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PARA-LITURGI UNTUK MENYAMBUT KEMASUKAN 
TAHUN BARU (2021) 

HARAPAN: PERCAYA, HIDUP DAN MEMBERI 
 

Dalam nama Bapa, dan Putera, dan Roh Kudus. Amin. 

 
Pembukaan Kata 

 

Sudah tiba masanya untuk mengucapkan selamat tinggal kepada tahun lalu, 
kita mengingati saat kegembiraan dan penderitaan yang kita mengalami 
sepanjang tahun 2020. Dalam menghadapi pandemik dan cabaran-cabaran 
yang berkaitan, kita sedar bahawa kita sangat memerlukan TUHAN dan 
bergantung kepada kehadiran-Nya sebagai sang-Penyelamat kita. Pada saat- 
saat ketidakpastian dan keperitan kehilangan, TUHAN sentiasa bersama kita 
dengan cinta KasihNya yang membawa kita ke dalam Hati Yesus yang Kudus 
dan sentiasa menjaga keselamatan kita melalui perantaraan Santa Maria 
Bonda Kesihatan. 

 
 
Marilah kita hening sejenak dan merenungkan tahun lalu. Sementara kita 
mengucapkan syukur dan terima kasih kepada TUHAN atas kebaikan-Nya 
dalam menjaga keselamatan kita.  Kita juga memohon pengampunan ke atas 
kekurangan kita: 

 
1. Pada saat kita mengalami ketakutan, kegelisahan dan semua sentimen 

emosi negatif, kita gagal mempercayai kuasa Tuhan yang luar biasa 
untuk melihat kita melalui masa-masa pandemik yang mencabar ini.  
 
Antiphon: Tuhan, kasihanilah kami.  
Sahutan: Tuhan, kasihanilah kami. 
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2. Pada saat keperluan kita sendiri dan sikap mementingkan diri sendiri 
telah membutakan kita kepada keperluan orang lain - terutamanya 
yang miskin, yang kurang bernasib baik, yang dipulaukan, yang 
diabaikan, yang tua, yang mempunyai kelainan upaya serta yang sakit. 

 
Antiphon: Kristus, kasihanilah kami.  
Sahutan: Kristus, kasihanilah kami. 

 
3. Pada saat keperluan rohani diri kita serta keluarga kita sendiri tidak 

diberi perhatian yang secukupnya membawa kesan negatif 
terhadap hubungan kita dengan Tuhan dan dalam keluarga kita. 
 
Antiphon: Tuhan, kasihanilah kami. 
Sahutan: Tuhan kasihanilah, kami. 

 
Ketika menyambut kemasukan Tahun Baru 2021, marilah kita bersama-sama 
berdoa kepada TUHAN agar Roh-Nya memenuhi dan membimbing kita dalam 
membuat keputusan yang bijaksana serta membuka hati dan akal kita untuk 
menginginkan TUHAN di atas segalanya. Kami memohon kebijaksanaan, 
kekuatan dan kekuasaan untuk memelihara iman dan cinta kasih.  Marilah kita 
berHARAPAN: PERCAYA, HIDUP dan MEMBERI 

 
 
Ayat Alkitab untuk bermeditasi & Pengantaraan 

 

Yesaya 40:31 – Tetapi mereka yang menanti-nantikan TUHAN akan mendapat 
kekuatan baru. Mereka akan terbang tinggi dengan sayap seperti burung 
rajawali. Mereka akan berlari dan tidak menjadi penat, mereka akan berjalan 
dan tidak akan lesu. 

 
Pengantaraan:  Bapa Syurgawi, kami memohon agar  tunjukkanlah  hala  

tujuMu ketika kami dan keluarga kami memasuki bab baru 
dalam hidup kami. Berilah kami hati yang dipenuhi dengan 
kebijaksanaan agar kami dapat mendengar suaraMu dan 
isilah kami dengan keinginan yang bersungguh-sungguh 
untuk percaya dan mengikuti kehendak-Mu. 

 
Tuhan dengarkanlah doa kami.  
Kabulkanlah doa kami, ya Tuhan. 
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Yeremia 29:11 – “Aku tahu rancangan-rancangan yang Kubuat bagi kamu”, 
demikianlah firman Tuhan, “iaitu rancangan kesejahteraan bukan malapetaka, 
untuk mengurniakan kepada kamu masa depan dan harapan”. 

