
 

N o v e n a 

 Menyongsong 100 Tahun Legio Maria 

“MeMbawa Maria ke Dunia” 

 

 

 

 

Senatus Sinar Bunda Karmel Malang



 

Novena Hari Pertama 

Legio Maria Mewakili Wajah Sejati Gereja Katolik 

 

Antifon Pembuka – Kidung Agung 6:10 

"Siapakah dia yang muncul laksana fajar merekah, indah bagaikan bulan purnama, 

bercahaya bagaikan surya, dahsyat seperti bala tentara dengan panji-panjinya?" 

 

Pengantar 

Legio Maria adalah suatu Perkumpulan umat Katolik yang dengan restu Gereja dan 

bimbingan kuat Maria Tak Bernoda, Pengantara Segala Rahmat (yang indah bagai 

bulan, terang bagai matahari, dan dahsyat bagi setan dan kaki tangannya, bagaikan 

bala tentara siap tempur), telah menggabungkan diri ke dalam suatu laskar untuk 

bertempur dalam peperangan abadi antara Gereja melawan dunia dan kekuatan 

jahatnya. (BP 1) 

 

Doa Pembuka 

Marilah berdoa: 

Ya Allah, Engkau telah menebus kami dan mengangkat kami menjadi anak-anak 

kesayangan-Mu. Pandanglah kami yang berhimpun dalam kerasulan Legio Maria 

dengan penuh kasih, agar mampu membawa Bunda Penebus kami ke dunia demi 

memenangkan pertempuran abadi antara Gereja melawan dunia dan kekuatan 

jahatnya. Dengan perantaraan Kristus, Tuhan kami, yang bersama dengan Dikau dan 

dalam persatuan dengan Roh Kudus, hidup dan berkuasa, Allah, sepanjang segala 

masa. 

Amin. 

 



 

Bacaaan Pertama – Kidung Agung 6:9–10 

Siapakah Putri itu?  

Tetapi dialah satu-satunya merpatiku, idam-idamanku, satu-satunya anak ibunya, anak 

kesayangan bagi yang melahirkannya; puteri-puteri melihatnya dan menyebutnya 

bahagia, permaisuri-permaisuri dan selir-selir memujinya. "Siapakah dia yang muncul 

laksana fajar merekah, indah bagaikan bulan purnama, bercahaya bagaikan surya, 

dahsyat seperti bala tentara dengan panji-panjinya?" 

Demikianlah Sabda Tuhan  

 

Mazmur Tanggapan – Mazmur 67:2–3.5–6.8; Ul:2a 

Berbelaskasihlah Tuhan dan adil, Allah kami adalah rahim. 

1. Kiranya Allah mengasihani dan memberkati kita, kiranya Ia menyinari kita dengan 

wajah-Nya, kiranya jalan-Mu dikenal di bumi, dan keselamatan-Mu di antara segala 

bangsa. 

2. Kiranya suku-suku bangsa bersukacita dan bersorak-sorai sebab Engkau 

memerintah bangsa-bangsa dengan adil, dan menuntun suku-suku di atas bumi. 

3. Kiranya bangsa-bangsa bersyukur kepada-Mu, ya Allah, kiranya bangsa-bangsa 

semuanya bersyukur kepada-Mu. Allah memberkati kita; kiranya segala ujung bumi 

takwa kepada-Nya.  

 

Bait Pengantar Injil – Ibrani 1:1-2 

S: Alleluya. 

U: Alleluya. 

S: Dahulu Allah bersabda kepada leluhur kita dengan pengantaraan para nabi; 

kini Ia bersabda kepada kita dengan pengantaraan Putra-Nya. 

U: Alleluya. 



 

InInilah Injil Yesus Kristus Menurut Lukas 1:26–33  

Nama Perawan itu Maria  

Dalam bulan yang keenam Allah menyuruh malaikat Gabriel pergi ke sebuah kota di 

Galilea bernama Nazaret, kepada seorang perawan yang bertunangan dengan seorang 

bernama Yusuf dari keluarga Daud; nama perawan itu Maria. Ketika malaikat itu masuk 

ke rumah Maria, ia berkata: "Salam, hai engkau yang dikaruniai, Tuhan menyertai 

engkau." Maria terkejut mendengar perkataan itu, lalu bertanya di dalam hatinya, 

apakah arti salam itu. Kata malaikat itu kepadanya: "Jangan takut, hai Maria, sebab 

engkau beroleh kasih karunia di hadapan Allah. Sesungguhnya engkau akan 

mengandung dan akan melahirkan seorang anak laki-laki dan hendaklah engkau 

menamai Dia Yesus. Ia akan menjadi besar dan akan disebut Anak Allah Yang 

Mahatinggi. Dan Tuhan Allah akan mengaruniakan kepada-Nya takhta Daud, bapa 

leluhur-Nya, dan Ia akan menjadi raja atas kaum keturunan Yakub sampai selama-

lamanya dan Kerajaan-Nya tidak akan berkesudahan." 

Demikianlah Injil Tuhan  

 

Doa Persembahan 

Allah Bapa kami yang mahamurah, bersama roti dan anggur ini kami 

mempersembahkan diri kami yang bersyukur atas kehadiran Legio Maria di atas bumi 

ini. Limpahilah kami dengan anugerah-Mu berlipat ganda. Demi Kristus, Tuhan dan 

Pengantara kami. 

Amin.  

 

Antifon Komuni – Ibrani 13:8 

Yesus Kristus tetap sama: dahulu, sekarang, dan selama-lamanya. 

  



 

Doa Penutup 

Marilah berdoa: 

Allah Bapa kami yang mahabaik, kami telah mengikuti perjamuan syukur menyongsong 

seabad Legio Maria dengan menyambut Santapan Surgawi. Berilah kami kesehatan, 

pekerjaan, sukses, persahabatan dan kedamaian. Demi Kristus, Tuhan dan Pengantara 

kami. 

Amin. 

  



 

Novena Hari Kedua 

Tujuan Legio Maria adalah Kemuliaan Allah 

 

Antifon Pembuka – Kejadian 3:15 

"Aku akan mengadakan permusuhan antara engkau dan perempuan ini, antara 

keturunanmu dan keturunannya; keturunannya akan meremukkan kepalamu, dan 

engkau akan meremukkan tumitnya." 

   

Pengantar 

Tujuan Legio Maria adalah kemuliaan Allah melalui pengudusan anggotanya yang 

dikembang-kan dengan doa dan kerjasama aktif, di bawah bimbingan Gereja, dalam 

Karya Maria dan Gereja untuk menghancurkan kepala ular dan meluaskan Kerajaan 

Kristus. (BP 2) 

 

D Doa Pembuka 

Marilah berdoa: 

Ya Allah, dalam diri Santa Perawan Maria, Engkau menghancurkan kepala setan 

sumber dosa dan maut. Perkenanlah kami, Legio Maria berdoa dan bekerja sama aktif 

di bawah bimbingan Gereja turut meluaskan Kerajaan Allah. Dengan perantaraan 

Kristus, Tuhan kami, yang bersama dengan Dikau dan dalam persatuan dengan Roh 

Kudus, hidup dan berkuasa, Allah, sepanjang segala masa. 

Amin. 

