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PENGANTAR

Syukur kepada Tritunggal yang Mahakudus, situasi hidup kita pelan-pelan membaik
setelah sejak awal tahun 2020 kita berada dalam masa pandemi yang berat dan memprihatinkan.
Saat ini kita masuk dalam taraf pemulihan dan penyesuaian dengan kebiasaan baru, termasuk di
dalamnya pemulihan hidup rohani kita. Sebagian dari saudara-saudara kita masih membutuhkan
solidaritas kita untuk memulihkan kehidupan mereka sehari-hari. Kita selalu mohon kepada
Tritunggal yang Mahakudus agar keadaan semakin membaik. Meski demikian, sebagai
persekutuan murid-murid Kristus yang hidup di tengah masyarakat, kita harus tetap waspada
dengan selalu mentaati protokol kesehatan yang masih berlaku.
Tahun 2021-2022, oleh Mgr. V. Sutikno Wisaksono, Uskup Keuskupan Surabaya, telah
ditetapkan sebagai Tahun Kemuridan. Ada dua hal penting yang perlu disadari sebagai murid,
yaitu:
1. Mengenal Yesus, Guru dan Tuhan, yang dijalani tahun 2021.
2. Bersatu dengan Yesus, Guru dan Tuhan yang akan dijalani tahun 2022
Dengan segala keterbatasan karena pandemi Covid19, selama tahun 2021 ini, kita
melakukan perjalanan rohani dengan merenungkan dan memperdalam kembali pengenalan pada
Yesus, Guru dan Tuhan; mulai dari Masa Adven, Prapaska (APP), Bulan Maria (Mei), Bulan Kitab
Suci (September) sampai Bulan Rosario (Oktober) yang akan kita lalui beberapa hari lagi. Adapun
tema Bulan Rosario 2021 adalah Mengenal Yesus, Guru dan Tuhan dalam Peristiwa Gembira.
Sesuai dengan 5 misteri iman dalam Peristiwa Gembira, maka Komisi Kateketik Keuskupan
Surabaya menyediakan 5 kali ibadat Rosario dalam sebulan bagi umat Lingkungan dan Stasi. Ada
satu hal yang agak khusus dalam ibadat Rosario kali ini, bahwa sebagai ganti renungan, disediakan
surat untuk bunda Maria yang dibacakan setelah mendengarkan Sabda Allah, kemudian
dilanjutkan doa Rosario peristiwa Gembira. Agar sesuai dengan misteri iman yang direnungkan,
maka 5 kali doa Rosario itu semuanya menggunakan Peristiwa Gembira.
Selamat berdoa Rosario bersama Bunda Maria di bulan Rosario ini.
Gusti tansah paring berkah.

Surabaya, 21 September 2021
Komisi Kateketik Keuskupan Surabaya
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URUTAN IBADAT ROSARIO 2021

1. LAGU PEMBUKA
(jika diperlukan, pilih sendiri lagu tentang Maria)
2. PENGANTAR
(dalam bagian akhir dari pengantar dipersilakan membacakan intensi atau ujud doa yang
diminta oleh umat. Maka sebaiknya, sebelum ibadat, intensi atau ujud dari umat yang
minta didoakan, dicatat terlebih dahulu).
3. DOA PEMBUKA
(menjelang akhir Doa Pembuka harap diberi waktu hening agar umat dapat
menyampaikan dalam hati intensi secara pribadi).
4. BACAAN KITAB SUCI
(sebaiknya ditugaskan kepada seseorang untuk membacakan. Dan yang ditugaskan harus
mempersiapkan diri terlebih dahulu sehingga dapat mewartakan Sabda Allah dengan baik
dan jelas. Hendaknya dihindari penunjukan yang tiba-tiba).
5. HENING
(disediakan waktu hening 2-3 menit untuk merenungkan atau membaca ulang secara
pribadi).
6. PEMBACAAN SURAT KEPADA BUNDA MARIA
(hendaknya ditugaskan seseorang untuk membacakan. Jika mungkin seorang ibu atau
pemudi. Hendaknya yang ditugaskan membacakan surat itu mempersiapkan dengan baik,
dengan membaca terlebih dahulu agar dapat merasakan kalimat-kalimatnya serta tanda
baca dan rasa kalimat-kalimat tersebut sehingga dapat membacakan dengan baik. Kalau
perlu membacanya beberapa kali).
7. HENING
(disediakan waktu hening 2-3 menit untuk mengendapkan pesan yang disampaikan).
8. DOA ROSARIO PERISTIWA GEMBIRA
(hanya doa Rosario saja).
9. DOA PENUTUP
10. LAGU PENUTUP
(jika diperlukan, pilih sendiri lagu tentang Maria).
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PERTEMUAN I:
MENGENAL YESUS, GURU DAN TUHAN
DALAM PERISTIWA GEMBIRA YANG PERTAMA

LAGU PEMBUKA. (pilih sendiri jika diperlukan)
PENGANTAR.
Kita sudah berada di bulan Oktober, bulan yang dikhususkan sebagai Bulan Rosario. Pada bulan
ini, bersama Bunda Maria, kita sebagai persekutuan murid-murid Kristus mendoakan rosario suci.
Sebelum mendoakan rosario suci, kita mendengarkan Sabda Allah terlebih dahulu. Tema besar
Bulan Rosario Tahun 2021 ini adalah Mengenal Yesus, Guru dan Tuhan Dalam Peristiwa Gembira.
Maka Sabda Allah yang kita dengarkan berhubungan langsung dengan kehidupan Tuhan Yesus
dalam peristiwa Gembira. Tema Bulan Rosario ini merupakan kelanjutan dari apa yang kita jalani
bersama pada bulan Mei 2021 yang lalu, dengan tema Bersama Bunda Maria Mengenal Yesus,
Guru dan Tuhan. Sebelum kita mulai, akan dibacakan intensi-intensi yang akan kita doakan dalam
rosario suci ini. - (silakan dibacakan intensi-intensi atau ujud-ujud yang diminta oleh umat)
DOA PEMBUKA.
Ya Bapa Yang Mahakudus, syukur kami haturkan kepadaMu, karena Engkau masih
menganugerahi kami rahmat iman. Karena rahmat iman itulah, hari ini kami dapat berkumpul
sebagai persekutuan murid-murid Yesus, Guru dan Tuhan kami.
Bukalah hati kami untuk mendengarkan SabdaMu yang menguduskan kami. Bersama Bunda
Maria, Bunda kami yang tercinta, kami juga menyatukan hati dalam rangkaian doa Rosario suci.
Utuslah Roh KudusMu untuk menyertai dan menguduskan hidup kami. Berkenanlah
mendengarkan permohonan yang kami haturkan ini.
(hening sejenak dan dipersilakan masing-masing menyampaikan intensi pribadi dalam hati).
Semua doa ini kami persembahkan kepadaMu Bapa, dengan pengantaraan Yesus Tuhan dalam
persekutuan dengan Roh Kudus yang hidup dan berkuasa sepanjang segala masa, Amin.
BACAAN INJIL - LUKAS 1:26-38.
