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PENGANTAR
Kakak-kakak Pendamping Rekat yang terkasih, hari ini kembali kita
memasuki masa kalendarium liturgi kita yang baru, dan kita mengawalinya
dengan masa Adven. Tema Ibadat Masa Adven kita kali ini adalah Menuju ke
Betlehem. Ibadat kali ini mengambil dari bacaan-bacaan Injil sesuai dengan
kalender liturgi yang ada dan dibagi dalam 4 kali pertemuan.
Adapun tema -tema dari pertemuan pendampingan Remaja kali ini adalah:
1. Berjaga
2. Bertobat
3. Bersaksi
4. Bersatu
Harapan yang akan dibangun dari tema-tema ini adalah melalui masa
Adven ini ingin mengajak adik-adik remaja untuk senantiasa berjaga
menantikan kedatangan Tuhan, sambil terus berusaha untuk bertobat dan
membangun kesaksian hidup di tengah keluarga, sekolah, Gereja dan
masyarakat. Dengan tujuan dapat menyiapkan diri untuk dapat mengalami
persatuan dengan Sang Immanuel Allah yang menjadi manusia yang hadir
dalam diri Yesus yang kita rayakan dalam peristiwa Natal. Sehingga masa
Adven menjadi masa penantian yang penuh pengharapan, karena
merindukan kehadiran Sang Juruselamat dunia.
Dalam tahun yang baru ini, kita juga akan mengawali dengan semangat
Arah Dasar Gereja Keuskupan Surabaya tahun 2023 yang mengambil tema
“Menghidupi Yesus di tengah Keluarga”. Harapan yang terkandung di sini
adalah mengajak adik-adik remaja untuk semakin mengenal keluarga,
mencintai keluarga dan juga dapat menjadi saluran berkat Tuhan di tengah
keluarga seperti Yesus yang juga mengenal, mencintai dan menjadi Berkat
bagi Keluarga-Nya yakni Bunda Maria dan Bapa Yosef.
Akhirnya mari kita bangun semangat berjaga, bertobat, bersaksi dan
bersatu ini dalam pendalaman iman remaja masa Adven ini. Semoga melalui
ibadat masa Adven ini, kita semua senantiasa dapat menjadi sarana bagi
adik-adik remaja kita untuk semakin menghayati makna persekutuan muridmurid Kristus yang semakin dewasa dalam iman, guyub penuh pelayanan dan
misioner yang senantiasa dibangun mulai dari keluarga.
Selamat memasuki masa Adven
Salam Sehat Selalu
Tuhan memberkati!
Ketua Komisi Remaja Katolik
Keuskupan Surabaya
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CATATAN ALUR BAHAN IBADAT

Lagu Pembuka
Lagu Pembuka diberikan agar dapat membawa remaja masuk dalam suasana
ibadat di awal pertemuan. Lagu dapat diganti dengan judul lain dengan tujuan
serupa.
Pengantar
Pengantar disampaikan oleh pendamping dengan tujuan untuk memberikan
gambaran umum pesan dan benang merah ibadat hari itu.
Penyalaan Lilin Adven
Mengawali ibadat Adven dengan penyalaan lilin bergiliran tiap Minggunya.
Pendamping menyiapkan lingkaran Adven dan lilin untuk digunakan tiap
pertemuan ibadat.
Doa Pembuka
Doa Pembuka dapat didoakan oleh remaja atau pendamping, dapat juga
diganti dengan doa spontan dari remaja.
Bacaan Kitab Suci
Bacaan dari Kitab Suci, yang dipilih untuk mendukung tema ibadat, sesuai
bacaan liturgi di minggu Adven.
Renungan
Peneguhan singkat yang diambil dari bacaan Kitab Suci untuk menjadi pesan
bagi remaja dan keluarga.
Doa Penutup
Doa penutup dapat didoakan oleh remaja, atau diganti dengan doa spontan.
Lagu Penutup
Lagu Penutup sebagai lagu penutup
disesuaikan dengan tema ibadat.

pertemuan,

sedapat

mungkin

Lampiran Doa Litani Keluarga Menantikan Kedatangan Tuhan Yesus
Remaja didorong untuk mendoakan litani ini bersama orangtua di rumah
ketika doa bersama dalam keluarga selama masa Adven.
Catatan:
Pendamping menyediakan lingkaran dan lilin Adven untuk keperluan ibadat.
iv

DAFTAR ISI
Cover Dalam
Pengantar
Catatan Alur
Daftar Isi

ii
iii
iv
v

Pertemuan 1 Berjaga - 1

Pertemuan 3 Bersaksi - 13

Pertemuan 2 Bertobat - 7

Pertemuan 4 Bersatu - 19
Natal
Kelahiran Yesus
Lampiran Doa Litani Keluarga Menantikan Kedatangan Tuhan Yesus

v

25

PERTEMUAN 1

berjaga

berJAGA
Lagu Pembuka

Sambutlah Juruselamat

Arahkan pandanganmu dan lihatlah
Dunia sekitarmu menderita
Penindasan meraja, pertikaian
Namun Tuhan menyapa penuh cinta
Reff
Mari bangkit segera jadi cahaya di sekitarmu
Bersandarlah pada Sabda Tuhan
Dialah Juruselamat dunia
Semua bangsa rindu pada Tuhan
Mengharapkan terang-Nya bercahaya
Mari bersatu padu hidup damai
Siap untuk menyambut Tuhan kita
Reff
https://youtu.be/qllAMzMqSqY
Pengantar
Teman Remaja yang terkasih, senang sekali kita sudah mulai memasuki
masa Adven. Kita diajak untuk menyiapkan hati menyambut kehadiran Yesus
dalam Natal. Selain itu, masa Adven ini juga menjadi awal perjalanan kita
selama setahun ke depan untuk mendalami tema Menghidupi Yesus dalam
Keluarga. Oleh karena itu, mengawali Masa Adven ini, kami mau mengajak
teman-teman untuk menyadari dan menghayati arti keluarga sebagai
anugerah pemberian dari Tuhan.
Penyalaan Lilin Adven
Tanda Salib dan Salam
P Dalam nama Bapa dan Putera dan Roh Kudus.
U Amin.
P Semoga rahmat Tuhan kita Yesus Kristus cinta kasih Allah, dan
persekutuan Roh Kudus selalu beserta kita.
U Sekarang dan selama-lamanya.
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Penyalaan Lilin Adven
P: Tuhan, terangilah umat-Mu dengan cahaya kasih-Mu.
U: Agar kami semua dapat menjadi cahaya bagi sesama.
(Pendamping menyalakan lilin adven I)
P: Ya Bapa, berbelaskasihlah kepada kami, para hamba-Mu yang merindukan
Putera-Mu, cahaya kehidupan sejati. Nyalakanlah harapan kami yang gelap
ini akan kehadiran Putera-Mu yang menjadi penerang bagi hidup kami.
Bagaikan nyala lilin yang semakin terang, demikianlah kami mohon agar hidup
kami semakin diterangi oleh kehadiran Kristus. Semoga kami semua mampu
menjadi persekutuan murid-murid Kristus yang semakin dewasa dalam iman,
guyub, penuh pelayanan dan misioner. Demi Kristus, Tuhan dan Juruselamat
kami, sepanjang segala masa.
U: Amin
Pernyataan Tobat
P Teman-teman sebelum memulai ibadat Adven hari ini mari kita akui dan
sesali segala dosa kita dengan menyatakan tobat kita. Saya mengaku ...
Doa Pembuka
Allah Bapa yang Maha kuasa, kami bersyukur atas segala rahmat-Mu
dalam hidup keluarga kami. Semoga dengan kehadiran-Mu di tengah-tengah
keluarga kami, kami dapat semakin menghayati hidup dalam keluarga kami.
Semoga Roh Kudus-Mu senantiasa menyertai kami sekeluarga. Dengan
pengantaraan Kristus, Guru dan Tuhan kami. Amin.
Bacaan Kitab Suci
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Matius 24:37-44
Nasihat supaya berjaga-jaga

