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RITUS PEMBUKA 
 
LAGU PEMBUKA: disiapkan oleh Pa. Poltak  

 
 
TANDA SALIB DAN SALAM  
 
I. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus 
U. Amin 
I. Rahmat Tuhan kita Yesus Kristus, cinta kasih Allah, dan 
persekutuan Roh Kudus bersamamu. 
U. Dan bersama rohmu. 
 
PENGANTAR  
 
I. Hari Raya Penampakan Tuhan atau Epifani dirayakan oleh 
Gereja Katolik ritus latin pada 6 Januari, namun Gereja 
memperbolehkan Konferensi Uskup setempat untuk menggeser 
hari raya ini ke hari Minggu terdekat. Sebagai mana kata-kata 
serapan lain dalam kosakata gerejawi (ekaristi, liturgi, epiklese, 
dsb), kata Epifani berasal dari bahasa Yunani, dan berarti 
“manifestasi” atau “pewahyuan”. Hari Raya Penampakan Tuhan 
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mulai dirayakan pada abad ke-3 di Gereja Timur (baca: Gereja 
partikular yang menggunakan  ritus Timur dan berkedudukan di 
sebelah timur Yerusalem) pada 6 Januari dengan maksud untuk 
menghormati Pembaptisan Kristus. Lambat laun, Epifani 
diperhitungkan sebagai salah satu dari tiga festival Gereja yang 
utama selain Paskah dan Pentakosta. Epifani muncul dalam 
kalender Gereja Barat (baca: Gereja ritus latin yang 
berkedudukan di sebelah barat Yerusalem dan berpusat di 
Roma) pada abad ke-4 namun dengan fokus yang berbeda. 
Liturgi yang  berkaitan dengan Epifani seharusnya mengandung 
3 aspek, yaitu: kunjungan orang majus, pembaptisan Kristus, 
dan mukjizat di Kana, dan memang, Ibadat Pagi (Laudes)  pun 
mengekspresikan betapa kaya makna Epifani dalam antifon 
Kidung Zakharia (lihat buku Ibadat Harian halaman 96) : “Hari 
ini pengantin surgawi disatukan dengan Gereja, sebab di Yordan 
Kristus membasuh dosa umat-Nya. Para sarjana bergegas 
membawa persembahan untuk perkawinan raja, dan para tamu 
bergembira atas air yang diubah menjadi anggur, 
alleluya.”  Makna Epifani menjadi semakin jelas jika kita melihat 
hubungan antara bacaan Injil pada Epifani dengan Paskah. 
Sebagai contoh Yesus mendapat tekanan dari penguasa yaitu 
Raja Herodes pada saat kelahiran-Nya, pun dari pemimpin 
Yahudi menjelang penyaliban-Nya. Yesus menyatakan diri-Nya 
kepada bangsa kafir (baca: bangsa non-yahudi) yang terwakilkan 
melalui para majus, dan adalah bangsa kafir (baca: bangsa non-
yahudi) pula, yaitu perwira romawi, yang kemudian mengenali 
Yesus sebagai Anak Allah pada kaki salib. Peristiwa yang paralel 
ini mengingatkan kita bahwa. Liturgi kita mempunyai “tema 
besar”, yaitu bahwa, sebagai Gereja yang Satu, Kudus, Katolik, 
dan Apostolik, kita selalu merayakan misteri Paskah; hidup, 
wafat, dan kebangkitan Yesus Kristus! 
 
      
SERUAN TOBAT  
I. Saudara-saudari, marilah mengakui bahwa kita telah berdosa 
supaya layak merayakan peristiwa penyelamatan ini. 
 
I+U. Saya mengaku kepada Allah yang mahakuasa dan kepada 
Saudara sekalian, bahwa saya telah berdosa dengan pikiran dan 
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perkataan, dengan perbuatan dan kelalaian. Saya berdosa, saya 
berdosa, saya sungguh berdosa. Oleh sebab itu saya mohon 
kepada Santa Perawan Maria, kepada para malaikat dan orang 
kudus, dan kepada Saudara sekalian, supaya mendoakan saya 
pada Allah Tuhan kita. 
 
