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Teman – teman CLC yang terkasih,
Memperingati 500 tahun peristiwa pertobatan Santo Ignasius , Serikat Jesus menetapkan

tahun ini sebagai tahun Ignatian yang berlangsung dari 20 Mei 2021 s/d 31 Juli 2022.

Sebagai rekan kerja Serikat Jesus, CLC di Indonesia ingin terlibat dalam perayaaan itu.

Salah satu bentuk keterlibatan itu kita wujudkan dalam Doa Novena Ignatian. Melalui doa

ini, disamping kita mensyukuri rahmat Tuhan yang kita terima melalui kharisma Santo

Ignasius yang kita hidupi, kita juga ingin terus menggali kharisma itu dan aktualisasinya di

zaman ini. Oleh sebab itu melalui novena ini kita juga akan merenungkan bersama penggal

– penggal peziarahan hidup Santo Ignasius agar menjadi inspirasi bagi hidup kita. Semoga

melalui novena ini kita siap untuk dibaharui dan diutus; tema Tahun Ignasian “Dalam

Kritus, Kita Dibaharui dan Diutus”.

Novena akan kita laksanakan mulai Tanggal 22 Juli s/d 30 Juli 2021, dan digenapi dengan

Misa Online bersama di tanggal 31 Juli 2021l, Pkl. 18.00-20.00 WIB

Selamat bernovena Tuhan memberkati peziarahan kita.

EXCO CLC Indonesia.
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Petunjuk Teknis
Kita akan memulai doa Novena di tanggal 22 Juli, 

berlangsung selama 9 hari, sampai 30 Juli 2021.

Silakan menentukan waktu Doa secara pribadi, dengan tetap

memperhatikan kondisi yang kondusif untuk merenung & 

berefleksi.  

Bahan bacaan sudah kami siapkan, silakan membaca per 

hari, dan ditutup dengan Doa Penutup Novena Ignatius 

(sama dlam 9 hari) di bagian terakhir pedoman buku ini.
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Hari 1/2/3/dst.

Doa Penutup
Novena St. 

Ignatius

(halaman 57)

Selesai



Hari 1
Dalam Kesesakan Hidup
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“Mohon kekuatan dan ketabahan

dalam menghadapi berbagai

kesesakan hidup khususnya akibat

pandemi covid 19.
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Rahmat yang dimohon :



Doa Pembuka
Allah Yang Maha Kasih kami bersyukur kepada- Mu atas segala

berkat yang kami alami dalam kehidupan kami. Pandanglah kami

umat-Mu yang mengalami berbagai kesesakan hidup akibat

pandemic covid 19, bagi mereka yang terpapar dan sakit berilah

kesembuhan , mereka yang meninggal terimalah dalam kemuliaan

abadi seturut kerahiman-Mu. Berkatilah para pemimpin masyarakat

dan agama agar dapat mengambil kebijaksanaan yang tepat dalam

menghadapi pandemi ini sehingga setiap persoalan yang

diakibatkannya dapat diatasi dan pandemi segera belalu. Sebab

hanyalah Engkau sumber kekuatan dan andalan hidup kami, demi

Kristus Tuhan kami. Amin
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Kisah Inspiratif
Sampai umur 26 tahun dia seorang yang hanya memikirkan

permainan duniawi, dan kesenangan pokoknya adalah latihan

senjata dengan keinginan besar mau memperoleh kehormatan. 

Pada suatu ketika ia berada dalam sebuah benteng yang dikepung

oleh orang Perancis. Semua tampaknya sudah mau menyerah, asal

selamat sebab mereka melihat dengan jelas bahwa tidak mungkin

mempertahankan benteng itu. Ia mengajukan bermacam-macam

alasan kepada komandan, yang akhirnya dapat meyakinkannya. 

Mereka akan tetap bertahan, walaupun itu bertentangan dengan

pendapat semua tentara yang lain. Ia terus mendorong mereka

dengan semangat dan keberaniannya 8



Kisah Inspiratif
……

Pada hari di mana serangan artileri dinantikan, ia mengaku dosa

pada salah seorang teman tentara. Setelah serangan berjalan

beberapa waktu, kakinya terkena peluru yang mematahkannya; dan

karena peluru lewat di kedua kakinya, maka kaki yang lain pun luka

parah. 

(Wasiat dan Petuah St. Ignasius; 1)
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Refleksi

Ignasius pernah mengalami musibah yang nyaris

menghancurkan hidupnya, namun peristiwa itu justru

menjadi titik balik kehidupanya menjadi hidup yang 

bermakna bagi banyak orang. 