"Sebab sebagaimana halnya pada zaman Nuh, demikian pula halnya kelak
pada kedatangan Anak Manusia. 38 Sebab sebagaimana mereka pada zaman
sebelum air bah itu makan dan minum, kawin dan mengawinkan, sampai
kepada hari Nuh masuk ke dalam bahtera, 39 dan mereka tidak tahu akan
sesuatu, sebelum air bah itu datang dan melenyapkan mereka semua,
demikian pulalah halnya kelak pada kedatangan Anak Manusia. 40Pada waktu
itu kalau ada dua orang di ladang, yang seorang akan dibawa dan yang lain
akan ditinggalkan; 41 kalau ada dua orang perempuan sedang memutar batu
kilangan, yang seorang akan dibawa dan yang lain akan ditinggalkan.
42
Karena itu berjaga-jagalah, sebab kamu tidak tahu pada hari mana Tuhanmu
datang. 43 Tetapi ketahuilah ini: Jika tuan rumah tahu pada waktu mana pada
malam hari pencuri akan datang, sudahlah pasti ia berjaga-jaga, dan tidak
3

akan membiarkan rumahnya dibongkar. 44 Sebab itu, hendaklah kamu juga
siap sedia, karena Anak Manusia datang pada saat yang tidak kamu duga."
Renungan
Teman Remaja yang terkasih, senang bisa berjumpa lagi dalam ibadat
Masa Adven ini. Masa Adven tahun 2022, secara khusus, mengawali
rangkaian perjalanan pendalaman iman kita selama setahun ke depan yang
mengambil tema Menghidupi Yesus dalam Keluarga.
Setelah setahun lalu, teman-teman sudah berpartisipasi dalam kegiatan
Duta Ekaristi, yang mengajak kita semua kembali mencintai Ekaristi, sekarang
saatnya teman-teman diutus kembali ke keluarga masing-masing. Mengajak
keluarga untuk menghadirkan Yesus dalam hidup sehari-hari. Gimana
caranya kak?
Start kita adalah dengan menyadari kembali apa arti keluarga. Apa sih
sebenarnya Keluarga itu? Teman Remaja pasti memiliki pendapat pribadi
tentang arti keluarga. Ada yang menyebutnya sebagai sumber kekuatan,
inspirasi, MIP (most important person), atau bahkan mungkin juga merasakan
sebagai tekanan, kekangan, tuntutan, dan sebagainya. Ya, bermacam
pandangan dan pengalaman. Oleh karena itu, kakak mau mengajak Teman
Remaja untuk tahu apa makna keluarga menurut ajaran iman kita.
Sebagai awal, kakak mau bertanya dulu nih, sewaktu ulang tahun mungkin
kalian pernah menerima hadiah kado. Meski mungkin terkadang hadiah
kadonya itu kurang sesuai dengan keinginan kita. Pinginnya sepatu merk A,
eh dapatnya sendal, atau pinginnya diberi tas ransel, eh isi kadonya malah
tas laptop Hehehe. Tapi bagaimanapun juga, kita pasti merasa senang
banget ya, mendapat perhatian seperti itu, karena merasa diperhatikan,
disayangi, dipedulikan oleh si pemberi.
Kita pun mengerti bahwa pemberian itu memang berasal dari niat dan
kemurahan hati si pemberi, dengan tujuan baik pula. Kita sungguh menjaga
dengan sepenuh hati pemberian tersebut, karena menghargai si pemberi.
Ketika diberi kaos, sepatu, barang-barang lain, kita sungguh menjaga, biar
awet dan tidak lekas rusak. Kalau diberi kue, coklat, boba drink, dan lainnya,
kita ambil foto selfie agar kenangannya tetap ada, meski makanan dan
minumannya sudah pindah di perut. Di dalam sebuah pemberian, ada hati
dari si pemberi.
Nah Teman Remaja terkasih, dalam ibadat Adven ini, Gereja kembali
menyadarkan kita semua tentang hakekat keluarga sebagai anugerah rahmat
pemberian Allah. Keluarga adalah PEMBERIAN dari Allah. Coba kita
renungkan pertanyaan ini, siapakah dari kita, yangsebelum lahir, bisa memilih
atau memesan tipe orang tua tertentu? Tidak ada tentunya. Ketika kita la4

hir ke dunia, kita tidak bisa memilih orang tua atau keluarga dari suku
tertentu, warna kulit tertentu, bangsa tertentu, dan sebagainya. Kita lahir,
jebret langsung masuk keluarga tersebut. Artinya, baik kita sendiri, maupun
keluarga di mana kita menjadi anggotanya, pada dasarnya menjadi sebuah
pemberian bagi satu sama lain. Dan bahkan, dalam diri tiap keluarga ada
Allah Sang Pemberi Rahmat keluarga tersebut.
Keluarga itu berasal dari hati Allah, pemberian yang indah dari Allah.
Artinya lahirnya sebuah keluarga bukan semata ada karena keinginan
manusia saja. Mungkin awalnya Ayah dan Ibu saling tertarik satu sama lain
dan menjalin relasi kasih hingga menerima Sakramen Perkawinan. Tapi juga
mesti disadari bahwa perjumpaan dan relasi Ayah dan Ibu itu juga terjadi
berkat rahmat Allah, menjadi bagian dari rancangan-Nya dalam misteri ilahiNya. Sejak awal mula, Allah sendiri menghendaki manusia untuk hidup dalam
persekutuan, dalam sebuah keluarga. Allah membentuk keluarga dan
mengajaknya untuk berpartisipasi pula dalam misi mulia dan indah. Wow!
Nah, masa Adven ini dapat menjadi momen luar biasa bagi kita semua
untuk kembali melihat betapa berharganya keluarga di hadapan Allah. Di
masa Adven ini, kita berjalan menuju Betlehem, bersama Bunda Maria dan
Bapa Yosef, untuk menyambut lahirnya Yesus Sang Juruselamat. Yesus
adalah pemberian terindah dari Allah bagi manusia. Pemberian yang lahir
hadir dalam keluarga. Kelahiran Yesus Allah Putra dalam keluarga mau
menyatakan pula kehendak Allah yang memulihkan keluarga.
Mengingat kembali keluarga sebagai pemberian Allah, oleh karena itu
marilah di masa Adven ini kita membangun sikap untuk menjaga keluarga kita
agar tetap rukun, penuh kasih dan teguh iman. Seperti dalam bacaan hari ini,
yang mengajak kita untuk siap sedia berjaga-jaga setiap saat karena kita
tidak tahu kapan kedatangan Anak Manusia.
Apa yang bisa Teman Remaja lakukan untuk menjaga keluargamu? Selalu
doakan orang tua dan saudaramu setiap hari, ajak mereka juga untuk berdoa
bersama, atau pergi merayakan Misa bersama-sama. Teruslah jaga
kebersamaan dan komunikasi dengan baik dalam keluargamu, jadikan
mereka prioritas juga dalam keseharianmu. Jagalah juga dirimu dan
keluargamu dari hal-hal buruk yang bisa memberi pengaruh negatif misal
gaya hidup konsumtif, informasi dan tontonan negatif, dan sebagainya.
Semoga awal perjalananmu, bersama Bunda Maria dan Bapa Yosef ini,
semakin dapat membantumu dan keluargamu untuk menyambut kehadiran
Tuhan Yesus dalam Natal kali ini. Kemuliaan ....

