
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PERISTIWA Mulia 

Ahad & Rabu 

PERISTIWA GEMBIRA 

Isnin & Sabtu 

BULAN OKTOBER  

BULAN MARIA & MISI 
INI AKU, UTUSLAH AKU 

Yesaya 6:8 

PERISTIWA SEDIH 

Selesa & Jumaat 

PERISTIWA TERANG 

Khamis 



+ 
Atas nama Bapa, Putera dan Roh Kudus 

Amin 

Pengakuan Iman Rasuli 

Aku percaya akan Allah, Bapa yang mahakuasa, 

pencipta langit dan bumi;dan akan Yesus Kristus, 

Putra Nya yang tunggal Tuhan kita, yang 

dikandung dari Roh Kudus, dilahirkan oleh 

Perawan Maria; yang menderita sengsara dalam 

pemerintahan Pontius Pilatus; disalibkan, wafat, 

dan dimakamkan; yang turun ketempat penantian 

pada hari ketiga bangkit dari antara orang mati; 

yang naik ke surga, duduk disebelah kanan Allah 

Bapa yang mahakuasa; dari situ la akan dating 

mengadili orang yang hidup dan mati. ku percaya 

akan Roh Kudus, Gereja katolik yang kudus, 

persatuan para Kudus, pengampunan dosa, 

kebangkitan badan, kehidupan kekal. Amin 

 

 

 



Bapa kami 

Bapa kami yang disurga, dimuliakanlah nama-Mu, 

Datanglah kerajaan-Mu, Jadilah kehendak-Mu 

atas bumi sepeti didalam surga.  

Berilah kami rezeki pada hari ini, Dan ampunilah 

kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni 

yang bersalah kepada Kami. Dan janganlah 

masukkan kami ke dalam  percubaan, tetapi 

bebaskanlah kami dari yang jahat. Amin 

 

Salam Maria (3X) 

Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu, 

terpujilah engkau diantara wanita, dan terpujilah 

buah tubuhmu, Yesus.   

Santa Maria, bunda Allah, doakanlah kami yang 

berdosa ini sekarang dan waktu kami mati.  

Amen 

 

Kemuliaan  

Kemuliaan kepada Bapa, Dan Putera, Dan Roh 

Kudus, Seperti pada permulaan, Sekarang, selalu, 

Dan sepanjang segala masa. Amin 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PERISTIWA Mulia 

Ahad & Rabu 



Peristiwa Mulia Pertama 

 

Yesus Bangkit 

 

 Yesus bangkit dari antara orang mati 

 

Niat Misi 

Untuk Gereja seluruh dunia, supaya iman kita dalam Yesus 

yang telah bangkit akan membawa orang lain kepada Nya. 

 

Renungan 

Tuhan Yesus, bantulah saya mengalami sukacita kebangkitan-

Mu setiap hari dan berkongsi akan sukacita ini dengan orang 

lain. 

 

Bapa Kami ... 

Salam Maria ... (10 kali) 

 

Kemuliaan ... 

Kemuliaan kepada Bapa, Dan Putera, Dan Roh Kudus, 

Seperti pada permulaan, Sekarang, selalu, 

Dan sepanjang segala masa. Amen 

 

Doa Fatima ... 

Ya Yesusku, ampunilah dosa-dosa kami. Selamatkanlah kami 

dari api neraka dan bawalah semua roh ke syurga terutama 

sekali mereka yang lebih memerlukan kerahiman-Mu. Amin. 
 

 

 



Peristiwa Mulia Kedua 

 

Yesus Terangkat Ke syurga 
 

Yesus meninggalkan para Rasul dan badan-Nya terangkat ke 

syurga . 
 

Niat Misi 

Supaya Kristus yang telah hidup sebagai Anak Manusia dan 

telah kembali kepada Bapa,  memberi  pengetahuan akan 

jalan ke arah hidup yang kekal kepada semua orang. 
 

Renungan 

Tuhan Yesus, dengan Roh Kudus-Mu bawalah aku kepada-Mu 

dan kepada semua yang baik, kudus dan benar. Aku mohon 

doa ini untuk semua orang, terutama mereka yang belum 

mendengar Khabar Gembira. 
 

Bapa Kami ... 

Salam Maria ... (10 kali) 
 

Kemuliaan ... 