Bagaimanakah aku ketika menghadapi kesesakan hidup? 

Apakah terus terpuruk ? Apakah berani bangkit?
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Hari 2
Mengenali Kehendak
Allah

11



“Mohon rahmat agar mampu

mengenal, memilah dan memilih

kehendak Allah  dalam setiap

peristiwa sehari – hari.
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Rahmat yang dimohon :



Doa Pembuka
Allah Bapa, Engkau menghendaki agar kami mengalami keselamatan

dan hidup bahagia, namun karena cinta diri seringkali kami hanya

menuruti keinginan diri yang menuju kebinasaan. Bantulah kami

dengan rahmat-Mu agar mampu menngenal, memilah dan memilih

kehendak-Mu yang akan menjadi jalan keselamatan kami. Demi

Kristus Tuhan kami. Amin
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Kisah Inspiratif
Ia mengalami perbedaan ini: Bila berpikir mengenai hal-hal

duniawi, ia memang senang sekali, tetapi kalau berhenti, karena

capai, ia merasa kering dan tidak puas. Sebaliknya, bila berpikir

mau pergi ke Yerusalem tanpa sepatu, dan hanya makan sayuran,

dan menjalankan semua hal lain yang berat, yang dilihatnya pernah

dilakukan oleh para Santo, ia merasa terhibur.

Bahkan tidak hanya pada saat ia sedang dalam pikiran itu, tetapi

juga saat-saat kemudian, bila pikiran itu telah 14 ditinggalkannya, ia

tetap merasa puas dan gembira. Akan tetapi ia tidak memperhatikan

hal itu dan juga tidak menyempatkan diri untuk mempertimbangkan

perbedaan itu.
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Kisah Inspiratif
Pada suatu saat matanya dibuka sedikit, dan ia mulai merasa heran

akan perbedaan itu dan mengadakan refleksi tentang hal itu.

Berdasarkan pengalaman ia mulai menyadari bahwa dari pikiran

yang satu ia menjadi murung, dan dari yang lain gembira. Sedikit

demi sedikit ia mulai menyadari perbedaan roh-roh yang

menggerakkannya: satu dari setan, yang lain dari Allah.

(Wasiat dan Petuah St. Ignasius ; 8 )
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Refleksi

Melalui pergulatan batin dan ketekunan, Ignasius mampu

mengenali, memilah dan memilih kehendak Allah dalam

hidupnya. 

Bagaimanakah aku? Apakah aku mempunyai ketekunan

dalam memilah dan memilih kehendak Allah dalam

hidupku?

16



Hari 3
Kesediaan untuk
Berubah
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“Mohon rahmat keterbukaan hati

terhadap perubahan dengan mulai

mengubah diri menuju hidup yang 

lebih baik.
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Rahmat yang dimohon :



Doa Pembuka
Allah Bapa sumber kehidupan, kami bersyukur kepada-Mu atas

segala berkat yang kami terima dalam hidup kami. Engkau

menghendaki agar kami bertumbuh menjadi sempurna sebagaimana

Engkau sempurna.  Semoga karena rahmat-Mu dan oleh teladan

Santo Ignasius,   dengan rendah hati kami  mau berubah dan siap

menghadapi situasi yang senantiasa berubah, sehingga dalam situasi

apapun kami dapat bertumbuh dalam iman, harapan dan kasih. Demi 

Kristus Tuhan kami. Amin
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Kisah Inspiratif
Akhirnya pikiran pertama, yaitu mengenai hal hal duniawi, mulai

ditinggalkannya. Hal-hal duniawi itu dikalahkan oleh keinginan suci

yang ada padanya, yang diteguhkan dengan suatu visiun. Pada suatu

malam ia tidak tidur. Lalu ia melihat dengan jelas gambaran Santa

Perawan dengan Kanak-Kanak Yesus. Dari penglihatan itu ia

mengalami penghiburan amat mendalam dalam waktu yang cukup

lama. Ia merasa sangat muak terhadap hidupnya yang lampau,

khususnya mengenai kehidupan seksnya. Tampaknya semua

bayangan yang dahulu tergambar di dalamnya diambil dari hatinya.