5

Doa Penutup

Doa Masa Adven
Ya Allah, Bapa yang Mahakudus kami bersyukur ke hadirat-Mu karena
lewat masa penantian ini Engkau menjanjikan Juruselamat yakni Yesus
Kristus Putra-Mu. Kedatangan-Nya dinubuatkan oleh para nabi dan
dinantikan oleh Perawan Maria dengan cinta mesra. Dialah Adam baru yang
memulihkan persahabatan kami dengan Dikau. Ia menolong yang lemah, dan
menyelamatkan yang berdosa.
Ia membawa damai sejati bagi kami dan membuat semakin banyak orang
mengenal Engkau, dan berani melaksanakan kehendak-Mu. Ia datang
sebagai manusia biasa, untuk melaksanakan rencana-Mu dan membukakan
jalan keselamatan bagi kami. Pada akhir zaman Ia akan datang lagi dengan
semarak dan mulia untuk menyatakan kebahagiaan yang kami nantikan.
Kami mohon kelimpahan rahmat-Mu agar selama hidup di dunia ini kami
selalu siap siaga dan penuh harap menantikan kedatangan-Nya yang mulia,
agar pada saat Ia datang nanti, kami Kau perkenankan ikut berbahagia
bersama Dia dan seluruh umat kesayangan-Mu. Sebab Dialah Tuhan,
pengantara kami, kini dan sepanjang masa. Amin.
Lagu Penutup

We Believe in Love

Keluarga jalan kekudusan
Engkaulah tanda cinta
Kau memberi pengharapan
Sukacita alleluya
Reff:
We believe in love
We believe in life
We will come with you, Alleluya
Dalam Kristus jalan kebenaran
Dan membawa Injil ke dunia
Kau bersaksi keindahan sabda, Alleluya, Reff
Keluarga jalan bahagia
Dan harta sinar bagimu
Jadi terang dan harapan bagi dunia, Alleluya, Reff
https://youtu.be/nXbXWMu4krw
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PERTEMUAN 2

bertobat

berTOBAT
Lagu Pembuka

Aku dan Seisi Rumahku

Bersatu dalam kasih
Bersama melayani
Dan saling mengampuni
Ini doa kami ini rindu kami
Aku dan seisi rumahku
Memuji dan memuliakan-Mu
Penebusku Penyelamatku
Penolong dalam hidupku
Aku dan seisi rumahku
Mengangkat tangan dan mengandalkan-Mu
Bersatu hati mengasihi-Mu
Melayani Tuhan seumur hidupku
https://youtu.be/iUpdOO7apzg
Pengantar
Teman Remaja yang terkasih, senang ya bisa berjumpa lagi hari ini. Minggu
lalu kita diajak untuk bersama-sama berjaga-jaga dalam keluarga. Kita diajak
untuk menjaga keluarga sebagai sebuah anugerah pemberian dari Tuhan.
Hari ini, kita kembali berkumpul hendak merenungkan keluarga menjadi
tempat pertobatan, pengampunan satu sama lain. Mari, lebih dalam lagi kita
ikuti ibadat Adven ke-2 ini dengan menyiapkan hati dan diri kita.
Penyalaan Lilin Adven
Tanda Salib dan Salam
P Dalam nama Bapa dan Putera dan Roh Kudus.
U Amin.
P Semoga rahmat Tuhan kita Yesus Kristus cinta kasih Allah, dan
persekutuan Roh Kudus selalu beserta kita.
U Sekarang dan selama-lamanya.
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Penyalaan Lilin Adven
P: Tuhan, terangilah umat-Mu dengan cahaya kasih-Mu.
U: Agar kami semua dapat menjadi cahaya bagi sesama.
(Pendamping menyalakan lilin adven II)
P: Ya Bapa, berbelaskasihlah kepada kami, para hamba-Mu yang merindukan
Putera-Mu, cahaya kehidupan sejati. Nyalakanlah harapan kami yang gelap
ini akan kehadiran Putera-Mu yang menjadi penerang bagi hidup kami.
Bagaikan nyala lilin yang semakin terang, demikianlah kami mohon agar hidup
kami semakin diterangi oleh kehadiran Kristus. Semoga kami semua mampu
menjadi persekutuan murid-murid Kristus yang semakin dewasa dalam iman,
guyub, penuh pelayanan dan misioner. Demi Kristus, Tuhan dan Juruselamat
kami, sepanjang segala masa.
U: Amin
Pernyataan Tobat
P Teman-teman sebelum memulai ibadat Adven hari ini mari kita akui dan
sesali segala dosa kita dengan menyatakan tobat kita. Saya mengaku ...
Doa Pembuka
Ya Allah Bapa yang Maha pengasih, syukur dan terima kasih atas berkatMu pada kami sepanjang hari ini. Penuhilah kami dengan Roh Kudus-Mu, agar
kami dapat menyadari rahmat pertobatan dalam keluarga kami. Bimbinglah
kami dan ajarilah kami untuk bisa mengampuni dengan belajar dari
pertemuan hari ini. Demi kemuliaan nama-Mu, kini dan sepanjang masa.
Amin.
Bacaan Kitab Suci

Matius 3:1-12
Yohanes Pembaptis

Pada waktu tampillah Yohanes Pembaptis di padang gurun Yudea dan
memberitakan: 2 "Bertobatlah, sebab Kerajaan Sorga sudah dekat!"
3 Sesungguhnya dialah yang dimaksudkan nabi Yesaya ketika ia berkata: "Ada
suara orang yang berseru-seru di padang gurun: Persiapkanlah jalan untuk
Tuhan, luruskanlah jalan bagi-Nya." 4Yohanes memakai jubah buku unta dan
ikat pinggang kulit, dan makanannya belalang dan madu hutan. 5 Maka
datanglah kepadanya penduduk dari Yerusalem, dari seluruh Yudea dan dari
seluruh daerah sekitar Yordan. 6Lalu sambil mengaku dosanya mereka
dibaptis oleh Yohanes di sungai Yordan. 7Tetapi waktu ia melihat banyak
orang Farisi dan orang Saduki datang untuk dibaptis, berkatalah ia kepada
mereka: "Hai kamu keturunan ular beludak. Siapakah yang mengatakan ke1
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pada kamu, bahwa kamu dapat melarikan diri dari murka yang akan datang?
Jadi hasilkanlah buah yang seusai dengan pertobatan. 9 Dan janganlah
mengira, bahwa kamu dapat berkata dalam hatimu: Abraham adalah bapa
kami! Karena aku berkata kepadamu: Allah dapat menjadikan anak-anak bagi
Abraham dari batu-batu ini! 10 Kapak sudah tersedia pada akar pohon dan
setiap pohon yang tidak menghasilkan buah yang baik, pasti ditebang dan
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dibuang ke dalam api. Aku membaptis kamu dengan air sebagai tanda
pertobatan, tetapi Ia yang datang kemudian dari padaku lebih berkuasa dari
padaku dan aku tidak layak melepaskan kasut-Nya. Ia akan membaptiskan
kamu dengan Roh Kudus dan dengan api. 12 Alat penampi sudah di tanganNya. Ia akan membersihkan tempat pengirikan-Nya dan mengumpulkan
gandum-Nya ke dalam lumbung, tetapi debu jerami itu akan dibakar-Nya
dalam api yang tidak terpadamkan."

