
1 
 

DEVOSI NOVENA KEPADA SANTA PERAWAN MARIA PENOLONG ABADI  

(23-31 Mac 2020) 

  

Bersatu dalam doa menerusi perantaraan Santa Perawan Maria Penolongh Abadi  

  

Tanda Salib 

 

 1. LAGU PEMBUKAAN (TIDAK PERLU DINYANYIKAN JIKA BERDOA 

BERSENDIRIAN)  

 

Hari Ini, Oh Bonda Ku (R.163) 

On This Day O Beautiful Mother 

 

Kor: Hari ini ku memuji dikau 

 Hari ini padaMu Bonda 

 Dekati kami, dengan kasih Mu 

 Penuh dengan kelembutan 

 

1. Bondaku, kami mohon 

 Lindungi kami selalu 

 Bila diri yang sesat 

 Doakanlah kami selalu 

 

2. Ratu malaikat Kudus 

 Dengar doa anakMu 

 Yang mohon bantuanMu 

 Doakanlah kami selalu 

 

2. DOA MALAIKAT TUHAN  

V. Maria diberi kabar oleh malaikat Tuhan, 

R.  Bahwa ia akan mengandung dari Roh Kudus. 

 Salam Maria, penuh rahmat…  

  

V.  Aku ini hamba Tuhan, 

R.  Terjadilah padaku menurut perkataan-Mu. 

 Salam Maria, penuh rahmat… 

  

V.   Sabda sudah menjadi daging, 

R.  Dan tinggal di antara kita. 

 Salam Maria, penuh rahmat… 

 

V.  Doakanlah kami, ya Santa Bonda Allah, 

R.  Supaya kami dapat menikmati janji Kristus. 
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Marilah berdoa 

Ya Allah, kerana khabar malaikat 

kami mengetahui bahwa Yesus Kristus Putra-Mu menjadi manusia; 

curahkanlah rahmat-Mu ke dalam hati kami, 

supaya kerana sengsara dan salib-Nya, 

kami dibawa kepada kebangkitan yang mulia. 

Sebab Dialah Tuhan, pengantara kami. 

Amin. 

  

3. ROSARI SUCI  

 

Lima Peristiwa Gembira (Isnin dan Sabtu)  

Maria diberi khabar oleh Malaikat Gabriel 

Maria mengunjuntgi sepupunya Elisabet   

Yesus dilahirkan di Betlehem 

Yesus dipersembahkan di Bait Allah  

Yesus ditemukan kembali dalam Bait Allah  

 

Lima 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  

 

Lima Peristiwa Mulia (Rabu dan Ahad) 

Yesus bangkit  

Yesus terangkat ke surga  

Roh Kudus turun ke atas Para Rasul  

Maria diangkat ke surga  

Maria dimuliakan di surga  

 

Lima 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  

 

Anda boleh masukkan permohonan berikut untuk setiap dekad (pilihan untuk masukkan atau 

tidak):  

 

Dekad 1: Bagi perlindungan responden pertama, para doktor dan jururawat yang menjaga 

mereka yang sakit tenat oleh koronavirus. Bagi kebijaksanaan dan bimbingan ke atas para 

saintis dan penyelidik yang giat berusaha mencari vaksin dan platform ujian pesat. Santa 

Maria, Pertolongan umat Kristiani, doakanlah kami!  
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Dekad 2: Bagi kesembuhan yang penuh dan segera untuk mereka yang menderita disebabkan 

oleh koronavirus. Bagi perlindungan untuk anggota keluarga mereka dan semua yang 

berisiko dijangkiti atau menyebarkan virus ini. Santa Maria, Pertolongan umat Kristiani, 

doakanlah kami!  

 

Dekad 3: Bagi kelimpahan belas kasih Allah ke atas jiwa-jiwa yang telah meninggal akibat 

koronavirus. Bagi kekuatan dan penghiburan kepada anggota keluarga mereka yang bersedih. 

Santa Maria, Pertolongan umat Kristiani, doakanlah kami!  

 

Dekad 4: Bagi perlindungan ke atas mereka yang paling terdedah kepada koronavirus: warga 

tua, mereka yang mempunyai sistem pertahanan diri yang berkompromi, mereka yang telah 

melancong ke luar negara, mereka yang sedang dalam kuarantin. Santa Maria, Pertolongan 

umat Kristiani, doakanlah kami!  

 

Dekad 5: Bagi pemberhentian segera penularan virus ini. Semoga gereja-gereja dan sekolah-

sekolah dibuka kembali, dan agar orangramai dapat kembali kepada kebiasaan aktiviti harian 

mereka dengan iman dan cintakasih yang diperdalamkan bagi Allah. Santa Maria, 

Pertolongan umat Kristiani, doakanlah kami!  

  

4. LITANI PERAWAN MARIA YANG SUCI  

 

Tuhan kasihanilah kami, Tuhan kasihanilah kami  

Kristus kasihanilah kami, Kristus kasihanilah kami 

Tuhan kasihanilah kami, Tuhan kasihanilah kami  

 

Kristus, dengarkanlah kami.  