Sejak saat itu sampai Agustus tahun [15]53, waktu saya menulis hal

ini, ia tidak pernah mengalah lagi, pada godaan seks biarpun dalam

hal kecil.
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Kisah Inspiratif
Karna telah terbebaskan dari godaan seks itu, ia berani berkata

bahwa hal itu datang dari Allah, walaupun ia tidak berani

mengatakannya dengan pasti, dan juga tidak mengatakan lebih

daripada itu. Sementara itu kakaknya dan semua orang lain di

rumah dari luar mengerti bahwa terjadi suatu perubahan dalam

hatinya.

(Wasiat dan Petuah St. Ignasius; 10)
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Refleksi

Ignasius berani berubah, meninggalkan hal – hal duniawi

dan memilih keinginan yang suci dan illahi, sehingga

hidupnya berubah.  

Bagaimanakah aku? Apakah aku berani berubah terutama

dalam menghadapi dunia yang berubah ini?
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Hari 4
Cinta Dalam Perbuatan
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“Mohon Rahmat agar mampu

mewujudkan cinta kasih kepada

Tuhan dalam perbuatan nyata

kepada sesama meski dalam bentuk

sederhana.

24

Rahmat yang dimohon :



Doa Pembuka
Allah Bapa yang penuh cinta, kami bersyukur kepada-Mu atas segala

berkat yang kami terima dalam hidup kami. Demi cinta-Mu yang tak

terbatas ,  Engkau telah menanggalkan keilahian-Mu dan menjadi

manusia demi keselamatan kami.  Semoga dengan pertolongan

rahmat-Mu  dan oleh teladan Santo Ignasius kami  berani keluar dari

cinta diri dan mengarahkan hati mencintai sesama dengan tindakan

nyata. Demi Kristus Tuhan kami . 
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Kisah Inspiratif
Sehari sebelum pesta Santa Maria bulan Maret tahun 1522, malam

hari dengan diam-diam ia mencari seorang miskin. Ia menanggalkan

pakaiannya dan memberikannya kepada orang miskin itu. Ia sendiri

mengenakan pakaian yang dicita-citakannya. Ia berlutut di depan

altar Bunda Maria sepanjang malam, sekali berlutut, lain kali

berdiri dengan tongkat di tangannya. Pagi-pagi buta ia berangkat

supaya tidak diketahui orang. Ia pergi tidak lewat jalan yang

langsung ke Barselona, sebab di situ banyak orang mengenal dia

dan barangkali akan menghormatinya.

(Wasiat dan Petuah St. Ignasius; 18)
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Refleksi

Ignasius menunjukkan cintanya kepada Tuhan dengan

tindakan nyata, menanggalkan segala atribut kebesaranya

dan menyerahkan kepada orang lain. 

Bagaimana aku? Apakah aku berani mewujudkan cinta

kepada Tuhan dengan tindakan nyata?
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Hari 5
Dalam Keragu -raguan
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“Mohon rahmat untuk terbuka dan

bertekun dalam bimbingan Tuhan

saat mengalami keragu-raguan. 

29

Rahmat yang dimohon :



Doa Pembuka
Allah Yang Maha Baik, kami bersyukur kepada-Mu atas segala

berkat yang kami terima dalam kehidupan kami. Seringkali kami 

mengalami keragu-raguan dalam memperjuangkan kebaikan dalam

hidup, tidak jarang hal itu membuat kami berhenti dan tidak tahu apa

yang harus kami buat. Bantulah kami untuk bertekun pada

bimbingan-Mu dan membuat sederhana perkara yang kami hadapi , 

sehingga meringankan langkah kami dalam melaksanakan kehendak-

Mu. Demi Kristus Tuhan kami.
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Kisah Inspiratif
Pada waktu itu ia mulai mengalami banyak gangguan sekerupel.

Walaupun di Montserrat ia mengadakan pengakuan umum, dengan

teliti sekali dan seluruh nya tertulis, seperti telah dikatakan, namun

ia selalu merasa bahwa masih ada hal-hal yang belum diakukan nya.

Ia sangat menderita karena itu. Ternyata, kalau mengakukan hal-hal

itu ia juga tetap tidak puas. Dengan demikian ia mulai mencari

orang rohani, yang dapat menyembuhkannya dari sekerupel itu.

Akan tetapi tidak ada yang dapat menolongnya. Akhirnya, seorang

doktor dari katedral, seorang yang amat religius dan menjadi

pengkhotbah di situ, pada suatu hari, waktu pengakuan, berkata

bahwa ia harus menulis semua yang dapat diingat.
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Kisah Inspiratif
Ia berbuat demikian namun, sesudah mengaku, ia tetap diganggu

oleh sekerupelnya, yang setiap kah dibuat menjadi lebih rumit. Ia

amat terganggu oleh sekerupel-sekerupel itu. Sebetulnya ia tahu

bahwa sekerupel itu sangat merugikannya dan baik apabila bisa

dilepaskan. Akan tetapi ia sendiri tidak mampu mengakhirinya...

