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Dessy & Sandro  

Gereja St.Antonius, Purbayan-Solo  

Dearest Lord, we are grateful for your presence and 
guidance in our marriage. Please teach us to Love, 
respect, Honor each other for all times as we walk 

hand in hand today blessed by you. May we be 
secured of your endless provision of Love, Peace, 

Joy, Strength, Comfort, Patience and Wisdom 
throughout our lives. Let this be a new beginning for 
us to pursue the vision you have set upon us without 
fear. May we persevere and let your light shine upon 

our paths, bringing us from victory to victory and 
glory to glory. Dear Lord, we put our marriage unto 
your hand, may we rest in you in the name of Jesus 

Christ We Pray, Amen 
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PEMBUKA 

(Romo masih di sakristi, kedua mempelai didampingi 2 orang saksi, diikuti 
Orang tua dan keluarga/saudara, berdiri di depan pintu gereja) 

[Umat Berdiri] 

Pembukaan oleh Lektor:  

Bapak, Ibu dan Saudara/i yang terkasih dalam Yesus Kristus, selamat 
(pagi/siang) dan selamat datang di Gereja Santo Antonius Purbayan 
Solo. 

Pada hari yang berbahagia ini, kita berkumpul untuk menyaksikan dan 
mendoakan peneguhan cinta (Dessy & Sandro). (Nama Lengkap),, 

Sebuah anugerah yang terindah yang diberikan Tuhan, mulai pada saat 
Dia mempertemukan, memelihara persahabatan mereka, menumbuhkan 
cinta, dan pada akhirnya menyatukan mereka dalam sebuah ikatan 
pernikahan kudus.  

Semoga berkat serta cinta kasih Tuhan tercurah melalui doa-doa yang 
akan kita panjatkan bagi mereka berdua dalam Pemberkatan Pernikahan 
yang akan saling mereka terimakan pada hari ini, yang akan 
dipersembahkan oleh Romo Joannes Moerti Yoedho Koesoemo SJ. 

Marilah kita berdiri, menyiapkan hati kita dan menyambut kedua 
mempelai yang berbahagia beserta keluarganya. 

 [Umat Berdiri] 

Penyambutan Mempelai oleh Imam 
(Imam dan Putra/i Altar menyambut kedua mempelai di depan pintu gereja) 
Imam : Mempelai dan saudara/i sekalian, saya mengucapkan selamat 

datang di Gereja Santo Antonius Purbayan. Semoga Kasih 



Pemberkatan Pernikahan Katolik - Dessy & Sandro – 25 Agustus 2012  

karunia, rahmat dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan dari 
PuteraNya Yesus Kristus besertamu.  

Umat : Dan sertamu juga  

Penyerahan Mempelai Oleh Orang Tua  
Bapak mempelai :  
  Romo yang kami hormati, Romo Joannes Moerti Yoedho 

Koesoemo SJ, pada kesempatan yang berbahagia ini, kami 
menghantar putra-putri kami, Sandro (Nama Lengkap),,  dan 
Dessy (Nama Lengkap),,  untuk menerima sakramen 
pernikahan menurut tata cara Gereja Katolik Kudus, kami 
mohon agar pernikahan ini diberkati oleh Tuhan dengan 
perantaraan Romo serta doa restu umat yang hadir disini. 
Semoga Tuhan selalu membimbing dan menyertai perjalanan 
hidup keluarga mereka. 

Imam :  Dengan gembira, saya atas nama Gereja menerima Sandro 
dan Dessy serta dengan senang hati memenuhi permintaan 
saudara untuk meresmikan perkawinan mereka menurut tata 
cara Gereja Katolik.  Marilah kita bersama-sama dengan 
penuh khidmat menghadap Allah, sumber segala cinta , untuk 
memohon berkatNya bagi kedua mempelai ini.  

