
Novena St. Yoseph - Tahun 2022

Hari I  
Kamis, 10 Maret 2022 

 Tema: “St. Yoseph Bapa yang Mengasihi” 
————————————————————————————————————————— 

RITUS PEMBUKA 

Komentator  

Selamat malam dan selamat datang di pelataran Taman Doa Santo Yoseph Tidur.  
Menyongsong Hari Raya Santo Yoseph Pelindung Paroki kita, marilah kita membuka ha> dan 
pikiran dan bersama-sama selama sembilan hari merenungkan keutamaan-keutamaan Santo 
Yoseph.  

Pada Hari I novena ini kita diajak berdoa sambil merenungkan tema novena kita, “Santo 
Yoseph Bapa yang Mengasihi.” Perayaan Misa Kudus pada novena Hari I ini akan dipimpin 
oleh Romo Serva>us Dange, SVD / Romo Yohanes Antonius Lelaona, SVD. 

Marilah kita berdiri untuk mengawali perayaan kudus ini dengan menyanyikan lagu 
pembuka. 

Lagu Pembuka (Lagu Santo Yoseph) 

Tanda Salib dan Salam 
I : Dalam nama Bapa dan Putera dan Roh Kudus  
U : Amin 
I : Semoga rahmat Tuhan kita Yesus Kristus, cinta kasih Allah, dan persekutuan Roh Kudus 

bersamamu 
U :  Dan bersama rohmu 

Pengantar  

Ajakan  
I : Saudara-Saudari, putera-puteri Santo Yoseph yang berbahagia. Marilah kita bersama-

sama memberi salam hormat, pujian dan menyampaikan permohonan kita kepada Santo 
Yoseph pada Hari I novena kita.  

Doa Pujian, Hormat dan Permohonan Kepada Santo Yoseph (Lihat lampiran) 

Doa Tobat 
I : Saya mengaku … 
U :  Kepada Allah Yang Mahakuasa dan kepada Saudara sekalian bahwa saya telah berdosa 

dengan pikiran dan perkataan dengan perbuatan dan kelalaian. 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. 
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I : Semoga Allah yang Mahakuasa mengasihani kita, mengampuni dosa kita dan menghantar 
kita ke hidup yang kekal  

U : Amin 

Doa Pembuka    
I :  Marilah berdoa,  
   Allah Yang Mahakuasa, segala yang kami miliki bersumber dari kasih-Mu. Dari pada-Mu-

lah mengalir kasih yang tak berkesudahan, kasih yang memanggil kami untuk menaruh 
iman, harapan kepada-Mu karena ha>-Mu selalu terbuka melihat se>ap kerinduan kami. 
Oleh kasih-Mu itu pula Engkau memilih Santo Yoseph yang penuh kasih. Kasih tulus tanpa 
kompromi untuk menerima tugas mulia dari pada-Mu menjadi ayah bagi Putera Tunggal-
Mu. Semoga kami dianugerahi rahmat kasih untuk melakukan hal-hal kecil namun 
membawa kabar sukacita dan keselamatan bagi banyak orang. Doa ini kami sampaikan 
kepada-Mu dengan pengantaraan Kristus Tuhan kami 

U : Amin 

LITURGI SABDA 

Bacaan I: Est.4:10a,10c12,17-19  

Bacaan dari Kitab Ester 

Tetapi Ester mengutus dia kembali kepada Mordekhai dengan pesan ini, “Se>ap orang, baik 
laki-laki maupun wanita, yang tanpa dipanggil, menghadap raja di halaman dalam istana, 
harus dihukum ma>. Itu adalah undang-undang dan semua orang mulai dari penasihat raja 
sampai kepada rakyat di provinsi-provinsi, mengetahui hal itu. Hanya ada satu jalan untuk 
luput dari undang-undang itu, yaitu apabila raja mengulurkan tongkat emasnya kepada orang 
itu. Kalau itu terjadi, ia akan selamat. Tetapi sudah sebulan ini aku >dak dipanggil raja.” Lalu 
Hatah menyampaikan pesan Ester itu kepada Mordekhai. Maka Mordekhai mengirim 
peringatan ini kepada Ester, “Jangan menyangka engkau akan lebih aman daripada orang 
Yahudi lain, hanya karena engkau >nggal di istana! Orang Yahudi pas> akan mendapat 
pertolongan dengan cara bagaimanapun juga sehingga mereka selamat. Tetapi kalau engkau 
tetap diam saja dalam keadaan seper> ini, engkau sendiri akan ma> dan keluarga ayahmu 
akan habis riwayatnya. Siapa tahu, barangkali justru untuk saat-saat seper> ini engkau telah 
dipilih menjadi ratu!” Maka Ester mengirimkan berita ini kepada Mordekhai, “Kumpulkanlah 
semua orang Yahudi yang ada di Susan untuk berdoa bagiku. Janganlah makan dan minum 
selama >ga hari dan >ga malam. Aku sendiri dan gadis-gadis pelayanku akan berpuasa juga. 
Setelah itu aku akan menghadap raja, meskipun itu melanggar undang-undang. Kalau aku 
harus ma> karena itu, biarlah aku ma>!” Lalu pergilah Mordekhai dan melakukan semua 
yang dipesankan Ester kepadanya. 

L : Demikianlah sabda Tuhan  
U : Syukur kepada Allah 

Mazmur Tanggapan: Mzm. 138:1-2a,2bc-3,7c-8 
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Refrein: Pada hari aku berseru Engkau menjawab aku, ya Tuhan 

1. Aku hendak bersyukur kepada-Mu dengan segenap ha>ku, di hadapan para dewataku 
akan bermazmur bagi-Mu. Aku hendak sujud ke arah bait-Mu yang kudus. 

2. Aku memuji nama-Mu, oleh karena kasih-Mu dan oleh karena se>a-Mu; sebab Kaubuat 
nama-Mu dan janji-Mu melebihi segala sesuatu. Pada hari aku berseru, Engkau menjawab 
aku, Engkau menambahkan kekuatan dalam jiwaku. 

3. Tuhan tangan kanan-Mu menyelamatkan daku, Engkau akan menyelesaikan segalanya 
bagiku! Ya Tuhan, kasih se>a-Mu kekal abadi, janganlah Kau>nggalkan buatan tangan-Mu! 

Bait Pengantar Injil 
Refrein:  
Ciptakanlah ha@ murni dalam diriku ya Allah, berilah aku sukacita karena keselamatan-Mu 

Bacaan Injil: Mat. 7:7-12 

Se4ap orang yang meminta akan menerima 

“Mintalah, maka kalian akan menerima. Carilah, maka kalian akan mendapat. Ketuklah, maka 
pintu akan dibukakan untukmu. Karena orang yang minta akan menerima; orang yang 
mencari akan mendapat; dan orang yang mengetuk, akan dibukakan pintu. Di antara kalian 
apakah ada ayah yang memberikan batu kepada anaknya, kalau ia minta ro>? Atau 
memberikan ular, kalau ia minta ikan? Walaupun kalian jahat, kalian tahu juga memberikan 
yang baik kepada anak-anakmu. Apalagi Bapamu di surga! Ia lebih lagi akan memberikan 
yang baik kepada orang yang minta kepada-Nya. Perlakukanlah orang lain seper> kalian ingin 
diperlakukan oleh mereka. Itulah in> hukum Musa dan ajaran nabi-nabi.” 

I : Demikian Sabda Tuhan  
U : Terpujilah Kristus 

Renungan 

Doa Umat  
I : Saudara-Saudari, Tuhan bersabda: “Mintalah, maka akan diberikan kepadamu; carilah, 

maka kamu akan mendapat; ketoklah, maka pintu akan dibukakan bagimu. Untuk itu 
marilah kita menghadap Tuhan dan menyampaikan permohonan-permohonan kita 
dengan berkata: Dengarkanlah umat-Mu, ya Tuhan; 

L : Bagi Gereja, 
  Semoga para pemimpin Gereja terus menyuarakan perdamaian dunia agar semua 

orang hidup dalam kasih, persaudaraan, saling mengasihi tanpa harus menyaki> demi 
tumbuh kembang hidup bersama yang baik dan harmonis atas dasar kasih. Marilah kita 
mohon ..  

U : Dengarkanlah umat-Mu, ya Tuhan 
   
L : Bagi para pemimpin bangsa, 
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  Semoga doa kita dan doa seluruh umat Kristen di dunia menggerakkan ha> para 
pemimpin bangsa-bangsa yang sedang ber>kai secara khusus Rusia dan Ukraina agar 
terbuka dialog demi terciptanya perdamaian di antara mereka. Marilah kita mohon …  

U : Dengarkanlah umat-Mu, ya Tuhan 

L : Bagi kedua pastor kita, 
  Semoga Romo Serva>us Dange, SVD dan Romo Yohanes Antonius Lelaona, SVD selalu 

diberka> dan dilindungi agar tetap mengalami kegembiraan, kesehatan jasmani dan 
rohani demi melayani umat di paroki kita. Marilah kita mohon …  

U : Dengarkanlah umat-Mu, ya Tuhan 

L : Marilah kita menyampaikan permohonan kita masing-masing, 
  (Hening)  Marilah kita mohon …  
U : Dengarkanlah umat-Mu, ya Tuhan 

L : Bagi kita semua, 
  Semoga keutamaan Santo Yoseph sebagai pribadi yang mengasihi Yesus dan Bunda 

Maria menjadi teladan bagi kita dalam mengasihi siapapun yang ada di sekitar kita agar 
mereka mengalami kebahagiaan dan keselamatan dalam hidup mereka. Marilah kita 
mohon …  

U : Dengarkanlah umat-Mu, ya Tuhan  

I : Demikian doa-doa yang kami sampaikan kepada-Mu, ya Tuhan. Semoga Engkau sudi 
mendengarkan dan mengabulkan. Demi Kristus Tuhan kami;  

U : Amin  

LITURGI EKARISTI 

Lagu Persembahan  

Doa Persembahan 
I : Allah Bapa di dalam surga, bersama ro> dan anggur ini kami persembahkan keluarga kami 
  kepada-Mu. Semoga oleh korban Putera-Mu menjadikan keluarga-keluarga kami hidup 

dalam kasih dan persaudaraan, saling mengasihi dan mengampuni agar terciptalah 
keluarga penuh kasih dan damai yang bersumber dari Engkau sendiri. Demi Kristus 
Tuhan kami; 

U : Amin 

Prefasi 
Kudus  
Doa Syukur Agung 
Bapa Kami (Dinyanyikan) 
Doa Damai 
Anak Domba Allah 
Komuni 
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 Doa Penyerahan Umat Gereja Matraman kepada Santo Yoseph Tidur (Lihat lampiran) 

Doa Sesudah Komuni 
I :  Marilah berdoa, 
  Ya Tuhan, kami bersyukur kepada-Mu atas santapan Sabda dan santapan Tubuh Kudus-

Mu. Oleh kekuatan rahmat-Mu itu kami mohon kobarkanlah kemauan kami, 
luruskanlah >ndakan kami, dan murnikanlah ha> serta pikiran kami agar berani 
melakukan >ndakan->ndakan penuh kasih sehingga semakin banyak orang mengalami 
kebahagiaan dalam hidupnya oleh >ndakan kasih itu. Demi Kristus Tuhan dan 
pengantara kami yang hidup dan berkuasa sepanjang segala masa; 

U : Amin 

RITUS PENUTUP 

Berkat dan Perutusan 
Lagu Penutup  (Mars Santo Yoseph) 

   
Hari II  

Jumat, 11 Maret 2022 
Tema: “St. Yoseph Bapa yang Peduli” 

————————————————————————————————————————— 

RITUS PEMBUKA 

Komentator  

Selamat malam dan selamat datang di di pelataran Taman Doa Santo Yoseph Tidur. Kita akan 
memulai Novena Santo Yoseph Hari II dengan tema “Santo Yoseph Bapa yang Peduli.” Kita 
mohonkan rahmat untuk menjadi pribadi-pribadi yang memiliki ha> peduli sebagaimana 
telah ditelandankan Santo Yoseph.  

Perayaan Ekaris> dalam novena kita malam ini dipimpin oleh Romo … 

Marilah kita berdiri untuk mengawali perayaan kudus ini dengan menyanyikan lagu 
pembuka. 

Lagu Pembuka (Lagu Santo Yoseph) 

Tanda Salib dan Salam 
I : Dalam nama Bapa dan Putera dan Roh Kudus  
U : Amin 
I : Semoga rahmat Tuhan kita Yesus Kristus, cinta kasih Allah, dan persekutuan Roh Kudus 

bersamamu 
U :  Dan bersama rohmu  
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Pengantar  

Ajakan  
I : Saudara-Saudari, putera-puteri Santo Yoseph yang berbahagia. Marilah kita bersama-

sama memberi salam hormat, pujian dan menyampaikan permohonan kita kepada Santo 
Yoseph pada Hari II novena kita.  

Doa Pujian, Hormat dan Permohonan Kepada Santo Yoseph (Lihat lampiran) 

Doa Tobat 
I : Saya mengaku … 
U :  Kepada Allah Yang Mahakuasa dan kepada Saudara sekalian bahwa saya telah berdosa 

dengan pikiran dan perkataan dengan perbuatan dan kelalaian. 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. 

