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NOVENA KERAHIMAN ILAHI 
 

 

 

Pengantar 

 

Dalam penampakan dan dialog rohani Yesus dengan St. Faustina, Tuhan 

Yesus menyuruh St. Faustina untuk berdoa novena sebelum dirayakan 

Pesta Kerahiman. Hal ini dijelaskan oleh Yesus kepada St. Faustina 

sebagai berikut: 
 

”Aku mau dalam sembilan hari engkau membawa jiwa-jiwa ke sumber 

kerahiman-Ku. Dengan demikian mereka mendapat kekuatan dan 

peneguhan serta semua rahmat yang diperlukannya dalam kesulitan 

selama hidup mereka, khususnya pada saat kematian mereka”.  
 

Koronka Kerahiman Ilahi adalah doa permohonan yang merupakan 

kelanjutan dari Kurban Ekaristi, jadi teristimewa tepat jika didaraskan 

setelah kita ikut ambil bagian dalam Misa Kudus. Koronka dapat 

didaraskan kapan saja, tetapi Tuhan kita secara khusus mengatakan 

kepada St Faustina untuk mendaraskannya selama sembilan hari berturut-

turut menjelang Pesta Kerahiman Ilahi yang jatuh pada hari Minggu 

pertama sesudah Paskah (yaitu Minggu Paskah II). “Dengan Novena 

[Koronka Kerahiman Ilahi], Aku akan menganugerahkan segala rahmat 

yang mungkin bagi jiwa-jiwa (796).” 
 

Semoga Kerahiman Allah yang kita renungkan dalam Novena ini 

mengantar kita menuju keselamatan kekal. Dan kita semakin mengetahui 

bahwa Allah selalu mengalirkan rahmat belaskasih kepada orang yang 

membenamkan seluruh dirinya dalam kasih setianya. 
 

Novena ini mau menuntun kita untuk membangun kepercayaan secara 

penuh kepada Allah, bertindak penuh belas kasih dan murah hati dalam 

upaya meyelamatkan jiwa-jiwa manusia yang mengharapkan 

penyelamatan dari Allah. 
 

Selamat berdoa...Tuhan yg maharahim memberkati Anda....!!!! 
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HARI  PERTAMA 
“Mendoakan Seluruh Umat Manusia, Khususnya Para Pendosa” 

 

 

1. Lagu Pembukaan PS 480 (1 & 7)          (berdiri) 

2. Tanda Salib dan Salam 

P :  † Dalam Nama Bapa,  dan Putera dan Roh Kudus 

U:   Amin 

P :  Semoga Kerahiman Ilahi, Tuhan kita Yesus Kristus, cinta 

kasih Allah Bapa yang kekal, dalam persekutuan Allah 

Roh Kudus selalu beserta kita. 

U :  Sekarang dan selama-lamanya. 

 

3. Kata Pengantar 

 

P:  Saudara-saudari yang terkasih, dalam penampakan kepada 

Santa Faustina, Tuhan Yesus berpesan agar Pesta Kerahiman-

Nya dirayakan pada hari Minggu setelah Paskah. Persiapan 

untuk merayakan Pesta Kerahiman adalah Novena Kerahiman 

Ilahi selama sembilan hari berturut-turut yang dimulai pada 

Hari Jumat Agung. 

 Tuhan Yesus bersabada kepada St. Faustina : 

 “Aku menghendaki supaya selama sembilan hari engkau 

membawa jiwa-jiwa manusia ke dalam sumber kerahiman-

Ku, agar mereka menimba kekuatan dan kesejukan serta 

rahmat apa saja yang mereka butuhkan dalam kesusahan 

hidup mereka, terutama pada saat kematian mereka”. 

 Marilah selama sembilan hari ke depan kita merenungkan 

Kerahiman Tuhan, agar lautan kerahiman-Nya mengantar kita 

pada keselamatan kekal.  

 

4. Tobat                        (berlutut) 

P : Marilah kita mempersiapkan hati kita untuk Novena ini 

dengan mengungkapkan tobat kita kepada Allah yang 

maharahim: 
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P : Tuhan Yesus, Engkau telah datang ke dunia untuk 

menyelamatkan umat manusia. 

 Tuhan kasihanilah kami dan seluruh dunia. 

U : Tuhan kasihanilah kami dan seluruh dunia. 

P : Tuhan Yesus, Engkau telah wafat disalib dan bangkit pada 

hari ketiga sehingga mematahkan kuasa dosa dan maut. 

 Kristus, kasihanilah kami dan seluruh dunia. 

U : Kristus , kasihanilah kami dan seluruh dunia. 

P : Tuhan Yesus, darah dan air telah memancar dari hati-Mu yang 

mahakudus sebagai sumber kerahiman bagi kami. 

 Tuhan, kasihanilah kami dan seluruh dunia. 

U : Tuhan, kasihanilah kami dan seluruh dunia. 

P : Semoga Allah yang mahakuasa dan maharahim mengasihani 

kita, mengampuni dosa kita dan menghantar kita ke hidup 

yang kekal. 

U : Amin. 

 

Marilah kita berdoa (didoakan bersama-sama) 

 

Tuhan Yesus yang maharahim, Engkau selalu mengasihi 

kami dan mengampuni kami. Janganlah Engkau 

memperhitungkan dosa kami, tetapi perhatikanlah 

harapan kami kepada kebaikan-Mu yang tak terbatas. 

Terimalah kami semua ke dalam hati-Mu yang 

maharahim dan jangan singkirkan kami dari sana untuk 

selama-lamanya. Semuanya ini kami mohon demi cinta-

Mu yang mempersatukan Dikau dengan Bapa dan Roh 

Kudus. 
 

Bapa yang kekal, pandanglah dengan mata-Mu yang 

penuh Kerahiman pada seluruh umat manusia, 

khususnya pada para pendosa yang merana. Mereka 

memanjatkan harapan tunggal pada hati maharahim 

Putera-Mu dan Tuhan kami Yesus Kristus. Demi 

kesengsaraan-Nya yang dahsyat, limpahkanlah 

kerahiman-Mu kepada kami, supaya kami semua dapat 

memuliakan kekuasaan-Mu untuk selama-lamanya. 

Amin 
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5. Bacaan Kitab Suci :              (duduk) 

Lukas 15:1-10           
 

Bacaan Dari Injil Lukas 

“Perumpamaan tentang domba dan dirham yang hilang” 
 

L. Para pemungut cukai dan orang-orang berdosa biasanya 

datang kepada Yesus untuk mendengarkan Dia. Maka 

bersungut-sungutlah orang-orang Farisi dan ahli-ahli Taurat,  

 katanya: "Ia menerima orang-orang berdosa dan makan 

bersama-sama dengan mereka. "  Lalu Ia mengatakan 

perumpamaan ini kepada mereka: "Siapakah di antara kamu 

yang mempunyai seratus ekor domba, dan jikalau ia 

kehilangan seekor di antaranya, tidak meninggalkan yang 

sembilan puluh sembilan ekor di padang gurun dan pergi 

mencari yang sesat itu sampai ia menemukannya?.  

 dan kalau ia telah menemukannya, ia meletakkannya di atas 

bahunya dengan gembira, dan setibanya di rumah ia 

memanggil sahabat-sahabat dan tetangga-tetangganya serta 

berkata kepada mereka: Bersukacitalah bersama-sama dengan 

aku, sebab dombaku yang hilang itu telah kutemukan. Aku 

berkata kepadamu: Demikian juga akan ada sukacita di sorga 

karena satu orang berdosa yang bertobat, lebih dari pada 

sukacita karena sembilan puluh sembilan orang benar yang 

tidak memerlukan pertobatan. "  

"Atau perempuan manakah yang mempunyai sepuluh dirham, 

dan jika ia kehilangan satu di antaranya, tidak menyalakan 

pelita dan menyapu rumah serta mencarinya dengan cermat 

sampai ia menemukannya ? Dan kalau ia telah 

menemukannya, ia memanggil sahabat-sahabat dan tetangga-

tetangganya serta berkata: Bersukacitalah bersama-sama 

dengan aku, sebab dirhamku yang hilang itu telah kutemukan. 

Aku berkata kepadamu: Demikian juga akan ada sukacita 

pada malaikat-malaikat Allah karena satu orang berdosa yang 

bertobat." 

Demikianlah Sabda Tuhan 

U. Terpujilah Kristus 

 

6. Renungan Singkat 
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(dipersiapkan renungan singkat sesuai dengan tema dan bacaan hari pertama) 

 

7. Koronka            (berlutut) 

P: Janji Yesus kepada St Faustina: 

"Doronglah jiwa-jiwa untuk mendaraskan Koronka yang telah 

Aku berikan kepadamu. Barangsiapa mendaraskannya akan 

menerima rahmat berlimpah di saat ajal. Apabila koronka ini 

didaraskan di hadapan seorang yang di ambang ajal, Aku akan 

berdiri di antara Bapa-Ku dengan dia,  

bukan sebagai Hakim yang adil, melainkan sebagai Juruselamat 

yang penuh belas kasih. Para imam akan menganjurkannya 

kepada para pendosa sebagai harapan keselamatan mereka yang 

terakhir.  

Bahkan andai ada seorang pendosa yang paling keras hati 

sekalipun, jika ia mendaraskan koronka ini sekali saja, ia akan 

menerima rahmat dari belas kasih-Ku yang tak terhingga.  

Aku hendak menganugerahkan rahmat-rahmat yang tak 

terbayangkan kepada jiwa-jiwa yang percaya kepada kerahiman-

Ku. Melalui Koronka ini, engkau akan mendapatkan segala 

sesuatu, jika yang engkau minta itu sesuai dengan kehendak-Ku." 

 

Hening Sejenak Menyampaikan Intensi Pribadi……… 

  

 Marilah kita berdoa koronka. 

 

Bapa Kami ... 

Salam Maria ... 

Aku Percaya ... 
 

 Kemudian pada manik besar (Bapa Kami) didoakan:  
 

Bapa yang kekal kupersembahkan kepada-Mu,  

Tubuh dan Darah,  

Jiwa dan Ke-Allahan Putera-Mu Yang terkasih  

Tuhan kami Yesus Kristus,  

sebagai pendamaian untuk dosa kami  

dan dosa seluruh dunia. 
 

Pada setiap sepuluhan manik kecil (Salam Maria) didoakan: 

Demi sengsara Yesus yang pedih; 
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tunjukkanlah belaskasih-Mu kepada kami  

dan seluruh dunia. 
 

Diakhiri dengan tiga kali mengucapkan 

Allah yang kudus,  

kudus dan berkuasa,  

kudus dan kekal,  

kasihanilah kami dan seluruh dunia. 

 

  *Yesus Raja Kerahiman Ilahi, Engkaulah Andalanku 

  

P : Marilah berdoa... 

P: Ya Yesus yang maharahim, Engkau selalu mengasihi kami 

dan mau mengampuni kami. Janganlah Engkau 

memandang dosa-dosa kami, melainkan tiliklah 

keyakinan kami akan kebaikan-Mu yang tak terhingga, 

dan terimalah kami semua dalam kediaman Hati-Mu 

yang maharahim dan jangan biarkan kami terlepas dari 

pada-Nya. Kami memohon kepada-Mu, akan belas kasih 

Bapa yang besar bagi umat kesayangan-Mu. 

U : Bapa yang kekal, pandanglah dengan mata kerahiman 

untuk segenap umat manusia, khususnya para pendosa 

malang yang telah tertampung dalam Hati Yesus yang 

penuh belas kasih. Demi sengsara-Nya yang pedih, 

tunjukkanlah kepada mereka Kerahiman-Mu, supaya 

kami dapat memuji kemahakuasaan kerahiman-Mu 

sepanjang masa. Amin. 

 

8. Penutup                      (berdiri) 

P : Semoga Tuhan beserta kita. 

U : Sekarang dan selama-lamanya. 

