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PENGANTAR 
 

 

 

Syukur kepada Tritunggal yang Mahakudus, kondisi hidup kita bersama sudah 

kembali seperti sebelum pandemi Covid19. Dinamika kehidupan umat sudah sangat 

terasa dalam berbagai bentuknya, mulai dari anak-anak sampai lanjut usia. Meski 

demikian, sebagai persekutuan murid-murid Kristus yang hidup di tengah masyarakat, 

kita harus tetap waspada dengan selalu menaati protokol kesehatan yang masih berlaku.  

Seperti telah kita ketahui bersama bahwa tahun 2022 ini ditetapkan oleh Bapak 

Uskup sebagai Tahun Bersatu dengan Yesus, Guru dan Tuhan. Selama setahun, kita telah 

melaui rangkaian perjalanan rohani dengan berbagai tema yang memperdalam kesatuan 

kita dengan Yesus, Guru dan Tuhan.  

1. Adven 2022:  Lingkungan Wujud Persekutuan Sakramental Yang Menantikan 

Kedatangan Tuhan 

2. Prapaska 2022:  Dipersatukan Kristus Dalam Persekutuan Yang Dihidupi oleh 

Ekaristi (APP) 

3. Bulan Maria 2022:  Merayakan Ekaristi bersama Bunda Maria (Mei) 

4. BKSN 2022:  Lakukanlah Ini sebagai Peringatan akan Daku-Bersatu dengan 

Yesus dalam Perjamuan Ekaristi-(September 2022) 

Melanjutkan perjalanan Bersatu dengan Yesus, Guru dan Tuhan di tahun 2022 ini, 

maka dalam bulan Rosario, di bulan Oktober 2022, kita beribadat Rosario dengan 

merenungkan kesatuan kita dengan Yesus, Guru dan Tuhan dalam Peristiwa Sedih. Oleh 

karena itu, Komisi Kateketik Keuskupan Surabaya telah menawarkan teks doa Rosario 

beserta renungannya dalam 5 kali pertemuan. Seperti pada tahun 2021, renungan yang 

ditawarkan kali ini berupa Surat kepada Bunda Maria yang dibacakan setelah 

mendengarkan Sabda Allah. Agar selaras dengan misteri iman yang direnungkan, maka 5 

kali doa Rosario tahun 2022 ini, semuanya menggunakan Peristiwa Sedih.  

Selamat berdoa Rosario bersama Bunda Maria di bulan Rosario ini. 

Gusti tansah paring berkah. 

 

 

 

Surabaya, 20 September 2022 

Komisi Kateketik Keuskupan Surabaya 
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URUTAN IBADAT ROSARIO 2022 
 

 

 
 

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 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, yaitu 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 SEDIH  

hanya doa Rosario saja. 

9. DOA PENUTUP 

10. LAGU PENUTUP  

jika diperlukan, pilih sendiri lagu tentang Maria. 
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PERTEMUAN I 

YESUS BERDOA KEPADA BAPA-NYA 
DALAM SAKRATUL MAUT 

 
 
 
LAGU PEMBUKA. (lagu pembuka silahkan untuk bisa memilih sendiri sesuai dengan 

tema) 

 

PENGANTAR.  

Saudara terkasih, kita kembali berada di bulan Oktober 2022, bulan dimana seluruh umat 

Katolik mengkhususkan sebagai Bulan Rosario. Pada tahun 2021, kita mendoakan 

Rosario peristiwa Gembira, maka di tahun 2022 ini, kita mendoakan rosario peristiwa 

Sedih. Oleh karena itu, bacaan Kitab Suci yang diwartakan berhubungan langsung dangan 

peristiwa sedih yang dialami Tuhan Yesus.  

Dalam hidup setiap hari, kita tentu mengalami berbagai bentuk peristiwa sedih. Oleh 

karena itu, dengan meneladan Bunda Maria, sebagai murid-murid Kristus, kita 

diharapkan tetap dan selalu bersatu dengan Kristus dalam peristiwa-peristiwa sedih yang 

kita alami. Selaras dengan perjalanan rohani kita di tahun 2022 yaitu bersatu dengan 

Yesus, Guru dan Tuhan, khususnya dalam Sakramen Ekaristi, maka ada dua hal penting 

perlu kita sadari bersama. Pertama, merayakan Ekaristi dengan penuh iman akan 

memberikan kekuatan dalam menghadapi peristiwa sedih dalam hidup kita. Ke-dua, 

peristiwa yang kita alami dalam hidup kita, khususnya peristiwa sedih, dapat semakin 

menyatukan kita dengan Kristus dalam Ekaristi Suci sehingga seluruh hidup kita 

dikuduskan.  

Pada doa Rosario yang pertama ini, kita akan merenungkan Peristiwa Sedih yang 

pertama, yaitu Tuhan Yesus Berdoa kepada BapaNya dalam Sakrat Maut. Maka marilah 

kita hening sejenak untuk mempersiapkan hati dan mempersembahkan intensi atau ujud 

atau permohonan-permohonan pribadi kita.      . . . hening sejenak . . . 

 

DOA PEMBUKA.  

Marilah berdoa, 

Ya Bapa Yang Mahakuasa dan kekal, syukur kami haturkan kepadaMu, karena rahmat 

kesetiaan iman yang selalu Engkau anugerahkan kepada kami sampai hari ini. Sebagai 

persekutuan murid-murid Kristus, hari ini kami berkumpul untuk mendengarkan 

SabdaMu dan mendoakan Rosario Suci bersama Bunda Maria.  

Utuslah Roh Kudus-Mu membuka hati dan pikiran kami agar kami dapat mendengarkan 

dan merenungkan SabdaMu yang menguduskan kami. Ya Bapa bersama Bunda Maria, 

Bunda kami yang tercinta, Bunda yang tersuci, kami juga menyatukan hati dalam 
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rangkaian doa Rosario suci ini. Kami percaya doa yang kami akan Engkau dengarkan, 

karena kami haturkan dengan pengantaraan Yesus, Guru dan Tuhan, yang bersatu 

dengan Dikau dan Roh Kudus, hidup dan bertahta sepanjang segala masa, amin.  

 

BACAAN KITAB SUCI 

Injil Lukas 22 : 39 - 46 

Lalu pergilah Yesus ke luar kota dan sebagaimana biasa Ia menuju Bukit Zaitun. Murid-

murid-Nya juga mengikuti Dia. Setelah tiba di tempat itu Ia berkata kepada mereka: 

"Berdoalah supaya kamu jangan jatuh ke dalam pencobaan." Kemudian Ia menjauhkan 

diri dari mereka kira-kira sepelempar batu jaraknya, lalu Ia berlutut dan berdoa, kata-Nya: 

"Ya Bapa-Ku, jikalau Engkau mau, ambillah cawan ini dari pada-Ku; tetapi bukanlah 

kehendak-Ku, melainkan kehendak-Mulah yang terjadi." Maka seorang malaikat dari 

langit menampakkan diri kepada-Nya untuk memberi kekuatan kepada-Nya. Ia sangat 

ketakutan dan makin bersungguh-sungguh berdoa. Peluh-Nya menjadi seperti titik-titik 

darah yang bertetesan ke tanah. Lalu Ia bangkit dari doa-Nya dan kembali kepada murid-

murid-Nya, tetapi Ia mendapati mereka sedang tidur karena dukacita. Kata-Nya kepada 

mereka: "Mengapa kamu tidur? Bangunlah dan berdoalah, supaya kamu jangan jatuh ke 

dalam pencobaan." 