      

    

 

 



 

   Bacaaan Pertama – Kejadian 3:9–15  

Aku akan mengadakan permusuhan antara keturunanmu dan keturunan wanita itu  

Pada suatu hari, di Taman Eden, setelah Adam makan buah pohon terlarang, Tuhan 

Allah memanggil manusia itu dan berfirman kepadanya, “Di manakah engkau?” Ia 

menjawab, “Ketika aku mendengar bahwa Engkau ada dalam taman ini, aku menjadi 

takut, karena aku telanjang; sebab itu aku bersembunyi.” Lalu Tuhan berfirman, 

“Siapakah yang memberitahukan kepadamu bahwa kamu telanjang? Apakah engkau 

makan buah dari pohon yang Kularang engkau makan itu?” Manusia itu menjawab, 

“Perempuan yang Kautempatkan disisiku, dialah yang memberi dari buah pohon itu 

kepadaku, maka kumakan.” Kemudian berfirmanlah Tuhan Allah kepada perempuan 

itu, “Apakah yang telah kauperbuat ini?” Jawab perempuan itu, “Ular itu yang 

memperdayakan aku, maka kumakan.” Lalu berfirmanlah Tuhan Allah kepada ular itu, 

“Karena engkau berbuat demikian, terkutuklah engkau di antara segala ternak dan di 

antara segala binatang hutan!” Dengan perutmulah engkau akan menjalar, dan debu 

tanahlah akan kaumakan seumur hidupmu! Aku akan mengadakan permusuhan antara 

engkau dan perempuan ini, antara keturunanmu dan keturunannya. Keturunannya 

akan meremukkan kepalamu, dan engkau akan meremukkan tumitnya. 

Demikianlah Sabda Tuhan  

 

Mazmur Tanggapan – Mazmur 98:1.2–3ab.3bc–4; Ul: lh.1ab 

 

Aku wartakan karya agung-Mu Tuhan, karya agung-Mu karya keselamatan. 

1. Nyanyikanlah lagu baru bagi Tuhan, sebab Ia telah melakukan karya-karya yang 

ajaib; keselamatan telah dikerjakan oleh tangan kanan-Nya, oleh lengan-Nya yang 

kudus. 



 

2. Tuhan telah memperkenalkan keselamatan yang datang daripada-Nya, Ia telah 

menyatakan keadilan-Nya di hadapan para bangsa. Ia ingat akan kasih dan 

kesetiaan-Nya terhadap kaum Israel. 

3. Segala ujung bumi telah melihat keselamatan yang datang dari Allah kita. Bersorak-

sorailah bagi Tuhan, hai seluruh bumi, bergembiralah dan bermazmurlah! 

  

Bait Pengantar Injil – Ibrani 1:1–2 

S: Alleluya. 

U: Alleluya. 

S: Dahulu Allah bersabda kepada leluhur kita dengan pengantaraan para nabi; 

kini Ia bersabda kepada kita dengan pengantaraan Putra-Nya. 

U: Alleluya.  

 

Inilah Injil Yesus Kristus menurut Matius 1:18–24  

Sesungguhnya, anak dara itu akan mengandung dan melahirkan seorang anak laki-

laki   

Kelahiran Yesus Kristus adalah sebagai berikut: Pada waktu Maria, ibu Yesus, 

bertunangan dengan Yusuf, ternyata Maria mengandung dari Roh Kudus, sebelum 

mereka hidup sebagai suami isteri. Karena Yusuf, suaminya, seorang yang tulus hati, 

dan tidak mau mencemarkan nama isterinya di muka umum, ia bermaksud 

menceraikannya dengan diam-diam. Tetapi ketika Yusuf mempertimbangkan maksud 

itu, malaikat Tuhan nampak kepadanya dalam mimpi, dan berkata, ”Yusuf, anak Daud, 

janganlah engkau takut mengambil Maria sebagai isterimu, sebab Anak yang di dalam 

kandungannya adalah dari Roh Kudus. Maria akan melahirkan Anak laki-laki, dan 

engkau akan menamai Dia Yesus, karena Dialah yang akan menyelamatkan umat-Nya 

dari dosa mereka. Hal itu terjadi supaya genaplah firman Tuhan yang disampaikan oleh 



 

nabi: Sesungguhnya, anak dara itu akan mengandung dan melahirkan seorang anak 

laki-laki, dan mereka akan menamai Dia Imanuel, yang berarti: Allah menyertai kita.” 

Sesudah bangun dari tidurnya, Yusuf berbuat seperti yang diperintahkan malaikat 

Tuhan itu kepadanya. Ia mengambil Maria sebagai isterinya. 

Demikianlah Injil Tuhan  

 

Doa Persembahan 

Allah, Bapa Yang Mahakudus, jadikanlah roti dan anggur yang kami persembahkan ini 

sebagai tanda kehadiran kerajaan-Mu di tengah-tengah kami dalam diri Yesus Kristus, 

Putra-Mu, Tuhan dan Pengantara kami. 

Amin. 

 

Antifon Komuni – Yesaya 7:14 

Seorang perawan akan mengandung dan melahirkan seorang anak laki-laki yang akan 

diberi nama Immanuel. 

 

Doa Penutup 

Marilah berdoa: 

Allah Bapa kami yang mahakuasa, kami telah menerima jaminan penebusan-Mu yang 

abadi. Teguhkanlah perjuangan kami di dunia ini agar kami semua dapat menggapai 

kemulian Sorga. Demi Kristus, Tuhan dan Pengantara kami. 

Amin. 

  



 

Novena Hari Ketiga 

Semangat Legio Maria adalah Semangat Maria sendiri. 

 

 

Antifon Pembuka – Efesus 6:11 

"Kenakanlah seluruh perlengkapan senjata Allah, supaya kamu dapat bertahan 

melawan tipu muslihat iblis” 

 

Pengantar 

Semangat Legio Maria adalah semangat Maria sendiri. Legio terutama berusaha 

meniru kerendahan hatinya yang luar biasa, ketaatannya yang sempurna, 

keindahannya yang laksana malaikat, doanya yang terus menerus, mati raga yang 

menyeluruh, kemurniannya yang tak bercela, ketaatannya yang gagah berani, 

kebijaksanaannya yang surgawi, pengorbanannya untuk kasih akan Allah dan di atas 

segalanya adalah imannya, bahwa kebajikan tanpa batas hanya ada pada dirinya dan 

tidak ada duanya. Dijiwai oleh kasih dan iman Maria ini, Legio sanggup melaksanakan 

tugas apa saja dan “tidak pernah mengeluh bahwa suatu tugas adalah tidak mungkin, 

karena yakin bahwa mereka boleh dan dapat melakukan apa saja. (BP 3)  

 

Doa Pembuka 

Marilah berdoa: 

Ya Allah, Engkau telah menebus kami dan mengangkat kami menjadi anak-anak 

kesayangan-Mu. Pandanglah kami yang berhimpun dalam kerasulan Legio Maria 

dengan penuh kasih, agar mampu membawa Bunda Penebus kami ke dunia demi 

memenangkan pertempuran abadi antara Gereja melawan dunia dan kekuatan 

jahatnya. Dengan perantaraan Kristus, Tuhan kami, yang bersama dengan Dikau dan 



 

dalam persatuan dengan Roh Kudus, hidup dan berkuasa, Allah, sepanjang segala 

masa. 

Amin. 

 

Bacaaan Pertama – Kisah Para Rasul 1: 12-14 

Mereka berdoa Maria Ibu Yesus.  

Maka kembalilah rasul-rasul itu ke Yerusalem dari bukit yang disebut Bukit Zaitun, yang 

hanya seperjalanan Sabat jauhnya dari Yerusalem. Setelah mereka tiba di kota, naiklah 

mereka ke ruang atas, tempat mereka menumpang. Mereka itu ialah Petrus dan 

Yohanes, Yakobus dan Andreas, Filipus dan Tomas, Bartolomeus dan Matius, Yakobus 

bin Alfeus, dan Simon orang Zelot dan Yudas bin Yakobus. Mereka semua bertekun 

dengan sehati dalam doa bersama-sama, dengan beberapa perempuan serta Maria, 

ibu Yesus, dan dengan saudara-saudara Yesus.  