 
 

Pengantaraan:   Tuhan yang  penuh  pengharapan,  kami  memohon  agar 
Engkau berilah kepada semua para pemimpin segala 
bangsa, pandangan yang jelas untuk membimbing dunia 
keluar dari krisis semasa, keberanian dan kehendak untuk 
menolong serta melindungi orang yang tidak bersalah, 
orang miskin dan mereka yang bergelut untuk mencari 
nafkah, dengan membuka peluang baru dan memberi 
mereka sumber rezeki yang mereka perlukan untuk hidup 
dengan martabat.  

 

Tuhan dengarkanlah doa kami.  
Kabulkanlah doa kami, ya Tuhan. 

 

 
Amsal 3:5-6 – Percayalah kepada Tuhan dengan sepenuh hatimu dan 
janganlah bersandar kepada pengertianmu sendiri. Ingatlah Dia dalam segala 
jalanmu, maka Dia akan meluruskan jalanmu. 

 
Pengantaraan:  Tuhan Maha Pengasih, berikanlah kekuatan dan ketabahan 

kepada semua orang yang bekerja di barisan depan dan 
belakang yang sedang menyelidik dan membangunkan 
kawalan virus Covid-19 yang berkesan dan selamat. 
Pastikanlah keselamatan semua orang yang terlibat dan 
lindungilah mereka  dengan Hati KudusMu yang penuh 
dengan cinta untuk kami. 

 
Tuhan dengarkanlah doa kami.  
Kabulkanlah doa kami, ya Tuhan. 
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Seperti yang Yesus ajarkan kepada kita untuk berdoa, mari kita membaca Doa 
Bapa Kami. 

 
Bapa kami yang ada di syurga, 
dimuliakanlah nama-Mu. 
Datanglah kerajaan-Mu,  
jadilah kehendak-Mu, 
di atas bumi seperti di dalam syurga.  
Berikan 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. 

 
 
 

Doa Penutup 
 

Bapa Abadi, kita akan melangkah ke tahun 2021, bantulah kami untuk 
sentiasa ingat bahawa Engkau adalah Imanuel kami - “TUHAN ada bersama 
kita”. Engkau datang untuk memberi kita kehidupan baru, kedamaian dan 
pengharapan. Kami memohon pertolongan dan keberkatanMu untuk 
melindungi kami daripada pandemik ini. Saat kami meneruskan hidup dengan 
penuh pengharapan, sinarkanlah cahayaMu melalui kami, semoga hidup kami 
menjadi contoh buah kerohanian Engkau. Semoga kami mampu melakukan 
kelainan dalam dunia ini dengan kepercayaan, hidup dan memberi. Amin 

 
 
 
Pada hari perayaan Maria Bonda Allah ini, marilah kami mendoakan 
syafaatnya dari ibu: 

 
Salam Maria, penuh rahmat, 
Tuhan serta mu, Terpujilah engkau diantara 
wanita dan terpujilah buah tubuh Mu 
Yesus. 
Santa Maria, Bonda Allah, 
Doakanlah kami yang berdosa ini 
sekarang dan sewaktu kami 
mati. Amin. 
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Pada tahun ini yang didedikasikan untuk Santo Yosef, marilah kita berdoa: 

Salam, Penjaga Sang Penebus, 
Suami Perawan Maria yang diberkati. 
Kepadamu Tuhan mempercayakan  
Putera tunggal-Nya; 
di dalam dirimu Maria  
meletakkan kepercayaannya; 
dengan anda 
Kristus menjadi manusia. 
 
Yosef yang terberkati, 
kepada kami juga, 
bimbinglah kami dalam kebapaanmu 
dan bimbinglah kami ke jalan kehidupan. 
Semoga kami memperoleh rahmat, belas 
kasihan dan keberanian, 
dan lindungilah kami dari setiap kejahatan.   Amin. 
 

 

Keberkatan Pengakhiran 

 

(Bilangan 6:24-26) 
 

Semoga TUHAN memberkati engkau dan melindungi engkau. 

 
Amin. 

 
Semoga TUHAN menyinari engkau dengan wajahNya dan memberi 
kasih karuniaNya. 
 
Amin. 

 
Semoga TUHAN menghadapkan wajahNya kepadamu dan 
memberi engkau damai sejahtera. 
 
Amin. 
 

 
(Selitkan lagu pujian pilihan anda pada permulaan atau pada pengakhiran) 