P : Semoga Allah Bapa yang maharahim, melindungi, 

membimbing dan memberkati kita, serta menghantar kita ke 

hidup yang kekal. 

U: Amin 

P : (†) Dalam Nama Bapa, dan Putera dan Roh Kudus. 

U : Amin. 

 

Lagu Penutup : Yesus, Kau Andalanku 3 x 
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HARI  KEDUA 
“Berdoa Untuk Para Imam dan Biarawan-Biarawati” 

 

 

1. Lagu Pembukaan PS 687 (1 & 4)          (berdiri) 

 

2. Tanda Salib dan Salam 

P :  † Dalam Nama Bapa, Putra dan Roh Kudus 

U:   Amin 

P :  Semoga Kerahiman Ilahi, Tuhan kita Yesus Kristus, cinta 

kasih Allah Bapa yang kekal, dalam persekutuan Allah 

Roh Kudus selalu beserta kita. 

U :  Sekarang dan selama-lamanya. 

 

3. Kata Pengantar 

P:  Saudara-saudari terkasih, pada Novena Kerahiman Ilahi Hari 

Kedua ini; Kita mendoakan Jiwa-jiwa para Imam dan 

Religius, sesuai dengan pesan Tuhan Yesus kepada St. 

Faustina,  karena jiwa-jiwa mereka  telah menguatkan Yesus 

untuk bertahan dalam sengsara-Nya yang pedih. Melalui jiwa-

jiwa mereka yang kita doakan ini akan mengalir kerahiman 

Tuhan atas segenap umat manusia. 

 

P : Sabda Yesus kepada Santa Faustina : 

 “Hari ini, bawalah kepada-Ku jiwa-jiwa para imam dan para 

biarawan-biarawati, lalu benamkanlah mereka dalam 

kerahiman-Ku yang tak terselami dalamnya. Jiwa-jiwa itu 

telah menguatkan Aku untuk bertahan dalam sengsara yang 

pedih. Melalui jiwa-jiwa itu mengalirlah kerahiman-Ku atas 

segenap manusia”.(BCH #1212). 
   

4. Tobat             (berlutut) 

P : Marilah kita mempersiapkan hati kita untuk Novena ini 

dengan mengungkapkan tobat kita kepada Allah yang 

maharahim: 

P : Tuhan Yesus, Engkau telah datang ke dunia untuk 

menyelamatkan umat manusia. 

 Tuhan kasihanilah kami dan seluruh dunia. 

U : Tuhan kasihanilah kami dan seluruh dunia. 
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P : Tuhan Yesus, Engkau telah wafat disalib dan bangkit pada 

hari ketiga sehingga mematahkan kuasa dosa dan maut. 

 Kristus, Kasihanilah kami dan seluruh dunia. 

U : Kristus , kasihanilah kami dan seluruh dunia. 

P : Tuhan Yesus, darah dan air telah memancar dari hati-Mu yang 

kudus sebagai sumber kerahiman bagi kami. 

 Tuhan, kasihanilah kami dan seluruh dunia. 

U : Tuhan, kasihanilah kami dan seluruh dunia. 

P : Semoga Allah yang mahakuasa dan maharahim mengasihi 

kita, mengampuni dosa kita dan menghantar kita ke hidup 

yang kekal. 

U : Amin. 
 

P: Marilah berdoa  (didoakan bersama-sama) 
 

Allah yang Maharahim, sumber segala kebaikan. Lipat 

gandakanlah rahmat-Mu bagi para Imam dan Religius supaya 

dengan pantas dan dengan hasil yang baik, mereka melaksanakan 

tugasnya di kebun anggur-Mu. Supaya melalui sabda dan teladan 

yang baik, mereka dapat menarik semua orang kepada 

Kerahiman-Mu selama-lamanya. Berilah pada mereka kekuatan 

berkat-Mu dan terang khusus, supaya mereka dapat memimpin 

banyak orang ke jalan keselamatan dan mengalirkan kerahiman-

Mu kepada semua orang. Amin 
 

5. Bacaan Kitab Suci :                      (duduk) 

Matius  9:35-38                             

Bacaan dari Injil Matius 

“Belas kasihan Yesus terhadap orang banyak” 

L: Demikianlah Yesus berkeliling ke semua kota dan desa; Ia 

mengajar dalam rumah-rumah ibadat dan memberitakan Injil 

Kerajaan Sorga serta melenyapkan segala penyakit dan 

kelemahan. Melihat orang banyak itu, tergeraklah hati Yesus 

oleh belas kasihan kepada mereka, karena mereka lelah dan 

terlantar seperti domba yang tidak bergembala. Maka kata-

Nya kepada murid-murid-Nya: "Tuaian  memang banyak, 

tetapi pekerja sedikit.  

 Karena itu mintalah kepada tuan yang empunya tuaian, 

supaya Ia mengirimkan pekerja-pekerja untuk tuaian itu." 

L: Demikianlah Sabda Tuhan 
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U.  Terpujilah Kristus 

 

6. Renungan Singkat 
(dipersiapkan renungan singkat sesuai dengan tema dan bacaan hari kedua) 

 

7. Koronka           (berlutut) 

P: Janji Yesus kepada Suster Faustina: 

"Doronglah jiwa-jiwa untuk mendaraskan Koronka yang telah 

Aku berikan kepadamu. Barangsiapa mendaraskannya akan 

menerima rahmat berlimpah di saat ajal. Apabila koronka ini 

didaraskan di hadapan seorang yang di ambang ajal, Aku akan 

berdiri di antara BapaKu dengan dia, bukan sebagai Hakim yang 

adil, melainkan sebagai Juruselamat yang Penuh Belas Kasih. 

Para imam akan menganjurkannya kepada para pendosa sebagai 

harapan keselamatan mereka yang terakhir. Bahkan andai ada 

seorang pendosa yang paling keras hati sekalipun, jika ia 

mendaraskan koronka ini sekali saja, ia akan menerima rahmat 

dari belas kasih-Ku yang tak terhingga. Aku hendak 

menganugerahkan rahmat-rahmat yang tak terbayangkan kepada 

jiwa-jiwa yang percaya kepada kerahiman-Ku. Melalui Koronka 

ini, engkau akan mendapatkan segala sesuatu, jika yang engkau 

minta itu sesuai dengan kehendak-Ku." 
 

Hening Sejenak Menyampaikan Intensi Pribadi……… 
 

Marilah kita berdoa koronka. 

 

Bapa Kami ... 

Salam Maria ... 

Aku Percaya ... 
 

Kemudian pada manik besar (Bapa Kami) didoakan:  

Bapa yang kekal kupersembahkan kepada-Mu,  

Tubuh dan Darah,  

Jiwa dan Ke-Allahan Putera-Mu Yang terkasih  

Tuhan kami Yesus Kristus,  

sebagai pendamaian untuk dosa kami  

dan dosa seluruh dunia. 
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Pada setiap sepuluhan manik kecil (Salam Maria) didoakan: 

Demi sengsara Yesus yang pedih;  

tunjukkanlah belaskasih-Mu kepada kami  

dan seluruh dunia. 
 

Diakhiri dengan tiga kali mengucapkan 

Allah yang kudus,  

kudus dan berkuasa,  

kudus dan kekal,  

kasihanilah kami dan seluruh dunia. Amin 

 

*Yesus Raja Kerahiman Ilahi, Engkaulah Andalanku 
 

P : Marilah berdoa 

 Tuhan Yesus yang maharahim, Engkau asal segala 

kebaikan. Pergandakanlah dalam diri kami rahmat, 

supaya kami melakukan perbuatan-perbuatan belas 

kasihan yang layak, supaya mereka yang melihat kami, 

memuji Bapa kerahiman yang di surga. 

U : Bapa yang kekal, pandanglah dengan mata kerahiman-

Mu kelompok orang-orang pilihan dalam kebun anggur-

Mu, jiwa-jiwa para imam dan biarawan-biarawati. 

Karuniakanlah kepada mereka kekuatan berkat-Mu, dan 

demi perasaan-perasaan Hati Putra-Mu, tempat jiwa-jiwa 

itu tertampung, berilah mereka kekuatan dan terang-Mu, 

supaya mereka dapat menuntun orang-orang lain dijalan 

menuju keselamatan untuk bersama-sama memuliakan 

kerahiman-Mu yang tak terselami sepanjang masa. Amin. 
 

8. Penutup             (berdiri) 

P : Semoga Tuhan beserta kita. 

U : Sekarang dan selama-lamanya. 

P : Semoga Allah Bapa yang Maharahim, melindungi, 

membimbing dan memberkati kita, serta menghantar kita ke 

hidup yang kekal. 

U: Amin 

P : (†) Dalam Nama Bapa, dan Putera dan Roh Kudus. 

U : Amin. 

Lagu Penutup : Yesus, Kau Andalanku 3 x. 
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HARI KETIGA 
“Berdoa Bagi Jiwa Orang-Orang Saleh dan Setia” 

 

 

1. Lagu Pembukaan PS 592          (berdiri) 

 

2. Tanda Salib dan Salam 

P :  † Dalam Nama Bapa, Putra dan Roh Kudus 

U:   Amin 

P :  Semoga Kerahiman Ilahi, Tuhan kita Yesus Kristus, cinta 

kasih Allah Bapa yang kekal, dalam persekutuan Allah 

Roh Kudus selalu beserta kita. 

U :  Sekarang dan selama-lamanya. 

 

3. Kata Pengantar 

P:  Saudara-saudari terkasih, pada Hari Ketiga Novena 

Kerahiman Ilahi ini; Secara khusus kita berdoa bagi “Semua 

jiwa yang saleh dan setia kepada Allah” jiwa-jiwa mereka 

inilah yang telah menghibur Yesus di jalan salib-Nya yaitu 

mereka yang menjadi setetes penghibur bagi Yesus di tengah-

tengah lautan kepahitan yang dialami oleh-Nya. 

 

P : Sabda Yesus kepada Santa Faustina : 

 “Hari ini, bawalah kepada-Ku, semua jiwa orang saleh dan 

setia, lalu benamkanlah mereka dalam lautan kerahiman-Ku. 

Jiwa-jiwa itu telah menghibur Aku di Jalan Salib-Ku. Mereka 

menjadi setetes penghiburan-Ku di tengah-tengah lautan 

kepahitan”.(BCH #1214). 

 

4. Tobat             (berlutut) 

P : Marilah kita mempersiapkan hati kita untuk Novena ini 

dengan mengungkapkan tobat kita kepada Allah yang 

maharahim: 

P : Tuhan Yesus, Engkau telah datang ke dunia untuk 

menyelamatkan umat manusia. 

 Tuhan kasihanilah kami dan seluruh dunia. 

U : Tuhan kasihanilah kami dan seluruh dunia. 
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P : Tuhan Yesus, Engkau telah wafat disalib dan bangkit pada 

hari ketiga sehingga mematahkan kuasa dosa dan maut. 

 Kristus, Kasihanilah kami dan seluruh dunia. 

U : Kristus , kasihanilah kami dan seluruh dunia. 

P : Tuhan Yesus, darah dan air telah memancar dari hati-Mu yang 

kudus sebagai sumber kerahiman bagi kami. 

 Tuhan, kasihanilah kami dan seluruh dunia. 

U : Tuhan, kasihanilah kami dan seluruh dunia. 

P : Semoga Allah yang mahakuasa dan maharahim mengasihi 

kita, mengampuni dosa kita dan menghantar kita ke hidup 

yang kekal. 

U : Amin. 
 

P:  Marilah Berdoa (didoakan bersama-sama) 

Yesus yang Maharahim, yang memberi rahmat berlimpah 

dari perbendaharaan Kerahiman Illahi, terimalah seluruh 

anggota Gereja-Mu yang dengan setia berlindung dalam 

kemah hati-Mu yang Maharahim. Janganlah 

menyingkirkan kami dari sana untuk selama-lamanya. 

Semuanya ini kami mohon demi cinta kasih yang 

menyatukan Dikau dengan Bapa dan Roh Kudus. 

