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PENGANTAR

     Halo kakak-kakak jumpa lagi dalam bulan Rosario Rekat 2022. Tema besar
kita dalam bulan Rosario ini adalah “ Bersatu dengan Yesus dalam Peristwa
Sedih” . Oleh karena itu dalam ibadat rosario Rekat ini kita ingin merenungkan
peristiwa-peristiwa sedih Rosario yang terbagi dalam 5 peristiwa.

Adapun 5 peristiwa yang akan kita perdalam bersama yaitu :
1. Pertemuan 1 Yesus berdoa pada Bapa di surga dalam sakratul maut
2. Pertemuan 2 Yesus didera
3. Pertemuan 3 Yesus dimahkotai duri
4. Pertemuan 4 Yesus memanggul salib-Nya ke gunung Kalvari
5. Pertemuan 5 Yesus wafat di salib

      Pertemuan-pertemuan ini dikemas dalam bentuk ibadat rosario bersama
tiap minggu. Harapannya kita akan semakin menghayati dan mendalami
peristiwa-peristiwa rosario ini sehingga dapat mengaitkannya dengan peristiwa
iman dalam kehidupan kita dan juga adik-adik Remaja secara nyata.

    Maka ayo kita ajak adik-adik Remaja dan juga para pendamping Remaja
untuk selalu hadir dalam ibadat Rosario ini ya, sehingga kita dapat semakin
mengenal dan mencintai Yesus dalam peristiwa-peristiwa hidup-Nya dan
menjadi refleksi kita pula dalam menjalani kehidupan kita. Selamat memasuki
bulan Rosario. Tuhan Memberkati.
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Catatan
pelaksanaan

Lagu Pembuka
Lagu Pembuka diberikan agar dapat membawa remaja masuk dalam suasana
ibadat di awal pertemuan. Lagu dapat diganti dengan judul lain dengan tujuan
serupa. 

Pengantar
Pengantar disampaikan oleh pendamping dengan tujuan untuk memberikan
gambaran umum pesan dan benang merah ibadat hari itu. 

Doa Pembuka
Doa Pembuka dapat didoakan oleh remaja atau pendamping, dapat juga
diganti dengan doa spontan dari remaja. 

Bacaan Kitab Suci
Bacaan dari Kitab Suci, yang dipilih untuk mendukung tema ibadat, sesuai
peristiwa-peristiwa dalam doa Rosario.

Suratku untuk Bunda Maria
Berupa renungan singkat, bergaya bahasa surat sederhana dari remaja untuk
Bunda Maria. Dan diharapkan dapat semakin membantu remaja mendalami dan
mengaitkan tiap peristiwa doa Rosario dengan kehidupan sehari-harinya.

Doa Rosario 
Tiap pertemuan ibadat diberi satu ujud khusus, tapi juga bisa ditambahkan ujud
doa pribadi dari remaja. 

Doa Penutup
Doa penutup dapat didoakan oleh remaja, atau diganti dengan doa spontan. 

Lagu Penutup
Lagu Penutup sebagai lagu penutup pertemuan, sedapat mungkin disesuaikan
dengan tema ibadat.
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Yesus berdoa
pada bapa-nya di

surga dalam
sakratul maut

Pertemuan 1



LAGU PEMBUKA

Getsemani (Rm Aba MSC)
Cipt: Sdra Dundee

Getsemani malam ini terasa sunyi
Air mata telah jatuh seiring kepedihan
Jika Tuhan Kau berkenan 
Biar cawan ini berlalu dariku
Tetapi bukanlah kehendakku terjadi 
Melainkan kehendak-Mu yang terjadi 

https://youtu.be/aT4Bg1HeZ4E

PENGANTAR

Teman-teman remaja terkasih, 
     Dalam doa renungan peristiwa sedih yang pertama ini, kita hendak mengingat
kembali berbagai perasaan yang hadir ketika mengalami peristiwa yang
menyedihkan, peristiwa yang membuat kita menderita. Saat peristiwa sedih itu
terjadi, seringkali muncul rasa takut, kecewa, sesak, gelisah, sedih dan
sebagainya di hati teman-teman. 
      Tuhan Yesus pun merasakan hal yang serupa. Ia merasakan ketakutan ketika
hendak mulai menjalani peristiwa salib. Akan tetapi, Ia menyerahkan Diri
sepenuhnya pada kehendak Bapa dan membawa semuanya dalam doa, seperti
dalam bacaan Injil. Maka, mari kita siapkan hati untuk mengikuti ibadat ini.