Demikianlah Sabda Tuhan  

 

Mazmur Tanggapan – Mazmur 128:1–6; Ul:1  

Berbahagialah yang mendiami rumah Tuhan 

1. Berbahagialah orang yang takwa kepada Tuhan yang hidup menurut jalan yang 

ditunjukkan-Nya. Apabila engkau menikmati hasil jerih payahmu, berbahagialah 

engkau dan baiklah keadaanmu! 

2. Isterimu akan menjadi laksana pohon anggur subur yang ada di dalam rumahmu; 

anak-anakmu seperti tunas pohon zaitun di sekeliling mejamu! 

3. Sungguh, demikianlah akan diberkati Tuhan, orang laki-laki yang takwa hidupnya. 

Kiranya Tuhan memberkati engkau dari Sion: boleh melihat kebahagiaan 

Yerusalem seumur hidupmu.  

 



 

Bait Pengantar Injil – Yohanes 14:15  

S: Alleluya. 

U: Alleluya. 

S: "Jikalau kamu mengasihi Aku, kamu akan menuruti segala perintah-Ku.” 

U: Alleluya. 

 

Inilah Injil Yesus Kristus menurut Yohanes 2:1–11  

Maria pada Pesta Perkawinan di Kana   

Pada hari ketiga ada perkawinan di Kana yang di Galilea, dan ibu Yesus ada di situ; 

 Yesus dan murid-murid-Nya diundang juga ke perkawinan itu. Ketika mereka 

kekurangan anggur, ibu Yesus berkata kepada-Nya: "Mereka kehabisan anggur." Kata 

Yesus kepadanya: "Mau apakah engkau dari pada-Ku, ibu? Saat-Ku belum tiba." Tetapi 

ibu Yesus berkata kepada pelayan-pelayan: "Apa yang dikatakan kepadamu, buatlah 

itu!" Di situ ada enam tempayan yang disediakan untuk pembasuhan menurut adat 

orang Yahudi, masing-masing isinya dua tiga buyung. Yesus berkata kepada pelayan-

pelayan itu: "Isilah tempayan-tempayan itu penuh dengan air." Dan merekapun 

mengisinya sampai penuh. Lalu kata Yesus kepada mereka: "Sekarang cedoklah dan 

bawalah kepada pemimpin pesta." Lalu merekapun membawanya. Setelah pemimpin 

pesta itu mengecap air, yang telah menjadi anggur itu dan ia tidak tahu dari mana 

datangnya, tetapi pelayan-pelayan, yang mencedok air itu, mengetahuinya? ia 

memanggil mempelai laki-laki, dan berkata kepadanya: "Setiap orang menghidangkan 

anggur yang baik dahulu dan sesudah orang puas minum, barulah yang kurang baik; 

akan tetapi engkau menyimpan anggur yang baik sampai sekarang." Hal itu dibuat 

Yesus di Kana yang di Galilea, sebagai yang pertama dari tanda-tanda-Nya dan dengan 

itu Ia telah menyatakan kemuliaan-Nya, dan murid-murid-Nya percaya kepada-Nya. 

Demikianlah Injil Tuhan.  



 

Doa Persembahan 

Ya Allah Bapa, kami hamba-hamba-Mu membawa persembahan ke atas altar-Mu. 

Sudilah Bapa menerimanya dan jadikanlah bagi kami Sakramen-Mu. Demi Kristus, 

Tuhan dan Pengantara kami. 

Amin. 

 

Antifon Komuni – Yohanes 2:10  

"Setiap orang menghidangkan anggur yang baik dahulu dan sesudah orang puas 

minum, barulah yang kurang baik; akan tetapi engkau menyimpan anggur yang baik 

sampai sekarang." 

 

Doa Penutup 

Marilah berdoa 

Ya Allah, Engkau telah menghidupi kami dengan anugerah penebusan-Mu. Semoga 

dengan bantuan rahmat-Mu, kami semakin bersemangat seperti Bunda Maria dan 

dapat bertumbuh dalam kerendahan hati dan taat kepada-Mu. Demi Kristus, Tuhan 

dan Pengantara kami. 

Amin. 

  



 

Novena Hari Keempat 

Pelayanan Legio Maria harus mencapai garis akhir 

 

 

Antifon Pembuka – 2 Timotius 4:7  

“Aku telah mengakhiri pertandingan yang baik, aku telah mencapai garis akhir dan aku 

telah memelihara iman.” 

 

Pengantar 

Panggilan Legio merupakan suatu pelayanan tanpa batas atau tanpa pamrih. 

Pelayanan ini sama sekali bukan merupakan kumpulan kesempurnaan, melainkan 

merupakan kebutuhan, karena bila tujuannya bukan kemuliaan, maka keanggotaan 

yang akan bertahan dengan gigih tidak akan terwujud. Ketekunan seumur hidup dalam 

karya kerasulan merupakan suatu kepahlawanan, dan hanya akan tercapai sebagai titik 

kulminasi dari rangkaian tindakan berani yang terus menerus, yang sesungguhnya 

adalah upah yang akan diterima. (BP 4:5)  

 

Doa Pembuka 

Marilah berdoa  

Allah Bapa kami yang mahakuasa, tak ada orang pernah melihat Engkau, tetapi Putera-

Mu telah mengajarkan cinta kasih-Mu kepada kami. Kami mohon, peliharalah kami 

Legio Maria. Semoga kami bersatu dan memuliakan Dikau dalam segala tingkah laku 

kami. Demi Yesus Kristus, Putera-Mu, Tuhan dan pengantara kami, yang bersama 

dengan Dikau dalam persatuan Roh Kudus, hidup dan berkuasa, Allah sepanjang segala 

masa. 

Amin. 



 

Bacaaan Pertama – 2 Timotius 4:1–5 

“Penuhilah panggilan pelayananmu” 

Di hadapan Allah dan Kristus Yesus yang akan menghakimi orang yang hidup dan yang 

mati, aku berpesan dengan sungguh-sungguh kepadamu demi penyataan-Nya dan 

demi Kerajaan-Nya: Beritakanlah firman, siap sedialah baik atau tidak baik waktunya, 

nyatakanlah apa yang salah, tegorlah dan nasihatilah dengan segala kesabaran dan 

pengajaran. Karena akan datang waktunya, orang tidak dapat lagi menerima ajaran 

sehat, tetapi mereka akan mengumpulkan guru-guru menurut kehendaknya untuk 

memuaskan keinginan telinganya. Mereka akan memalingkan telinganya dari 

kebenaran dan membukanya bagi dongeng. Tetapi kuasailah dirimu dalam segala hal, 

sabarlah menderita, lakukanlah pekerjaan pemberita Injil dan tunaikanlah tugas 

pelayananmu! 

Demikianlah Sabda Tuhan 

 

Mazmur Tanggapan – Mazmur 71:8–9.14–15a.16–17.22; Ul. 15b 

Mulutku akan menceritakan keselamatan yang datang dari-Mu, ya Tuhan. 

1. Mulutku penuh dengan puji-pujian kepada-Mu, sepanjang hari penuh 

penghormatan kepada-Mu. Janganlah membuang aku pada masa tuaku, janganlah 

meninggalkan aku apabila kekuatanku habis. 

2. Tetapi aku senantiasa mau berharap kepada-Mu, dan menambah puji-pujian bagi-

Mu. Mulutku akan menceritakan keadilan-Mu dan sepanjang hari mengisahkan 

keselamatan yang datang dari-Mu. 