I. Semoga Allah yang mahakuasa mengasihani kita, mengampuni 
dosa kita dan mengantar kita ke hidup yang kekal. 
U. Amin. 
 
KYRIE   
 
GLORIA  
 
K. Kemuliaan kepada Allah di surga. 
U. Dan damai di bumi kepada orang yang berkenan pada-Nya. 
K. Kami memuji Dikau 
U. Kami meluhurkan Dikau 
K. Kami menyembah Dikau 
U. Kami memuliakan Dikau 
K. Kami bersyukur kepada-Mu, kar'na kemuliaan-Mu yang besar. 
U. Ya Tuhan Allah, Raja surgawi, Allah Bapa yang mahakuasa 
K. Ya Tuhan Yesus Kristus, Putra yang tunggal, 
U. Ya Tuhan Allah, Anak domba Allah, Putra Bapa. 
K. Engkau yang menghapus dosa dunia 
U. Kasihanilah kami 
K. Engkau yang menghapus dosa dunia 
U. Kabulkanlah doa kami 
K. Engkau yang duduk di sisi Bapa, 
U. Kasihanilah kami. 
K. Kar'na hanya Engkaulah Kudus. 
U. Hanya Engkaulah Tuhan 
K. Hanya Engkaulah mahatinggi, ya Yesus Kristus 
U. Bersama dengan Roh Kudus dalam kemuliaan Allah Bapa. Amin.    
        
 DOA PEMBUKA  
 
I. Marilah kita berdoa: 
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I.  Ya Allah, pada hari ini dengan bimbingan bintang Engkau 
telah mewahyukan Putra Tunggal-Mu kepada bangsa-bangsa. 
Kami mohon, semoga kami yang telah mengenal Engkau dengan 
iman kelak Engkau perkenankan memandang wajah-Mu dalam 
kemuliaan. Dengan pengantaraan Yesus Kristus, Putra-Mu, 
Tuhan kami, yang bersama Dikau, dalam persatuan Roh Kudus, 
hidup dan berkuasa kini dan sepanjang masa. 
U. Amin. 
 
LITURGI SABDA 
 
BACAAN I (Yes 60:1-6) 
 
„Kemuliaan Tuhan terbit atasmu.“ 
 
L. Bacaan dari Kitab Yesaya: 
 
Beginilah kata nabi kepada Yerusalem: Bangkitlah, menjadi 
teranglah, sebab terangmu datang, dan kemuliaan Tuhan terbit 
atasmu. Sebab sesungguhnya, kegelapan menutupi bumi, dan 
kekelaman menutupi bangsa-bangsa; tetapi terang Tuhan terbit 
atasmu, dan kemuliaan-Nya menjadi nyata atasmu. Bangsa-
bangsa berduyun-duyun datang kepada terangmu, dan raja-raja 
menyongsong cahaya yang terbit bagimu. Angkatlah mukamu 
dan lihatlah ke sekeliling! Mereka semua datang berhimpun 
kepadamu; anak-anakmu laki-laki datang dari jauh, dan anak-
anakmu perempuan digendong. Melihat itu, engkau akan heran 
dan berseri-seri, engkau akan tercengang dan berbesar hati, 
sebab kelimpahan dari seberang laut akan beralih kepadamu, 
dan kekayaan bangsa-bangsa akan datang kepadamu. Sejumlah 
besar unta akan menutupi daerahmu, unta-unta muda dari 
Midian dan Efa. Mereka semua akan datang dari Syeba, akan 
membawa emas dan kemenyan, serta memberitakan perbuatan-
perbuatan masyhur Tuhan. 
 
Demikianlah sabda Tuhan 
U. Syukur kepada Allah. 
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MAZMUR TANGGAPAN (PS 807): Sdra. Hiero 

 
 
Mazmur: 
 
1. Ya Allah berikanlah hukum-Mu kepada Raja, dan keadilan-Mu 
kepada putera raja! Kiranya ia mengadili umat-Mu dengan 
keadilan dan menghakimi orang-orang-Mu yang tertindas 
dengan hukum. 
 
2. Kiranya keadilan berkembang dalam zamannya, dan damai 
sejahtera-berlimpah, sampai tidak ada lagi bulan! Kiranya ia 
memerintah dari laut ke laut, dari sungai Efrat sampai ke ujung 
bumi. 
 
3. Kiranya raja-raja dari Tarsis dan pulau-pulau membawa 
persembahan-persembahan, kiranya raja-raja dari Syeba dan 
Seba menyampaikan upeti; kiranya semua raja sujud 
menyembah kepada-Nya, dan segala bangsa menjadi hamba-
Nya. 
 
4. Sebab ia akan melepaskan orang miskin yang berteriak minta 
tolong, ia akan membebaskan orang tertindas dan orang yang 
tidak punya penolong; ia akan sayang kepada orang lemah dan 
orang miskin, ia akan menyelamatkan nyawa orang papa. 
 
