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Doa Permohonan:
Para malaikat selalu melaksanakan kehendak Bapa di
surga. Marilah kita semakin rela mendengarkan sabda
Allah dan berdoa:

U: Kami mohon, kabulkan doa kami, ya Tuhan.
Semoga doa kami membubung ke hadapanMu, ya
Tuhan, seperti asap dupa yang harum mewangi. U
Semoga malaikatMu yang kudus Kauutus kepada kami,
untuk menghantarkan persembahan kami ke hadapan
hadiratMu. U
Semoga bersama para malaikat, kami mewartakan
kemuliaan Allah di syurga dan damai di antara umat
manusia seluruh bumi. U

BAPA KAMI
Bapa kami yang ada di syurga
dimuliakanlah namaMu.
Datanglah kerajaanMu
Jadilah kehendakMu
diatas bumi seperti
didalam syurga.
Berilah kami rezeki pada hari ini
dan ampunilah kesalahan kami
seperti kami pun mengampuni
yang bersalah kepada kami.
Dan janganlah masukkan kami
kedalam percubaan
tetapi bebaskanlah kami
dari yang jahat.
Amin.

Semoga kami pada akhir hidup disongsong oleh para
malaikat, dan dibimbing ke tanah air surgawi. U

Doa Penutup:
Allah, pelindung dan pembela kami, Engkau telah
mengutus para malaikatMu untuk menjagai kami.
Semoga mereka selalu melindungi dan membela kami.
Sehingga kami berbahagia bersama mereka untuk
selama-lamanya.
Demi Yesus Kristus, PuteraMu dan pengantara kami, yang
hidup dan berkuasa bersama Engkau, dalam persekutuan
roh kudus sepanjang segala masa. Amin.
Semoga Tuhan memberkati kita, melindungi kita
terhadap dosa dan menghantar kita ke hidup kekal. Amin.
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PERINGATAN PARA MALAIKAT PELINDUNG
IBADAT SENJA

AJAIB TUHAN
(HOW GREAT THOU ART)

1. Hairan sungguh, bila ku renungkan
Rencana dan segenap ciptaan-Mu
Ajaiblah, segala ciptaan-Nya
Tanda kebesaran-Nya di dunia
# Aku memuji kebesaran-Mu
AjaibTuhan, Ajaib Tuhan
Aku memuji kebesaran-Mu
Ajaib Tuhan, Ajaib Tuhan
2. Dunia ini, dan semua susunannya
Bulan bintang semuanya indah
Penduduknya,
wujud berbagai bangsa
Semua dikasihioleh-Nya (#)

PENDAHULUAN

P – Ya Allah, bersegeralah menolong aku
U – Tuhan, perhatikanlah hambaMu
Kemuliaan kepada Bapa...

Ant.
1:
mengatasi
malaikat.

KeagunganMu
luhur
langit, ya raja para

Mazmur 33 (34) I
Aku hendak memuji Tuhan setiap waktu,
mulutku tetap menyanyikan pujianNya.
Kerana Tuhan agu bermegah-megah,
hendaknya orang yang rendah hati
mendengarnya dan bersuka ria.
Agungkanlah Tuhan bersama dengan daku,
mari kita bersama memasyhurkan namaNya.
Dalam doa aku mencari Tuhan, dan Ia
menjawab aku,
Ia melepaskan daku dari segala yang
menakutkan.
Pandanglah Dia, maka engkau akan
berbahagia,
Ia tak akan mengecewakan dikau.
Orang yang malang ini berseru, dan Tuhan
mendengarkannya,
Tuhan menyelamatkan dia dari segala derita.
Bila malaikat Allah berkhemah di sekeliling
orang yang takwa untuk melingdunginya
terhadap bahaya.
Rasailah dan nikmatilah, bertapa baiknya
Tuhan, berbahagialah orang yang berlindung
kepadaNya.
Seganilah Tuhan, hai orang-orang suci,
sebab yang takwa tidak berkekurangan.
Orang kaya telah menjadi miskin dan lapar,
yang mencari Tuhan takkan kekurangan
suatupun.

Kemuliaan kepada Bapa...
Ant.: KeagunganMu luhur mengatasi
langit, ya raja para malaikat.

Ant. 2: Aku bermazmur bagiMu di
hadpan para malaikat, ya Allahku.

