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Teman teman CLC 
yang terkasih….

Di tengah situasi keprihatinan dunia yang mendalam
akibat pandemi covid 19, Bapa Suci Paus Fransiskus
mengajak kita untuk berdoa Rosario dengan intensi
khusus agar segera terbebas dari pandemi itu dengan
segala penderitaan yang disebabkan olehnya. Sebagai
komunitas yang merupakan bagian dari Gereja yang 
dipanggil seperasaan dan bekerja sama dengan
pemimpin Gereja dalam menanggapi persoalan dunia
sebagaimana ditegaskan dalam Prinsip – Prinsip Umum
CLC no: 6
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Menanggapi undangan Bapa Suci kami mengajak
anggota CLC dalam kelompok atau secara pribadi untuk
berdoa Rosario dengan intensi yang sama.
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Sebagai komunitas awam CLC dilahirkan dari rahim
Serikat Yesus,  sudah selayaknya kita juga ikut ambil
bagian dalam keprihatinan yang ditanggapi secara
serius oleh serikat sebagaimana tertuang dalam
Universal Apostolic Preferences (UAP) atau Pilihan
Kerasulan Universal. Untuk itu dalam rosario ini, kita
juga akan mendoakan agar pilihan kerasulan yang telah
ditetapkan oleh serikat dapat diwujudkan secara nyata. 



Secara kongkrit berikut ini kami sampaikan panduan doa dalam
merenungkan peristiwa – peristiwa dalam doa rosario. 

Dalam setiap peristiwa doa Rosario, kita akan menyisipkan ujud doa, 
diantaranya, Peristiwa:
Ke-1; kita mendoakan intensi untuk menghadapi pandemi covis 19 
dengan segala akibatnya. Pada
Ke-2; Menunjukan jalan menuju Allah  lewat latihan rohani dan diskresi
Ke-3; Menemani orang miskin dan tersingkir dalam perjuangan demi 
keadilan dan rekonsiliasi
Ke-4; Berjalan bersama kaum muda dalam membangun masa depan
yang penuh harapan
Ke-5; Bersama semua orang merawat bumi rumah bersama.
(Pada peristiwa kedua sampai dengan kelima kita mendoakan empat hal yang menjadi

pilihan kerasulan Serikat Yesus)
4



Semoga melalui doa rosario ini komunitas
kita semakin diteguhkan dalam persatuan
dengan Gereja semesta dan dikobarkan oleh
api cinta Bapa Ignasius dalam membawa
kabar sukacita demi kemuliaan Allah yang 
lebih besar.

Selamat berdoa,

ExCo CLC Di Indonesia
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“…Kami bekerja sama dengan
hierarki dan pemimpin Gereja
lainya terdorong oleh keprihatinan
bersama atas persoalan dan
perkembangan seluruh umat dan
terbuka bagi keadaan dimana
Gereja menemukan dirinya saat
ini…..
Prinsip – Prinsip Umum CLC no: 6          
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Peristiwa 
Gembira

Pada hari Senin dan Sabtu; pada 
masa Adven dan Natal



Peristiwa Gembira 1. Maria menerima kabar gembira dari Malaikat

Gabriel(Luk1:28-31)

Salam hai engkau yang dikaruniai, Tuhan menyertai engkau; jangan

takut, hai Maria, sebab engkau beroleh kasih karunia dihadapan

Allah. Sesungguhnya engkau akan mengandung dan melahirkan

anak laki-laki dan hendaknya engkau namai dia Yesus

Marilah berdoa, Bapa bantulah kami agar dapat menjadi pembawa

kabar gembira dengan berbelarasa kepada mereka yang menderita

akibat pandemi covid 19 ini dengan tindakan nyata walaupun

sederhana.



Peristiwa Gembira 2. Maria mengunjungi Elisabet, saudarinya

(Luk1:42-43).

Diberkatilah engkau diantara semua perempuan dan diberkati buah

rahimmu. Siapakah aku ini sampai Ibu Tuhanku datang mengunjungi

aku?

Marilah berdoa, Ya Bapa berilah rahmat-Mu agar perjumpaan kami

dengan sesama dapat dapat saling mendukung menemukan

kehadiran Tuhan dalam hidup sehari - hari



Peristiwa Gembira 3. Yesus dilahirkan di Bethlehem (Luk2:6-7).