I : Semoga Allah yang Mahakuasa mengasihani kita, mengampuni dosa kita dan menghantar 
kita ke hidup yang kekal 

U : Amin 

Doa Pembuka    
I : Marilah berdoa 
  Allah Bapa di dalam surga, peris>wa keselamatan, kebahagiaan, dan sukacita kami 

karena Engkau Allah yang mengasihi selalu peduli terhadap hidup kami. Kepada Santo 
Yoseph Engkau telah memanggilnya dan menjadikannya sebagai suami Maria dan ayah 
dari Tuhan Kami Yesus Kristus. Ia dipanggil dalam karya penebusan-Mu karena ha>nya 
yang peduli. Dari kepeduliaan itu, Ia berani mengabaikan segala perhitungan 
manusiawi dirinya, melepaskan rasa egonya dan berdiri pada kehendak-Mu dan 
melaksanakan tugasnya. Kami mohon kepada-Mu, semoga rahmat-Mu memberka> 
kami untuk berdiri pada kehendak-Mu agar menjadi pribadi-pribadi yang peduli 
terhadap se>ap kehendak-Mu dan mampu menerapkan dalam hidup bersama kami. 
Demi Kristus Tuhan kami; 

U : Amin 
   

LITURGI SABDA 

Bacaan I: Yeh. 18:21-28 

Bacaan dari Kitab Yehezekiel  

Tetapi jikalau orang fasik bertobat dari segala dosa yang dilakukannya dan berpegang pada 
segala ketetapan-Ku serta melakukan keadilan dan kebenaran, ia pas> hidup, ia >dak akan 
ma>. Segala durhaka yang dibuatnya >dak akan diingat-ingat lagi terhadap dia; ia akan hidup 
karena kebenaran yang dilakukannya. Apakah Aku berkenan kepada kema>an orang fasik? 
demikianlah firman Tuhan ALLAH. Bukankah kepada pertobatannya supaya ia hidup? Jikalau 
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orang benar berbalik dari kebenarannya dan melakukan kecurangan seper> segala kekejian 
yang dilakukan oleh orang fasik?apakah ia akan hidup? Segala kebenaran yang dilakukannya 
>dak akan diingat-ingat lagi. Ia harus ma> karena ia berubah se>a dan karena dosa yang 
dilakukannya. Tetapi kamu berkata: Tindakan Tuhan >dak tepat! Dengarlah dulu, hai kaum 
Israel, apakah >ndakan-Ku yang >dak tepat ataukah >ndakanmu yang >dak tepat? Kalau 
orang benar berbalik dari kebenarannya dan melakukan kecurangan sehingga ia ma>, ia 
harus ma> karena kecurangan yang dilakukannya. Sebaliknya, kalau orang fasik bertobat dari 
kefasikan yang dilakukannya dan ia melakukan keadilan dan kebenaran, ia akan 
menyelamatkan nyawanya. Ia insaf dan bertobat dari segala durhaka yang dibuatnya, ia pas> 
hidup, ia >dak akan ma>. 

L : Demikianlah Sabda Tuhan      
U : Syukur kepada Allah 

Mazmur Tanggapan: Mzm.130:1-2,3-4ab,4c-6,7-8 
Refrein: Jika Engkau mengingat-ingat kesalahan ya Tuhan,  siapa yang dapat tahan? 

1. Dari jurang yang dalam aku berseru kepada-Mu, ya Tuhan! Tuhan, dengarkanlah suaraku! 
Biarlah telinga-Mu menaruh perha>an kepada suara permohonanku.  

2. Jika Engkau mengingat-ingat kesalahan-kesalahan ya Tuhan, siapakah yang dapat tahan? 
Tetapi pada-Mu ada pengampunan, maka orang-orang takwa kepada-Mu. 

3. Aku menan>-nan>kan Tuhan, jiwaku menan>-nan>, dan aku mengharapkan firman-Nya. 
Jiwaku mengharapkan Tuhan lebih dari pada pengawal mengharapkan pagi, lebih dari 
pada pengawal mengharapkan pagi. Berharaplah kepada Tuhan, hai Israel!  

4. Sebab pada Tuhan ada kasih se>a, dan Ia banyak kali mengadakan pembebasan. Dialah 
yang akan membebaskan Israel dari segala kesalahannya. 

Bait Pengantar Injil 
Refrein: Buanglah daripada-Mu segala durhaka yang kamu buat terhadap Aku, sabda 
Tuhan, dan perbaharuilah ha@ serta rohmu. 

Bacaan Injil: Mat. 5:20-26 

Maka Aku berkata kepadamu: Jika hidup keagamaanmu >dak lebih benar dari pada hidup 
keagamaan ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi, sesungguhnya kamu >dak akan masuk ke 
dalam Kerajaan Sorga. Kamu telah mendengar yang difirmankan kepada nenek moyang kita: 
Jangan membunuh; siapa yang membunuh harus dihukum. Tetapi Aku berkata kepadamu: 
Se>ap orang yang marah terhadap saudaranya harus dihukum; siapa yang berkata kepada 
saudaranya: Kafir! harus dihadapkan ke Mahkamah Agama dan siapa yang berkata: Jahil! 
harus diserahkan ke dalam neraka yang menyala-nyala. Sebab itu, jika engkau 
mempersembahkan persembahanmu di atas mezbah dan engkau teringat akan sesuatu yang 
ada dalam ha> saudaramu terhadap engkau, >nggalkanlah persembahanmu di depan 
mezbah itu dan pergilah berdamai dahulu dengan saudaramu, lalu kembali untuk 
mempersembahkan persembahanmu itu. Segeralah berdamai dengan lawanmu selama 
engkau bersama-sama dengan dia di tengah jalan, supaya lawanmu itu jangan menyerahkan 
engkau kepada hakim dan hakim itu menyerahkan engkau kepada pembantunya dan engkau 
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dilemparkan ke dalam penjara. Aku berkata kepadamu: Sesungguhnya engkau >dak akan 
keluar dari sana, sebelum engkau membayar hutangmu sampai lunas. 

I : Demikianlah Injil Tuhan  
U : Terpujilah Kristus 

Renungan  

Doa Umat  
I : Saudara-Saudari yang terkasih dalam Tuhan, dalam iman yang teguh kita percaya Allah 

yang kita sembah dalam diri Yesus Kristus adalah Allah yang peduli terhadap kehidupan 
umat-Nya. Oleh keyakinan itu marilah kita menyampaikan permohoan-permohonan kita 
dengan berseru: Dengarkanlah umat-Mu ya Tuhan; 

L : Bagi Gereja,  
  Semoga Roh Tuhan menggerakkan Gereja untuk berani melakukan >ndakan nyata 

wujud kepeduliaan agar semakin banyak orang dibantu dalam menata hidupnya yang 
lebih baik. Marilah kita mohon …      

U : Dengarkanlah umat-Mu, ya Tuhan 

L : Bagi pegiat sosial, 
  Semoga semakin banyak orang memilki rasa peduli terhadap penderitaan sesama 

umat manusia dengan membagikan berkatnya kepada para pegiat sosial sehingga 
dapat membantu mereka dalam melakukan kegiatan kemanusiaan. Marilah kita 
mohon …    

U : Dengarkanlah umat-Mu, ya Tuhan 

L : Bagi orang muda dalam paroki, 
  Semoga dalam situasi pandemi yang semakin menciptakan jurang dalam interaksi 

sosial menggerakkan ha> para orang muda di paroki kita untuk meneladani 
kepedulian dari Santo Yoseph dengan berani mengambil keputusan yang 
menyelamatkan bagi Bunda Maria dan Tuhan Yesus. Marilah kita mohon …   

U : Dengarkanlah umat-Mu, ya Tuhan 
        
 L : Marilah kita menyampaikan ujud kita masing-masing, 
            (Hening) Marilah kita mohon …     
U : Dengarkanlah umat-Mu, ya Tuhan 

L : Bagi kita semua yang hadir dalam perayaan ini, 
  Semoga keteladanan Santo Yoseph menginspirasi se>ap umat dalam paroki untuk 

memiliki kepedulian yang tulus kepada se>ap kesusahan dan kesulitan sesama dan 
tanpa ragu, malu dan takut melakukan >ndakan yang nyata kepada semua orang 
tanpa membeda-bedakan. Marilah kita mohon …      

U : Dengarkanlah umat-Mu, ya Tuhan 
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LITURGI EKARISTI 

Lagu Persembahan 

Doa Persembahan 
I : Allah Yang Mahakuasa, korban salib Putera-Mu wujud kepedulian-Mu atas penderitaan 

karena dosa kami sendiri. Semoga dalam semangat dan keteladanan Santo Yoseph, 
kami umat-Mu mempersembahkan diri kepada-Mu agar melalui korban Putera-Mu roh 
kami diperbaharui untuk menumbuhkan sikap peduli dan berani melakukan hal-hal 
nyata bagi sesama kami. Demi Kristus Tuhan kami; 

U   :   Amin 

Prefasi 
Kudus  
Doa Syukur Agung 
Doa Bapa Kami (Dinyanyikan) 
Anak Domba Allah 
Komuni 

Doa Penyerahan Umat Gereja Matraman kepada Santo Yoseph Tidur (Lihat Lampiran) 

Doa Sesudah Komuni 
I : Marilah berdoa, 

Allah Bapa, Allah yang peduli terhadap kehidupan kami umat-Mu. Kepada kami Engkau 
telah ajarkan ar> dari sebuah kepeduliaan, yakni pengorban PuteraMu di atas salib 
agar kami diselamatkan dari dosa. Kepada kami Engkau berikan keteladanan dari 
seorang kudus-Mu yakni Santo Yoseph yang peduli akan keselamataan Yesus dan 
Bunda Maria dari segala ancaman. Semoga kami semua yang hadir dalam novena hari 
ini dianugerahi ha> yang peduli dan berani berbuat sesuatu yang nyata terhadap 
sesama sekitar kami. Demi Kristus Tuhan dan pengantara kami yang hidup dan 
berkuasa sepanjang segala masa, 

U :  Amin  

RITUS PENUTUP 

Berkat dan Perutusan 
Lagu Penutup (Mars Santo Yoseph) 

Hari III  
Sabtu, 12 Maret 2022 

Tema: “St. Yoseph Bapa yang Bersaksi” 
————————————————————————————————————————— 

RITUS PEMBUKA 
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Komentator  

Selamat sore dan selamat datang di Gereja Santo Yoseph Paroki Matraman. Pada Hari III 
Novena Santo Yeseph Pelindung Paroki kita, kita akan mohonkan rahmat untuk mampu 
menjadi pribadi yang berani bersaksi demi kemuliaan Tuhan dalam diri sesama umat 
manusia yang mengalami situasi-situasi berat dalam hidupnya. Perayaan Ekaris> malam ini 
akan dipimpin oleh Romo …  

Marilah kita mengawali perayaan suci malam ini dengan menyayikan lagu pembuka. 

Lagu Pembuka (Lagu Santo Yoseph) 

Tanda Salib dan Salam 
I : Dalam nama Bapa dan Putera dan Roh Kudus  
U : Amin 
I : Semoga rahmat Tuhan kita Yesus Kristus, cinta kasih Allah, dan persekutuan Roh Kudus 

bersamamu 
U :  Dan bersama rohmu  

Pengantar  

Ajakan  
I : Saudara-Saudari, putera-puteri Santo Yoseph yang berbahagia. Marilah kita bersama-

sama memberi salam hormat, pujian dan menyampaikan permohonan kita kepada Santo 
Yoseph pada Hari III novena kita.  

Doa Pujian, Hormat dan Permohonan Kepada Santo Yoseph (Lihat lampiran) 

Doa Tobat 
I : Saya mengaku, 
U :  Kepada Allah Yang Mahakuasa dan kepada Saudara sekalian bahwa saya telah berdosa 

dengan pikiran dan perkataan dengan perbuatan dan kelalaian. 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; 

I : Semoga Allah yang Mahakuasa mengasihani kita, mengampuni dosa kita dan menghantar 
kita ke hidup yang kekal; 

U : Amin 

Doa Pembuka 
I : Marilah berdoa, 

Allah Bapa yang kami sembah dan kami muliakan, kepada kami telah Engkau mahkotai 
kemuliaan karena tebusan darah suci Putera-Mu. Engkau menghantar kami kepada 
pengalaman Tabor seper> yang dialami Petrus, Yakobus dan Yohanes. Tetapi Engkau juga 
memanggil kami untuk keluar dari zona aman kami untuk bersama Putra-Mu masuk dalam 
Yerusalem tempat pergumulan, penderitaan, penolakan dan kema>an. Semoga kami 
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dimampukan untuk bersaksi di tengah situasi ini secara khusus menyangkal diri dan hidup 
menurut kehendak-Mu. Demi Kristus Tuhan kami; 

U : Amin  

LITURGI SABDA 

Bacaan I: Kej. 15:5-12,17-18 

Bacaan dari Kitab Kejadian 
  
Tuhan membawa Abram ke luar lalu berkata kepadanya, “Pandanglah langit, dan cobalah 
menghitung bintang-bintang; engkau akan mempunyai keturunan sebanyak bintang-bintang 
itu.” Abram percaya kepada Tuhan, dan karena itu Tuhan menerima dia sebagai orang yang 
menyenangkan ha>-Nya. Kemudian Tuhan berkata lagi kepadanya, “Akulah Tuhan, yang telah 
memimpin engkau keluar dari negeri Ur di Babilonia, untuk memberikan tanah ini kepadamu 
menjadi milikmu.” Tetapi Abram bertanya, “Ya, Tuhan Yang Maha>nggi, bagaimana saya 
dapat mengetahui bahwa tanah itu akan menjadi milik saya?” Jawab Tuhan, “Ambillah untuk-
Ku seekor sapi be>na, seekor kambing be>na dan seekor kambing jantan, masing-masing 
berumur >ga tahun, dan juga seekor burung tekukur dan seekor burung merpa>.” Lalu 
Abram mengambil binatang-binatang itu bagi Allah. Sapi, kambing dan domba itu masing-
masing dibelahnya menjadi dua, dan belahan-belahan itu diletakkannya saling berhadapan 
dalam dua deret. Tetapi burung-burung itu >dak dibelahnya. Daging itu dihinggapi burung-
burung pemakan bangkai, tetapi Abram mengusirnya. Ke>ka matahari mulai terbenam, 
Abram ter>dur nyenyak. Tiba->ba ia dilipu> rasa takut yang amat sangat. Tuhan berkata 
kepadanya, “Ingatlah, keturunanmu akan menjadi orang asing di negeri lain; mereka akan 
menjadi hamba di sana dan akan di>ndas empat ratus tahun lamanya. Tetapi bangsa yang 
memperbudak keturunanmu itu akan Kuhukum dan pada waktu keturunanmu meninggalkan 
negeri itu, mereka akan membawa banyak harta benda. Engkau sendiri akan mencapai usia 
yang >nggi; engkau akan ma> dengan tenang, lalu dikuburkan. Sesudah empat keturunan, 
anak cucumu akan kembali ke sini, karena Aku >dak akan mengusir orang Amori sebelum 
mereka menjadi begitu jahatnya sehingga perlu dihukum.” Ke>ka hari sudah malam, >ba->ba 
muncul sebuah anglo yang berasap dan obor yang menyala, lalu lewat di antara potongan-
potongan daging itu. Pada waktu itu juga Tuhan mengadakan perjanjian dengan Abram. Kata 
Tuhan, “Aku berjanji akan memberikan kepada keturunanmu seluruh tanah ini, mulai dari 
batas negeri Mesir sampai ke Sungai Efrat. 