 

HENING. (Disediakan waktu hening 2-3 menit untuk merenungkan atau membaca ulang 

secara pribadi) 

 

PEMBACAAN SURAT KEPADA BUNDA MARIA  

Kepada Yang terkasih, Bunda Maria. 

Bunda Maria yang tersuci, 

kami persekutuan putra putrimu sudah berada dalam bulan Oktober yang dikhususkan 

sebagai bulan Rosario suci. 

Kembali kami akan bertekun dalam doa bersama Bunda dalam bulan Rosario ini. 

Selama tahun 2022 ini, sebagai persekutuan murid-murid Kristus, 

kami seluruh umat Keuskupan Surabaya mendalami kembali persatuan dengan Kristus, 

Guru dan Tuhan, terutama dalam sakramen Ekaristi. 

Dalam bulan Rosario ini, sambil berdoa bersama Bunda Maria, 

kami merenungkan kembali persatuan kami dengan Kristus, Guru dan Tuhan dalam 

peristiwa-peristiwa sedih. 

Bunda Maria yang tersuci, 

tadi dibacakan Injil Lukas 22: 39-46, yang mengisahkan Tuhan Yesus berada di taman 

Getsemani bersama para rasulNya. 

Setelah perjamuan malam, Tuhan Yesus pergi ke Bukit Zaitun untuk berdoa. 

Tentu Bunda tahu bahwa Tuhan Yesus biasa pergi ke Bukit Zaitun ini untuk berdoa.  

Sesampainya di Bukit Zaitun, Tuhan Yesus berpesan kepada para muridNya: 

Berdoalah supaya kamu jangan jatuh ke dalam pencobaan. 
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Bunda Maria yang tersuci, 

mendengar pesan Tuhan Yesus kepada para muridNya itu, 

kami bertanya dalam hati bertanya: 

Apa yang akan terjadi sehingga Tuhan Yesus berpesan demikian? 

Apa artinya pesan itu untuk kami? 

Bunda Maria yang tersuci, 

pesan tadi mengingatkan akan sebaris kata-kata dalam doa yang diajarkan Tuhan Yesus 

kepada kami, yaitu Doa Bapa Kami:  

Janganlah masukan kami ke dalam pencobaan.  

Dalam Doa Bapa Kami, Tuhan Yesus mengajar kami untuk selalu memohon kepada Bapa 

agar jangan membiarkan kami jatuh ke dalam situasi yang menarik kami untuk melakukan 

dosa. 

Dan sekarang, kembali Tuhan Yesus berpesan untuk berdoa agar tidak jatuh ke dalam 

pencobaan. 

Dengan demikian, semakin jelas bagi kami bahwa doa merupakan kekuatan agar kami 

tidak jatuh dalam pencobaan, yaitu situasi yang menarik kami untuk melakukan dosa. 

Bunda Maria yang tersuci, 

setelah berpesan demikian, Tuhan Yesus menjauh dari para muridNya dan kemudian 

berlutut untuk berdoa kepada Bapa.  

Injil yang kami dengarkan tadi mengungkapkan apa yang didoakan Tuhan Yesus: 

Ya BapaKu, jika Engkau mau, ambilah cawan ini dari pada Ku; tetapi bukanlah 

kehendakKu, melainkan kehendakMulah yang terjadi.  

Yang diungkapkan Tuhan Yesus dengan cawan adalah penderitaan besar dan berat 

dengan penumpahan darah sampai mati. 

Apa yang dinyatakan Tuhan Yesus dalam doaNya ini,  

sama dengan pernyataan Bunda Maria malaikat Gabriel:  

Terjadilah padaku menurut kehendakMu. 

Dari kesamaan pernyataan iman Bunda Maria dan Tuhan Yesus ini, 

kami menyadari bahwa seorang ibu membawa pesan ilahi, 

dari Allah untuk putra-putrinya. 

Bunda Maria yang tersuci, 

dari apa yang didoakan Tuhan Yesus tadi, 

kami merasakan ada situasi sulit dan berat yang sedang dihadapi Tuhan Yesus, 

yaitu sengsara yang berat dan kematian yang mengerikan.  

Oleh karena itu dari doa Tuhan Yesus,  

kami merasakan ada konflik batin yang hebat. 

Namun Tuhan Yesus menyerahkan semuanya pada kehendak BapaNya.  

Menghadapi situasi yang tidak mungkin dihindari, 

Tuhan Yesus hanya dapat menyerahkan semuanya pada kehendak Bapa.  
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Bunda Maria yang tersuci, 

dari pernyataan Bunda Maria kepada malaikat Gebriel dan doa yang dinyatakan Tuhan 

Yesus,  

kami merasakan ada hubungan ilahi yang tak terpisahkan antara ibu dan anak, 

yaitu kesediaan mengikuti kehendak Allah, apapun yang terjadi. 

Bunda Maria yang tersuci, 

demikian beratnya situasi yang dihadapi Tuhan Yesus, 

sampai seorang malaikat datang dari surga untuk memberi kekuatan padaNya, demikian 

yang diungkapkan dalam Injil tadi. 

Bahkan begitu sulit dan beratnya yang dihadapi, 

Tuhan Yesus sampai ketakutan dan berdoa semakin mendalam, sampai peluhnya 

menjadi seperti titik titik darah yang jatuh di tanah. 

Kami tidak bisa membayangkan apa yang dirasakan Tuhan Yesus saat itu. 

Tentu Bunda Maria merasakan apa yang dialami Tuhan Yesus.  

Bunda Maria yang tersuci, 

Setelah selesai berdoa, Tuhan Yesus kembali kepada murid-muridNya. 

Dan mendapati murid-muridNya sedang tidur. 

Kemudian Tuhan Yesus mengatakan: 

Mengapa kamu tidur? Bangunlah dan berdoalah, supaya kamu jangan jatuh ke dalam 

pencobaan. 

Kembali lagi Tuhan Yesus mengingatkan bahwa doa merupakan kekuatan agar tidak jatuh 

dalam situasi yang menarik untuk melakukan dosa.  

Betapa pentingnya kekuatan doa untuk menghadapi situasi yang berat dan sulit.  

Bunda Maria yang tersuci, 

dalam peristiwa sedih yang pertama ini, 

Kami diajak untuk merasakan kesedihan Tuhan Yesus menghadapi situasi yang sangat 

berat, sulit dan tak dapat dihindari. 

Hanya doa yang dapat dilakukan Tuhan Yesus. 

Bukan berarti dengan berdoa masalah berat dan sulit itu hilang, 

namun dengan doa, kami memperoleh kekuatan untuk menyerahkan semuanya pada 

kehendak Allah. 

Bunda Maria yang tersuci, 

meski tidak seberat dan sesulit yang dihadapi Tuhan Yesus, 

kami sering mengadapi situasi sulit yang tidak mampu kami atasi sendiri. 

Tidak jarang kami menjadi putus asa. 

Bantulah kami untuk selalu ingat peristiwa sedih yang pertama ini ketika kami 

menghadapi situasi yang sulit. 

Bahwa dalam doa menyerahkan semuanya pada kehendak Allah. 
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Bantulah kami untuk selalu ingat akan sabda Tuhan Yesus bahwa doa adalah kekuatan 

agar tidak jatuh dalam pencobaan.  
 

HENING. (disediakan waktu hening 2-3 menit untuk mengendapkan pesan yang 

disampaikan) 

 

DOA ROSARIO SUCI PERISTIWA SEDIH. (hanya doa Rosario saja) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DOA PENUTUP.  