Pemercikan Air Suci 
(Imam memerciki Dessy dan Sandro dengan air suci) 
Imam : Semoga kalian berdua diKuduskan, diberkati dan dilindungi 

oleh Tuhan. (�)Dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus. 
Umat : Amin  

Perarakan Ke Depan Altar  
(Putra/I Altar, Imam, mempelai dan pengiring masuk ke dalam Gereja 
menuju Altar) 
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� Wonderful Day � 
 [Umat Berdiri] 

 

Salam Pembuka 
Imam : (�) Dalam nama Bapa , Putera dan Roh Kudus 
Umat  : Amin 
Imam : Semoga rahmat Tuhan kita Yesus Kristus, Cinta Kasih Allah 

dan persekutuan Roh Kudus selalu beserta kita 
Umat  : Sekarang dan selama-lamanya 
Imam : Saudara-saudara terkasih , hari ini kita berkumpul untuk 

merayakan pengukuhan cinta dan kesetiaan Dessy dan 
Sandro dalam sakramen perkawinan. Marilah mengarahkan 
hati kita kepada Tuhan dan menaikkan syukur kita 
kepadaNya.  

 

 [Umat Berdiri] 

(Romo memberikan pengantar singkat, lalu mengajak umat untuk meneliti 
batin dan mohon pengampunan (hening sejenak)). 

Pernyataan Tobat 
Imam  : Saudara-saudari terkasih marilah kita mengheningkan diri 

kita sejenak untuk menyesali segala dosa dan kekurangan 
kita. 

  Saya mengaku …. 
Umat   : Kepada Allah yang mahakuasa dan kepada saudara sekalian, 

bahwa saya telah berdosa dengan pikiran dan perkataan , 
dengan perbuatan dan kelalaian. Saya berdosa, saya sungguh 
berdosa, oleh sebab itu saya mohon kepada Santa Perawan 
Maria, kepada para malaikat dan orang Kudus dan kepada 
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saudara sekalian ,supaya mendoakan saya pada Allah Tuhan 
kita.  

Imam : Semoga Allah yang maha kuasa mengasihani kita, 
mengampuni dosa kita dan mengantar kita ke hidup yang 
kekal.  

Umat  : Amin  
 

� KYRIE� 
 [Umat Berdiri] 

Doa Pembukaan 
Imam  : Marilah berdoa, Tuhan yang Maha Kuasa, dengarkanlah doa 

kami bagi Dessy dan Sandro yang telah hadir pada hari ini 
untuk dipersatukan dalam sakramen perkawinan. Berkatilah 
cinta kasih mereka supaya tahan uji dalam suka dan duka, 
anugerahkanlah kepada mereka keturunan yang dapat 
dibanggakan. Demi Yesus Kristus, PuteraMu, Tuhan dan 
pengantara kami, yang hidup dan berkuasa bersama Dikau, 
dalam persekutuan Roh Kudus, hidup dan berbahagia kini 
dan sepanjang masa.  

Umat : Amin  

LITURGI SABDA 

[Umat Duduk] 

Bacaan Pertama (1 Kor 13 : 4-7) 
Lektor  : Pembacaan dari surat Paulus yang pertama kepada jemaat di 

Korintus 
“Kasih itu sabar, kasih itu murah hati, ia tidak cemburu. Ia tidak 
memegahkan diri dan tidak sombong. Ia tidak melakukan yang tidak 
sopan dan tidak mencuri keuntungan diri sendiri. Ia tidak pemarah tidak 
menyimpan kesalahan orang lain. Ia tidak bersukacita karena 
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ketidakadilan, tetapi karena kebenaran, Ia menutupi segala seusuatu, 
percaya segala sesuatu, sabar menanggung segala sesuatu. Kasih itu 
tidak berkesudahan.”  
Demikianlah sabda Tuhan 

Umat : Syukur Kepada Allah 

 

Lagu Antar Bacaan 

� KASIH � 
[ Umat Berdiri ] 

Bait Pengantar Injil 
Imam : Alleluya, alleluya, alleluya 
Umat : Alleluya, alleluya, alleluya 

Bacaan Injil 
Imam : Tuhan sertamu 
Umat : Dan sertamu juga 
Imam : Inilah Injil yesus Kristus karangan St.Yohanes (15:9-12) 
Umat : Dimuliakanlah Tuhan  
 