Maria melahirkan seorang anak laki-laki...., lalu dibungkusnya

dengan kain lampin dan dibaringkan dipalungan, karena tidak ada

tempat bagi mereka di rumah penginapan.

Marilah berdoa, Ya Bapa, kami berdoa bagi para pengungsi, para

imigran, semoga mereka mendapatkan tempat yang layak untuk

mulai kehidupan mereka, sehingga mereka mengalami kehangatan

kasih-Mu yang tak berkesudahan.

.



Peristiwa Gembira 4. Yesus dipersembahkan dalam Bait Allah

(Luk2:34-35).

Simeon berkata kepada Maria, “Sesungguhnya Anak ini ditentukan

untuk menjatuhkan atau membangkitkan banyak orang di Israel dan

untuk menjadi suatu tanda yang menimbulkan perbantahan. Kelak

suatu pedang akan menembus jiwamu sendiri.

Marilah berdoa, Ya Bapa, bantulah kami untuk dengan sabar

membantu mendampingi orang muda disekitar kami dalam mencari

jatidirnya, mengembangkan diri menuju kepenuhannya meskipun

kadang harus menghadapi konflik yang menyakitkan.



Peristiwa Gembira 5. Yesus diketemukan dalam Bait Allah

(Luk2:49).

Mengapa kamu mencari Aku? Tidakkah kamu tahu, bahwa Aku

harus berada di dalam Rumah Bapaku? Tetapi mereka tidak

mengerti apa yang dikatakanNya kepada mereka.

Marilah berdoa, Ya Bapa, bantulah kami dalam usaha untuk

menciptakan lingkungan hidup yang baik disekitar kami sehingga

dapat menjadi rumah tempat tinggal yang layak bagi kehidupan

bersama.



Peristiwa 
Sedih

Pada hari Selasa dan Jumat; pada 
masa Puasa



Peristiwa Sedih 1. Yesus berdoa kepada Bapa-Nya di surga dalam

sakratul maut (Luk22:42).

Ya Bapa, jikalau Engkau berkenan ambilah cawan ini dari

hadapanku, tetapi janganlah menurut kehendakku, melainkan

kehendakMu yang terjadi.

Marilah berdoa, Ya Bapa, kami berdoa bagi mereka yang terjangkit

covid 19, berilah kekuatan dalam menjalani perawatan dan masa-

masa pemulihan sampai akhirnya mendapatkan kesembuhan.



Peristiwa Sedih 2. Yesus didera (Mat : 27: 30 -31).

Mereka meludahi-Nya dan mengambil buluh itu dan memukulkanya

ke kepala-Nya. Sesudah mengolok–olokan Dia mereka menaggalkan

jubah itu dari pada-Nya dan mengenakan pula pakaian-Nya.

Kemudian mereka membawa Dia keluar untuk disalibkan.

Marilah berdoa, Ya Bapa, kami berdoa bagi mereka yang dikucilkan

, direndahkan martabatnya karena berbagai sebab, semoga mereka

tetap teguh dalam iman dan harapan akan kasih-Mu yang

sempurna.



Peristiwa Sedih 3. Yesus dimahkotai duri (Yoh19:2-3).

Prajurit-prajurit menganyam sebuah mahkota duri dan menaruhnya

di atas kepala-Nya. Mereka memakaikan Dia jubah ungu,dan sambil

maju ke depan mereka berkata: “Salam, hai raja orang Yahudi!” Lalu

mereka menampar muka-Nya.

Marilah berdoa, Ya Bapa, kami berdoa bagi pemimpin bangsa kami

yang dengan sungguh – sungguh memperjuangkan kepentingan

masyarakat banyak dan justru oleh karenanya mendapat banyak

cercaan dan hinaan, berilah mereka kekuatan agar tetap konsisten

dalam perjuangan mewujudkan kesejahteraan bagi bangsa dan

negara.



Peristiwa Sedih 4. Yesus memanggul salib-Nya (ke Gunung Kalvari)

( Yoh : 19 : 17)

Sambil memikul salibNya, Ia pergi keluar ke tempat yang bernama

tempat Tengkorak, yang dalam bahasa Ibrani disebut Golgota.

