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ROSARI ADVEN BERSAMA 2020 

(29 November hingga 23 Disember 2020) 

     

 

1. Lagu Pembukaan: O Datanglah Mesias (nada sama dengan O Come Divine 

Messiah)   

 

Oh datanglah Mesias 

Dunia menantikan Engkau 

Menyanyikan kemenangan 

Kesedihan hilang 

 

Korus:  

Juruselamat datang ke dunia 

Malam hilang lihat wajahMu 

Mengalukan fajar rahmat 

Oh datanglah Mesias 

Dunia menantikan Engkau 

Menyanyikan kemenangan 

Kesedihan hilang 

 

2. Tanda Salib 

  

3. Doa Pembukaan (Didoakan bersama) 

Abba Bapa, kami bersyukur kepadaMu kerana Engkau senantiasa mengasihi kami.  

Dua ribu tahun yang lalu, Engkau mengutus PuteraMu Yesus Allah Immanuel kami,  

dan sejak itu, kami senantiasa mengagumi Natal.   

 

Ketika kami bersama-sama berdoa pada musim Adven ini  

dalam waktu pandemik yang merisaukan ini, 

kami mohon kepadaMu, utuslah kuasa RohMu:  

Untuk mengikat kami dengan lebih erat dalam kasih dan sokongan antara sesama, 

Untuk lebih menghargai Hadiah Yesus Juruselamat kami, 

Untuk berdoa dengan lebih setia, dan dengan gigih lebih berwaspada, 

dalam sukacita akan harapan yang pasti dalam kepulangan Tuhan, 

sukacita yang mana pandemik dan dunia ini tidak dapat menghilangkannya. 

 

Semoga Roh KudusMu membawa kami untuk berdoa dengan Maria Bonda Allah  

dan Bonda kami, 

yang membawa Yesus dengan penuh kasih dalam rahimnya  

dan membawa Kedamaian dan Sukacita kepada dunia. 

 

Demi Kristus, Tuhan dan pengantara kami. Amin.  
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4. Bacaan Injil (untuk teks yang sesuai, sila lihat di bawah, dibaca oleh seorang pembaca yang 

dilantik) 

 
Minggu Adven ke-1 (29 Nov hingga 5 Dis 2020), Markus 13:33-37 

 

“Hati-hatilah dan berjaga-jagalah! Sebab kamu tidak tahu bilamanakah waktunya tiba. Dan 

halnya sama seperti seorang yang bepergian, yang meninggalkan rumahnya dan menyerahkan 

tanggung jawab kepada hamba-hambanya, masing-masing dengan tugasnya, dan 

memerintahkan penunggu pintu supaya berjaga-jaga. Kerana itu berjaga-jagalah, sebab kamu 

tidak tahu bilamanakah tuan rumah itu pulang, menjelang malam, atau tengah malam, atau 

larut malam, atau pagi-pagi buta, supaya kalau ia tiba-tiba datang jangan kamu didapatinya 

sedang tidur. Apa yang Kukatakan kepada kamu, Kukatakan kepada semua orang: berjaga-

jagalah!” 

 

V. Demikianlah sabda Tuhan.  

R. Terpujilah Kristus.   

 
Minggu Adven ke-2 (6 hingga 12 Dis 2020), Markus 1:1-8 

 

Inilah permulaan Injil tentang Yesus Kristus, Anak Allah. Seperti ada tertulis dalam kitab 

nabi Yesaya:  

 

“Lihatlah, Aku menyuruh utusan-Ku mendahului Engkau,  

ia akan mempersiapkan jalan bagi-Mu;  

ada suara orang yang berseru-seru di padang gurun:  

Persiapkanlah jalan untuk Tuhan, luruskanlah jalan bagi-Nya”. 