“Seperti Bapa telah mengasihi Aku, demikian juga Aku telah mengasihi 
kamu. Tingallah dalam kasihKu itu. Jikalau kamu menuruti perintahku, 
kamu akan tinggal di dalam kasihKu, seperti Aku menuruti perintah 
Bapaku dan tinggal di dalam kasihNya. Semua itu Kukatakan 
kepadamu supaya sukacitaKu ada di dalam kamu dan sukacitamu 
menjadi penuh. Inilah perintahKu, yaitu supaya kamu saling mengasihi, 
seperti Aku telah mengasihi kamu” 

 
Imam : Berbahagialah orang yang mendengarkan sabda Tuhan dan 

tekun melaksanakannya.  
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Umat : Tanamkanlah sabdamu ya Tuhan, dalam hati kami.  
 
HOMILI  

 
 
 
 
 

♥ UPACARA SAKRAMEN PERNIKAHAN ♥ 
[Umat Duduk] 

(Dessy dan Sandro berdiri, kedua saksi mendampingi mempelai.)  

Imam : Calon mempelai berdua, Dessy dan Sandro saya persilahkan 
berdiri didampingi para saksi, saya persilahkan kalian 
menyampaikan maksud hati kalian berdua 

Dessy & Sandro : Romo yang kami hormati, sesuai dengan petunjuk 
Tuhan, kami berdua telah saling memilih sebagai teman 
hidup. Maka sekarang kami mohon kesediaan Romo sebagai 
perantara Kristus untuk meresmikan hubungan kami sebagai 
suami-istri yang sah menurut tata cara Gereja Katolik.  

Imam : Dengan senang hati saya atas nama Gereja menerima 
permohonan kalian. Pada kesempatan ini saya akan bertanya 
kepada para saksi atas keinginan kalian berdua Bpk. [Saksi 1] 
dan Bpk. [Saksi 2] apakah saudara mengetahui sesuatu yang 
menghalangi pernikahan Dessy & Sandro menurut hukum 
Gereja Katolik?  

Saksi  : Setahu kami, tidak ada halangan untuk meresmikan 
pernikahan ini. Oleh sebab itu kami mendukung permohonan 
kedua mempelai.  

Pernyataan Mempelai 
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Imam : Dessy dan Sandro yang berbahagia, setelah kalian dibimbing 
oleh Gereja untuk memahami tujuan perkawinan Katolik dan 
setelah diadakan penyelidikan serta dikuatkan oleh 
pernyataan para saksi, maka saya selaku pejabat Gereja 
meluluskan permintaan kalian berdua. Maka sekarang saya 
minta agar kalian menyatakan dengan jujur dan tulus 
kesungguhan ahti kalian di hadapan Allah, para saksi dan 
umat yang hadir disini.  

  SANDRO (Nama Lengkap),, apakah saudara sungguh 
hendak meresmikan pernikahan ini dengan ikhlas hati? 

Sandro : Ya, sungguh dengan ikhlas hati  
Imam : DESSYANA (Nama Lengkap), apakah Saudari meresmikan 

perkawinan ini sungguh dengan ikhlas hati? 
Dessy  : Ya sungguh dengan ikhlas hati 
Imam : Dessy dan Sandro, berjanjikah saudara berdua sepanjang 

hidup saling mencintai, saling membantu dan saling 
menghormati?  

Dessy & Sandro: Ya, kami berjanji  
Imam : Dessy dan Sandro, berjanjikah saudara berdua menjadi Bapak 

dan ibu yang baik bagi anak-anak yang dipercayakan Tuhan 
kepada saudara dan mendidik mereka menjadi Katolik Sejati?  

Dessy & Sandro: Ya, kami berjanji  

 
Janji Pernikahan 

[Umat Duduk] 
(Putra altar menyerahkan kitab suci kepada imam) 

Imam : Maka tibalah saatnya untuk meresmikan pernikahan kalian 
berdua. Saya persilahkan Dessy dan Sandro agar 
menumpangkan tangan di atas kitab suci ini. Teguhkanlah 
sekarang pernikahan kalian dengan saling mengucap janji 
setia di hadapan Allah.  
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(Dessy dan Sandro menumpangkan tangannya di atas kitab suci) 

 



Pemberkatan Pernikahan Katolik - Dessy & Sandro – 25 Agustus 2012  

JANJI SUAMI 

Di hadapan Allah, romo, para saksi serta umat 
beriman yang hadir disini, saya, Sandro (Nama 

Lengkap),,, menyatakan bahwa yang hadir disisi 
saya, (Nama Lengkap), Dessyana adalah istri saya. 
Saya akan tetap setia kepadanya dalam suka dan 

duka, dalam untung dan malang, pada waktu 
sehat maupun sakit, saya akan menghormati dan 
mencintainya seumur hidup saya. Demikianlah 
janji saya di hadapan Allah dan Injil Suci ini. 