Renungan
Teman Remaja terkasih, kita berjumpa lagi di Ibadat Adven pertemuan
yang kedua. Minggu lalu, kita telah diajak menyadari kembali arti keluarga
sebagai anugrah pemberian dari Allah. Pemberian berharga yang tentu harus
kita jaga selalu. Sudahkah teman-teman melakukan sesuatu untuk terus
menjaga keluargamu?
Sekarang kita mau melanjutkan perjalanan menuju ke Betlehem, bersama
Bunda Maria dan Bapa Yosep, di Adven kedua ini. Kita diajak untuk melihat
kenyataan bahwa keluarga yang adalah pemberian dari Allah itu ternyata
banyak yang tidak sempurna perjalanan hidupnya. Kadang ya ngga selalu
serba cocok, bertengkar, diem-dieman, yaah ngga semuanya bisa serba
selalu rukun dan berjalan mulus saja.
Tentu itu acapkali terjadi dan dialami oleh keluarga kita semua. Maka, kita
mesti ingat, menyadari kembali, bahwa setiap keluarga itu memiliki sisi
manusiawi, karena ia terdiri manusia-manusia yang lemah dan rapuh.
Contohnya Ayah dan Ibumu, yang sangat mencintaimu, kadang melakukan
sesuatu yang membuatmu sedih dan kecewa. Atau kakak atau adikmu, yang
mengasihimu juga, kadang membuat jengkel karena tidak peka dan egois.
Kita pun juga sering berbuat kesalahan pada mereka, entah itu bandel
semaunya sendiri, marah, tidak nurut, dan sebagainya.
Ya, kita semua pernah melakukan kesalahan terhadap sesama anggota
keluarga, dan tentu itu menyedihkan hati Allah juga. Dan hal ini semakin
menegaskan bahwa keluarga yang terdiri dari manusia-manusia yang rapuh
dan lemah itu, sangat membutuhkan rahmat, pengampunan dan pertolongan
dari Tuhan. Maka untuk memulihkan hubungan kita dengan Tuhan dan
sesama dalam keluarga, kita perlu merajutnya menyambungkan kembali
dalam pertobatan.
10

Nah, sesuai dengan bacaan Injil di pertemuan kedua masa Adven ini, kita
semua diajak oleh Yohanes Pembaptis untuk membangun sikap tobat
khususnya untuk menyambut kedatangan Tuhan Yesus, dalam Natal nanti.
Kita diajak menyiapkan hati yang suci dan murni untuk menerima kehadiran
Yesus Juruselamat di tengah keluarga teman-teman semua.
Apa yang bisa Teman Remaja lakukan untuk mengawali membangun sikap
tobat baik untuk diri sendiri dan keluarga?
Mulai dari diri sendiri dulu, dengan berani terbuka mengakui kesalahan
pada Ayah, Ibu dan saudaramu. Lalu lebih berani lagi untuk menyampaikan
permohonan maaf pada mereka. Kemudian, berusahalah agar tidak
mengulangi perbuatan salah itu lagi dan lagi ya.
Lalu, kita bisa membangun sikap tobat dalam keluarga dengan mengajak
Ayah, Ibu dan saudaramu bersama-sama rajin merayakan Ekaristi. Kemudian
di minggu kedua Adven ini biasanya tiap paroki juga sudah mulai membuka
rangkaian penerimaan Sakramen Tobat untuk umat, so ... ayo ajak juga Ayah,
Ibu dan saudaramu untuk datang dan menerima Sakramen Tobat.
Rahmat keselamatan dalam Ekaristi dan pengampunan Allah dalam
pertobatan, senantiasa tercurah bagi keluarga kita, yang terbentuk berkat
Sakramen Perkawinan. Semoga di masa Adven ini, keluarga kita semakin siap
menyambut kedatangan Tuhan Yesus dengan hati yang suci. Kemuliaan ...
Doa Penutup

Doa Orang Tua
(Puji Syukur No 161)

Ya Allah, Bapa yang penuh kasih sayang, kami bersyukur kepada-Mu atas
orangtua kami. Lewat mereka Engkau telah menciptakan kami. Melalui kasih
sayang mereka, Engkau menyayangi kami. Mereka mendidik, mendampingi,
dan menuntun kami. Mereka membesarkan kami dan menjadi sahabat kami.
Berkatilah mereka senantiasa. Berilah mereka kesabaran. Terangilah akal
budi mereka supaya mereka selalu bertindak bijaksana. Berilah mereka
kesehatan agar tetap mampu menjalankan tugas mereka sebagai pembina
keluarga. Berilah rezeki secukupnya untuk kami semua, dan hindarkanlah
orangtua kami dari marabahaya. Sempurnakanlah kasih mereka satu sama
lain, sehingga mereka dapat menjaga kelestarian perkawinan, dan tetap setia
pada janji perkawinan mereka.
Semoga mereka dapat menjalankan tugas dengan baik bagi Gereja,
masyarakat dan keluarga. Buatlah keluarga kami menjadi Gereja kecil yang
selalu mengasihi-Mu dan mengasihi Yesus, Putra-Mu. Kami mohon pula
berkat-Mu untuk semua orangtua, yang dengan rela dan penuh tanggung
jawab telah menjalankan tugas selaku orangtua atas anak-anak mereka.
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Semoga pengorbanan mereka tidak sia-sia. Bila mereka menghadapi
kesulitan dan tantangan, sudilah Engkau menunjukkan jalan keluar yang
diperlukan. Jangan biarkan mereka merana karena kegetiran hidup. Kami
berdoa pula bagi para orang tua yang sering dilupakan oleh anak-anak
mereka.
Sudilah Engkau menghibur dan menguatkan hati mereka. Teristimewa
kami berdoa bagi para orangtua yang merasa gagal dalam membangun
keluarga dan mendidik anak-anak. Semoga kepedihan ini tidak membuat
mereka putus asa, tetapi semakin menyadarkan mereka untuk senantiasa
bersandar kepada-Mu. Bapa, semua permohonan ini kami unjukkan kepadaMu demi Yesus Kristus Putera-Mu, yang menjadi teladan kami dalam
menghormati dan mengasihi orangtua. Dialah pengantara kami untuk selamalamanya. Amin.
Lagu Penutup
DOA SEORANG ANAK
Di dalam doamu, kau sebut namaku
Di dalam harapmu kau sebut namaku
Di dalam segala hal, namaku di hatimu
Tak dapatku balas cintamu ayahku
Tak kan aku lupakan nasehatmu ibu
Hormati orang tuamu agar lanjut umurmu di bumi
Trima kasih ayah dan ibu
Kasih sayangmu padaku
Pengorbananmu meneteskan peluh
Tuk kebahagiaanku
Tuhan lindungi ayah ibuku
Dalam doa kuberseru
Tetes air matamu
Yang kau tabur dituai bahagia
https://youtu.be/29nRb2y3Lms
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PERTEMUAN 3

