FEBRUARI 2018
IBADAT SENJA

Doa Permohonan:
Marilah kita memuji Allah, Bapa yang mahakuasa, dan
bersuka ria di hadapanNya. Sebab Ia telah merahamti
santa Maria yang disebut bahagia oleh semua bangsa.
Maka hendaklah kita berdoa dengan rendah hati:

SANTA PE RAWAN MARIA DI LOURDES

U: Terimalah doa Maria dan kasihanilah kami

PENDAHULUAN

P – Ya Allah, bersegeralah menolong aku
U – Tuhan, perhatikanlah hambaMu
Kemuliaan kepada Bapa...

Engkau telah mengangkat Maria menjadi bunda yang
bermurah hati, semoga semua orang yang di timpa
mara bahaya mengalami cintanya. U
Engkau menghendaki Maria sebagai ibu keluarga di rumah
Yesus dan Yususf, semoga berkat doanya demua ibu
memupuk cinta kasih dalam rumah tangganya. U
Engkau menguatkan Maria, ketika ia berdiri di kaki
salib, dan menggembirakan hatinya dengan
kebangkitan PuteraMu, hiburkanlah orang yang
bersusah dan kuatkanlah harapan mereka. U

BAPA KAMI
Bapa kami yang ada di syurga
dimuliakanlah namaMu.
Datanglah kerajaanMu
Jadilah kehendakMu
diatas bumi seperti
didalam syurga.
Berilah kami rezeki pada hari ini
dan ampunilah kesalahan kami
seperti kami pun mengampuni
yang bersalah kepada kami.
Dan janganlah masukkan kami
kedalam percubaan
tetapi bebaskanlah kami
dari yang jahat.
Amin.
EDARAN DALAMAN SAHAJA

Engkau membuka hati Maria untuk mendengarkan
sabdaMu dan menyerahkan dirinya kepadaMu sebagai
hamba yang setia, semoga berkat doanya, kami
menjadi hamba dan murid PuteraMu. U
Engkau telah memahkotai Maria di surga, semoga
semua arwah bersuka ria di dalam kerajaanMu
bersama para kudus. U

Doa Penutup:

Ya Tuhan Allah, kami mohon: semoga hamba-hambaMu
ini tetap sehat jiwa raganya. Jauhkanlah kedukaan di
dunia dan kurniakanlah kesukaan di surga berkat
bantuan santa perawan Maria.
Demi Yesus Kristus, PuteraMu dan pengantara kami,
yang hidup dan berkuasa bersama Engkau, dalam
persekutuan roh kudus sepanjang segala masa. Amin.
Semoga Tuhan memberkati kita, melindungi kita
terhadap dosa dan menghantar kita ke hidup kekal.
Amin
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Di Lourdes di gua sunyi terpencil
Tampaklah Maria perawan Murni
Gadis bersahaja dipilih Tuhan
Berhadapan muka dengan Ibunda.
# Ave, Ave, Ave, Maria ! (2x)
Perawan Maria, molek bistari
Bermandi cahaya, kemilau indah
Wajahnya yang manis,
bersunting senyum
Pakaiannya putih, berikat biru (#)
Pesan amat penting, disampaikannya
Bertapalah bagi, orang berdosa
Berkata Perawan, lembut dan ramah
“Aku yang di kandung, tidak bernoda”
(#)

Ant. 1: Salam Maria; penuh rahmat;
Tuhan sertamu.

Ant. 2: Aku ini hamba Tuhan, jadilah
padaku menurut perkataanMu.

Mazmur 121 (122)

Mazmur 126 (127)

Betapa gembira hatiku, ketika dikatakan
kepadaku:
“Mari kita pergi ke rumah Tuhan.”
Sekarang Kami telah berdiri
di gerbangmu, hai Yerusalem!
Hai Yerusalem, engkau dibangun
sebagai kota yang rapat tersusun.
Suku bangsa berziarah kepadamu,
suku bangsa Tuhan.
Untuk bersyukur kepada Tuhan
sesuai dengan peraturan Israel.
Disanalah terdapat kursi pengadilan,
kursi keluarga raja Daud.
Mohonkanlah damai sejahtera bagi
Yerusalem:
“Damai sejahtera bagi orang yang
mencintai engkau.”
Semoga damai sejahtera turun atas
wilayahmu
dan kemakmuran atas istanamu.
Atas nama semua saudara dan
sahabatku
aku mengucapkan selamat kepadamu.
Demi bait Tuhan, Allah kita,
aku memohonkan kebahagiaan bagimu.

Kemuliaan kepada Bapa...
Ant.: Salam Maria; penuh rahmat;
Tuhan sertamu.