 

Bapa yang kekal, pandanglah dengan mata penuh 

kerahiman-Mu pada jiwa-jiwa yang setia, yang 

merupakan harta Putera-Mu berkat sengsara-Nya yang 

dahsyat itu. Berikanlah mereka berkat-Mu dan jagalah 

mereka selalu, supaya mereka tidak pernah mengalami 

kehilangan cinta dan mutiara iman yang suci. Supaya 

bersama semua malaikat dan para kudus, mereka dapat 

memuji kerahiman-Mu yang tak terbatas selama-

lamanya.  

Amin. 

 

5. Bacaan Kitab Suci             (duduk) 

 

Bacaan dari Surat Rasul Petrus Yang Pertama 2:1-10 

“Yesus Kristus batu penjuru”  
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L: Karena itu buanglah segala kejahatan, segala tipu muslihat dan 

segala macam kemunafikan, kedengkian dan fitnah. Dan jadilah 

sama seperti bayi yang baru lahir, yang selalu ingin akan air susu 

yang murni dan yang rohani, supaya olehnya kamu bertumbuh  

dan beroleh keselamatan, jika kamu benar-benar telah mengecap 

kebaikan Tuhan. Dan datanglah kepada-Nya, batu yang hidup itu, 

yang memang dibuang oleh manusia, tetapi yang dipilih dan 

dihormat di hadirat Allah. Dan biarlah kamu juga dipergunakan 

sebagai batu hidup untuk pembangunan suatu rumah rohani, bagi 

suatu imamat kudus untuk mempersembahkan persembahan 

rohani yang karena Yesus Kristus berkenan kepada Allah. Sebab 

ada tertulis dalam Kitab Suci: "Sesungguhnya, Aku meletakkan di 

Sion sebuah batu yang terpilih, sebuah batu penjuru yang mahal, 

dan siapa yang percaya kepada-Nya, tidak akan dipermalukan." 

Karena itu bagi kamu, yang percaya, ia mahal, tetapi bagi mereka 

yang tidak percaya: "Batu yang telah dibuang oleh tukang-tukang 

bangunan, telah menjadi batu penjuru, juga telah menjadi batu 

sentuhan dan suatu batu sandungan. "Mereka tersandung padanya, 

karena mereka tidak taat kepada Firman Allah; dan untuk itu 

mereka juga telah disediakan. Tetapi kamulah bangsa yang 

terpilih, imamat yang rajani, bangsa yang kudus, umat kepunyaan 

Allah sendiri, supaya kamu memberitakan perbuatan-perbuatan 

yang besar dari Dia, yang telah memanggil kamu keluar dari 

kegelapan kepada terang-Nya yang ajaib: kamu, yang dahulu 

bukan umat Allah, tetapi yang sekarang telah menjadi umat-Nya, 

yang dahulu tidak dikasihani tetapi yang sekarang telah beroleh 

belas kasihan. 

L: Demikianlah Sabda Tuhan 

U. Syukur Kepada Allah 
 

6. Renungan singkat 
(dipersiapkan renungan singkat sesuai dengan tema dan bacaan hari ketiga) 

 

7. Koronka            (berlutut) 

 

P: Janji Yesus kepada Suster Faustina: 

"Doronglah jiwa-jiwa untuk mendaraskan Koronka yang telah 

Aku berikan kepadamu. Barangsiapa mendaraskannya akan 

menerima rahmat berlimpah di saat ajal.  
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Apabila koronka ini didaraskan di hadapan seorang yang di 

ambang ajal, Aku akan berdiri di antara BapaKu dengan dia, 

bukan sebagai Hakim yang adil, melainkan sebagai Juruselamat 

yang Penuh Belas Kasih. Para imam akan menganjurkannya 

kepada para pendosa sebagai harapan keselamatan mereka yang 

terakhir. Bahkan andai ada seorang pendosa yang paling keras 

hati sekalipun, jika ia mendaraskan koronka ini sekali saja, ia 

akan menerima rahmat dari belas kasih-Ku yang tak terhingga. 

Aku hendak menganugerahkan rahmat-rahmat yang tak 

terbayangkan kepada jiwa-jiwa yang percaya kepada kerahiman-

Ku. Melalui Koronka ini, engkau akan mendapatkan segala 

sesuatu, jika yang engkau minta itu sesuai dengan kehendak-Ku." 
 

Hening Sejenak Menyampaikan Intensi Pribadi……… 
 
 

Marilah kita berdoa koronka. 

 

Bapa Kami ... 

Salam Maria ... 

Aku Percaya ... 
 

 Kemudian pada manik besar (Bapa Kami) didoakan: 
  

Bapa yang kekal kupersembahkan kepada-Mu,  

Tubuh dan Darah,  

Jiwa dan Ke-Allahan Putera-Mu Yang terkasih  

Tuhan kami Yesus Kristus,  

sebagai pendamaian untuk dosa kami  

dan dosa seluruh dunia. 

 

Pada setiap sepuluhan manik kecil (Salam Maria) didoakan: 
 

Demi sengsara Yesus yang pedih; 

tunjukkanlah belaskasih-Mu kepada kami  

dan seluruh dunia. 
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Diakhiri dengan tiga kali mengucapkan 
 

Allah yang kudus,  

kudus dan berkuasa,  

kudus dan kekal,  

kasihanilah kami dan seluruh dunia. Amin. 

 

*Yesus Raja Kerahiman Ilahi, Engkaulah Andalanku. 

 

P : Marilah berdoa 

 Tuhan Yesus yang maharahim, yang dari 

perbendaharaan kerahiman-Mu dengan berlimpah-

limpah mengaruniakan rahmat-Mu kepada semua orang, 

terimalah kami dalam kediaman Hati-Mu yang penuh 

belas kasihan, dan jangan melepaskan kami sepanjang 

masa. Kami memohon ini demi kasih-Mu yang tak 

terbatas,  dan kami menaikkan doa kami. 

 

U : Bapa yang kekal, pandanglah dengan mata kerahiman 

semua jiwa yang setia sebagai warisan Putra-Mu demi 

sengsara-Nya yang pedih.  Berilah kepada mereka berkat-

Mu supaya mereka tidak kehilangan kasih dan harta iman 

suci, tetapi bersama dengan semua malaikat dan para 

kudus memuliakan kerahiman-Mu yang tak terhingga 

sepanjang masa. 

 Amin. 

 

8. Penutup             (berdiri) 

P : Semoga Tuhan beserta kita. 

U : Sekarang dan selama-lamanya. 

P : Semoga Allah Bapa Yang Maharahim, melindungi, 

membimbing dan memberkati kita, serta menghantar kita ke 

hidup yang kekal. 

U: Amin 

P : (†) Dalam Nama Bapa, dan Putera dan Roh Kudus. 

U : Amin. 

 

 Lagu Penutup : Yesus, Kau Andalanku 3 x 
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HARI KEEMPAT 
“Berdoa Bagi Orang Yang Belum Percaya Kepada Allah,  

Khususnya  Orang-Orang Yang Belum Mengenal Yesus” 

 

1. Lagu Pembukaan PS 717 (Bait 4 & 5)          (berdiri) 

 

2. Tanda Salib dan Salam 

 

P :  † Dalam Nama Bapa, Putra dan Roh Kudus 

U:   Amin. 

P :  Semoga Kerahiman Ilahi, Tuhan kita Yesus Kristus, cinta 

kasih Allah Bapa yang kekal, dalam persekutuan Allah 

Roh Kudus selalu beserta kita. 

U :  Sekarang dan selama-lamanya. 

 

3. Kata Pengantar 

 

P:  Saudara-saudari terkasih, pada Novena Kerahiman Ilahi Hari 

Keempat ini; “kita berdoa bagi orang-orang yang tidak 

beriman dan belum mengenal Allah” karena Yesus telah 

memikirkan mereka disaat-saat sengsara-Nya yang pedih, dan 

semangat mereka dimasa yang akan datang telah menghibur 

hati Yesus. 

 

P : Sabda Yesus kepada Santa Faustina : 

 “Hari ini, bawalah kepada-Ku orang-orang yang belum 

percaya kepada Allah, khususnya mereka yang belum 

mengenal Aku. 

 Merekapun telah Kupikirkan disaat-saat sengsara-Ku yang 

pedih, sedangkan semangat mereka di masa kemudian telah 

menghibur Hati-Ku. Benamkanlah mereka dalam lautan 

kerahiman-Ku”.(BCH #1216). 
 

 

4. Tobat             (berlutut) 

 

P : Marilah kita mempersiapkan hati kita untuk Novena ini 

dengan mengungkapkan tobat kita kepada Allah yang 

maharahim: 
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P : Tuhan Yesus, Engkau telah datang ke dunia untuk 

menyelamatkan umat manusia. 

 Tuhan kasihanilah kami dan seluruh dunia. 

U : Tuhan kasihanilah kami dan seluruh dunia. 

P : Tuhan Yesus, Engkau telah wafat disalib dan bangkit pada 

hari ketiga sehingga mematahkan kuasa dosa dan maut. 

 Kristus, Kasihanilah kami dan seluruh dunia. 

U : Kristus , kasihanilah kami dan seluruh dunia. 

P : Tuhan Yesus, darah dan air telah memancar dari hati-Mu yang 

kudus sebagai sumber kerahiman bagi kami. 

 Tuhan, kasihanilah kami dan seluruh dunia. 

U : Tuhan, kasihanilah kami dan seluruh dunia. 

P : Semoga Allah yang mahakuasa dan maharahim mengasihi 

kita, mengampuni dosa kita dan menghantar kita ke hidup 

yang kekal. 

U : Amin. 

 

 P.  Marilah Berdoa (didoakan bersama-sama) 

 

Yesus yang Maharahim, sumber cahaya bagi seluruh 

dunia, terimalah ke dalam hati-Mu yang berbelas kasih, 

jiwa-jiwa orang kafir yang tidak mau percaya dan yang 

belum mengenal Dikau. Semoga sinar cahaya rahmat-Mu 

menerangi mereka, supaya mereka bersama seluruh 

umat-Mu dapat memuji kerahiman-Mu untuk selama-

lamanya. 
 

Bapa yang kekal, pandanglah dengan mata penuh 

kerahiman pada jiwa-jiwa orang kafir dan yang mereka 

yang tidak percaya akan Engkau satu-satunya Allah yang 

benar, yang belum mengenal hati berbelaskasih Putera-

Mu dan Tuhan kami Yesus Kristus. Semoga mereka akan 

tertarik kepada cahaya terang Injil, sehingga dapat 

mengerti betapa bahagia mencintai Engkau dan memuji 

kerahiman-Mu untuk selama-lamanya. Amin 
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5. Bacaan Kitab Suci              (duduk) 
 

Bacaan dari Kitab Wahyu 21:5-8 

 

L:  Ia yang duduk di atas takhta itu berkata: "Lihatlah, Aku 

menjadikan segala sesuatu baru!" Dan firman-

Nya:"Tuliskanlah, karena segala perkataan ini adalah tepat 

dan benar. "Firman-Nya lagi kepadaku: "Semuanya telah 

terjadi. Aku adalah Alfa dan Omega, Yang Awal dan Yang 

Akhir. Orang yang haus akan Kuberi minum dengan cuma-

cuma dari mata air kehidupan. Barangsiapa menang,  ia 

akan memperoleh semuanya ini, dan Aku akan menjadi 

Allahnya dan ia akan menjadi anak-Ku. Tetapi orang-orang 

penakut, orang-orang yang tidak percaya,orang-orang keji, 

orang-orang pembunuh, orang-orang sundal, tukang-tukang 

sihir, penyembah-penyembah berhala dan semua pendusta, 

mereka akan mendapat bagian mereka di dalam lautan yang 

menyala-nyala oleh api dan belerang; inilah kematian yang 

kedua." 