 

Demikianlah Yohanes Pembaptis tampil di padang gurun dan menyerukan: “Bertobatlah dan 

berilah dirimu dibaptis dan Allah akan mengampuni dosamu.” Lalu datanglah kepadanya 

orang-orang dari seluruh daerah Yudea dan semua penduduk Yerusalem, dan sambil 

mengaku dosanya mereka dibaptis di sungai Yordan. Yohanes memakai jubah bulu unta dan 

ikat pinggang kulit, dan makanannya belalang dan madu hutan. Inilah yang diberitakannya: 

“Sesudah aku akan datang Ia yang lebih berkuasa dari padaku; membungkuk dan membuka 

tali kasut-Nyapun aku tidak layak. Aku membaptis kamu dengan air, tetapi Ia akan 

membaptis kamu dengan Roh Kudus.” 

 

V. Demikianlah sabda Tuhan.  

R. Terpujilah Kristus.   

 
Minggu Adven ke-3 (13 hingga 19 Dis 2020), Yohanes 1:6-8,19-28 

 

Datanglah seorang yang diutus Allah, namanya Yohanes; ia datang sebagai saksi untuk 

memberi kesaksian tentang terang itu, supaya oleh dia semua orang menjadi percaya. Ia 

bukan terang itu, tetapi ia harus memberi kesaksian tentang terang itu. 

 

Dan inilah kesaksian Yohanes ketika orang Yahudi dari Yerusalem mengutus beberapa imam 

dan orang-orang Lewi kepadanya untuk menanyakan dia: “Siapakah engkau?” Ia mengaku 

dan tidak berdusta, katanya: “Aku bukan Mesias.” Lalu mereka bertanya kepadanya: “Kalau 

begitu, siapakah engkau? Elia?” Dan ia menjawab: “Bukan!” “Engkaukah nabi yang akan 

datang?” Dan ia menjawab: “Bukan!” Maka kata mereka kepadanya: “Siapakah engkau? 



3 

 

Sebab kami harus memberi jawab kepada mereka yang mengutus kami. Apakah katamu 

tentang dirimu sendiri?” Jawabnya:  

 

“Akulah suara orang yang berseru-seru di padang gurun:  

Luruskanlah jalan Tuhan!  

seperti yang telah dikatakan nabi Yesaya.” 

 

Dan di antara orang-orang yang diutus itu ada beberapa orang Farisi. Mereka bertanya 

kepadanya, katanya: “Mengapakah engkau membaptis, jikalau engkau bukan Mesias, bukan 

Elia, dan bukan nabi yang akan datang?” Yohanes menjawab mereka, katanya: “Aku 

membaptis dengan air; tetapi di tengah-tengah kamu berdiri Dia yang tidak kamu kenal, iaitu 

Dia, yang datang kemudian dari padaku. Membuka tali kasut-Nyapun aku tidak layak.” Hal 

itu terjadi di Betania yang di seberang sungai Yordan, di mana Yohanes membaptis. 

 

V. Demikianlah sabda Tuhan.  

R. Terpujilah Kristus.   

 
Minggu Adven ke-4 (20 hingga 23 Dis 2020), Lukas 1:26-38 

 

Dalam bulan yang keenam Allah menyuruh malaikat Gabriel pergi ke sebuah kota di Galilea 

bernama Nazaret, kepada seorang perawan yang bertunangan dengan seorang bernama Yusuf 

dari keluarga Daud; nama perawan itu Maria. Ketika malaikat itu masuk ke rumah Maria, ia 

berkata: “Salam, hai engkau yang dikaruniai, Tuhan menyertai engkau.” Maria terkejut 

mendengar perkataan itu, lalu bertanya di dalam hatinya, apakah erti salam itu. Kata malaikat 

itu kepadanya: “Jangan takut, hai Maria, sebab engkau beroleh kasih karunia di hadapan 

Allah. Sesungguhnya engkau akan mengandung dan akan melahirkan seorang anak laki-laki 

dan hendaklah engkau menamai Dia Yesus. Ia akan menjadi besar dan akan disebut Anak 

Allah Yang Mahatinggi. Dan Tuhan Allah akan mengaruniakan kepada-Nya takhta Daud, 

bapa leluhur-Nya, dan Ia akan menjadi raja atas kaum keturunan Yakub sampai selama-

lamanya dan Kerajaan-Nya tidak akan berkesudahan.” Kata Maria kepada malaikat itu: 

“Bagaimana hal itu mungkin terjadi, kerana aku belum bersuami?” Jawab malaikat itu 

kepadanya: “Roh Kudus akan turun atasmu dan kuasa Allah Yang Mahatinggi akan 

menaungi engkau; sebab itu anak yang akan kaulahirkan itu akan disebut kudus, Anak Allah. 