L : Demikianlah Sabda Tuhan  
U : Syukur kepada Allah  

Mazmur Tanggapan  (Lihat Buku Mazmur) 

Bacaan II: Flp.3:17-4:1   

Bacaan dari surat Rasul Paulus kepada Jemaat di Filipi 
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Tentunya, Saudara-saudara, saya sesungguhnya >dak merasa bahwa saya sudah berhasil 
merebut hadiah itu. Akan tetapi ada satu hal yang saya perbuat, yaitu saya melupakan apa 
yang ada di belakang saya dan berusaha keras mencapai apa yang ada di depan. Itu sebabnya 
saya berlari terus menuju tujuan akhir untuk mendapatkan kemenangan, yaitu hidup di 
surga; untuk itulah Allah memanggil kita melalui Kristus Yesus. Kita semua yang sudah 
dewasa secara rohani, haruslah bersikap begitu. Tetapi kalau di antaramu ada yang 
berpendapat lain, maka Allah akan menjelaskannya juga kepadamu. Namun hal ini 
hendaknya diperha>kan: Kita harus tetap hidup menurut peraturan yang sudah kita iku> 
sampai saat ini. Saudara-saudara sekalian! Ikutlah teladan saya. Kami sudah memberikan 
teladan yang benar, sebab itu perha>kanlah baik-baik orang-orang yang mengiku> teladan 
kami itu. Saya sudah sering kali memberitahukan kepadamu, dan sekarang saya 
mengulanginya lagi dengan menangis, bahwa ada banyak orang yang hidupnya merusak ar> 
kema>an Kristus disalib. Hidup orang-orang seper> itu akan berakhir dengan kehancuran, 
sebab ilah mereka adalah keinginan tubuh mereka sendiri. Hal-hal yang memalukan, justru 
itulah yang mereka banggakan; sebab mereka memikirkan hanya hal-hal yang berkenaan 
dengan dunia ini saja. Tetapi kita adalah warga negara surga. Dari situlah juga Raja 
Penyelamat kita, Tuhan Yesus Kristus, akan datang. Dialah yang kita nan>-nan>kan dengan 
rindu. Tubuh kita yang lemah dan dapat hancur ini, akan diubah oleh Kristus menjadi seper> 
tubuh-Nya sendiri yang mulia. Ia dapat melakukan itu karena Ia memiliki kuasa untuk 
menaklukkan segala sesuatu. Sebab itu, Saudara-saudaraku yang tercinta, demikianlah 
hendaknya kalian hidup dengan sungguh-sungguh percaya kepada Tuhan. Ha> saya rindu 
kepadamu! Kalianlah kebanggaan saya yang membuat saya gembira. 

L : Demikianlah Sabda Tuhan 
U : Syukur kepada Allah  

Bacaan Injil: Luk. 9:28b-36 

Kira-kira seminggu setelah Yesus mengajarkan hal-hal itu, Ia membawa Petrus, Yohanes, dan 
Yakobus ke atas sebuah gunung untuk berdoa.29Sementara Yesus berdoa di situ, muka-Nya 
berubah dan pakaian-Nya menjadi pu>h berkilauan. Tiba->ba dua orang, yaitu Musa dan Elia 
menampakkan diri dengan cahaya dari surga. Mereka berbicara dengan Yesus mengenai 
kema>an-Nya yang >dak lama lagi akan dijalankan-Nya di Yerusalem. Pada waktu itu Petrus 
dan kawan-kawannya ter>dur, tetapi >ba->ba bangun, dan melihat Yesus bercahaya dan dua 
orang itu berdiri dengan Dia. Pada waktu kedua orang itu hendak meninggalkan Yesus, Petrus 
berkata kepada Yesus, “Guru, enak sekali kita di sini. Baiklah kami mendirikan >ga kemah: 
satu untuk Tuan, satu untuk Musa, dan satu lagi untuk Elia.” (Petrus berkata begitu tanpa 
menger> apa yang dikatakannya.) Sementara Petrus masih berbicara, datanglah sebuah 
awan, dan melipu> mereka, sehingga mereka takut. Kemudian dari awan itu terdengar suara 
yang berkata, “Inilah Anak-Ku yang Kupilih. Dengarkan Dia!” Setelah suara itu berhen>, 
mereka melihat Yesus sendirian di situ. Pengikut-pengikut Yesus diam saja tentang semuanya 
itu, dan >dak memberitahukan kepada siapa pun apa yang telah mereka lihat.      
    
I : Demikianlah Injil Tuhan  
U : Terpujilah Kristus 
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Renungan  

Doa Umat  
I : Saudara-Saudari yang terkasih dalam Tuhan. Tekadang kita bersikap seper> Petrus untuk 

tetap mengalami situasi Tabor, tetapi Tuhan menggajak kita harus masuk dalam 
suasana Yerusalem untuk mengalami segala realitas kepahitan dalam hidup. Marilah 
kita mohonkan rahmat agar kita mampu meneladani Santo Yoseph sebagai pribadi 
yang bersaksi di hadapan Tuhan atas segala yang dipercayakan kepadanya dengan 
berseru: Dengarkan kami, umat-Mu; 

L : Semoga kedua pastor kami senan>asa dibimbing Roh Tuhan untuk terus bersaksi  dalam 
pelayanan-pelayanan walaupun ancaman maut virus Corona ada di sekitar mereka. 
Marilah kita mohon … 

U : Dengarkan kami, umat-Mu 

L : Semoga semua umat Katolik yang berkarya di bidang militer dan aparatur sipil negara 
mampu hadir dan bersaksi lewat sikap, >ndakan dan perkataan yang baik, benar, adil 
dan jujur dan berani bersaksi tentang kebaikan bagi banyak orang. Marilah kita mohon 
…    

U : Dengarkanlah kami, umat-Mu 

L : Semoga semua umat yang dipercayakan untuk melayani Gereja secara khusus para 
anggota dewan harian, anggota dewan pleno, para seksi mampu bersaksi dalam 
perbuatan-perbuatan nyata yang mendatangkan kebahagiaan, keselamatan bagi umat 
lingkungan dalam paroki dan lingkungan masyarakatnya. Marilah kita mohon …    

U : Dengarkanlah kami, umat-Mu 

L : Marilah kita menyampaikan permohonan kita masing-masing, 
  (Hening)  Marilah kita mohon …    
U : Dengarkanlah kami, umat-Mu 

L : Semoga kita semua yang hadir dalam perayaan suci ini dianugerahi rahmat agar mampu 
bersaksi seper> Santo Yoseph di dalam segala upaya kita untuk kebaikan, keselamatan 
bagi banyak orang. Marilah kita mohon …    

U : Dengarkanlah kami, umat-Mu 

I : Ya Bapa, demikianlah doa-doa yang kami sampaikan kepada-Mu. Sudilah Engkau 
mendengarkan dan mengabulkan demi Kristus Tuhan dan pengantara kami; 

U :  Amin 

LITURGI EKARISTI 

Lagu Persembahan 

Doa Persembahan 
I : Marilah berdoa 
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  Ya Tuhan, korban Kudus-Mu telah menebus dan menyelamatkan kami umat-Mu. Kami 
mohon semoga darah suci-Mu yang tertumpah dari atas kayu salib-Mu, mengobarkan 
keberanian kami untuk bersaksi dalam realitas hidup kami melalui pikiran, perkatan 
dan perbuatan kami yang baik, benar, tulus dan jujur. Terpujilah Engkau yang hidup dan 
berkuasa sepanjang segala masa  

U :  Amin 

Prefasi 
Kudus 
Doa Syukur Agung 
Bapa Kami (Dinyanyikan) 
Anak Domba Allah 
Komuni 

Doa Penyerahan Umat Gereja Matraman kepada Santo Yoseph Tidur (Lihat lampiran) 

Doa Sesudah Komuni 
I : Marilah berdoa, 

Kami bersyukur kepada-Mu ya Tuhan karena perjamuan Kudus-Mu yang mendatangkan 
kebahagian dan memberi keberanian roh kami. Semoga dengan bimbingan Roh-Mu 
kami mampu memberi kesaksian iman melalui >ndakan->ndakan nyata yang kecil, 
sederhana, >dak dilihat orang namun membawa kebahagiaan dan keselamatan. 
Semoga kami semua dipanggil untuk keluar dari zona Tabor kehidupan kepada realitas 
Yerusalem melalui kesaksian-kesaksian iman kami. Doa ini kami sampaikan kepada-Mu 
dengan pengantaraan Kristus Tuhan kami,  

U :  Amin  

RITUS PENUTUP 

Berkat dan Perutusan 
Lagu Penutup (Mars Santo Yoseph) 

Hari IV 
Minggu, 13  Maret 2022 

Tema: “St. Yoseph Bapa yang Beriman di Saat Krisis” 
————————————————————————————————————————— 

RITUS PEMBUKA 

Komentator  

Selamat pagi dan selamat datang di Gereja Santo Yoseph Matraman. Pada perayaan Minggu 
Prapaskah Ke-2, kita juga akan melakukan Novena Santo Yoseph Pelindung Paroki kita pada 
Hari IV. Tema novena kita hari ini adalah “Santo Yoseph Bapa yang Beriman Di Saat Krisis.” 
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Kita mohonkan rahmat Tuhan agar kita dianugerahi iman yang teguh dan selalu percaya 
kepada Tuhan dalam situasi-situasi krisis hidup kita.  

Perayaan ini akan dipimpin oleh Romo … 

Marilah kita mengawali perayaan suci ini dengan menyayikan lagu pembuka. 

Lagu Pembuka (Lagu Santo Yoseph) 

Tanda Salib dan Salam 
I : Dalam nama Bapa, dan Putera dan Roh Kudus  
U : Amin. 
I : Semoga rahmat Tuhan kita Yesus Kristus, cinta kasih Allah, dan persekutuan Roh Kudus 

bersamamu. 
U :  Dan Bersama rohmu  

Pengantar  

Ajakan  
I : Saudara-saudari, putra-putri Santo Yoseph yang berbahagia. Marilah kita bersama-sama 

memberi salam hormat, pujian dan menyampaikan permohonan kita kepada St. Yoseph 
pada hari keempat novena kita.  

Doa Pujian, Hormat dan Permohonan Kepada Santo Yoseph (Lihat lampiran) 

Doa Tobat 
I : Saya mengaku, 
U :  Kepada Allah Yang Mahakuasa dan kepada Saudara sekalian bahwa saya telah berdosa 

dengan pikiran dan perkataan dengan perbuatan dan kelalaian. 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. 

I : Semoga Allah yang Mahakuasa mengasihani kita, mengampuni dosa kita dan menghantar 
kita ke hidup yang kekal; 

U : Amin 

Doa Pembuka   
I : Marilah berdoa 

Ya Tuhan, kami bersyukur atas rahmat iman karena kami dipersatukan di dalam Engkau 
sebagai Anak-Anak Allah. Dalam persatuan itu, Engkau menuntut kami untuk berani 
bersaksi tentang kebaikan dan kebenaran sebagaiman keberanian-Mu memasuki kota 
Yerusalem untuk siap menerima segala penderitaan sampai ma> di kayu salib. Semoga 
dengan doa Santo Yoseph yang teguh beriman dalam situasi krisis membuat kami semakin 
teguh dalam iman walupun nyawa kami dipertaruhkan karena bersaksi tentang Engkau. 
Terpujilah Engkau yang hidup dan berkuasa sepanjang segala masa, 

U : Amin 
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LITURGI SABDA 

Bacaan I: Kej. 15:5-12,17-18 

Bacaan dari Kitab Kejadian 

Tuhan membawa Abram ke luar lalu berkata kepadanya, “Pandanglah langit, dan cobalah 
menghitung bintang-bintang; engkau akan mempunyai keturunan sebanyak bintang-bintang 
itu.” Abram percaya kepada Tuhan, dan karena itu Tuhan menerima dia sebagai orang yang 
menyenangkan ha>-Nya. Kemudian Tuhan berkata lagi kepadanya, “Akulah Tuhan, yang telah 
memimpin engkau keluar dari negeri Ur di Babilonia, untuk memberikan tanah ini kepadamu 
menjadi milikmu.” Tetapi Abram bertanya, “Ya, Tuhan Yang Maha>nggi, bagaimana saya 
dapat mengetahui bahwa tanah itu akan menjadi milik saya?” Jawab Tuhan, “Ambillah untuk-
Ku seekor sapi be>na, seekor kambing be>na dan seekor kambing jantan, masing-masing 
berumur >ga tahun, dan juga seekor burung tekukur dan seekor burung merpa>.” Lalu 
Abram mengambil binatang-binatang itu bagi Allah. Sapi, kambing dan domba itu masing-
masing dibelahnya menjadi dua, dan belahan-belahan itu diletakkannya saling berhadapan 
dalam dua deret. Tetapi burung-burung itu >dak dibelahnya. Daging itu dihinggapi burung-
burung pemakan bangkai, tetapi Abram mengusirnya. Ke>ka matahari mulai terbenam, 
Abram ter>dur nyenyak. Tiba->ba ia dilipu> rasa takut yang amat sangat. Ke>ka hari sudah 
malam, >ba->ba muncul sebuah anglo yang berasap dan obor yang menyala, lalu lewat di 
antara potongan-potongan daging itu. Pada waktu itu juga T Tuhan mengadakan perjanjian 
dengan Abram. Kata Tuhan, “Aku berjanji akan memberikan kepada keturunanmu seluruh 
tanah ini, mulai dari batas negeri Mesir sampai ke Sungai Efrat. 