JANJI ISTRI 

Di hadapan Allah, romo, para saksi serta umat 
beriman yang hadir disini, saya, Dessyana (Nama 

Lengkap), menyatakan bahwa yang hadir disisi 
saya, Sandro(Nama Lengkap), adalah suami saya. 
Saya akan tetap setia kepadanya dalam suka dan 

duka, dalam untung dan malang, pada waktu sehat 
maupun sakit, saya akan menghormati dan 

mencintainya seumur hidup saya. Demikianlah 
janji saya di hadapan Allah dan Injil Suci ini. 
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Imam : Atas nama Gereja Allah, di hadapan para saksi dan hadirin 
terkasih, saya menegaskan bahwa pernikahan yang telah 
diresmikan ini adalah pernikahan kristiani yang sah. Semoga 
sakramen ini menjadi sumber kekuatan, kasih dan 
kebahagiaan.  

  Demi nama Bapa, Putera dan Roh Kudus.  
Umat : Amin  
Imam : Apa yang telah dipersatukan Allah….. 
Umat : Jangan diceraikan oleh manusia. Amin.  
(Para saksi dipersilahkan kembali ke tempat duduk, kedua mempelai bertukar 
tempat duduk. Mempelai wanita duduk di sebelah kiri mempelai pria) 

Doa Bagi Mempelai 
[Umat Duduk] 

(Umat berdoa sejenak di dalam hati, kemudian imam meneruskan dengan 

sambil merentangkan tangannya di atas kepala Dessy dan Sandro) 
Imam : Allah, Engkau menciptakan segala sesuatu dengan kekuatan 

kuasaMu, Engkau menciptakan manusia menurut citraMu, 
Engkau menciptakan pria dan wanita supaya mereka 
dipadukan menjadi satu. Engkau mengajarkan bahwa 
pernikahan yang telah Engkau teguhkan tak boleh diceraikan. 
Bapa yang maha pengasih Dessy dan Sandro telah saling 
menerimakan sakramen pernikahan suci. Semoga dalam 
sakramen suci ini, mereka saling menandakan kehadiranMu 
dalam kehidupan keluarga yang rukun dan mesra. Sehingga 
mereka dapat menajdi saksi Kristus yang mengharumkan 
namaMu, dalam keluarga dan masyarakat. Jadikanlah mereka 
berdua orangtua yang patut dicontoh, yang berbahagia 
melihat anak cucunya diberkati oleh cinta kasihMu. Semoga 
mereka berbahagia hingga usia lanjut yang akhirnya 
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bersamaMu memasuki kehidupan Surga dan mengambil 
bagian dari perjamuan surgawi yang abadi . Demi kristus 
Tuhan dan pengantara kami.  

 

PERMBERKATAN DAN PEMASANGAN CINCIN 
[Umat Duduk] 

(Dessy dan Sandro berdiri, putra altar mengambil air suci)  

Imam : Ya Allah, sumber kesetiaan, berkatilah kedua cincin yang 
akan menjadi lambang cinta dan kesetiaan bagi suami istri 
ini.  

Umat : Amin  

(Imam memerciki cincin dengan air suci dan menyerahkan cincin kepada 
Sandro) 

Imam : Sandro, kenakanlah cincin ini pada jari manis istrimu sebagai 
lambang kesetiaan dan cinta kasih.  

Sandro: Dessy, terimalah cincin ini sebagai lambang cinta dan 
kesetiaanku  

(Imam menyerahkan cincin kepada Dessy) 

Imam : Dessy, kenakanlah cincin ini pada jari manis suamimu 
sebagai lambang kesetiaan dan cinta kasih.  