Dan sesungguhnya, Elisabet, sanakmu itu, iapun sedang mengandung seorang anak laki-laki 

pada hari tuanya dan inilah bulan yang keenam bagi dia, yang disebut mandul itu.  Sebab bagi 

Allah tidak ada yang mustahil.” Kata Maria: “Sesungguhnya aku ini adalah hamba Tuhan; 

jadilah padaku menurut perkataanmu itu.” Lalu malaikat itu meninggalkan dia. 

 

V. Demikianlah sabda Tuhan.  

R. Terpujilah Kristus.   
 

5. Doa Rosari Suci, Permohonan untuk setiap lima dekad Rosari. 

 
(Dekad 1) Kita berdoa untuk semua yang menderita akibat dari pandemik. Kita 

mendoakan terutama bagi mereka yang telah meninggal kerana virus, bagi mereka 

yang masih dijangkiti dan doktor, jururawat, dan semua di barisan depan menjaga 

mereka. Semoga Roh Allah, Roh pengharapan dan sukacita, memerintah lagi di dalam 

hati mereka dalam musim Adven ini.  

(Untuk 29 dan 30 November 2020 sahaja, di akhir doa permohonan pada setiap 

dekad). Marilah berdoa untuk semua jiwa-jiwa di api pencucian. Semoga jiwa-jiwa 
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orang-orang beriman yang telah meninggal, kerana belas kasih Tuhan, beristirehat 

dalam damai. Amin. 

  

(Dekad 2) Untuk Bapa Suci Paus Fransiskus, Uskup kami John dan semua pemimpin 

Umat Allah, agar mereka akan diperkenankan kebijaksanaan dan kekuatan untuk 

menggembalakan Umat Allah dalam masa-masa membingungkan dan mencoba ini 

ketika ramai yang tidak dapat menerima sakramen-sakramen. 

(Untuk 29 dan 30 November 2020 sahaja, di akhir doa permohonan pada setiap 

dekad). Marilah berdoa untuk semua jiwa-jiwa di api pencucian. Semoga jiwa-jiwa 

orang-orang beriman yang telah meninggal, kerana belas kasih Tuhan, beristirehat 

dalam damai. Amin. 

 

(Dekad 3) Kita berdoa untuk Malaysia dan Sabah yang tercinta, terutamanya untuk 

ahli-ahli politik kita pada masa-masa yang membimbangkan ini.  Semoga Allah 

menerangi fikiran mereka, menghapus kejahatan dari hati mereka, menekuni 

kehendak mereka, untuk melayani Allah dan untuk kebaikan bersama. 

(Untuk 29 dan 30 November 2020 sahaja, di akhir doa permohonan pada setiap 

dekad). Marilah berdoa untuk semua jiwa-jiwa di api pencucian. Semoga jiwa-jiwa 

orang-orang beriman yang telah meninggal, kerana belas kasih Tuhan, beristirehat 

dalam damai. Amin. 

 

(Dekad 4) Untuk kedamaian dalam dunia. Semoga Allah menghapuskan akar-akar 

semua konflik di dalam hati semua orang. Semoga Adven ini menjadi Adven 

Pertobatan dan Damai sambil kita bersiap sedia untuk menerima Bayi dan Putera 

Damai pada Natal nanti.    
(Untuk 29 dan 30 November 2020 sahaja, di akhir doa permohonan pada setiap 

dekad). Marilah berdoa untuk semua jiwa-jiwa di api pencucian. Semoga jiwa-jiwa 

orang-orang beriman yang telah meninggal, kerana belas kasih Tuhan, beristirehat 

dalam damai. Amin. 