L : Demikianlah Sabda Tuhan  
U : Syukur kepda Allah 

Mazmur Tanggapan: Mzr 27:1,7-8,9abc,13-14 
Refrein: Lihat Buku Mazmur 

Bacaan Injil: Luk. 9:28b-36 

Setelah Yesus mengatakan semuanya itu Ia berjalan di depan mereka menuju Yerusalem. 
29Ke>ka sampai dekat Bejage dan Betania di Bukit Zaitun, Ia menyuruh dua orang pengikut-
Nya pergi lebih dahulu. “Pergilah ke kampung yang di depan itu,” kata Yesus kepada mereka, 
“apabila kalian masuk di sana, kalian akan melihat seekor anak keledai terikat. Keledai itu 
belum pernah ditunggangi orang. Lepaskanlah keledai itu dan bawa ke mari. Kalau orang 
bertanya kepadamu, ‘Mengapa kalian melepaskan keledai itu?’ katakan, ‘Tuhan 
memerlukannya.’” Kedua pengikut Yesus itu pergi, dan mendapa> semuanya tepat seper> 
yang dikatakan-Nya. Sementara mereka melepaskan anak keledai itu, pemiliknya berkata 
kepada mereka, “Mengapa kalian melepaskan keledai itu?” Mereka menjawab, “Tuhan 
memerlukannya.” Lalu mereka membawa anak keledai itu kepada Yesus. Kemudian mereka 
menaruh jubah mereka di atas keledai itu dan menolong Yesus naik ke atasnya. Sementara Ia 
lewat dengan menunggangi keledai itu, orang-orang membentangkan jubah mereka di jalan. 
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I : Demikianlah Injil Tuhan 
U : Terpujilah Kristus 

Renungan  

Doa Umat  
I :  Saudara-Saudari yang terkasih dalam Tuhan. Marilah kita menghadap Tuhan kita dengan 

keyakin yang teguh berani menyampaikan permohoan-permohoan kita serca berseru: 
Dengarkanlah doa umat-Mu, ya Tuhan 

L : Semoga generasi muda kami yang sedang dalam berada dalam lingkungan pergaulan 
sosial, tetap bertekun dalam iman dan berani memberikan kesaksian melaui sikap, 
tutur kata dan >ndfakan yang yang mendatang kan keselamta bagi banyak orang. 
Marilah kita mohon …   

U: Dengarkanlah doa umat-Mu, ya Tuhan 

L : Semoga para poli>si yang beragama Katolik senan>asa dilindungi dan diberka> agar 
selalu berani memberikan kesaksian imannya dengan berani menolak segala 
manipulasi dan >ndakan->ndakan yang merugikan banyak orang. Marilah kita mohon 
…   

U: Dengarkanlah doa umat-Mu, ya Tuhan 

L : Semoga para medis yang beragama Katolik terus mewartakan Yesus dalam pelayanan 
mereka, berkorban demi keselamatan nyawa pasien dan bekerja dengan ha> penuh 
kasih. Marilah kita mohon …   

U: Dengarkanlah doa umat-Mu, ya Tuhan 

L : Marilah kita hening untuk menyampaikan permohoan pribadi kita, 
     (Hening)  Marilah kita mohon …   
U: Dengarkanlah doa umat-Mu, ya Tuhan 

L : Semoga kita semua yang hadir dalam perayaan suci dan novena ini, mampu  meneladani 
kepribadian Santo Yoseph untuk tetap teguh dalam iman walaupun banyak situasi-
situasi hidup yang sangat memberatkan. Marilah kita mohon …    

U: Dengarkanlah doa umat-Mu, ya Tuhan 

I : Ya Bapa, demikianlah doa-doa yang kami sampaikan kepada-Mu. Sudilah Engkau 
mendengarkan dan mengabulkan demi Kristus Tuhan dan pengantara kami, 

U :  Amin 

LITURGI EKARISTI 

Lagu Persembahan 

Doa Persembahan 
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I : Marilah berdoa, 
  Ya Tuhan, korban Kudus-Mu telah menebus dan menyelamatkan kami umat-Mu. Dari 

Salib-Mu Engkau memanggil kami agar tetap hidup dalam iman kepada-Mu. Kepada-
Mu kami persembahan seluruh situasi beban hidup kami dan kiranya Engkau 
persatukan dalam korban-Mu agar iman kami semakin dimurnikan. Terpujilah Engkau 
yang hidup dan berkuasa sepanjang segala masa; 

U :  Amin 

Prefasi 
Kudus 
Doa Syukur Agung 
Bapa Kami (Dinyanyikan) 
Anak Domba Allah 
Komuni 

Doa Penyerahan Umat Gereja Matraman kepada Santo Yoseph Tidur (Lihat lampiran) 

Doa Sesudah Komuni 
I : Marilah berdoa, 

Kami bersyukur kepada-Mu ya Tuhan karena perjamuan Kudus-Mu yang mendatangkan 
kebahagian, kekuatan serta memberi pengharapan dalam situasi tapal batas hidup 
kami. Semoga dengan persatuan dan anugerah ini iman kami semakin diteguhkan agar 
tetap mengandalkan Engkau sebagai mana Santo Yoseph teguh beriman walapun 
banyak situasi krisis dalam hidupnya. Doa ini kami sampaikan kepada-Mu sebab 
Engkaulah Tuhan kami yang hidup dan berkuasa sepanjang segala masa,  

U :  Amin  

RITUS PENUTUP 

Berkat dan Perutusan 
Lagu Penutup (Mars Santo Yoseph) 

Hari V 
 Senin, 14  Maret 2022 

Tema: “St Yoseph Bapa yang Bekerja” 
————————————————————————————————————————— 

RITUS PEMBUKA 

Komentator  

Selamat malam dan selama datang di Pelataran Taman Doa Santo Yoseph Tidur. Pada Hari V 
novena menyongsong Pesta Santo Yoseph Pelindung Paroki kita, kita akan berdoa bersama 
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dalam perayaan suci ini dengan tema “St. Yoseph Bapa Pekerja.” Kita mohonkan rahmat agar 
seluruh pekerjaan kita selalu diberka> dan kita bekerja dalam iman kepada Allah.  

Perayaan Ekaris> malam ini dipimpin oleh Romo … 

Marilah kita mengawali perayaan suci ini dengan menyanyikan lagu pembuka. 

Lagu Pembuka (Lagu Santo Yoseph) 

Tanda Salib dan Salam 
I : Dalam nama Bapa dan Putera dan Roh Kudus  
U : Amin 
I : Semoga rahmat Tuhan kita Yesus Kristus, cinta kasih Allah, dan persekutuan Roh Kudus 

bersamamu. 
U :  Dan bersama rohmu. 

Pengantar  

Ajakan  
I : Saudara-Saudari, putera-puteri Santo Yoseph yang berbahagia. Marilah kita bersama-

sama memberi salam hormat, pujian dan menyampaikan permohonan kita kepada Santo 
Yoseph pada Hari V novena kita.  

Doa Pujian, Hormat dan Permohonan Kepada Santo Yoseph (Lihat lampiran) 

Doa Tobat 
I : Saya mengaku, 
U :  Kepada Allah Yang Mahakuasa dan kepada Saudara sekalian bahwa saya telah berdosa 

dengan pikiran dan perkataan dengan perbuatan dan kelalaian. 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. 

I : Semoga Allah yang Mahakuasa mengasihani kita, mengampuni dosa kita dan menghantar 
kita ke hidup yang kekal;  

U : Amin 

Doa Pembuka    
I : Marilah berdoa, 

Allah Bapa di dalam surga. Kami bersyukur kepada-Mu karena Santo Yoseph yang Engkau 
pilih menjadi kepala keluarga kudus Nazaret adalah seorang pekerja yang tekun dan se>a 
dengan pekerjaannya. Kami mohon rahmat-Mu agar kami semua dianugerahi rahmat untuk 
semakin mencintai se>ap pekerjaan kami dan dimampukan melaksanakan apapun 
pekerjaan kami dengan tekun, sabar dan selalu berserah pada kehendak-Mu atas pekerjaan 
kami. Tumbuhkan selalu rasa syukur kami kepada-Mu atas segala yang kami kerjakan. Demi 
Kristus Tuhan dan pengantara kami yang hidup dan berkuasa kini dan sepanjang segala 
masa;  
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U : Amin  

LITURGI SABDA 

Bacaan I: Dan. 9:4b-10  

Bacaan dari Kitab Daniel  

Maka aku memohon kepada TUHAN, Allahku, dan mengaku dosaku, demikian: "Ah Tuhan, 
Allah yang maha besar dan dahsyat, yang memegang Perjanjian dan kasih se>a terhadap 
mereka yang mengasihi Engkau serta berpegang pada perintah-Mu! Kami telah berbuat dosa 
dan salah, kami telah berlaku fasik dan telah memberontak, kami telah menyimpang dari 
perintah dan peraturan-Mu, dan kami >dak taat kepada hamba-hamba-Mu, para nabi, yang 
telah berbicara atas nama-Mu kepada raja-raja kami, kepada pemimpin-pemimpin kami, 
kepada bapa-bapa kami dan kepada segenap rakyat negeri. Ya Tuhan, Engkaulah yang benar, 
tetapi patutlah kami malu seper> pada hari ini, kami orang-orang Yehuda, penduduk kota 
Yerusalem dan segenap orang Israel, mereka yang dekat dan mereka yang jauh, di segala 
negeri kemana Engkau telah membuang mereka oleh karena mereka berlaku murtad 
terhadap Engkau. Ya TUHAN, kami, raja-raja kami, pemimpin-pemimpin kami dan bapa-bapa 
kami patutlah malu, sebab kami telah berbuat dosa terhadap Engkau. Pada Tuhan, Allah 
kami, ada kesayangan dan keampunan, walaupun kami telah memberontak terhadap Dia, 
dan >dak mendengarkan suara TUHAN, Allah kami, yang menyuruh kami hidup menurut 
hukum yang telah diberikan-Nya kepada kami dengan perantaraan para nabi, hamba-hamba-
Nya. 

L : Demikianlah Sabda Tuhan 
U : Syukur kepada Allah 

Mazmur Tanggapan: Mzm.79:8,9,11,13 
Refrein: Tuhan @dak memperlakukan kita se@mpal dengan dosa kita 

1. Janganlah perhitungkan kepada kami kesalahan nenek moyang kami; kiranya rahmat-Mu 
segera menyongsong kami, sebab sudah sangat lemah kami. Demi kemuliaan-Mu, 
tolonglah kami, ya Tuhan penyelamat!  

2. Lepaskanlah kami dan ampunilah dosa kami, sebab sudah sangatlah lemahlah kami. 
3. Biarlah sampai ke hadapan-Mu keluhan orang tahan; sesuai kebesaran lengan-Mu, 

biarkanlah hidup orang-orang yang ditentukan untuk ma> dibunuh.  
4. Maka kami umat-Mu dan kawanan domba gembalaan-Mu akan bersyukur kepada-Mu 

untuk selama-lamanya, dan akan memberitakan puji-pujian bagi-Mu turun temurun. 

Bait Pengantar Injil  
Refrein:  
Sabda-Mu ya Tuhan adalah Roh dan kehidupan. Engkau mempunyai sabda kehidupan kekal  

Bacaan Injil: Luk. 6:36-38 
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Hendaklah kamu murah ha>, sama seper> Bapamu adalah murah ha>." "Janganlah kamu 
menghakimi, maka kamupun >dak akan dihakimi. Dan janganlah kamu menghukum, maka 
kamupun >dak akan dihukum; ampunilah dan kamu akan diampuni. Berilah dan kamu akan 
diberi: suatu takaran yang baik, yang dipadatkan, yang digoncang dan yang tumpah ke luar 
akan dicurahkan ke dalam ribaanmu. Sebab ukuran yang kamu pakai untuk mengukur, akan 
diukurkan kepadamu." 