Marilah berdoa, Ya Bapa, kami berdoa bagi orang muda yang

mengalami berbagai kendala dalam mewujudkan impian masa

depanya, semoga salib Kristus menjadi inspirasi dan kekuatan

mereka dalam berjuang mewujudkan cita – cita luhur mereka.



Peristiwa Sedih 5. Yesus wafat di salib (Luk23:46).

Yesus berseru dengan suara nyaring: “Ya Bapa kedalam tanganMu

Kuserahkan nyawaKu”. Sesudah berkata demikian, Ia menyerahkan

nyawaNya.

Marilah berdoa, Ya Bapa, kami berdoa bagi para pejuang

lingkungan hidup di berbagai belahan dunia yang bertaruh nyawa

demi kelestarian alam ciptaan-Mu, berilah kekuatan dan lindungilah

dari bahaya yang mengancam keselamatan mereka.



Peristiwa 
Mulia

Pada hari Rabu dan Minggu; pada 
masa Paskah



Peristiwa Mulia 1. Yesus bangkit dari kematian (Mat: 28: 5-6).
Malaikat itu berkata, janganlah kamu takut, sebab aku tahu kamu
mencari Yesus yang disalibkan itu. Ia tidak ada di sini, sebab Ia telah
bangkit sama seperti yang dikatakanNya.

Marilah berdoa, Ya Bapa, kami berdoa bagi mereka yang meninggal
dunia karena wabah covid, semoga kebangkitan putera-Mu Tuhan
kami Yesus Kristus menjadi jaminan keselamatan bagi mereka, 
sehingga mereka mengalami kebahagiaan abadi bersama-Mu di 
surga.



Peristiwa Mulia 2. Yesus naik ke surga (Luk24:50-51).
Lalu Yesus membawa mereka ke luar kota sampai dekat Betania. Di 
situ Ia mengangkat tangan-Nya dan memberkati mereka. Dan ketika
Ia sedang memberkati mereka, Ia berpisah dari mereka dan
terangkat ke sorga.

Marilah berdoa, Ya Bapa, kami berdoa bagi mereka yang 
mengalami kebimbangan dalam iman, karena merasa ditinggalkan
dalam keterpurukan, semoga iman mereka diteguhkan oleh sapaan
dan pendampingan oleh orang – orang yang dekat dengan mereka.



Peristiwa Mulia 3. Roh Kudus turun atas para Rasul (Kis2:2-4).
Tiba-tiba turunlah dari langit suatu bunyi seperti tiupan angin keras
yang memenuhi seluruh rumah, di mana mereka duduk; dan tampaklah
kepada mereka lidah-lidah seperti nyala api yang bertebaran dan
hinggap pada mereka masing-masing. Maka penuhlah mereka dengan
Roh Kudus, lalu mereka mulai berkata-kata dalam bahasa-bahasa lain, 
seperti yang diberikan oleh Roh itu kepada mereka untuk
mengatakannya.

Marilah berdoa, Ya Bapa, semoga Roh KudusMu membimbing hidup
kami dalam kasih dan kebenaranMu, sehingga kami juga mampu
medampingi saudara – saudara kami yang terpuruk dan dengan
pertolongan Roh-Mu kami dapat membangkitkan semangat dan
harapan mereka untuk hidup lebih baik.



Peristiwa Mulia 4. Maria diangkat ke surga (1 Tes 4 :14).
Karena jikalau kita percaya bahwa Yesus telah mati dan telah
bangkit, maka kita percaya juga bahwa mereka yang telah
meninggal dalam Yesus akan dikumpulkan Allah bersama –sama
dengan Dia.  

Marilah berdoa, Bunda Maria yang penuh kasih dan setia, 
dampingilan dan bantulah orang – orang muda untuk setia dengan
iman mereka sampai akhir hayat.



Peristiwa Mulia 5. Maria dimahkotai di surga (Why12:1).
Maka tampaklah suatu tanda besar di langit: Seorang perempuan
berselubungkan matahari, dengan bulan di bawah kakinya dan
sebuah mahkota dari dua belas bintang di atas kepalanya.

Marilah berdoa, Bunda Maria ratu segala bangsa, bantulah bangsa
Indonesia yang beraneka suku agama dan budaya ini agar tetap
bersatu padu, saling menghormati, membantu dan mendukung
mewujudkan masyarakat adil dan makmur. 



