


Diterjemahkan dari :  ”Prayers to the Loving Heart of Jesus” 

United States Province—Priests of the Sacred Heart 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Doa untuk Pembaruan Harian 

Pengudusan  Keluarga kepada Hati Yesus 

 

Kasih Hati Yesus yang Mahakasih. 

Jagalah keluarga kami selalu dalam lindungan-Mu 

dan ajari kami bagaimana mencintai dan mendukung satu sama lain. 

Amin 

 

Hati Yesus, 

bantu kami menciptakan keluarga yang penuh kasih 

di mana Engkau  selalu merasa nyaman tinggal di dalamnya. 

Amin. 

29 



Kita semua adalah bagian dari keluarga ini. Masing-masing dari kita 

memberi dan menerima. 

Mari kita semua menjalani tanggungjawab masing-masing untuk men-

ciptakan keluarga yang penuh kasih. 

Doa Bapa kami.. 

Dengan tangan yang masih bersentuhan, marilah kita mengucapkan  doa  

yang diajarkan Tuhan Yesus kepada kita.  

Bapa kami….… 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Doa Penutup 
Hati Yesus yang Penuh Kasih,  

jagalah keluarga kami selalu dalam lindunganMu 

dan ajari kami untuk mencintai  

dan mendukung satu sama lain. 

Amin. 
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Pengantar 

P. Leo Yohanes Dehon, SCJ, mendirikan Kongregasi  Imam-Imam Hati Kudus 

pada tahun 1878, di Prancis. Inisial Latin, "SCJ" setelah nama imam atau 

Bruder, mengidentifikasikan  bahwa dia adalah anggota Kongregasi ini, yang 

lebih dikenal dengan nama  "Dehonian" yang diambil dari nama belakang 

Pater pendiri. Saat ini, Kongregasi Imam-Imam Hati Kudus Yesus melayani di 

lebih dari 40 negara. 

Yang penting bagi Kongregasi Religius ini bukanlah karya/pelayanan terten-

tu, melainkan semangat / motivasi spiritual untuk pelayanan apa pun yang 

diberikannya.  Pater Dehon  menekankan  "kehidupan batin", maksudnya 

adalah relasi / hubungan yang intim dengan Tuhan, yang mencintai umat 

manusia tanpa batas. Sebagai pengikut setia Yesus, Allah yang menjadi 

manusia, P. Dehon dapat berkata seperti yang dilakukan St. Paulus, “Aku 

telah disalibkan dengan Kristus; namun aku hidup, tetapi bukan lagi aku 

sendiri yang hidup, melainkan Kristus yang hidup di dalam aku. Dan hidupku 

yang kuhidupi  sekarang  di  dalam  daging,  adalah hidup oleh iman dalam 

Anak Allah yang telah mengasihi aku dan menyerahkan diri-Nya untuk aku.  

[Galatia 2:19-20]. 

Dari kontemplasi atas Persembahan Diri Yesus secara total, yang berpuncak 

pada wafat-Nya di kayu salib dan lambung-Nya yang tertikam, muncul gam-

bar dan devosi kepada Hati Yesus, lambang dari sumber kasih yang 

menakjubkan ini. Pengabdian kepada Hati Yesus berarti tidak hanya 

mengembalikan cinta kepada Tuhan dan umat Tuhan, tetapi juga mem-

percayai dan menyelesaikan rancangan kasih Tuhan  -  bukan kehendakku 

tetapi kehendak Tuhan yang terjadi  - bahkan ketika harus memikul salib. Ini 

adalah semangat pemberian diri dari seorang dehonian dan siapa saja yang 

tertarik pada pengabdian kepada Hati Yesus. 

Semoga Novena, Litani, dan pengudusan ini menopang dan memperkuat 

devosi Anda kepada Hati Yesus.  
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Novena 

Kepada Hati yesus 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dalam mendirikan Kongregasi Imam-Imam Hati Kudus, P.  Leo Yohanes 

Dehon, SCJ, mewariskan spiritualitas Kurban  - Persembahan Diri setiap hari 

untuk melakukan kehendak Tuhan, bukan kehendaknya sendiri.  