YESUS BERDOA pada bapa-nya di
surga DALAM SAKRATUL MAUT

2



DOA PEMBUKA

      Allah Bapa, kami haturkan syukur atas rahmat perjumpaan yang kami terima
saat ini. Di bulan Oktober ini, kami hendak merenungkan rangkaian peristiwa
dalam doa Rosario khususnya peristiwa sedih. Kami persembahkan juga segala
peristiwa sedih dan penderitaan yang pernah dan sedang kami alami ke dalam
kehendak-Mu, seperti yang Yesus lakukan di Getsemani. 
   Bunda Maria, kami juga percaya bahwa engkau selalu mendoakan dan
menemani kami anak-anakmu yang sedang dirundung kesedihan. Berdoalah
bersama kami ya Bunda lewat ibadat rosario ini. Amin. 

BACAAN KITAB
SUCI

Lukas 22:39-46 
"Di Taman Getsemani"

   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, 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."  
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Suratku untuk Bunda Maria

Bunda Maria yang baik
Senang bisa berjumpa dan berdoa bersamamu 
Terlebih dalam ibadat Rosario Peristiwa Sedih ini 

Ya Bunda Maria
Ketika aku menghadapi kejadian yang membuatku bersedih, kadang aku bingung
harus bagaimana
Yang kurasakan hanya murung, sedih, takut, merasa gagal, bimbang, kecewa,
gelisah, putus asa bahkan depresi
Kadang aku menangis terus-menerus dan tidak dapat berbuat apa-apa

Aku pun juga bertanya pada Tuhan
Mengapa aku dibiarkan mengalami kesedihan ini lagi dan lagi
Saat ini, aku hanya ingin segera lepas dari kesedihan ini

Bunda Maria
Rupanya bukan aku saja yang berjuang mengatasi perasaan sedih ini
Hari ini aku melihat Yesus yang berdoa hingga bercucuran peluh darah ketika
menghadapi sakratul maut
Rasa takut dan sedihnya begitu mencekam sehingga tak ada kata-kata yang
sanggup melukiskannya
Yesus hanya mengatakan "Ya Bapa-Ku, jikalau Engkau mau, ambillah cawan ini dari
pada-Ku, melainkan kehendak-Mulah yang terjadi."

Bunda Maria
Ternyata perasaan sedih yang tidak mengenakkan itu mesti diterima dan dijalani,
tidak boleh terus-menerus dihindari
Dan ternyata, bukan hanya aku saja yang sedang atau pernah mengalami perasaa
sedih itu, Yesus juga mengalaminya
dan aku yakin bahwa kau juga mengalaminya

Yesus menyerahkan semua kesedihan dan ketakutan yang Ia rasakan itu 
Pada kehendak Bapa sepenuhnya
Aku pun mau meneladan Yesus 
yang menyerahkan semua kesedihan dan ketakutan pada Bapa 
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Bunda Maria yang baik,
Aku juga percaya, Bunda Maria pasti selalu mendoakan aku 
Untuk itu ya Bunda Maria, aku mau serahkan semua kesedihan, kekecewaan dan
ketakutanku pada Tuhan Yesus melalui doa dan bantuanmu

Akhirnya aku satukan juga teman-temanku yang sedang berjuang menghadapi
kesedihan dalam doa rosario pada hari ini

doa rosario

Ujud doa: 
Bagi teman-teman remaja yang sedang bergulat dengan perasaan sedih
berkepanjangan dan berbagai permasalahan kesehatan mental  

PS 135 Doa dalam Kebimbangan 

     Allah tumpuan hidupku dengan hati yang dirundung kebimbangan, aku datang
pada-Mu. Aku ingat akan Yesus yang menjadi bimbang tatkala menderita di
Taman Getsemani. Tetapi Engkau mengutus seorang malaikat kepada-Nya untuk
memberikan kekuatan. Maka Ia pun segera yakin akan kehendak-Mu. Dan ketika
para murid takut serta bimbang karena diombang-ambingkan gelombang, Yesus
tampil meredakan badai. 
    Ya Bapa, Engkaulah tumpuan iman dan harapanku saat ini. Pandanglah anak-Mu
yang sedang dalam kebimbangan ini. Berilah aku kekuatan agar tidak goncang
dan jatuh. Terangilah hatiku, agar aku dapat mengambil keputusan yang sesuai
dengan kehendak-Mu dan kembali melangkah dengan mantap dalam tuntunan
tangan-Mu. Allah, bantulah kami yang sedang bimbang ini. Amin. 

DOA PENUTUP

5



LAGU PENUTUP
PS 484 YESUS KURBAN FITNAH

Yesus kurban fitnah aib di bukit Golgota
Dipaku di kayu salib, Kau merajai dunia

Seluruh alam Kau rengkuh, Kau tanggung dosanya
Kepatuhan-Mu yang penuh tlah membebaskan dunia

Kurban-Mu Kau abadikan dalam Ekaristi 
Dan dalam umat pilihan yakni Gereja yang suci

https://youtu.be/jrgodfb6kSs
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ROSARIO SUCI MARIA,
RANTAI HALUS YANG