Dessy : Sandro, terimalah cincin ini sebagai lambang cinta dan 
kesetiaanku 

Imam : Dessy dan Sandro, semoga kamu berdua senantiasa saling 
memandang dengan wajah berseri-seri penuh cinta kasih , 
untuk saling menghibur, menguatkan dan menyempurnakan, 
Dan semoga ikatan cinta kasihmu berdua yang diresmikan 
dalam perayaan ini menjadi sumber kebahagiaan sejati. 

 (Dessy dan Sandro mengungkapkan cinta kasihnya dan bertukar tempat) 

Doa Restu Orang Tua 



Pemberkatan Pernikahan Katolik - Dessy & Sandro – 25 Agustus 2012  

Imam : Dessy dan Sandro yang berbahagia, selain kita akan 
memohon berkat Tuhan bagi bekal hidup berkeluarga kalian 
berdua, sepantasnya kalian juga memohon berkat serta doa 
restu kedua orang tua kalian. 

(Dessy dan Sandro menghampiri kedua orang untuk memohon doa restu) 

 
 

Pemberkatan Kitab Suci, Salib Dan Rosario 
(Ibu dari Dessy dan Sandro maju ke depan, imam memberkati kitab suci, salib 
dan Rosario) 

Imam  : Ya Tuhan, berkatilah kitab suci ini agar dapat digunakan oleh 
keluarga baru ini sebagai sumber pengharapan dan 
penghiburan di waktu susah serta pembangkit semangat dinta 
kasih sejati di waktu gersang. Demikian pula, berkatilah salib 
ini dan Rosario ini, agar selalu menajdi tanda kehadiranMu 
serta Bunda Maria di tengah keluarga ini dan memberikan 
dorongan untuk selalu siap berkorban demi kebahagiaan 
pasangannya. Demi nama Bapa dan Putera dan Roh Kudus.  

Umat  : Amin  

(Imam menyerahkan kitab suci dan salib kepada Ibu dari Sandro dan Rosario 
kepada ibu dari Dessy) 

Ibu-Sandro: Anak-anakku tercinta, terimalah Kitab suci dan salib ini 
sebagai lambang cinta kasih dan pennyertaan Allah dalam 
keluargamu. Kami ingin mewariskan kepadamu berdua, harta 
yang tak ternilai untuk bekal kalian dalam perjalanan hidup, 
yakni iman kristiani akan kasih Tuhan Yesus Kristus yang 
telah mengorbankan diriNya.  

Ibu-Dessy: Anak-anakku tercinta, terimalah juga Rosario ini agar 
kehadiran dan perlindungan Bunda Maria memberikan kesejukan dalam 
hidup keluargamu.  

Pendatanganan Naskah Pernikahan 
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(Dessy dan Sandro beserta orang tua dan saksi, maju ke altar untuk 
menandatangani naskah pernikahan diiringi lagu  “ALL I ASK OF YOU”) 

 
���� ALL I ASK OF YOU���� 
 

 

Doa Umat  
[Umat Berdiri] 

Imam : Saudara-saudara terkasih, kedua mempelai ini telah mengikat 
perjanjian pernikahan di hadapan Allah dan di hadapan 
hadirin sekalian. Marilah kita mendoakan mereka agar 
mereka tetap bahagia dalam lindungan Tuhan.  

Lektor : Allah Bapa yang maha pengasih, kami panjatkan syukur dan 
terima kasih kepadaMu karena Engkau telah mempertemukan 
dan menyatukan Dessy dan Sandro dalam pernikahan yang 
Kudus. Kami mohon kiranya Engkau senantiasa melindungi 
mereka dalam perjalanan menempuh hidup baru ini. Kami 
Mohon … 

Umat  : Kabulkan doa kami ya Tuhan  
Lektor : Allah bapa yang Mahabaik, kami berdoa bagi kedua orang 

tua mereka  yang telah melahirkan, berkorban, mendidik dan 
membesarkan mereka sehingga mereka berkembang seperti 
sekarang ini. Berilkanlah kedua orangtua mereka kerukunan, 
kedamaian dan cinta kasih yang membahagiakan seluruh 
keluarga. Kami berdoa juga untuk kakak, adik, sanak saudara 
dan keluarga serta teman-teman kami yang setia dan 
mengasihi kami sejak awal perjumpaan kami hingga 
terlaksananya Sakramen Pernikahan ini, semoga mereka 
semua diberi limpahan berkat dan kasih dan menjadi berkat 
bagi orang lain,  Kami mohon…  