Dalam bulan yang keenam Allah menyuruh malaikat Gabriel pergi ke sebuah kota di Galilea
bernama Nazaret, kepada seorang perawan yang bertunangan dengan seorang bernama Yusuf
dari keluarga Daud; nama perawan itu Maria. Ketika malaikat itu masuk ke rumah Maria, ia
berkata: “Salam, hai engkau yang dikaruniai, Tuhan menyertai engkau.” Maria terkejut mendengar
perkataan itu, lalu bertanya di dalam hatinya, apakah arti salam itu. Kata malaikat itu kepadanya:
“Jangan takut, hai Maria, sebab engkau beroleh kasih karunia di hadapan Allah. Sesungguhnya
engkau akan mengandung dan akan melahirkan seorang anak laki-laki dan hendaklah engkau
menamai Dia Yesus. Ia akan menjadi besar dan akan disebut Anak Allah Yang Mahatinggi. Dan
Tuhan Allah akan mengaruniakan kepada-Nya takhta Daud, bapa leluhur-Nya, dan Ia akan menjadi
raja atas kaum keturunan Yakub sampai selama-lamanya dan Kerajaan-Nya tidak akan
berkesudahan.” Kata Maria kepada malaikat itu: “Bagaimana hal itu mungkin terjadi, karena aku
belum bersuami?” Jawab malaikat itu kepadanya: “Roh Kudus akan turun atasmu dan kuasa Allah
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Yang Mahatinggi akan menaungi engkau; sebab itu anak yang akan kaulahirkan itu akan disebut
kudus, Anak Allah. Dan sesungguhnya, Elisabet, sanakmu itu, ia pun sedang mengandung seorang
anak laki-laki pada hari tuanya dan inilah bulan yang keenam bagi dia, yang disebut mandul itu.
Sebab bagi Allah tidak ada yang mustahil.” Kata Maria: “Sesungguhnya aku ini adalah hamba
Tuhan; jadilah padaku menurut perkataanmu itu.” Lalu malaikat itu meninggalkan dia.
(hening sejenak, merenungkan Sabda Allah secara pribadi)
PEMBACAAN SURAT KEPADA BUNDA MARIA.
Kepada Yang terkasih, Bunda Maria,
Bunda Maria yang ada di surga,
kami telah memasuki bulan Oktober, bulan yang dikhususkan untuk berdoa rosario bersamamu.
Dari perjalanan sejarah Gereja, kami tahu bahwa dijadikannya bulan Oktober sebagai bulan
Rosario berhubungan dengan peristiwa yang terjadi pada tanggal 7 Oktober 1571.
Saat itu, Paus Pius V mengajak seluruh umat berdoa rosario memohon kekuatan Allah bagi
pasukan Eropa yang sedang berperang melawan pasukan Turki.
Dari fajar hingga petang, Paus Pius V bersama seluruh umat, berdoa rosario tanpa henti. Dan
benar, hari itu pasukan Eropa memperoleh kemenangan.
Pada 7 Oktober 1573, Paus Gregorius XIII menetapkan Pesta Santa Maria Ratu Rosario dan
barulah pada tahun-tahun setelahnya, bulan Oktober dikhususkan sebagai bulan Rosario.
Bunda Maria yang ada di surga,
betapa dahsyatnya kekuatan doa Rosario suci.
Kami membayangkan, jika seluruh umat Keuskupan Surabaya pada bulan Oktober ini berdoa
rosario setiap hari, sungguh akan menjadi kekuatan iman yang sangat besar bagi kami melalui
saat-saat hidup yang menakutkan, membingungkan dan menyedihkan karena pandemi yang
meliputi seluruh dunia. Bunda, bantulah kami untuk tekun berdoa rosario bersama Bunda.
Bunda Maria, Bunda Gereja,
meskipun dengan segala keterbatasan karena pandemi,
selama tahun 2021 seluruh umat keuskupan Surabaya diajak untuk memperdalam pengenalan
pada Yesus, Guru dan Tuhan.
Pada bulan Mei yang lalu, bersama Bunda, kami telah memperdalam pengenalan kami pada Yesus,
Guru dan Tuhan yang kami lalui dalam 5 kali pertemuan. Pada bulan Oktober ini, yang
dikhususkan sebagai bulan Rosario, kami kembali meneguhkan pengenalan kami pada Yesus,
Guru dan Tuhan melalui peristiwa Gembira.
Bunda Maria, Bunda yang penuh rahmat,
peristiwa gembira yang pertama adalah, Bunda Maria menerima kabar gembira dari Malaikat
Gabriel. Untuk itu, kami kembali mendengarkan injil Lukas 1:26-38. Tidak dikatakan dalam Injil
tadi, Bunda sedang melakukan apa ketika malaikat Gabriel mendatangi Bunda. Ketika mendengar
salam dari malaikat Gabriel, Bunda terkejut dan bertanya dalam hati, apa arti salam itu. Untuk
seorang putri desa yang sederhana dan masih sangat muda, kedatangan malaikat Gabriel tentu
sangat mengejutkan dan membingungkan.
Kami tidak dapat membayangkan wajah Bunda saat itu. Belum reda dari rasa terkejut dan
bingung, malaikat Gabriel melanjutkan kata-katanya, bahwa Bunda akan mengandung dan
melahirkan seorang anak laki-laki yang harus diberi nama Yesus.
Anak itu akan menjadi besar dan akan disebut Anak Allah Yang Mahatinggi. Tuhan Allah akan
mengaruniakan kepadaNya tahta Daud. Ia akan menjadi raja dan KerajaanNya tidak akan
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berkesudahan. Atas perkataan malaikat Gabriel itu, Bunda menjawab: bagaimana hal itu
mungkin terjadi karena aku belum bersuami?
Bunda Maria, Bunda yang setia,
kami merasakan jawaban Bunda terhadap kabar yang disampaikan malaikat Gabriel itu bukan
sebuah penolakan; tetapi ketidak-mungkinan karena Bunda belum bersuami. Ini jawaban yang
terus terang jujur apa adanya.
Memang Bunda belum bersuami, bagaimana mungkin mengandung seorang anak?
Malaikat Gabriel kemudian menyatakan bahwa Roh Kudus akan turun atasmu dan kuasa Allah
yang Mahatinggi akan menaungi engkau. Sebab bagi Allah tidak ada yang mustahil.
Mendengar pernyataan malaikat Gabriel itu, dengan segera Bunda memberikan kesedian diri yang
tulus: sesungguhnya aku ini adalah hamba Tuhan; jadilah padaku menurut perkataanmu itu.
Bunda Maria, Bunda yang penuh iman,
dari mana Bunda dapat memberikan jawaban yang demikian tulus ini? Tentu kami tidak dapat
menjawab pertanyaan itu selain bahwa jawaban Bunda itu merupakan rahmat Allah yang besar.
Dan memang benar bahwa jawaban kesediaan Bunda yang tulus itu telah membuka rahmat
keselamatan bagi seluruh manusia.
Jawaban kesediaan tulus Bunda itu menjadi awal kehidupan baru bagi seluruh manusia. Kami
bangga mempunyai Bunda yang berhati demikian tulus.
Bunda Maria yang ada di surga,
pada bulan rosario ini kami diajak untuk mengenal Yesus, Guru dan Tuhan dalam peristiwa
gembira. Dari Injil yang kami dengarkan hari ini, kami menyaksikan bahwa Bunda mengenal Yesus
baru sebatas nama yang disebutkan oleh Malaikat Gabriel. Namun Bunda bersedia tulus menjadi
ibu yang mengandung dan melahirkan Yesus.
Dengan kesediaan tulus menjadi ibu Yesus, berarti Bunda bersedia tulus mencintai dan mengikuti
Yesus. Dengan demikian mengenal Yesus, Guru dan Tuhan berarti kesediaan tulus mencintai dan
mengikutiNya.
Bunda Maria, Bunda kami yang penuh rahmat,
bantulah kami semua untuk menyadari bahwa mengenal Yesus, Guru dan Tuhan berarti mencintai
dan mengikutiNya. Mengenal Yesus, Guru dan Tuhan bukan sebatas pada pengetahuan, tetapi
perjalanan seluruh hidup untuk mencintai dan mengikutiNya.
