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Dalam Nama Bapa, dan Putra, dan Roh Kudus. Amin 
Aku percaya akan Allah, Bapa yang maha kuasa,pencipta 
langit dan bumi. Dan akan Yesus Kristus Putera-Nya yang 
tunggal Tuhan kita. Yang dikandung dari Roh Kudus, 
dilahirkan oleh Perawan Maria. Yang menderita 
sengsara, dalam pemerintahan Pontius Pilatus, 
disalibkan wafat dan dimakamkan. Yang turun ketempat 
penantian, pada hari ketiga bangkit dari antara orang 
mati. Yang naik ke Surga, duduk disebelah kanan Allah 
Bapa yang Maha Kuasa. Dari situ la akan datang 
mengadili orang hidup dan mati.  Aku percaya akan Roh 
Kudus, Gereja Katolik yang kudus, Persekutuan para 
Kudus, Pengampunan dosa, Kebangkitan badan, 
Kehidupan kekal. Amin. 
Bapa Kami yang ada di surga, dimuliakanlah nama-Mu. 
Datanglah kerajaan-Mu. Jadilah kehendak-Mu di atas 
bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rezeki pada 
hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun 
mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah 
masukkan kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah 
kami dari yang jahat. Amin. 
Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu; terpujilah 
engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu, 
Yesus. Santa Maria, bunda Allah, doakanlah kami yang 
berdosa ini sekarang dan waktu kami mati. Amin. 
Kemuliaan kepada Bapa, dan Putra, dan Roh Kudus, 
seperti pada permulaan, sekarang, selalu dan sepanjang 
segala abad. Amin. 
Ya Yesus yang baik, ampunilah dosa-dosa kami. 
Selamatkanlah kami dari api neraka, dan hantarlah jiwa-

jiwa ke surga, terlebih jiwa-jiwa yang sangat 
membutuhkan kerahiman-Mu. Amin. 
Bunda kami Ratu Perdamaian, doakanlah kami. 
 

Misteri Pertama: Janji Roh Kudus 
Aku akan menjemput kamu dari antara bangsa-bangsa 
dan mengumpulkan kamu dari semua negeri dan akan 
membawa kamu kembali ke tanahmu. Aku akan 
mencurahkan kepadamu air jernih, yang akan 
mentahirkan kamu; dari segala kenajisanmu dan dari 
semua berhala-berhalamu Aku akan mentahirkan kamu. 
Kamu akan Kuberikan hati j  yang baru  , dan roh yang 
baru di dalam batinmu dan Aku akan menjauhkan dari 
tubuhmu hati yang keras dan Kuberikan kepadamu hati 
yang taat. Roh-Ku  akan Kuberikan diam di dalam 
batinmu dan Aku akan membuat kamu hidup menurut 
segala ketetapan-Ku dan tetap berpegang pada 
peraturan-peraturan-Ku dan melakukannya. Dan kamu 
akan diam di dalam negeri yang telah Kuberikan kepada 
nenek moyangmu dan kamu akan menjadi umat-Ku dan 
Aku akan menjadi Allahmu. (Yehezkiel 36:24-28) 
 
Saat kita merenungkan misteri pertama ini, mari kita 
berdoa untuk bangsa-bangsa di Afrika dan intensi doa 
mereka. Marilah berdoa untuk Komite Eksekutif dan 
Penasihat daripada ICCRS, AFSCI, dan Catholic Fraternity, 
semua umat beriman dan pemimpin dalam PKK 
(Pembaharuan Karismatik Katolik), dan untuk semua 
orang yang melayani dalam penginjilan di benua ini. 
Kita berdoa untuk benua ini:  Semoga peperangan, 
penyiksaan, dan kekerasan berakhir; untuk pertumbuhan 

dalam damai Gereja Katolik muda di Afrika; dan setiap 
program bantuan dan pengembangan dapat 
meningkatkan martabat hidup manusia. 
Kita berdoa untuk seluruh dunia: Semoga setiap umat 
Kristiani di dunia menyadari bahwa janji besar daripada 
Roh Kudus adalah untuk semua orang dan semua 
generasi. 
 