I : Demikianlah Injil Tuhan 
U : Terpujilah Kristus 

Renungan 

Doa Umat 
I : Setelah mendengar dan merenungkan sabda Tuhan, marilah kita menghadap Tuhan untuk 
menyampaikan permohonan-permohonan kita dengan berkata: Dengarkanlah doa kami, ya 
Tuhan; 

L : Bagi pencari naoah dalam rumah tangga, 
 Semoga keteladanan dan doa Santo Yoseph Bapa Pekerja mendorong se>ap pekerja 
dalam rumah agar dengan penuh cinta dan pengorbanan tulus melakukan pekerjaan yang 
halal demi kelangsungan hidup semua anggota keluarga. Marilah kita mohon …  
U : Dengarkanlah doa kami, ya Tuhan 

L : Bagi keselamatan para pekerja, 
 Semoga Tuhan selalu melindungi dan menjaga se>ap umat-Nya yang bekerja 
dimanapun agar diselamatkan dari segala mara bahaya, dijauhkan dari prak>k-prak>k kotor 
dan senan>asa menghadirkan Tuhan dalam se>ap pekerjaannya. Marilah kita mohon …   
U : Dengarkanlah doa kami, ya Tuhan 

L : Bagi karyawan-karyawa> di paroki kita, 
Limpahkan berkat-Mu kepada karyawan-karyawa> kami yang bekerja di paroki kami, agar 
selalu dianugerahi kesehatan, kegembiraan dalam tugas pelayanan, serta kedisiplinan dalam 
pelayanan tugas pastoral dan melayani se>ap umat yang datang. Marilah kita mohon …  
U : Dengarkanlah doa kami, ya Tuhan 

L : Marilah kita menyampaiakn ujud kita masing-masing  
 (Hening)  Marilah kita mohon …   
U : Dengarkanlah doa kami, ya Tuhan 

L : Bagi kita semua yang hadir dalam perayaan ini, 
 Semoga Tuhan melindungi dan memberka> se>ap pekerjaan atau profesi yan sedang 
kami jalankan, agar kami semakin mencintai pekerjaan kami dan dengan rahmat Tuhan kami 
dapat memperoleh pekerjaan yang layak dalam hidup kami. Marilah kita mohon …   
U : Dengarkanlah doa kami, ya Tuhan 
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I : Demikianlah doa-doa yang kami sampaikan kepada-Mu ya Tuhan. Semoga Engkau 
memandang kerinduan ha> se>ap umat-Mu dan menggabulkan se>ap harapannya. Demi 
Kristus Tuhan kami; 
U : Amin 

LITURGI EKARISTI 

Lagu Persembahan 

Doa Persembahan 
I : Marilah berdoa, 
  Ya Tuhan, bersama ro> dan anggur ini persatukan segala harapan umat-Mu secara 

khusus segala pekerjaan dan profesi mereka. Semoga Engkau mempersatukan segala 
harapan ini dan menjadikan se>ap pekerjaan umat-Mu sebagai par>sipasi dalam karya 
ciptaan-Mu sehingga nama-Mu semakin dimuliakan kini dan sepanjang segala masa; 

U :  Amin 

Prefasi 
Kudus 
Doa Syukur Agung 
Bapa Kami (Dinyanyikan) 
Anak Domba Allah 
Komuni 

Doa Penyerahan Umat Gereja Matraman kepada Santo Yoseph Tidur (Lihat lampiran) 

Doa Sesudah Komuni 
I : Marilah berdoa, 

Kami bersyukur kepada-Mu ya Tuhan atas Santapan Sabda-Mu yang mengajarkan kami 
untuk selalu bermurah ha>, untuk menghorma> sesama kami tanpa harus 
menghakimi. Kami juga bersyukur atas santapan Tubuh kudus-Mu yang telah menyegar 
jiwa kami. Oleh kekuatan rahmat itu, hantarlah kami semua dalam keseharian kami, 
dalam se>ap tugas-tugas yang kami lakukan agar selalu memandang orang lain sebagai 
sesama, menghargai dan menghorma> apapun pekerjaan mereka serta memampukan 
kami menghantar semakin banyak orang untuk memperoleh pekerjaan yang layak bagi 
hidupnya. Demi Kristus Tuhan kami; 

U :  Amin  

RITUS PENUTUP 

Berkat dan Perutusan 
Lagu Penutup (Mars Santo Yoseph) 
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Hari VI 
Selasa, 15 Maret 2022 

Tema: “St. Yoseph Bapa yang Tulus HaX” 
————————————————————————————————————————— 

RITUS PEMBUKA 

Komentator  

Selamat malam Romo, suster, Bapak-Ibu, saudara-saudari yang terkasih dalam Kristus. Salam 
sejahtera untuk kita semua yang datang dan berkumpul di pelataran Taman Doa Santo 
Yoseph Tidur. Sebuah kegembiraan karena pada hari ini kita memasuki Hari VI novena kita 
kepada Santo Yoseph. Misa kudus dan novena kita dengan tema “Santo Yoseph Bapa Tulus 
haX.” Marilah kita mohonkan rahmat dalam perayaan ini untuk memiliki ha> tulus seper> 
ha> Santo Yoseph.  

Perayaan Ekaris> malam ini dipimpin oleh Romo … 

Marilah kita berdiri mengawali perayaan kita dengan menyanyikan lagu pembuka. 

Lagu Pembuka (Lagu Santo Yoseph)  

Tanda Salib Dan Salam 
I : Dalam nama Bapa dan Putera dan Roh Kudus  
U : Amin 
I : Semoga rahmat Tuhan kita Yesus Kristus, cinta kasih Allah, dan persekutuan Roh Kudus 

bersamamu 
U :  Dan bersama rohmu 
Pengantar  

Ajakan  
I : Saudara-saudari, putra-putri Santo Yoseph yang berbahagia. Marilah kita bersama-sama 

memberi salam hormat, pujian dan menyampaikan permohonan kita kepada St. Yoseph 
pada hari keenam novena kita.  

Doa Pujian, Hormat dan Permohonan Kepada Santo Yoseph (Lihat lampiran) 

Doa Tobat 
I : Saya mengaku, 
U :  Kepada Allah Yang Mahakuasa dan kepada Saudara sekalian bahwa saya telah berdosa 

dengan pikiran dan perkataan dengan perbuatan dan kelalaian. 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. 

I : Semoga Allah yang Mahakuasa mengasihani kita, mengampuni dosa kita dan menghantar 
kita ke hidup yang kekal, 
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U : Amin 

Doa Pembuka  

I : Marilah berdoa, 
  Ya Tuhan, pada malam ini kami umat-Mu berkumpul dalam perayaan suci-Mu agar 
dari korban kudus-Mu menghantar kami kepada pertumbuhan iman yang berbuah dalam 
ketulusan untuk mengasihi tanpa ada perhitungan untung rugi. Keteladanan Santo Yoseph 
pria berha> tulus mencintai Bunda Maria telah menghantarkan sebuah suasana keluarga 
yang bahagia bagi Tuhan Yesus. Perkenankanlah kami umat-Mu dalam perayaan suci ini 
dianugerahi rahmat ketulusan ha> dan berani melakukan karena Engkau sendiri yang hadir 
dalam ha> kami. Demi Kristus Tuhan kami,  
U : Amin    

LITURGI SABDA 

Bacaan I: Yes. 1:10,16-20 

Bacaan dari Kitab Yesaya  

Dengarlah firman TUHAN, hai pemimpin-pemimpin, manusia Sodom! Perha>kanlah 
pengajaran Allah kita, hai rakyat, manusia Gomora! Basuhlah, bersihkanlah dirimu, 
jauhkanlah perbuatan-perbuatanmu yang jahat dari depan mata-Ku. Berhen>lah berbuat 
jahat, belajarlah berbuat baik; usahakanlah keadilan, kendalikanlah orang kejam; belalah hak 
anak-anak ya>m, perjuangkanlah perkara janda-janda! Marilah, baiklah kita berperkara! 
firman TUHAN? Sekalipun dosamu merah seper> kirmizi, akan menjadi pu>h seper> salju; 
sekalipun berwarna merah seper> kain kesumba, akan menjadi pu>h seper> bulu domba. 
Jika kamu menurut dan mau mendengar, maka kamu akan memakan hasil baik dari negeri 
itu. Tetapi jika kamu melawan dan memberontak, maka kamu akan dimakan oleh pedang." 
Sungguh, TUHAN yang mengucapkannya. 

L : Demikianlah Sabda Tuhan 
U : Syukur kepada Allah  

Mazmur Tanggapan: Mzm. 50:8-9,16bc17,21,23 
Refrein: Siapa yang jujur jalannya akan menyaksikan keselamatan yang dari Allah 

1. Bukan karena korban sembelihan engkau Kuhukum, sebab korban bakaranmu senan@asa 
ada dihadapan-Ku! Tidak usah aku mengambil lembu dari rumah-mu, atau 
kambing jantan dari kandangmu. 

2. Apakah urusanmu menyelidiki ketetapan-Ku, dan menyebut-nyebut perjanjian-Ku dengan 
mulutmu, padahal engkau membenci teguran dan mengesampingkan firman-
Ku? 

3. Itulah yang engkau lakukan, apakah Aku akan diam saja? Apakah kau kira Aku ini sederjat 
dengan engkau? Aku menggugat engkau dan ingin berperkara denganmu. 
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4. Siapakah yang mempersembahkan syukur  sebagai kurban, ia memuliakan daku; dan 
siapa yang jujur jalannya akan menyaksikan keselamatan yang dari Allah. 

Bait Pengantar Injil 
Refrein:  
Buanglah dari padamu segala durhaka yang kamu buat terhadap-Ku dan perbaharuailah 
ha@ serta rohmu 

Bacaan Injil: Mat. 23:1-12 

Maka berkatalah Yesus kepada orang banyak dan kepada murid-murid-Nya, kata-Nya: "Ahli-
ahli Taurat dan orang-orang Farisi telah menduduki kursi Musa. Sebab itu turu>lah dan 
lakukanlah segala sesuatu yang mereka ajarkan kepadamu, tetapi janganlah kamu turu> 
perbuatan-perbuatan mereka, karena mereka mengajarkannya tetapi >dak 
melakukannya.Mereka mengikat beban-beban berat, lalu meletakkannya di atas bahu orang, 
tetapi mereka sendiri >dak mau menyentuhnya. Semua pekerjaan yang mereka lakukan 
hanya dimaksud supaya dilihat orang; mereka memakai tali sembahyang yang lebar dan 
jumbai yang panjang; mereka suka duduk di tempat terhormat dalam perjamuan dan di 
tempat terdepan di rumah ibadat; mereka suka menerima penghormatan di pasar dan suka 
dipanggil Rabi. Tetapi kamu, janganlah kamu disebut Rabi; karena hanya satu Rabimu dan 
kamu semua adalah saudara. Dan janganlah kamu menyebut siapapun bapa di bumi ini, 
karena hanya satu Bapamu, yaitu Dia yang di sorga. Janganlah pula kamu disebut pemimpin, 
karena hanya satu Pemimpinmu, yaitu Mesias. Barangsiapa terbesar di antara kamu, 
hendaklah ia menjadi pelayanmu. Dan barangsiapa meninggikan diri, ia akan direndahkan 
dan barangsiapa merendahkan diri, ia akan di>nggikan. 

I  : Demikianlah Injil Tuhan 
U : Terpujilah Kristus  

Renungan  

Doa Umat 
I : Saudara-Saudari yang terkasih dalam Tuhan. Sabda Tuhan mengingatkan kita tentang 
kesombongan orang-orang yang suka akan penghormatan dalam masyarakat. Karena itu 
marilah kita mohonkan rahmat ketulusan ha> dengan berkata: Dengarkanlah doa kami, ya 
Tuhan; 

L : Semoga para pelayan Gereja memiliki ha> yang tulus dalam se>ap pelayanan dan 
menempatkan diri sebagai alat yang digunakan Tuhan untuk melayani umat-nya. Marilah kita 
mohon …    
U : Dengarkanlah doa kami, ya Tuhan 

L : Semoga se>ap umat Katolik yang dipercayakan menjadi pemimpin senan>asa menghaya> 
Firman Tuhan dalam karyanya dengan bersikap tulus dan jujur dalam mengayomi dan 
memanusiawikan semua anggotanya. Marilah kita mohon …      
U : Dengarkanlah doa kami, ya Tuhan 
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L : Semoga se>ap pengurus Gereja baik >ngkat paroki, wilayah dan lingkungan dalam paroki 
kita senan>asa memilki ha> yang tulus untuk menjalankan tugas pelayanan tanpa harus 
menuntut untuk dihorma>. Marilah kita mohon …      
U : Dengarkanlah doa kami, ya Tuhan 

L : Marilah kita menyampaikan permohonan kita masing-masing,  
(Hening)  Marilah kita mohon …      
U : Dengarkanlah doa kami, ya Tuhan 

L : Semoga se>ap keluarga Katolik dalam paroki kita membangun komunikasi dan kerja sama 
antar anggota keluarga dalam semangat ketulusan ha> sebagaimana telah diteladankan 
Santo Yoseph sehingga tercipta damai dan sukacita dalam keluarga. Marilah kita mohon …  
U : Dengarkanlah doa kami, ya Tuhan 

I : Demikianlah doa-doa yang kami sampaikan kepada-Mu. Sudilah Engkau mengabulkan 
demi kristus Tuhan kami; 
U : Amin 

LITURGI EKARISTI 

Lagu Persembahan 

Doa Persembahan 
I : Ya Tuhan bersama ro> anggur ini kami semua umat-Mu dalam paroki ini 
mempersembahkan seluruh program kegiatan kami secara khusus kelacaran dalam perayaan 
pesta Santo Yoseph dan Kepani>aan Paskah 2022. Semoga dari ha> tulus se>ap orang yang 
terlibat Engkau persatukan niat tulus mereka dalam korban kudus-Mu. Demi Kristus Tuhan 
kami; 
U : Amin 

Prefasi 
Kudus 
Doa Syukur Agung 
Bapa Kami (Dinyanyikan) 
Komuni 

Doa Penyerahan Umat Gereja Matraman kepada Santo Yoseph Tidur (Lihat lampiran) 

Doa Sesudah Komuni 
I  :  Marilah berdoa, 
       Ya Tuhan, Engkau bersabda: “Barangsiapa terbesar di antara kamu, hendaklah ia menjadi 
pelayanmu. Dan barangsiapa meninggikan diri, ia akan direndahkan dan barangsiapa 
merendahkan diri, ia akan di>nggikan’. Semoga Sabda-Mu meresap dalam se>ap >ngkah laku 
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dan pelayanan kami sehingga yang kami lakukan bukan untuk memegahkan diri melainkan 
ketulusan ha> untuk kemuliaan nama-Mu kini selalu dan sepanjang hidup kami; 
U : Amin  

RITUS PENUTUP 

Berkat dan Perutusan 
Lagu Penutup (Mars Santo Yoseph) 

Hari VII 
 Rabu, 16  Maret 2022 

Tema: “St. Yoseph Bapa yang Menerima” 
————————————————————————————————————————— 

RITUS PEMBUKA 

Komentar 

Selamat malam Romo, Suster, Bapak-Ibu dan Saudara-Saudari putera-puteri Santo Yoseph 
yang berbahagia. Pada Novena Hari VII kita akan bersama merenungkan keutaman Santo 
Yoseph dengan tema “Santo Yoseph yang Menerima.”  