Terimakasih Bunda,
kami telah belajar mengenal Yesus dalam peristiwa gembira yang pertama.
Kami percaya, setiap kali kami berdoa rosario, Bunda selalu berdoa bersama kami dan mengantar
doa-doa kami kepada Yesus, Guru dan Tuhan kami.
Mohonkan rahmat dari Yesus, Guru dan Tuhan kami, agar kami dapat semakin tulus mencintai
dan mengikutiNya.
DOA ROSARIO SUCI PERISTIWA GEMBIRA
DOA PENUTUP.
Terimakasih ya Bapa, Engkau berkenan menguduskan kami dalam Sabda Yesus, Guru dan Tuhan
kami. Sebagai persekutuan murid-muridNya, kami juga telah disatukan dalam doa bersama Bunda
Maria. Lindungilah dan jagalah kami senantiasa sehingga kami tidak terpisah dari Yesus, Guru dan
Tuhan kami yang bersama Dikau dan Roh Kudus, hidup dan meraja sepanjang segala masa, Amin.
BERKAT & LAGU PENUTUP. (jika diperlukan, lagu penutup dapat dipilih sendiri)
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PERTEMUAN II:
MENGENAL YESUS, GURU DAN TUHAN
DALAM PERISTIWA GEMBIRA YANG KEDUA

LAGU PEMBUKA. (pilih sendiri jika diperlukan)
PENGANTAR.
Malam ini kita mendalami pengenalan Yesus, Guru dan Tuhan
dalam peristiwa Gembira yang kedua, yaitu Bunda Maria
Mengunjungi Elisabet. Ketika kita berdoa rosario dengan
sepenuh hati, Bunda Maria juga mengunjungi dalam keluarga,
lingkungan dan stasi kita. Oleh karena itu akan dipersembahkan intensi-intensi dari para saudara
untuk kita doakan bersama Bunda Maria dalam rosario suci hari ini.
(silakan dibacakan intensi-intensi atau ujud-ujud yang diminta oleh umat)
DOA PEMBUKA.
Ya Bapa yang Mahakudus, tak hentinya kami mengucap syukur karena Engkau senantiasa
menyertai dengan rahmat iman yang menyatukan kami dalam persekutuan ilahi murid-murid
Yesus, Guru dan Tuhan kami. Hari ini, kami siap mendengarkan Sabda keselamatanMu. Utuslah
Roh KudusMu agar menyucikan dan membuka hati kami sehingga SabdaMu tumbuh berkembang
dan membuahkan hasil dalam kehidupan kami. Bersama Bunda Maria, Bunda Gereja, kami juga
akan berdoa rosario suci. Dalam doa rosario suci ini kami juga menghaturkan permohonanpermohonan. Berkenanlah mendengarkan permohonan-permohonan kami ini.
(hening sejenak dan dipersilakan masing-masing menyampaikan intensi pribadi dalam hati).
Semua doa ini kami persembahkan kepadaMu Bapa, dengan pengantaraan Yesus Tuhan dalam
Roh Kudus yang hidup dan berkuasa sepanjang segala masa, Amin.
BACAAN INJIL - LUKAS 1:39-45.
Beberapa waktu kemudian berangkatlah Maria dan langsung berjalan ke pegunungan menuju
sebuah kota di Yehuda. Di situ ia masuk ke rumah Zakharia dan memberi salam kepada Elisabet.
Dan ketika Elisabet mendengar salam Maria, melonjaklah anak yang di dalam rahimnya dan
Elisabet pun penuh dengan Roh Kudus, lalu berseru dengan suara nyaring: “Diberkatilah engkau
di antara semua perempuan dan diberkatilah buah rahimmu. Siapakah aku ini sampai ibu
Tuhanku datang mengunjungi aku? Sebab sesungguhnya, ketika salammu sampai kepada
telingaku, anak yang di dalam rahimku melonjak kegirangan. Dan berbahagialah ia, yang telah
percaya, sebab apa yang dikatakan kepadanya dari Tuhan, akan terlaksana.”
(hening sejenak membatinkan Sabda Allah)
PEMBACAAN SURAT KEPADA BUNDA MARIA.
Kepada Yang terkasih, Bunda Maria dalam kemuliaan surgawi,
Bunda Maria yang kami cintai,
hari ini kami menuliskan surat yang kedua.
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Meski masih cemas karena corona, namun keadaan kami lebih baik.
Meski dengan jumlah yang terbatas dan dengan protokol kesehatan yang ketat,
kami sudah merayakan ekaristi dengan tatap muka.
Tentu Bunda dapat merasakan sukacita kami merayakan Ekaristi secara tatap muka.
Meski demikian, masih ada sebagian anak kami yang belum boleh merayakan Ekaristi secara tatap
muka karena pembatasan usia.
Juga saudara-saudara kami yang masih merayakan Ekaristi secara streaming karena belum
menerima vaksin.
Melalui pendampinganmu yang penuh cinta, semoga mereka tetap rajin dan setia.
Terimakasih atas penyertaan Bunda melewati saat-saat yang sulit dan berat.
Tentu kami masih selalu dan selalu membutuhkan penyertaan Bunda dalam ziarah kami di dunia
ini dengan segala masalah yang kami hadapi.
Bunda Maria, Bunda orang beriman,
hari ini kami mendengarkan Injil Lukas 1:39-45, yang menjadi sumber peristiwa gembira yang
kedua, yaitu kunjungan Bunda pada Elisabet.
Ketika malaikat menyampaikan kabar bahwa Bunda akan mengandung seorang anak laki-laki,
malaikat Gabriel juga menyampaikan kabar tentang Elisabet,
bahwa Elisabet yang masih saudara Bunda itu sedang mengandung seorang anak laki-laki, padahal
dia dikatakan mandul karena sudah lanjut usia tetapi belum memiliki seorang anak pun.
Bagaimana mungkin seorang perempuan yang mandul dan sudah berusia lanjut dapat
mengandung seorang anak? Jelas tidak mungkin. Tetapi memang demikianlah kabar yang
disampaikan malaikat Gabriel kepada Bunda.
Kami teringat kembali kata-kata malaikat Gabriel kepada Bunda:
Bagi Allah tidak ada yang mustahil.
Karena kata-kata malaikat Gabriel inilah kemudian Bunda mempersembahkan kesediaan yang
tulus:
Sesungguhnya aku ini adalah hamba Tuhan; jadilah padaku menurut perkataanmu itu.
Bunda kami yang tersuci,
Memang benar, bagi Allah tidak ada yang mustahil.
Meski demikian, tidak mudah bagi kami untuk mengimani kemahakuasaan Allah.
Kami masih sering ragu-ragu, bahkan tidak percaya. Oleh karena itu hidup kami sering kali penuh
kecemasan dan ketakutan.
Bantulah kami agar kami benar-benar dapat mengimani bahwa bagi Allah tidak ada yang mustahil.
Tentu ini tidak berarti kami diam saja dan tidak berbuat apa-apa.
Berilah kami terangmu, ya Bunda, sehingga kami menyadari bahwa karena beriman itulah maka
kami akan berusaha terus menerus.
Ulurkanlah tanganmu untuk meraih tangan kami, ketika kami kelelahan dan putus asa
menghadapi persoalan-persoalan hidup yang besar dan berat.
Bunda Maria, Bunda kami yang lembut,
kami tidak dapat membayangkan bagaimana situasi hati Elisabet yang mandul dan sudah lanjut
usia, namun tiba-tiba mengandung seorang anak.
Tentu sangat terkejut dan bingung. Pasti Elisabet membutuhkan kehadiran seseorang yang
menemaninya dalam saat-saat yang membingungkan ini.