Misteri Kedua: Pembaptisan Yesus 
Ketika seluruh orang banyak itu telah dibaptis dan 
ketika Yesus juga dibaptis dan sedang berdoa, 
terbukalah langit dan turunlah Roh Kudus dalam rupa 
burung merpati ke atas-Nya. Dan terdengarlah suara 
dari langit: "Engkaulah Anak-Ku yang Kukasihi, 
kepada-Mulah Aku berkenan." […] Dalam kuasa Roh 
kembalilah Yesus ke Galilea. Dan tersiarlah kabar 
tentang Dia di seluruh daerah itu. Sementara itu Ia 
mengajar di rumah-rumah ibadat di situ dan semua 
orang memuji Dia. Ia datang ke Nazaret tempat Ia 
dibesarkan, dan menurut kebiasaan-Nya pada hari 
Sabat Ia masuk ke rumah ibadat, lalu berdiri hendak 
membaca dari Alkitab. Kepada-Nya diberikan kitab 
nabi Yesaya dan setelah dibuka-Nya, Ia menemukan 
nas, di mana ada tertulis: "Roh Tuhan ada pada-Ku, 
oleh sebab Ia telah mengurapi Aku, untuk 
menyampaikan kabar baik kepada orang-orang 
miskin; dan Ia telah mengutus Aku untuk 
memberitakan pembebasan kepada orang-orang 
tawanan, dan penglihatan bagi orang-orang buta, 
untuk membebaskan orang-orang yang tertindas, 
untuk memberitakan tahun rahmat Tuhan telah 
datang." (Lukas 3:21-22; 4:14-19) 
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Saat kita merenungkan misteri kedua ini, mari kita 
berdoa untuk bangsa-bangsa di Amerika dan intensi doa 
mereka. Marilah berdoa untuk Komite Eksekutif dan 
Penasihat daripada ICCRS, CONCCLAT, dan Catholic 
Fraternity, semua umat beriman dan pemimpin dalam 
PKK (Pembaharuan Karismatik Katolik), dan untuk semua 
orang yang melayani dalam penginjilan di benua ini. 
Kita berdoa untuk benua ini:  Semoga Gereja dapat 
menemukan cara baru untuk membuat hidup dalam Roh 
Kudus suatu realita yang merasuk ke dalam setiap aspek 
hidup manusia, sehingga memajukan keadilan dan 
kedamaian di seluruh benua Amerika. 
Kita berdoa untuk seluruh dunia: Semoga setiap dan 
seluruh umat Kristiani mengalaman perjumpaan pribadi 
dengan Yesus Kristus dan Baptisan Roh Kudus. 
 

Misteri Ketiga: Pencurahan Roh Kudus 
Sesudah Yesus meminum anggur asam itu, berkatalah 
Ia: "Sudah selesai." Lalu Ia menundukkan kepala-Nya 
dan menyerahkan nyawa-Nya. Karena hari itu hari 
persiapan dan supaya pada hari Sabat mayat-mayat 
itu tidak tinggal tergantung pada kayu salib--sebab 
Sabat itu adalah hari yang besar--maka datanglah 
orang-orang Yahudi kepada Pilatus dan meminta 
kepadanya supaya kaki orang-orang itu dipatahkan 
dan mayat-mayatnya diturunkan. Maka datanglah 
prajurit-prajurit lalu mematahkan kaki orang yang 
pertama dan kaki orang yang lain yang disalibkan 
bersama-sama dengan Yesus; tetapi ketika mereka 
sampai kepada Yesus dan melihat bahwa Ia telah 
mati, mereka tidak mematahkan kaki-Nya, tetapi 
seorang dari antara prajurit itu menikam lambung-
Nya dengan tombak, dan segera mengalir keluar 
darah dan air. Dan orang yang melihat hal itu sendiri 
yang memberikan kesaksian ini dan kesaksiannya 
benar, dan ia tahu, bahwa ia mengatakan kebenaran, 