bersaksi

bersaksi
Lagu Pembuka

Gereja Kecil

Gereja kecil itulah keluarga
Bersaksi dengan saling cinta
Orang tua, anak saling mendoakan
Hidup rukun jadi kesaksian utama
Gereja kecil itulah keluarga
Kitab suci jadi bacaan bersama
Mari wartakan dengan sukacita
Keluarga jadi saksi kerajaan Allah
Gereja kecil itulah keluarga
Bersaksi dengan saling cinta
https://youtu.be/VHd44XVCyAI
Pengantar
Teman Remaja yang terkasih, minggu lalu kita telah mendalami tema
Bertobat, yang mengajak kita untuk saling mengampuni dalam keluarga, bila
ada kesalahan yang sudah diperbuat. Hari ini kita diundang untuk mampu
bersaksi di tengah keluarga. Bersaksi berarti menjadi teladan atau panutan
bagi anggota keluarga yang lain maupun teman-teman sebaya. Dengan
teladan yang baik, kita ikut mengantar anggota keluarga kita merasakan
betapa baiknya Tuhan. Mari, kita dalami dan renungkan pertemuan hari ini
bersama-sama.
Penyalaan Lilin Adven
Tanda Salib dan Salam
P Dalam nama Bapa dan Putera dan Roh Kudus.
U Amin.
P Semoga rahmat Tuhan kita Yesus Kristus cinta kasih Allah, dan
persekutuan Roh Kudus selalu beserta kita.
U Sekarang dan selama-lamanya.
Penyalaan Lilin Adven
P: Tuhan, terangilah umat-Mu dengan cahaya kasih-Mu.
U: Agar kami semua dapat menjadi cahaya bagi sesama.
(Pendamping menyalakan lilin Adven III)
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P: Ya Bapa, berbelaskasihlah kepada kami, para hamba-Mu yang merindukan
Putera-Mu, cahaya kehidupan sejati. Nyalakanlah harapan kami yang gelap
ini akan kehadiran Putera-Mu yang menjadi penerang bagi hidup kami.
Bagaikan nyala lilin yang semakin terang, demikianlah kami mohon agar hidup
kami semakin diterangi oleh kehadiran Kristus. Semoga kami semua mampu
menjadi persekutuan murid-murid Kristus yang semakin dewasa dalam iman,
guyub, penuh pelayanan dan misioner. Demi Kristus, Tuhan dan Juruselamat
kami, sepanjang segala masa.
U: Amin
Pernyataan Tobat
P Teman-teman sebelum memulai ibadat Adven hari ini mari kita akui dan
sesali segala dosa kita dengan menyatakan tobat kita. Saya mengaku ...
Doa Pembuka
Allah Bapa sumber sukacita, kami bersyukur atas rahmat kesehatan yang
memampukan kami untuk kembali berjumpa. Semoga Roh Kudus-Mu
senantiasa menyertai kami dalam pertemuan kami hari ini dan memampukan
kami untuk mau dan berani menjadi saksi sukacita di tengah keluarga kami.
Demi kemuliaan nama-Mu, kini dan sepanjang segala masa. Amin.
Bacaan Kitab Suci
Matius 11:2-11
Yesus dan Yohanes Pembaptis
2

Di dalam penjara Yohanes mendengar tentang pekerjaan Kristus, 3 lalu
menyuruh murid-muridnya bertanya kepada-Nya: "Engkaukah yang akan
datang itu atau haruskah kami menantikan orang lain?" 4Yesus menjawab
mereka: "Pergilah dan katakanlah kepada Yohanes apa yang kamu dengar
dan kamu lihat: 5 orang buta melihat, orang lumpuh berjalan, orang kusta
menjadi tahir, orang tuli mendengar, orang mati dibangkitkan dan kepada
6
orang miskin diberitakan kabar baik. Dan berbahagialah orang yang tidak
menjadi kecewa dan menolak Aku." 7 Setelah murid-murid Yohanes pergi,
mulailah Yesus berbicara kepada orang banyak itu tentang Yohanes: "Untuk
apakah kamu pergi ke padang gurun? Melihat buluh yang digoyangkan angin
kian ke mari? 8 Atau untuk apakah kamu pergi? Melihat orang yang
berpakaikan halus? Orang yang berpakaikan halus itu tempatnya di istana
9
raja. Jadi untuk apakah kamu pergi? Melihat nabi? Benar, dan Aku berkata
kepadamu, bahkan lebih dari pada nabi.10Karena tentang dia ada tertulis:
Lihatlah, Aku menyuruh utusan-Ku mendahului Engkau, ia akan mempersiap15