Perayaan malam ini akan dipimpin oleh Romo … 

Marilah kita mengawali Perayaan Ekaris> ini dengan lagu pembuka. 

Lagu Pembuka (Lagu Santo Yoseph) 

Tanda Salib dan Salam 
I : Dalam nama Bapa dan Putera dan Roh Kudus  
U : Amin 
I : Semoga rahmat Tuhan kita Yesus Kristus, cinta kasih Allah, dan persekutuan Roh Kudus 

bersamamu 
U :  Dan bersama rohmu 
  
Pengantar  

Ajakan  
I : Saudara-Saudari, putera-puteri Santo Yoseph yang berbahagia. Marilah kita bersama-

sama memberi salam hormat, pujian dan menyampaikan permohonan kita kepada Sabto 
Yoseph pada Hari VII novena kita.  

Doa Pujian, Hormat dan Permohonan Kepada Santo Yoseph (Lihat lampiran) 

Gereja Santo Yoseph - Paroki Matraman - 27



Novena St. Yoseph - Tahun 2022

Doa Tobat 
I : Saya mengaku, 
U :  Kepada Allah Yang Mahakuasa dan kepada Saudara sekalian bahwa saya telah berdosa 

dengan pikiran dan perkataan dengan perbuatan dan kelalaian. 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. 

I : Semoga Allah Yang Mahakuasa mengasihani kita, mengampuni dosa kita dan menghantar 
kita ke hidup yang kekal;  

U : Amin 

Doa Pembuka    
I : Marilah berdoa, 
 Ya Tuhan ke>ka Engkau memanggil Santo Yoseph dalam karya penebusan-Mu, banyak hal 
yang secara manusiawi ditolak olehnya karena sangat mustahil baginya.  Namun kuasa-Mu 
melampui segala ha> dan pikirannya sehingga dalam iman yang teguh ia secara tulus 
menerima apa yang Engkau kehendaki atas dirinya. Semoga sikap penerimaan yang 
dilakukan Santo Yoseph menjadi teladan bagi se>ap umat agar apapun tugas yang diberikan 
demi kemuliaan Tuhan, hendaknya diterima dengan iman, ketulusan dan kerendahan ha>. 
Doa ini kami sampaikan kepada-Mu dengan pengantaraan Kristus Tuhan kami; 
U : Amin  

LITURGI SABDA 

Bacaan I: Yer. 18:18-20 

Bacaan dari Kitab Yeremia 

Berkatalah mereka: "Marilah kita mengadakan persepakatan terhadap Yeremia, sebab imam 
>dak akan kehabisan pengajaran, orang bijaksana >dak akan kehabisan nasihat dan nabi 
>dak akan kehabisan firman. Marilah kita memukul dia dengan bahasanya sendiri dan jangan 
memperha>kan se>ap perkataannya!" Perha>kanlah aku, ya TUHAN, dan dengarkanlah 
suara pengaduanku! Akan dibalaskah kebaikan dengan kejahatan? Namun mereka telah 
menggali pelubang untuk aku! Ingatlah bahwa aku telah berdiri di hadapan-Mu, dan telah 
berbicara membela mereka, supaya amarah-Mu disurutkan dari mereka. 

L : Demikianlah Sabda Tuhan  
U : Syukur kepada Allah 

Mazmur Tanggapan: Mzm. 31:56,14,15-16 
Refrein: Selamatkanlah aku ya Tuhan oleh kasih se@a-Mu 

1. Engkau akan mengeluarkan aku dari jaring yang dipasang orang terhadap aku, sebab 
Engkaulah tempat perlindunganku. Ke dalam tangan-Mulah kuserahkan nyawaku; Sudilah 
membebaskan daku ya Tuhan, Allah yang se@a 
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2. Sebab aku mendengar banyak orang berbisik-bisik, menghantuiku dari segala penjuru, 
mereka bermufakat mencelakakan aku, mereka bermaksud mencabut nyawaku. 

3. Tetapi aku, kepada-Mu ya Tuhan, aku percaya, aku berkata: “Engkaulah Allahku!” Masa 
hidupku ada di tangan-Mu, lepaskan aku dari tangan musuh-musuhku dan bebaskanlah 
dari orang-orang yang mengejarku! 

Bait Pengantar Injil 
Refrein: Akulah terang dunia, sabda Tuhan, barangsiapa mengikut Aku ia akan mempunyai 
terang hidup.  

Bacaan Injil: Mat. 20:17-28 

Ke>ka Yesus akan pergi ke Yerusalem, Ia memanggil kedua belas murid-Nya tersendiri dan 
berkata kepada mereka di tengah jalan:"Sekarang kita pergi ke Yerusalem dan Anak Manusia 
akan diserahkan kepada imam-imam kepala dan ahli-ahli Taurat, dan mereka akan menjatuhi 
Dia hukuman ma>.   Dan mereka akan menyerahkan Dia kepada bangsa-bangsa yang >dak 
mengenal Allah, supaya Ia diolok-olokkan, disesah dan disalibkan, dan    pada hari ke>ga Ia 
akan dibangkitkan."Maka datanglah ibu anak-anak Zebedeus serta anak-anaknya itu kepada 
Yesus, lalu sujud di hadapan-Nya untuk meminta sesuatu kepada-Nya. Kata Yesus: "Apa yang 
kaukehendaki?" Jawabnya: "Berilah perintah, supaya kedua anakku ini boleh duduk kelak di 
dalam Kerajaan-Mu, yang seorang di sebelah kanan-Mu dan yang seorang lagi di sebelah kiri-
Mu Tetapi Yesus menjawab, kata-Nya: "Kamu >dak tahu, apa yang kamu minta. Dapatkah 
kamu meminum cawan, yang harus Kuminum?" Kata mereka kepada-Nya: "Kami dapat." 
Yesus berkata kepada mereka: "Cawan-Ku memang akan kamu minum, tetapi hal duduk di 
sebelah kanan-Ku atau di sebelah kiri-Ku, Aku >dak berhak memberikannya. Itu akan 
diberikan kepada orang-orang bagi siapa Bapa-Ku telah menyediakannya." Mendengar itu 
marahlah kesepuluh murid yang lain kepada kedua saudara itu. Tetapi Yesus memanggil 
mereka lalu berkata: "Kamu tahu, bahwa pemerintah-pemerintah bangsa-bangsa 
memerintah rakyatnya dengan tangan besi dan pembesar-pembesar menjalankan kuasanya 
dengan keras atas mereka. Tidaklah demikian di antara kamu. Barangsiapa ingin menjadi 
besar di antara kamu, hendaklah ia menjadi pelayanmu dan barangsiapa ingin menjadi 
terkemuka di antara kamu, hendaklah ia menjadi hambamu; sama seper> Anak Manusia 
datang bukan untuk dilayani, melainkan untuk melayani dan untuk memberikan nyawa-Nya  
menjadi tebusan bagi banyak orang." 

I   : Demikian;ah Injil Tuhan 
U : Terpujilah Kristus  

Renungan  

Doa Umat  
I : Tuhan bersabda ”Anak Manusia datang bukan untuk dilayani, melainkan untuk melayani 
dan untuk memberikan nyawa-Nya menjadi tebusan bagi banyak orang.” Maka marilah kita 
menyampaikan permohoan-permohoan kita dengan berkata: Dengarkanalh doa kami, ya 
Tuhan; 
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L : Semoga para pemimpin dunia yang beragama Katolik senan>asa menerima dan 
menghaya> tugas kepemimpinan sebagai pelayan demi kebahagiaan dan kesejahteraan 
rakyat yang dipimpinya. Marilah kita mohon …      
U : Dengarkanlah doa kami, ya Tuhan 

L : Semoga para pelayan Gereja semakin bertekun dalam pelayanan secara khusus para 
misionaris yang berkarya di tempat-tempat terpencil untuk tetap bahagia melayani para 
umatnya sehingga semakin banyak jiwa-jiwa diselamatkan. Marilah kita  mohon …   
U : Dengarkanlah doa kami, ya Tuhan 

L : Semoga se>ap anggota dalam keluarga hidup dalam kasih dan persaudaraan, saling 
menghorma>, dan melayani dengn tulus demi tercipta keluarga Katolik dalam paroki kita 
sesuai keluarga Kudus Nazareth. Marilah kita mohon …     
U : Dengarkanlah doa kami, ya Tuhan 

L : Marilah kita menyampaikan permohonan kita masing-masing  
(Hening)  Marilah kita mohon …     
U : Dengarkanlah doa kami, ya Tuhan 

L : Semoga kita semua yang hadir dalam perayaan kudus ini semakin mampu menghaya> 
semangat melayani bukan untuk dilayani dan mau berkorban demi kebahagiaan sesama kita 
yang menderita. Marilah kita mohon …     
U : Dengarkanlah doa kami, ya Tuhan 

I : Ya Tuhan demikianlah doa-doa yang kami sampaikan kepada-Mu dengan pengantaraan 
Kristus Tuhan kami;  
U : Amin 

LITURGI EKARISTI 

Lagu Persembahan 

Doa Persembahan 
I : Ya Tuhan ke dalam tangan-Mu kami persembahan seluruh hidup, karya dan keluarga kami. 
Semoga melalui korban Kudus-Mu hidup, karya dan keluarga kami semakin diberka>. Demi 
Kristus Tuhan kami, 
U : Amin  

Prefasi 
Kudus 
Doa Syukur Agung 
Bapa Kami (Dinyanyikan) 
Komuni 

Doa Penyerahan Umat Gereja Matraman kepada Santo Yoseph Tidur (Lihat lampiran) 
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Doa Sesudah Komuni 
I : Marilah berdoa, 
 Allah Bapa penyelenggara kehidupan kami. Kepada-Mu kami bersyukur karena 
rahmat-Mu menjadikan kami sebagai milik Putera-Mu Tuhan kami Yesus Kristus. Semoga 
kami selalu dilindungi, diberka> dan diarahkan kepada seluruh kehendak-Mu atas hidup, 
karya dan pelayanan kami, sehingga segalanya kami lakukan hanya terarah demi kemulian 
nama-Mu, demi Kristus Tuhan kami; 
U : Amin 

RITUS PENUTUP 

Berkat dan Perutusan 
Lagu Penutup (Mars Santo Yoseph) 

Hari VIII 
Kamis, 17 Maret 2022 

Tema: “St. Yoseph Bapa dengan Keberanian KreaXf” 
————————————————————————————————————————— 

RITUS PEMBUKA 

Komentator 

Selamat malam, salam sejahtera dan salam sehat. Semoga dalam kasih Tuhan kita Yesus 
Kristus kita berkumpul dalam kegembiraan dan sukacita untuk perayaan suci malam ini 
bersamaan Novena Hari VIII. Tema novena kita: “St. Yoseph Bapa dengan Keberanian 
Krea4f.”  

Perayaan Ekaris> akan dipimpin oleh Romo … 
Marilah kita bergembira dalam Tuhan dengan menyanyikan lagu pembuka. 

Lagu Pembuka (Lagu Santo Yoseph)   

Tanda Salib dan Salam 
I : Dalam nama Bapa dan Putera dan Roh Kudus  
U : Amin 
I : Semoga rahmat Tuhan kita Yesus Kristus, cinta kasih Allah, dan persekutuan Roh Kudus 

bersamamu 
U :  Dan bersama rohmu 
  
Pengantar  

Ajakan  
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I : Saudara-Saudari, putera-puteri Santo Yoseph yang berbahagia. Marilah kita bersama-
sama memberi salam hormat, pujian dan menyampaikan permohonan kita kepada Santo 
Yoseph pada Hari VIII novena kita.  

Doa Pujian, Hormat dan Permohonan Kepada Santo Yoseph (Lihat lampiran) 

Doa Tobat 
I : Saya mengaku, 
U :  Kepada Allah Yang Mahakuasa dan kepada Saudara sekalian bahwa saya telah berdosa 

dengan pikiran dan perkataan dengan perbuatan dan kelalaian. 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. 

I : Semoga Allah yang Mahakuasa mengasihani kita, mengampuni dosa kita dan menghantar 
kita ke hidup yang kekal.  

U : Amin 

Doa Pembuka    
I : Marilah berdoa,  
  Allah Bapa di dalam surga. Kami semua bersyukur karena Santo Yoseph yang telah 
Engkau pilih menjadi bapa bagi Putera-Mu Yesus Kristus Tuhan kami, adalah pribadi 
pemberani dan krea>f. Ia melakukan segala hal dengan keberanian yang berakar dalam iman. 
Ia melakukan perbuatan-perbuatan kecil yang sangat krea>f sehingga Tuhan Yesus 
bertumbuh dan berkembang dalam kegembiraan, di masa-masa kecilnya. Dalam diam Santo 
Yoseph  mengambil keputusan yang berani. Dalam diam ia mendengarkan kehendak Allah 
untuk melakukan >ndakan krea>f sehingga menyelamatkan Yesus dari ancaman Herodes. 
Semoga dalam perayaan suci ini kami semakin mampu meneladaninya. Demi Kristus Tuhan 
kami,  
U : Amin  

Bacaan I: Yer. 17:510 

Bacaan dari Kitab Yeremia 

Beginilah firman TUHAN: "Terkutuklah orang yang mengandalkan manusia, yang 
mengandalkan kekuatannya sendiri, dan yang ha>nya menjauh dari pada TUHAN! Ia akan 
seper> semak bulus di padang belantara, ia >dak akan mengalami datangnya keadaan baik; 
ia akan >nggal di tanah angus di padang gurun, di negeri padang asin yang >dak 
berpenduduk. Diberka>lah orang yang mengandalkan TUHAN, yang menaruh harapannya 
pada TUHAN! Ia akan seper> pohon yang ditanam di tepi air, yang merambatkan akar-
akarnya ke tepi batang air, dan yang >dak mengalami datangnya panas terik, yang daunnya 
tetap hijau, yang >dak kua>r dalam tahun kering, dan yang >dak berhen> menghasilkan 
buah. Betapa liciknya ha>, lebih licik dari pada segala sesuatu, ha>nya sudah membatu: 
siapakah yang dapat mengetahuinya? Aku, TUHAN, yang menyelidiki ha>, yang menguji 
ba>n, untuk memberi balasan kepada se>ap orang se>mpal dengan >ngkah langkahnya, 
se>mpal dengan hasil perbuatannya." 
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L : Demikianlah Sabda Tuhan 
U : Syukur kepada Allah  

Mazmur Tanggapan: Mzm.1:1-2,3,4,6 
Refrein: Berbahagialah orang yang menaruh kepercayaan-Nya pada Tuhan 

1. Berbahagialah orang yang >dak berjalan menurut nasihat orang fasik, yang >dak berdiri di 
jalan orang berdosa, dan yang >dak duduk dalam kumpulan pencemooh, tetapi yang 
kesukaannya ialah Taurat Tuhan, dan siang malam  merenungkannya. 