 
BACAAN II (Ef 3:2-3a.5-6)  
„Rahasia Kristus kini telah diwahyukan, dan para bangsa 
menjadi pewaris perjanjian.“ 
 
L. Bacaan dari Surat Rasul Paulus kepada Jemaat di Efesus: 
Saudara-saudara, kamu telah mendengar tentang tugas 

https://2.bp.blogspot.com/-1b0qjaNqtrM/WF_u0_EzgVI/AAAAAAAAAQA/zp8c4yCEoG4rUeOxND6fZu8qhohgRkv3ACLcB/s1600/epifani.jpg


HARI RAYA PENAMPAKAN TUHAN |  
 MINGGU 3 JANUARI 2021 | PUKUL: 17.00 

6 

penyelenggaraan kasih karunia Allah yang telah dipercayakan 
kepadaku demi kamu, yakni bagaimana rahasianya telah 
dinyatakan kepadaku melalui wahyu. Pada zaman angkatan-
angkatan dahulu rahasia itu tidak diberitakan kepada umat 
manusia, tetapi sekarang dinyatakan dalam Roh kepada para 
rasul dan para nabi-Nya yang kudus. Berkat pewartaan Injil, 
orang-orang bukan Yahudi pun turut menjadi ahli waris, 
menjadi anggota anggota tubuh serta peserta dalam janji yang 
diberikan Kristus Yesus. 
 
Demikianlah sabda Tuhan 
U. Syukur kepada Allah 
 
BAIT PENGANTAR INJIL (PS 951)  

 
 
BACAAN INJIL (Mat 2:1-12)  
  
„Kami datang dari timur untuk menyembah Sang Raja.“ 
 
I. Tuhan bersamamu 
U. Dan bersama rohmu 
I. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Matius 
U. Dimuliakanlah Tuhan. 
 
I. Pada zaman pemerintahan raja Herodes, sesudah Yesus 
dilahirkan di Betlehem di tanah Yudea, datanglah orang-orang 
majus dari timur ke Yerusalem. Mereka bertanya-tanya, 
“Dimanakah Raja Yahudi yang baru dilahirkan itu? Kami telah 
melihat bintang-Nya di ufuk timur dan kami datang untuk 
menyembah Dia.” Mendengar hal itu, terkejutlah Raja Herodes 
beserta seluruh Yerusalem. Maka dikumpulkannya semua imam 

https://3.bp.blogspot.com/-2dgK0hCgdo0/WF_u9f8n-sI/AAAAAAAAAQI/P3RjULK12_c2d2bw1PAkwaHKAyLl0kUcACLcB/s1600/penampakan.jpg
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kepala dan ahli Taurat bangsa Yahudi, lalu dimintanya kete-
rangan dari mereka, di mana Mesias akan dilahirkan. Mereka 
berkata kepadanya, “Di Betlehem di tanah Yudea, karena 
beginilah ada tertulis dalam kitab nabi: Dan engkau, Betlehem di 
tanah Yehuda, engkau sekali-kali bukanlah yang terkecil di 
antara mereka yang memerintah Yehuda karena dari padamulah 
akan bangkit seorang pemimpin, yang akan menggembalakan 
umat-Ku Israel.” Lalu dengan diam-diam Herodes memanggil 
orang-orang majus itu, dan dengan teliti bertanya kepada 
mereka kapan bintang itu nampak. Kemudian ia menyuruh 
mereka ke Betlehem, katanya, “Pergilah, dan selidikilah dengan 
saksama hal-ikhwal Anak itu! Dan segera sesudah kamu 
menemukan Dia, kabarkanlah kepadaku, supaya aku pun datang 
menyembah Dia.” Setelah mendengar kata-kata Raja Herodes, 
berangkatlah para majus itu. Dan lihatlah, bintang yang mereka 
lihat di timur itu mendahului mereka hingga tiba dan berhenti di 
atas tempat di mana Anak itu berada. Melihat bintang itu, sangat 
bersukacitalah mereka. Maka masuklah mereka ke dalam rumah 
itu, dan melihat Anak itu bersama Maria, ibu-Nya. Lalu mereka 
sujud menyembah Dia. Mereka pun membuka tempat harta 
bendanya, dan mempersembahkan persembahan kepada Anak 
itu, yaitu emas, kemenyan dan mur. Kemudian, karena 
diperingatkan dalam mimpi supaya jangan kembali kepada 
Herodes, mereka pun pulang ke negerinya lewat jalan lain. 
 
I: Demikian Injil Tuhan 
Umat: Terpujilah Kristus. 
 