 L:Demikianlah Sabdah Tuhan 

 U: Syukur kepada Allah 

 

6. Renungan Singkat 
(dipersiapkan renungan singkat sesuai dengan tema dan bacaan hari keempat) 

 

7. Koronka 
Berlutut 

 

P: Janji Yesus kepada Suster Faustina: 

"Doronglah jiwa-jiwa untuk mendaraskan Koronka yang telah 

Aku berikan kepadamu. Barangsiapa mendaraskannya akan 

menerima rahmat berlimpah di saat ajal. Apabila koronka ini 

didaraskan di hadapan seorang yang di ambang ajal, Aku akan 

berdiri di antara BapaKu dengan dia, bukan sebagai Hakim yang 

adil, melainkan sebagai Juruselamat yang Penuh Belas Kasih. 

Para imam akan menganjurkannya kepada para pendosa sebagai 

harapan keselamatan mereka yang terakhir.  
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Bahkan andai ada seorang pendosa yang paling keras hati 

sekalipun, jika ia mendaraskan koronka ini sekali saja, ia akan 

menerima rahmat dari belas kasih-Ku yang tak terhingga.  

Aku hendak menganugerahkan rahmat-rahmat yang tak 

terbayangkan kepada jiwa-jiwa yang percaya kepada kerahiman-

Ku. Melalui Koronka ini, engkau akan mendapatkan segala 

sesuatu, jika yang engkau minta itu sesuai dengan kehendak-Ku." 
 

Hening Sejenak Menyampaikan Intensi Pribadi……… 
 

Marilah kita berdoa koronka. 

 

Bapa Kami ... 

Salam Maria ... 

Aku Percaya ... 
 

 Kemudian pada manik besar (Bapa Kami) didoakan: 

  

Bapa yang kekal kupersembahkan kepada-Mu,  

Tubuh dan Darah,  

Jiwa dan Ke-Allahan Putera-Mu Yang terkasih  

Tuhan kami Yesus Kristus,  

sebagai pendamaian untuk dosa kami  

dan dosa seluruh dunia. 
 

Pada setiap sepuluhan manik kecil (Salam Maria) didoakan: 
 

Demi sengsara Yesus yang pedih; 

tunjukkanlah belaskasih-Mu kepada kami  

dan seluruh dunia. 
 

Diakhiri dengan tiga kali mengucapkan 
 

Allah yang kudus,  

kudus dan berkuasa,  

kudus dan kekal,  

kasihanilah kami dan seluruh dunia. Amin. 

 

 Yesus Raja Kerahiman Ilahi, Engkaulah Andalanku. 
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P : Marilah berdoa 

 

 Tuhan Yesus yang maharahim, cahaya seluruh dunia, 

terimalah dalam kediaman Hati-Mu yang penuh belas 

kasihan, jiwa-jiwa semua orang yang tidak mengenal 

Allah dan yang belum mengenal Engkau. 

 Semoga sinar rahmat-Mu menerangi mereka, supaya 

mereka pun bersama kami, memuliakan kerahiman-Mu 

yang ajaib, dan jangan membiarkan mereka terlepas dari 

kediaman Hati-Mu yang penuh belas kasihan.  

 Dengan memohon belas kasih, kami berdoa . 

 

 U :Bapa yang kekal, pandanglah dengan mata kerahiman-

Mu jiwa-jiwa semua orang yang belum mengenal Engkau, 

tetapi yang sudah tertampung dalam Hati Yesus yang 

maharahim. Tariklah mereka kepada terang Injil. Mereka 

tidak tahu, betapa bahagianya mengasihi Engkau. 

Buatlah supaya mereka pun memuliakan kelimpahan 

kerahiman-Mu untuk selama-lamanya. 

 Amin. 

 

9. Penutup             (berdiri) 

 

P : Semoga Tuhan beserta kita. 

U : Sekarang dan selama-lamanya. 

P: Semoga Allah Bapa Yang Maharahim, melindungi, 

membimbing dan memberkati kita, serta menghantar kita ke 

hidup yang kekal. 

U: Amin 

 

P : (†) Dalam Nama Bapa, dan Putera dan Roh Kudus. 

 

U : Amin. 

 

 Lagu Penutup : Yesus, Kau Andalanku 3 x 
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HARI KELIMA 
“Berdoa Bagi Orang-Orang Yang Tersesat dan Yang memisahkan Diri dari 

Gereja” 

 
 

1. Lagu Pembukaan PS 601                       (berdiri) 

 

2. Tanda Salib dan Salam 

 

P :  † Dalam Nama Bapa, Putra dan Roh Kudus 

U:   Amin 

P :  Semoga Kerahiman Ilahi, Tuhan kita Yesus Kristus, cinta 

kasih Allah Bapa yang kekal, dalam persekutuan Allah 

Roh Kudus selalu beserta kita. 
 

U : Sekarang dan selama-lamanya. 
 

3. Kata Pengantar 

P:  Saudara-saudari terkasih, pada Novena Kerahiman Ilahi Hari 

Kelima ini; “kita berdoa bagi jiwa orang-orang yang tersesat 

dan yang memisahkan diri dari Gereja”, karena pada waktu 

sengsara-Nya yang pedih, merekalah yang mengoyakkan 

Tubuh dan Hati Yesus yaitu Gereja. Dan ketika mereka 

kembali ke Gereja maka hati Yesus akan menjadi sembuh dan 

sengsara-Nya akan menjadi ringan. 
 

P : Sabda Yesus kepada Santa Faustina : 

 “Hari ini, bawalah kepada-Ku orang-orang yang belum 

percaya kepada Allah, khususnya mereka yang belum 

mengenal Aku. 

 Merekapun telah Kupikirkan disaat-saat sengsara-Ku yang 

pedih, sedangkan semangat mereka di masa kemudian telah 

menghibur Hati-Ku. Benamkanlah mereka dalam lautan 

kerahiman-Ku”.(BCH #1216). 
 

 Yesus juga bersabda: 

 “Hari ini, bawalah kepada-Ku jiwa-jiwa saudara-saudara 

yang terpisah, dan benamkanlah mereka dalam lautan 

kerahiman-Ku. Pada waktu sengsara yang pedih, mereka 

mengoyakkan tubuh dan Hati-Ku, yaitu Gereja-Ku.  
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 Bila mereka kembali dan bersatu dengan Gereja, luka-luka-

Ku menjadi sembuh, sehingga sengsara-Ku menjadi lebih 

ringan”.(BCH #1218). 

 

4. Tobat             (berlutut) 

P : Marilah kita mempersiapkan hati kita untuk Novena ini 

dengan mengungkapkan tobat kita kepada Allah yang 

maharahim: 

P : Tuhan Yesus, Engkau telah datang ke dunia untuk 

menyelamatkan umat manusia. 

 Tuhan kasihanilah kami dan seluruh dunia. 

U : Tuhan kasihanilah kami dan seluruh dunia. 

P : Tuhan Yesus, Engkau telah wafat disalib dan bangkit pada 

hari ketiga sehingga mematahkan kuasa dosa dan maut. 

 Kristus, Kasihanilah kami dan seluruh dunia. 

U : Kristus , kasihanilah kami dan seluruh dunia. 

P : Tuhan Yesus, darah dan air telah memancar dari hati-Mu yang 

kudus sebagai sumber kerahiman bagi kami. 

 Tuhan, kasihanilah kami dan seluruh dunia. 

U : Tuhan, kasihanilah kami dan seluruh dunia. 

P : Semoga Allah yang mahakuasa dan maharahim mengasihi 

kita, mengampuni dosa kita dan menghantar kita ke hidup 

yang kekal. 

U : Amin. 

 

 P.  Marilah Berdoa (didoakan bersama-sama) 

menghindar dari Gereja Katolik, karena salah Yesus yang 

Maharahim, Engkaulah sumber segala kebaikan dan 

tidak akan menolak permintaan orang yang dengan 

rendah hati memohon terang-Mu. Terimalah ke dalam 

kemah hati-Mu yang maharahim jiwa-jiwa orang yang 

tersesat dan iman yang sejati dan benar yang memisahkan 

diri dari Gereja Katolik. Rangkulah mereka dengan 

terang-Mu ke dalam persatuan dengan Gereja Katolik, 

supaya mereka bersama seluruh umat-Mu memuji 

kelimpahan kerahiman-Mu selama-lamanya.  
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Bapa yang kekal, pandanglah dengan mata penuh 

kerahiman keapda jiwa-jiwa orang yang tersesat dari 

iman dan yang memanfaatkan rahmat-Mu.  

Mereka dengan keras kepala mempertahankan pendapat 

mereka yang salah. Janganlah memperhitungkan 

kejahatan mereka demi cinta dan penderitaan Putera-Mu 

yang pahit itu. Sebelum menelan sengsara, dengan sangat 

Yesus berdoa, “Supaya mereka semua menjadi satu.” 

Tolonglah supaya secepat mungkin mereka kembali ke 

pangkuan Gereja-Mu dan bersama seluruh umat-Mu 

memuliakan kerahiman-Mu untuk selama-lamanya.  

Amin 

 

5. Bacaan Kitab Suci             (duduk) 

 

Bacaan dari Surat Rasul Paulus Kepada Jeamaat di Efesus 4:2-7 ; 

Ef4:11-16  

 

L:  Hendaklah kamu selalu rendah hati, lemah lembut, dan 

sabar. Tunjukkanlah kasihmu dalam hal saling membantu. 

Dan berusahalah memelihara kesatuan  Roh oleh ikatan 

damai sejahtera: satu tubuh,  dan satu Roh, sebagaimana 

kamu telah dipanggil kepada satu pengharapan yang 

terkandung dalam panggilanmu, satu Tuhan satu iman, satu 

baptisan, satu Allah dan Bapa dari semua, Allah yang di atas 

semua dan oleh semua dan di dalam semua. Tetapi kepada 

kita masing-masing telah dianugerahkan kasih karunia 

menurut ukuran pemberian Kristus. Dan Ialah yang 

memberikan baik rasul-rasul  maupun nabi-nabi, baik 

pemberita-pemberita Injil  maupun gembala-gembala dan 

pengajar-pengajar, untuk memperlengkapi orang-orang 

kudus bagi pekerjaan pelayanan, bagi pembangunan tubuh 

Kristus, sampai kita semua telah mencapai kesatuan  iman 

dan pengetahuan yang benar tentang Anak Allah, 

kedewasaan penuh, dan tingkat pertumbuhan yang sesuai 

dengan kepenuhan Kristus, sehingga kita bukan lagi anak-

anak yang diombang-ambingkan oleh rupa-rupa angin 

pengajaran, oleh permainan palsu manusia dalam kelicikan 



Paroki Kerahiman Ilahi, Tiban - Batam                   24 

mereka yang menyesatkan, tetapi dengan teguh berpegang 

kepada kebenaran di dalam kasih kita bertumbuh di dalam 

segala hal ke arah Dia, Kristus, yang adalah Kepala.  

 Dari pada-Nyalah seluruh tubuh,--yang rapih tersusun dan 

diikat menjadi satu oleh pelayanan semua bagiannya, sesuai 

dengan kadar pekerjaan tiap-tiap anggota--menerima 

pertumbuhannya dan membangun dirinya dalam kasih. 
 

 L:  Demikianlah Sabdah Tuhan 

 U: Syukur kepada Allah 

 

6. Renungan Singkat 
(dipersiapkan renungan singkat sesuai dengan tema dan bacaan hari kelima) 

 

7. Koronka                      (berlutut) 

 

P: Janji Yesus kepada Suster Faustina: 

 

"Doronglah jiwa-jiwa untuk mendaraskan Koronka yang telah 

Aku berikan kepadamu. Barangsiapa mendaraskannya akan 

menerima rahmat berlimpah di saat ajal. Apabila koronka ini 

didaraskan di hadapan seorang yang di ambang ajal, Aku akan 

berdiri di antara BapaKu dengan dia, bukan sebagai Hakim yang 

adil, melainkan sebagai Juruselamat yang Penuh Belas Kasih. 