Marilah berdoa, 

Bapa yang Mahakuasa, syukur dan terimakasih, karena rahmat-Mu, bersama Bunda 

Maria, kami telah merenungkan persatuan kami dengan Yesus, Guru dan Tuhan dalam 

peristiwa sedih yang pertama. Berkatilah dan curahkanlah Roh Kudus-Mu kepada kami, 

agar kami memiliki hati seperti Bunda Maria, yang dengan tulus berkorban mesti harus 

menghadapi situasi sesulit apapun juga. Dan bantulah kami untuk selalu ingat akan 

sabda PutraMu sehingga ketika kami menghadapi situasi sulit, kami tidak menjadi putus 

asa, melainkan tetap kuat dan tidak jatuh ke dalam pencobaan. Bapa 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 II 

YESUS DIDERA 
 
 
 
 
LAGU PEMBUKA. (lagu pembuka silahkan untuk bisa memilih sendiri sesuai dengan 

tema) 

 

PENGANTAR.  

Saudara terkasih, dalam permenungan untaian doa rosario pertama Bersama Bunda 

Maria, kita telah diberi pelajaran dan teladan yang sangat indah bahwa dalam situasi 

sesulit apapun kita tidak putus asa, melainkan tetap kuat dan tidak mudah jatuh ke dalam 

pencobaan. 

Pada hari ini Kembali kita diajak untuk mendalami persatuan dengan Yesus, Guru dan 

Tuhan dalam peristiwa sedih yang kedua, yaitu Yesus Didera. Bagaimana perlakuan kasar 

yang tidak adil ditimpakan kepada Tuhan Yesus oleh para pemuka agama Yahudi, Pilatus, 

orang banyak dan para prajurit. Tuhan Yesus menerima semuanya itu dengan penuh cinta 

demi keselamatan kita.  

Saudara terkasih ketika kita berdoa rosario merenungkan peristiwa Yesus Didera, kita ikut 

juga merasakan penderitaan Yesus yang diperlakukan tidak adil dengan berbagai alasan. 

Mari kita siapkan hati untuk mendengarkan Sabda Allah. 

Kita hening untuk mempersiapkan diri dan menghaturkan intensi-intensi yang kita doakan 

bersama Bunda Maria dalam Rosario suci hari ini.            . . . hening sejenak . . . 

 

DOA PEMBUKA.  

Bapa yang Mahabaik, kami mengucap syukur atas rahmat-Mu yang selalu kami terima 

sampai pada hari ini. Hari ini Engkau kembali menyatukan dalam persekutuan ilahi murid-

murid Yesus, Guru dan Tuhan, untuk mendoakan untaian doa dan renungan Rosario suci. 

Kami siap mendengarkan Sabda kehidupan-Mu. Ya Bapa, bukalah hati dan pikiran kami 

sehingga SabdaMu yang akan kami renungan melalui untaian Rosario suci ini, tumbuh 

berkembang dan membuahkan hasil dalam kehidupan kami. Bersama Bunda Maria, 

Bunda Tuhan kami Yesus Kristus, dalam doa rosario suci ini kami juga menghaturkan 

permohonan-permohonan. 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. 
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BACAAN KITAB SUCI 

Injil Yohanes 18: 38a-19: 1 

Sesudah mengatakan demikian, keluarlah Pilatus lagi mendapatkan orang-orang Yahudi 

dan berkata kepada mereka: "Aku tidak mendapati kesalahan apa pun pada-Nya. Tetapi 

pada kamu ada kebiasaan, bahwa pada Paskah aku membebaskan seorang bagimu. 

Maukah kamu, supaya aku membebaskan raja orang Yahudi bagimu?" Mereka berteriak 

pula: "Jangan Dia, melainkan Barabas!" Barabas adalah seorang penyamun. Lalu Pilatus 

mengambil Yesus dan menyuruh orang menyesah Dia. 

 

HENING. (disediakan waktu hening 2-3 menit untuk merenungkan atau membaca ulang 

secara pribadi). 

 

PEMBACAAN SURAT KEPADA BUNDA MARIA  

Kepada Yang terkasih, Bunda Maria. 

Bunda Maria, Bunda termulia, 

hari ini bersama Bunda, kami kembali berdoa rosario. 

Dalam doa rosario hari ini kami merenungkan peristiwa sedih yang ke-dua: 

Tuhan Yesus Didera. 

Bunda Maria, Bunda Tuhan kami Yesus Kristus, 

setelah selesai berdoa di bukit Zaitun, 

Tuhan Yesus ditangkap dan kemudian dibawa ke hadapan mahkamah agama.  

Di hadapan mahkamah agama, Tuhan Yesus mendapat perlakuan yang tidak adil.  

Disampaikan kesaksian palsu, dihujat dan dipukul. 

Dari mahkamah agama, Tuhan Yesus dibawa ke gedung pengadilan. 

Di gedung pengadilan inilah kemudian Pilatus menginterogasi Tuhan Yesus. 

Karena tidak menemukan kesalahan pada diri Tuhan Yesus, 

kemudian Pilatus keluar menjumpai orang-orang Yahudi yang berkumpul di halaman 

pengadilan, lalu berkata: 

Aku tidak mendapati kesalahan apapun padaNya. Tetapi pada kamu ada kebiasaan 

bahwa pada Paskah aku membebaskan seorang bagimu. Maukah kamu supaya aku 

membebaskan raja orang Yahudi bagimu?  

Orang-orang Yahudi yang banyak itu kemudian berteriak: 

Jangan Dia, melainkan Barabas. 

Padahal Barabas adalah seorang perampok. 

Banyak orang berpendapat bahwa suara rakyat adalah suara Tuhan. 

Tetapi benarkah, suara banyak orang Yahudi yang memilih Barabas untuk dibebaskan itu 

adalah suara Tuhan?  

Bunda Maria, Bunda Tuhan kami Yesus Kristus, 

sejak semula memang tidak dijumpai kesalahan apapun dalam Diri Tuhan Yesus. 

Pengadilan pun tidak menemukan kesalahan. 
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Pilatus sebenarnya ingin membebaskan Tuhan Yesus. 

Namun Pilatus tidak berdaya menghadapi suara banyak orang. 

Oleh karena itu, Pilatus kemudian mengambil Tuhan Yesus dan menyuruh orang 

menyesah Dia. 

Bunda Maria, Bunda yang penuh iman, 

menyaksikan dan merasakan orang-orang memperlakukan Tuhan Yesus seperti itu, 

tentu hati Bunda sangat perih. 

Sebagai ibu, yang mengandung, melahirkan dan membesarkan Tuhan Yesus, 

tentu tidak dapat menerima perlakuan yang demikian menyakitkan itu.  

Tetapi Bunda tidak dapat berbuat apapun menghadapi semuanya itu. 

Betapa menderitanya menyaksikan seorang yang dikasihi mengalami penghinaan dan 

kekerasan di hadapan umum. 

Apalagi semua itu diterimaNya bukan karena melakukan kesalahan. 

Justru karena melakukan kebaikan. 

Dengan penuh belas kasih, Dia menolong banyak orang yang menderita. 

Dengan bijaksana, Dia memberikan pengajaran yang baik dan benar. 

Tetapi diperlakukan seperti itu. 

Bahkan ketika dihadapkan pada pilihan Tuhan Yesus atau Barabas yang perampok itu, 

semuanya memilih Barabas.  

Tidak terbayangkan apa yang Bunda rasakan menyaksikan semuanya itu. 

Bunda Maria, Bunda yang penuh iman, 

di hadapan Putramu, Tuhan kami Yesus Kristus, 

kami menyaksikan berbagai sikap hati dan perilaku. 

Dalam diri para pemuka agama, kami menyaksikan dan merasakan sikap dan perilaku 

orang yang munafik, penuh iri dan dendam. 