supaya kamu juga percaya. (Yohanes 19:30-35) 
Saat kita merenungkan misteri ketiga ini, mari kita 
berdoa untuk bangsa-bangsa di Eropa dan intensi doa 
mereka. Marilah berdoa untuk Komite Eksekutif dan 
Penasihat daripada ICCRS, ESCI, dan Catholic Fraternity, 
semua umat beriman dan pemimpin dalam PKK 
(Pembaharuan Karismatik Katolik), dan untuk semua 
orang yang melayani dalam penginjilan di benua ini. 
Kita berdoa untuk benua ini:  Semoga Eropa dapat 
mempertahankan, mengembangkan, dan membagikan 
kekayaan tradisi Kristiani mereka; untuk persatuan 
seluruh umat Kristiani; untuk para imigran dan kaum 
marjinal. Kita juga berdoa untuk mereka yang sakit di 
keluarga kita, komunitas kita, dan di dunia. 
Kita berdoa untuk seluruh dunia: Semoga PKK, dengan 
rahmat dan kekuatan Roh Kudus, dapat menyebarkan 
rahmat Baptisan dalam Roh Kudus ke seluruh dunia. 
 

Misteri Keempat: Karisma untuk Gereja 
Sekarang tentang karunia-karunia Roh. Aku mau, 
saudara-saudara, supaya kamu mengetahui 
kebenarannya. [...]Ada rupa-rupa karunia, tetapi satu 
Roh. Dan ada rupa-rupa pelayanan, tetapi satu Tuhan. 
Dan ada berbagai-bagai perbuatan ajaib, tetapi Allah 
adalah satu yang mengerjakan semuanya dalam 
semua orang. Tetapi kepada tiap-tiap orang 
dikaruniakan penyataan Roh untuk kepentingan 
bersama. Sebab kepada yang seorang Roh 
memberikan karunia untuk berkata-kata dengan 
hikmat, dan kepada yang lain Roh yang sama 
memberikan karunia berkata-kata dengan 
pengetahuan. Kepada yang seorang Roh yang sama 
memberikan iman, dan kepada yang lain Ia 
memberikan karunia untuk menyembuhkan. Kepada 
yang seorang Roh memberikan kuasa untuk 
mengadakan mujizat, dan kepada yang lain Ia 
memberikan karunia untuk bernubuat, dan kepada 

yang lain lagi Ia memberikan karunia untuk 
membedakan bermacam-macam roh. Kepada yang 
seorang Ia memberikan karunia untuk berkata-kata 
dengan bahasa roh, dan kepada yang lain Ia 
memberikan karunia untuk menafsirkan bahasa roh 
itu. Tetapi semuanya ini dikerjakan oleh Roh yang satu 
dan yang sama, yang memberikan karunia kepada 
tiap-tiap orang secara khusus, seperti yang 
dikehendaki-Nya. Kamu semua adalah tubuh Kristus 
dan kamu masing-masing adalah anggotanya. Dan 
Allah telah menetapkan beberapa orang dalam 
Jemaat: pertama sebagai rasul, kedua sebagai nabi, 
ketiga sebagai pengajar. Selanjutnya mereka yang 
mendapat karunia untuk mengadakan mujizat, untuk 
menyembuhkan, untuk melayani, untuk memimpin, 
dan untuk berkata-kata dalam bahasa roh. Adakah 
mereka semua rasul, atau nabi, atau pengajar? 
Adakah mereka semua mendapat karunia untuk 
mengadakan mujizat, atau untuk menyembuhkan, 
atau untuk berkata-kata dalam bahasa roh, atau 
untuk menafsirkan bahasa roh? Jadi berusahalah 
untuk memperoleh karunia-karunia yang paling 
utama. Dan aku menunjukkan kepadamu jalan yang 
lebih utama lagi. (1 Korintus 12:1;4-11;27-31) 
 
Saat kita merenungkan misteri keempat ini, mari kita 
berdoa untuk bangsa-bangsa di Oseania dan intensi doa 
mereka. Marilah berdoa untuk Komite Eksekutif dan 
Penasihat daripada ICCRS, ISAO, dan Catholic Fraternity, 
semua umat beriman dan pemimpin dalam PKK 
(Pembaharuan Karismatik Katolik), dan untuk semua 
orang yang melayani dalam penginjilan di benua ini. 
Kita berdoa untuk benua ini:  Semoga dimensi 
Pentakosta daripada Gereja semakin disadari di antara 
seluruh umat Kristiani di Oseania. 
Kita berdoa untuk seluruh dunia: Semoga setiap 
Komunitas Kristiani mau memajukan keterbukaan besar 
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untuk menerima karisma dan penggunaannya secara 
murah hati di dalam pelayanan Gereja. 
 