MENGHUBUNGKAN KITA
DENGAN ALLAH

Paus Yohanes Paulus IIdalam Surat Apostolik Rosarium Virginis Mariae



Yesus didera

Pertemuan 2



LAGU PEMBUKA
Bunda Penolong Abadi 

Ciptaan Fr. Albert. Thius, SVD 

1. Pada wajahmu yang suci, matamu nampak bening sejuk lembut 
   Kau pandang para abdimu berdoa, oh Bunda pembantu abadi 

Ref. Engkau pangku Anakmu Yesus Putra Allah, sumber suka dan duka hatimu    
        Hanya engkau sendirilah yang tahu pahit dan manisnya hidupku 

2. Bukanlah kepadamu oh Bunda, pandangan penuh cinta-Nya tertuju 
    Salib dan tombak bengis dilihat-Nya, oh Bunda pembantu abadi 

Ref. Tangan Bunda dipegang didekap-Nya erat, gambaran gelisah manusia    
        Bagaikan terbayang sengsara maut, siksa salah manusia 

https://youtu.be/JTXn9HHIWaA

PENGANTAR

Teman-teman remaja yang terkasih, 
      Senang bisa berjumpa lagi dalam ibadat rosario yang kedua ini. Di ibadat
sebelumnya, kita sudah diajak untuk mempersembahkan segala perasaan takut
dan sedih ke dalam hati Allah Bapa. Dalam ibadat kali ini, kita diajak untuk
merenungkan peristiwa sedih yang kedua yakni ketika Yesus didera. Yesus
mengalami berbagai penyiksaan yang mengawali jalan salib-Nya. Ia disesah,
dipukul dicambuk dan disiksa. Betapa berat dan mengerikan penderitaan yang
Yesus alami. 
    Teman-teman, mungkin kita juga sedang berjuang mengatasi peristiwa sedih
penderitaan dengan berbagai penyebab. Entah itu terkait dengan orang tua,
saudara, sahabat, teman ataupun karena nilai akademik yang tidak memuaskan,
dan sebagainya. Marilah dalam ibadat ini, kita persembahkan semua hal yang
menjadi penyebab kesedihan dan penderitaan kita. 

YESUS DIDERA
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DOA PEMBUKA

     Tuhan Yesus, terima kasih untuk berkat-Mu yang melimpah bagi kami semua.
Engkau selalu hadir dan setia menemani kami khususnya ketika kami sedang
mengalami berbagai peristiwa yang menyedihkan. Banyak hal yang menjadi
penyebab kami merasa sedih dan mengalami penderitaan. Berilah kami kekuatan
untuk menjalani peristiwa tersebut. Kami serahkan semua peristiwa itu dalam
tangan-Mu ya Tuhan karena kami percaya akan kasih-Mu. Demi Kristus Tuhan dan
Pengantara kami. Amin. 

BACAAN KITAB
SUCI Lukas 22:63-71 

"Yesus di hadapan Mahkamah Agama"

  Dan orang-orang yang menahan Yesus, mengolok-olokkan Dia dan memukuli-
Nya.  Mereka menutupi muka-Nya dan bertanya: "Cobalah katakan siapakah yang
memukul Engkau?"  Dan banyak lagi hujat yang diucapkan mereka kepada-Nya. 
 Dan setelah hari siang berkumpullah sidang para tua-tua bangsa Yahudi dan
imam-imam kepala dan ahli-ahli Taurat, lalu mereka menghadapkan Dia ke
Mahkamah Agama mereka,  katanya: "Jikalau Engkau adalah Mesias, katakanlah
kepada kami." Jawab Yesus: "Sekalipun Aku mengatakannya kepada kamu, namun
kamu tidak akan percaya;  dan sekalipun Aku bertanya sesuatu kepada kamu,
namun kamu tidak akan menjawab.  Mulai sekarang Anak Manusia sudah duduk di
sebelah kanan Allah Yang Mahakuasa"  Kata mereka semua: "Kalau begitu,
Engkau ini Anak Allah?" Jawab Yesus: "Kamu sendiri mengatakan, bahwa Akulah
Anak Allah."   Lalu kata mereka: "Untuk apa kita perlu kesaksian lagi? Kita ini telah
mendengarnya dari mulut-Nya sendiri."

63
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66
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68

69

70

71
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Suratku untuk Bunda Maria

Bunda Maria, Ibu yang manis dan baik hati

Terima kasih karena selalu menemaniku selama aku merasa sedih, gagal dan takut
Saat ini, aku mau mengungkapkan padamu apa saja sebenarnya hal dan peristiwa
yang membuatku merasa takut dan sedih

Aku merasa sedih sekali ketika aku dimarahi oleh ayah dan ibu, atau ketika mereka
jatuh sakit berkepanjangan dan aku bingung tidak tahu harus berbuat apa
Paling menyesakkan hatiku adalah ketika akhirnya mereka berpulang menghadap
Allah untuk selamanya

Aku juga sedih ketika mendapat nilai yang jelek di sekolah, apalagi ketika aku
sudah berusaha belajar dan mempersiapkan diri sebaik mungkin
Rasanya aku sudah begitu mengecewakan orang tuaku dan diriku sendiri