Para imam akan menganjurkannya kepada para pendosa sebagai 

harapan keselamatan mereka yang terakhir. Bahkan andai ada 

seorang pendosa yang paling keras hati sekalipun, jika ia 

mendaraskan koronka ini sekali saja, ia akan menerima rahmat 

dari belas kasih-Ku yang tak terhingga. Aku hendak 

menganugerahkan rahmat-rahmat yang tak terbayangkan kepada 

jiwa-jiwa yang percaya kepada kerahiman-Ku. Melalui Koronka 

ini, engkau akan mendapatkan segala sesuatu, jika yang engkau 

minta itu sesuai dengan kehendak-Ku." 

 

Hening Sejenak Menyampaikan Intensi Pribadi……… 
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Marilah kita berdoa koronka. 

 

Bapa Kami ... 

Salam Maria ... 

Aku Percaya ... 

 

 Kemudian pada manik besar (Bapa Kami) didoakan:  

 

Bapa yang kekal kupersembahkan kepada-Mu,  

Tubuh dan Darah,  

Jiwa dan Ke-Allahan Putera-Mu Yang terkasih  

Tuhan kami Yesus Kristus,  

sebagai pendamaian untuk dosa kami  

dan dosa seluruh dunia. 

Pada setiap sepuluhan manik kecil (Salam Maria) didoakan: 

 

Demi sengsara Yesus yang pedih;  

tunjukkanlah belaskasih-Mu kepada kami  

dan seluruh dunia. 

 

Diakhiri dengan tiga kali mengucapkan 

 

Allah yang kudus,  

kudus dan berkuasa,  

kudus dan kekal,  

kasihanilah kami dan seluruh dunia. Amin 

 

 Yesus Raja Kerahiman Ilahi, Enkaulah Andalanku. 

 

P : Marilah berdoa 

 Tuhan Yesus yang maharahim, Engkau kebaikan-Mu tak 

terbatas, Engkau tidak menolak memberi terang kepada 

mereka yang memintanya kepada-Mu.   

 Terimalah ke dalam kediaman Hati-Mu yang penuh belas 

kasihan,jiwa-jiwa saudara yang terpisah dengan kami, 

dan tariklah mereka dengan terang-Mu kepada persatuan 

dengan Gereja.  
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 Jangan melepaskan mereka dari kediaman Hati-Mu yang 

maharahim, dan buatlah agar mereka pun memuliakan 

kelimpahan kerahiman-Mu. Dengan penuh hormat, kami 

berdoa. 

 

 

U : Bapa yang kekal, pandanglah dengan mata kerahiman-

Mu jiwa semua saudara yang terpisah, terutama mereka 

yang memboroskan kebaikan-Mu dan menyia-nyiakan 

rahmat-Mu dengan tetap tinggal dalam kesesatan. 

 Janganlah memandang kesalahan-kesalahan mereka, 

melainkan kasih Putra-Mu serta sengsara-Nya yang pahit, 

yang ditanggung-Nya bagi mereka, sebab mereka pun 

tertampung dalam Hati Yesus yang maharahim. 

 Buatlah agar mereka pun memuliakan kerahiman-Mu 

untuk selama-lamanya. Amin. 

 

8. Penutup             (berdiri) 

 

P : Semoga Tuhan beserta kita. 

 

U : Sekarang dan selama-lamanya. 

 

P : Semoga Allah Bapa Yang Maharahim, melindungi, 

membimbing dan memberkati kita, serta menghantar kita ke 

hidup yang kekal. 

 

U: Amin 

 

P : (†) Dalam Nama Bapa, dan Putera dan Roh Kudus. 

 

U : Amin. 

 

 Lagu Penutup : Yesus, Kau Andalanku 3 x 
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HARI KEENAM 
“Berdoa Bagi Jiwa –Jiwa Yang Lemah Lembut dan Rendah Hati,  

Serta Jiwa Anak-Anak” 

 

 

1. Lagu Pembukaan PS 338                       (berdiri) 

 

2. Tanda Salib dan Salam 

 

P :  † Dalam Nama Bapa, Putra dan Roh Kudus 

U:   Amin. 

P :  Semoga Kerahiman Ilahi, Tuhan kita Yesus Kristus, cinta 

kasih Allah Bapa yang kekal, dalam persekutuan Allah 

Roh Kudus selalu beserta kita. 

U :  Sekarang dan selama-lamanya. 

 

3. Kata Pengantar 

 

P:  Saudara-saudari terkasih, pada Novena Kerahiman Ilahi Hari 

Keenam ini; “kita berdoa bagi Jiwa-jiwa yang lemah lembut 

dan rendah hati serta jiwa anak-anak kecil”, orang-orang 

seperti yang dimaksudkan oleh Yesus bahwa jiwa-jiwa 

mereka paling serupa dengan hati Yesus, mereka telah 

menguatkan Yesus pada saat-saat pedih ajal-Nya. 

 

P : Sabda Yesus kepada Santa Faustina : 

 

 “Hari ini, bawalah kepada-Ku jiwa-jiwa orang yang lemah 

lembut dan rendah hati serta anak-anak kecil, dan 

benamkanlah mereka dalam kerahiman-Ku. Jiwa-jiwa itu 

paling serupa dengan Hati-Ku. Merekalah yang menguatkan 

Aku pada saat-saat pedih ajal-Ku.  Aku melihat mereka 

sebagai malaikat-malaikat dunia yang akan berjaga-jaga 

sekitar altar-altar-Ku. Aku mencurahkan karunia-karunia-Ku 

atas mereka itu.  
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 Karunia-Ku hanya dapat diterima orang yang rendah hati. 

Orang yang rendah hatinya Kulimpahi kepercayaan-

Ku”.(BCH #1220). 

 

4. Tobat                  (berlutut) 

 

P : Marilah kita mempersiapkan hati kita untuk Novena ini 

dengan mengungkapkan tobat kita kepada Allah yang 

maharahim: 

P : Tuhan Yesus, Engkau telah datang ke dunia untuk 

menyelamatkan umat manusia. 

 Tuhan kasihanilah kami dan seluruh dunia. 

U : Tuhan kasihanilah kami dan seluruh dunia. 

P : Tuhan Yesus, Engkau telah wafat disalib dan bangkit pada 

hari ketiga sehingga mematahkan kuasa dosa dan maut. 

 Kristus, Kasihanilah kami dan seluruh dunia. 

U : Kristus , kasihanilah kami dan seluruh dunia. 

P : Tuhan Yesus, darah dan air telah memancar dari hati-Mu yang 

kudus sebagai sumber kerahiman bagi kami. 

 Tuhan, kasihanilah kami dan seluruh dunia. 

U : Tuhan, kasihanilah kami dan seluruh dunia. 

P : Semoga Allah yang mahakuasa dan maharahim mengasihi 

kita, mengampuni dosa kita dan menghantar kita ke hidup 

yang kekal. 

U : Amin. 

 

 P: Marilah Berdoa (didoakan bersama-sama) 

 

Yesus yang Maharahim, Engkau pernah mengatakan, “ 

Belajarlah dari pada-Ku, karena Aku lemah lembut dan 

rendah hati." (Mat11:29). Terimalah ke dalam kemah 

hati-Mu yang Maharahim, jiwa anak-anak kecil dan 

semua mereka yang menjadi seperti anak kecil dalam hal 

kelemahlembutan dan kerendahan hati. Mereka membuat 

surga mengagumkan dan mereka menjadi seperti bunga 

harum di hadapan takhta Bapa di surga. Buatlah supaya 

mereka selalu hadir dalam hati-Mu dan selalu memuji 

Kerahiman Illahi-Mu. 
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Bapa yang kekal, pandanglah dengan mata penuh 

Kerahiman pada jiwa anak-anak kecil dan jiwa-jiwa 

orang-orang yang lemah lembut dan rendah hati karena 

mereka menjadi seperti Putera-Mu, yang dengan 

keharuman-Nya yang utama, mereka mengitari takhta-

Mu. Bapa yang Maharahim, kami mohon dengan penuh 

harapan, supaya melalui cinta dan kegembiraan, Engkau 

bertakhta dalam hati mereka. Berkatilah seluruh dunia, 

supaya semua orang memuji kerahiman-Mu untuk 

selama-lamanya.  

Amin 

 

5. Bacaan Kitab Suci            (duduk) 

 

Bacaan dari Injil Lukas 18:15-17 

 

L:  Maka datanglah orang-orang membawa anak-anaknya yang 

kecil kepada Yesus, supaya Ia menjamah mereka. Melihat 

itu murid-murid-Nya memarahi orang-orang itu. Tetapi 

Yesus memanggil mereka dan berkata: "Biarkanlah anak-

anak itu datang kepada-Ku, dan jangan kamu menghalang-

halangi mereka, sebab orang-orang yang seperti itulah yang 

empunya Kerajaan Allah. Aku berkata kepadamu: 

Sesungguhnya barangsiapa tidak menyambut Kerajaan 

Allah seperti seorang anak kecil, ia tidak akan masuk ke 

dalamnya." 

 L: Demikianlah Sabdah Tuhan 

 U: Syukur kepada Allah 

 

6. Renungan Singkat 
(dipersiapkan renungan singkat sesuai dengan tema dan bacaan hari keenam) 
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7. Koronka                   (berlutut)

   

P: Janji Yesus kepada Suster Faustina: 

"Doronglah jiwa-jiwa untuk mendaraskan Koronka yang telah 

Aku berikan kepadamu. Barangsiapa mendaraskannya akan 

menerima rahmat berlimpah di saat ajal.  

Apabila koronka ini didaraskan di hadapan seorang yang di 

ambang ajal, Aku akan berdiri di antara BapaKu dengan dia, 

bukan sebagai Hakim yang adil, melainkan sebagai Juruselamat 

yang Penuh Belas Kasih. Para imam akan menganjurkannya 

kepada para pendosa sebagai harapan keselamatan mereka yang 

terakhir. Bahkan andai ada seorang pendosa yang paling keras 

hati sekalipun, jika ia mendaraskan koronka ini sekali saja, ia 

akan menerima rahmat dari belas kasih-Ku yang tak terhingga.  

Aku hendak menganugerahkan rahmat-rahmat yang tak 

terbayangkan kepada jiwa-jiwa yang percaya kepada kerahiman-

Ku. Melalui Koronka ini, engkau akan mendapatkan segala 

sesuatu, jika yang engkau minta itu sesuai dengan kehendak-Ku." 
 

Hening Sejenak Menyampaikan Intensi Pribadi……… 
 

Marilah kita berdoa koronka. 

 

Bapa Kami ... 

Salam Maria ... 

Aku Percaya ... 
 

 Kemudian pada manik besar (Bapa Kami) didoakan:  
 

Bapa yang kekal kupersembahkan kepada-Mu,  

Tubuh dan Darah,  

Jiwa dan Ke-Allahan Putera-Mu Yang terkasih  

Tuhan kami Yesus Kristus,  

sebagai pendamaian untuk dosa kami  

dan dosa seluruh dunia. 
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Pada setiap sepuluhan manik kecil (Salam Maria) didoakan: 

 

Demi sengsara Yesus yang pedih;  

tunjukkanlah belaskasih-Mu kepada kami  

dan seluruh dunia. 

 

Diakhiri dengan tiga kali mengucapkan 

 

Allah yang kudus,  

kudus dan berkuasa,  

kudus dan kekal,  

kasihanilah kami dan seluruh dunia. Amin. 

 

 Yesus Raja Kerahiman Ilahi, Engkaulah Andalanku 

 

P : Marilah berdoa... 