(Wasiat dan Petuah St. Ignasius; 22)
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Refleksi

Santo Ignasius mengalami keragu – raguan dalam

berusaha melakukan hal yang baik dalam hidupnya.  Ia

dibebaskan dari keragu-raguan yang berkepanjangan

karena menyerahkan diri dan terbuka pada bimbingan

Tuhan.  

Bagaimana dengan aku ? Apakah aku memiliki ketekunan

dan keterbukaan akan bimbingan Tuhan dalam

memperjuangkan kebaikan?
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Hari 6
Ketika Kehilangan
Harapan
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“Mohon rahmat agar teguh dalam

pengharapan ketika menghadapi

berbagai kesulitan hidup.
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Rahmat yang dimohon :



Doa Pembuka
Allah Bapa sumber harapan kami, dalam kehidupan ini seringkali

kami menghadapi berbagai kesulitan yang mematahkan harapan

kami. Semoga dengan pertolongan rahmat-Mu dan oleh teladan

Santo Ignasius kami tetap teguh dalam harapan , karena yakin dan

percaya rancangan-Mu tak pernah salah bagi hidup kami, sebab

Engaulah Tuhan tumpuan harapan kami kini dan sepanjang masa.

Amin
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Kisah Inspiratif
...Dengan halus pater provinsial berkata bahwa ia sudah mendengar

tentang niatnya yang baik untuk tinggal di tempat-tempat suci itu,

dan bahwa beliau sungguh memikirkan hal itu, namun berdasarkan

pengalaman dengan orang lain, beliau berpendapat bahwa itu tidak

baik. Sebab sudah banyak orang berkeinginan seperti itu, beberapa

ditangkap, bahkan beberapa malah dibunuh.

Kemudian ordo bertanggung jawab untuk membeli kembali mereka

yang tertangkap. Oleh karena itu, hendaknya ia bersiap-siap untuk

pergi pulang bersama dengan para peziarah yang lain hari

berikutnya. Akan tetapi ia menjawab bahwa akan tetap pada

keputusannya.
37



Kisah Inspiratif
Ia berpendapat bahwa dengan alasan apa pun ia tidak akan

membatalkan pelaksanaan keputusannya.

Dengan hormat ia mengemukakan bahwa juga kalau pater

provinsial tidak setuju, ia tidak akan meninggalkan niatnya karena

takut akan sesuatu, sebab ini bukan soal dosa. Akan tetapi pater

provinsial menjawab bahwa beliau punya kuasa dari Takhta Suci

untuk menyuruh orang pergi dari situ atau membiarkannya tinggal,

menurut pendapatnya sendiri. Ia juga diberi kuasa untuk

mengenakan ekskomunikasi kepada orang yang tidak mau

menaatinya. Dalam kasus ini beliau berpendapat bahwa ia tidak

dapat tinggal di situ, dst. . (Wasiat dan Petuah St. Ignasius; 46)
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Refleksi

Santo Ignasius mempunyai harapan besar untuk tiggal dan

menjalani perutusan di Yerusalem, tetapi karena situasi

harapan itu tinggal harapan. Tetapi Ignasius tidak putus

asa , ia yakin Tuhan mempunai rencana yang lebih baik

bagi hidupnya.

Bagaimanakah aku? Apakah aku pernah kehilangan

harapan? Apa yang aku lakukan?
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Hari 7
Kehendak yang kuat

40



“Mohon Rahmat Allah agar 

mempunyai kehendak yang kuat

untuk maju dalam tugas perutusan

41

Rahmat yang dimohon :



Doa Pembuka
Allah Bapa Yang Maha Kuasa, dengan akal budi kami mengetahui

yang baik dan benar dalam hidup ini, namun seringkali hambatan dan

godaan membuat kehendak lemah dan berhenti untuk bertidak.

Semoga dengan pertolongan dengan rahmat-Mu dan oleh teladan

Santo Ignasius kami mempunyai kehendak yang kuat untuk

memperjuangkan kemajuan hidup kami dan keselamatan sesama.