Kemuliaan kepada Bapa, Dan Putera, Dan Roh Kudus, 

Seperti pada permulaan, Sekarang, selalu, 

Dan sepanjang segala masa. Amin 
 

Doa Fatima ... 

Ya Yesusku, ampunilah dosa-dosa kami. Selamatkanlah kami 

dari api neraka dan bawalah semua roh ke syurga terutama 

sekali mereka yang lebih memerlukan kerahiman-Mu. Amin. 



Peristiwa Mulia Ketiga 
 

Roh Kudus Turun ke atas Para Rasul  
 

Para Rasul menerima lidah api Roh Kudus waktu Saat Teduh 

bersama Bunda Maria . 
 

Niat Misi 

Untuk Sri Paus, supaya Roh Kudus memberikan dia 

kebijaksanaan, ketabahan dan kesucian dalam mengetuai 

Gereja kita. 
 

Renungan 

Tuhan Yesus, curahkanlah Roh Kudus-Mu ke atasku. Semoga 

karunia Roh Kudus-Mu menolong aku menjadi misionaris 

yang lebih baik dalam mewartakan Kerajaan-Mu. 
 

Bapa Kami ... 

Salam Maria ... (10 kali) 

 

Kemuliaan ... 

Kemuliaan kepada Bapa, Dan Putera, Dan Roh Kudus, 

Seperti pada permulaan, Sekarang, selalu, 

Dan sepanjang segala masa. Amin 
 

Doa Fatima ... 

Ya Yesusku, ampunilah dosa-dosa kami. Selamatkanlah kami 

dari api neraka dan bawalah semua roh ke syurga terutama 

sekali mereka yang lebih memerlukan kerahiman-Mu. Amin. 
 



Peristiwa Mulia Ke-empat 
 

Maria Diangkat Ke Syurga  
 

Bunda Maria diambil dan badannya diangkat ke surga oleh 

Allah. 
 

Niat Misi 

Supaya Bunda Maria yang memberikan badan manusiawi 

kepada Kristus untuk dunia, memberi inspirasi kepada kita 

umat Kristus dalam pewartaan Khabar Gembira kepada 

semua orang. 
 

Renungan 

Bunda Maria, engkau telah dimuliakan dan berkongsi hidup 

dengan Allah sepenuhnya kerana ketaatan mu kepada 

firman-Nya. Bantulah aku untuk mengikuti firman dan 

kehendak Allah. 
 

Bapa Kami ... 

Salam Maria ... (10 kali) 
 

Kemuliaan ... 

Kemuliaan kepada Bapa, Dan Putera, Dan Roh Kudus, 

Seperti pada permulaan, Sekarang, selalu, 

Dan sepanjang segala masa. Amin 

 

Doa Fatima ... 

Ya Yesusku, ampunilah dosa-dosa kami. Selamatkanlah kami 

dari api neraka dan bawalah semua roh ke syurga terutama 

sekali mereka yang lebih memerlukan kerahiman-Mu. Amin. 



Peristiwa Mulia Kelima 
 

Maria Dimuliakan Di Syurga 
 

Bunda Maria dimahkotai sebagai Ratu Surga dan Bumi.  
 

Niat Misi 

Semoga dengan bantuan doa Bunda Maria, para muda-mudi 

akan terbuka hati untuk mempersembahkan hidup mereka 

sebagai paderi,  biarawati, biarawan dan misionari awam  

melayani orang lain. 
 

Renungan 

Bunda Maria, aku mau engkau menjadi Ratuku dan 

menguasai seluruh aspek hidupku dan menyerahkan hidupku 

kepada kekuasaan Anak mu Yesus. 
 

Bapa Kami ... 

Salam Maria ... (10 kali) 

 

Kemuliaan ... 

Kemuliaan kepada Bapa, Dan Putera, Dan Roh Kudus, 

Seperti pada permulaan, Sekarang, selalu, 

Dan sepanjang segala masa. Amin 
 

Doa Fatima ... 

Ya Yesusku, ampunilah dosa-dosa kami. Selamatkanlah kami 

dari api neraka dan bawalah semua roh ke syurga terutama 

sekali mereka yang lebih memerlukan kerahiman-Mu. Amin. 
 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PERISTIWA SEDIH 

Selesa & Jumaat 



Peristiwa Sedih Pertama 
 

 

Menderita di Taman Getsemani 

 

 Yesus berpeluh air dan darah sewaktu berdoa pada malam 

sebelum Dia mati di kayu salib. 
 