kan jalan-Mu di hadapan-Mu. 11Aku berkata kepadamu: Sesungguhnya di
antara mereka yang dilahirkan oleh perempuan tidak pernah tampil seorang
yang lebih besar daripada Yohanes Pembaptis, namun yang terkecil dalam
Kerajaan Sorga lebih besar daripadanya.
Renungan
Teman Remaja, perjalanan kita menuju Betlehem bersama Bunda Maria
dan Bapa Yosef, sudah semakin dekat. Kita merasakan sukacita karena
semakin dekat menyambut kehadiran Tuhan Yesus. Dialah Sukacita Sejati
bagi keluarga. Oleh karena itu, Minggu ke-3 Masa Adven ini dikenal pula
dengan sebutan Minggu Sukacita atau Gaudette.
Sukacita dalam keluarga ini juga muncul karena di pertemuan minggu lalu,
kita semua sudah diajak untuk membangun pertobatan dalam keluarga.
Tentu keluarga yang membangun sikap pertobatan, mendatangkan sukacita
karena telah dipenuhi damai di dalamnya. Maka, setelah keluarga temanteman memiliki dan merasakan sukacita itu, hendaknya sukacita itu juga
dibagikan, diwartakan pada banyak orang. Ya! Di pertemuan Adven ke-3 ini
kita diajak untuk menjadi saksi sukacita.
Dalam bacaan Injil hari ini, kita mendengar Tuhan Yesus menyampaikan
kesaksian akan karya-Nya pada murid-murid Yohanes yang datang padaNya. Ia menyatakan bahwa karya-karya-Nya itu menjadi suatu kesaksian
kasih Allah pada manusia. Orang buta melihat, orang lumpuh berjalan, orang
kusta menjadi tahir, orang tuli mendengar, orang mati dibangkitkan dan
kepada orang miskin diberitakan kabar baik. Semua karya itu pada akhirnya
untuk mewujudkan kehendak dan kasih Allah agar semua manusia
memperoleh keselamatan. Dan Yesus menjadi Jalan Keselamatan tersebut.
Hingga hari ini, karya keselamatan Allah terus ada bagi kita. Dalam iman
Katolik, sakramen yang kita terima menjadi tanda dan sarana karya
keselamatan Allah. Salah satunya dalam Sakramen Perkawinan yang diterima
Ayah dan Ibu teman-teman, yang saat ini semakin nyata nampak dalam rupa
keluarga teman-teman. Maka, ketika kita diminta menjadi saksi, artinya kita
diajak menghidupi rahmat Sakramen Perkawinan itu lewat sikap saling
mengasihi satu sama lain dalam keluarga.
Perbuatan kasih lewat dalam peristiwa keseharian, yang kecil dan
sederhana, misalnya saling menanyakan kabar harian antar anggota
keluarga, karena bisa jadi kita hidup serumah tapi kurang tahu struggle
masing-masing. Juga, berjuang untuk menjadi pendengar yang sepenuh hati
bagi sama lain, karena kadang memang hanya ini yang dibutuhkan agar
merasa dikasihi yakni ketika didengarkan sepenuh hati. Bisa juga mulailah
peduli pada hal kecil dan besar yang dialami anggota keluarga yang lain,
misal pujilah penampilannya atau prestasinya, inisiatif menawarkan bantuan
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entah membereskan rumah, masak, dsb. Hindari mager, cuek dan sikap
masabodo itu.
Dalam bacaan Injil hari ini juga dikisahkan tentang Yohanes yang memberi
kesaksian tentang Yesus kepada muridnya. Para murid Yohanes Pembaptis
datang, melihat, dan mendengarkan apa yang Yesus katakan. Sebaliknya
Yesus juga memberi kesaksian tentang Yohanes Pembaptis kepada orang
banyak. Kesaksian Yesus dan Yohanes Pembaptis bertujuan agar orang
semakin mengenal dan dekat dengan Allah.
Begitulah cara kita menjadi saksi yakni dengan penuh kerendahan hati.
Berangkat dari kesadaran bahwa segala hal baik yang diterima dan dialami
oleh keluarga kita itu terjadi berkat kebaikan hati Allah. Jadi, bukan semata
karena berkat upaya kita saja. Itulah maksudnya menjadi saksi dengan
rendah hati yakni menyadari campur tangan Allah di setiap peristiwa. Maka
ketika keluargamu mengalami sukacita, ungkapkanlah syukur pada Allah.
Ketika mengalami kesulitan dan duka, naikkanlah permohonan dan juga
syukur pada-Nya. Ajak keluargamu untuk menyatukan semua suka-duka
hidup keluarga dalam Ekaristi.
Semoga semakin dekat perjalanan kita menuju ke Betlehem, merayakan
Natal, berjumpa dengan Tuhan, hati kita pun semakin dipenuhi sukacita dan
siap menjadi saksi kasih-Nya. Kemuliaan ....
Doa Penutup

DOA KELUARGA
(PUJI SYUKUR NO 162)

Ya Allah, Bapa sekalian insan, Engkau menciptakan manusia dan
menghimpun mereka menjadi satu keluarga, yakni keluarga-Mu sendiri.
Engkau pun telah memberi kami keluarga teladan yakni keluarga kudus
Nazaret, yang anggota-anggotanya sangat bertakwa kepada-Mu dan penuh
kasih satu sama lain. Terima kasih Bapa atas teladan yang indah ini.
Semoga keluarga kami selalu Kau dorong untuk meneladan keluarga kudus
di Nazaret. Semoga keluarga kami tumbuh menjadi keluarga kristen yang
sejati yang dibangun atas dasar iman dan kasih, kasih akan Dikau dan kasih
antar semua anggota keluarga.
Ajarlah kami hidup menurut Injil yaitu rukun, ramah, bijaksana, sederhana,
saling menyayangi, saling menghormati dan saling membantu dengan ikhlas
hati. Hindarkanlah keluarga kami dari marabahaya dan malapetaka, sertailah
kami dalam suka dan duka, tabahkanlah kami bila kami sekeluarga
menghadapi masalah-masalah. Bantulah kami agar tetap bersatu padu dan
sehati sejiwa, hindarkan kami dari perpecahan dan percekcokan. Jadikanlah
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keluarga kami ibarat batu yang hidup untuk membangun jemaat-Mu menjadi
Tubuh Kristus yang rukun dan bersatu padu. Berilah kepada keluarga kami
rejeki yang cukup.
Semoga kami sekeluarga selalu berusaha hidup baik di tengah-tengah
jemaat dan masyarakat. Jadikanlah keluarga kami garam dan terang dalam
masyarakat. Semoga keluarga kami selalu setia mengamalkan peran ini
kendati harus menghadapi aneka tantangan.
Ya Bapa, kami berdoa pula untuk keluarga yang sedang dilanda kesulitan.
Dampingilah mereka agar jangan patah semangat. Terlebih kami sangat
prihatin untuk keluarga-keluarga yang berantakan. Jangan biarkan mereka ini
hancur. Sebaliknya, berilah kekuatan kepada para anggotanya untuk
membangun kembali keutuhan keluarga.
Semua ini kami mohon kepada-Mu, Bapa keluarga umat manusia, dengan
pengantaraan Yesus Kristus Tuhan kami. Amin.
Lagu Penutup

Keluarga Tanda Cinta

Ya Allah sumber cinta, sumber segala rahmat
Tanda bukti cintamu, Kau utus Yesus Kristus
Yang lahir ke dunia, di keluarga kudus
Dalam sabda karya-Nya, tampaklah kerahiman-Mu
Reff:
Keluarga tanda cinta, tanda rahmat di dunia
Keluarga Gereja kecil, hadirkan cinta Tuhan
Nyalakan hati kami akan yang Ilahi
Jadikan keluarga tempat yang dirindukan
Berdoa melayani mewartakan Injil-Mu
Saksi kerahiman-Mu bak keluarga Nazareth, Reff
Hadirkanlah Roh Kudus di keluarga kami
Menghayati panggilan serta perutusannya
Sekolah yang pertama dan juga yang utama
Sempurna dalam kasih bak keluarga Nazareth, Reff
https://youtu.be/CCaywtLbcvM
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PERTEMUAN 4

