
 
1 

 

DOA HARIAN 
MENJELANG SERANGKAIAN ACARA  

PENTAHBISAN USKUP KEUSKUPAN PURWOKERTO 

 

 

Serangkaian Acara Tahbisan Uskup: 

Senin, 15 Okt, pkl 18.00: Ibadat Agung di Katedral.  

Selasa, 16 Okt, pkl 15.00: Pentahbisan Uskup di Graha Widyatama Unsoed.  

Rabu, 17 Okt, pkl 18.00: Misa Stasional di Gereja Katedral, dilanjutkan Ramah 

Tamah dan pagelaran Wayang Kulit di Pascalis Hall.  

 

 

TATA PERAYAAN NOVENA 
 

1. Tanda Salib 

2. Hening Sejenak 

3. Seruan kepada Tuhan 

Pertolongan kita dalam Nama Tuhan 

Yang menjadikan langit dan bumi. 

Tuhan Kasihanilah Kami (sambil nebah dada) 

Kristus Kasihanilah Kami (sambil nebah dada) 

Tuhan Kasihanilah Kami (sambil nebah dada) 
 

4. Doa Atas Terpilihnya Uskup Keuskupan Purwokerto 

Ya Allah, Bapa yang maha pengasih, kami bersyukur pada-Mu 

karena Tuhan Yesus telah membangun Gereja dan telah 

memanggil begitu banyak pelayan untuk mengajar, 

menguduskan, dan menggembalakan umat-Mu.  

Didoakan setiap hari sebelum: 15 Oktober 2018 
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Kami bersyukur kepada-Mu karena melalui Bapa Suci 

Fransiskus, Engkau telah memilih Romo Christophorus Tri 

Harsono menjadi uskup keuskupan kami dengan motto tahbisan, 

“Fiat Mihi Secundum Verbum Tuum”, “Terjadilah Padaku 

Menurut Perkataan-Mu”.  

Secara khusus, kami berdoa baginya. Sebagai pemimpin Gereja 

Keuskupan Purwokerto, semoga dia mengusahakan hidup yang 

tak bercela, bertindak bijaksana, adil, saleh dan penuh kasih. 

Bantulah dia agar selalu tampil sebagai pendamai, dapat 

menguasai diri, dan berpegang kepada perkataan yang benar, 

yang sesuai dengan ajaran yang sehat, supaya dia dapat 

menasehati orang berdasarkan ajaran yang benar. Bantulah dia 

memelihara dan memimpin Gereja dengan baik dan mampu 

membangun jemaat keuskupan menjadi pengejawantahan Gereja 

semesta yang esa. 

Semoga dia penuh cinta dan perhatian kepada para imam, rekan 

kerjanya dalam melayani umat-Mu, bantulah dia memelihara dan 

memupuk kekudusan para imam dan membina kerja sama yang 

baik. 

Tumbuhkanlah cinta persaudaraan sejati dalam dirinya terhadap 

sesama uskup. Doronglah dia untuk melindungi dan memajukan 

kesatuan iman, memiliki perhatian yang nyata terhadap 

kesejahteraan seluruh Gereja. Bukalah hatinya bagi yang 

berkehendak baik, buatlah peka terhadap keprihatinan 

masyarakat, terutama yang miskin dan lemah. Jadikanlah dia 

teladan serta pendorong dalam keikutsertaan menyejahterakan 

masyarakat. 

Kini, kami sedang berada dalam masa mempersiapkan hari-hari 

menjelang pentahbisannya. Maka kami menyampaikan doa dan 

harapan kami dalam novena ini: 
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5. Doa Kepada Hati Kudus Yesus 

 

Ya Yesus, Engkau berkata: "Mintalah maka 

akan diberikan kepadamu; carilah maka kamu 

akan mendapat; ketuklah maka pintu akan 

dibukakan bagimu". Dalam kesatuan hati 

dengan Maria Bunda-Mu tersuci, kami 

memanggilMu, mencari, dan memohon pada-

Mu untuk mendengarkan permohonan kami: karuniakanlah 

kelancaran penyelenggaraan serangkaian pentahbisan uskup 

kami, cuaca dan masyarakat yang mendukung, keamanan yang 

mendamaikan; karuniakan kepada seluruh panitia dan seluruh 

petugas: kesehatan yang baik, budi bahasa yang  ramah dan 

santun, pelayanan yang murah hati; karuniakanlah kepada para 

uskup, imam, umat, dan para tamu undangan: kesehatan dan 

kerjasama yang baik, perjalanan yang  lancar dan aman. 

Ya Yesus, Engkau berkata: "Apa saja yang kau minta pada 

Bapa-Ku dengan nama-Ku, Dia akan memberikan kepadamu". 

Kami memohon dengan rendah hati dan penuh semangat dari 

Bapa surgawi dalam nama-Mu, dengan perantaraan Maria 

Bunda-Mu tersuci, untuk mengabulkan permohonan kami: 

kelancaran penyelenggaraan serangkaian pentahbisan uskup, 

cuaca dan masyarakat yang mendukung, keamanan yang 

mendamaikan; bagi seluruh panitia dan seluruh petugas: 

kesehatan yang baik, budi bahasa yang  ramah dan santun, 

pelayanan yang murah hati; bagi para uskup, imam, umat, dan 

para tamu undangan: kesehatan dan kerjasama yang baik, 

perjalanan yang  lancar dan aman. 

Ya Yesus, Engkau berkata: "Langit dan bumi akan musnah tetapi 

sabdaKu tidak akan musnah". Dengan perantaraan Maria Bunda-

Mu tersuci kami percaya bahwa permohonan kami akan 

dikabulkan: kelancaran penyelenggaraan serangkaian 

pentahbisan uskup, cuaca dan masyarakat yang mendukung, 
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keamanan yang mendamaikan; bagi seluruh panitia dan petugas: 

kesehatan yang baik, budi bahasa yang  ramah dan santun, 

pelayanan yang murah hati; bagi para uskup, imam, umat, dan 

para tamu undangan: kesehatan dan kerjasama yang baik, 

perjalanan yang  lancar dan aman. 

Ya Yesus, Tuhan, Engkau berjanji bahwa Hati Kudus-Mu akan 

menjadi laut kerahiman bagi orang-orang yang berharap padaMu, 

kami sungguh percaya bahwa Engkau akan mengabulkan apa 

yang kami minta, walaupun itu memerlukan mujizat. Di mana 

kami akan mengetuk, kalau bukan di Hati-Mu. Terberkatilah 

mereka yang berharap padaMu. 

Ya Yesus, kami mempersembahkan permohonan ini pada Hati-

Mu. Pandanglah dan buatlah apa yang Hati-Mu kehendaki. 

Ya Yesus, kami berharap pada-Mu dan percaya, dalamMu kami 

mempersembahkan diri kami, padaMu, kami merasa aman di 

dalam-Mu. 

Bapa Kami…, Salam Maria…,  

Hati Kudus Yesus, kami berharap pada-Mu. (ulangi 10 X dengan 

penuh semangat). 

Kemuliaan… Terpujilah… 

6. Hening Sejenak 

7. Tanda Salib 

 

 

 

Tim Lit Tahbisan Uskup 

Purwokerto, Jumat 5 Okt 2018 