Tentu kehadiran Bunda sangat dibutuhkan oleh Elisabet.
Untuk menemani Elisabet, Bunda bersedia menempuh perjalanan yang jauh dan sulit. Tentu
sangat melelahkan. Bunda pasti tidak sendirian, karena Bunda membawa Yesus dalam kandungan.
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Kesediaan Bunda dengan membawa Yesus menempuh perjalanan yang jauh, sulit dan melelahkan
ini mengungkapkan perjalanan kasih yang tulus.
Berilah kami kekuatamu, ya Bunda, agar kami bersedia menempuh jalan yang sulit dan
melelahkan untuk mengasihi dengan tulus sesama yang membutuhkan.
Bunda Maria, Bunda kami yang ada di surga,
sesampainya di rumah Elisabet, Bunda menyampaikan salam kepada Elisabet.
Mendengar salam Bunda, anak yang berada di dalam kandungan Elisabet melonjak kegirangan.
Lalu Elisabet pun berseru dengan suara nyaring:
Diberkatilah engkau diantara semua wanita dan diberkatilah buah rahimmu. Siapakah aku
ini sampai ibu Tuhanku datang mengunjungi aku. Berbahagialah ia, yang telah percaya,
sebab apa yang dikatakan padanya dari Tuhan akan terlaksana.
Kehadiran Bunda membawa Yesus di rumah Elisabet membuahkan sukacita bagi Elisabet sampai
anak yang dikandung Elisabet melonjak kegirangan.
Ya Bunda Maria,
dalam peristiwa gembira yang pertama, dari Bunda kami belajar bahwa mengenal Yesus Guru dan
Tuhan berarti bersedia dengan tulus mencintai dan mengikutiNya. Dalam peristiwa gembira yang
ke dua ini, kami mendapat pelajaran baru dari Bunda, bahwa mengenal Yesus, Guru dan Tuhan
berarti bersedia membawa Yesus menempuh perjalanan yang sulit dan melelahkan untuk
mengasihi sesama yang membutuhkan. Semoga kehadiran kami yang membawa Yesus
membuahkan sukacita bagi sesama yang membutuhkan seperti kehadiran Bunda yang membawa
Yesus membuahkan sukacita bagi Elisabet.
Bunda Maria, Bunda kami yang penuh kasih,
syukur kepada Allah kami mempunyai Bunda yang demikian melimpah dengan kasih yang tulus.
Kami percaya, setiap kali kami berdoa rosario, terutama bersama keluarga, Bunda datang
mengunjungi kami, seperti Bunda mengunjungi Elizabet.
Pasti Bunda membantu kami, seperti Bunda juga membantu Elizabet yang membutuhkan
kehadiranmu. Terimakasih Bunda, engkau bersedia menjadi Bunda kami.
Dari kami,
anak-anakmu yang masih berjuang di dunia ini.
DOA ROSARIO SUCI PERISTIWA GEMBIRA
DOA PENUTUP.
Bapa yang Mahacinta, terimakasih kami boleh berjalan bersama Bunda Maria menempuh
perjalanan mengunjungi Elizabet yang membutuhkan bantuan. Kami juga telah Engkau satukan
dalam rangkaian doa Rosario suci bersama Bunda Maria, Bunda kami. Berkatilah kami sehingga
kami memiliki hati seperti Bunda Maria, yang dengan tulus berkurban membantu sesama yang
membutuhkan. Lindungilah kami senantiasa dari yang jahat dan jangan biarkan kami terpisah dari
Yesus, Guru dan Tuhan kami, yang bersama Dikau dan Roh Kudus, hidup dan berkuasa sepanjang
segala masa, Amin.
BERKAT & LAGU PENUTUP. (jika diperlukan, lagu penutup dapat dipilih sendiri)
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PERTEMUAN III:
MENGENAL YESUS, GURU DAN TUHAN
DALAM PERISTIWA GEMBIRA YANG KETIGA

LAGU PEMBUKA. (pilih sendiri jika diperlukan)
PENGANTAR.
Hari ini perjalanan kita mengenal Yesus, Guru dan Tuhan
dalam bulan Rosario ini sampai pada peristiwa Gembira yang
ke tiga: Yesus lahir di Betlehem. Peristiwa ini mengingatkan
kita pada Natal, peristiwa Yesus, Guru dan Tuhan yang kita
imani masuk dalam sejarah manusia yang setiap tahun kita
rayakan dengan meriah. Perayaan Natal yang meriah itu tidak
dapat dipisahkan dari cinta Bapa Yusuf dan Bunda Maria yang
disatukan oleh Yesus. Untuk melahirkan Yesus, Bunda Maria
harus melalui perjuangan yang berat dan sangat melelahkan.
Sebelum kita melanjutkan pertemuan ketiga ini, kita
persembahkan intensi-intensi untuk kita doakan bersama
Bunda Maria dalam rosario suci hari ini.
(silakan dibacakan intensi-intensi atau ujud-ujud yang diminta oleh umat)
DOA PEMBUKA.
Bapa yang Mahakasih, setelah kami melakukan kegiatan kami sehari-hari, saat ini kembali Engkau
menyatukan kami dalam persekutuan murid-murid Yesus, Guru dan Tuhan. Utuslah Roh KudusMu
untuk membuka dan melembutkan hati kami sehingga kami dapat mendengarkan SabdaMu
dengan iman dan harapan. Berkenanlah Engkau membentuk hidup kami menjadi tanah yang
subur bagi benih SabdaMu. Kami juga akan mempersembahkan permohonan-permohonan yang
kami haturkan kepadaMu dalam doa rosario suci bersama Bunda Maria. Berkenanlah Engkau
mendengarkan permohonan-permohonan kami ini.
(hening sejenak dan dipersilakan masing-masing menyampaikan intensi pribadi dalam hati).
Semua doa ini kami persembahkan kepadaMu Bapa, dengan pengantaraan Yesus Tuhan dalam
persekutuan dengan Roh Kudus yang hidup dan berkuasa sepanjang segala masa, Amin.
BACAAN INJIL - LUKAS 2:1-19.
Pada waktu itu Kaisar Agustus mengeluarkan suatu perintah, menyuruh mendaftarkan semua
orang di seluruh dunia. Inilah pendaftaran yang pertama kali diadakan sewaktu Kirenius menjadi
wali negeri di Siria. Maka pergilah semua orang mendaftarkan diri, masing-masing di kotanya
sendiri. Demikian juga Yusuf pergi dari kota Nazaret di Galilea ke Yudea, ke kota Daud yang
bernama Betlehem, -- karena ia berasal dari keluarga dan keturunan Daud -- supaya didaftarkan
bersama-sama dengan Maria, tunangannya, yang sedang mengandung. Ketika mereka di situ
tibalah waktunya bagi Maria untuk bersalin dan ia melahirkan seorang anak laki-laki, anaknya
yang sulung, lalu dibungkusnya dengan lampin dan dibaringkannya di dalam palungan, karena
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tidak ada tempat bagi mereka di rumah penginapan. Di daerah itu ada gembala-gembala yang
tinggal di padang menjaga kawanan ternak mereka pada waktu malam. Tiba-tiba berdirilah
seorang malaikat Tuhan di dekat mereka dan kemuliaan Tuhan bersinar meliputi mereka dan
mereka sangat ketakutan. Lalu kata malaikat itu kepada mereka: “Jangan takut, sebab
sesungguhnya aku memberitakan kepadamu kesukaan besar untuk seluruh bangsa: Hari ini telah
lahir bagimu Juruselamat, yaitu Kristus, Tuhan, di kota Daud.