Sementara itu novena ini memohon kemurahan Ilahi, hal ini dilakukan 

dengan penuh keyakinan bahwa Tuhan tahu apa yang benar-benar kita bu-

tuhkan dan akan memberikannya untuk memberi manfaat tidak hanya bagi 

diri kita sendiri, tetapi juga bagi dunia kita yang berjuang untuk cinta , keadi-

lan, dan kedamaian. 
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Doa dengan Tangan 

Dengan kata-kata, kami  meminta Yesus untuk tinggal bersama kami dan 

kami berjanji untuk melakukan apa yang kami bisa untuk menjadi keluarga 

yang penuh kasih. Sekarang, mari kita ekspresikan hal yang sama dengan 

tangan kita. 

[Pilih cara  A atau B:] 

[A] Saya akan mengulurkan tangan dan meletakkannya di atas meja. 

Kemudian, saya meminta masing-masing  orang untuk mengulurkan tangan 

sehingga kita semua bisa saling bersentuhan. 

[B] Saya  meminta  kita semua untuk berdiri dalam lingkaran dan saling ber-

gandengan tangan. 

 

[Setelah hening sejenak, gunakan kata-kata ini atau yang serupa:] 
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Doa Pengudusan Keluarga kepada Hati Yesus 
[Jika memungkinkan, doakan doa ini bersama-sama] 

 

Hati Yesus yang penuh kasih, 

karena kami tahu bahwa Engkau mencintai kami 

kami mohon bantuan-Mu. 

Sebagai sebuah keluarga (orang tua, kakek-nenek, dan anak-anak) 

Ajarilah kami bagaimana kami mampu 

saling mencintai apa adanya, 

mendorong satu sama lain untuk menjadi yang terbaik, 

dan mendukung siapa pun di antara kami yang membutuhkan. 

 

Di saat kuat atau lemah, 

di saat-saat berahmat  atau saat jatuh dalam dosa, 

bantulah kami untuk berbelaskasih 

seperti Engkau Berbelaskasih, 

dan menjadi keluarga-tempat tinggal yang nyaman bagi-Mu. 

Walaupun kami bukan keluarga yang sempurna, 

kami ingin menjadi keluarga yang penuh kasih. 

Dengan bantuan-Mu, 

kami berjanji untuk terus mengusahakannya. 

Semoga Hati-Mu yang penuh belaskasih menjaga kami setiap saat 

dan keluarga kami selalu berada dalam lindungan-Mu. 

Amin. 
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Ya Hati Yesus,  

bantulah aku untuk merasakan  

belas kasih dari Hati-Mu yang Maha Kudus,  

untuk semua perjuanganku,  

dan tunjukkan padaku bagaimana berbelarasa  

dengan perjuangan orang-orang di sekitarku.  

 

Dengan penuh keyakinan  

pada cinta Hati-Mu yang lembut,  

aku datang kepada-Mu  

dengan penuh iman dan memohon  

apa yang sungguh aku butuhkan.   

[Sebutkan permintaan Anda.] 

 

Karena Engkau sangat mengenalku,  

aku akan menunggu dengan sabar  

untuk menerima dari Hati-Mu yang pemurah,  

apa yang benar-benar aku butuhkan  

untuk kepentinganku dan saudara-saudariku. 

 

Semoga jawaban atas doaku,  

memungkinkan aku untuk bekerja sama  

dengan Hati-Mu dalam membangun  

Kerajaan cinta, keadilan, dan damai-Mu.  

Amin. 

 

Bapa Kami, Salam Maria 3x, Kemuliaan, 
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Jika memungkinkan,  keluarga berkumpul di sekitar meja, yang di atasnya 

diletakkan gambar Hati Yesus. Atau, berkumpul di dekat gambar Hati Yesus 

yang dipasang di tempat yang pantas dalam rumah. Jika diinginkan, nyalakan 

lilin dan hiasi ruangan dengan bunga. 