Dalam diri Pilatus, kami menyaksikan dan merasakan sikap dan perilaku penakut dan 

mengorbankan kebenaran serta keadilan. 

Dalam diri banyak orang, kami menyaksikan dan merasakan sikap dan perilaku ikut-

ikutan dan mudah dibohongi. 

Dalam diri para prajurit, kami menyaksikan dan merasakan sikap dan perilaku yang 

menghina manusia dan kekerasan 

Bunda Maria, Bunda yang setia pada kehendak Allah, 

dalam diri mereka, kami melihat diri kami sendiri. 

Karena seringkali kami munafik, iri, dendam, penakut, tidak benar dan tidak adil, ikut-

ikutan, penyebar kebohongan dan mudah dibohongi, melecehkan, bertindak dan berkata 

dengan kekerasan.  

Ketika kami bersikap dan berperilaku demikian itu,  

kami mendera Tuhan Yesus, kami mendera Bunda juga.  

Bunda Maria, doakanlah kami senantiasa, 

agar dalam diri sesama,  

kami melihat Putramu, Tuhan kami Yesus Kristus, 
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sehingga kami tidak bersikap dan berperilaku seperti para pemuka agama Yahudi, 

Pilatus, orang banyak dan para prajurit. 

Bunda Maria, Bunda yang setia, 

mohonkanlah kepada Yesus, Guru dan Tuhan kami, 

agar selalu mengutus Roh Kudus untuk memberi terang sehingga kami semakin 

menyadari bahwa iman tanpa perbuatan adalah mati. 

Dengan terang Roh Kudus, kami menyadari bahwa apapun yang kami lakukan dan 

katakan merupakan wujud nyata dari iman kami kepada Yesus, Guru dan Tuhan kami.  

Jauhkanlah kami dari cara hidup munafik, hanya kata-kata saja yang bagus tetapi perilaku 

hidup tidak berbelaskasih. 

Jahkanlah kami dari sikap tidak adil, yang hanya mementingkan diri sendiri dan tidak 

peduli pada sesama.  

Jaukanlah kami dari kekerasan kata-kata dan perbuatan yang hanya menyakiti dan 

melukai sesama serta merusak persekutuan. 

Jauhkanlah kami dari ikut-ikutan, meneruskan dan menyebarluaskan hal buruk sehingga 

menghambat hubungan kami dalam persekutuan. 

Bunda Maria, Bunda kami yang setia, 

Dampingilah kami senantiasa dalam perjalanan menuju kemuliaan abadi bersamamu.  

 

HENING. (disediakan waktu hening 2-3 menit untuk mengendapkan pesan yang 

disampaikan). 

 

DOA ROSARIO SUCI PERISTIWA SEDIH. (hanya doa Rosario saja) 

 

DOA PENUTUP.  

Marilah berdoa, 

Bapa yang Mahabaik, terimakasih, karena rakmat-Mu, kami boleh berjalan bersama 

Bunda Maria untuk merenungkan Kembali persatuan kami dengan Kristus, Guru dan 

Tuhan dalam peristiwa sedih yang kedua. Bunda, hari ini kami belajar bahwa di hadapan 

Putramu, Tuhan kami Yesus Kristus, kami menyaksikan berbagai sikap hati dan perilaku, 

orang yang munafik, penuh iri dan dendam, perilaku penakut dan mengorbankan 

kebenaran serta keadilan, perilaku ikut-ikutan dan mudah dibohongi, 

perilaku yang menghina manusia dan kekerasan. Bunda bantulah kami agar memiliki hati 

seperti Bunda Maria, yang dengan tulus tetap setia melakukan hal-hal yang baik mesti 

harus menghadapi situasi sulit. Bantulah kami untuk selalu ingat akan sabda putaMu-Mu 

agar kami tidak bersikap dan berperilaku seperti para pemuka agama Yahudi, Pilatus, 

orang banyak dan para prajurit. Bapa kuatkanlah kami, 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 

YESUS DIMAHKOTAI DURI 
 
 

 

LAGU PEMBUKA. (jika diperlukan, pilih sendiri lagu tentang Maria) 

 

PENGANTAR  

Para saudara yang terkasih, syukur kepada Allah kita dapat setia berkumpul Bersatu 

dengan Yesus Guru dan Tuhan dalam peristiwa sedih yang ketiga: Tuhan Yesus 

Dimahkotai Duri. Bagi kita, mahkota duri adalah peringatan akan dua hal:  

1. Tuhan Yesus memang seorang raja.  

2. Tuhan Yesus bersedia menanggung penderitaan, ejekan, dan hinaan, semuanya 

demi kita, demi dosa yang kita perbuat.  

Semoga melalui pertemuan ini, kita mampu menghayati penderitaan salib Tuhan, agar 

kita sanggup menghilangkan rasa sakit hati dan dendam tatkala kita tidak dihormati, 

dihina, dilecehkan dan direndahkan oleh sesama kita. Bersama Bunda Maria, kita juga 

berdoa untuk intensi-intensi kita yang kita doakan pada malam hari ini. 

. . . hening sejenak . . . 

 

DOA PEMBUKA  

Allah yang Mahakuasa, Engkau hadir dalam setiap peristiwa hidup kami, namun sering 

kali kami kurang menyadari kehadiran-Mu, karena kesibukan, kelemahan dan kekerasan 

hati kami. Buatlah hati kami semakin terbuka akan kehendak dan rencana-Mu, sehingga 

kami mampu menangkap kehendak-Mu dengan hati yang terbuka seperti Bunda Maria 

yang menerima dan merasakan segala bentuk penghinaan dan penderitaan Tuhan Yesus 

dengan kuat dan rendah hati. Semoga dalam pertemuan ini kami dapat merenungkan 

penderitaan putra-Mu dan dapat menghayatinya dalam setiap peristiwa kehidupan kami. 

Demi Kristus Tuhan dan pengantara kami, amin.  

 

BACAAN KITAB SUCI  

Injil Matius 27: 27-31 

Kemudian serdadu-serdadu wali negeri membawa Yesus ke gedung pengadilan, lalu 

memanggil seluruh pasukan berkumpul sekeliling Yesus. Mereka menanggalkan pakaian-

Nya dan mengenakan jubah ungu kepada-Nya. Mereka menganyam sebuah mahkota duri 

dan menaruhnya di atas kepala-Nya, lalu memberikan Dia sebatang buluh di tangan 

kanan-Nya. Kemudian mereka berlutut di hadapan-Nya dan mengolok-olokkan Dia, 

katanya: "Salam, hai raja orang Yahudi!" Mereka meludahi-Nya dan mengambil buluh itu 

dan memukulkannya ke kepala-Nya. Sesudah mengolok-olokkan Dia, mereka 
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menanggalkan jubah itu dari pada-Nya dan mengenakan pula pakaian-Nya kepada-Nya. 

Kemudian mereka membawa Dia ke luar untuk disalibkan. 

 

HENING  

(disediakan waktu hening 2-3 menit untuk merenungkan atau membaca ulang secara 

pribadi). 

 

PEMBACAAN SURAT KEPADA BUNDA MARIA  

Kepada Yang terkasih, Bunda Maria. 

Bunda Maria, Bunda kami yang rendah hati, 

kembali kami berkumpul untuk berdoa rosario bersama Bunda. 

Hari ini kami merenungkan peristiwa sedih yang ketiga: 

Tuhan Yesus Dimahkotai Duri. 

Bunda Maria, Bunda kami yang rendah hati, 

dari Injil yang diwartakan kepada kami hari ini, 

kami merasakan Tuhan Yesus Kristus diperlakukan dengan sangat tidak hormat. 