Umat : Kabulkan doa kami ya  Tuhan 
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Lektor : Allah Bapa yang Maha Pengasih, kami berdoa untuk Dessy 
dan Sandro, bimbinglah mereka selalu agar selalu saling 
mencintai, saling mengasihi, saling melengkapi, dan saling 
mengingatkan dalam segala suka dan duka. Sudilah kiranya 
Engkau memberikan limpahan berkat atas segala yang 
mereka kerjakan dan terangilah jalan mereka dalam melewati 
jalan kehidupan berkeluarga tuk menjadi bahagia, damai, 
tenteram dan sejahtera. kami mohon…  

Umat : Kabulkan doa kami ya  Tuhan 
Lektor : Allah Bapa yang Maha Pencipta, kami berdoa untuk Dessy 

dan Sandro, berikanlah mereka keturunan yang baik, 
jadikanlah mereka Ayah dan Ibu yang baik, bertanggung 
jawab, dapat mendidik dan menjadi teladan dan contoh bagi 
anak-anak mereka supaya anak mereka menjadi berguna 
bagiMu, Gereja, bangsa, negara, mayarakat dan keluarga. 
Kami mohon…. 

Umat : Kabulkan doa kami ya  Tuhan 
Imam : Demikianlah ya Bapa, doa-doa yang kami panjatkan 

kepadaMu. Kami percaya Engkau mendengarkan dan 
menerima doa-doa ini. Bimbinglah mereka dalam usaha 
menciptakan keluarga yang bahagia dan sejahtera. Demi 
Kristus ,Tuhan dan Pengantara Kami.  

Umat : Amin  

LITURGI EKARISTI 

[Umat Duduk] 

(Persembahan dibawa ke depan, diserahkan kepada Dessy dan Sandro yang 
melanjutkan menyampaikan kepada Imam.)  

 
�Kau Yang Terindah� 
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Imam : Terpujilah Engkau ya Tuhan, Allah semesta alam, seba dari 

kemurahanMu kami dapat menerima roti dan anggur yang 
kami persembahkan ini. Inilah hasil dari bumi dan usaha 
manusia yang bagi kami akan menjadi santapan rohani.  

Umat : Terpujilah Allah selama-lamanya  
Imam : Berdoalah saudara-saudara semoga persembahan ini diterima 

oleh Allahm Bapa yang maha Kuasa.  
Umat : Semoga persembahan ini diterima demi kemuliaan Tuhan dan 

keselamatan kita, serta seluruh umat Allah yang Kudus.  
Imam : Ya Allah, terimalah persembahan kami ini, roti dan anggur, 

serta persembahan dari kedua mempelai Dessy dan Sandro 
sebagai ungkapan janji setia mereka kepadaMu. Semoga 
karena Perayaan Ekaristi ini, mereka semakin saling 
mencintai, setia dan mengasihi Engkau, tetap tekun dalam 
melayani sesama dan kewajiban mereka dalam keluarga. 
Demi Kristus, Tuhan dan Pengantara kami.  

Umat : Amin  

PREFASI 

[Umat Berdiri] 

Imam : Tuhan Sertamu  
Umat : Dan sertamu juga 
Imam : Marilah mengarahkan hati kepada Tuhan 
Umat : Sudah kami arahkan 
Imam : Marilah bersyukur kepada Tuhan Allah kita  
Umat : Sudah layak dan sepantasnya  
Imam : Sungguh layak dan sepantasmya ya Tuhan yang Maha 

Kudus, Allah yang Kekal dan Kuasa, bahwa dimanapun juga 
kami bersyukur kepadaMu. Sebab Engkau berkenan 
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menciptakan manusia dan menganugerahinya martabat yang 
luhur. Persatuan mesra antara suami dan istri mencerminkan 
cinta kasihMu kepada kami. Engkau memanggil manusia 
untuk mengamalkan dan menikmati cintaMu yang kekal. 
Maka bersama para malaikat dan seluruh orang kudus, kami 
bermadah memuliakan Dikau dengan tak henti-hentinya 
bernyanyi. 