 

Berikut ini adalah ritual sederhana, yang dapat Anda sesuaikan dengan 

situasi Anda. Sangat ideal untuk memiliki salinan “Doa Keluarga Pengudusan 

ke Hati Yesus” untuk setiap anggota keluarga. Sudah sepantasnya yang ter-

tua dalam rumah tangga [mungkin kakek-nenek] untuk memimpin doa ini. 

Mintalah seorang anggota keluarga yang lebih muda untuk membaca 

kutipan Kitab Suci setelah memberinya kesempatan untuk berlatih mem-

bacanya. Putuskan sebelumnya bagaimana Anda ingin melakukan “Doa 

dengan Tangan”. 

 

Pendahuluan: Pemimpin menggunakan kata-kata ini atau yang serupa: 

P :  Kita telah berkumpul bersama sebagai sebuah keluarga untuk membuat 

janji kepada Tuhan dan meminta Tuhan untuk membantu kita menepati 

janji kita. Gambar Hati Yesus dan  Doa  Pengudusan  kita  ini  akan  

mengingatkan kita betapa Allah mengasihi kita dan betapa kita harus 

berusaha untuk saling mengasihi. Mari kita mendengarkan bacaan dari 

Alkitab. 

Bacaan dari Surat Pertama Yohanes 4:9, 11 dan 12 

Dalam hal inilah kasih Allah dinyatakan di tengah-tengah kita, yaitu bahwa 

Allah telah mengutus Anak-Nya yang tunggal  ke dalam dunia, supaya kita 

hidup oleh-Nya. Saudara-saudaraku yang kekasih, jikalau Allah sedemikian 

mengasihi kita, maka haruslah kita juga saling mengasihi.   

 

                                       ~ Waktu untuk hening sejenak ~ 
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Pengudusan Keluarga  

kepada Hati Yesus 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lebih dari sekadar upacara - seremoni, pengudusan keluarga kepada 

Hati Yesus adalah komitmen harian untuk menghidupi cinta, pen-

erimaan, pengampunan, dorongan, dan perhatian.  

Ini adalah praktik spiritual untuk menciptakan sebuah  keluarga  —  

tidak sempurna, tetapi penuh kasih —  tempat tinggal yang nyaman 

bagi Hati Yesus . 
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Hati Kudus Yesus,  

aku sangat diteguhkan  

mengetahui bahwa Engkau tinggal di dalam hatiku;  

bahwa Hati-Mu benar-benar hatiku.  

Semoga semua pikiran, perkataan, dan tindakanku  

mencerminkan perasaan Hati-Mu. 

 

Dengan penuh keyakinan  

pada cinta Hati-Mu yang lembut,  

aku datang kepada-Mu dengan penuh iman  

dan memohon apa yang sungguh aku butuhkan.   

[Sebutkan permintaan Anda.] 

 

Karena Engkau sangat mengenalku,  

aku akan menunggu dengan sabar  

untuk menerima dari Hati-Mu yang pemurah,  

apa yang benar-benar aku butuhkan  

untuk kepentinganku dan saudara-saudariku 

 

Semoga jawaban atas doaku,  

memungkinkan aku untuk bekerja sama  

dengan Hati-Mu dalam membangun  

Kerajaan cinta, keadilan, dan damai-Mu.  

Amin. 

 

Bapa Kami, Salam Maria 3x, Kemuliaan, 
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Hati Ekaristis Yesus, roti yang menguatkan dan menyirami jiwa-jiwa dengan 
semangat kemurahan hati, kepahlawanan, dan amal-kasih, kami menyam-
but-Mu. 

Hati Ekaristis Yesus, Raja-Gembala, dan penyelenggara hidup kami, kami 
menyambut-Mu. 

Hati Ekaristis Yesus, Saudara kami yang penuh kasih dan setia, kami 
menyambut-Mu. 

 

Hati Yesus, yang dipenuhi dengan belarasa kepada semua orang yang men-
derita, kami ingin menjadi seperti Engkau. 