Mazmur 33 (34) II
Saudara-saudara, dengarkanlah aku,
kuajar kamu menjadi takwa.
Siapakah yang merindukan hidup,
merindukan umur panjang penuh bahagia?
Jagalah lidahmu terhadap yang jahat,
dan bibirmu jangan menipu.
Jauhilah yang jahat, lakukanlah yang baik,
perjuangkanlah damai sejahtera.
Mata Tuhan tertuju kepada orang-orang benar,
telingaNya kepada seruan mereka. Wajah
Tuhan menentang para penjahat untuk melenyapkan ingatan akan mereka dari muka bumi.
Bila orang benar berseru, Tuhan mendengarkan,
dan Ia melepaskan mereka dari segala derita.
Tuhan itu dekat pada orang yang bertobat, Ia
menyelamatkan orang yang remuk redam.
Orang benar menghadapi banyak kemalangan,
tetapi menyelamatkan dia dari semuanya.
Tuhan melindungi segala tulangnya,
tak satupun akan dipatahkan.
Orang berdosa dibunuh oleh kejahatannya,
yang membenci orang saleh akan menanggung
kesalahannya sendiri.
Tuhan menyelamatkan para hambaNya,
semua yang berlindung kepadaNya tidak
menanggung hukuman.

Kemuliaan kepada Bapa...
Ant.: Aku bermazmur bagiMu di hadpan
para malaikat, ya Allahku.
Ant. 3: Kulihat Anakdomba di atas takhta
seperti tersembelih, dan kudengar suara
banyak malaikat disekeliling takhta.

Canticle – Why 11: 17 – 18; 12: 10 – 12
Kami mengucap syukur kepadaMu, ya
Tuhan, Allah yang mahakuasa, yang ada
dahulu dan sekarang.

Sebab Engkau telah memangku kekuasaanMu
yang besar dan mulai memerintah sebagai raja.

KIDUNG MARIA

Semua bangsa marah, maka tibalah
kemurkaanMu, tibalah saat orang mati
dikakimi. Dan tibalah saat memberi ganjaran
kepada para hambaMu, yaitu para nabi, para
kudus dan semua orang takwa, baik yang kecil
maupun yang besar.
Sekarang telah tiba keselamatan,
kekuatan dan pemerintahan Allah kita,
telah tiba kekuasaan raja yang diurapNya.
Kerana si pendakwa, saudara-saudara kita telah
dijatuhkan, yang mendakwa mereka siang
malam di hadapan Allah kita.
Tetapi mereka mengalahkan dia berkat darah
Anakdomba dan berkat kesaksian mereka.
Mereka tidak segan-segan mempertaruhkan
nyawanya, oleh kerana itu bersukacitalah, hai
syurga dan para penghuninya.

Kemuliaan kepada Bapa...

Ant. : Kulihat Anakdomba di atas takhta
seperti tersembelih, dan kudengar suara
banyak malaikat disekeliling takhta.

Bacaan Singkat: Why 8: 3– 4

Ant: Malaikat mereka selalu memandang
wajah BapaKu yang ada di surga.

“Hatiku bersyukur kepada Tuhan;
jiwaku bersukacita kerana Allah, Juruselamatku,
sebab Dia ingat akan daku, hambanya yang hina!
Mulai dari sekarang sekalian orang akan
mengatakan aku berbahagia,
kerana perbuatan yang besar
yang Allah Maha Kuasa telah lakukan atas diriku.
Kudus namanya; Dia menyatakan rahmatnya
kepada orang yang takut akan dia,
dari satu keturunan sampai keturunan yang lain.
Dengan tangannya yang berkuasa
Dia mencerai-beraikan mereka yang sombong,
serta segala rancangan mereka.
Dia menurunkan raja-raja dari takhta mereka,
dan meninggikan orang-orang hina.

Maka datanglah seorang malaikat lain, dan ia pergi
berdiri dekat mezbah dengan sebuah pedupaan emas.
Dan kepadanya diberikan banyak kemenyan untuk
dipersembahkannya bersama-sama dengan doa
semua orang kudus di atas mezbah emas di hadapan
Dia mengenyangkan orang-orang yang lapar dengan
takhta itu. Maka naiklah asap kemenyan
makanan-makanan
yang baik, dan orang-orang kaya
bersama-sama dengan doa orang-orang kudus itu
disuruhnya
pergi dengan hampa.
dari tangan malaikat itu ke hadapan Allah.

LAGU SINGKAT
P: Allah akan mengutus malaikatNya, Kemanapun
engkau pergi
U: Allah akan mengutus malaikatNya, Kemanapun
engkau pergi
P: Untuk menjaga engkau
U: Allah akan mengutus malaikatNya, Kemanapun
engkau pergi
P: Kemuliaan kepada ...
U: Allah akan mengutus malaikatNya, Kemanapun
engkau pergi

Dia memenuhi perjanjian yang dibuatnya
kepada nenek-moyang kita; Dia datang
menyelamatkan hambanya Israel; Dia ingat
menunjukkan rahmatnya kepada Abraham
dan kepada segenap keturunannya hingga kekal!”

Kemuliaan kepada Bapa...
Ant: Malaikat mereka selalu memandang wajah BapaKu yang ada di
surga.