PakaianNya ditanggalkan dan kemudian dikenakan jubah ungu. 

Pakaian merupakan ungkapan kehormatan manusia. 

Maka menanggalkan pakaian di muka umum berarti menelanjangi di depan banyak orang.  

Apa yang dilakukan para sedadu ini menjadi cermin bagi kami semua. 

Bahwa kami juga sering melakukan hal yang sama dengan mempermalukan orang lain di 

depan umum. 

Bahkan tidak jarang, itu kami lakukan untuk menutupi kesalahan dan dosa kami sendiri, 

baik secara terbuka maupun secara tersembunyi melalui kasak kusuk. 

Bunda Maria, Bunda kami yang penuh iman, 

menyaksikan Putramu ditelanjangi di depan umum, 

tentu Bunda amat sangat sedih. 

Sebagai seorang ibu, jika kami menyaksikan putra kami diperlakukan seperti itu, 

kami pasti histeris dan terbakar amarah yang menyala-nyala. 

Namun sebagai ibu Tuhan Yesus, Bunda menghadapinya dengan diam  

dan menyerahkan semuanya pada kehendak Allah. 

Tidak mudah untuk memiliki sikap iman yang demikian ini. 

Bunda Maria, Bunda kami yang rendah hati, 

setelah ditelanjangi, para serdadu mengenakan jubah ungu pada Tuhan Yesus.  

Jubah ungu biasanya dipakai seorang raja sebagai tanda keagungan martabatnya.  

Jubah kebesaran seorang raja tidak dapat dipisahkan dari mahkota yang dipakainya 

sebagai tanda kejayaan dan kemuliaan serta keabadian. 

Selain jubah ungu dan mahkota, 

seorang raja juga membawa tongkat sebagai simbol kekuasaan yang dimiliknya.  

Oleh karena itulah, 
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setelah mengenakan jubah, 

para serdadu kemudian menaruh mahkota duri di kepala Tuhan Yesus 

dan memberikan sebatang buluh di tangan kanan Tuhan Yesus. 

Selanjutnya, di depan banyak orang, para sedadu itu mengolok-olok Tuhan Yesus dengan 

berkata: Salam, hai raja orang Yahudi. 

Lalu mereka meludahi Tuhan Yesus,  

mengambil buluh dari tangan Tuhan Yesus dan memukulkan ke kepala Tuhan Yesus. 

Bunda Maria, Bunda orang beriman, 

betapa menyakitkan perlakuan mereka terhadap Putramu. 

Ketika kaki atau tangan kami terkena duri yang kecil saja, seluruh tubuh terasa sakit. 

Betapa sakit kepala Tuhan Yesus ketika duri-duri yang panjang dan tajam menancap di 

kepalaNya. 

Tentu darah mengucur dari kepala, menutupi wajah Tuhan Yesus yang penuh belaskasih.  

Mahkota yang menjadi tanda kejayaan, kemuliaan dan keabadian seorang raja, 

telah menjadi penghinaan dan penderitaan yang mendalam bagi Tuhan Yesus. 

Penghinaan dan penderitaan yang dialami Tuhan Yesus ini 

menyatakan dengan jelas bahwa untuk memperoleh kejayaan dan kemuliaan yang abadi, 

Tuhan Yesus menempuh jalan penghinaan dan penderitaan. 

Itulah jalan keselamatan abadi bagi kami semua yang mengikuti dan percaya padaNya. 

Bunda Maria, Bunda kami semua yang percaya pada Tuhan Yesus, 

bersama Tuhan Yesus, Bunda menerima dan merasakan segala bentuk penghinaan dan 

penderitaan dengan kuat dan rendah hati.  

Segala peristiwa dan perilaku para serdadu terhadap Tuhan Yesus dalam peristiwa sedih 

ketiga ini mengajak kami untuk menyadari bahwa 

ketika kami mempermalukan sesama, entah dengan kata-kata maupun perilaku, baik 

secara tersembunyi maupun di hadapan umum, kami mempermalukan Tuhan Yesus dan 

Bunda. 

Ketika kami menyelepekan, melecehkan dan menghina sesama, siapapun dia, kami 

menancapkan mahkota duri di kepala Tuhan Yesus dan hati Bunda. 

Bunda Maria, Bunda pendoa yang tekun, 

doakanlah kami agar ketika diabaikan, disepelekan, dilecehkan dan dihina sesama,  

kami selalu ingat akan Tuhan Yesus dan Bunda.  

Doakanlah kami untuk tidak mudah mempermalukan orang lain di depan umum. 

Doakanlah kami juga untuk tidak mudah menancapkan duri-duri ketidak pedulian, 

pelecehan, penghinaan kepada orang lain. 

Jangan biarkan kami sakit hati dan terbakar api dendam yang tak terpadamkan. 

Berilah kami kekuatan agar selalu bersedia dengan rendah hati untuk mengalirkan 

pengampunan dari Allah sendiri. 

Bunda Maria, Bunda kami yang tersuci, 

meskipun diperlakukan dengan sangat hina dan tidak hormat, 



Bulan Rosario Tahun 2022 – Bersatu Dengan Yesus, Guru dan Tuhan  dalam Peristiwa Sedih  |   15  

 

namun martabat Tuhan Yesus sebagai Putra Allah tetap bersinar terang, dan tidak 

ternodai sedikitpun. 

Bantulah kami ya Bunda, 

agar kami juga percaya bahwa martabat kami sebagai putra-putri Allah tidak akan 

ternodai oleh penghinaan dan pelecehan yang dilakukan oleh orang-orang di sekitar kami.  

Namun sebaliknya, martabat kami sebagai putra-putri Allah akan ternoda dosa,                   

jika kamilah yang menghina dan melecehkan sesama kami. 

Bunda, kami senantiasa lemah. 

raihlah tangan kami bila kami akan jatuh dalam dosa.  

 

HENING. 

(disediakan waktu hening 2-3 menit 

untuk mengendapkan pesan yang 

disampaikan). 

 

DOA ROSARIO PERISTIWA SEDIH.  

(hanya doa Rosario saja). 

 

DOA PENUTUP 

Allah Bapa di surga, kami bersyukur 

atas teladan salib yang Engkau 

berikan dalam Yesus Kristus. Melalui 

salib, Tuhan Yesus memberikan 

nyawa-Nya bagi kami walau harus 

mengalami direndahkan, dihina, 

ditelanjangi dan dipermalukan di 

depan umum. Semoga bersama 

Bunda Maria kami mampu 

menghayati dan merasakan segala 

bentuk penghinaan dan penderitaan Putramu, sehingga bila kelak kami mengalami 

direndahkan, diabaikan dihina dan dilecehkan kami akan selalu ingat penderitaan Putra-

Mu Tuhan kami Yesus Kristus. Sebab Dialah Tuhan dan pengantara kami, kini dan 

sepanjang segala masa, amin.  

 

LAGU PENUTUP.  

(jika diperlukan, pilih sendiri lagu tentang Maria). 
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PERTEMUAN IV 

YESUS MEMANGGUL SALIB 
KE KALVARI 

 
 

 

LAGU PEMBUKA. (jika diperlukan, pilih sendiri lagu tentang Maria) 

 

PENGANTAR 

Malam ini kita akan mendalami persatuan dengan Yesus, Guru dan Tuhan dalam 

peristiwa sedih yang keempat dari Rosario Suci, yaitu Yesus memanggul salib ke Kalvari. 

Ketika kita berdoa Rosario pribadi dan lebih-lebih dalam Rosario bersama, bersama 

Bunda Maria kita sungguh masuk dalam persekutuan dengan Yesus melalui peristiwa 

sedih. Kita berharap Bunda Maria mendoakan kita agar mengalami kekuatan dalam hidup 

beriman di lingkungan/stasi khususnya dalam pengalaman dan masa sulit.  