Peristiwa 
Terang

Pada hari Kamis



PeristiwaTerang 1. Yesus di baptis di sungai Yordan (Mat3:16-17)
Sesudah dibaptis, Yesus segera keluar dari air dan pada waktu itu juga
langit terbuka dan Ia melihat Roh Allah seperti burung merpati turun ke
atas-Nya, lalu terdengarlah suara dari sorga yang mengatakan: “Inilah
Anak-Ku yang Kukasihi, kepada-Nyalah Aku berkenan.”

Marilah berdoa, Ya Bapa, kami berdoa bagi para dokter, perawat, 
relawan dan siapapun yang berjuang untuk melawan pandemi covid 19, 
berilah mereka kekuatan dalam perutusannya, sehingga apapun yang 
dikerjakan layak menjadi persembahan hidup yang berkenan kepada-
Mu



Peristiwa Terang 2. Yesus menyatakan diri-Nya dalam pesta
pernikahan di Kana(Yoh 2:11)
Hal itu dibuat Yesus di Kana yang di Galilea, sebagai yang pertama dari
tanda-tanda-Nya dan dengan itu Ia telah menyatakan kemuliaan-Nya, 
dan murid-murid-Nya percaya kepada-Nya.

Marilah berdoa, Ya Bapa, Engkau memanggil pria dan wanita untuk
membangun hidup berkeluarga, sehingga berkeluaga adalah panggilan
yang suci. Kami berdoa bagi keluarga - keluarga yang hancur dan
diambang kehancuran karena berbagai sebab, semoga mereka mampu
melihat dan memilih apa yang menjadi kehendak-Mu,   sehingga
mampu memperjuangkan keutuhan keluarga mereka.



Peristiwa Terang 3. Yesus memberitakan Kerajaan Allah dan
menyerukan pertobatan (Mat4:17, 23)
Sejak waktu itulah Yesus memberitakan: “Bertobatlah, sebab
Kerajaan Sorga sudah dekat!” Yesus pun berkeliling di seluruh
Galilea; Ia mengajar di rumah-rumah ibadat dan memberitakan Injil
Kerajaan Sorga serta menyembuhkan orang-orang diantara bangsa
itu.

Marilah berdoa, Ya Bapa, Putera-Mu Tuhan kami Yesus Kristus
berjuang memberitakan Kerajaan Allah, bantulah kami agar mampu
juga mewartakan Kerajaan Allah dengan membawa damai
sejahtera kepada mereka yang menderita berbagai kelemahan
sehingga mengalami sukacita. 



Peristiwa Terang 4. Yesus menampakan kemuliaan-Nya (Mat17:2-
9)
Lalu Yesus berubah rupa di depan mata mereka, . wajahNya
bercahaya seperti matahari, dan pakaian-Nya  menjadi putih
bersinar seperti terang.  Dan tiba –tiba sedang Ia berkata – kata  
turunlah awan yang terang menungi mereka dan dari dalam awan
itu terdengar suara yang berkata: “Inilah AnakKu yang terkasih, 
kepadaNyalah Aku berkenan, dengarkanlah Dia”

Marilah berdoa, Ya Bapa, kami berdoa bagi para orangtua, semoga
mereka mampu mendampingi orang muda, anak – anak mereka
sehingga menjadi pribadi yang tumbuh berkembang dan berkenan
kepada-Mu



Peristiwa Terang 5. Yesus menetapkan Ekaristi (Mrk14:22-24)
Dan ketika Yesus dan murid-murid-Nya sedang makan, Yesus
mengambil roti, mengucap berkat, memecah-mecahkannya lalu
memberikannya kepada mereka dan berkata: “Ambillah, inilah
tubuh-Ku.” Sesudah itu Ia mengambil cawan, mengucap syukur lalu
memberikannya kepada mereka, dan mereka semuanya minum dari
cawan itu. Dan Ia berkata kepada mereka: “Inilah darah-Ku, darah
perjanjian, yang ditumpahkan bagi banyak orang.

Marilah berdoa, Ya Bapa, Engkau menciptakan alam semesta bagi
kesejahteran kami, semoga semangat ekaristi membuat kam
mempunyai kemurahan hati untuk berbagi sehingga setiap orang 
memperoleh kehidupan yang layak di bumi ini
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