� Sanctus � 

 
DOA SYUKUR AGUNG (DSA ke 3) 

[Umat Berlutut] 
BAPA KAMI  

[Umat Berdiri] 
Imam : Atas petunjuk penyelamat kita dan menurut ajaran ilahi maka 

beranilah kita berdoa  
 

Bapa kami yang ada di surga, 
dimuliakanlah nama-Mu. 

Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu, 
di atas bumi seperti di dalam surga. 

Berikanlah kami rezeki pada hari ini, 
dan ampunilah kesalahan kami seperti kamipun 

mengampuni 
yang bersalah kepada kami. 

Dan janganlah masukkan kami ke dalam percobaan, 
tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. 

Amin. 
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Imam : Saudara-saudara, Kristuslah pangkal damai dan keselamatan 
kita, oleh karena itu marilah kita berdoa  

Umat : Tuhan Yesus Kristus, janganlah memperhitungkan dosa kami 
tetapi perhatikanlah iman gerejaMu dan restuilah kami 
supaya hidup bersatu dengan rukun, sesuai dengan 
kehendakMu , seabab Engkaulah pengantara kami, kini dan 
sepanjang masa,Amin  

Imam : Semoga Damai Tuhan kita Yesus Kristus selalu beserta kita  
Umat : Sekarang dan selama-lamanya  

� Havenue Syallom� 

� Agnus Dei � 

Imam : Saudara-saudara Tuhan Yesus bersabda: “Barangsiapa makan 
tubuhKu dan minum darahKu , ia tinggal dalam Aku dan Aku 
di dalam dia”. Oleh karena itu berbahagialah kita yang 
diundang ke perjamuanNya.  

Umat : Ya Tuhan, saya tidak pantas Tuhan datang pada saya. tetapi 
bersabdalah saja maka saya akan sembuh.  

KOMUNI 
(Dessy dan Sandro saling menerimakan tubuh dan darah kristus) 

� Kasih� 
 

DOA SESUDAH KOMUNI 
[Umat Berdiri] 

Imam : Marilah berdoa, Bapa yang Maha Kasih, kami yang telah ikut 
serta dalam perjamuan suci ini berdoa untuk Dessy dan 
Sandro yang telah Engkau  persatukan dalam ikatan 
perkawinan kudus. Bawalah  mereka dekat padaMu selalu. 
Biarlah kasih sayang dan cinta mereka menjadi kesaksian 
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akan  iman  mereka kepadaMu di dunia ini. Demi kristus 
Tuhan dan pengantara kami.  

Umat : Amin  

PENUTUP 

Berkat Dan Pengutusan 

[Umat Berdiri] 
Imam : Tuhan sertamu 
Umat : Dan sertamu juga  
Imam : Saudara-saudara marilah kita mengakhiri perayaan ini dengan 

memohon berkat Tuhan. Semoga Allah, Bapa yang maha 
kuasa memelihara Dessy dan Sandro  dalam cinta kasih dan 
kerukunan, supaya damai kristus senantiasa tinggal dalam 
hati dan rumah mereka.  

Umat : Amin  
Imam : Semoga kalian dikelilingi oleh teman-teman sejati, baik di 

dalam suka dan duka. Semoga kalian mau dan siap menolong 
dan menghibur orang-orang yang membutuhkan. Dan semga 
berkat yang dijanjikan Tuhan untuk orang-orang yang 
berbelas kasihan menjadi milik kalian dlam kelimpahan.  

Umat : Amin  
Imam : Semoga kalian mendapatkan kebahagiaan dan kepuasan 

dalam karir dan pekerjaan kalian,.Semoga masalah-masalah 
kalian tidak membuat kalian menjadi takut dan resah juga 
ekinginan akan dunia ini tidak mendominasi hidup kalian, 
Tetapi semoga keinginan hati kalian yang terutama adalah 
semua yang baik yang menunggu kalian di dalam surga.  