Seringkali aku juga menjadi sedih ketika teman yang dekat denganku ternyata
juga mem-bullyku, atau tiba-tiba dia menjauhiku tanpa sebab, dan aku pun jadi
sendirian tanpa teman di sekitarku

Dan ada banyak hal lain juga Bunda yang menyebabkan kesedihanku

Ya Bunda Maria, 
Ketika aku mendengarkan bacaan tentang Yesus yang didera, aku pun merasa
begitu sedih, menyadari bahwa Ia disiksa, disesah, didera begitu hebatnya
Dan semua itu Yesus jalani karena Ia mengasihiku dan kita semua
Karena Ia Juruselamat yang menebus dosaku dan kita semua
Penderitaan yang Ia jalani merupakan jalan menuju keselamatan

Mungkin saja penyebab kesedihan yang kualami adalah karena akibat kelalaian
dan kesalahanku, tapi mungkin juga itu disebabkan banyak hal di luar kendali
Untuk itu Bunda Maria, ajari aku untuk berserah seperti Tuhan Yesus
Menyerahkan semua sumber kesedihan dan penderitaanku pada Tuhan Yesus

Ajari aku untuk terus berjuang untuk menjadi lebih baik, untuk memilih hal yang
benar di hadapan Tuhan, untuk terus menyatukan semuanya dengan sengsara dan
kurban Tuhan Yesus

Bunda Maria, marilah berdoa bersamaku lewat rosario ini ...
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DOA PENUTUP
PS 146 Doa Ketabahan

    Allah tumpuan hidup kami, Yesus telah Kau tampilkan sebagai teladan
ketabahan di dalam pencobaan dan penderitaan. Berpola pada-Nya, Gereja pun
tabah tatkala mengalami penganiayaan.
    Pandanglah kami yang sedang dalam kesulitan dan kecemasan, yang
dirundung susah dan merasa tertekan. Berilah kami ketabahan, agar kami dapat
menghadapi semuanya ini dengan tabah hati, tidak mudah mengeluh apalagi
putus asa. Bukalah hati kami agar dapat melihat tuntunan dan kebijaksanaan-Mu
sendiri di balik semua penderitaan ini. 
     Demikian juga kami mohon berkat-Mu bagi teman-teman yang sedang patah
semangat karena beban hidup yang berat. Jadilah Engkau penopang, supaya
mereka pun tetap tabah, seperti Yesus teladan ketabahan. Dialah Tuhan,
Pengantara kami. Amin. 

doa rosario

Ujud doa:
Bagi teman-teman remaja yang mengalami kesedihan karena menghadapi
permasalahan dengan orang tua, kehilangan orang tua, nilai akamedik menurun

Tubuh yang Terluka
lagu, syair, aransemen: Isidor LD

Kepala berdarah tertunduk sedih
Didera sengsara, luka nan pedih
Terpaku diludahi seribu benci
Memikul lara tiada terperi

Reff:
Tubuh yang terluka, Dialah Juruselamatku
Mengalir darah-Nya basuh jiwaku
Kasih yang tercurah, penuhi relung hati
Tinggallah sertaku hingga ku mati

https://youtu.be/IPRTJqETVQM

LAGU PENUTUP
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 SIAPA SAJA YANG
MENYEBARKAN DOA

ROSARIO AKAN SELAMAT

Beato Bartolo Longo



Yesus dimahkotai
duri

Pertemuan 3



PENGANTAR

    Teman-teman remaja, perjalanan ibadat Rosario kita sudah sampai di renungan
peristiwa sedih yang ketiga. Menyambung peristiwa sedih minggu lalu, ketika
Yesus didera, kali ini penghinaan itu berlanjut dengan pemasangan mahkota duri
di kepala Yesus. Yesus Raja segala Raja yang harusnya disembah, ternyata
direndahkan sedemikian rupa oleh serdadu. Penghinaan dan olok-olok
ditanggung dengan taat dan tabah oleh Yesus demi tujuan keselamatan.
   Bisa jadi ada di antara kalian yang juga mengalami peristiwa dirundung dengan
kata-kata, diolok, direndahkan, dipermalukan di depan umum, dan seringkali
dijadikan target sasaran bullying. Meski kita sudah berusaha membela diri,
mengatasi situasi itu dengan berbagai cara, tapi rasa sakit dan sedih itu masih ada.
Maka, marilah kita serahkan semuanya kembali lagi kepada Tuhan Yesus, yang
sungguh mengerti perjuangan kita ini. 