3. Aku datang dengan keperkasaan Tuhan Allah, hendak memasyhurkan hanya 

keadilan-Mu saja! Ya Allah, Engkau telah mengajar aku sejak kecilku, dan sampai 

sekarang aku memberitakan perbuatan-Mu yang ajaib. 



 

4. Aku pun mau menyanyikan syukur dengan gambus atas kesetiaan-Mu, ya Allahku, 

menyanyikan mazmur bagi-Mu dengan kecapi, ya Yang Kudus Israel.  

Bait Pengantar Injil – Matius 24:13   

S: Alleluya. 

U: Alleluya. 

S: "Barangsiapa bertahan sampai pada kesudahannya, ia akan selamat” 

U: Alleluya. 

 

Inilah Injil Yesus Kristus Menurut Lukas 2:25–35 

Adalah di Yerusalem seorang bernama Simeon. Ia seorang yang benar dan saleh yang 

menantikan penghiburan bagi Israel. Roh Kudus ada di atasnya, dan kepadanya telah 

dinyatakan oleh Roh Kudus, bahwa ia tidak akan mati sebelum ia melihat Mesias, yaitu 

Dia yang diurapi Tuhan. Ia datang ke Bait Allah oleh Roh Kudus. Ketika Yesus, Anak itu, 

dibawa masuk oleh orang tua-Nya untuk melakukan kepada-Nya apa yang 

ditentukan hukum Taurat, ia menyambut Anak itu dan menatang-Nya sambil memuji 

Allah, katanya: "Sekarang, Tuhan, biarkanlah hamba-Mu ini pergi dalam damai 

sejahtera, sesuai dengan firman-Mu, sebab mataku telah melihat keselamatan yang 

dari pada-Mu,  yang telah Engkau sediakan di hadapan segala bangsa, yaitu terang 

yang menjadi penyataan bagi bangsa-bangsa lain dan menjadi kemuliaan bagi umat-

Mu, Israel." Dan bapa serta ibu-Nya amat heran akan segala apa yang dikatakan 

tentang Dia. Lalu Simeon memberkati mereka dan berkata kepada Maria, ibu Anak itu: 

"Sesungguhnya Anak ini ditentukan untuk menjatuhkan atau membangkitkan banyak 

orang di Israel dan untuk menjadi suatu tanda yang menimbulkan perbantahan  -- dan 

suatu pedang akan menembus jiwamu sendiri--, supaya menjadi nyata pikiran hati 

banyak orang." 

Demikianlah Injil Tuhan. 



 

    Doa Persembahan 

Ya Allah Bapa yang mahamurah, Engkau menghendaki Maria Bunda Yesus dengan 

tabah berdiri di kaki salib serta menunjukkan dia sebagai Bunda dan Ratu kami. Maka 

terimalah kiranya dengan rela doa dan persembahan yang kami unjukkan ini demi 

kemuliaan nama-Mu dan untuk mengenang 100 tahun berdirinya Legio Maria. Demi 

Kristus, Tuhan dan Pengantara kami. 

Amin. 

 

Antifon Komuni – 1 Petrus 4: 13  

Bergembiralah saudara-saudara, bila menderita bersama Kristus, supaya dapat ikut 

bergembira dan bersuka ria, bila kemuliaan-Nya kelak dinyatakan 

 

Doa Penutup 

Marilah berdoa 

Ya Allah, Sumber Penebusan kami, pada hari ini kami telah menerima kurnia pembawa 

keselamatan kekal. Kuatkanlah kami dalam berjuang membawa Maria kepada dunia 

sampai garis akhir hayat hidup kami. Demi Kristus, Tuhan dan Pengantara kami. 

Amin. 

  



 

Novena Hari Kelima 

Intensitas Usaha dalam Pelayanan kepada  Maria 

 

 

Antifon Pembuka – Markus 12:30 

“Kasihilah Tuhan, Allahmu, dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan 

dengan segenap akal budimu dan dengan segenap kekuatanmu.” 

 

Pengantar 

Bagaimanapun semangat ketergantungan kepada Maria tidak boleh dipakai sebagai 

alasan bila kita kurang berusaha atau sistem tidak berjalan dengan baik, tetapi justru 

sebaliknya. Karena bila kita bekerja sama secara sempurna dengan Maria, seharusnya 

pemberian kita adalah yang terbaik dari yang dapat kita persembahkan. (BP 6:4)  

 

Doa Pembuka 

Marilah berdoa  

Allah Bapa kami Allah Bapa yang maha kuasa dan kekal, Engkau telah memenuhi hati 

Santa Perawan Maria dengan rahmat-Mu, sehingga ia menjadi kediaman yang pantas 

bagi Roh Kudus. Semoga berkat jasa dan doa restunya kami pun, para legioner ini, 

diterima dalam bait kemuliaan-Mu. Demi Yesus Kristus, Putera-Mu, Tuhan dan 

pengantara kami, yang bersama dengan Dikau dalam persatuan Roh Kudus, hidup dan 

berkuasa, Allah sepanjang segala masa. 

Amin. 

  



 

Bacaan Pertama – 1 Yohanes 4:7–10 

“Allah adalah kasih.” 

Saudara-saudaraku terkasih, marilah kita saling mengasihi, sebab kasih itu berasal dari 

Allah, dan setiap orang yang mengasihi, lahir dari Allah dan mengenal Allah. 

Barangsiapa tidak mengasihi, ia tidak mengenal Allah, sebab Allah adalah kasih. Dalam 

hal inilah kasih Allah dinyatakan di tengah-tengah kita, yaitu bahwa Allah telah 

mengutus Anak-Nya yang tunggal ke dunia supaya kita hidup oleh-Nya. Inilah kasih itu: 

Bukan kita yang telah mengasihi Allah, tetapi Allahlah yang telah mengasihi kita dan 

telah mengutus Anak-Nya sebagai silih bagi dosa-dosa kita. 

Demikianlah sabda Tuhan. 

 

Mazmur Tanggapan – Mazmur 25:4–5.6–7.8–9; Ul. Lih. 6a 

Perlihatkanlah kepada kami kasih setia-Mu, ya Tuhan. 

1. Beritahukanlah jalan-jalan-Mu kepadaku, ya Tuhan, tunjukkanlah lorong-lorong-Mu 

kepadaku. Bawalah aku berjalan dalam kebenaran-Mu dan ajarlah aku, sebab 

Engkaulah Allah yang menyelamatkan daku; Engkau kunanti-nantikan sepanjang 

hari. 

2. Ingatlah segala rahmat dan kasih setia-Mu, ya Tuhan, sebab semuanya itu sudah 

ada sejak purbakala. Dosa-dosaku pada waktu muda, dan pelanggaran-

pelanggaranku janganlah Kauingat, tetapi ingatlah kepadaku sesuai dengan kasih 

setia-Mu oleh karena kebaikan-Mu, ya Tuhan. 

3. Tuhan itu baik dan benar; sebab itu Ia menunjukkan jalan kepada orang yang sesat. 

Ia membimbing orang-orang yang rendah hati menurut hukum, dan mengajarkan 

jalan-Nya kepada orang-orang yang bersahaja. 

  



 

Bait Pengantar Injil – Lukas 4:18–19 

S: Alleluya. 

U: Alleluya. 

S: Tuhan mengutus Aku menyampaikan kabar baik kepada orang-orang miskin, 

dan memberitakan pembebasan kepada orang-orang tawanan. 

U: Alleluya. 