2. Ia seper> pohon, yang ditanam di tepi aliran air, yang menghasilkan buahnya pada 
musimnya, dan yang >dak layu daunnya; apa saja yang diperbuatnya berhasil. 

3. Bukan demikian orang fasik: mereka seper> sekam yang di>upkan angin. Sebab Tuhan 
mengenal jalan orang benar, tetapi jalan orang fasik menuju kebinasaan. 

Bait Pengantar Injil 
Refrein: Engkau telah menerima segala yang baik, sedangkan Lazarus segala yang buruk. 
Sekarang ia mendapat hiburan dan engkau sangat menderita! 

Bacaan Injil: Luk. 16:19-31 

Ada seorang kaya yang selalu berpakaian jubah ungu dan kain halus, dan se>ap hari ia 
bersukaria dalam kemewahan. Dan ada seorang pengemis bernama Lazarus, badannya 
penuh dengan borok, berbaring dekat pintu rumah orang kaya itu, dan ingin menghilangkan 
laparnya dengan apa yang jatuh dari meja orang kaya itu. Malahan anjing-anjing datang dan 
menjilat boroknya. Kemudian ma>lah orang miskin itu, lalu dibawa oleh malaikat-malaikat ke 
pangkuan Abraham. Orang kaya itu juga ma>, lalu dikubur. Dan sementara ia menderita 
sengsara di alam maut ia memandang ke atas, dan dari jauh dilihatnya Abraham, dan Lazarus 
duduk di pangkuannya. Lalu ia berseru, katanya: Bapa Abraham, kasihanilah aku. Suruhlah 
Lazarus, supaya ia mencelupkan ujung jarinya ke dalam air dan menyejukkan lidahku, sebab 
aku sangat kesakitan dalam nyala api ini. Tetapi Abraham berkata: Anak, ingatlah, bahwa 
engkau telah menerima segala yang baik sewaktu hidupmu, sedangkan Lazarus segala yang 
buruk. Sekarang ia mendapat hiburan dan engkau sangat menderita. Selain dari pada itu di 
antara kami dan engkau terbentang jurang yang tak terseberangi, supaya mereka yang mau 
pergi dari sini kepadamu ataupun mereka yang mau datang dari situ kepada kami >dak dapat 
menyeberang. Kata orang itu: Kalau demikian, aku minta kepadamu, bapa, supaya engkau 
menyuruh dia ke rumah ayahku, sebab masih ada lima orang saudaraku, supaya ia 
memperinga> mereka dengan sungguh-sungguh, agar mereka jangan masuk kelak ke dalam 
tempat penderitaan ini. Tetapi kata Abraham: Ada pada mereka kesaksian Musa dan para 
nabi; baiklah mereka mendengarkan kesaksian itu. Jawab orang itu: Tidak, bapa Abraham, 
tetapi jika ada seorang yang datang dari antara orang ma> kepada mereka, mereka akan 
bertobat. Jawab orang itu: Tidak, bapa Abraham, tetapi jika ada seorang yang datang dari 
antara orang ma> kepada mereka, mereka akan bertobat. Kata Abraham kepadanya: Jika 
mereka >dak mendengarkan kesaksian Musa dan para nabi, mereka >dak juga akan mau 
diyakinkan, sekalipun oleh seorang yang bangkit dari antara orang ma>." 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I   : Demikianlah Injil Tuhan    
U : Terpujilah Kristus  
 
Renungan  

Doa Umat  
I : Saudara-Saudari yang terkasih dalam Tuhan. Kita telah mendengar dan merenungkan 

firman Tuhan. Marilah kita mohonkan rahmatnya agar kita >dak mengalami situasi 
yang dialami orang yang kaya dengan yang dialami Lazarus. Kita menyampaikan 
permohoan kita dengan berseru: Dengarkanlah doa kami, ya Tuhan; 

L : Semoga Saudara-Saudari kita yang berpenghasilan cukup selalu membuka ha> untuk 
memberikan perha>an kepada yang miskin, lemah dan berkekurangan. Marilah kita 
mohon …      

U : Dengarkanlah doa kami, ya Tuhan 

L : Semoga Lembaga-lembaga sosial penyalur bantuan dapat memberikan bantuan kepada 
orang-orang yang sangat membutuhkan. Marilah kita mohon …      

U : Dengarkanlah doa kami, ya Tuhan 

L : Semoga saudara-saudari kita yang mengalami situasi hidup yang >dak menguntungkan 
karena kemiskinan, pembodohan mendapat perha>an dan bantuan yang layak dari 
umat Katolik tanpa harus menyakit ha> mereka. Marilah kita mohon …    

U : Dengarkanlah doa kami, ya Tuhan 

L : Semoga para donatur Gereja kita selau dilimpahi berkat dalam usaha, dianugerah rahmat 
kesehatan, kegembiraan dalam hidup mereka. Marilah kita mohon …    

U : Dengarkanlah doa kami, ya Tuhan 

L : Semoga kita semua yang hadiri di sini tergerak ha> untuk melakukan hal-hal kecil namun 
bisa memberi kegembiraan dan kebahgiaan bagi sesama saudara kita yang sedang 
mengalami kesulitan. Marilah kita mohon …      

U : Dengarkanlah doa kami, ya Tuhan 

I : Ya Tuhan demikianlah doa-doa yang kami sampaikan kepada-Mu. Semoga Engkau  
mendengar dan mengabulkannnya, demi Kristus Tuhan kami; 
U: Amin  

LITURGI EKARISTI 

Lagu Persembahan 

Doa Persembahan 
I: Ya Tuhan, bersama ro> dan anggur ini kami persembahkan kepada-Mu segala niat baik, 
pengorbanan dan pemberian umat-Mu bagi keselamatan saudara-saudari kami yang 
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berkekurangan. Semoga melaui korban Putra-Mu segala pemberian mereka semakin bernilai 
dalam hidup mereka. Demi Kristus Tuhan kami,  
U : Amin 
  
Prefasi  
Kudus 
Doa Syukur Agung 
Bapa kami (Dinyanyikan) 
Komuni 

Doa Penyerahan Umat Gereja Matraman kepada Santo Yoseph Tidur (Lihat lampiran) 

Doa Sesudah Komuni 
I : Marilah berdoa, 
 Ya Tuhan, kami bersyukur kepada-Mu atas segala kemurahan kasih-Mu yang selalu 
melimpah dalam hidup kami secara khusus rahmat persatuan kami dengan Putra-Mu dalam 
perayaan suci malam ini. Kami mohon berkat-Mu agar dalam bimbingan dan tuntunan Roh-
Mu kami semakin tergerak melakukan >ndakan memberi dari kekurangan maupun kelebihan 
kami untuk membantu sesama kami yang sedang berkekurangan. Demi Kristus Tuhan kami, 
U : Amin  

RITUS PENUTUP 

Berkat dan Perutusan 
Lagu Penutup (Mars Santo Yoseph) 

Hari IX  
Jumat, 18  Maret 2022 

Tema:  “St. Yoseph Bapa yang Mendidik, Menumbuhkan dan Menjaga Umat” 
————————————————————————————————————————— 

RITUS PEMBUKA 

Komentator 

Selamat malam Romo, suster, Bapa Ibu putra-putri Santo Yoseph. Pada hari ke 9 kita akan 
mengakhiri novena kita dan besok kita akan bersukacita merayakan hari Raya Santo Yoseph 
Pelindung Paroki kita. Malam ini kita akan merenungkan tema “St. Yoseph Bapa yang 
Mendidik, Menumbuhkan dan Menjaga Umat.”  

Perayaan Ekaris> malam ini dipimpin oleh Romo … 

Marilah kita mengawali perayaan ini dengan lagu pembuka. 
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Lagu Pembuka (Lagu Santo Yoseph) 

Tanda Salib dan Salam 
I : Dalam nama Bapa dan Putera dan Roh Kudus  
U : Amin 
I : Semoga rahmat Tuhan kita Yesus Kristus, cinta kasih Allah, dan persekutuan Roh Kudus 

bersamamu 
U :  Dan bersama rohmu 

Pengantar  

Ajakan  
I : Saudara-Saudari, putera-puteri Santo Yoseph yang berbahagia. Marilah kita bersama-

sama memberi salam hormat, pujian dan menyampaikan permohonan kita kepada St. 
Yoseph pada Hari IX novena kita.  

Doa Pujian, Hormat dan Permohonan Kepada Santo Yoseph (Lihat lampiran) 

Doa Tobat 
I : Saya mengaku, 
U :  Kepada Allah Yang Mahakuasa dan kepada Saudara sekalian bahwa saya telah berdosa 

dengan pikiran dan perkataan dengan perbuatan dan kelalaian. 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. 

I : Semoga Allah Yang Mahakuasa mengasihani kita, mengampuni dosa kita dan menghantar 
kita ke hidup yang kekal.  

U : Amin 

Doa Pembuka    
I : Marilah berdoa, 
  Kami bersyukur kepada-Mu ya Tuhan atas penyertaan-Mu, sehingga novena kami 
sampai pada Hari IX malam ini. Kami bersyukur atas keutamaan-keutamaan Santo Yoseph 
sebagai teladan dalam hidup kami. Semoga dalam perayaan suci ini kami dimampukan untuk 
menempatkan Santo Yoseph dalam keluarga, dalam kerja dan kegiatan kami sebagai pribadi 
yang mendidik, menumbuhkan dan se>a menjaga kami. Demi Kristus Tuhan kami, 
U : Amin 

Bacaan I: Kej. 37:3-4,12-13a,17b28 

Bacaan dari Kitab Kejadian  

Israel lebih mengasihi Yusuf dari semua anaknya yang lain, sebab Yusuf itulah anaknya yang 
lahir pada masa tuanya; dan ia menyuruh membuat jubah yang maha indah bagi dia. Setelah 
dilihat oleh saudara-saudaranya, bahwa ayahnya lebih mengasihi Yusuf dari semua 
saudaranya, maka bencilah mereka itu kepadanya dan >dak mau menyapanya dengan 
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ramah. Pada suatu kali pergilah saudara-saudaranya menggembalakan kambing domba 
ayahnya dekat Sikhem. Lalu Israel berkata kepada Yusuf: "Bukankah saudara-saudaramu 
menggembalakan kambing domba dekat Sikhem? Marilah engkau kusuruh kepada mereka." 
Sahut Yusuf: "Ya bapa." Lalu kata orang itu: "Mereka telah berangkat dari sini, sebab telah 
kudengar mereka berkata: Marilah kita pergi ke Dotan." Maka Yusuf menyusul saudara-
saudaranya itu dan didapa>nyalah mereka di Dotan. Dari jauh ia telah kelihatan kepada 
mereka. Tetapi sebelum ia dekat pada mereka, mereka telah bermufakat mencari daya upaya 
untuk membunuhnya. Kata mereka seorang kepada yang lain: "Lihat, tukang mimpi kita itu 
datang! Sekarang, marilah kita bunuh dia dan kita lemparkan ke dalam salah satu sumur ini, 
lalu kita katakan: seekor binatang buas telah menerkamnya. Dan kita akan lihat nan>, 
bagaimana jadinya mimpinya itu!" Ke>ka Ruben mendengar hal ini, ia ingin melepaskan 
Yusuf dari tangan mereka, sebab itu katanya: "Janganlah kita bunuh dia!” Lagi kata Ruben 
kepada mereka: "Janganlah tumpahkan darah, lemparkanlah dia ke dalam sumur yang ada di 
padang gurun ini, tetapi janganlah apa-apakan dia" ?maksudnya hendak melepaskan Yusuf 
dari tangan mereka dan membawanya kembali kepada ayahnya. Baru saja Yusuf sampai 
kepada saudara-saudaranya, merekapun menanggalkan jubah Yusuf, jubah maha indah yang 
dipakainya itu. Mereka membawa dia dan melemparkan dia ke dalam sumur. Sumur itu 
kosong, >dak berair. Kemudian duduklah mereka untuk makan. Ke>ka mereka mengangkat 
muka, kelihatanlah kepada mereka suatu kafilah orang Ismael datang dari Gilead dengan 
untanya yang membawa damar, balsam dan damar ladan, dalam perjalanannya mengangkut 
barang-barang itu ke Mesir. Lalu kata Yehuda kepada saudara-saudaranya itu: "Apakah 
untungnya kalau kita membunuh adik kita itu dan menyembunyikan darahnya? Marilah kita 
jual dia kepada orang Ismael ini, tetapi janganlah kita apa-apakan dia, karena ia saudara kita, 
darah daging kita." Dan saudara-saudaranya mendengarkan perkataannya itu. Ke>ka ada 
saudagar-saudagar Midian lewat, Yusuf diangkat ke atas dari dalam sumur itu, kemudian 
dijual kepada orang Ismael itu dengan harga dua puluh syikal perak. Lalu Yusuf dibawa 
mereka ke Mesir. 