Niat Misi 

Kami berdoa agar berdasarkan pembaptisan, umat awam, 

terutama wanita, dapat mengambil lebih banyak bahagian 

dalam bidang tanggungjawab di gereja. 
 

Renungan 

Tuhan Yesus, Engkau terima hidup bersama kami walaupun ia 

membawa kepada kematian-Mu.   Dalam doa-Mu, Engkau 

tahu bahawa itulah  kehendak Bapa. Kami berdoa supaya 

penderitaan dan kelemahan kami dan semua umat manusia, 

disucikan oleh Roh Kudus-Mu dan disatu dengan 

penderitaan-Mu demi kehidupan dunia. 
 

Bapa Kami ... 

Salam Maria ... (10 kali) 
 

Kemuliaan ... 

Kemuliaan kepada Bapa, Dan Putera, Dan Roh Kudus, 

Seperti pada permulaan, Sekarang, selalu, 

Dan sepanjang segala masa. Amin 
 

Doa Fatima ... 

Ya Yesusku, ampunilah dosa-dosa kami. Selamatkanlah kami 

dari api neraka dan bawalah semua roh ke syurga terutama 

sekali mereka yang lebih memerlukan kerahiman-Mu. Amin. 



Peristiwa Sedih Kedua 
 

Yesus Didera 
 

Pilatus membiarkan Yesus dipukul. 
 

Niat Misi 
 

Semoga semua yang mengalami penderitaan fizikal, terutama 

sekali mereka yang kelaparan, mendapat makanan melalui 

perkongsian kita. 
 

Renungan 

Tuhan Yesus, ampunilah aku sewaktu aku tidak ambil peduli 

akan penderitaan saudara-saudari ku di seluruh dunia. 

Bantulah aku untuk mempersembahkan kesakitan dan 

penderitaan ku  untuk para misionaris yang melayani kerja-

kerja Gereja. 

 
Bapa Kami ... 

Salam Maria ... (10 kali) 

 

Kemuliaan ... 

Kemuliaan kepada Bapa, Dan Putera, Dan Roh Kudus, 

Seperti pada permulaan, Sekarang, selalu, 

Dan sepanjang segala masa. Amin 
 

Doa Fatima ... 

Ya Yesusku, ampunilah dosa-dosa kami. Selamatkanlah kami 

dari api neraka dan bawalah semua roh ke syurga terutama 

sekali mereka yang lebih memerlukan kerahiman-Mu. Amin. 



Peristiwa Sedih Ketiga 
 

Yesus Dimahkotai Duri  
 

Prajurit Romawi memahkotai kepala Yesus dengan duri. 
 

Niat Misi 

Supaya semua  orang yang menderita keputusaaan, terutama 

para pendatang, mendapat pengharapan dalam janji sukacita 

Kristus yang kekal. 
 

Renungan 

Tuhan Yesus, aku menyesal akan setiap perlakuan ku yang 

menyakiti-Mu, dengan menyakiti orang lain. Ajarilah aku 

bertumbuh dalam kebaikan dan kemurahan cintakasih 

supaya aku  semakin bertumbuh seperti Engkau. 
 

Bapa Kami ... 
Salam Maria ... (10 kali) 

 

Kemuliaan ... 

Kemuliaan kepada Bapa, Dan Putera, Dan Roh Kudus, 

Seperti pada permulaan, Sekarang, selalu, 

Dan sepanjang segala masa. Amin 
 

Doa Fatima ... 

Ya Yesusku, ampunilah dosa-dosa kami. Selamatkanlah kami 

dari api neraka dan bawalah semua roh ke syurga terutama 

sekali mereka yang lebih memerlukan kerahiman-Mu. Amin. 
 



 

Peristiwa Sedih Ke-empat 

 

Yesus Memikul Salib-Nya 

 

Yesus bertemu dengan Ibu-Nya dan jatuh tiga kali dalam 

perjalanan ke Kalvari. 
 

Niat Misi 

Supaya semua orang yang bertahan dalam iman merasa 

kehadiran Tuhan. 
 

Renungan 

Tuhan, Engkau menerima beban kayu salib. Berilah aku 

rahmat, keberanian dan keinginan yang tulus untuk 

menerima salib harian  ku dan mengikuti-Mu. 
 