 

 Tuhan Yesus yang maharahim, Engkau sendiri telah berkata, 

Belajarlah pada-Ku karena Aku lemah lembut dan rendah 

hati. Terimalah dalam kediaman Hati-Mu yang penuh belas 

kasihan, jiwa-jiwa orang yang lemah lembut dan jiwa-jiwa 

anak-anak kecil. Jiwa-jiwa itu memukau seluruh surga dan 

secara khusus diperkenankan oleh Bapa surgawi. Jiwa-jiwa itu 

berdiam tetap dalam Hati-Mu yang penuh belas kasihan, dan 

tanpa henti-hentinya mengidungkan madah kasih dan 

kerahiman selama-lamanya. Dengan penuh hormat kami 

memuliakan bapa dengan berdoa. 

 

U : Bapa yang kekal, pandanglah dengan mata kerahiman, jiwa-

jiwa yang lemah lembut, rendah hati serta anak-anak kecil 

yang tertampung dalam Hati Yesus yang maharahim. Jiwa-

jiwa itu paling serupa dengan Putra-Mu, keharuman jiwa-jiwa 

itu naik dari bumi dan sampai ke tahta-Mu. Bapa kerahiman 

dan segala kebaikan, demi kasih dan perkenan-Mu kepada 

jiwa-jiwa itu, kami mohon dengan sangat, berkatilah seluruh 

dunia agar semua jiwa bersama-sama memuliakan kerahiman-

Mu selama-lamanya. Amin. 
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8. Penutup               (berdiri) 

 

P : Semoga Tuhan beserta kita. 

 

U : Sekarang dan selama-lamanya. 

 

P : Semoga Allah Bapa Yang Maharahim, melindungi, 

membimbing dan memberkati kita, serta menghantar kita ke 

hidup yang kekal. 

 

U: Amin 

 

P : (†) Dalam Nama Bapa, dan Putera dan Roh Kudus. 

U : Amin. 

 

 Lagu Penutup : Yesus, Kau Andalanku 3 x 
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HARI KETUJUH 
“Berdoa Bagi Jiwa-Jiwa Yang Menghormati dan Memuliakan Kerahiman Allah” 

 

 

1. Lagu Pembukaan PS 561 (Bait 1 & 2)                     (berdiri) 

 

2. Tanda Salib dan Salam 

 

P :  † Dalam Nama Bapa, Putra dan Roh Kudus 

U:   Amin. 
 

P :  Semoga Kerahiman Ilahi, Tuhan kita Yesus Kristus, cinta 

kasih Allah Bapa yang kekal, dalam persekutuan Allah 

Roh Kudus selalu beserta kita. 
 

U : Sekarang dan selama-lamanya. 

 

1. Kata Pengantar 
 

P:  Saudara-saudari terkasih, pada Novena Kerahiman Ilahi Hari 

Ketujuh ini; “kita berdoa bagi Jiwa-jiwa yang secara khusus 

menghormati dan memuliakan kerahiman Allah”, Jiwa-jiwa 

orang-orang seperti ini akan paling menderita karena sengsara 

Yesus dan menembus paling dalam ke dalam Roh Yesus. Dan 

dalam hidup yang akan datang jiwa-jiwa khusus ini akan 

bersinar memancarkan sinar yang istimewa, seorangpun dari 

jiwa orang-orang ini tidak akan mengalami siksaan. Dan 

masing-masing jiwa secara khusus akan dibela Yesus pada 

saat kematiaanya. 
 

P : Sabda Yesus kepada Santa Faustina : 

 “Hari ini, antarkanlah kepada-Ku jiwa-jiwa yang secara 

khusus menghormati dan memuliakan kerahiman-Ku, dan 

benamkanlah mereka dalam kerahiman-Ku. Jiwa-jiwa itu 

paling menderita karena sengsara-Ku dan menembus masuk 

secara paling dalam ke dalam Roh-Ku. Dalam hidup yang 

akan dating, jiwa-jiwa itu akan bersinar memancarkan terang 

yang istimewa. Seorangpun dari mereka tidak akan 

mengalami api neraka.  
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 Masing-masing jiwa itu akan Kubela secara khusus pada saat 

kematiannya”. (BCH #1224). 

 

2. Tobat.            (berlutut) 

 

P : Marilah kita mempersiapkan hati kita untuk Novena ini 

dengan mengungkapkan tobat kita kepada Allah yang 

maharahim: 

P : Tuhan Yesus, Engkau telah datang ke dunia untuk 

menyelamatkan umat manusia. 

 Tuhan kasihanilah kami dan seluruh dunia. 

U : Tuhan kasihanilah kami dan seluruh dunia. 

P : Tuhan Yesus, Engkau telah wafat disalib dan bangkit pada 

hari ketiga sehingga mematahkan kuasa dosa dan maut. 

 Kristus, Kasihanilah kami dan seluruh dunia. 

U : Kristus , kasihanilah kami dan seluruh dunia. 

P : Tuhan Yesus, darah dan air telah memancar dari hati-Mu yang 

kudus sebagai sumber kerahiman bagi kami. 

 Tuhan, kasihanilah kami dan seluruh dunia. 

U : Tuhan, kasihanilah kami dan seluruh dunia. 

P : Semoga Allah yang mahakuasa dan maharahim mengasihi 

kita, mengampuni dosa kita dan menghantar kita ke hidup 

yang kekal. 

U : Amin. 

 

P: Marilah Berdoa (didoakan bersama-sama) 

 

Yesus yang Maharahim, hati-Mu adalah inti cinta kasih. 

Terimalah ke dalam kemah hati-Mu yang Maharahim jiwa-

jiwa yang secara khusus menghormati dan memuji kebesaran 

kerahiman Illahi-Mu. Mereka membutuhkan kekuatan Allah, 

karena mereka berada dalam penderitaan dan kesulitan 

besar bersama Kristus, memikul seluruh bangsa manusia. 

Rangkulah mereka dengan kerahiman-Mu yang besar dan 

tolonglah mereka dengan rahmat kesetiaan, keberanian dan 

kesabaran. 
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Bapa yang kekal, pandanglah dengan mata penuh kerahiman 

pada jiwa orang-orang yang secara khusus memuji dan 

menghormati sifat-Mu yang paling inti, yaitu kerahiman-Mu 

yang tak terduga. Mulut mereka penuh dengan nyanyian 

puji-pujian akan kemuliaan-Mu. Tangan mereka penuh 

dengan perbuatan belas kasih terhadap sesama. Kami mohon 

supaya Engkau menunjukkan kepada mereka kerahiman-Mu 

sesuai harapan mereka pada-Mu dan sesuai dengan janji-Mu, 

bahwa Engkau akan selalu membela mereka dalam 

kemuliaan-Mu terutama pada jam kematian mereka. Amin 

 

3. Bacaan Kitab Suci             (duduk) 

Bacaan dari Injil Lukas 7:36-50 

L:  Bacaan Dari Injil Lukas 

 

“Yesus diurapi oleh perempuan berdosa” 

Seorang Farisi mengundang Yesus untuk datang makan di 

rumahnya. Yesus datang ke rumah orang Farisi itu, lalu 

duduk makan. Di kota itu ada seorang perempuan yang 

terkenal sebagai seorang berdosa. Ketika perempuan itu 

mendengar, bahwa Yesus sedang makan di rumah orang 

Farisi itu, datanglah ia membawa sebuah buli-buli pualam 

berisi minyak wangi. Sambil menangis  ia pergi berdiri di 

belakang Yesus dekat kaki-Nya, lalu membasahi kaki-Nya 

itu dengan air matanya dan menyekanya dengan rambutnya, 

kemudian ia mencium kaki-Nya dan meminyakinya dengan 

minyak wangi itu. Ketika orang Farisi yang mengundang 

Yesus melihat hal itu, ia berkata dalam hatinya: "Jika Ia ini 

nabi, tentu Ia tahu, siapakah dan orang apakah perempuan 

yang menjamah-Nya ini; tentu Ia tahu, bahwa perempuan itu 

adalah seorang berdosa." Lalu Yesus berkata kepadanya: 

"Simon, ada yang hendak Kukatakan kepadamu." Sahut 

Simon: "Katakanlah, Guru." "Ada dua orang yang berhutang 

kepada seorang pelepas uang. Yang seorang berhutang lima 

ratus dinar, yang lain lima puluh. Karena mereka tidak 

sanggup membayar, maka ia menghapuskan hutang kedua 

orang itu. Siapakah di antara mereka yang akan terlebih 

mengasihi dia?"  
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Jawab Simon: "Aku kira dia yang paling banyak dihapuskan 

hutangnya." Kata Yesus kepadanya: "Betul pendapatmu 

itu." Dan sambil berpaling kepada perempuan itu, Ia berkata 

kepada Simon: "Engkau lihat perempuan ini? Aku masuk ke 

rumahmu, namun engkau tidak memberikan Aku air untuk 

membasuh kaki-Ku, s  tetapi dia membasahi kaki-Ku 

dengan air mata dan menyekanya dengan rambutnya. 

Engkau tidak mencium Aku, tetapi sejak Aku masuk ia tiada 

henti-hentinya mencium kaki-Ku. Engkau tidak meminyaki 

kepala-Ku dengan minyak, tetapi dia meminyaki kaki-Ku 

dengan minyak wangi.  Sebab itu Aku berkata kepadamu: 

Dosanya yang banyak itu. telah diampuni, sebab ia telah 

banyak berbuat kasih. Tetapi orang yang sedikit diampuni, 

sedikit juga ia berbuat kasih."Lalu Ia berkata kepada 

perempuan itu: "Dosamu telah diampuni." Dan mereka, 

yang duduk makan bersama Dia, berpikir dalam hati 

mereka: "Siapakah Ia ini, sehingga Ia dapat mengampuni 

dosa?" Tetapi Yesus berkata kepada perempuan itu: 

"Imanmu telah menyelamatkan engkau, pergilah dengan 

selamat!" 
 

 L: Demikianlah Sabdah Tuhan 

 U: Syukur kepada Allah 
 

4. Renungan Singkat 
(dipersiapkan renungan singkat sesuai dengan tema dan bacaan hari ketujuh) 

 

5. Koronka            (berlutut) 
 

P: Janji Yesus kepada Suster Faustina: 

"Doronglah jiwa-jiwa untuk mendaraskan Koronka yang telah 

Aku berikan kepadamu. Barangsiapa mendaraskannya akan 

menerima rahmat berlimpah di saat ajal. Apabila koronka ini 

didaraskan di hadapan seorang yang di ambang ajal, Aku akan 

berdiri di antara BapaKu dengan dia, bukan sebagai Hakim yang 

adil, melainkan sebagai Juruselamat yang Penuh Belas Kasih. 

Para imam akan menganjurkannya kepada para pendosa sebagai 

harapan keselamatan mereka yang terakhir.  
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Bahkan andai ada seorang pendosa yang paling keras hati 

sekalipun, jika ia mendaraskan koronka ini sekali saja, ia akan 

menerima rahmat dari belas kasih-Ku yang tak terhingga. Aku 

hendak menganugerahkan rahmat-rahmat yang tak terbayangkan 

kepada jiwa-jiwa yang percaya kepada kerahiman-Ku.  

Melalui Koronka ini, engkau akan mendapatkan segala sesuatu, 

jika yang engkau minta itu sesuai dengan kehendak-Ku." 

 

Hening Sejenak Menyampaikan Intensi Pribadi……… 
 

Marilah kita berdoa koronka.  

Bapa Kami ... 

Salam Maria ... 

Aku Percaya ... 
 

 Kemudian pada manik besar (Bapa Kami) didoakan:  

Bapa yang kekal kupersembahkan kepada-Mu,  

Tubuh dan Darah,  

Jiwa dan Ke-Allahan Putera-Mu Yang terkasih  

Tuhan kami Yesus Kristus,  

sebagai pendamaian untuk dosa kami  

dan dosa seluruh dunia. 

 

Pada setiap sepuluhan manik kecil (Salam Maria) didoakan: 

Demi sengsara Yesus yang pedih;  

tunjukkanlah belaskasih-Mu kepada kami  

dan seluruh dunia. 
 