LAGU PEMBUKA
PS 488 Kepala yang Berdarah

1. Kepala yang berdarah, tertunduk dan sedih 
   Penuh dengan sengsara dan luka yang pedih 
   Meski mahkota duri menghina harkat-Mu 
   Kau patut kukagumi terima hormatku 
2. O wajah yang mulia, 
   Yang patut disembah dan layak menerima pujian dunia  
    Sekarang diludahi, dihina, dicerca 
    Disiksa, dilukai yang salah siapa-kah? 
3. Syukur sebulat hati ku-b’rikan pada-Mu  
    Ya Yesus yang t’lah mati demi selamatku 
    Hendaklah ku terhibur dengan tuntunan-Mu 
    PadaMu kuberlindung di akhir hayatku 
4. Di saat aku mati, kau tinggalah serta 
    Di pintu maut nanti, Ya Tuhan, datanglah! 
    Di kala kecemasan menghimpit hatiku 
    Berilah kekuatan berkat sengsara-Mu

https://youtu.be/F7ScOaRj6DQ

YESUS dimahkotai duri
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doa pembuka

       Tuhan Yesus, betapa kami bersyukur ketika menyadari dalamnya kasih-Mu.
Engkau Raja di atas segala Raja, mengosongkan Diri, mengalami penderitaan
demi keselamatan kami. Engkau Allah yang Mahatinggi, dipermalukan dan
direndahkan dengan hinaan dan olokan. Mahkota duri mengganti mahkota
kemuliaan-Mu. Engkau menebus dosa-dosa kami lewat misteri sengsara, salib dan
kebangkitan-Mu. Ya Tuhan, kami bawa juga peristiwa sedih yang terjadi dalam
hidup ini, terlebih ketika mengalami penghinaan, perundungan, diremehkan, dan
dipermalukan. Kami satukan semuanya dengan kurban-Mu di kayu salib dalam
Ekaristi. Amin. 

BACAAN KITAB
SUCI Matius 27:27-31 

"Yesus diolok-olokkan"

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 pada-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 orang Yahudi!"  
 Mereka meludahi-Nya dan mengambil buluh itu dan memukulkannya ke kepala-
Nya.  Sesudah mengolok-olokkan Dia mereka menanggalkan jubah itu dari pada-
Nya dan mengenakan pula pakaian-Nya kepada-Nya. Kemudian mereka
membawa Dia ke luar untuk disalibkan.

27

28

29

30

31
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Suratku untuk Bunda Maria

Salam ya Bunda Maria
Terima kasih karena selalu menemaniku 
Terlebih ketika aku mengalami masa sulit 

Bunda Maria
Banyak orang kurang menyadari 
Bahwa kadang kata-kata bisa jauh lebih menyakiti hati
Luka karena kata-kata
entah mengapa kadang butuh lebih lama untuk bisa sembuh

Aku pernah menerima kata-kata yang menyakitkan, 
entah sengaja atau tidak, 
ketika aku dijadikan target olokan, direndahkan, dihina, dan dipermalukan
Saat itu, aku juga bertanya-tanya, mengapa mereka melakukan hal itu padaku

Mungkin peristiwanya sudah lama berlalu, 
tapi kata-kata itu selalu teringat dan teringang
Aku ingin bisa berdamai 
dan mengampuni semuanya

Bunda Maria,
Aku yakin engkau mengerti perasaan kesedihanku 
Sebagai Ibu, engkau pasti juga begitu sedih 
Melihat Putra yang engkau kasihi diberi mahkota duri yang menusuk kepala-Nya
Ia mengalami penderitaan, didera, dihina, diolok dan dipermalukan 
Engkau tetap setia mendoakan dan menemani Putramu 
Menjalani peristiwa salib itu karena percaya pada kehendak Allah

Ya Bunda, 
Bantu aku untuk berdamai dengan kejadian itu
Aku buka hatiku untuk menerima kasihmu dan kasih Tuhan Yesus
Yang hadir berlimpah lewat mereka yang sungguh menyayangiku 
Bimbing aku agar tidak melakukan hal yang serupa pada yang lain

Lindungilah aku selalu dalam kasih keibuanmu ya Bunda
Aku percaya engkau membawa hatiku pada Yesus Putramu
Ya Bunda, aku satukan semua ini dengan doa rosario ini ....
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DOA PENUTUP

PS 150 Doa untuk Orang yang Membenci Kita

    Allah yang maha pengasih dan penyayang, kasih-Mu seringkali dibahas
dengan sikap permusuhan. Tetapi Yesus telah menunjukkan kelapangan hati-Mu:
Ia mendoakan orang-orang yang menyalibkan-Nya, dengan berseru, "Ya Bapa,
ampunilah mereka." Dengan demikian Ia sendiri melaksanakan apa yang Ia
perintahkan kepada kami: Kasihilah musuhmu, dan berdoalah bagi mereka yang
menganiaya kamu.
      Karena setia pada perintah-Nya, Santo Stefanus pun berdoa bagi orang-
orang yang membencinya dengan berseru, "Janganlah tanggungkan dosa ini
pada mereka."
     Ya Bapa berilah kami kasih seperti yang Kau berikan kepada Yesus dan
Stefanus, pengikut-Nya, supaya kami pun mampu mengasihi orang yang
membenci kami. Semoga kami penuh maaf kepada mereka. Lindungilah mereka
dan bimbinglah ke jalan kasih-Mu, agar hati mereka Kau jauhkan dari kebencian,
dan kami semua boleh berhimpun di dalam rumah-Mu; di sana semua orang
terbebas dari api kebencian, dan menemukan kasih sejati yang mengikat semua
hati dalam kasih. Demi Kristus, Tuhan kami. Amin. 