Hati Yesus, yang dipenuhi dengan belarasa kepada mereka yang dilanda ma-
salah, kesulitan, dan beban berat, kami ingin menjadi seperti Engkau. 

Hati Yesus, yang dipenuhi dengan belarasa kepada yang lapar, yang bekerja 
keras, dan yang miskin, kami ingin menjadi seperti Engkau. 

Hati Yesus, yang dipenuhi dengan belarasa kepada yang sakit dan lemah, 
kami ingin menjadi seperti Engkau. 

 

Hati Yesus, yang menderita ketika kami menderita, kami menyatukan diri 
kami dengan persembahan diri-Mu. 

Hati Yesus, yang menuntut keadilan, rasa hormat, dan kebajikan bagi para 
pekerja, kami menyatukan diri kami dengan persembahan diri-Mu. 

Hati Yesus, penjaga yang berjaga-jaga melindungi Gereja-Nya, kami 
menyatukan diri kami dengan persembahan diri-Mu. 

Hati Yesus, yang berdoa untuk kebutuhan umat-Nya, kami menyatukan diri 
kami dengan persembahan diri-Mu. 

Hati Yesus, teladan kami, cita-cita kami, segalanya bagi kami, kami 
menyatukan diri kami dengan persembahan diri-Mu. 

 

Dipenuhi dengan keyakinan akan kasih Allah yang melimpah bagi semua 
ciptaan, kami berdoa: 

Guru yang baik,  Engkau telah memberikan kepada kami  

rahmat untuk mulai mencintai-Mu;  

berilah kami juga rahmat untuk bertekun dalam cinta-Mu,  

yang sering kali terasa begitu berat. 

Dalam semangat cinta,  

kami ingin terus-menerus mempersembahkan kepada-Mu  

perbuatan, pekerjaan, dan penderitaan kami sehari-hari. Amin. 
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Persembahkanlah hatimu, putra dan putri Tuhan,  

persembahkanlah hatimu sebagai kurban  

kepada Tuhan di atas mezbah Hati Yesus. 

 

 

Hati Yesus, Hati Bapa kami dan Allah kami, kami memuji Engkau. 

Hati Yesus, yang sepenuhnya milik Bapa-Mu dan kami, kami memuji-
Engkau. 

Hati Yesus, kasih Allah yang menjelma bagi manusia, kami memuji-Engkau. 

Hati Yesus, lambang cinta manusia kepada Allah, kami memuji Engkau. 

 

Hati Yesus, yang menaruh perhatian khusus dan penuh kasih kepada kami, 
kami bersyukur kepada-Mu. 

Hati Yesus yang lembut seperti hati seorang ibu, kami bersyukur kepada-
Mu. 

Hati Yesus, yang mengasihi kami lebih dari seorang ibu, kami bersyukur 
kepada-Mu 

Hati Yesus, sahabat yang kebaikannya tak terhingga,  kami bersyukur kepa-
da-Mu 

Hati Yesus yang mengasihi kami lebih dari seorang sahabat, kami bersyukur 
kepada-Mu 

Hati Yesus, pasangan jiwa kami yang penuh kasih, yang kasihnya  selalu 
segar,  kami bersyukur kepada-Mu 

Hati Yesus yang mengasihi kami lebih dari pasangan hidup, kami bersyukur 
kepada-Mu 

 

Hati Kudus Yesus, penuntun kepada Kebijaksanaan yang tak terbatas, kami 
mencintai-Mu. 

Hati Kudus Yesus, yang ingin selalu menolong kami dan memenuhi semua 
kebutuhan kami, kami mencintai-Mu. 

Hati Kudus Yesus, yang bersimpati dengan semua  kelemahan  rohani  dan  
jasmani kami, kami mencintai-Mu. 

Hati Kudus Yesus, harta silih, kasih, dan anugerah kami, kami mencintai-Mu. 