Diakhiri dengan tiga kali mengucapkan 

Allah yang kudus,  

kudus dan berkuasa,  

kudus dan kekal,  

kasihanilah kami dan seluruh dunia. Amin. 
 

 Yesus Raja Kerahiman Ilahi, Engkaulah Andalanku. 

 

P : Marilah berdoa. 

 Tuhan Yesus yang maharahim, Hati-Mu kasih semata-

mata. Terimalah ke dalam Hati-Mu yang penuh belas 
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kasihan, jiwa-jiwa yang secara khusus menghormati dan 

memuliakan kebesaran kerahiman-Mu.  

 Jiwa-jiwa itu tangguh karena berkekuatan Allah sendiri, 

dalam siksaan dan dalam hambatan apapun mereka maju 

terus karena mengandalkan kerahiman-Mu. Jiwa-jiwa itu 

dipersatukan dengan yesus serta memikul umat manusia 

atas bahu mereka. Jiwa-jiwa itu tidak akan diadili secara 

keras, tetapi kerahiman-Mu akan meliputi mereka pada 

saat ajal mereka. Dengan penuh iman, kami berdoa. 

U : Bapa yang kekal, pandanglah dengan mata kerahiman, 

jiwa-jiwa yang memuliakan dan menghormatisifat-Mu 

yang paling agung, yaitu kerahiman-Mu yang tak 

terbatas, dan yang telah tertampung dalam Hati Yesus 

yang maharahim. Jiwa-jiwa itu adalah injil yang hidup, 

tangan mereka penuh dengan perbuatan-perbuatan belas 

kasihan, sedangkan hati mereka yang penuh suka cita 

mengidungkan lagu kerahiman bagi Yang Mahatinggi. 

Kami mohon kepada-Mu, ya Allah, tunjukkanlah kepada 

mereka kerahiman-Mu seturut kepercayaan dan 

pengharapan yang mereka tujukan kepada-Mu. Biarlah 

tergenapi pada mereka janji Yesus yang telah bersabda, 

bahwa jiwa-jiwa yang akan memuliakan kerahiman-Nya 

yang tak terselami, akan dibela oleh-Nya sendiri sebagai 

kemuliaan-Nya sendiri dalam hidup ini, khususnya pada 

saat ajal mereka. 

 Amin. 

 

6. Penutup            (berdiri) 

P : Semoga Tuhan beserta kita. 

U : Sekarang dan selama-lamanya. 

P : Semoga Allah Bapa Yang Maharahim, melindungi, 

membimbing dan memberkati kita, serta menghantar kita ke 

hidup yang kekal. 

U: Amin 

P : (†) Dalam Nama Bapa, dan Putera dan Roh Kudus. 

U : Amin. 

 

 Lagu Penutup : Yesus, Kau Andalanku 3 x 
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HARI KEDELAPAN 
“Berdoa Bagi Jiwa-Jiwa di Purgatori/Api Penyucian” 

 

 

1. Lagu Pembukaan PS 600 (Bait 1 & 3)          (berdiri) 

 

2. Tanda Salib dan Salam 

P :  † Dalam Nama Bapa, Putra dan Roh Kudus 

U:   Amin 

P :  Semoga Kerahiman Ilahi, Tuhan kita Yesus Kristus, cinta 

kasih Allah Bapa yang kekal, dalam persekutuan Allah 

Roh Kudus selalu beserta kita. 

U :  Sekarang dan selama-lamanya. 

 

3. Kata Pengantar 

 

P:  Saudara-saudari terkasih, pada Novena Kerahiman Ilahi Hari 

Kedelapan ini; “kita berdoa bagi Jiwa-jiwa yang dipenjarakan 

di Api Penyucian/Purgatori” agar aliran darah Yesus 

menyejukkan mereka yang kepanasan, karena semua jiwa-

jiwa ini Yesus sangat mengasihinya. Dengan doa-doa ini kita 

mempercepat kehidupan jiwa-jiwa di api penyucian untuk 

mengalami kebahagiaan kekal di surga. 

 

P : Sabda Yesus kepada Santa Faustina : 

“Hari ini, bawalah kepada-Ku jiwa-jiwa yang berada dalam 

kurungan api penyucian, dan benamkanlah mereka dalam 

samudera kerahiman-Ku. Biarlah aliran-aliran Darah-Ku 

menyejukkan mereka yang kepanasan. Semua jiwa itu sangat 

Kukasihi. Mereka sedang menebus keadilan-Ku. Engkau 

mampu memberi kelegaan kepada mereka.  

Ambillah dari perbendaharaan Gereja segala indulgensi dan 

persembahkanlah itu bagi mereka. Oh, seandainya engkau 

mengetahui sengsara mereka, tentu tanpahenti-hentinya demi 

mereka itu, akan kau persembahkan amal rohani serta 

membayar lunas hutang-hutang mereka terhadap keadilan-

Ku”. (BCH #1226). 
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4. Tobat           (berlutut) 

 

P : Marilah kita mempersiapkan hati kita untuk Novena ini 

dengan mengungkapkan tobat kita kepada Allah yang 

maharahim: 

 

P : Tuhan Yesus, Engkau telah datang ke dunia untuk 

menyelamatkan umat manusia. 

 Tuhan kasihanilah kami dan seluruh dunia. 

U : Tuhan kasihanilah kami dan seluruh dunia. 

P : Tuhan Yesus, Engkau telah wafat disalib dan bangkit pada 

hari ketiga sehingga mematahkan kuasa dosa dan maut. 

 Kristus, Kasihanilah kami dan seluruh dunia. 

U : Kristus , kasihanilah kami dan seluruh dunia. 

P : Tuhan Yesus, darah dan air telah memancar dari hati-Mu yang 

kudus sebagai sumber kerahiman bagi kami. 

 Tuhan, kasihanilah kami dan seluruh dunia. 

U : Tuhan, kasihanilah kami dan seluruh dunia. 

P : Semoga Allah yang mahakuasa dan maharahim mengasihi 

kita, mengampuni dosa kita dan menghantar kita ke hidup 

yang kekal. 

U : Amin. 

 

P: Marilah Berdoa (didoakan bersama-sama) 

Yesus yang Maharahim, Engkau bersabda, “Hendaklah 

kamu murah hati, sama seperti Bapa-Mu adalah murah 

hati." (Luk6:36). Terimalah ke dalam kemah hati-Mu yang 

maharahim jiwa-jiwa di Api Penyucian. Mereka sedang 

melunasi hutang terhadapa keadilan Illahi-Mu (Mat5:26). 

Semoga aliran air dan darah yang keluar dari hati-Mu 

memadamkan nyala Api Penyucian, supaya disitu juga 

terjadi puji-pujian akan kekuatan kerahiman-Mu. 

 

Bapa yang kekal, pandanglah dengan mata penuh kerahiman 

pada jiwa-jiwa di Api Penyucian. Demi sengsara Yesus 

Kristus yang dahsyat itu dan karena kepahitan yang 

memenuhi hati-Mu yang amat kudus,  
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tunjukkanlah belas kasihan kepada mereka yang sekarang 

berada di bawah pandangan-Mu yang adil. Kami mohon, 

semoga Engkau melihat mereka hanya melalui luka-luka 

Putera-Mu terkasih Tuhan kami Yesus Kristus, yang 

kerahiman-Nya melebihi keadilan.  

Amin  

 

5. Bacaan Kitab Suci             (duduk) 

 

Bacaan dari Surat Rasul Petrus Yang Kedua 3:9-14 

 

L:  Bacaan dari Surat Rasul Petrus Yang Kedua 

 

Tuhan tidak lalai menepati janji-Nya, sekalipun ada orang 

yang menganggapnya sebagai kelalaian, tetapi Ia sabar y  

terhadap kamu, karena Ia menghendaki supaya jangan ada 

yang binasa, melainkan supaya semua orang berbalik dan 

bertobat. Tetapi hari Tuhan akan tiba seperti pencuri. Pada 

hari itu langit akan lenyap dengan gemuruh yang dahsyat 

dan unsur-unsur dunia akan hangus dalam nyala api, dan 

bumi dan segala yang ada di atasnya akan hilang lenyap. 

Jadi, jika segala sesuatu ini akan hancur secara demikian, 

betapa suci dan salehnya kamu harus hidup yaitu kamu yang 

menantikan dan mempercepat kedatangan hari Allah. Pada 

hari itu langit akan binasa dalam api dan unsur-unsur dunia 

akan hancur karena nyalanya. Tetapi sesuai dengan janji-

Nya, kita menantikan langit yang baru  dan bumi yang baru, 

di mana terdapat kebenaran. Sebab itu, saudara-saudaraku 

yang kekasih, sambil menantikan semuanya ini, kamu harus 

berusaha, supaya kamu kedapatan tak bercacat dan tak 

bernoda di hadapan-Nya, dalam perdamaian dengan Dia. 

 

 L: Demikianlah Sabdah Tuhan 

 U: Syukur kepada Allah 

 
 

6. Renungan Singkat 
(dipersiapkan renungan singkat sesuai dengan tema dan bacaan hari 

kedelapan) 
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7. Koronka           (berlutut) 

 

P: Janji Yesus kepada Santa Faustina: 

"Doronglah jiwa-jiwa untuk mendaraskan Koronka yang telah 

Aku berikan kepadamu. Barangsiapa mendaraskannya akan 

menerima rahmat berlimpah di saat ajal. Apabila koronka ini 

didaraskan di hadapan seorang yang di ambang ajal, Aku akan 

berdiri di antara BapaKu dengan dia, bukan sebagai Hakim yang 

adil, melainkan sebagai Juruselamat yang Penuh Belas Kasih. 

Para imam akan menganjurkannya kepada para pendosa sebagai 

harapan keselamatan mereka yang terakhir. Bahkan andai ada 

seorang pendosa yang paling keras hati sekalipun, jika ia 

mendaraskan koronka ini sekali saja, ia akan menerima rahmat 

dari belas kasih-Ku yang tak terhingga. Aku hendak 

menganugerahkan rahmat-rahmat yang tak terbayangkan kepada 

jiwa-jiwa yang percaya kepada kerahiman-Ku. Melalui Koronka 

ini, engkau akan mendapatkan segala sesuatu, jika yang engkau 

minta itu sesuai dengan kehendak-Ku." 
 

Hening Sejenak Menyampaikan Intensi Pribadi……… 
 

Marilah kita berdoa koronka. 

 

Bapa Kami ... 

Salam Maria ... 

Aku Percaya ... 
 

 Kemudian pada manik besar (Bapa Kami) didoakan:  
 

Bapa yang kekal kupersembahkan kepada-Mu,  

Tubuh dan Darah,  

Jiwa dan Ke-Allahan Putera-Mu Yang terkasih  

Tuhan kami Yesus Kristus,  

sebagai pendamaian untuk dosa kami  

dan dosa seluruh dunia. 
 

Pada setiap sepuluhan manik kecil (Salam Maria) didoakan: 

Demi sengsara Yesus yang pedih;  

tunjukkanlah belaskasih-Mu kepada kami  
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dan seluruh dunia. 
 

Diakhiri dengan tiga kali mengucapkan 

Allah yang kudus,  

kudus dan berkuasa,  

kudus dan kekal,  

kasihanilah kami dan seluruh dunia. Amin. 
 

 Yesus Raja Kerahiman Ilahi, Engkaulah Andalanku 

 

P : Marilah berdoa 

Tuhan yesus yang maharahim, Engkau sendiri telah berkata 

bahwa kerahimanlah yang Kau kehendaki, maka kami 

mengantarkan ke dalam kerahiman Hati-Mu yang 

maharahim jiwa-jiwa yang di api penyucian, yaitu jiwa-jiwa 

yang sangat Engkau kasihi, namun masih harus melunasi 

hutang terhadap keadilan-Mu. Semoga aliran-aliran Darah 

dan Air yang telah memancar dari Hati_mu, memadamkan 

nyala-nyala api penyucian, supaya di situ pun kerahiman-Mu 

dipuji. Dengan memohon belas kasih, kami berdoa. 