doa rosario

Ujud doa:
Berdoa bagi teman-teman remaja yang menjadi korban bully dan penyintas bully

LAGU PENUTUP
Mahkota Duri

Cipt : Soeliandari Dradjat; Syair : YR. Widadaprayitna 

Ketika Kau dihukum tanpa diadili oleh penguasa gelap hati
Tiada pembela, tiada murid mendampingi 
Kau hadapi, Kau jalani seorang diri

Reff
Sbagai Raja Engkau layak dimahkotai dengan intan dan permata murni
Bermahkota indah nan mempesona hati bukan dengan mahkota duri
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Mahkota duri bukti kasih sejati, Kau gores lukisan darah nan sudi
Demi penebusan dan keselamatan kami, Kau relakan Diri bermahkota duri

Tiada pembela mendampingi, seorang diri, Reff

Berkat pengorbanan-Mu Tuhan tangisan kini jadi pujian
Mahkota duri lambang penghinaan kini jadi kemuliaan, Reff

https://youtu.be/NF2HxEWKdyc
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ROSARIO ADALAH SENJATA
PALING AMPUH UNTUK

MENYENTUH HATI YESUS
PENEBUS KITA, YANG MENCINTAI

BUNDA-NYA
St. Louis de Montfort



Yesus
memanggul
salibnya ke

gunung kalvari

Pertemuan 4



LAGU PEMBUKA
Ku Tak Mampu Memahami

Bagaimana ku kan bernyanyi tentang kasih cinta-Mu 
Dapatkah kurangkai puisi tentang pengorbanan-Mu 
Duri yang perih menggantikan mahkota kemuliaan-Mu (Tuhan) 
Karena diriku yang berdosa nyawa kau serahkan 

Kau balut luka di hatiku dengan kasih yang tulus 
Dosa yang merasuk Kau basuh dengan darah-Mu kudus 
Entah berapa kali aku berkhianat pada-Mu (Tuhan) 
Mengapa setia-Mu ya.. Tuhan tetap kepadaku 

Sungguh ku tak mampu memahami kasih dan setia-Mu 
Tuhan Bagiku yang hina ini Kau rela berkorban 
Apakah ku sanggup membalas kasih dan setia-Mu Tuhan 
Sebagaimana adanya aku.. ku berserah pada-Mu

https://youtu.be/qxvgbYdO9Ow

pengantar

     Teman-teman remaja yang terkasih, mengalami peristiwa yang sedih itu sudah
sangat menyesakkan, apalagi kalau peristiwa itu berlangsung cukup lama. Kita
pun merasa begitu lelah dan berat. Serta bertanya, sampai kapan ini semua
selesai dan terlewati. 
     Dalam ibadat kali ini, kita mau belajar mengenai arti ketaatan dan kesetiaan
dari Yesus. Ia memikul salib-Nya, melalui perjalanan yang jauh, dan semakin berat
karena siksaan dari para serdadu. Tapi Ia tidak menyerah, Ia menyelesaikan tugas-
Nya. Mari kita siapkan hati dan berdoa bersama Bunda Maria agar kita tetap kuat
melewati masa sulit dan sedih dalam hidup ini. 

YESUS memanggul salibnya ke
gunung kalvari
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doa pembuka

     Allah Bapa, terima kasih untuk kasih-Mu yang melimpah dalam hidup ini.
Syukur juga atas penyertaan-Mu yang kurasakan lewat orang di sekitarku terlebih
ketika aku mengalami masa sulit. Mungkin perjalananku melewati masa sulit dan
sedih ini masih lama, jauh dan melelahkan, tapi aku percaya ada Engkau dan
Bunda Maria di sisiku. Seperti teladan Yesus yang setia memikul salib hingga
selesai, kuatkanlah aku juga untuk memikul salibku sendiri hingga selesai. Demi
Kristus, Tuhan dan Pengantara kami. Amin. 

BACAAN KITAB
SUCI

 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 putera-puteri Yerusalem,
janganlah kamu menangisi Aku, melainkan 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. 

Lukas 23:26-32 
"Yesus dibawa untuk disalibkan"
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Suratku untuk Bunda Maria

Bunda Maria yang baik hati ...