HOMILI  
 
AKU PERCAYA  
I + U. Aku percaya akan satu Allah, 
Bapa yang mahakuasa, 
pencipta langit dan bumi, 
dan segala sesuatu yang kelihatan dan tak kelihatan; 
dan akan satu Tuhan Yesus Kristus, Putra Allah yang tunggal. 
Ia lahir dari Bapa sebelum segala abad, 
Allah dari Allah, 
Terang dari Terang, 
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Allah benar dari Allah benar. 
Ia dilahirkan, bukan dijadikan, 
sehakikat dengan Bapa; 
segala sesuatu dijadikan oleh-Nya. 
Ia turun dari surga untuk kita manusia 
dan untuk keselamatan kita. 
Ia dikandung dari Roh Kudus, 
Dilahirkan oleh Perawan Maria, dan menjadi manusia. 
Ia pun disalibkan untuk kita, waktu Pontius Pilatus; 
Ia menderita sampai wafat dan dimakamkan. 
Pada hari ketiga Ia bangkit menurut Kitab Suci. 
Ia naik ke surga, duduk di sisi Bapa. 
Ia akan kembali dengan mulia, 
mengadili orang yang hidup dan yang mati; 
kerajaan-Nya takkan berakhir. 
aku percaya akan Roh Kudus, 
Ia Tuhan yang menghidupkan; 
Ia berasal dari Bapa dan Putra, 
yang serta Bapa dan Putra, 
disembah dan dimuliakan; 
Ia bersabda dengan perantaraan para nabi. 
aku percaya akan Gereja 
yang satu, kudus, katolik dan apostolik. 
aku mengakui satu pembaptisan 
akan penghapusan dosa. 
aku menantikan kebangkitan orang mati 
dan hidup di akhirat. Amin. 
       
DOA UMAT  
 
I. Cinta kasih Allah kepada manusia nyata dalam diri Yesus. 
Berkat Dia kita diperkenankan menghadap Bapa dan berdoa:  
   
L. Bagi para misionaris di seluruh dunia: Semoga Allah Bapa 
melimpahkan Roh Kudus kepada para misionaris agar karya 
kerasulan mereka berhasil baik. Marilah kita mohon: 
U. Dengarkanlah umat-Mu. 
 
L. Bagi para pejabat pemerintahan: Semoga Allah Bapa, sumber 
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cahaya, menerangi para pejabat pemerintahan agar mereka 
semakin menyadari bahwa tugas mereka merupakan pengabdian 
kepada masyarakat, bukan penguasaan. Marilah kita mohon: U. 
Dengarkanlah umat-Mu. 
 
L. Bagi mereka yang dengan diam-diam meninggalkan Gereja: 
Semoga mereka yang dengan diam-diam meninggalkan Gereja, 
merupakan tantangan bagi kami untuk hidup yang lebih sesuai 
lagi dengan Injil, sehingga menjadi cahaya bintang bagi 
mereka.  Marilah kita mohon: U. Dengarkanlah umat-Mu. 
 
L. Bagi kita di sekitar altar ini: Semoga Allah Bapa mendampingi 
kita agar masa pembaruan dan pembangunan sekarang ini 
jangan sampai membuat kami bingung dan acuh tak acuh, 
melainkan menggugah kita untuk sebagaimana para sarjana, 
mencari cahaya yang dibawa penyelamat kita. Marilah kita 
mohon: U. Dengarkanlah umat-Mu. 
 
Kita berdoa untuk bu Jenny yang berulang tahun. 
Kita berdoa bagi bangsa dan negara kita. 
 
I. Allah Bapa di surga, sumber cahaya iman, kami bersyukur atas 
tanda-tanda cinta kasih-Mu yang telah kami terima. Namun 
kami mohon, janganlah meninggalkan kami, tetapi siapkanlah 
kami untuk kebahagiaan tetap dalam Kristus Yesus, Tuhan dan 
Pengantara kami. 
 
U. Amin. 
  
BAPA KAMI 
 
I. Atas petunjuk Penyelamat kita dan menurut ajaran ilahi, 
maka beranilah kita berdoa: 
 
I+U. 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 
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pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. 
   
I. Ya Bapa, bebaskanlah kami dari segala yang jahat dan berilah 
kami damai-Mu. Kasihanilah dan bantulah kami supaya selalu 
bersih dari noda dosa dan terhindar dari segala gangguan 
sehingga kami dapat hidup dengan tenteram, sambil 
mengharapkan kedatangan Penyelamat kami, Yesus Kristus.U. 
Sebab Engkaulah Raja yang mulia dan berkuasa untuk selama-
lamanya. 
  
DOA DAMAI  
 
I. Tuhan Yesus Kristus, Engkau bersabda kepada para rasul, 
"Damai Kutinggalkan bagimu, damai-Ku Kuberikan kepadamu." 
Jangan memperhitungkan dosa kami, tetapi perhatikanlah iman 
Gereja-Mu, dan restuilah kami supaya hidup bersatu dengan 
rukun sesuai dengan kehendak-Mu. Sebab Engkaulah 
pengantara kami kini dan sepanjang masa. U. Amin. 
 