I : Demikianlah Sabda Tuhan 
U : Syukur kepada Allah  

Mazmur Tanggapan: Mzr: 105:16-17,1819,20-21 
Refrein: Ingatlah perbuatan-perbuatan Ajaib yang dilakukan Tuhan 

1. Ke>ka Tuhan mendatangkan kelaparan ke atas tanah Kanaan, dan menghancurkan seluruh 
persediaan makanan, diutus-Nyalah seorang mendahului mereka yakni Yusuf, yang dijual 
menjadi budak 

2. Kakinya diborgol dengan belenggu, lehernya dirantai dengan besi, sampai terpenuhilah  
nubuatnya dan firman Tuhan membenarkan dia 

3. Raja menyuruh melepaskan dia, penguasa para bangsa  membebaskannya, dan mengelola 
segala  harta kepunyaannya.  

Bait Pengantar Injil 
Refrein: Begitu besar kasih karunia Allah akan dunia ini, sehingga Ia telah mengaruniakan 
anak-Nya  yang tungggal, supaya se@ap orang yang percaya kepada-Nya beroleh hidup yang 
kekal.  
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Bacaan Injil: Mat. 21:33-43,45-46 

"Dengarkanlah suatu perumpamaan yang lain. Adalah seorang tuan tanah membuka kebun 
anggur dan menanam pagar sekelilingnya. Ia menggali lobang tempat memeras anggur dan 
mendirikan menara jaga di dalam kebun itu. Kemudian ia menyewakan kebun itu kepada 
penggarap-penggarap lalu berangkat ke negeri lain. Ke>ka hampir >ba musim pe>k, ia 
menyuruh hamba-hambanya kepada penggarap-penggarap itu untuk menerima hasil yang 
menjadi bagiannya. Tetapi penggarap-penggarap itu menangkap hamba-hambanya itu: 
mereka memukul yang seorang, membunuh yang lain dan melempari yang lain pula dengan 
batu. Kemudian tuan itu menyuruh pula hamba-hamba yang lain, lebih banyak dari pada 
yang semula, tetapi merekapun diperlakukan sama seper> kawan-kawan mereka. Akhirnya ia 
menyuruh anaknya kepada mereka, katanya: Anakku akan mereka segani. Tetapi ke>ka 
penggarap-penggarap itu melihat anaknya itu, mereka berkata seorang kepada yang lain: Ia 
adalah ahli waris, mari kita bunuh dia, supaya warisannya menjadi milik kita.Mereka 
menangkapnya dan melemparkannya ke luar kebun anggur itu, lalu membunuhnya. Maka 
apabila tuan kebun anggur itu datang, apakah yang akan dilakukannya dengan penggarap-
penggarap itu?" Kata mereka kepada-Nya: "Ia akan membinasakan orang-orang jahat itu dan 
kebun anggurnya akan disewakannya kepada penggarap-penggarap lain, yang akan 
menyerahkan hasilnya kepadanya pada waktunya. "Kata Yesus kepada mereka: "Belum 
pernahkah kamu baca dalam Kitab Suci: Batu yang dibuang oleh tukang-tukang bangunan 
telah menjadi batu penjuru: hal itu terjadi dari pihak Tuhan, suatu perbuatan ajaib di mata 
kita. Sebab itu, Aku berkata kepadamu, bahwa Kerajaan Allah akan diambil dari padamu dan 
akan diberikan kepada suatu bangsa yang akan menghasilkan buah Kerajaan itu. Ke>ka 
imam-imam kepala dan orang-orang Farisi mendengar perumpamaan-perumpamaan Yesus, 
mereka menger>, bahwa merekalah yang dimaksudkan-Nya. Dan mereka berusaha untuk 
menangkap Dia, tetapi mereka takut kepada orang banyak, karena orang banyak itu 
menganggap Dia nabi. 

I : Demikianlah Injil Tuhan 
U : Terpujilah Kristus  
 
Renungan  
Doa Umat  
I : Saudara-Saudari yang terkasih. Marilah menghadap Bapa Tuhan Kita Yesus Kristus dengan 
penuh iman dan harapan, kita menyampaikan permohonan-permohoan kita: 

L : Bagi kedua pastor kita, semoga Santo Yoseph selalu melindungi, menjaga dan memberka> 
kedua pastor kami agar penuh kegembiraan dan sukacita dalam melayani umat di Paroki ini. 
Marilah kita mohon … 

U : Dengarkanlah doa kami ya Tuhan. 

L : Bagi Para pengurus Gereja, semoga Santo Yoseph pekerja yang se>a menginspirasi se>ap 
pengurus Gereja agar dengan segenap jiwa dan raga, pengorbanan yang tulus demi 
kemajuan Gereja. Marilah kita mohon …  

U. Dengarkanlah doa kami ya Tuhan. 
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L : Bagi para donator di paroki, semoga segala kebaikan dan pengorbaan tulus mereka selau 
diberka> agar usaha mereka semakin sukses. Marilah kita mohon …     
U : Dengarkanlah doa kami, ya Tuhan 

L : Bagi orang muda Paroki Matraman, semoga Santo Yoseph senan>asa melindungi dan 
menjaga orang-orang muda di paroki kita agar tetap se>a, teguh dalam iman di tengah 
berbagai godaan duniawi. Marilah kita mohon …                                 

U : Dengarkanlah doa kami, ya Tuhan 

L : Semoga kita semua yang hadir dalam perayaan suci dan penutupan novena malam ini 
dianugerahi kesehatan, kebahagiaan dan keselamatan dalam se>ap situasi hidup kita. 
Marilah kita mohon …     

U. Dengarkanlah doa kami, ya Tuhan 

I : Demikianlah doa-doa yang kami sampaikan kepadaMu Sebab Engkaulah Tuhan kami yang 
hidup dan berkuasa, Allah sepanjang segala masa; 
U : Amin 

LITURGI EKARISTI 

Lagu Persembahan 

Doa Persembahan 
I : Bapa di dalam surga, ke dalam tangan-Mu kami persembahkan kehidupan paroki kami, 
segala kegiatan dan situasi umat-Mu. Semoga dalam korban Kudus Putra-Mu, hidup, rencana 
kegiatan kami serta keadaan umat-Mu senan>asa diberka>. Demi Kristus Tuhan kami yang 
hidup dan berkuasa, kini dan sepanjang segala masa;  
U : Amin  

Prefasi 
Kudus 
Doa Syukur Agung 
Bapa kami (Dinyanyikan) 
Komuni 

Doa Penyerahan Umat Gereja Matraman kepada Santo Yoseph Tidur (Lihat lampiran) 

Doa sesudah Komuni 
I  :  Marilah berdoa, 
 Ya Tuhan, segala pujian, hormat dan kemuliaan kami haturkan kepada-Mu karena 
kasih se>a-Mu bersama kami selama 9 hari novena kepada Santo Yoseph. Perolehkanlah bagi 
kami rahmat dari keutamaan-keutamaan Santo Yoseph dan mampukan kami dengan 
bimbingan-Mu agar mampu menghaya> dalam kehidupan kami baik dalam kelaurga, dalam 
Gereja maupun dalam masyarakat. Doa ini kami sampaikan kepada-Mu dengan  
pengantaraan Kristus Tuhan kami  yang hidup dan berkuasa, Allah, kini dan sepanjang segala 
masa, 
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U : Amin  

RITUS PENUTUP 

Berkat dan Perutusan 
Lagu Penutup (Mars Santo Yoseph) 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LAMPIRAN 

Doa-Doa Novena kepada Santo Yoseph 

Pujian Kepada Santo Yoseph  

I : Salam, Penjaga Sang Penebus, Mempelai Santa Perawan Maria! Kepadamu Allah 
mempercayakan Putera-Nya yang tunggal. Di dalam dirimu, Maria menaruh 
kepercayaannya, bersamamu Yesus menjadi manusia. Santo Yusuf, kepada kami juga  
perlihatkan dirimu seorang bapa dan bimbing kami di jalan kehidupan. Perolehkan bagi 
kami rahmat, belas kasih, dan keberanian, serta lindungi kami dari se>ap kejahatan.  

U : Terpujilah Santo Yusuf, engkau memperoleh rahmat untuk berada bersama Yesus dan 
Maria. Dan melalui pekerjaanmu, engkau telah menopang hidup keluarga Nazaret  
dengan pengorbanan, penuh cinta dan pengabdian. Kami mohon, bantulah kami supaya 
kami dapat melaksanakan pekerjaan kami sehari-hari dengan tanggungjawab dan 
semangat Kris>ani,  dan mempersembahkannya  demi kemuliaan Allah.   

Seruan: 

I-U: Santo Yusuf, Penjaga Yesus dan Suami Suci Maria, engkau menghabiskan seluruh 
hidupmu untuk melaksanakan kewajibanmu dengan sempurna. Engkau memelihara 
Keluarga Kudus Nazaret dengan pekerjaan tanganmu. Lindungi mereka yang 
mempercayakan diri kepadamu. Engkau mengenal harapan dan kerinduan mereka. 
Mereka datang kepadamu karena mereka tahu bahwa engkau memahami dan 
melindungi mereka. Engkau memahami ar>nya pencobaan, kelelahan, dan pekerjaan. 
Namun dalam persoalan kehidupan itu, ha>mu penuh dengan kedamaian dan suka 
gembira karena kedekatanmu dengan Putera Allah dan Maria, Bunda-Nya yang lembut.  

Permohonan kepada Santo Yoseph  

I :   Ya Allah, kami mohon kepada-Mu dengan perantaraan Santo Yusuf, tukang kayu dari 
Nazaret, pekerja yang penuh pengorbanan, supaya kami dapat menopang keluarga kami 
melalui pekerjaan yang layak dan mampu mencukupi keluarga kami serta bertumbuh 
dalam hidup dan kasih kepada-Mu dan sesama.  

U: Santo Yusuf yang mulia, terdorong oleh keyakinan akan kekuatanmu, aku mohon supaya 
engkau melindungiku di dalam jurang kesedihanku. Aku percaya bahwa >dak ada 
seorangpun yang akan menolak permohonanmu. Jadilah pembelaku, terutama pada 
saat kema>anku, dan mohonkanlah rahmat bagi jiwaku, ke>ka jiwaku terlepas dari 
badanku dan berisi>rahat di tangan Tuhan. Santo Yusuf yang baik, suami Maria, 
lindungilah kami; jadilah pembela bagi Gereja dan Tahta Suci dan lindungilah 
orangtuaku, sahabat-sahabatku dan semua orang yang telah berbuat baik dalam 
hidupku.  
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I-U : Santo Yusuf yang mulia, teladan pekerja yang bekerja mengucurkan keringat, 
mohonkanlah bagiku rahmat untuk menghaya> pekerjaan sebagai sebuah korban atas 
segala dosa. Bantulah aku untuk bekerja dengan penuh kesadaran, melaksanakan 
tanggungjawabku dengan se>a dan menjauhkan dari kesenangan diri; ajarilah aku 
bekerja dengan rasa syukur dan kegembiraan, dengan kesungguhan dan kejujuran  
melalui talenta yang diberikan Allah kepadaku. Ajarilah aku bekerja dengan keheningan, 
ha>-ha> dan kesabaran supaya kesulitan-kesulitan >dak membuatku menjadi lelah.  
Sadarkanlah aku senan>asa akan kefanaanku supaya aku >dak membuang-buang waktu 
dan talenta dan jatuh dalam keberhasilan yang semu. Semoga aku bekerja seturut 
teladanmu, Santo Yusuf. Amin.  

Doa Penyerahan Umat Gereja Matraman kepada Santo Yoseph Tidur

L : Santo Yoseph Bapa Pengasuh Yesus, engkau telah menyelesaikan tugas mulia dari Allah 
Bapa yang diberikan dalam >durmu dengan gemilang. Dengan tekun engkau 
menanggapi panggilan Allah, memas>kan perlindungan terhadap Keluarga Kudus.  

U : Dalam >durmu Allah memberi tugas untuk mengambil Santa Maria sebagai istri, 
menyatakan nama Anak Manusia, Yesus, melarikan keluarga kudus ke Mesir dan ke>ka 
ancaman telah mereda, engkau mengantar kembali keluarga kudus ke Nazaret. 

L : Setelah se>ap mimpimu, engkau segera bangkit dan menjalani iman-mu. Engkau 
membuk>kan kepada kami bahwa iman >dak menghilangkan engkau dari dunia, tetapi 
menarik engkau lebih dalam ke dalamnya.  

U : Persoalan hidup yang kau alami sejak bertunangan dengan Maria >dak membuatmu 
putus asa melainkan membuk>kan kepada dunia bahwa persoalan dan tantangan 
hidup melahirkan berkat tak terhingga, jika dijalani dengan semangat korban, 
ketulusan, dan penyerahan diri secara total pada Allah.  

L : Maka kami mohon kepadamu, Santo Yoseph doakan kami umat Paroki Matraman pada 
Yesus putramu agar Allah berbicara pula kepada kami dalam “>dur”, dan ke>ka bangun 
dari ">dur" kami segera menanggapi panggilan dan perutusan Allah dalam hidup kami.  

U : Sebagaimana karunia cinta kasih dalam Keluarga Kudus dipercayakan kepadamu, 
semoga engkau memberikan karunia cinta kasih kepada keluarga kami agar dapat 
meneruskannya dalam keseharian kami, sebab kami juga adalah anak dari sebuah 
keluarga yang tercipta karena rahmat karunia cinta kasih Allah yang terwujud dalam 
cinta kasih kedua orangtua kami.  

L : Bantulah kami mengenali bahaya yang mengancam keluarga kami sendiri dan untuk 
melindungi mereka dari bahaya. Sadarkanlah kami akan panggilan Tuhan untuk 
membuat rumah bagi Yesus di ha> kami, keluarga, paroki dan komunitas kami. 
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U : Ya Santo Yoseph yang menerima perutusan saat >dur, doakanlah segala kekua>ran, 
kegelisahan dan kebutuhan hidup kami umat Paroki Matraman dalam >durmu di 
hadirat Allah. Amin.  

( YAL/2021 ) 
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