 

Inilah Injil Yesus Kristus Menurut Markus 6:34–44 

Begitu banyak orang mengikuti Yesus. Ketika Yesus melihat jumlah orang yang begitu 

banyak, tergeraklah hati-Nya oleh belas kasihan kepada mereka, karena mereka 

seperti domba yang tidak mempunyai gembala. Lalu mulailah Ia mengajarkan banyak 

hal kepada mereka. Ketika hari mulai malam datanglah murid-murid Yesus kepada-Nya 

dan berkata, “Tempat ini sunyi, dan hari sudah mulai malam. Suruhlah mereka pergi 

supaya mereka dapat membeli makanan di desa dan kampung-kampung sekitar ini.” 

Tetapi jawab Yesus, “Kamu yang harus memberi mereka makan!” Kata mereka kepada-

Nya, “Jadi, haruskah kami pergi membeli roti hanya dengan 200 dinar dan memberi 

mereka makan? Tetapi Yesus berkata kepada mereka, “Berapa banyak roti yang ada 

padamu? Cobalah periksa!” Sesudah memeriksanya, mereka berkata, “Lima roti dan 

dua ikan.” 

Lalu Yesus menyuruh orang-orang itu supaya semuanya duduk berkelompok-kelompok 

di atas rumput hijau. Maka duduklah mereka berkelompok-kelompok, ada yang 

seratus, ada yang lima puluh orang. Setelah mengambil lima roti dan dua ikan itu, 

Yesus menengadah ke langit dan mengucap berkat, lalu memecah-mecahkan roti itu 

dan memberikannya kepada para murid, supaya dibagi-bagikan kepada orang banyak 

itu; begitu juga ikan itu dibagi-bagikan-Nya kepada mereka semua. Dan mereka semua 

makan sampai kenyang. Kemudian orang mengumpulkan potongan-potongan roti: dua 



 

belas bakul penuh, belum termasuk sisa-sisa ikan. Yang ikut makan roti itu ada lima 

ribu orang laki-laki. 

Demikianlah Injil Tuhan. 

 

Doa Persiapan Persembahan 

Allah Bapa kami, Allah Bapa, sumber kehidupan, terimalah persembahan kami dan 

yakinkanlah kami bahwa intensitas usaha pelayanan kami mendatangkan hidup abadi. 

Demi Kristus, Tuhan kami. 

Amin. 

 

Antifon Komuni – Efesus 2:4–5a. 

Allah yang kaya dengan rahmat, oleh karena kasih-Nya yang besar yang telah 

dilimpahkan-Nya kepada kita, telah menghidupkan kita bersama Kristus. 

 

Doa Penutup 

Marilah berdoa: 

Tuhan dan Allah kami, dalam sakramen-Mu kami dipersatukan dengan Dikau. Semoga 

daya sakramen ini menguatkan kami dalam pelayanan sebagai Legio Maria. Dan 

semoga berkat kurnia-Mu pula, kami sanggup menerima anugerah-Mu. Demi Kristus, 

Tuhan kami. 

Amin. 

  



 

Novena Hari Keenam 

Para Legioner dan Tritunggal Maha Kudus 

 

 

Antifon Pembuka – Markus 12:30 

“Kasihilah Tuhan, Allahmu, dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan 

dengan segenap akal budimu dan dengan segenap kekuatanmu.” 

 

Pengantar 

Hanya melalui wanita ini, Allah Bapa telah memberikan Putra-Nya kepada  kita  dan  Ia  

memang  memberikan-Nya.  Hanya  melalui  wanita  ini, Ia mempunyai anak-anak dan 

hanya melalui dia, Ia membagi-bagi rahmat-Nya. Hanya melalui wanita ini, Allah Putra 

dibentuk untuk seluruh dunia dan hanya melalui dia, Ia masih dibentuk dan dilahirkan 

setiap hari dalam  persatuan  dengan  Roh  Kudus.  Ia  memberikan  pahala dan 

kekuatan hidup-Nya hanya melalui wanita ini. Roh Kudus telah membentuk  Yesus  

Kristus  melalui  dia,  dan  hanya  melalui  Maria,  Ia membentuk anggota-anggota 

tubuh mistik-Nya.  Hanya  melalui  wanita ini, Ia membagi  karunia  dan  rahmat-Nya. 

(Santo Monfort – Bakti Sejati kepada Maria art. 140)    

 

Doa Pembuka 

Marilah berdoa: 

Allah Bapa Yang Mahakuasa dan kekal, Engkau telah menyatakan rahmat dan kasih 

setia-Mu kepada kami dalam diri Yesus, Putra Maria. Penuhilah kami dengan Roh 

Kudus-Mu yang bagi kami adalah sumber kekuatan dan kehidupan sejati. Demi Yesus 

Kristus, Putera-Mu, Tuhan dan pengantara kami, yang bersama dengan Dikau dalam 

persatuan Roh Kudus, hidup dan berkuasa, Allah sepanjang segala masa. Amin 



 

Bacaan Pertama – Roma 5:1–5 

“Kita hidup dalam damai sejahtera dengan Allah oleh karena Kristus, dalam kasih yang 

dicurahkan oleh Roh Kudus” 

Saudara-saudaraku terkasih, marilah kita saling mengasihi, sebab kasih itu berasal dari 

Allah, dan setiap orang yang mengasihi, lahir dari Allah dan mengenal Allah. 

Barangsiapa tidak mengasihi, ia tidak mengenal Allah, sebab Allah adalah kasih. Dalam 

hal inilah kasih Allah dinyatakan di tengah-tengah kita, yaitu bahwa Allah telah 

mengutus Anak-Nya yang tunggal ke dunia supaya kita hidup oleh-Nya. Inilah kasih itu: 

Bukan kita yang telah mengasihi Allah, tetapi Allahlah yang telah mengasihi kita dan 

telah mengutus Anak-Nya sebagai silih bagi dosa-dosa kita. 

Demikianlah sabda Tuhan. 

 

Mazmur Tanggapan – Mazmur 8:4-5,6–7,8–9; Ul. Mzm 8:2 

Betapa megah nama-Mu, Tuhan, di seluruh bumi. 

1. Jika aku melihat langit-Mu, buatan jari-Mu, bulan dan bintang-bintang yang 

Kaupasang. Apakah manusia sehingga Engkau mengingatnya? Apakah anak 

manusia sehingga Engkau mengindahkannya? 

2. Kau ciptakan dia hampir setara dengan Allah, Kau mahkotai dengan kemuliaan dan 

semarak. Kau beri dia kuasa atas buatan tangan-Mu; segala-galanya telah Kau 

tundukkan di bawah kakinya! 

3. Domba, sapi, dan ternak semuanya, hewan di padang dan margasatwa; burung di 

udara dan ikan di laut, dan semua yang melintasi arus lautan. 

 

Bait Pengantar Injil – Wahyu 8:1 

S: Alleluya. 

U: Alleluya. 



 

S: Kemuliaan kepada Bapa dan Putera dan Roh Kudus, kepada Allah yang ada 

sejak dahulu, kini dan sepanjang masa mendatang. 

U:  Alleluya. 

 

Inilah Injil Yesus Kristus Menurut Yohanes 16:12–15  

Dalam amanat perpisahan-Nya Yesus berkata kepada murid-murid-Nya, “Masih banyak 

hal yang harus Kukatakan kepadamu, tetapi sekarang kamu belum dapat 

menanggungnya. Tetapi apabila Ia datang, yaitu Roh Kebenaran, Ia akan memimpin 

kamu ke dalam seluruh kebenaran; Ia tidak akan berkata-kata dari diri-Nya sendiri, 

tetapi segala sesuatu yang didengar-Nya, itulah yang dikatakan-Nya, dan Ia akan 

memberitakan kepadamu hal-hal yang akan datang. Ia akan memuliakan Aku, sebab Ia 

akan memberitakan kepadamu apa yang Dia terima dari pada-Ku. Segala sesuatu yang 

Bapa punya adalah kepunyaan-Ku; sebab itu Aku berkata: Ia akan memberitakan 

kepadamu apa yang Dia terima dari pada-Ku.” 