Kristus, kabulkanlah doa kami.  

  

Allah Bapa di surga, kasihanilah kami  

Allah Putera, Penebus dunia, kasihanilah kami 

Allah Roh Kudus, kasihanilah kami 

Allah Tritunggal kudus, Tuhan yang maha esa, have mercy on us  

 

Untuk doa-doa permohonan seterusnya, sila jawab Doakanlah kami  

  

Santa Maria, doakanlah kami 

Santa Bonda Allah, doakanlah kami  

Santa Perawan termulia, doakanlah kami 

  

Bonda Kristus, doakanlah kami 

Bonda Gereja 

Bonda rahmat ilahi  

Bonda yang tersuci  

Bonda yang termurni  

Bonda yang tetap perawan  
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Bonda yang tak bercela  

Bonda yang patut dicintai   

Bonda yang patut dikagumi  

Bonda Penasihat yang baik 

Bonda Pencipta 

Bonda Penebus 

 

Perawan yang amat bijaksana, doakanlah kami 

Perawan yang harus dihormati 

Perawanyang harus dipuji 

Perawan yang berkuasa 

Perawanyang murah hati 

Perawan yang setia 

 

Cermin kekudusan, doakanlah kami 

Takhta kebijaksanaan 

Pohon sukacita kami 

Bejana rohani 

Bejana yang patut dihormati 

Bejana kebaktian yang utama 

Bunga mawar yang gaib 

Benteng Daud 

Benteng gading 

Rumah kencana 

Tabut perjanjian 

Pintu surga 

Bintang Timur 

Keselamatan orang sakit 

Perlindungan orang berdosa 

Penghibur orang berdukacita 

Pertolongan orang kristian 

 

Ratu para malaikat, doakanlah kami 

Ratu para bapa-bangsa 

Ratu para nabi 

Ratu para rasul 

Ratu para saksi iman 

Ratu para pengaku iman 

Ratu para perawan 

Ratu para orang kudus 

Ratu yang dikandung tanpa dosa 

Ratu yang diangkat ke surga 

Ratu rosari yang amat suci 

Ratu pencinta damai 
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AnakdombaAllah. yang menghapus dosa-dosa dunia, sayangilah kami. 

Anakdomba Allah, yang menghapus dosa-dosa dunia, kabulkanlah doa kami. 

Anakdomba Allah, yang menghapus dosa-dosa dunia, kasihanilah kami. 

 

Doakanlah kami, Ya Ibu Allah yang kudus 

Supaya kami menjadi layak menerima janji-janji Yesus Kristus 

 

Marilah berdoa. 

Tuhan Allah kami, sudilah memberi umat-Mu sukacita kesihatan minda dan tubuh yang 

berterusan. Berkat doa-doa Perawan Maria membantu kami, tuntunlah kami dalam hidup 

penuh kesedihan ini kepada hidup kebahagian kekal yang akan datang. Dengan pengantaraan 

Yesus Kristus, PuteraMu, yang hidup dan bertakhta dengan Dikau dalam persekutuan dengan 

Roh Kudus, satu Allah, untuk selama-lamanya. Amin.  

 

5. BACAAN INJIL HARIAN  

 (rujuk misale harian anda)  

 

6. PERKONGSIAN ATAU MEDITASI JIKA BERSENDIRIAN  

 Doa dalam keheningan (15 Minutes)  

 

7. KIDUNG MARIA  

 Aku mengagungkan Tuhan,  

     hatiku bersukaria kerana Allah, penyelamatku. 

 Sebab Ia mempersatukan daku, hamba-Nya yang hina ini. 

 Mulai sekarang aku disebut yang bahagia, oleh sekalian bangsa. 

 Sebab perbuatan besar dikerjakan bagiku oleh Yang Mahakuasa;  

     kuduskanlah nama-Nya. 

 Kasih sayang-Nya turun-temurun kepada orang yang takwa. 

 Perkasalah perbuatan tangan-Nya:  

     diceraika-beraikan-Nya orang yang angkuh hatinya. 

 Orang yang berkuasa diturunkan-Nya dari takhta; yang hina dina diangkat-Nya. 

 Orang lapar dikenyangkan-Nya dengan kebaikan;  

 orang kaya diusirnya pergi dengan tangan kosong. 

 Menurut janji-Nya kepada leluhur kita, Allah telah menolong Israel, hamba-Nya. 

 Demi kasih sayang-Nya kepada Abraham serta keturunannya untuk selama-lamanya. 

 

8. DOA_DOA PERMOHONAN UNTUK BAPA SUCI PAUS FRANSISKUS  

 (Bapa Kami, Salam Maria & Kemuliaan)  

 

9. LAGU PENUTUP (PILIHAN DINYANYIKAN ATAU TIDAK)  

 

Tanda Salib + 

 

 

 

 