Demi Kristus Tuhan kami.
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Kisah Inspiratif
Ia mengambil keputusan untuk pergi belajar di Paris. Banyak orang

terkemuka amat mendesak supaya jangan pergi, tetapi mereka tidak

dapat menghentikannya. Lima belas atau dua puluh hari sesudah

dikeluarkan dari penjara ia berangkat seorang diri dengan

membawa beberapa buku di atas seekor keledai. Ketika sampai di

Barselona, semua orang yang mengenal dia menganjurkan supaya

jangan pergi ke Perancis karena ada perang besar di situ.

Mereka menceritakan kepadanya kejadian-kejadian khusus sampai

mengatakan bahwa orang Spanyol di sana dibakar seperti babi

guling. Akan tetapi ia sama sekali tidak merasa takut. .

(Wasiat dan Petuah St. Ignasius; 71,72) 43



Refleksi

Ketika hendak ke Paris untuk studi Ignasius mengalami

banyak kendala dan tantangan , namun ia tetap teguh

dalam kehendak yang kuat. 

Bagaimanakah aku bila memiliki kehendak baik, apakah

tetap teguh dalam mewujudkannya meski banyak

tantangan?
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Hari 8
Cinta Tanpa Syarat

45



“Kita mohon rahmat Allah agar 

memiliki cinta yang tulus tanpa

syarat kepada siapapun,  juga kepada

mereka yang berbuat jahat kepada

kita.

46

Rahmat yang dimohon :



Doa Pembuka
Allah Bapa Yang Maha Kasih, kami bersyukur kepada-Mu atas

kasihMu yang tak berkesudahan dalam hidup kami. Ampunilah kami 

karena cinta kami sering terbatas oleh sekat – sekat yang kami 

ciptakan sendiri, sehingga menjadi kerdil dan tak berbuat. Semoga

dengan pertolongan rahmat-Mu dan oleh teladan Santo Ignasius kami 

mampu memiliki cinta yang tulus tanpa syarat. Demi Kristus Tuhan

kami. Amin
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Kisah Inspiratif
Orang Spanyol yang pada awal menjadi teman kosnya dan yang

memboroskan uangnya tanpa membayar kembali, pergi ke Spanyol

lewat Rouen. Ketika menunggu angkutan di Rouen ia jatuh sakit. Si

peziarah tahu bahwa ia sungguh sakit, karena ia berkirim surat.

Maka timbul keinginan untuk menengok dan membantu orang itu. Ia

berpikir bahwa dalam situasi itu ia dapat meyakinkan dia supaya

meninggalkan dunia dan menyerahkan din seluruhnya kepada Allah.

Untuk mencapai itu timbul keinginan untuk berjalan kaki dari Paris

ke Rouen yang jaraknya 28 mil, tanpa sepatu dan tanpa makan atau

mimun…
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Kisah Inspiratif
Pada hari ketiga ia sampai di Rouen. Seluruh waktu itu tanpa

makan, tanpa minum, dan tanpa sepatu, sebagaimana telah ia

tetapkan. Di Rouen ia menghibtur si sakit dan membantu dia naik

kapal untuk pergi ke Spanyol. Ia memberi surat kepadanya, yang

dialamatkan kepada teman yang ada di Salamanka, yakni Calisto,

Caceres dan Artiaga. .

(Wasiat dan Petuah St. Ignasius; 79)
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Refleksi

Kepada orang yang pernah membuatnya kecewa dan

menderita Ignasius tetap mencintai dengan tulus tanpa

syarat, ia berusaha sekuat tenaga membantunya ketika

mengalami kesulitan. 

Bagaimanakah aku , apakah aku? Apakah aku berani

mencintai dengan tulus dan tanpa syarat ?
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Hari 9
Membangun Cara Hidup
Baru
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“Kita mohon rahmat Allah agar 

mampu membuat dunia tempat

tinggal kita bersama menjadi lebih

baik melalui pembaharuan –

pembaharuan meski sederhana.