Kadang aku tak tahu 
Berapa lama persisnya, aku mengalami peristiwa sedih
Mungkin saja peristiwanya sudah berlalu
Tapi perasaan sedih itu masih kubawa

Bisa jadi, peristiwa berat itu masih aku jalani hingga hari ini
Ketika berjuang menerima kepergian orang yang kusayangi
Ketika berjuang setelah terpuruk akibat nilai akademik yang kurang
Atau bergumul dengan sakit-penyakit yang kuderita sekian lama
Dan berjuang diterima di pergaulan dan mendapatkan teman yang baik

Dalam hitungan hari, minggu, bulan bahkan tahunan
Aku masih mengalami kesulitan
Masih merasa sedih dan berat

Melihat peristiwa salib Yesus, aku jadi menyadari 
bahwa salib dan penderitaan adalah jalan keselamatan
Berkali-kali Yesus jatuh menempuh perjalanan yang tidak mudah itu
Tapi Ia tetap bertahan, menyelesaikan tugas-Nya
 
Bunda Maria pun mengikuti dan memandang Yesus dari kejauhan 
Hatimu juga hancur melihat Putramu diperlakukan seperti itu
Tapi Bunda Maria percaya penuh pada kehendak Allah
Sedari awal, Bunda Maria mengatakan: 
aku ini hamba Tuhan, jadilah padaku menurut perkataan-Mu
Semua itu digenapi lewat misteri salib Putranya terkasih

Terkadang aku memang tidak kuat menjalani masa sulit dan menyedihkan
Apalagi bila itu terjadi dalam waktu yang lama
Tapi aku harus ingat pada teladan Yesus dan Bunda Maria
Kita harus ingat bahwa di balik masa sulit pasti ada rencana indah dari Tuhan
Aku harus terus berjuang serta berserah pada rencana dan kehendak Tuhan
Aku percaya semua akan indah pada waktu-Nya

Ya Bunda, temani aku berdoa, aku mau bawa semuanya dalam Rosario ini  
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DOA PENUTUP
Doa dalam Kesesakan

    Ya Yesus Tuhanku, di dalam kemelut hatiku ini, aku tidak ingin menuntut hidup
mulus tanpa gelombang. Memanggul salib itulah tugasku sebagai pengikut-Mu,
bukannya lari menghindar. Namun Tuhan, saat-saat aku tidak mengerti jalan-Mu,
tunjukkanlah jalanku ke arah rencana-Mu. Pada saat kebingungan dan
kekhawatiran melanda diriku, jangan lepas tanganku. Mampukanlah aku untuk
berdiri tegap melawan gelombang perasaanku yang tak menentu. 
      Bantulah aku untuk selalu bersabar, penuh kasih dan rendah hati. Jangan
biarkan aku hanyut melawan-Mu, menyerah dalam arus pencobaan. Biarlah
dekapan kasih-Mu menguatkan aku untuk berjuang. Menyadarkan aku bahwa aku
tidak pernah sendirian, tetapi Engkau tak pernah lena dan tetap memangku,
mendekapku dalam segala suasana, terlebih dalam suasana yang gelap gulita dan
membosankan ini. Ya Tuhan, biarlah aku semakin murni dalam genggaman tangan-
Mu. Amin. 

doa rosario

Ujud doa:
Berdoa bagi teman-teman remaja yang berjuang dengan sakit-penyakit dalam
waktu lama (bertahun-tahun)

LAGU PENUTUP

PS 485 O Yesusku

O Yesusku, Sang Penebus bermahkotakan duri
O Tuhanku, betapa jahat dosa yang kubuat

Reff:
Yesus Tuhanku karna kasih-Mu, Kau panggul salib ke Golgota

O Yesusku, Sang Anakdomba yang menanggung dosa
Kau relakan, Kau disesah demi keslamatanku
Reff

https://youtu.be/lDxbz-UpkZU
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  DOA ROSARIO ADALAH OBAT
TERBAIK BAGI JIWA YANG

TERGANGGU, TIDAK BAHAGIA,
KETAKUTAN, DAN PUTUS ASA.

Uskup Agung Fulton Sheen



Yesus wafat
di salib

Pertemuan 5



LAGU PEMBUKA

PS 639 LIHAT BUNDA YANG BERDUKA

Lihat Bunda yang berduka di depan salib Sang Putra, air mata bergenang
O betapa jiwa ibu tersedu menanggung pilu bagai ditembus pedang

Bunda Putra Tunggal Allah disebut Yang Berbahagia kini sangat bersedih
Hatinya dirundung duka karna Putra yang termulia bersengsara di salib

O siapa tidak pilu menyaksikan Bunda Kristus menangisi Putranya
Dan siapa tak tergugah menyelami duka Bunda karna siksa Anaknya

Dilihatnya Yesus Putra yang tersiksa dan terluka karna dosa umat-Nya
Dan bergumul sendirian menghadapi kematian menyerahkan nyawa-Nya

https://youtu.be/SQ7EB9Aj_ts

pengantar

      Teman-teman remaja, syukur pada Allah, karena kita sudah tiba di penghujung
renungan peristiwa sedih Rosario ini. Selama bulan Oktober ini, kita berjalan
bersama Bunda Maria, menyatukan peristiwa sedih yang kita alami dengan
peristiwa salib Tuhan Yesus sendiri. 
      Kita percaya bahwa salib Kristus membawa pada keselamatan. Oleh karena
itu, mari kita persembahkan semua peristiwa hidup ini, di bawah kaki salib Yesus,
dalam doa Bunda Maria. Kita satukan pula dalam Ekaristi perayaan kurban Kristus. 

