri pesta 
perkawinan di Kana. Hadirlah dalam setiap pasangan 
yang Kau panggil untuk membangun hidup berkeluarga 
dan nyatakanlah kemuliaan-Mu kepada dunia melalui 
mereka. 
 
Yesus memberitahukan Kerajaan Allah dan 
menyerukan pertobatan (Mat.4:17, 23) 
“Bertobatlah, sebab Kerajaan Sorga sudah dekat! 
Yesus pun berkeliling di seluruh Galilea, Ia mengajar 
dalam rumah-rumah ibadat dan memberitakan Injil 
Kerajaan Surga” . 
Doa: 
Tuhan Yesus, melalui ajaran-ajaran-Mu, Engkau 
menerangi pikiran dan hati manusia. Bangkitkanlah 
dalam hati kaum muda keinginan untuk menjadi 
pewarta Injil-Mu agar semakin banyak orang menikmati 
terang dan penyelamatan-Mu. 
 
Yesus menampakkan kemuliaanNya di Gunung 
Tabor (Mat.17:2, 5) 
“Yesus berubah rupa di sebuah gunung yang tinggi. 
Wajahnya bercahaya seperti matahari. Dari dalam 
awan terdengar suara yang berkata: “Inilah Anak yang 
Kukasihi, kepadaNyalah Aku berkenan, dengarkanlah 
Dia.”  
 

Doa: 
Ya Bapa, Engkau menghendaki agar kami 
mendengarkan Yesus Putera-Mu. Berkatilah para 
imam, suster, bruder dan para misionaris awam agar 
mampu menggerakkan umat untuk mendengarkan 
sabda Putera-Mu. 
 
Yesus menetapkan Ekaristi Kudus (Mat.14:22-24) 
“Yesus mengambil roti, mengucap syukur, 
memecahkannya, lalu memberikannya kepada mereka 
dan berkata: Ambillah, inilah TubuhKu. Sesudah itu Ia 
mengambil cawan, mengucap syukur, lalu 
memberikannya kepada mereka. Ia berkata: Inilah 
Darahku yang ditumpahkan bagi banyak orang.”  
Doa:  
Tuhan Yesus, tanpa imam tidak ada Ekaristi. Berkatilah 
dan kuduskanlah para imam-Mu dan panggillah imam-
imam baru bagi umat-Mu. 
 

~~ oOo ~~ 
 

DOA BULAN MISI 
 

Bapa Surgawi,  
pada saat PutraMu yang tunggal 

Yesus Kristus bangkit dari antara orang mati, 
Ia mengutus para MuridNya untuk  

“pergi dan menjadikan semua Bangsa 
sebagai MuridNy” dan Engai mengingatkan kami 

bahwa melalui sakramen Baptis,  
kami dijadikan pewarta misi Gereja.  

 
Kuatkanlah kami dengan karunai Roh KudusMu 

supaya berani dan penuh semangat 
memberikan kesaksian Injil,  

sehinga misi yang dipercayakan kepada Gereja,  
yang masih sangat jauh dari sempuna, 

dapat menemukan ungkapan yang baru dan tepa 
yang membawa kehidupan dan cahaya ke dunia. 

 
Bantulah kami untuk memungkinkan semua orang  

mengalami cinta yang menyelamatkan 
dan belas kasihan dari Yesus Kristus, PutraMu,  

yang hidup dan berkuasa,bersama dengan Dikau 
dalam persatuan dengan Roh Kudus,  

Allah yang esa, sepanjang segala masa.  
 

AMIN 