 

Bapa Kami ... 

Salam Maria ... (10 kali) 

 

Kemuliaan ... 

Kemuliaan kepada Bapa, Dan Putera, Dan Roh Kudus, 

Seperti pada permulaan, Sekarang, selalu, 

Dan sepanjang segala masa. Amin 
 

Doa Fatima ... 

Ya Yesusku, ampunilah dosa-dosa kami. Selamatkanlah kami 

dari api neraka dan bawalah semua roh ke syurga terutama 

sekali mereka yang lebih memerlukan kerahiman-Mu. Amin. 



Peristiwa Sedih Kelima 
 

Penyaliban Yesus  

 

Yesus  dipaku di kayu salib dan wafat di hadapan ibu-Nya dan 

Yohanes murid-Nya. 
 

Niat Misi 

Supaya mereka yang lapar dan dahagakan keadilan sosial 

dapat bekerja dengan aman dan jaya ke arah matlamat 

mereka. 
 

Renungan 

Tuhan, bantulah aku mengingati betapa besarnya cintakasih-

Mu pada ku dan kepada dunia. Ajarilah aku untuk mencintai 

diriku sendiri seperti Engkau mencintai aku, dan mencintai 

orang lain seperti Engkau juga mencintai mereka. 

 

Bapa Kami ... 

Salam Maria ... (10 kali) 

 

Kemuliaan ... 

Kemuliaan kepada Bapa, Dan Putera, Dan Roh Kudus, 

Seperti pada permulaan, Sekarang, selalu, 

Dan sepanjang segala masa. Amin 
 

Doa Fatima ... 

Ya Yesusku, ampunilah dosa-dosa kami. Selamatkanlah kami 

dari api neraka dan bawalah semua roh ke syurga terutama 

sekali mereka yang lebih memerlukan kerahiman-Mu. Amin. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PERISTIWA TERANG 

Khamis 



Peristiwa Terang Pertama 
 

 

Yesus Dibaptis Di Sungai Yordan 

 

 Bapa syurgawi mengisytiharkan bahawa Yesuslah Anak-Nya 

yang terkasih.  

 

Niat Misi 

Supaya mereka yang belum mengenali Yesus, terutama sekali 

kanak-kanak,  datang untuk mendengar cintakasih-Nya yang 

maha besar. 
 

Renungan 

Tuhan Yesus, Engkau telah dibaptis oleh Yohanes Pembaptis. 

Engkau bersahabat dengan semua orang. Bebaskanlah aku 

dari perasaan tinggi diri. Semoga kami semua semakin dekat 

dengan-Mu. 
 

 

Bapa Kami ... 

Salam Maria ... (10 kali) 
 

Kemuliaan ... 

Kemuliaan kepada Bapa, Dan Putera, Dan Roh Kudus, 

Seperti pada permulaan, Sekarang, selalu, 

Dan sepanjang segala masa. Amin 

 

Doa Fatima ... 

Ya Yesusku, ampunilah dosa-dosa kami. Selamatkanlah kami 

dari api neraka dan bawalah semua roh ke syurga terutama 

sekali mereka yang lebih memerlukan kerahiman-Mu. Amin. 



Peristiwa Terang Kedua 
 

Perjamuan Perkahwinan Di Kana 

 

Yesus mengubah air menjadi anggur adalah mukjizat Yesus 

yang pertama.  
 

Niat Misi 

Bapa Syurgawi, kami sering mendengar perihal kemurahan 

hati  orang miskin menolong orang miskin yang lain. Semoga 

semua orang beroleh sukacita dengan berkongsi  dari 

keperluan sendiri daripada memberi dari kelebihan.  
 

Renungan 

Yesus, Engkau memperkenalkan para pengikut-Mu kepada 

ibu-Mu sewaktu perjamuan perkahwinan di Kana.  Dia 

mengajar kami untuk mengikuti kehendak-Mu. Tunjukkanlah 

cintakasih-Mu supaya aku juga percaya. 
 

Bapa Kami ... 

Salam Maria ... (10 kali) 
 

Kemuliaan ... 

Kemuliaan kepada Bapa, Dan Putera, Dan Roh Kudus, 

Seperti pada permulaan, Sekarang, selalu, 

Dan sepanjang segala masa. Amin 
 

Doa Fatima ... 