Dan inilah tandanya bagimu: Kamu akan menjumpai seorang bayi dibungkus dengan lampin dan
terbaring di dalam palungan.” Dan tiba-tiba tampaklah bersama-sama dengan malaikat itu
sejumlah besar bala tentara surga yang memuji Allah, katanya:
“Kemuliaan bagi Allah di tempat yang mahatinggi dan damai sejahtera di bumi di antara manusia
yang berkenan kepada-Nya.” Setelah malaikat-malaikat itu meninggalkan mereka dan kembali ke
surga, gembala-gembala itu berkata seorang kepada yang lain: “Marilah kita pergi ke Betlehem
untuk melihat apa yang terjadi di sana, seperti yang diberitahukan Tuhan kepada kita.” Lalu
mereka cepat-cepat berangkat dan menjumpai Maria dan Yusuf dan bayi itu, yang sedang
berbaring di dalam palungan. Dan ketika mereka melihat-Nya, mereka memberitahukan apa yang
telah dikatakan kepada mereka tentang Anak itu. Dan semua orang yang mendengarnya heran
tentang apa yang dikatakan gembala-gembala itu kepada mereka. Tetapi Maria menyimpan segala
perkara itu di dalam hatinya dan merenungkannya.
(hening sejenak, merenungkan Sabda Allah secara pribadi)
PEMBACAAN SURAT KEPADA BUNDA MARIA.
Kepada Yang terkasih, Bunda Maria dalam kemuliaan surgawi,
Bunda Maria, Bunda kami yang termulia,
engkau mengetahui bahwa akibat pandemi yang melanda seluruh dunia ini,
banyak di antara kami yang mengalami semakin beratnya beban hidup, sedih karena kehilangan
orang-orang yang sangat dicintai dan kebingungan karena kehilangan sumber penghasilan, cemas
akan masa depan anak-anak.
Bantulah kami semua agar kami tetap memiliki harapan karena iman, seperti yang Bunda miliki:
Terjadilah padaku menurut kehendakMu.
Bunda Maria, Bunda kami yang penuh cinta,
hari ini kami berkumpul bersama untuk kembali memperdalam pengenalan kami pada Yesus,
Guru dan Tuhan dalam peristiwa gembira yang ketiga: Yesus dilahirkan di Betlehem.
Baru saja kami mendengarkan Injil Lukas 2:1-7, yang mengisahkan kelahiran Yesus.
Menjelang Bunda melahirkan Yesus, Kaisar Agustus memberikan perintah agar semua orang
mendaftarkan diri di tempat asalnya masing-masing.
Maka bersama Bapa Yusuf, Bunda melakukan perjalanan ratusan kilometer dari Nazaret menuju
Betlehem, kota asal Bapa Yusuf.
Tentu sangat berat perjalanan Bunda ini.
Ternyata sesampainya di Betlehem tidak ada tempat di penginapan,
padahal sudah tiba waktu Bunda melahirkan Yesus.
Pasti Bapa Yusuf dan Bunda kebingungan.
Akhirnya Bunda melahirkan Yesus di sebuah tempat yang sangat sederhana.
Hanya ada sebuah palungan dan selembar lampin.
Bayi Yesus yang baru dilahirkan Bunda baringkan di palungan dan dibungkus dengan lampin itu.
Sepi dan sunyi.
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Tidak ada orang lain di tempat itu, kecuali Bapa Yusuf, Bunda dan Yesus yang baru dilahirkan.
Bunda Maria, Bunda orang beriman,
Beberapa saat kemudian, datanglah para gembala mengunjungi Yesus, Bunda dan Bapa Yusuf.
Mereka bercerita bahwa mereka menerima berita kelahiran Yesus dari para malaikat yang
menjumpai mereka di padang rumput.
Mendengar cerita para gembala,
Bunda dan Bapa Yusuf tidak berkata satu patah katapun.
Bunda menyimpan dalam hati dan merenungkannya semua yang didengar dari para gembala.
Kesediaan Bunda menyimpan dan merenungkan semua itu dalam hati,
menunjukkan dengan jelas kepada kami, betapa dalamnya batin Bunda.
Kami percaya, sebagai orang beriman, Bunda dan Bapa Yusuf memiliki kedalaman batin yang tak
terhingga sehingga dapat menyimpan dan mengolah pengalaman-pengalaman hidup yang dilalui.
Bunda Maria, Bunda yang ada di surga,
tentu Bunda sangat bersukacita melahirkan Yesus yang telah diberitakan oleh malaikat Gabriel
sebelum kelahiranNya.
Meski menempuh perjalanan ratusan kilometer yang sangat melelahkan,
meski mengalami kehabisan tempat di penginapan
dan melahirkan di tempat yang sangat sederhana, hanya ada palungan dan kain lampin,
namun semua itu tidak sebanding dengan sukacita yang Bunda miliki.
Para gembala yang sederhana itu mengalami sukacita yang Bunda miliki.
Bunda Maria, Bunda yang setia.
Karena Yesus, perjalanan yang berat dan sulit menjadi jalan suci.
Karena Yesus, kegelapan malam itu menjadi terang.
Karena Yesus, keheningan malam itu menjadi malam yang memancarkan sukacita.
Karena Yesus, kesederhanaan menjadi sangat berharga melebihi harta benda apapun.
Karena Yesus, cinta Bunda dan Bapa Yusuf menjadi kekuatan ilahi yang abadi.
Karena Yesus, kelemahan dan ketidakberdayaan manusia menghadirkan Hyang Ilahi.
Terimakasih Bunda.
Dalam peristiwa gembira yang ketiga ini,
kami memperoleh pelajaran iman yang baru:
di tempat yang sederhana,
di balik barang-barang yang sederhana,
di dalam keheningan,
bersama mereka yang sederhana,
di dalam cinta yang setia dan berani berkurban,
di dalam kelemahan dan ketidakberdayaan,
kami mengenal Yesus, Guru dan Tuhan.
Bunda Maria, Bunda yang penuh rahmat,
kami percaya, ketika kami berdoa rosario, Bunda selalu mendampingi dan mendoakan kami yang
sedang dalam perjalanan menuju surga abadi bersamamu.
Lindungilah dan jagalah kami, serta jangan biarkan kami terpisah dari Yesus, Guru dan Tuhan
kami.
Dari kami,
Anak-anakmu yang masih berjuang di dunia ini.
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DOA ROSARIO SUCI PERISTIWA GEMBIRA
DOA PENUTUP.
Bapa yang Mahakasih, syukur kami haturkan kepadaMu karena Engkau telah mengutus Yesus
lahir ke dunia dalam kesederhanaan. Dalam kesederhanaan itulah kami merasakan Yesus, Guru
dan Tuhan sangat dekat dengan hidup kami. Lembutkanlah hati kami seperi hati Bunda Maria
sehingga kami dapat mengenal Yesus, Guru dan Tuhan dalam kesederhanaan hidup mereka yang
kecil, lemah dan tidak berdaya. Lindungilah kami dari segala bentuk kesombongan diri yang
menjauhkan kami satu sama lain. Jangan biarkan kami terpisah dari Yesus, Guru dan Tuhan kami
yang hidup dan meraja bersama Engkau dan Roh Kudus, sepanjang segala masa, Amin.
BERKAT & LAGU PENUTUP. (jika diperlukan, lagu penutup dapat dipilih sendiri)

_______________________________________________________________________________________________________________

PERTEMUAN IV:
MENGENAL YESUS, GURU DAN TUHAN
DALAM PERISTIWA GEMBIRA YANG KEEMPAT

LAGU PEMBUKA. (pilih sendiri jika diperlukan)
PENGANTAR.