 

U : Bapa yang kekal, pandanglah dengan mata kerahiman jiwa-

jiwa yang menderita dalam api penyucian, dan yang sudah 

tertampung dalam Hati Yesus yang maharahim. 

Demi sengsara pedih Yesus, Putra-Mu dan demi kepahitan 

yang memenuhi Jiwa-Nya yang tersuci, Kami mohon kepada-

Mu, tunjukkanlah belas kasih-Mu kepada jiwa-jiwa yang 

sedang Engkau pandang dengan mata-Mu yang adil.  

Janganlah Engkau memandang mereka dengan cara lain, 

kecuali melalui luka-luka Yesus, Putra-Mu yang terkasih, 

sebab kami percaya bahwa kebaikan-Mu dan belas kasih-Mu 

tak terhingga. 

 Amin. 
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8. Penutup          (berdiri) 

 

P : Semoga Tuhan beserta kita. 

 

U : Sekarang dan selama-lamanya. 

 

P : Semoga Allah Bapa Yang Maharahim, melindungi, 

membimbing dan memberkati kita, serta menghantar kita ke 

hidup yang kekal. 

 

U: Amin 

 

P : (†) Dalam Nama Bapa, dan Putera dan Roh Kudus. 

 

U : Amin. 

 

 Lagu Penutup : Yesus, Kau Andalanku 3 x 
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HARI  KESEMBILAN 
“Berdoa Bagi Jiwa Orang-Orang Yang Acuh Tak Acuh” 

 

 
 

1. Lagu Pembukaan PS 690 (Bait 1 & 3)                     (berdiri) 

 

2. Tanda Salib dan Salam 
 

P :  † Dalam Nama Bapa, Putra dan Roh Kudus 

U:   Amin. 

P :  Semoga Kerahiman Ilahi, Tuhan kita Yesus Kristus, cinta 

kasih Allah Bapa yang kekal, dalam persekutuan Allah 

Roh Kudus selalu beserta kita. 

U :  Sekarang dan selama-lamanya. 

 

3. Kata Pengantar 

 

P:  Saudara-saudari terkasih, pada Novena Kerahiman Ilahi Hari 

Kesembilan atau hari terakhir ini; “Kita mendoakan jiwa 

orang-orang yang bersikap acuh tak acuh”.  Kita mendoakan 

orang-orang ini karena jiwa-jiwa mereka telah melukai hati 

Yesus secara mendalam di taman Getsemani. Jiwa-jiwa inilah 

yang telah mengakibatkan Yesus berkata; ”Bapa jauhkanlah 

piala ini daripada-Ku, bila demikian kehendak-Mu”. 

Pertolongan terakhir bagi jiwa-jiwa seperti ini kecuali mereka 

berlindung dan bernaung di bawah perlindungan kerahiman 

Yesus.” 

 

P :Sabda Yesus kepada Santa Faustina : 

“Hari ini, bawalah kepada-Ku jiwa-jiwa yang acuh tak acuh 

dan benamkanlah mereka dalam samudera kerahiman-Ku. 

Jiwa-jiwa itu melukai Hati-Ku secara paling mendalam. Di 

Taman Getsemani, dalam Jiwa-Ku timbul rasa penolakan 

yang paling mendalam terhadap jiwa-jiwa yang acuh tak 

acuh.Merekalah yang menjadi penyebab Aku berkata :”Bapa, 

jauhkanlah piala ini dari pada-Ku, bila demikianlah 

kehendak-Mu”.  
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Pertolongan terakhir bagi mereka ialah bernaung di bawah 

perlindungan kerahiman-Ku”.(BCH #1228). 

 

4. Tobat             (berlutut) 

 

P : Marilah kita mempersiapkan hati kita untuk Novena ini 

dengan mengungkapkan tobat kita kepada Allah yang 

maharahim: 

P : Tuhan Yesus, Engkau telah datang ke dunia untuk 

menyelamatkan umat manusia. 

 Tuhan kasihanilah kami dan seluruh dunia. 

U : Tuhan kasihanilah kami dan seluruh dunia. 

P : Tuhan Yesus, Engkau telah wafat disalib dan bangkit pada 

hari ketiga sehingga mematahkan kuasa dosa dan maut. 

 Kristus, Kasihanilah kami dan seluruh dunia. 

U : Kristus , kasihanilah kami dan seluruh dunia. 

P : Tuhan Yesus, darah dan air telah memancar dari hati-Mu yang 

kudus sebagai sumber kerahiman bagi kami. 

 Tuhan, kasihanilah kami dan seluruh dunia. 

U : Tuhan, kasihanilah kami dan seluruh dunia. 

P : Semoga Allah yang mahakuasa dan maharahim mengasihi 

kita, mengampuni dosa kita dan menghantar kita ke hidup 

yang kekal. 

U : Amin. 

 

P: Marilah Berdoa (didoakan bersama-sama) 

 

Yesus yang Maharahim, Engkaulah kebaikan. Antarlah ke 

dalam kemah hati-Mu yang Maharahim semua orang yang 

bersikap acuh tak acuh. Mereka bagaikan mayat yang busuk, 

yang memenuhi hati-Mu dengan kejijikannya. Benamkanlah 

mereka ke dalam api cinta kasih-Mu yang bersih dan 

hangatkanlah mereka dari kedinginan, supaya semangat baru 

mulai menyala dalam hati mereka, sehingga mereka selalu 

memuji kerahiman-Mu yang tak terbatas itu. 
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Bapa yang kekal, pandanglah dengan mata penuh kerahiman 

pada jiwa-jiwa orang yang acuh tak acuh. Dari hati-Nya yang 

maharahim, Putera-Mu pernah mengeluarkan keluhan di 

Bukit Zaitun, “Biarlah cawan ini berlalu daripada-Ku." 

(Mat26:39).  

 

Kami mohon demi sengsara yang dahsyat dari Putera-Mu 

terkasih Tuhan kami Yesus Kristus dan demi sakratul maut-

Nya selama 3 jam di salib, nyalakanlah semangat baru dalam 

hati mereka, untuk menjunjung kehormatan-Mu. 

Tuangkanlah ke dalam hati mereka cinta kasih yang benar, 

supaya mereka hidup kembali dan mampu melaksanakan 

perbuatan belas kasih di dunia ini dan akhirnya memuji 

kerahiman-Mu di surga untuk selama-lamanya.  

Amin 

 

5. Bacaan Kitab Suci             (duduk) 

Kitab Wahyu 3:15-19 

 

L:  Bacaan dari Kitab Wahyu 

Aku tahu segala pekerjaanmu: engkau tidak dingin dan tidak 

panas. Alangkah baiknya jika engkau dingin atau panas! 

Jadi karena engkau suam-suam kuku, dan tidak dingin atau 

panas, Aku akan memuntahkan engkau dari mulut-Ku. 

Karena engkau berkata: Aku kaya dan aku telah 

memperkayakan diriku dan aku tidak kekurangan apa-apa, 

dan karena engkau tidak tahu, bahwa engkau melarat, dan 

malang, miskin, buta dan telanjang, maka Aku 

menasihatkan engkau, supaya engkau membeli dari pada-Ku 

emas yang telah dimurnikan dalam api,  agar engkau 

menjadi kaya, dan juga pakaian putih, supaya engkau 

memakainya, agar jangan kelihatan ketelanjanganmu yang 

memalukan; dan lagi minyak untuk melumas matamu, 

supaya engkau dapat melihat. Barangsiapa Kukasihi, ia 

Kutegor dan Kuhajar; sebab itu relakanlah hatimu dan 

bertobatlah!  
 

 L: Demikianlah Sabdah Tuhan 
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 U: Syukur kepada Allah 
 

6. Renungan Singkat 
(dipersiapkan renungan singkat sesuai dengan tema  

dan bacaan hari kesembilan) 
 

7. Koronka            (berlutut) 

 

P: Janji Yesus kepada Suster Faustina: 

"Doronglah jiwa-jiwa untuk mendaraskan Koronka yang telah 

Aku berikan kepadamu. Barangsiapa mendaraskannya akan 

menerima rahmat berlimpah di saat ajal. Apabila koronka ini 

didaraskan di hadapan seorang yang di ambang ajal, Aku akan 

berdiri di antara BapaKu dengan dia, bukan sebagai Hakim yang 

adil, melainkan sebagai Juruselamat yang Penuh Belas Kasih. 

Para imam akan menganjurkannya kepada para pendosa sebagai 

harapan keselamatan mereka yang terakhir. Bahkan andai ada 

seorang pendosa yang paling keras hati sekalipun, jika ia 

mendaraskan koronka ini sekali saja, ia akan menerima rahmat 

dari belas kasih-Ku yang tak terhingga. Aku hendak 

menganugerahkan rahmat-rahmat yang tak terbayangkan kepada 

jiwa-jiwa yang percaya kepada kerahiman-Ku. Melalui Koronka 

ini, engkau akan mendapatkan segala sesuatu, jika yang engkau 

minta itu sesuai dengan kehendak-Ku." 
 

Hening Sejenak Menyampaikan Intensi Pribadi……… 
 

Marilah kita berdoa koronka. 

 

Bapa Kami ... 

Salam Maria ... 

Aku Percaya ... 
 

 Kemudian pada manik besar (Bapa Kami) didoakan:  

Bapa yang kekal kupersembahkan kepada-Mu,  

Tubuh dan Darah,  

Jiwa dan Ke-Allahan Putera-Mu Yang terkasih  

Tuhan kami Yesus Kristus,  

sebagai pendamaian untuk dosa kami  

dan dosa seluruh dunia. 
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Pada setiap sepuluhan manik kecil (Salam Maria) didoakan: 

Demi sengsara Yesus yang pedih,  

tunjukkanlah belaskasih-Mu kepada kami  

dan seluruh dunia. 
 

Diakhiri dengan tiga kali mengucapkan 

Allah yang kudus,  

kudus dan berkuasa,  

kudus dan kekal,  

kasihanilah kami dan seluruh dunia. Amin 
 

 Yesus Raja Karahiman Ilahi, Engkaulah Andalanku 

 

P : Marilah berdoa 

Tuhan Yesus yang maharahim, Engkau belas kasih semata-

mata. Kami mengantarkan ke dalam kediaman Hati-Mu yang 

penuh belas kasihan jiwa-jiwa yang acuh tak acuh. Biarlah 

dalam api kasih-Mu yang murni, jiwa-jiwa yang sudah 

membeku, yang mirip mayat dan yang telah menimbulkan 

rasa penolakan dalam diri-Mu itu, menjadi hangat kembali. 

Tuhan Yesus yang maharahim, manfaatkanlah 

kemahakuasaan kerahiman-Mu, dan tariklah mereka ke 

dalam kehangatan kasih-Mu serta anugerahkanlah kasih 

kepada mereka, sebab Engkau mampu melakukan 

segalanya.Dengan penuh iman, kami berdoa. 

 

U : Bapa yang kekal, pandanglah dengan mata kerahiman jiwa-

jiwa yang acuh tak acuh, yang sudah tertampung dalam Hati 

Putra-Mu yang penuh belas kasihan. Ya Bapa yang 

maharahim, demi sengsara Putra-Mu yang pedih dan demi 

ajal-Nya di salib selama tiga jam, kami mohon dengan sangat 

kepada-Mu, ijinkanlah agar mereka pun memuliakan 

samudera kerahiman-Mu. Amin. 
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8. Penutup              (berdiri) 

P : Semoga Tuhan beserta kita. 

U : Sekarang dan selama-lamanya. 

P : Semoga Allah Bapa Yang Maharahim, melindungi, 

membimbing dan memberkati kita, serta menghantar kita ke 

hidup yang kekal. 

U: Amin 

P : (†) Dalam Nama Bapa, dan Putera dan Roh Kudus. 

U : Amin. 

 

 Lagu Penutup : Yesus, Kau Andalanku 3 x 