Ya Yesusku, ampunilah dosa-dosa kami. Selamatkanlah kami 

dari api neraka dan bawalah semua roh ke syurga terutama 

sekali mereka yang lebih memerlukan kerahiman-Mu. Amin. 



Peristiwa Terang Ketiga 
 

Yesus Memberitakan Kerajaan Syurga Dengan Seruan 

Pertobatan 
 

Yesus menyeru pertobatan dan pengampunan dosa kepada 

mereka yang datang kepda-Nya. 

 

Niat Misi 

Bapa syurgawi, kami tahu misionaris datang dari berbagai 

bangsa. Bantulah kami untuk memahami bahawa kami yang 

telah dibaptis adalah misionaris juga. 
 

Renungan 

Tuhan Yesus, arahkan hati ku dan bantulah aku mewartakan 

Khabar Gembira cintakasih-Mu dan damai sejahtera di 

seluruh dunia supaya suatu hari nanti semuanya akan 

bersatu di atas nama-Mu. 
 

Bapa Kami ... 

Salam Maria ... (10 kali) 
 

Kemuliaan ... 

Kemuliaan kepada Bapa, Dan Putera, Dan Roh Kudus, 

Seperti pada permulaan, Sekarang, selalu, 

Dan sepanjang segala masa. Amin 
 

Doa Fatima ... 

Ya Yesusku, ampunilah dosa-dosa kami. Selamatkanlah kami 

dari api neraka dan bawalah semua roh ke syurga terutama 

sekali mereka yang lebih memerlukan kerahiman-Mu. Amin. 



Peristiwa Terang Ke-empat 
 

Transfigurasi 
 

Yesus mengalami transfigurasi, kemuliaan Bapa, Anak dan 

Roh Kudus.  
 

Niat Misi 

Supaya mereka yang imannya tercabar setiap hari dengan 

kesusahan hidup, menjadi contoh kepada mereka yang tidak 

kekurangan dengan keperluan asas tetapi masih juga ragu-

ragu. 
 

Renungan 

Tuhan Yesus, para pengikut-Mu melihat siapa Engkau 

sebenarnya, iaitu Anak Allah. Aku mau menjadi pengikut-Mu. 

Aku mau mendengar-Mu, belajar dari-Mu dan menjadi 

seperti-Mu. Semoga  Roh-Mu mengubahkanku seperti-Mu. 
 

Bapa Kami ... 

Salam Maria ... (10 kali) 
 

Kemuliaan ... 

Kemuliaan kepada Bapa, Dan Putera, Dan Roh Kudus, 

Seperti pada permulaan, Sekarang, selalu, 

Dan sepanjang segala masa. Amin 
 

Doa Fatima ... 

Ya Yesusku, ampunilah dosa-dosa kami. Selamatkanlah kami 

dari api neraka dan bawalah semua roh ke syurga terutama 

sekali mereka yang lebih memerlukan kerahiman-Mu. Amin. 



Peristiwa Terang Kelima 
 

Yesus Menginstitusikan Perayaan Ekaristi 
 

Yesus merayakan Misa pertama di Perjamuan Akhir, 

menginstitusikan sakramen dasar untuk seluruh umat 

Kristian. 
 

 Niat Misi 

Misa tersebut mengingatkan bahawa kita yang memakan 

Tubuh Kristus dan meminum Darah-nya diutus untuk 

meneruskan misi Kristus kepada dunia. Semoga kita 

menyahut amanah ini dengan sepenuh hati.  
 

Renungan 

Tuhan Yesus, Engkau mengorbankan hidup-Mu untuk kami. 

Engkau menyediakan meja perjamuan untuk berkongsi hidup 

dengan semua orang. Jadikanlah aku pelayan dan tetamu di 

perjamuan ini. 
 

Bapa Kami ... 

Salam Maria ... (10 kali) 
 

Kemuliaan ... 

Kemuliaan kepada Bapa, Dan Putera, Dan Roh Kudus, 

Seperti pada permulaan, Sekarang, selalu, 

Dan sepanjang segala masa. Amin 
 

Doa Fatima ... 

Ya Yesusku, ampunilah dosa-dosa kami. Selamatkanlah kami 

dari api neraka dan bawalah semua roh ke syurga terutama 

sekali mereka yang lebih memerlukan kerahiman-Mu. Amin. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PERISTIWA GEMBIRA 

Isnin & Sabtu 



Peristiwa Gembira Pertama 
 

Anunsiasi 
 

Malaikat Gabriel mengabarkan  kepada Bunda Maria bahawa 

dia akan mengandung Anak Allah. 