Oleh karena itu, mari kita mempersembahkan intensi-intensi dari para saudara 

selingkungan/stasi bersama dengan doa Bunda Maria dalam Rosario suci hari ini. 

. . . hening sejenak . . . 

 

DOA PEMBUKA  

Ya Bapa yang mahakasih, tak hentinya kami mengucap syukur karena Engkau senantiasa 

meneguhkan dan menyertai kami baik dalam suka maupun duka. Hari ini kami mau 

mendengarkan dan merenungkan Sabda-Mu. Bimbinglah dan sertailah kami dalam 

berdoa bersama Bunda Maria. Semoga kami dapat melaksanakan sabda-Mu dalam 

kehidupan kami, terutama di masa-masa sulit hidup beriman kami. Utuslah Roh Kudus-

Mu untuk meyakinkan dan menguduskan kami dalam doa Rosario ini. Ya Bapa, kami juga 

mempersembahkan permohonan-permohonan kami, yang kami haturkan kepada-Mu 

dalam doa Rosario ini (hening sejenak …dan dipersilakan masing-masing menyampaikan 

intensi pribadi dalam hati).  

Semua doa ini kami hunjukkan kepada-Mu ya Bapa dengan pengantaraan Yesus Kristus 

dalam persekutuan Roh Kudus yang hidup dan berkuasa sepanjang segala masa, Amin.  

 

BACAAN KITAB SUCI 

Injil Lukas: 26-32 

Ketika mereka membawa Yesus, mereka menahan seorang yang bernama Simon dari 

Kirene, yang baru datang dari luar kota, lalu diletakkan salib itu di atas bahunya, supaya 

dipikulnya sambil mengikuti Yesus. Sejumlah besar orang mengikuti Dia; di antaranya 

banyak perempuan yang menangisi dan meratapi Dia. Yesus berpaling kepada mereka 

dan berkata: "Hai puteri-puteri Yerusalem, janganlah kamu menangisi Aku, melainkan 
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tangisilah dirimu sendiri dan anak-anakmu! Sebab lihat, akan tiba masanya orang 

berkata: Berbahagialah perempuan mandul dan yang rahimnya tidak pernah melahirkan, 

dan yang susunya tidak pernah menyusui. Maka orang akan mulai berkata kepada 

gunung-gunung: Runtuhlah menimpa kami! dan kepada bukit-bukit: Timbunilah 

kami! Sebab jikalau orang berbuat demikian dengan kayu hidup, apakah yang akan terjadi 

dengan kayu kering?" Dan ada juga digiring dua orang lain, yaitu dua penjahat untuk 

dihukum mati bersama-sama dengan Dia. 

 

HENING. (disediakan waktu hening 2-3 menit untuk merenungkan atau membaca ulang 

secara pribadi). 

 

PEMBACAAN SURAT KEPADA BUNDA MARIA  

Kepada Yang terkasih, Bunda Maria 

Bunda Maria, Bunda yang penuh rahmat, 

bersama Bunda kami mengikuti perjalanan Tuhan Yesus Kristus dalam peristiwa sedih 

rosario suci. 

Kami mengungkapkan apa yang kami alami bersama Bunda, 

mulai dari Tuhan Yesus yang berdoa dalam sakrat maut di taman Getsemani, 

sampai Tuhan Yesus ditelanjangi dan dihina di Gedung pengadilan, di hadapan banyak 

orang. 

Hari ini kami, bersama Tuhan Yesus dan Bunda, 

kami berjalan dalam peristiwa sedih yang keempat, 

Tuhan Yesus Memanggul Salib ke Kalvari. 

Bunda Maria, Bunda yang penuh rahmat, 

setelah ditelanjangi, dihina dan diperlakukan dengan sangat kasar, 

Tuhan Yesus dibawa keluar Gedung pengadilan untuk disalibkan di Golgotha yang artinya 

bukit tengkorak atau Kalvari dalam bahasa Latinnya.  

Dengan KepalaNya tertancap mahkota duri dan Tubuh penuh luka penderaan yang kejam, 

Tuhan Yesus memanggul salib yang besar dan berat. 

Sepanjang jalan, para serdadu memukuli dan menendang Tuhan Yesus yang memanggul 

salib berat itu.  

Selain itu, para serdadu juga menggunakan cambuk yang terbuat dari sebatang kayu 

sebagai pegangan dengan seutas tali dari kulit yang dipilin dan ujungnya ada bulatan besi 

atau timah.  

Setiap kali dicambukkan ke Tubuh Tuhan Yesus, ada kulitNya yang menempel pada 

bulatan besi atau timah itu.  

Tak terperikan sakit dan perihnya.  

Tuhan Yesus yang selalu mengalirkan belaskasih Allah, 

kini TubuhNya mengalirkan darah karena penyiksaan yang kejam. 

Bunda Maria, Bunda yang penuh rahmat, 

dalam perjalanan menuju tempat penyaliban, 
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ada seorang dari Kirene, namanya Simon, yang baru datang dari luar kota. 

Tiba-tiba, oleh para serdadu, Simon dipaksa memanggul salib Tuhan Yesus.  

Tentu Simon sangat terkejut dan ketakutan. 

Tanpa berani melawan, Simon memanggul salib mengikuti Tuhan Yesus yang berjalan di 

depannya. 

Sejumlah besar orang mengiringi Tuhan Yesus. 

Ada banyak perempuan juga mengiringi Tuhan Yesus. 

Kepada para perempuan itu, Tuhan Yesus berpaling dan berkata: 

Hai puteri-puteri Yerusalem, janganlah kami menangisi Aku,  

melainkan tangisilah dirimu sendiri dan anak-anakmu! 

Sebab lihat, akan tiba masanya orang berkat: Berbahagialah perempuan mandul dan 

yang rahimnya tidak pernah melahirkan dan susunya tidak pernah menyusui. Maka orang 

akan mulai berkata kepada gunung-gunung: Runtuhlah menimpa kami! 

Dan kepada bukit-bukit: timbunilah kami!  

Sebab jikalau orang berbuat demikian dengan kayu hidup, 

apakah yang terjadi dengan kayu kering? 

Bunda Maria, Bunda yang penuh rahmat, 

dalam keadaan yang demikian kesakitan dan menderita, 

Tuhan Yesus masih mengingatkan para perempuan agar menangisi dirinya dan anak-

anaknya. 

Kami tidak tahu mengapa Tuhan Yesus mengatakan demikian kepada para perempuan 

itu. 

Kami juga tidak tahu apa makna kata-kata Tuhan Yesus kepada para perempuan itu. 

Kami hanya dapat menangkap 

bahwa Tuhan Yesus mengingatkan agar jangan menangisi DiriNya yang menderita, 

itu tidak perlu. 

Yang perlu ditangisi adalah dirinya sendiri dan anak-anaknya. 

Karena yang menjadikan Tuhan Yesus menderita demikian berat adalah dosa mereka dan 

anak-anak mereka.  

Bersama Tuhan Yesus, ada dua penjahat yang juga digiring untuk disalibkan. 

Dua orang penjahat ini tentu juga mengalami penderitaan yang sama dengan Tuhan 

Yesus.  

Bunda Maria, Bunda yang penuh rahmat, 

bersama Bunda mengikuti dan bersatu dengan Tuhan Yesus yang memanggul salib, 

kami menjumpai Simon Kirene, para perempuan Yerusalem dan dua penjahat. 