Demikianlah Injil Tuhan. 

 

Doa Persiapan Persembahan 

Allah Bapa kami, penuhilah kami dengan nafas kehidupan-Mu. Terimalah dengan rela 

ucapan syukur kami dalam roti dan anggur ini atas Yesus, Putera-Mu, yang telah 

memperlihatkan wajah-Mu kepada kami. Dialah cahaya kehidupan kami, Tuhan dan 

Pengantara kami. 

Amin. 

 

Antifon Komuni – Galatia 4:6 

Karena kamu adalah anak, Allah telah mengutus Roh Anak-Nya ke dalam hati kita, yang 

berseru, “Ya Abba, ya Bapa”. 



 

 

Doa Doa Penutup 

Marilah berdoa: 

Allah Bapa di surga, curahkanlah Roh Putra-Mu ke dalam hati kami, agar hati kami 

tergerak untuk senantiasa berbagi kasih kepada sesama seperti Kristus sendiri lewat 

kerasulan Legio Maria. Semoga dengan-Nya, dunia semakin menyerahkan dirinya 

kepada kebangkitan abadi dengan pengantaraan Kristus, Tuhan kami. 

Amin. 

  



 

Novena Hari Ketujuh 

Legioner dan Ekaristi Kudus 

 

Antifon Pembuka – Mazmur 81:17 

Ia telah memberi mereka gandum yang terbaik. Ia telah mengenyangkan mereka 

dengan madu dari gunung batu. 

 

Pengantar 

Sudah ditekankan sebelumnya, bahwa kesucian anggota sangat penting bagi Legio. 

Lagi pula kesucian ini merupakan sarana utama dari legioner untuk berkarya, karena 

hanya dengan rahmat yang ia miliki, seorang legioner dapat berbagi rahmat dengan 

orang lain. … Oleh karena itu, Misa harus menjadi penolong bagi legioner yang 

menginginkan rahmat penebusan yang berlimpah bagi dirinya dan orang lain. (BP 8) 

 

Doa Pembuka 

Marilah berdoa  

Ya Allah, Putra-Mu telah meninggalkan kenangan akan wafat dan kebangkitan-Nya 

dalam sakramen ekaristi yang mengagumkan ini. Kami mohon semoga kami dapat 

menghormati misteri kudus Tubuh dan Darah Putra-Mu dengan pantas sehingga kami 

senantiasa dapat menikmati buah penebusan-Nya. Sebab, Dialah Tuhan dan 

pengantara kami, yang hidup dan berkuasa bersama dengan Dikau dalam persatuan 

dengan Roh Kudus, Allah, kini dan sepanjang segala masa.  

Amin. 

  

 

 



 

Bacaan Pertama – 1 Korintus 11:23–26 

“Setiap kali makan dan minum, kamu mewartakan wafat Tuhan” 

Saudara-saudara terkasih, apa yang telah kuteruskan kepadamu ini telah aku terima 

dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus, pada malam Ia diserahkan, mengambil roti, dan 

sesudah mengucap syukur atasnya, Ia membagi-bagi roti itu seraya berkata, “Inilah 

Tubuh-Ku, yang diserahkan bagimu; perbuatlah ini untuk mengenangkan Daku!” 

Demikian juga Ia mengambil cawan, sesudah makan, lalu berkata, “Cawan ini adalah 

perjanjian baru yang dimeteraikan dalam darah-Ku. Setiap kali kamu meminumnya, 

perbuatlah ini untuk mengenangkan Daku!” Sebab setiap kali kamu makan roti ini dan 

minum dari cawan ini, kamu mewartakan wafat Tuhan sampai Ia datang. 

Demikianlah Sabda Tuhan. 

 

Mazmur Tanggapan – Mazmur 110:1–3,3–4     

Inilah Tubuh-Ku yang diserahkan bagimu. Inilah Darah-Ku yang ditumpahkan bagimu. 

Lakukanlah ini akan peringatan kepada-Ku. 

1. Beginilah firman Tuhan kepada tuanku. “Duduklah di sebelah kanan-Ku, sampai 

musuh-musuh Kubuat menjadi tumpuan kakimu.” Tongkat kuasamu akan 

diulurkan Tuhan dari sion, berkuasalah Engkau diantaramu. 

2. Engkau meraja di atas gunung yang suci, sejak hari kelahiranmu, sejak dalam 

kandungan, sejak fajar masa mudamu. Tuhan telah bersumpah dan tidak akan 

menyesal. ”Engkau adalah imam untuk selama-lamanya menurut Melkisedek.  

     

 Bait Pengantar Injil – Yohanes 6: 51 

S: Alleluya. 

U: Alleluya. 

S: Akulah roti hidup yang telah turun dari surga; barangsiapa makan roti ini, ia 



 

akan hidup selama-lamanya. Dan roti yang Kuberikan itu ialah daging-Ku, yang 

akan Kuberikan untuk hidup dunia. 

U: Alleluya. 

 

Inilah Injil Yesus Kristus Menurut Lukas 9:11b–17    

Sekali peristiwa Yesus berbicara kepada orang banyak tentang Kerajaan Allah, dan Ia 

menyembuhkan orang-orang yang memerlukan penyembuhan. Pada waktu hari mulai 

malam, datanglah kedua belas murid kepada Yesus dan berkata, “Suruhlah orang 

banyak itu pergi, supaya mereka pergi ke desa dan kampung-kampung sekitar ini untuk 

mencari tempat penginapan serta makanan, karena di sini kita berada di tempat yang 

sunyi.” Tetapi Yesus berkata kepada mereka, “Kamu harus memberi mereka makan!” 

Mereka menjawab, “Yang ada pada kami tidak lebih dari lima roti dan dua ikan, kecuali 

kalau kami pergi membeli makanan untuk semua orang banyak ini.” Sebab di situ ada 

kira-kira lima ribu orang laki-laki. Lalu Yesus berkata kepada murid-murid-Nya, 

“Suruhlah mereka duduk berkelompok-kelompok, kira-kira limapuluh orang setiap 

kelompok.” Murid-murid melakukannya, dan menyuruh semua orang banyak itu 

duduk. Yesus mengambil lima roti dan dua ikan itu, lalu menengadah ke langit dan 

mengucap berkat, kemudian membagi-bagi roti dan memberikannya kepada para 

murid supaya dibagi-bagikan kepada orang banyak. Dan mereka semuanya makan 

sampai kenyang. Kemudian dikumpulkanlah potongan-potongan roti yang sisa, 

sebanyak duabelas bakul. 

Demikianlah Injil Tuhan. 

 

Doa Persiapan Persembahan 

Allah Bapa Yang Mahakudus, inilah roti dan anggur, sari gandum dan sari buah anggur, 

satu-satunya persembahan Gereja-Mu. Kami mohon semoga karenanya kami rukun 



 

dan bersatu. Berikanlah kepada kami, damai dan sukacita-Mu. Demi Kristus Tuhan dan 

Pengantara kami. 

Amin. 

 

Antifon Komuni – Yohanes 6:56 

Siapa yang makan daging-Ku dan minum darah-Ku, tinggal di dalam Aku dan Aku di 

dalam dia, sabda Tuhan. 