Hati Kudus Yesus, yang menyerahkan diri sepenuhnya kepada kami, kami 
mencintai-Mu. 
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Hati Yesus yang Maha Kudus,  

sebagaimana aku semakin bersatu dengan-Mu,  

jadilah bagiku tempat perlindungan  

dalam kesusahan dan kekuatan bagiku  

dalam melayani umatmu. 

 

Dengan penuh keyakinan  

pada cinta Hati-Mu yang lembut,  

aku datang kepada-Mu  

dengan penuh iman dan memohon  

apa yang sungguh aku butuhkan.   

[Sebutkan permintaan Anda.] 

 

Karena Engkau sangat mengenalku,  

aku akan menunggu dengan sabar  

untuk menerima dari Hati-Mu yang pemurah,  

apa yang benar-benar aku butuhkan  

untuk kepentinganku dan saudara-saudariku. 

 

Semoga jawaban atas doaku,  

memungkinkan aku untuk bekerja sama  

dengan Hati-Mu dalam membangun  

Kerajaan cinta, keadilan, dan damai-Mu.  

Amin. 

 

Bapa Kami, Salam Maria 3x, Kemuliaan, 
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Litani Hati Yesus 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Supaya kasih Hati Yesus mudah dipahami dan relevan, P. Leo Yohanes Dehon  SCJ,  

menyarankan untuk mengaitkannya dengan gambaran umum  (tentang hati Yesus)

dan  pengalaman pribadi (akan kasih Allah).  Doa-doa dalam litani ini didasarkan 

pada gambar-kata yang menggugah ini, yang disusun dari tulisan-tulisan rohani P. 

Dehon. 
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Hati Yesus yang Maha Kudus,  

semoga cahaya dan kehangatan kehadiran-Mu  

menyegarkan hatiku untuk senatiasa bertumbuh  

menjadi gambar kasih-Mu yang hidup. 

 

Dengan penuh keyakinan  

pada cinta Hati-Mu yang lembut,  

aku datang kepada-Mu  

dengan penuh iman dan memohon  

apa yang sungguh aku butuhkan.   

[Sebutkan permintaan Anda.] 

 

Karena Engkau sangat mengenalku,  

aku akan menunggu dengan sabar  

untuk menerima dari Hati-Mu yang pemurah,  

apa yang benar-benar aku butuhkan  

untuk kepentinganku dan saudara-saudariku. 

 

Semoga jawaban atas doaku,  

memungkinkan aku untuk bekerja sama  

dengan Hati-Mu dalam membangun  

Kerajaan cinta, keadilan, dan damai-Mu.  

Amin. 

 

Bapa Kami, Salam Maria 3x, Kemuliaan, 
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Hati Yesus yang Maha Kudus,  

aku ingin agar pikiranku  

senantiasa tertuju pada-Mu  

dan mengungkapkan cintaku kepada-Mu  

dengan kepedulian kepada keluarga,  

teman dan orang asing. 

 

Dengan penuh keyakinan  

pada cinta Hati-Mu yang lembut,  

aku datang kepada-Mu  

dengan penuh iman dan memohon  

apa yang sungguh aku butuhkan.   

[Sebutkan permintaan Anda.] 

 

Karena Engkau sangat mengenalku,  

aku akan menunggu dengan sabar  

untuk menerima dari Hati-Mu yang pemurah,  

apa yang benar-benar aku butuhkan  

untuk kepentinganku dan saudara-saudariku. 

 

Semoga jawaban atas doaku,  

memungkinkan aku untuk bekerja sama  

dengan Hati-Mu dalam membangun  

Kerajaan cinta, keadilan, dan damai-Mu.  

Amin. 

 

Bapa Kami, Salam Maria 3x, Kemuliaan, 
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Hati Yesus yang Maha Kudus,  

basuhlah aku dari segala dosaku  

dalam lautan kerahiman-Mu,  

leburlah ke dalam api segala kelesuanku,  

sentuhlah hatiku dan jadikanlah hatiku seperti hati-Mu. 