Dalam diri Simon Kirene, kami melihat orang yang dipaksa memanggul salib Tuhan Yesus 

sehingga terpaksa menderita. 

Meski terpaksa, Simon Kirene memberikan dirinya Bersatu dengan Tuhan Yesus yang 

menderita. 

Mungkin dia tidak mengerti bahwa menderita bersama Tuhan Yesus merupakan 

kesempatan yang menyelamatkan jiwanya. 
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Sebagian di antara kami juga memiliki keterpaksaan seperti Simon. 

Bunda Maria, Bunda yang penuh rahmat,  

dalam diri para perempuan Yerusalem yang menangisi Tuhan Yesus, 

kami melihat orang yang sedih, terharu, prihatin karena menyaksikan penderitaan 

sesama.  

Namun mereka tidak menyadari bahwa diri mereka dan anak-anak merekalah yang 

membuat orang lain menderita. 

Sebagian diantara kami juga memiliki hati yang sedih, terharu dan prihatin seperti para 

perempuan Yerusalem itu. 

Namun kami tidak menyadari bahwa penderitaan yang dialami sesama merupakan akibat 

dari perbuatan kami. 

Bunda Maria, Bunda yang penuh rahmat,  

dalam diri dua orang penjahat, kami menyaksikan penderitaan karena kesalahan sendiri. 

Mereka melakukan kejahatan dan mendapat hukuman yang berat. 

Sebagian di antara kami juga menderita karena kesalahan sendiri, 

meski tidak sampai berupa kejahatan seperti yang dilakukan dua penjahat itu. 

Bunda Maria, Bunda yang penuh rahmat,  

mungkin apa yang kami saksikan dalam diri Simon, para perempuan Yerusalem dan dua 

penjahat itu, ada dalam diri kami secara bergantian atau bahkan bersamaan. 

Kadang kami seperti Simon Kirene, 

kadang kami seperti para perempuan Yerusalem, 

kadang juga kami seperti dua penjahat itu.  

Bunda Maria, Bunda yang penuh rahmat, 

bantulah kami dengan doa-doamu, 

agar ketika kami menyadari jika kami terpaksa memanggul salib mengikuti Tuhan Yesus, 

kami dapat mengubahnya menjadi ketulusan. 

Ingatkanlah kami, agar ketika kami sedih, prihatin dan terharu menyaksikan penderitaan 

sesama, kami menyadari bahwa banyak kata-kata dan perilaku kami bersama anak-anak 

yang mengakibatkan penderitaan sesama. 

Mintakanlah kepada Putramu untuk mengutus Roh Kudus agar menerangi hati kami 

sehingga menyadari kesalahan sendiri dan tidak menyalahkan orang lain.  

 

HENING. (disediakan waktu hening 2-3 menit untuk mengendapkan pesan yang 

disampaikan). 

 

DOA ROSARIO SUCI PERISTIWA SEDIH. (hanya doa Rosario saja). 

 

DOA PENUTUP 

Bapa Mahakasih dan Mahasetia, bersama Bunda Maria, kami telah belajar bersatu 

dengan Yesus, Guru dan Tuhan dalam peristiwa sedih doa Rosario Suci. Bersama Bunda 
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Maria kami menyatukan dan mengikuti Tuhan Yesus dalam perjalanan salib menuju 

Kalvari. Kesetiaan kami menyatukan diri dan mengikuti Tuhan Yesus merupakanwujud 

kesetiaan iman kami kepada Yesus Putera-Mu. Teguhkan dan kuatkanlah kami bila dalam 

jalan iman ini kami dihina, diolak-olok, dicambuki, dipukuli, ditancapi duri di dalam hati 

kami. Malahan, bimbinglah kami agar rela hati memikul salib iman itu demi keselamatan 

bagi sesama kami. Bunda Maria, Bunda yang tersuci, dampingilah kami untuk setia ikut 

Yesus di jalan salib-Nya. Janganlah kiranya Bunda membiarkan kami menyimpang dari 

jalan iman apapun yang terjadi. Semoga kami selalu bersatu dengan Yesus. Semua ini 

kami mohon kepadaMu ya Bapa, yang bersama Putra dan Roh Kudus, hidup dan berkuasa 

sepanjang masa, Amin.  

 

BERKAT DAN LAGU PENUTUP. (bila diperlukan) 
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PERTEMUAN V 

YESUS WAFAT DI SALIB 
 
 

 

 

LAGU PEMBUKA. (lagu pembuka silahkan untuk bisa memilih sendiri sesuai dengan 

tema) 

 

PENGANTAR  

Saudara yang terkasih, syukur kepada Allah kita dapat setia berkumpul Bersatu dengan 

Yesus Guru dan Tuhan dalam peristiwa sedih selama bulan Rosario 2022 ini. 

Pada pertemuan kelima ini kita diajak untuk merenungkan peristiwa sedih kelima: Tuhan 

Yesus Wafat di Salib. Jika kita mengingat dan merenungkan pengalaman penderitaan 

hidup yang kita alami, selalu mengingatkan kita akan peristiwa Salib Tuhan Yesus; salib 

yang mengakibatkan kematian Tuhan Yesus karena kesalahan dan dosa-dosa kita. Ia 

menyerahkan nyawa-Nya kepada Bapa dengan wafat di salib demi mewujudkan 

ketaatan-Nya kepada Bapa untuk penebusan dosa manusia.  

Mengawali pertemuan pada hari ini marilah kita hening sejenak untuk menyiapkan hati 

kita dengan memeriksa batin kita sekaligus mempersembahkan intensi-intensi yang kita 

doakan bersama Bunda Maria dalam Rosario Suci ini, . . . hening sejenak . . . 

 

DOA PEMBUKA  

Marilah berdoa,  

ya Tuhan Yesus, dengan wafat di salib Engkau melaksanakan karya penebusan-Mu bagi 

kami. Semua itu mengingatkan kami betapa besarnya kasih-Mu kepada kami; dan betapa 

berharganya kami di hadapan-Mu. Bersama Bunda Maria, dalam Rosario Suci ini kami 

ingin belajar setia menempuh jalan yang Engkau tempuh. Bunda Maria, dampingilah 

kami, agar kami mengalami persatuan dengan Tuhan Yesus dalam kehidupan kami setiap 

hari. Jangan biarkan kami terpisah dari Yesus, Guru dan Tuhan kami. Mohonkanlah 

kepada Tuhan Yesus agar selalu mengutus Roh Kudus yang memberikan Terang Ilahi 

dalam perjuangan hidup kami menuju kebahagiaan abadi di surga bersama Allah 

Tritunggal Mahakudus yang hidup dan berkuasa kini dan sepanjang masa, amin.  

 

BACAAN KITAB SUCI  

Injil Lukas 24: 44-49 

Ketika itu hari sudah kira-kira jam dua belas, lalu kegelapan meliputi seluruh daerah itu 

sampai jam tiga, sebab matahari tidak bersinar. Dan tabir Bait Suci terbelah dua. 
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Lalu Yesus berseru dengan suara nyaring: "Ya Bapa, ke dalam tangan-Mu Kuserahkan 

nyawa-Ku." Dan sesudah berkata demikian Ia menyerahkan nyawa-Nya. Ketika kepala 

pasukan melihat apa yang terjadi, ia memuliakan Allah, katanya: "Sungguh, orang ini 

adalah orang benar!" Dan sesudah seluruh orang banyak, yang datang berkerumun di situ 

untuk tontonan itu, melihat apa yang terjadi itu, pulanglah mereka sambil memukul-

mukul diri. Semua orang yang mengenal Yesus dari dekat, termasuk perempuan-

perempuan yang mengikuti Dia dari Galilea, berdiri jauh-jauh dan melihat semuanya itu. 