 

Doa Penutup 

Marilah berdoa: 

Allah, Bapa Yang Maha Pengasih, kami bersyukur karena telah Kauanugerahi Tubuh 

dan Darah Putra-Mu. Kami mohon, ajarilah kami memahami dan menghayati,bahwa 

Engkau selalu hadir di tengah-tengah kami serta senantiasa mendampingi kami, 

sehingga apa yang kami lakukan sebagai Legione menjadi titik permulaan perjamuan 

abadi. Demi Kristus, Tuhan kami. 

Amin. 

  



 

Novena Hari Kedelapan 

Legioner dan Tubuh Mistik Kristus 

 

Antifon Pembuka– Matius 25:40 

“Aku berkata kepadamu, sesungguhnya segala sesuatu yang kamu lakukan untuk salah 

seorang dari saudara-Ku yang paling hina ini, kamu telah melakukannya untuk Aku.” 

 

Pengantar 

Dalam rapat Legio yang pertama kali, sudah ditekankan bahwa pengabdian legioner 

harus bersifat adikodrati. Mereka harus mendekati sesamanya dengan penuh 

keramahan, tetapi motivasi mereka bukan semata-mata ini saja. Dalam diri setiap 

orang yang mereka layani, mereka harus melihat Pribadi Yesus Kristus sendiri. Mereka 

harus mengingat bahwa apa yang mereka lakukan untuk sesamanya – bahkan untuk 

yang paling lemah dan paling hina – mereka lakukan untuk Tuhan sendiri. (BP 9)  

 

Doa Pembuka 

Marilah berdoa  

Allah Bapa yang Maha kuasa dan kekal, Engkau berkenan membaharui segala sesuatu 

dalam diri Putra-Mu, Yesus kristus. Dalam kehendak-Mu pula, semua orang Kau 

panggil menjadi satu warga dalam Tubuh Mistik Kristus. Semoga kami semua 

menghamba pada-Mu dan memuji-muji kemulian-Mu dengan pengantaraan Kristus 

yang hidup dan berkuasa bersama Bapa dan Roh Kudus, sepanjang segala masa.  

Amin. 

Bacaan Pertama – Efesus 5:22–32 

Kristus adalah Kepala Jemaat, kita adalah anggota Tubuh-Nya  



 

Hai isteri, tunduklah kepada suamimu seperti kepada Tuhan, karena suami adalah 

kepala isteri sama seperti Kristus adalah kepala jemaat. Dialah yang menyelamatkan 

tubuh. Karena itu sebagaimana jemaat tunduk kepada Kristus, demikian jugalah isteri 

kepada suami dalam segala sesuatu. Hai suami, kasihilah isterimu sebagaimana Kristus 

telah mengasihi jemaat dan telah menyerahkan diri-Nya baginya untuk 

menguduskannya, sesudah Ia menyucikannya dengan memandikannya dengan air dan 

firman, supaya dengan demikian Ia menempatkan jemaat di hadapan diri-Nya dengan 

cemerlang tanpa cacat atau kerut atau yang serupa itu, tetapi supaya jemaat kudus 

dan tidak bercela. Demikian juga suami harus mengasihi isterinya sama seperti 

tubuhnya sendiri: Siapa yang mengasihi isterinya mengasihi dirinya sendiri. Sebab tidak 

pernah orang membenci tubuhnya sendiri, tetapi mengasuhnya dan merawatinya, 

sama seperti Kristus terhadap jemaat, karena kita adalah anggota tubuh-Nya. Sebab itu 

laki-laki akan meninggalkan ayahnya dan ibunya dan bersatu dengan isterinya, 

sehingga keduanya itu menjadi satu daging. Rahasia ini besar, tetapi yang aku 

maksudkan ialah hubungan Kristus dan jemaat. 

Demikianlah sabda Tuhan. 

 

Mazmur Tanggapan – Mazmur 23:1–3a.3b–4.5.6; Ul.:1 

Tuhanlah gembalaku, takkan kekurangan aku. 

1. Tuhan adalah gembalaku, aku tidak kekurangan: ‘ku dibaringkan-Nya di rumput 

yang hijau, di dekat air yang tenang. ‘Ku dituntun-Nya di jalan yang lurus demi 

nama-Nya yang kudus. 

2. Sekalipun aku harus berjalan berjalan di lembah yang kelam, aku tidak takut akan 

bahaya, sebab Engkau besertaku; sungguh tongkat penggembalaan-Mu, itulah 

yang menghibur aku. 



 

3. Kau siapkan hidangan bagiku dihadapan lawanku, Kauurapi kepalaku dengan 

minyak, dan pialaku melimpah. 

4. Kerelaan yang dari Tuhan dan kemurahan ilahi, mengiringi langkahku selalu, 

sepanjang umur hidupku, aku akan diam di rumah Tuhan, sekarang dan senantiasa. 

 

Bait Pengantar Injil – Lukas 11:28  

S: Alleluya. 

U: Alleluya. 

S: Berbahagialah orang yang mendengarkan sabda Tuhan dan tekun 

melakukannya. 

U:  Alleluya. 

 

Inilah Injil Yesus Kristus Menurut Matius 25:31–46   

Sekali peristiwa, Yesus berkata kepada murid-murid-Nya, “Apabila Anak Manusia 

datang dalam kemuliaan dan semua malaikat bersama-sama dengan Dia, maka Ia akan 

bersemayam di atas takhta kemuliaan-Nya. Lalu semua bangsa akan dikumpulkan di 

hadapan-Nya, dan Ia akan memisahkan mereka seorang dari pada seorang, sama 

seperti gembala memisahkan domba dari kambing; Ia akan menempatkan domba-

domba di sebelah kanan-Nya, dan kambing-kambing di sebelah kiri-Nya. Raja itu akan 

berkata kepada mereka yang di sebelah kanan-Nya: Mari, hai kamu yang diberkati oleh 

Bapa-Ku, terimalah kerajaan yang telah disediakan bagimu sejak dunia dijadikan. 

Sebab ketika Aku lapar kamu memberi Aku makan; ketika Aku haus, kamu memberi 

Aku minum, ketika Aku seorang asing, kamu memberi Aku tumpangan; ketika Aku 

telanjang kamu memberi Aku pakaian; ketika Aku sakit, kamu melawat Aku; ketika Aku 

di dalam penjara, kamu mengunjungi Aku. Maka orang-orang benar itu akan bertanya 

kepada-Nya: Tuhan, bilamanakah kami melihat Engkau lapar dan kami memberi 



 

Engkau makanan, atau haus dan kami memberi Engkau minum? Bilamanakah kami 

melihat Engkau sebagai orang asing, dan kami memberi Engkau tumpangan, atau 

telanjang dan kami memberi Engkau pakaian? Bilamanakah kami melihat Engkau sakit 

atau dalam penjara dan kami mengunjungi Engkau? Maka Raja itu akan menjawab 

mereka: Aku berkata kepadamu, sesungguhnya segala sesuatu yang kamu lakukan 

untuk salah seorang dari saudara-Ku yang paling hina ini, kamu telah melakukannya 

untuk Aku. Lalu Raja itu akan berkata juga kepada mereka yang di sebelah kiri-Nya: 

Enyahlah dari hadapan-Ku, hai kamu orang-orang terkutuk, enyahlah ke dalam api 

yang kekal, yang telah disediakan untuk Iblis dan malaikat-malaikatnya. Sebab ketika 

Aku lapar, kamu tidak memberi Aku makan; ketika Aku haus, kamu tidak memberi Aku 

minum; ketika Aku seorang asing, kamu tidak memberi Aku tumpangan; ketika Aku 

telanjang, kamu tidak memberi Aku pakaian; ketika Aku sakit dan dalam penjara, kamu 

tidak melawat Aku. Lalu mereka pun akan bertanya kepada-Nya: Tuhan, bilamanakah 

kami melihat Engkau lapar, atau haus, atau sebagai orang asing, atau telanjang atau 

sakit, atau dalam penjara, dan kami tidak melayani Engkau? Maka Ia akan menjawab 

mereka: Aku berkata kepadamu, sesungguhnya segala sesuatu yang tidak kamu 

lakukan untuk salah seorang dari saudara-Ku yang paling hina ini, kamu tidak 

melakukannya juga untuk Aku. Dan mereka itu akan masuk ke tempat siksaan yang 

kekal, tetapi orang benar masuk ke dalam hidup yang kekal.” 