    
(Dekad 5) Untuk kita yang sedang berdoa. Semoga kita sendiri akan tetap setia, 

berwaspada, dan bersabar, berdoa dan berjaga untuk kedatangan Tuhan pada setiap 

masa.  

(Untuk 29 dan 30 November 2020 sahaja, di akhir doa permohonan pada setiap 

dekad). Marilah berdoa untuk semua jiwa-jiwa di api pencucian. Semoga jiwa-jiwa 

orang-orang beriman yang telah meninggal, kerana belas kasih Tuhan, beristirehat 

dalam damai. Amin. 

 
Rosari diakhiri dengan ‘Salam Ratu yang kudus…” dan selepas itu dengan doa berikut: 

 

V.  Doakanlah kami, Ya Ibu Allah yang kudus 

R.  Supaya kami menjadi layak menerima janji-janji Kristus. 

V.  Bonda Ratu Rosari    R. Doakan kami. 

V.  Santo Yosef    R. Doakan kami. 

V.  Santo Mikhael Malaikat Agung   R. Doakan kami. 

V.  Semua para Malaikat dan Orang Kudus R. Doakan kami. 

 

Marilah berdoa. 

Ya Allah, kerana hidup, wafat dan kebangkitan PuteraMu, kami telah memperolehi 

keselamatan abadi. Kami mohon, agar kami dapat merenungkan misteri-misteri suci dalam 
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doa Rosari dengan hati yang terbuka pada rahmatMu, supaya kami dapat mengamalkan 

pesan-pesan yang tercantum didalamnya dan memperolehi apa yang dijanjikan oleh Ratu 

Rosari, Bonda Tuhan kami Yesus Kristus. Amin. 

 

V: Hati Kudus Yesus. 

R: Kasihanilah kami. 

V: Hati Kudus Yesus. 

R: Kasihanilah kami. 

V: Hati Kudus Yesus 

R: Kasihanilah kami. Amin. 

 

6. Tanda Salib  

 
7. Lagu Penutup: Datang, Datang Immanuel (nada yang sama dengan O Come, O 

Come Emmanuel)   
 
Datang, datang Emmanuel  

Dan tebuskanlah Israel  

Yang bersedih di pelarian  

Sehingga Anak Allah muncul (Korus) 

 

Korus: Bersuka! Bersuka! Hai Israel, akan datang Emmanuel 

 

Datanglah dari tempat yang tinggi                               

Datanglah dan hiburkanlah kami                    

Jauhkan awan yang gelap  

Dan kematian pun akan pergi (Korus) 

 

……………………………….. 
 

PERISTIWA-PERISTIWA ROSARI SUCI 

 

Peristiwa Gembira: Isnin dan Sabtu 

Maria diberi khabar oleh Malaikat Gabriel  

Maria mengunjungi Elisabet sepupunya  

Yesus dilahirkan di Bethlehem  

Yesus dipersembahkan di Bait Allah  

Yesus ditemukan kembali dalam Bait Allah  

 

Peristiwa Sedih: Selasa dan Jumaat 

Yesus berdoa di Taman Getsemani  

Yesus didera  

Yesus dimahkotai duri  

Yesus memikul salibNya ke Bukit Kalvari  

Yesus wafat di kayu Salib  

 

Peristiwa Mulia: Rabu dan Ahad 

Yesus bangkit  

Yesus terangkat ke surga  
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Roh Kudus turun ke atas Para Rasul  

Maria diangkat ke surga  

Maria dimuliakan di surga  

 

Peristiwa Terang: Khamis 

Yesus dibaptis di Sungai Yordan  

Yesus menyatakan diri pada jamuan perkahwinan di Kana 

Yesus memberitakan Kerajaan Syurga dengan seruan pertobatan  

Yesus dimuliakan di atas gunung  

Yesus menginstitusikan Perayaan Ekaristi  

 