Hari ini kita maju selangkah lagi untuk mengenal Yesus, Guru dan Tuhan dalam peristiwa Gembira
yang keempat: Yesus Dipersembahkan Dalam Bait Allah. Kitab Taurat menyatakan bahwa anak
laki-laki sulung adalah milik Allah, maka harus dipersembahkan kepada Allah. Karena taat pada
kehendak Allah, Bapa Yusuf dan Bunda Maria membawa bayi Yesus ke Bait Allah untuk
dipersembahkan kepada Allah. Apa yang dilakukan Bapa Yusuf dan Bunda Maria ini adalah sebuah
tindakan iman. Tanpa rahmat Allah, manusia tidak mampu melakukan tindakan iman. Bersama
Bapa Yusuf dan Bunda Maria yang mempersembahkan Yesus, marilah kita juga
mempersembahkan hidup kita dan intensi-intensi kita yang kita satukan dalam doa rosario
bersama Bunda Maria.
(silakan dibacakan intensi-intensi atau ujud-ujud yang diminta oleh umat)
DOA PEMBUKA.
Bapa yang Mahakasih, hanya karena belaskasihMulah kami dapat melanjutkan perjalanan doa
kami di bulan Rosario ini. Setiap kali kami berdoa rosario sadarkanlah kami bahwa sebagai
persekutuan murid-murid Yesus, Guru dan Tuhan, kami memiliki relasi ilahi satu sama lain seperti
butir-butir rosario suci yang terjalin sebagai satu kesatuan. Utuslah Roh KudusMu untuk semakin
menguduskan persekutuan kami sebagai GerejaMu dalam lingkungan dan stasi kami. Dalam
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persekutuan ilahi inilah kami juga mempersembahkan permohonan-permohonan yang kami
haturkan kepadaMu dalam doa rosario suci bersama Bunda Maria.
(hening sejenak dan dipersilakan masing-masing menyampaikan intensi pribadi dalam hati).
Semua doa ini kami persembahkan kepadaMu Bapa, dengan pengantaraan Yesus Tuhan dalam
persekutuan dengan Roh Kudus yang hidup dan berkuasa sepanjang segala masa, Amin.
BACAAN INJIL - LUKAS 2: 22-40.
Ketika genap waktu pentahiran, menurut hukum Taurat Musa, mereka membawa Dia ke
Yerusalem untuk menyerahkan-Nya kepada Tuhan, seperti ada tertulis dalam hukum Tuhan:
“Semua anak laki-laki sulung harus dikuduskan bagi Allah”, dan untuk mempersembahkan korban
menurut apa yang difirmankan dalam hukum Tuhan, yaitu sepasang burung tekukur atau dua
ekor anak burung merpati. Adalah di Yerusalem seorang bernama Simeon. Ia seorang yang benar
dan saleh yang menantikan penghiburan bagi Israel. Roh Kudus ada di atasnya, dan kepadanya
telah dinyatakan oleh Roh Kudus, bahwa ia tidak akan mati sebelum ia melihat Mesias, yaitu Dia
yang diurapi Tuhan. Ia datang ke Bait Allah oleh Roh Kudus. Ketika Yesus, Anak itu, dibawa masuk
oleh orang tua-Nya untuk melakukan kepada-Nya apa yang ditentukan hukum Taurat, ia
menyambut Anak itu dan menatang-Nya sambil memuji Allah, katanya: “Sekarang, Tuhan,
biarkanlah hamba-Mu ini pergi dalam damai sejahtera, sesuai dengan firman-Mu, sebab mataku
telah melihat keselamatan yang dari pada-Mu, yang telah Engkau sediakan di hadapan segala
bangsa, yaitu terang yang menjadi penyataan bagi bangsa-bangsa lain dan menjadi kemuliaan bagi
umat-Mu, Israel.” Dan bapa serta ibu-Nya amat heran akan segala apa yang dikatakan tentang Dia.
Lalu Simeon memberkati mereka dan berkata kepada Maria, ibu Anak itu: “Sesungguhnya Anak
ini ditentukan untuk menjatuhkan atau membangkitkan banyak orang di Israel dan untuk menjadi
suatu tanda yang menimbulkan perbantahan -- dan suatu pedang akan menembus jiwamu sendiri
--, supaya menjadi nyata pikiran hati banyak orang.” Lagipula di situ ada Hana, seorang nabi
perempuan, anak Fanuel dari suku Asyer. Ia sudah sangat lanjut umurnya. Sesudah kawin ia hidup
tujuh tahun lamanya bersama suaminya, dan sekarang ia janda dan berumur delapan puluh empat
tahun. Ia tidak pernah meninggalkan Bait Allah dan siang malam beribadah dengan berpuasa dan
berdoa. Dan pada ketika itu juga datanglah ia ke situ dan mengucap syukur kepada Allah dan
berbicara tentang Anak itu kepada semua orang yang menantikan kelepasan untuk Yerusalem.
Dan setelah selesai semua yang harus dilakukan menurut hukum Tuhan, kembalilah mereka ke
kota kediamannya, yaitu kota Nazaret di Galilea. Anak itu bertambah besar dan menjadi kuat,
penuh hikmat, dan kasih karunia Allah ada pada-Nya.
(hening sejenak, merenungkan Sabda Allah secara pribadi)
PEMBACAAN SURAT KEPADA BUNDA MARIA.
Kepada Yang terkasih, Bunda Maria dalam kemuliaan surgawi,
Bunda Maria, Bunda rahmat ilahi,
sebagai persekutuan murid-murid Yesus, putraMu,
kami kembali berkumpul untuk membuka hati mendengarkan sabda Allah dan mempersembahkan untaian doa rosario suci.
Untaian rosario suci ini mengungkapkan persekutuan kami satu sama lain yang tak terpisahkan
dalam Gereja Putramu.
PutraMu sendiri yang menyatukan kami dalam kesatuan ilahi yang tak terpisahkan.
Dalam persekutuan Gereja putraMu inilah kami menjadi rahmat satu sama lain.
Dalam persekutuan Gereja putraMu inilah kami saling menguatkan.
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Dalam persekutuan Gereja PutraMu inilah kami disucikan oleh Sabda.
Maka ketika kami mendoakan Salam Maria butir demi butir,
kami merasakan hubungan kami satu sama lain dalam doa bersama Bunda.
Bunda Maria, Bunda kami yang termulia,
hari ini perjalanan pengenalan kami pada Yesus, Guru dan Tuhan dalam peristiwa gembira sampai
peristiwa ke empat: Yesus dipersembahkan dalam Bait Allah.
Untuk itu kami mendengarkan Injil Lukas 2:22-40
Yang membawa kami pada peristiwa Yesus dipersembahkan dalam Bait Allah.
Yesus dipersembahkan dalam Bait Allah ketika genap waktu pentahiran.
Pentahiran adalah upacara pemulihan ibu setelah melahirkan,
karena taat pada hukum Taurat, maka Bunda menjalani upacara pentahiran pada hari ke 40
setelah melahirkan Yesus.
Yesus adalah anak laki-laki sulung.
Menurut hukum Taurat, anak laki-laki sulung harus dipersembahkan kepada Tuhan.
Maka pada saat yang sama, juga diadakan upacara penyerahan Yesus kepada Tuhan.
Bunda Maria, Bunda kami yang tersuci,
bersama Bapa Yusuf, engkau taat dan setia melakukan ibadat sesuai dengan perintah Allah dalam
Taurat.
Bunda dan Bapa Yusuf adalah orang beriman yang rendah hati.
Tentu Yesus saat itu masih lemah. Karena baru berusia 40 hari.
Tetapi dengan penuh iman, Bunda membawaNya untuk dikuduskan bagi Allah.
Iman Bunda kepada Allah yang menggerakkan Bunda untuk selalu taat dan setia.