Demikianlah Injil Tuhan. 

  



 

Doa Persiapan Persembahan 

Allah Bapa Maharahim, semoga roti dan anggur ini mempersatukan kami dengan Yesus 

Kristus Putra-Mu terkasih, yang telah taat sampai wafat, dan menjadi pengantara kami 

di hadapan-Mu, kini dan sepanjang masa. 

Amin. 

 

Antifon Komuni – Yohanes 15:5  

Akulah pokok anggur dan kamulah ranting-rantingnya. Barangsiapa tinggal di dalam 

Aku dan Aku di dalam dia, ia berbuah banyak,  sebab di luar Aku kamu tidak dapat 

berbuat apa-apa. 

 

Doa Penutup 

Marilah berdoa: 

Allah Bapa mahamulia, kami bersyukur karena Yesus Kristus Tuhan kami, telah sudi 

merendahkan diridan menjadi hamba semua orang. Kami mohon, jadikanlah kami 

murid-murid-Nya yang setia. Sebab Dialah Tuhan dan pengantara kami, kini dan 

sepanjang segala masa.  

Amin. 

  



 

Novena Hari Kesembilan 

Yang Paling Besar diantaranya ialah Kasih 

 

 

Antifon Pembuka –1 Korintus 13:13  

“Demikianlah tinggal ketiga hal ini, yaitu iman, pengharapan dan kasih, dan yang paling 

besar di antaranya ialah kasih.” 

 

Pengantar 

Maria begitu dipenuhi cintakasih, sehingga ia dianggap pantas untuk mengandung dan 

melahirkan ke dunia Dia yang adalah Cintakasih itu sendiri. Legio Maria yang 

keseluruhan kehidupannya tergantung kepada kesetiaan kepada Maria dan kesediaan 

menuruti cara hidupnya; harus menonjol dalam kualitas cintakasih luar biasa yang 

sama dengan Maria. Legio harus penuh cintakasih.  (BP 41)  

 

Doa Pembuka 

Marilah berdoa: 

Allah Bapa yang mahakuasa dan kekal, cinta kasih yang Kaucurahkan kepada kami 

memberi arti penuh kepada hari-hari suka dan duka dalam pengalaman hidup 100 

tahun Legio Maria. Segala yang telah kami lakukan, mengajak kami untuk selalu 

memandang Dikau. Berilah kami kekuatan agar dapat mengabdiMu dengan setia, 

sehingga dapat memberi kesaksian tanpa takut-takut, karena Engkau selalu menyertai 

kami dalam setiap saat. Demi Yesus Kristus, Putera-Mu, Tuhan dan pengantara kami, 

yang bersatu dengan Dikau dan Roh Kudus, hidup dan berkuasa kini dan sepanjang 

masa. 

 Amin. 



 

Bacaan Pertama – 1 Yohanes 2:18–21 

“Kamu telah beroleh pengurapan dari Yang Kudus dan dianugerahi pengetahuan.” 

Anak-anakku, waktu ini adalah waktu yang terakhir, dan seperti yang telah kamu 

dengar, seorang antikristus akan datang; bahkan sekarang telah bangkit banyak 

antikristus! Itulah tandanya bahwa waktu ini benar-benar waktu yang terakhir. 

Memang mereka berasal dari antara kita, tetapi mereka tidak sungguh-sungguh 

termasuk pada kita; sebab jika mereka sungguh termasuk pada kita, niscaya mereka 

tetap bersama-sama kita. Tetapi hal itu terjadi supaya menjadi nyata bahwa tidak 

semua orang sungguh termasuk pada kita. Tetapi kamu telah beroleh pengurapan dari 

Yang Kudus, dan dengan demikian kamu semua dianugerahi pengetahuan. Aku menulis 

kepadamu, bukan karena kamu tidak mengetahui kebenaran, tetapi justru karena 

kamu mengetahuinya, dan karena kamu juga mengetahui bahwa tidak ada dusta yang 

berasal dari kebenaran. 

Demikianlah sabda Tuhan. 

 

Mazmur Tanggapan – Mazmur 96:1–2.11–12.13 

Biarlah langit bersukacita dan bumi bersorak-sorai! 

1. Nyanyikanlah lagu baru bagi Tuhan, menyanyilah bagi Tuhan, hai seluruh bumi! 

Menyanyilah bagi Tuhan, pujilah nama-Nya, kabarkanlah dari hari ke hari 

keselamatan yang datang dari pada-Nya. 

2. Biarlah langit bersukacita dan bumi bersorak-sorai, biar gemuruhlah laut serta 

segala isinya! Biarlah beria-ria padang dan segala yang ada di atasnya, dan segala 

pohon di hutan bersorak-sorai. 

3. Biarlah mereka bersorak-sorai di hadapan Tuhan, sebab Ia datang, sebab Ia datang 

untuk menghakimi bumi. Ia akan menghakimi dunia dengan keadilan, dan bangsa-

bangsa dengan kesetiaan-Nya. 



 

Bait Pengantar Injil – Yohanes 14:23 

S: Alleluya. 

U: Alleluya. 

S: Jika seorang mengasihi Aku, ia akan mentaati sabda-Ku. Bapa-Ku akan mengasihi 

dia, dan Kami akan datang kepadanya. 

U: Alleluya. 

 

Inilah Injil Yesus Kristus menurut Matius 22:34–40 

Ketika orang-orang Farisi mendengar bahwa Yesus telah membungkam orang-orang 

Saduki, berkumpullah mereka. Seorang dari mereka, seorang ahli Taurat, bertanya 

untuk mencobai Dia, “Guru, hukum manakah yang terbesar dalam hukum Taurat?” 

jawab Yesus kepadanya, “Kasihilah Tuhan Allahmu, dengan segenap hatimu, dengan 

segenap jiwamu, dan dengan segenap akal budimu. Itulah hukum yang utama dan 

yang pertama. Dan hukum yang kedua, yang sama dengan itu, ialah: Kasihilah 

sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Pada kedua hukum inilah tergantung 

seluruh hukum Taurat dan kitab para nabi. 

Demikianlah Injil Tuhan  

 

Doa Persiapan Persembahan 

Ya Allah, kami terimalah persembahan syukur kami dalam menyongsong 100 tahun 

Legio Maria ini. Semoga buah pelayanan kami semakin terarah hanya kepada 

kemuliaan-Mu saja. Demi Kristus, Tuhan kami, yang menjadi pengantara kami di 

hadapan-Mu, kini dan sepanjang masa. 

Amin. 

  



 

Antifon Komuni – Mazmur 20:6 

Kami akan bersorak-sorai karena karya keselamatan-Mu. Kami akan bergembira dalam 

nama Allah kita. 

 

Doa Penutup 

Marilah kita berdoa: 

Ya Allah, kami mohon, sempurnakanlah dalam diri kami rahmat yang terkandung 

dalam sakramen-Mu agar apa yang sekarang kami rayakan dalam tanda, kelak kami 

nikmati dalam kenyataan yang sesungguhnya. Dengan pengantaraan Kristus, Tuhan 

kami, yang hidup dan berkuasa sepanjang segala masa. 

Amin. 