bersatu

bersatu
Lagu Pembuka

Pemulihan Keluarga

Ini saatnya Tuhan 'kan melawat keluargaku
Ini waktunya pemulihan terjadi
Keluargaku milik-Mu
Selalu berharga dimata-Mu
Kau satukan Kau berkati
Untuk kemuliaan-Mu
https://youtu.be/PDyYbA3RurQ
Pengantar
Teman Remaja yang terkasih, semakin terang lilin yang akan kita nyalakan
hari ini, menandakan penantian kita bersama keluarga akan kedatangan
Juruselamat juga sudah dekat. Dalam pertemuan hari ini, kita diajak untuk
mengarahkan hati, pikiran, dan perbuatan kepada kehendak Allah melalui
sabda-Nya. Seperti Bapa Yosef dan Bunda Maria yang mendengarkan sabda
Allah hingga saat kelahiran Yesus yang semakin dekat. Mari, kita siapkan diri
dan hati kita dalam ibadat hari ini.
Penyalaan Lilin Adven
Tanda Salib dan Salam
P Dalam nama Bapa dan Putera dan Roh Kudus.
U Amin.
P Semoga rahmat Tuhan kita Yesus Kristus cinta kasih Allah, dan
persekutuan Roh Kudus selalu beserta kita.
U Sekarang dan selama-lamanya.
Penyalaan Lilin Adven
P: Tuhan, terangilah umat-Mu dengan cahaya kasih-Mu.
U: Agar kami semua dapat menjadi cahaya bagi sesama.
(Pendamping menyalakan lilin adven IV)
P: Ya Bapa, berbelaskasihlah kepada kami, para hamba-Mu yang merindukan
Putera-Mu, cahaya kehidupan sejati. Nyalakanlah harapan kami yang gelap
ini akan kehadiran Putera-Mu yang menjadi penerang bagi hidup kami.
Bagaikan nyala lilin yang semakin terang, demikianlah kami mohon agar hidup
kami semakin diterangi oleh kehadiran Kristus. Semoga kami semua mampu
menjadi persekutuan murid-murid Kristus yang semakin dewasa dalam iman,
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guyub, penuh pelayanan dan misioner. Demi Kristus, Tuhan dan Juruselamat
kami, sepanjang segala masa.
U: Amin
Pernyataan Tobat
P Teman-teman sebelum memulai ibadat Adven hari ini mari kita akui dan
sesali segala dosa kita dengan menyatakan tobat kita. Saya mengaku ...
Doa Pembuka
Allah Bapa sumber kehidupan, kami bersyukur atas penyertaan-Mu dalam
hidup kami. Bersama Bapa Yosef dan Bunda Maria yang menanti kelahiran
Yesus, kami mau ikut menantikan dengan menyiapkan diri dan hati kami pula.
Semoga dengan membaca, merenungkan dan menaati sabda-Mu, kami dapat
bersatu dengan Yesus, Putera-Mu. Demi kemuliaan nama-Mu, kini dan
sepanjang segala masa. Amin.
Bacaan Kitab Suci

Matius 1:18-25
Kelahiran Yesus Kristus
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Kelahiran Yesus Kristus adalah seperti berikut: Pada waktu Maria, ibu-Nya,
bertunangan dengan Yusuf, ternyata ia mengandung dari Roh Kudus,
19
sebelum mereka hidup sebagai suami isteri. Karena Yusuf suaminya, seorang
yang tulus hati dan tidak mau mencemarkan nama isterinya di muka umum, ia
bermaksud menceraikannya dengan diam-diam. 20 Tetapi ketika ia
mempertimbangkan maksud itu, malaikat Tuhan nampak kepadanya dalam
mimpi dan berkata: "Yusuf, anak Daud, janganlah engkau takut mengambil
Maria sebagai isterimu, sebab anak yang di dalam kandungannya adalah dari
Roh Kudus. 21Ia akan melahirkan anak laki-laki dan engkau akan menamakan
Dia Yesus, karena Dialah yang akan menyelamatkan umat-Nya dari dosa
mereka."22Hal itu terjadi supaya genaplah yang difirmankan Tuhan oleh nabi:
23
"Sesungguhnya, anak dara itu akan mengandung dan melahirkan seorang
anak laki-laki, dan mereka akan menamakan Dia Imanuel" - yang berarti: Allah
24
menyertai kita. Sesudah bangun dari tidurnya, Yusuf berbuat seperti yang
diperintahkan malaikat Tuhan itu kepadanya,25tetapi tidak bersetubuh dengan
dia sampai ia melahirkan anaknya laki-laki dan Yusuf menamakan Dia Yesus.
Renungan
Teman Remaja terkasih, tibalah kita di pertemuan Adven minggu ke-4.
Empat lilin menyala hari ini, menjadi tanda kelahiran Yesus sudah semakin
dekat. Minggu depan kita sudah merayakan Natal kelahiran Yesus. Apa saja
yang sudah teman-teman siapkan? Ada yang sudah menyiapkan gua Natal,
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ada yang sudah membersihkan dan merapikan rumah, ada yang memiliki
rencana berkunjung ke rumah saudara, ada yang sudah menerima Sakramen
Tobat, dan sebagainya.
Dalam bacaan hari ini, kita menyaksikan bagaimana Bapa Yosef
mendengarkan apa yang disabdakan oleh Allah melalui malaikat. Ia pun
melakukan kehendak Allah tersebut, meski memang bukan hal yang mudah
untuk diterima atau dijalankan.
Ya, Teman Remaja pasti sudah tidak asing dengan kisah Bapa Yosef dan
Bunda Maria ini. Ketika mereka bertunangan, ternyata Bunda Maria
mendapat kabar gembira dan ia pun mengandung dari Roh Kudus. Bapa
Yosef kaget mendengar hal tersebut, dan ia berniat memutuskan hubungan
dengan Bunda Maria. Ini sangat wajar dan manusiawi, bahwa rencana dan
harapan Bapa Yosef ternyata tidak sesuai dengan keinginannya. Kemudian
Allah mengutus malaikat dalam mimpi dan Bapa Yosef pun melakukan
kehendak Allah untuk tetap bersama Bunda Maria.
Teman Remaja yang terkasih, sebagai remaja dan bagian dari keluarga,
seringkali kita juga mengalami hal serupa seperti Bapa Yosef. Apa yang kita
inginkan, idam-idamkan, ternyata tidak terkabul terlaksana sesuai kemauan
kita. Misalnya ketika sekeluarga sudah berencana mau pergi liburan, eh
ternyata karena ada larangan pandemi akhirnya batal, atau ketika siap-siap
mau cerita kejadian di sekolah hari ini ke ayah, eh ternyata Ayah pulang
malam karena lembur, jadinya bete.
Untuk itulah kita mesti meneladan Bapa Yosef, ketika mengalami kejadian
yang tidak sesuai dengan keinginannya, ia mengambil waktu untuk istirahat
sejenak, mengambil break atau pause untuk menenangkan diri,
mendengarkan kehendak Tuhan. Seringkali saat ada kejadian yang tidak
sesuai kemauan kita, hal pertama yang kita lakukan adalah langsung protes,
marah dan berkepanjangan. Kita jadi begitu menuntut, panas hati dan
bereaksi yang tidak-tidak.
Ngambeklah, mogok doa lah, mogok ngapangapain lah.
Sebetulnya wajar bila kita kecewa, tapi mesti ingat bahwa pasti ada
maksud baik, rencana baik di setiap kejadian. Maka agar bisa menangkap
kehendak baik Allah tersebut, kita mesti belajar mengendalikan diri,
menenangkan diri, meredam semua gemuruh amarah, dan menyerahkan
pada Allah. Dan ... iya ini memang bagian tersulit ya teman-teman. Belajar
tenang dan mendengarkan apa kehendak Allah itu.
Tapi dengan sikap batin yang tenang, berpasrah dan taat pada kehendak
Allah itulah yang membawa Bapa Yosef dan Bunda Maria hingga tiba di
Betlehem untuk menyambut kehadiran Bayi Yesus Sang Juruselamat. Taat
dan percaya itulah yang membuat mereka bersatu dengan Yesus di palungan
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So, apa yang bisa Teman Remaja lakukan sebagai bentuk aksi di Adven
ke-4 ini? Sejalan dengan tema ibadat ke-4 yaitu Bersatu dengan Yesus, maka
dibutuhkan hati yang senantiasa terbuka dan percaya penuh pada pilihan dan
kehendak Allah. Kita diajak untuk menanggalkan keinginan-keinginan kita,
yang seringkali memang bukan hal yang sesungguhnya kita butuhkan. Kita
diajak untuk beralih menyatukan hidup dalam rencana dan kehendak Allah
karena Ia tahu apa yang kita butuhkan dan yang terbaik bagi kita.
Semoga dalam persiapan Adven, menyambut Natal ini, teman-teman dan
keluarga semakin bersatu dengan Yesus dengan membuka hati dan taat
pada kehendak Allah. Semoga perjalanan ini dapat membawa teman-teman
tiba di Betlehem bersama Bunda Maria dan Bapa Yosef dan berjumpa dengan
Yesus Sang Juruselamat. Kemuliaan ....
Doa Penutup
Doa Penyerahan Keluarga kepada Tuhan Yesus
(Madah Bakti no 41)
Tuhan Yesus, Engkau menguduskan hidup berkeluarga dengan hidup
sendiri dalam keluarga Santo Yusuf di Nazaret. Kami sekeluarga berkumpul di
hadapan-Mu untuk membaharui penyerahan seluruh keluarga kami kepadaMu, Raja dan Pusat segala hati. Kami mohon tinggallah di rumah kami ini dan
kuasailah kami.
Semoga rumah kami merupakan pusat kehidupan kristiani, di mana kami
mengasihi Allah Bapa dengan segenap hati dalam persaudaraan dengan
Dikau, Putera Allah dan Gembala hati kami.
Ya, Yesus Kristus, semoga kami hidup menurut pedoman Injil-Mu, rukun,
bijaksana, sederhana, dengan sayang menyayangi, dengan hormatmenghormati, tolong menolong dengan senang hati.
Berilah supaya keramahan dan cinta kasih, semangat pengorbanan,
kerajinan, dan penghasilan yang cukup selalu berada dalam keluarga kami.
Semoga keluarga kami memegang peranan yang terhormat di dalam
masyarakat, dan menjadi garam serta terang bagi keluarga-keluarga di
sekitar kami.
Berkatilah kami agar janganlah seorang di antara kami menjauh dari padaMu, satu-satunya sumber kebahagiaan kami. Dikau kami puji bersama Bapa
dan Roh Kudus, sekarang dan selama-lamanya. Amin.
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Lagu Penutup