Misteri Kelima: Pergilah ke Seluruh Dunia 
Lalu Ia berkata kepada mereka: "Pergilah ke seluruh 
dunia, beritakanlah Injil kepada segala makhluk. Siapa 
yang percaya dan dibaptis akan diselamatkan, tetapi 
siapa yang tidak percaya akan dihukum. Tanda-tanda 
ini akan menyertai orang-orang yang percaya: mereka 
akan mengusir setan-setan demi nama-Ku, mereka 
akan berbicara dalam bahasa-bahasa yang baru bagi 
mereka, mereka akan memegang ular, dan sekalipun 
mereka minum racun maut, mereka tidak akan 
mendapat celaka; mereka akan meletakkan tangannya 
atas orang sakit, dan orang itu akan sembuh." Sesudah 
Tuhan Yesus berbicara demikian kepada mereka, 
terangkatlah Ia ke sorga, lalu duduk di sebelah kanan 
Allah. Mereka pun pergilah memberitakan Injil ke 
segala penjuru, dan Tuhan turut bekerja dan 
meneguhkan firman itu dengan tanda-tanda yang 
menyertainya. (Markus 16:15-30) 
 
Saat kita merenungkan misteri kelima ini, mari kita 
berdoa untuk bangsa-bangsa di Asia dan intensi doa 
mereka. Marilah berdoa untuk Komite Eksekutif dan 
Penasihat daripada ICCRS, ISAO, dan Catholic Fraternity, 
semua umat beriman dan pemimpin dalam PKK 
(Pembaharuan Karismatik Katolik), dan untuk semua 
orang yang melayani dalam penginjilan di benua ini. 
Kita berdoa untuk benua ini:  Semoga Asia dapat 
terbuka untuk menerima dan membagikan Kabar 
Sukacita Yesus Kristus; untuk perdamaian dan saling 
pengertian antar umat beragama dan denominasi 
berbeda; dan agar kaum miskin diterima dan 
diperlakukan dengan adil dan mendapatkan kedudukan 
yang layak di masyarakat. 
Kita berdoa untuk seluruh dunia: Semoga umat Kristiani 
melalui aksi pengudusan oleh Roh Kudus, dapat 

mengubah dunia dan menginkarnasikan nilai-nilai Injil di 
setiap aspek kehidupan masyarakat. 
 
 
Penutup 
Kita berdoa secara khusus bagi seluruh Gereja, Bapak 
Suci, para Uskup, Imam, Pria dan Wanita dalam Hidup 
Konsekrasi, Misionaris, dan seluruh umat beriman.  
Kita juga berdoa bagi kantor ICCRS dan Catholic 
Fraternity di Vatikan, untuk setia menjalankan misinya. 
Kita juga berdoa bagi staf, kebutuhan mereka, dan 
sumber dana. 
Salam, ya Ratu, Bunda yang berbelas kasih. Hidup, 
hiburan dan harapan kami. Dengarkan kami anak Hawa 
yang terbuang. Bunda perhatikan keluh kesah kami 
dalam lembah duka ini. Ya Ibunda, ya penolong kami, 
dengan mata yang memancarkan belas kasih pandanglah 
kami. Dan kelak tunjukkanlah kepada kami Yesus, buah 
rahimmu yang terpuji. Maria, yang pemurah, ya Perawan 
yang baik hati. 
Doakanlah kami, ya Santa Bunda Allah. Supaya kami 
layak menikmati janji Kristus. 
Marilah berdoa bersama-sama: Ya Allah, Putera 
Tunggal-Mu telah memperoleh bagi kami ganjaran 
kehidupan kekal melalui hidup, wafat, dan 
kebangkitannNya. Kami mohon, agar dengan 
merenungkan misteri Rosario Suci Santa Perawan Maria 
ini, kami dapat menghayati maknanya dan memperoleh 
apa yang dijanjikannya. Demi Kristus, Tuhan kami. Amin. 
 