YESUS WAFAT DI SALIB
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doa pembuka

DOA KEPADA SALIB SUCI KRISTUS

Terpujilah Tuhan Yesus Kristus, yang wafat di kayu salib, disalib untuk dosa kita.
Kristus Suci yang disalibkan, mohon selalu beserta kami
Kristus Suci yang disalibkan, mohon perlindungan
Kristus Suci yang disalibkan, Kau adalah terang abadi bagi keluarga kami
Kristus Suci yang disalibkan, lindungilah kami dari senjata tajam
Kristus Suci yang disalibkan, datanglah di akhir perjalanan hidup kami
Kristus Suci yang disalibkan, lindungilah kami dari godaan dalam menghadapi
maut
Kristus Suci yang disalibkan, lindungilah kami dari malapetaka
Salib Suci Kristus, kami luhurkan Dikau 
Oh Yesus dari Nazareth yang disalib, lindungilah kami dari seteru jahat yang
terlihat dan tidak terlihat, sekarang dan selama-lamanya.
Amin.

BACAAN KITAB
SUCI

Lukas 23:44-49 
"Yesus mati"

 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.  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. 
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Suratku untuk Bunda Maria

Bunda Maria ...

Perjalananmu bersama Putramu 
Sudah tiba di bawah kayu salib

Di kayu salib
Tuhan Yesus menyerahkan seluruh Diri-Nya pada Bapa
"Ya Bapa, ke dalam tangan-Mu ku serahkan nyawa-Ku"
Melalui wafat-Nya di salib
Yesus telah menyelamatkan manusia

Misteri sengsara, wafat dan kebangkitan Yesus ini
Menjadi misteri iman Katolik yang utama
Iman yang aku genggam erat di hati ini

Aku ingat ya Bunda
Setahun ini, Gereja kembali mengingatkanku 
Untuk bersatu dengan Yesus dalam Ekaristi
Di sana Misteri Paskah Kristus dirayakan 
Melalui Ekaristi kita merayakan kurban Kristus yang tersalib
Betapa agung dan mulianya 

Ya Bunda Maria
Di tengah pergumulanku menerima peristiwa sedih dalam hidup ini
Ketika aku tak tahu harus ke mana
Aku mohon agar engkau berkenan terus mendoakanku

Bawa aku semakin dekat pada Putramu
Ajari aku untuk menyatukan semua suka duka hidupku dalam kurban Ekaristi
Di sanalah, salib penderitaan memiliki makna mulia dan terindah
Membawa pada Allah
Membawa pada keselamatan 

Bunda Maria yang bersimpuh di bawah kayu salib
Kupersembahkan doa Rosario ini kepadamu
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DOA PENUTUP

PS 220 Doa Penyerahan

     Bapa, kuserahkan diriku ke dalam tangan-Mu. Lakukanlah atas diriku apa yang
Kau kehendaki. Apa pun yang Kau perbuat, aku bersyukur kepada-Mu. Aku siap
untuk segalanya. Biarlah hanya kehendak-Mu yang terlaksana dalam diriku dan
dalam semua ciptaan-Mu. 
    Itulah ya Tuhan, yang kuharapkan, tiada yang lain. Ke dalam tangan-Mu
kuserahkan nyawaku. Kepada-Mu kupersembahkan hidupku dengan segenap cinta
yang membara dalam hatiku, sebab aku mencintai-Mu ya Tuhan. Oleh karena itu
kuberikan diriku, kuserahkan diriku ke dalam tangan-Mu, tanpa syarat, dan dengan
kepercayaan tanpa batas, sebab Engkau adalah Bapaku. Amin. 

doa rosario

Ujud doa:
Berdoa bagi semua remaja yang tinggal di daerah konflik dan perang, juga
berdoa bagi semua remaja sudah meninggal dunia.

LAGU PENUTUP

PS 508 O Salib Tanda Agung

O salib tanda agung tempat Yesus bergantung
Mengabdi sampai wafat, menjadi Penyelamat

Ah bangsa-Mu sendiri yang sangat Kau sayangi
Telah menuntut darah, teriak: Salibkanlah!

O salib kayu hina, engkaulah tanda jaya
Yang digunakan Tuhan membawa keselamatan

https://youtu.be/KBf9NWUT42k

31



  DALAM KESUKARAN,
MENGGENGGAM ROSARIO ADALAH

BAGAIKAN MENGGENGGAM
TANGAN MARIA SENDIRI

St. Padre Pio
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