Hymne Keluarga Kudus

Lihat betapa rukun dan damai
Keluarga di Nazareth
Hidup penuh cinta dan kasih
Satu di dalam bakti
Yesus Maria dan Yosep
Sungguh pribadi murni
Ajar cinta kasih pada kami
Ikut teladan suci
Kami umatmu beriman
Dalam keluarga ini
Mohon kedamaian yang sejati
Tentram untuk slamanya
https://youtu.be/SmvRDBFtZuM
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Litani Keluarga Menantikan Kedatangan Tuhan Yesus
Tuhan, kasihanilah kami
Kristus, kasihanilah kami
Tuhan, kasihanilah kami
Kristus, dengarkanlah kami

Tuhan, kasihanilah kami
Kristus, kasihanilah kami
Tuhan, kasihanilah kami
Kristus, kabulkanlah doa kami

Engkau telah menjadikan kami rahmat istimewa
satu dengan yang lain sebagai suami istri dalam
ikatan perkawinan suci

Syukur kepada-Mu ya
Kristus

Engkau telah menjadikan kami rahmat istimewa
sebagai orangtua dan anak-anak dalam keluarga
katolik yang kudus
Engkau telah menyertai kami dalam perjalanan
hidup berkeluarga dengan suka dan duka yang
kami alami
Engkau telah memberi kesetiaan iman dan kasih
kepada kami sekeluarga
Engkau telah menguduskan keluarga kami dalam
Sakramen Baptis
Engkau telah memberikan kepercayaan kepada
kami
untuk
menjadi
rasul-rasul-Mu
dalam
Sakramen Krisma
Engkau selalu memberikan makanan surgawi yang
menyelamatkan dalam Sakramen Ekaristi
Engkau selalu memberikan rahmat pengampunan
yang menguduskan hidup keluarga dalam
Sakramen Pengakuan Dosa
Engkau selalu memberikan para imam yang menjadi
gembala bagi hidup kami
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Syukur kepada-Mu ya
Kristus

Dalam saat-saat sakit dan tidak berdaya karena
kerapuhan tubuh kami, Engkau hadir memberikan
kekuatan yang menyelamatkan dan kesembuhan
dalam Sakramen Minyak Suci

Syukur kepada-Mu ya
Kristus

Engkau telah menjadikan keluarga kami sebagai
Gereja Rumah Tangga
Engkau selalu mengabulkan doa-doa yang kami
persembahkan dengan penuh iman

Syukur kepada-Mu ya
Kristus

Dalam perjalanan berkeluarga, kami sering kali
mengabaikan kehendak-Mu, ya Kristus

Ampunilah kami

Kami sering kali kurang menghargai suami sebagai
Rahmat istimewa dari-Mu
Kami seringkali kurang menghargai istri sebagai
Rahmat Istimewa dari-Mu
Sebagai anak-anak, kami sering kali kurang
menghargai orangtua sebagai Rahmat istimewa
dari-Mu
Sebagai orangtua, kami seringkali belum dapat
menjadi teladan iman bagi anak-anak
Sebagai anggota keluarga, kami sering kali
mencemari dan melukai keluarga dengan dosadosa
Sebagai anggota keluarga, kami sering kali
mengutamakan harga diri, benar sendiri dan sulit
untuk mendengarkan satu dengan yang lain
Sebagai anak-anak, kami seringkali mengecewakan
dan melukai hati orangtua kami
Sebagai anggota keluarga, kami sering kali masih
mengikuti keinginan dan kesenangan sendiri
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Ampunilah kami

Atas semua dosa dan kelemahan seluruh anggota
keluarga kami, ya Kristus

Ampunilah kami

Kami memohon agar keluarga kami yang Engkau
satukan tetap menjadi satu sampai akhir

Kabulkanlah doa kami

Jadikanlah keluarga kami sebagai Gereja Rumah
Tangga yang kudus
Berilah keluarga kami Roh Kudus yang membuka
hati kami agar kami selalu terbuka pada kehendakMu
Hadirlah di tengah keluarga kami untuk memberi
terang dan kekauatan dikala menghadapi masalah
Nyalakanlah harapan bagi keluarga kami di kala
mengalami kebingungan dan putus asa
Dampingilah kami dengan rahmat-Mu yang
menyembuhkan di kala keluarga kami mengalami
sakit
Berkatilah anak-anak kami sehingga semakin
beriman kepada-Mu, tulus mengabdi Gereja-Mu
dan membanggakan orangtua
Lindungilah senantiasa keluarga kami dari yang
jahat yang memisahkan kami dari-Mu
Jangan biarkan keluarga kami masuk ke dalam
pencobaan
Jadikanlah keluarga kami, keluarga yang murah hati
untuk mengampuni
Berilah kekuatan iman dan kesembuhan bagi
mereka sakit
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Kabulkanlah doa kami

Anugerahkanlah pengampunan dan keselamatan
jiwa yang kekal bagi mereka yang telah meninggal
dunia

Kabulkanlah doa kami

Jadikanlah keluarga kami saksi-Mu di tengah
masyarakat sebagai garam dan terang
Jadikanlah keluarga kami murah hati membantu
mereka yang berkekurangan, yang miskin, tidak
berdaya, lanjut usia dan difabel
Jadikanlah keluarga kami semakin terlibat dalam
kehidupan lingkungan, stasi dan paroki
Semua permohonan keluarga kami yang belum
terucapkan
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Kabulkanlah doa kami
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