Niat Misi 

Supaya Khabar Gembira sang Penyelamat, yang terdahulu 

dikhabarkan kepada Bunda Maria, diwartakan di seluruh 

dunia. 

Renungan 

Bunda Maria, engkau mendengar firman Allah yang 

dikhabarkan oleh Malaikat Gabriel, percaya dan menjadi 

Bunda Allah. Ajarilah aku untuk mendengar dan menghidupi 

firman Tuhan. Semoga firman Tuhan berakar umbi dalam 

hatiku, bertumbuh dan berbunga untuk hidupku dan juga 

hidup orang lain. 

Bapa Kami ... 
Salam Maria ... (10 kali) 

 

Kemuliaan ... 

Kemuliaan kepada Bapa, Dan Putera, Dan Roh Kudus, Seperti 

pada permulaan, Sekarang, selalu, Dan sepanjang segala 

masa. Amin 
 

Doa Fatima ... 

Ya Yesusku, ampunilah dosa-dosa kami. Selamatkanlah kami 

dari api neraka dan bawalah semua roh ke syurga terutama 

sekali mereka yang lebih memerlukan kerahiman-Mu. Amin. 



Peristiwa Gembira Kedua 

Kunjungan Maria 
 

Bunda Maria mengunjungi sepupunya Elisabet yang sedang 

mengandung dengan Yohanes Pembaptis.  

Niat Misi 

Supaya para misionaris yang mengembara jauh diberi 

kekuatan iman dan kekudusan dalam kesaksian mereka 

tentang Kristus. 

Renungan 

Bunda Maria, engkau telah mengunjungi dan membantu 

Elisabet. Roh Kudus menggerakkan hati kamu berdua untuk 

memuji Allah kerana apa yang telah dilakukan oleh-Nya ke 

atas engkau. Ajarilah aku untuk lebih memerhati  akan kerja-

kerja Roh Kudus dalam hidupku dan juga hidup orang lain. 
 

Bapa Kami ... 

Salam Maria ... (10 kali) 

 

Kemuliaan ... 

Kemuliaan kepada Bapa, Dan Putera, Dan Roh Kudus, 

Seperti pada permulaan, Sekarang, selalu, 

Dan sepanjang segala masa. Amin 

 

Doa Fatima ... 

Ya Yesusku, ampunilah dosa-dosa kami. Selamatkanlah kami 

dari api neraka dan bawalah semua roh ke syurga terutama 

sekali mereka yang lebih memerlukan kerahiman-Mu. Amin. 



Peristiwa Gembira Ketiga 
 

Kelahiran Yesus 
 

Yesus dilahirkan! 

 

Niat Misi 

Untuk anak-anak dunia, terutamaa sekali mereka yang miskin 

dan gelandangan, supaya mereka mengenali akan cintakasih 

Yesus. 
 

Renungan 

Bunda Maria, engkau telah melahirkan Yesus Anak Allah.  Di 

kaki salib-Nya, engkau menjadi ibuku. Besarkanlah aku 

sebagai anak mu dan sebagai anak Allah. Peliharalah semua 

anak-anak Allah, terutama sekali mereka yang tidak 

mengenal-Mu. 

 

Bapa Kami ... 

Salam Maria ... (10 kali) 

 

Kemuliaan ... 

Kemuliaan kepada Bapa, Dan Putera, Dan Roh Kudus, 

Seperti pada permulaan, Sekarang, selalu, 

Dan sepanjang segala masa. Amin 

 

Doa Fatima ... 

Ya Yesusku, ampunilah dosa-dosa kami. Selamatkanlah kami 

dari api neraka dan bawalah semua roh ke syurga terutama 

sekali mereka yang lebih memerlukan kerahiman-Mu. Amin. 



Peristiwa Gembira Ke-empat 
 

Yesus Dipersembahkan 
 

Bunda Maria dan Yusuf persembahkan Yesus di Bait Allah. 
 

Niat Misi 

Supaya keluarga Katolik di seluruh dunia, dicontohi dengan 

hidup mereka, menunjukkan cintakasih Kristus kepada semua 

orang di sekeliling mereka. 