Kami jadi ingat saat kami membawa putra dan putri kami untuk dikuduskan bagi Allah dalam
sakramen Baptis.
Itulah yang paling berharga kami lakukan kepada anak-anak kami, yaitu menerima keselamatan
jiwa yang kekal melalui Baptis.
Bunda Maria, Bunda kami yang menyinarkan cinta Allah,
ketika Bunda masuk Bait Allah membawa Yesus,
Simeon, orang yang sangat saleh hidupnya, menyambut Yesus dan menggendongNya sambil
menyampaikan pujian kepada Allah.
Mendengar pujian Simeon ini, Bapa Yusuf dan Bunda sangat heran.
Lalu Simeon memberkati keluarga kudus Yusuf, Maria dan Yesus.
Kepada Bunda, Simeon menyampaikan apa yang akan dialami Yesus di masa depan.
Bahwa Yesus ditentukan untuk menjatuhkan atau membangkitkan banyak orang. Yesus akan
menimbulkan perbantahan supaya menjadi nyata pikiran banyak orang.
Kepada Bunda, Simeon juga mengatakan bahwa suatu pedang akan menembus jiwa Bunda.
Perkataan Simeon ini kami rasakan sangat menakutkan.
Namun Bunda menerimanya dalam diam.
Selain Simeon, datang juga seorang nabi perempuan bernama Hana.
Hana yang sudah sangat lanjut usia itu juga berbicara tentang Yesus di depan banyak orang.
Setelah menyelesaikan semua upacara itu,
bersama Bapa Yusuf dan Yesus, Bunda pulang ke Nazaret.
dalam ketulusan cinta Bunda dan Bapa Yusuf,
dalam ketaatan iman Bunda dan Bapa Yusuf,
Yesus tumbuh menjadi kuat, penuh hikmat dan dilimpahi kasih karunia Allah.
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Bunda Maria, Bunda kami yang beriman,
dari peristiwa gembira yang ke empat ini kami belajar bersama Bunda,
bahwa mengenal Yesus, Guru dan Tuhan berarti rendah hati taat melaksanakan kewajibankewajiban suci untuk beribadat kepada Allah.
Dan dengan penuh iman mempersembahkan anak kepada Allah.
Mempersembahkan anak kepada Allah melalui penerimaan sakramen baptis, berarti
mempersembahkan masa depan kepada kehendak Allah.
Bunda Maria, Bunda kami yang beriman,
terimakasih atas semua teladan iman yang Bunda berikan kepada kami.
Doakanlah kami agar kami terus berkembang dalam ketaatan iman yang rendah hati dan anakanak kami tumbuh menjadi anak-anak yang dilimpahi kasih karunia Allah.
Dari kami,
Anak-anakmu yang masih berjuang di dunia ini.
DOA ROSARIO SUCI PERISTIWA GEMBIRA
DOA PENUTUP.
Bapa yang Mahakasih, kami telah belajar mengenal Yesus, Guru dan Tuhan, melalui Bunda Maria
yang rendah hati melaksanakan kewajiban suci dengan taat. Utuslah Roh KudusMu untuk
memberi kekuatan untuk rendah hati di hadapanMu. Teguhkanlah hati kami untuk tekun melalui
jalan kerendahan hati dalam mencintai Yesus, Guru dan Tuhan. Bunda Maria, Bunda kami yang
tersuci, tariklah kami kembali ke jalan kerendahan hati jika kami mulai menjauh dari Yesus, Guru
dan Tuhan karena kesombongan diri. Demi kemuliaan namaMu, ya Bapa yang bersama Putra dan
Roh Kudus, hidup dan berkuasa sepanjang masa, Amin.
BERKAT & LAGU PENUTUP. (jika diperlukan, lagu penutup dapat dipilih sendiri)
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PERTEMUAN V:
MENGENAL YESUS, GURU DAN TUHAN
DALAM PERISTIWA GEMBIRA YANG KELIMA

LAGU PEMBUKA. (pilih sendiri jika diperlukan)
PENGANTAR.
Syukur kepada Allah karena kita dapat bertekun
mengenal Yesus, Guru dan Tuhan dalam peristiwa
Gembira selama bulan Rosario 2021 ini. Ketekunan kita
mengungkapkan kesediaan kita mengikuti undangan
Allah untuk berkumpul mendengarkan SabdaNya dan
berdoa bersama. Marilah kita menyiapkan diri untuk
mengenal Yesus, Tuhan dan Guru dalam peristiwa
Gembira yang terakhir, yaitu Yesus diketemukan dalam
Bait Allah. Kita persembahkan terlebih dahulu intensiintensi yang kita doakan bersama Bunda Maria dalam
rosario suci hari ini.
(silakan dibacakan intensi-intensi atau ujud-ujud yang diminta oleh umat)
DOA PEMBUKA.
Bapa yang Mahakasih, tak henti-hentinya kami mempersembahkan syukur setiap kali dapat
berkumpul untuk mendengarkan SabdaMu dan berdoa bersama. Karena dalam pertemuan
bersama inilah Yesus, Guru dan Tuhan kami selalu hadir di tengah kami. Kuduskanlah kami agar
kami dapat mendengarkan SabdaMu dan merenungkanNya seperti yang dilakukan Bunda Maria.
Hari ini kami mendengarkan SabdaMu tentang peristiwa Gembira yang kelima, Yesus
diketemukan dalam Bait Allah. Bentuklah diri kami menjadi tanah yang subur sehingga Sabda
yang kami terima dapat tumbuh dan berbuah dalam kehidupan kami setiap hari. Terangilah
akalbudi kami dengan Roh KudusMu, agar kami dapat menemukan makna iman dari SabdaMu.
Bersihkanlah diri kami dari semak duri yang menghimpit tumbuhnya benih SabdaMu. Bersama
Bunda Maria, Bunda kami yang termulia, kami juga berdoa Rosario suci dengan intensi-intensi ini.
(hening sejenak dan dipersilakan masing-masing menyampaikan intensi pribadi dalam hati).
Semua doa ini kami persembahkan kepadaMu Bapa, dengan pengantaraan Yesus Tuhan dalam
persekutuan dengan Roh Kudus yang hidup dan berkuasa sepanjang segala masa, Amin.
BACAAN INJIL - LUKAS 2: 41-52.
Tiap-tiap tahun orang tua Yesus pergi ke Yerusalem pada hari raya Paskah. Ketika Yesus telah
berumur dua belas tahun pergilah mereka ke Yerusalem seperti yang lazim pada hari raya itu.
Sehabis hari-hari perayaan itu, ketika mereka berjalan pulang, tinggallah Yesus di Yerusalem
tanpa diketahui orang tua-Nya. Karena mereka menyangka bahwa Ia ada di antara orang-orang
seperjalanan mereka, berjalanlah mereka sehari perjalanan jauhnya, lalu mencari Dia di antara
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kaum keluarga dan kenalan mereka. Karena mereka tidak menemukan Dia, kembalilah mereka ke
Yerusalem sambil terus mencari Dia. Sesudah tiga hari mereka menemukan Dia dalam Bait Allah;
Ia sedang duduk di tengah-tengah alim ulama, sambil mendengarkan mereka dan mengajukan
pertanyaan-pertanyaan kepada mereka. Dan semua orang yang mendengar Dia sangat heran akan
kecerdasan-Nya dan segala jawab yang diberikan-Nya. Dan ketika orang tua-Nya melihat Dia,
tercenganglah mereka, lalu kata ibu-Nya kepada-Nya: “Nak, mengapakah Engkau berbuat
demikian terhadap kami? Bapa-Mu dan aku dengan cemas mencari Engkau.” Jawab-Nya kepada
mereka: “Mengapa kamu mencari Aku? Tidakkah kamu tahu, bahwa Aku harus berada di dalam
rumah Bapa-Ku?” Tetapi mereka tidak mengerti apa yang dikatakan-Nya kepada mereka. Lalu Ia
pulang bersama-sama mereka ke Nazaret; dan Ia tetap hidup dalam asuhan mereka. Dan ibu-Nya
menyimpan semua perkara itu di dalam hatinya. Dan Yesus makin bertambah besar dan
bertambah hikmat-Nya dan besar-Nya, dan makin dikasihi oleh Allah dan manusia.