 

Dengan penuh keyakinan  

pada cinta Hati-Mu yang lembut,  

aku datang kepada-Mu  

dengan penuh iman dan memohon  

apa yang sungguh aku butuhkan.   

[Sebutkan permintaan Anda.] 

 

Karena Engkau sangat mengenalku,  

aku akan menunggu dengan sabar  

untuk menerima dari Hati-Mu yang pemurah,  

apa yang benar-benar aku butuhkan  

untuk kepentinganku dan saudara-saudariku. 

 

Semoga jawaban atas doaku,  

memungkinkan aku untuk bekerja sama  

dengan Hati-Mu dalam membangun  

Kerajaan cinta, keadilan, dan damai-Mu.  

Amin. 

 

Bapa Kami, Salam Maria 3x, Kemuliaan, 
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Hati Yesus yang Maha Kudus,  

cinta-Mu kepadaku sungguh tanpa batas;  

perhatian-Mu begitu menyentuh hatiku.  

Luaskanlah kasihku kepada sesama  

dan  besarkanlah hatiku untuk memperhatikan mereka  

yang terluka di dunia ini. 

 

Dengan penuh keyakinan  

pada cinta Hati-Mu yang lembut,  

aku datang kepada-Mu  

dengan penuh iman dan memohon  

apa yang sungguh aku butuhkan.   

[Sebutkan permintaan Anda.] 

 

Karena Engkau sangat mengenalku,  

aku akan menunggu dengan sabar  

untuk menerima dari Hati-Mu yang pemurah,  

apa yang benar-benar aku butuhkan  

untuk kepentinganku dan saudara-saudariku. 

 

Semoga jawaban atas doaku,  

memungkinkan aku untuk bekerja sama  

dengan Hati-Mu dalam membangun  

Kerajaan cinta, keadilan, dan damai-Mu.  

Amin. 

 

Bapa Kami, Salam Maria 3x, Kemuliaan, 
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Hati Yesus yang Maha Kudus,  

aku bersukacita karena dapat memanggil-Mu sahabatku.  

Semoga kerahiman-Mu kepadaku juga melimpah,  

melalui sikapbelarasa-ku,  

kepada mereka yang sangat membutuhkan. 

 

Dengan penuh keyakinan  

pada cinta Hati-Mu yang lembut,  

aku datang kepada-Mu  

dengan penuh iman dan memohon  

apa yang sungguh aku butuhkan.   

[Sebutkan permintaan Anda.] 

 

Karena Engkau sangat mengenalku,  

aku akan menunggu dengan sabar  

untuk menerima dari Hati-Mu yang pemurah,  

apa yang benar-benar aku butuhkan  

untuk kepentinganku dan saudara-saudariku. 

 

Semoga jawaban atas doaku,  

memungkinkan aku untuk bekerja sama  

dengan Hati-Mu dalam membangun  

Kerajaan cinta, keadilan, dan damai-Mu.  

Amin. 

 

Bapa Kami, Salam Maria 3x, Kemuliaan, 
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Hati Yesus yang Maha Kudus,   

aku berdoa kepada Hati-Mu,  

semoga Hati-Mu  menenangkan kegelisahan-kegelisahanku  

dan menghidupkan hatiku kembali. 

 

Dengan penuh keyakinan  

pada cinta Hati-Mu yang lembut,  

aku datang kepada-Mu  

dengan penuh iman dan memohon  

apa yang sungguh aku butuhkan.   

[Sebutkan permintaan Anda.] 

 

Karena Engkau sangat mengenalku,  

aku akan menunggu dengan sabar  

untuk menerima dari Hati-Mu yang pemurah,  

apa yang benar-benar aku butuhkan  

untuk kepentinganku dan saudara-saudariku. 

 

Semoga jawaban atas doaku,  

memungkinkan aku untuk bekerja sama  

dengan Hati-Mu dalam membangun  

Kerajaan cinta, keadilan, dan damai-Mu.  

Amin. 

 

Bapa Kami, Salam Maria 3x, Kemuliaan, 
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