Jikalau bukan Tuhan yang membangun rumah,
sia-sialah para pembangun bekerja.
Jikalau bukan Tuhan yang menjaga kota,
sia-sialah para pengawal berjaga.
Sia-sialah, kamu bangun pagi-pagi,
pergi tidur larut malam
Tetapi Tuhan menganugerahkan
kesejahteraan kepada orang yang dicintaiNya.
Putera-putera sungguh anugerah Tuhan,
dan buah kandungan sungguh ganjaranNya.
Seperti anak panah di tangan pahlawan,
demikianlah putera yang diperanakkan
pada masa muda.
Berbahagialah orang yang mengisi
tabung panahnya sampai penuh.
Ia tidak akan dipermalukan oleh musuh,
tetapi akan menghalau mereka dari pintu
gerbang

Kemuliaan kepada Bapa...
Ant.: Aku ini hamba Tuhan, jadilah
padaku menurut perkataanMu.

Ant. 3: Terpujilah engkau di antara
wanita, dan terpujilah buah tubuhmu.

KIDUNG – Ef 1, 3-10
Terpujilah Allah dan Bapa Tuhan kita
Yesus Kristus, yang telah memberkati
kita dalam Kristus
dengan segala berkat rohani di surga.
Sebab dalam Kristus, Allah telah
memilih kita sebelum menciptakan
jagat raya, supaya kita kudus dan tak
bercela di hadapanNya.

Dengan cinta, Allah telah menentukan kita
menjadi puteraNya
dengan perantaraan Yesus Kristus
karena kerelaan kehandakNya.
Supaya terpujilah rahmatNya yang mulia
yang dianugerahkanNya kepada kita
dalam Putera yang dikasihiNya.
Dalam Kristus, kita telah memperoleh
penebusan berkat darahNya,
yaitu pengampunan atas segala pelanggaran
kita, menurut kekayaaan rahmatNya yang
dilimpahkanNya kepada kita.
Dengan segala hikmat dan kebijaksanaan
Allah telah menyatakan rencana
kehendakNya kepada kita,
sekadar kerelaan yang diikhtiarkanNya dalam
Kristus sejak dahulu.
Untuk menggenapkan segala zaman,
yaitu menyatukan segala sesuatu di surga
dan di bumi dalam diri Kristus sebagai kepala.

Kemuliaan kepada Bapa...
Ant. : Terpujilah engkau di antara wanita, dan
terpujilah buah tubuhmu.

Bacaan Singkat : Gal 4,4-5
Ketika sudah sampai saat yang ditetapkan Allah,
Ia mengutus PuteraNya. PuteraNya itu
dilahirkan dari seorang wanita dan hidup di
bawah hukum Taurat, supaya mereka semua
yang tunduk pada hukum itu, dibebaskan
olehNya dan di angkat menjadi anak Allah.

Lagu Singkat
P: Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu.
U: Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu.
P: Terpujilah engkau di antara wanita, dan
terpujilah buah tubuhmu
U: Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu.
P: Kemuliaan kepada...
U:Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu.

KIDUNG MARIA
Ant: Berbahagialah
engkau, Maria,
sebab engkau telah
percaya. Sabda
Tuhan akan
terlaksana
padamu.
“Hatiku bersyukur kepada Tuhan;
jiwaku bersukacita kerana Allah, Juruselamatku,
sebab Dia ingat akan daku, hambanya yang hina!
Mulai dari sekarang sekalian orang akan
mengatakan aku berbahagia,
kerana perbuatan yang besar
yang Allah Maha Kuasa telah lakukan atas diriku.
Kudus namanya; Dia menyatakan rahmatnya
kepada orang yang takut akan dia,
dari satu keturunan sampai keturunan yang lain.
Dengan tangannya yang berkuasa
Dia mencerai-beraikan mereka yang sombong,
serta segala rancangan mereka.
Dia menurunkan raja-raja dari takhta mereka,
dan meninggikan orang-orang hina.
Dia mengenyangkan orang-orang yang lapar dengan
makanan-makanan yang baik, dan orang-orang kaya
disuruhnya pergi dengan hampa.
Dia memenuhi perjanjian yang dibuatnya
kepada nenek-moyang kita; Dia datang
menyelamatkan hambanya Israel; Dia ingat
menunjukkan rahmatnya kepada Abraham
dan kepada segenap keturunannya hingga kekal!”

Kemuliaan kepada Bapa...
Ant: Berbahagialah engkau, Maria,
sebab engkau telah percaya. Sabda
Tuhan akan terlaksana padamu.