(hening sejenak membatinkan Sabda Allah)
PEMBACAAN SURAT KEPADA BUNDA MARIA.
Kepada Yang terkasih, Bunda Surgawi.
Bunda Maria, Bunda kami yang tersuci,
setelah Yesus yang berusia 40 hari dipersembahkan kepada Allah,
Bunda dan Bapa Yusuf bersama Yesus kembali ke Nazaret.
Di kota itulah Yesus bertambah besar dan kuat, penuh hikmat dan dilimpahi kasih karunia Allah.
Kami membayangkan, Bunda dan Bapa Yusuf demikian mencintai Yesus sehingga Dia tumbuh
menjadi anak yang sehat, cerdas, berbakti pada Bunda dan Bapa Yusuf serta menggembirakan
semua orang di sekitarNya.
Tentu Bunda sangat bahagia dan bersukacita karena Yesus.
Tidak ada kebahagiaan lain bagi seorang ibu selain menyaksikan anaknya sehat, cerdas, berbakti
dan menggembirakan banyak orang.
Bunda Maria, Bunda kami yang penuh rahmat,
Injil yang kami dengarkan hari ini tentang peristiwa Gembira yang kelima,
yaitu Yesus diketemukan di Bait Allah.
Peristiwa itu terjadi ketika Yesus berusia 12 tahun.
Setelah sehari perjalanan pulang dari Bait Allah di Yerusalem, Bunda dan Bapa Yusuf tidak melihat
Yesus. Bunda dan Bapa Yusuf mencari Yesus di antara rombongan keluarga dan kenalan yang
sedang dalam perjalanan pulang.
Karena sudah sehari perjalanan, tentu sudah jauh dari Yerusalem.
Kami membayangkan, betapa bingungnya Bunda dan Bapa Yusuf.
Kami membayangkan, betapa cemasnya Bunda dan Bapa Yusuf.
Entah apa yang timbul dalam pikiran dan hati Bunda saat itu?
Dalam kebingungan dan kecemasan, Bunda dan Bapa Yusuf kembali lagi ke Yerusalem mencari
Yesus.
Setelah tiga hari mencari, Bunda dan Bapa Yusuf menemukan Yesus ada di dalam Bait Allah sedang
duduk di tengah para alim ulama. Yesus sedang asyik mendengarkan dan bertanya jawab dengan
para alim ulama.
Tentu Bunda heran melihat Yesus yang masih berusia 12 tahun berada di tengah para pemuka
agama yang tentunya sudah berusia tua.
Apalagi semua orang terpukau akan kecerdasan dan jawaban-jawaban yang disampaikan Yesus.
Entah apalagi yang timbul dalam pikiran hati Bunda menyaksikan itu semua?
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Dengan lembut Bunda bertanya kepada Yesus:
Nak, mengapakah Engkau berbuat demikian terhadap kami? BapaMu dan aku dengan cemas
mencari Engkau?
Yesus menjawab:
Mengapa kamu mencari Aku? Tidakkah kamu tahu, bahwa Aku harus berada di dalam
rumah BapaKu?
Bunda dan Bapa Yusuf tidak mengerti apa maksud jawaban Yesus itu.
Bagaimana perasaan Bunda mendengar jawaban Yesus itu?
Kemudian Yesus, Bapa Yusuf dan Bunda pulang ke Nazaret.
Bunda menyimpan semua perkara itu dalam hati.
Bunda tidak mudah bereaksi dengan emosi atas banyak hal yang tidak Bunda mengerti.
Sungguh Bunda dirahmati oleh Roh Kudus.
Dalam asuhan Bunda yang dirahmati Roh Kudus inilah Yesus makin bertambah besar, bertambah
hikmatNya dan makin dikasihi oleh Allah dan manusia.
Bunda Maria, Bunda yang bijaksana,
dari peristiwa Gembira yang kelima ini,
untuk mengenal Yesus, Guru dan Tuhan,
kami menemukan dua hal penting.
Yang pertama, saat-saat Bunda kehilangan Yesus.
Meski bingung dan cemas, tanpa kenal lelah mencari Yesus.
Bunda menemukan kembali Yesus yang berada di Bait Allah.
Ketika kehilangan Yesus dalam perjalanan hidup kami,
berilah kami kekuatan sehingga kami tanpa kenal lelah mencari Yesus.
Bimbinglah kami untuk kembali menemukan Yesus dalam Gereja, Bait Allah yang kudus.
Jangan biarkan kami terpisah dari Gereja yang satu, kudus, Katolik dan Apostolik.
Yang kedua, setelah mengalami peristiwa yang tidak dimengerti, Bunda menyimpan semua
perkara itu dalam hati.
Hal ini telah kami saksikan ketika Bunda menerima para gembala yang datang pada waktu
kelahiran Yesus. Saat itu para gembala menceritakan hal-hal ajaib yang mereka alami tentang
kelahiran Yesus, Bunda menyimpan perkara itu dalam hati dan merenungkannya.
Maka untuk mengenal Yesus, Guru dan Tuhan kami,
diperlukan hati yang tidak reaktif dengan emosi ketika mengalami peristiwa yang tidak
dimengerti.
Maka bantulah kami untuk mengendapkan dan merenungkan segala peristiwa yang tidak kami
mengerti.
Bunda Maria, Bunda kami yang beriman,
terimakasih atas semua teladan hati yang beriman dari Bunda.
Doakanlah kami agar kami tak kenal lelah mencari Yesus dan memiliki hati yang mendalam
sehingga mampu menyimpan dalam hati semua hal yang tidak kami mengerti.
Dampingilah kami agar semakin mengenal Yesus, Guru dan Tuhan sehingga menjadi murid-murid
Yesus yang dewasa dalam iman, guyub, penuh pelayanan dan misioner.
Dari kami,
Anak-anakmu yang masih berjuang di dunia ini
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DOA ROSARIO SUCI PERISTIWA GEMBIRA
DOA PENUTUP.
Bapa yang Mahakasih, karena rahmatMu kami telah mengenal Yesus, Guru dan Tuhan selama 5
kali pertemuan dalam peristiwa Gembira. Bersama Bunda Maria, kami mengenal Yesus, Guru dan
Tuhan, sejak kabar dari malaikat Gabriel diterima Bunda Maria sampai Yesus diketemukan dalam
Bait Allah. Kami bersyukur dapat bertekun melalui lima peristiwa Gembira dalam sejarah
keselamatan yang terjadi dalam diri Yesus, Guru dan Tuhan kami. Sertailah kami dengan Roh
KudusMu, sehingga seperti Bunda Maria, meski melalui perjalanan hidup yang tidak mudah,
melelahkan, membingungkan dan mencemaskan, kami masih menemukan kegembiraan karena
selalu bersama Yesus, Guru dan Tuhan kami. Dialah Tuhan dan Juru Selamat kami, yang hidup dan
meraja bersama Dikau dan Roh Kudus, sepanjang segala masa, Amin.
BERKAT & LAGU PENUTUP. (jika diperlukan, lagu penutup dapat dipilih sendiri)
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