 

HENING. (disediakan waktu hening 2-3 menit untuk merenungkan atau membaca ulang 

secara pribadi). 

 

PEMBACAAN SURAT KEPADA BUNDA MARIA  

Kepada Yang terkasih, Bunda Maria, 

Bunda Maria, Bunda kami yang teguh dalam iman, 

untuk berjuang bersatu dengan Yesus, Guru dan Tuhan di bulan Rosario ini, 

kami telah berjalan bersama Bunda melalui peristiwa sedih, 

mulai dari taman Getsemani. 

Sekarang, kami sudah sampai di bawah salib Tuhan Yesus. 

Betapa berat penderitaan Tuhan Yesus memanggul salib. 

Seluruh TubuhNya penuh luka. 

Bunda Maria, Bunda kami yang teguh dalam iman,  

selanjutnya, bersama Bunda kami menyaksikan dan merasakan, 

Tubuh Kudus yang penuh luka itu, dipaku pada kayu salib. 

Kemudian salib ditinggikan dari tanah. 

Ke dua penjahat yang disalibkan itu didirikan di sebelah kanan dan kiri Tuhan Yesus. 

Saat itu kira-kira jam dua belas. 

Tiba-tiba kegelapan meliputi seluruh negri sampai jam tiga. 

Bersama semua orang yang berada di situ, 

kami bingung dan takut, apa yang terjadi. 

Bunda Maria, Bunda kami yang teguh dalam iman, 

pada saat itu juga, tabir Bait Suci terbelah dua. 

Tabir bait suci merupakan tirai yang memisahkan ruang Mahakudus tempat Allah 

bertahta, dengan ruang lainnya tempat manusia. 

Tabir ini untuk memisahkan antara Allah dan manusia yang berdosa. 

Hanya imam besar yang boleh melewati tabir itu setiap tahunnya untuk masuk ke hadirat 

Allah mewakili semua umat Israel dan mengadakan pendamaian bagi dosa-dosa mereka. 

Terbelahnya tabir Bait Suci mengungkapkan batas yang memisahkan Allah dan manusia 

sudah hancur karena pengurbanan Tuhan Yesus disalib.  

Terbelahnya tabir Bait Suci berarti terbukanya jalan bagi manusia menuju Allah karena 

pengorbanan Tuhan Yesus. 
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Bunda Maria, Bunda kami yang teguh dalam iman, 

kemudian Tuhan Yesus berseru dengan suara nyaring: 

Ya Bapa, ke dalam tanganMu, Kuserahkan nyawaKu. 

Sesudah berkata demikian, Tuhan Yesus menyerahkan nyawaNya. 

Seruan Tuhan Yesus di atas salib, sebelum menyerahkan nyawaNya, 

merupakan seruan orang yang sungguh taat kepada kehendak Bapa. 

Dalam situasi yang sangat menderita, Tuhan Yesus tidak terpisah dari Bapa. 

Menyerahkan nyawa kepada Bapa merupakan ungkapan puncak ketaatan kepada 

kehendak Bapa. 

Seluruh hidup Tuhan Yesus melulu hanya mewujudkan ketaatan kepada BapaNya. 

Bunda Maria, Bunda kami yang teguh dalam iman, 

mengalami peristiwa wafatNya Tuhan Yesus, 

kepala pasukan yang berada di bawah salib Tuhan Yesus berkata: 

Sungguh, orang ini adalah orang benar! 

Kepala pasukan itu tentu bangsa Romawi. 

Bangsa Romawi adalah bangsa kafir. 

Tetapi bangsa yang belum mengenal Allah itulah yang menyatakan Tuhan Yesus orang 

benar.  

Karena kepala pasukan itu tidak mengenal Tuhan Yesus, 

maka Dia sebut, orang itu, sama seperti sebutan untuk semua orang yang dihukum mati 

di salib. 

Di hadapan kepala pasukan, Tuhan Yesus sama seperti manusia lainnya. 

Entah sudah berapa kali dia menyaksikan orang yang dihukum salib, 

namun dalam Diri Tuhan Yesus, dia menyatakan sebagai orang yang sungguh benar. 

Artinya orang yang berjalan di jalan yang benar dan tidak melakukan kesalahan apapun. 

Bunda Maria, Bunda kami yang teguh dalam iman, 

dalam situasi yang serba kekerasan, kejam, tidak manusiawi, gelap, 

kepala pasukan yang belum mengenal Allah itu melihat secercah cahaya putih dalam diri 

Tuhan Yesus. 

Dalam hidup setiap hari, kami mengenal hitam di atas putih.  

Artinya sesuatu yang sah dan benar secara hukum. 

Namun kepala pasukan itu justu sebaliknya, melihat putih di atas hitam. 

Dalam Diri Tuhan Yesus, kepala pasukan itu melihat Kebenaran ilahi yang bersinar di 

tengah situasi gelapnya dunia.  

 

Bunda Maria, Bunda kami yang teguh dalam iman,  

dampingi dan doakan kami selalu, 

sehingga kami tetap dapat memandang Tuhan Yesus dalam kehidupan kami setiap hari, 

sehingga seperti kepala pasukan, kami memperoleh terang ilahi di tengah perjuangan 

hidup kami di dunia ini yang sering kali gelap dan mengaburkan arah dan tujuan hidup 

kami.  
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Bunda Maria, Bunda yang teguh dalam iman, 

dalam situasi yang paling menderita, 

Bunda tetap bersatu dengan Tuhan Yesus di bawah 

salib. 

Jalan yang ditempuh Tuhan Yesus, itulah jalan yang 

Bunda tempuh. 

Sebagai ibu yang mengandung dan melahirkan, 

Bunda adalah murid Tuhan Yesus yang setia dan 

bersatu erat dengan Tuhan Yesus. 

Kami ingin mengikuti jalan yang Bunda tempuh, 

selalu bersatu dengan Tuhan Yesus. 

Kuatkanlah kami jika kami kelelahan dan mulai 

menempuh jalan sendiri yang menyimpang dari jalan 

yang ditempuh Tuhan Yesus. 

Doakalah kami agar selalu bersatu dengan Tuhan 

Yesus, 

Sehingga ketika saatnya tiba untuk menghadap Bapa, 

Kami dapat menyerukan seperti yang diserukan Tuhan 

Yesus: 

Ya Bapa, ke dalam tanganMu, kuserahkan nyawaku. 

 

HENING.  

(disediakan waktu hening 2-3 menit untuk mengendapkan pesan yang disampaikan). 

 

DOA ROSARIO PERISTIWA SEDIH. 

(hanya doa Rosario saja). 

 

DOA PENUTUP 

Marilah berdoa, 

Ya Tuhan, melalui wafat di salib Engkau menawarkan kehidupan bagi semua orang. Kami 

bersyukur atas teladan salib yang Engkau berikan dalam diri Yesus Kristus. Engkau 

sungguh mengasihi kami anak anak-Mu. Karena Cinta, Engkau telah merendahkan diri, 

memikul salib, memberikan nyawa bagi kami. Berilah kami rahmatMu, agar kamipun 

sanggup berjalan sebagaimana jalan yang Engkau tempuh dan janganlah kami Kau 

biarkan menempuh jalan kami sendiri yang menyimpang dari jalanMu, agar kamipun 

kelak boleh mengambil bagian dalam kebahagiaan abadi bersama Engkau di surga, yang 

bersama Bapa dan Roh Kudus hidup dan berkuasa, Allah sepanjang masa, amin.   

 

BERKAT & LAGU PENUTUP.  

(jika diperlukan, lagu penutup dapat dipilih sendiri) 