52

Rahmat yang dimohon :



Doa Pembuka
Allah Maha Pencipta , Engkau telah menciptakan bumi seisinya baik

adanya untuk menopang hidup kami. Namun karena dosa , tatanan

alam dan sosial menjadi rusak dan merendahkan derajad manusia

yang luhur. Semoga dengan pertolongan rahmat-Mu dan oleh teladan

Santo Ignasius kami mampu dan mau berjuang membaharui tatanan

alam dan sosial dunia dimana kami tinggal melalui hal – hal

sederhana yang dapat kami lakukan. Demi Kristus Tuhan kami.
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Kisah Inspiratif
Di hospital itu ia mulai bicara mengenai perkara Allah dengan

banyak orang yang datang mengunjungi-nya. Karena rahmat-Nya

ada cukup banyak yang berhasil. Langsung pada awal

kedatangannya ia memutuskan untuk mengajarkan agama kristiani

setiap hari kepada anak-anak. Kakaknya amat melawan itu, katanya

tidak akan ada yang datang. Ia menjawab bahwa cukup satu. Akan

tetapi sejak ia melakukannya terus-menerus banyak orang datang

mendengarkannya, termasuk kakaknya sendiri. Kecuali memberi

pelajaran agama ia juga berkhotbah setiap hari Minggu dan hari

raya. Itu berguna dan menolong orang yang datang bermil mil

jauhnya untuk mendengarkannya.
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Kisah Inspiratif
Ia juga berusaha untuk menghentikan beberapa kebiasaan buruk.

Dengan pertolongan Allah beberapa hal dapat dibereskan.

Misalnya, ia meyakinkan kepala pengadilan untuk melarang main

judi, dan dijalankan juga…

(Wasiat dan Petuah St. Ignasius; 88)
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Refleksi

Ignasius melakukan tindakan kongkrit untuk membaharui

kondisi sosial dimana ia tinggal dan dengan ketekunan

akhirnya mmebuahkan hasil yang baik. 

Bagaimanakah aku? Apa yang sudah aku buat untuk

membaharui lingkungan hidupku?
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DOA 

PENUTUP

Hari 1-9



Doa Penutup Novena St. Ignatius
Allah Bapa, kami bersyukur atas spiritualitas yang diwariskan oleh Santo 

Ignasius Loyola kepada kami, semoga dengan pertolongan rahmat-Mu kami 

mampu menghidupi spiritualitas itu dalam hidup kami . 

Secara khusus pada perayaan Tahun Ignasian ini kami mohon pertolongan

rahmat-Mu agar   meneguhkan niat dan langkah kami untuk : 

◈ Menunjukan jalan menuju Allah  lewat latihan rohani dan diskresi

◈ Menemani orang miskin dan tersingkir dalam perjuangan demi keadilan

dan rekonsiliasi

◈ Berjalan bersama kaum muda dalam membangun masa depan yang 

penuh harapan

◈ Bersama semua orang merawat bumi rumah bersama.
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Doa Penutup Novena St. Ignatius
Semoga melalui langkah – langkah kecil secara pribadi maupun dalam

komunitas serta bersama setiap orang yang berkehendak baik , kami mampu

senantiasa menimba rahmat-Mu dalam dunia yang sedang dan akan terus

berubah,  sehingga pada akhirnya betapapun sederhananya hidup kami dapat

berbuah menjadi tanda kasih dan kehadiranMu yang menyelamatkan.

Semua ini kami mohon kepadaMu dalam nama Tuhan Yesus Juru selamat

kami yang hidup dan berkuasa bersama Bapa dan Roh Kudus kini dan

sepanjang masa . Amin

Bapa Kami…

Salam Maria…

Kemuliaan…

Terpujilah…

Santo Ignasius Loyola , doakanlah kami, Amin 59
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Kunjungi
IG Kami:

@clcindonesia

@clcjakarta

@clcbandung

@clcyogyakarta

@clclokalsurabaya

Website kami:

https://clcindonesia.wordpress.c

om/

FB Page: CLC Indonesia

Juga Saksikan…..

Latihan Rohani dalam Refleksi 
dan 
Ignatian Life

Di ig dan wag kita



Novena Tahun Ignatian

◈ Materi & teks : Fx. Juarto

◈ Edit & Setting : Gregorius Tjai

◈ Design & slide : SlideCarnival
Materi digunakan untuk CLC di Indonesia dan semua yang berkehendak baik dengan

ber’Novena bersama.

ExCo CLC di Indonesia

Rius, Juarto, Santi, Lia, Nancy, & Ibra
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PRESENTATION DESIGN

This presentation uses the following typographies and colors:

◈ Titles: Oswald

◈ Body copy: Tinos

You can download the fonts on these pages:

https://www.fontsquirrel.com/fonts/oswald · https://www.fontsquirrel.com/fonts/tinos

You don’t need to keep this slide in your presentation. It’s only here to serve you as a design guide if 

you need to create new slides or download the fonts to edit the presentation in PowerPoint®
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Terima 
kasih

Sampai bertemu di Misa Bersama. 