 

Renungan 

Bunda Maria, sewaktu Yesus masih kecil, engkau 

mempersembahkan Dia kepada kerja-kerja Allah. Kami 

berdoa supaya kami pun juga melayani Allah dan  sesama 

kami. 
 

Bapa Kami ... 

Salam Maria ... (10 kali) 

 

Kemuliaan ... 

Kemuliaan kepada Bapa, Dan Putera, Dan Roh Kudus, 

Seperti pada permulaan, Sekarang, selalu, 

Dan sepanjang segala masa. Amin 
 

Doa Fatima ... 

Ya Yesusku, ampunilah dosa-dosa kami. Selamatkanlah kami 

dari api neraka dan bawalah semua roh ke syurga terutama 

sekali mereka yang lebih memerlukan kerahiman-Mu. Amin. 
 



Peristiwa Gembira Kelima 
 

Yesus Ditemukan Kembali 
 

Bunda Maria dan Yusuf menemukan Yesus sedang mengajar 

para imam dalam Bait Allah.  
 

Niat Misi 

Semoga semua orang yang hidup dalam kesedihan di dunia 

menemukan khabar hidup baru dan damai sejahtera Injil 

Yesus Kristus 
 

Renungan 

Bunda Maria, sewaktu engkau kehilangan Yesus, engkau 

mencari dan mendapatkan Dia. Saat  aku dalam kesesatan, 

bantulah aku untuk menemukan Yesus. Ajarilah aku untuk 

memberi kesempatan kepada orang lain menemukan Yesus 

dalam hidup mereka. 
 

 

Bapa Kami ... 

Salam Maria ... (10 kali) 
 

Kemuliaan ... 

Kemuliaan kepada Bapa, Dan Putera, Dan Roh Kudus, 

Seperti pada permulaan, Sekarang, selalu, 

Dan sepanjang segala masa. Amin 
 

Doa Fatima ... 

Ya Yesusku, ampunilah dosa-dosa kami. Selamatkanlah kami 

dari api neraka dan bawalah semua roh ke syurga terutama 

sekali mereka yang lebih memerlukan kerahiman-Mu. Amin. 



  Doakan Memorare  

Ingatlah, ya Perawan Maria yang sangat rahim, 

bahwa belum pernah terdengar engkau 

meninggalkan orang yang mencari 

perlindunganmu, yang memohon pertolonganmu, 

yang meminta perantaraanmu.Terdorong oleh  

kepercayaan itu kami datang berlindung 

kepadamu, ya Perawan segala perawan dan 

Bunda. Aku datang kepadamu, aku orang berdosa 

meniarap di hadapanmu sambil mengeluh. Bunda 

Sang Sabda, janganlah engkau tolak 

permohonanku, tetapi dengarkanlah dengan rela 

hati dan kabulkanlah. Amin.   

 

Doa kepada Santa Perawan Kesihatan 

Santa Perawan Kesihatan berdoalah untuk kami, Bonda 

Penyayang, dan memperoleh bagi negara kami dan dunia dan 

bagi semua keluarga kami serta orang kesayangan kami, 

perlindungan para malaikat sucimu, agar kami diselamatkan 

daripada keberbahayaan penyakit ini.  

 

Bagi mereka yang telah dijangkiti, kami memohon kepadamu 

agar memperolehrahmat penyembuhan dan penyelamatan, 

Dengarlah tangisan mereka yang mudah terdedah dan dalam 



ketakutan, mengesatlah air mata mereka dan bantulah 

mereka untuk menaruh kepercayaan.  

Pada masa dugaan dan ujian ini, ajarlah kami semua dalam 

Gereja untuk mencintai antara satu sama laindan bersabar 

serta berbaik-hati, Bantulah kami untuk membawa 

kedamaian Yesus di tanah kami dan hati kami.  

Kami datang kepadamu dengan kepercayaan dan kesedaran 

bahawakamu benar-benar Bonda berbelas kasihan kami, 

kesihatan insan yang sakit dan pohon sukacita kami.  

Lindungilah kami dibawah mantle naunganmu, 

bersembunyilah kami dalam pelukanmu, tolonglah kami agar 

sentiasa sedar akan cinta kasih Anakmu, Yesus.  

 Amin . 

 

+ 

Atas nama Bapa, Putera dan Roh Kudus 

Amin  

 

 

 

INI AKU, UTUSLAH AKU 

Yesaya 6:8 