Umat : Amin  
Imam : Semoga Tuhan memberkati kalian dengan tahun-tahun 

kebersamaan yang bahagia sehingga kalian dapat menikmati 



Pemberkatan Pernikahan Katolik - Dessy & Sandro – 25 Agustus 2012  

hidup ini. Semoga Tuhan akan menerima kalian di kerajaan 
surga yang kekal setelah kalian melayani Tuhan dengan setia 
di bumi ini.  

Umat : Amin  
Imam : Dan semoga kita sekalian dilindungi dan diberkati (+) oleh 

Allah yang Maha Kuasa , Bapa dan Putra dan Roh Kudus 
.Amin 

Umat : Amin  
Imam : Saudara sekalian dengan ini perayaan Ekaristi pernikahan 

sudah selesai.  
Umat : Syukur Kepada Allah  

 
 
Penyerahan Keluarga Kepada Bunda Maria 

[Umat Duduk] 
(Dessy dan Sandro,  menuju patung Bunda Maria untuk menyampaikan doa diiringi 
lagu Ave Maria) 

� Ave Maria � 

Dessy dan Sandro:  

  Santa Maria Bunda Yesus Kristus serta Bunda kami yang 
tercinta. Hari ini adalah hari yang membahagiakan kami 
berdua. Dengan perlindunganMu, kami dapat menjalani 
kehidupan kami hingga saat ini menjadi suami istri. Bunda, 
kami mohon restumu agar cinta kami abadi dalam segala 
suka duka kehidupan kami. Bimbing dan ajarilah kami 
membangun keluarga seperti keluarga kudusMu yang penuh 
dengan kesederhanaan, kedamaian, kerukunan dan dengan 
penuh cnta kasih. Ingatkanlah kami apabila kami lupa, 
kurang sabar dan kurang pengertian. Hiburlah kami pada saat 
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mengalami kesedihan dan kekecewaan. Doakanlah kami juga 
ya Bunda yang setia agar cinta kami tahan uji dalam segala 
suka dan duka. Bimbinglah kami juga supaya dapat 
mencurahkan perhatian dan kasih sayang pada anak-anak 
kami serta menjadi teladan yang baik bagi mereka kelak. Ya 
Bunda, semoga berkat perlindungan serta restuMu yang abadi 
kami dapat membangun keluarga Katolik yang sejahtera dan 
bahagia bersama anak-anak kami, sudilah kiranya Bunda 
meneruskan doa ini kepada PuteraMu, Tuhan dan pengantara 
kami, Yesus Kristus yang tidak pernah menolakMu, Terima 
Kasih atas segala berkat yang kau berikan kepada kami. 
Amin  

Salam Maria (3x)… 

Kemuliaan.. 

 

� Bahagialah Tiap Rumah Tangga (PS. 613) � 

� Semua Bunga Ikut Bernyanyi� 

Ucapan Terima Kasih Dan Foto Bersama  

Dessy dan Sandro  kembali ke altar untuk pembuatan foto bersama:  

a. Romo dan putra altra 
b. Romo, orang tua dan para saksi  
c. Orang tua Dessy dan Sandro   

Prosesi Keluar 
(Dessy dan Sandro  meninggalkan altar diikuti oleh keluarga dan orang tua 
menuju tempat pelepasan sepasang burung merpati di halaman gereja)  
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�One In Harmony� 
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Hormat Dan Terima Kasih 

Kami haturkan kepada 

Romo Paroki, Rm. Albertus Mardi Santosa, SJ 

Romo Joannes Moerti Yoedho Koesoemo SJ 

Lektor 

Putera Puteri Altar 

Para Saksi 

Paduan Suara 

Koordinator 

Serta seluruh panitia persiapan acara perkawinan keluarga dan semua 
sahabat yang telah membantu dan hadir serta memberikan doa restu dari 

persiapan hingga terselenggaranya upacara Sakramen Pernikahan ini, 
Semoga Tuhan memberkati kita semua, 

Amin. 

 

Surakarta, 25 Agustus 2012 

Kami yang berbahagia 

 

Kel.                  Kel.  
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DESSY & SANDRO 