I. Damai Tuhan bersamamu 
 
U. Dan bersama rohmu 
 
SAAT HENING  
 
DOA SESUDAH KOMUNI  
 
I. Marilah kita berdoa: 
 
I. Ya Allah, dengan terang surgawi berjalanlah di depan kami 
selalu dan di mana pun. Semoga dengan pandangan yang jernih 
dan kasih yang pantas kami mampu melihat dan menyambut 
misteri yang kami rayakan ini sesuai dengan kehendak-Mu. 
Dengan pengantaraan Kristus, Tuhan kami, yang hidup dan 
berkuasa, sepanjang segala masa. U. Amin. 
 
RITUS PENUTUP 
 
PENGUMUMAN 
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BERKAT 
I. Tuhan bersamamu 
U. Dan bersama rohmu. 
 
    
I. Tundukkanlah kepalamu untuk menerima berkat Tuhan. 
    
I. Saudara sekalian, Tuhan telah memanggil Saudara keluar dari 
kegelapan masuk terang-Nya yang mengagumkan. Semoga Ia 
melimpahi Saudara dengan berkat dan meneguhkan Saudara 
dengan iman, harapan dan kasih. U. Amin. 
 
I. Kristus yang Saudara ikuti dengan setia hari ini menampakkan 
diri sebagai cahaya yang memancar dalam kegelapan. Semoga Ia 
menjadikan Saudara terang bagi sesama. U. Amin. 
 
I. Dengan bimbingan bintang, para majus menemukan Kristus 
Tuhan, terang segala terang. Semoga sesudah peziarahan di 
dunia ini, Saudara pun sampai kepada-Nya. U. Amin. 
 
I. Semoga Saudara sekalian dilindungi, dibimbing, dan diberkati 
oleh Allah yang mahakuasa: (+) Bapa dan Putra dan Roh Kudus. 
U. Amin. 
 
PENGUTUSAN  
D/I. Saudara sekalian, Perayaan Ekaristi sudah selesai 
U. Syukur kepada Allah. 
D/I. Marilah pergi! Kita diutus. 
U. Amin.  
  
 
LAGU PENUTUP: disiapkan oleh Pa. Poltak 
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Info:  
 

1. Suara keheningan menyiapkan teks doa Novena. Siapa 
yang mau silahkan download pada kolom gerakan Novena 
di www.suarakeheningan.org 
 

2. Mari belajar dari Santo Yosep: 

 

PATRIS CORDE  

Dari Bapa Suci Paus Fransiskus  
Pada Peringatan 150 Tahun Pemakluman Santo Yosef sebagai 
Pelindung Gereja Semesta 
 
DENGAN SEBUAH HATI BAPA: yakni bagaimana Yusuf me 
ngasihi Yesus, yang oleh keempat Injil disebut sebagai “Anak 
Yosef.” [1]  

http://www.suarakeheningan.org/
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Dua Penginjil yang telah menyoroti tokoh ini, Matius dan Lukas, 
menceritakan sedikit, namun cukup untuk menjelaskan bapa 
seperti apakah dirinya dan misi yang dipercayakan kepa danya 
oleh Allah sang Penyelenggara.  

Kita tahu bahwa ia adalah tukang kayu yang rendah hati (bdk. 
Mat. 13: 55), yang bertunangan dengan Maria (bdk. Mat. 1:18; 
Luk. 1:27); seorang “laki-laki yang adil” (Mat 1:19), selalu siap 
sedia untuk melakukan kehendak Allah yang dinyatakan 
kepadanya dalam Hukum-Nya bdk. Luk 2:22.27.39) dan melalui 
keempat mimpi (bdk. Mat 1:20; 2:13.19.22). Sesudah perjalanan 
panjang dan melelahkan dari Nazaret ke Betlehem, ia melihat 
Mesias yang lahir di sebuah kandang, karena di mana-mana 
“tidak ada kamar untuk mereka” (bdk. Luk 2:7). Ia menyak sikan 
para gembala yang menyembah-Nya dan para Majus (bdk. Mat 
2:1-12), yang masing-masing mewakili bangsa Israel dan bangsa-
bangsa tak bertuhan.  

Ia memiliki keberanian untuk mengemban peran kebapaan legal 
untuk Yesus, yang diberi-Nya nama sebagaimana dinyata kan 
oleh Malaikat: “engkau akan menamakan Dia Yesus, karena 
Dialah yang akan menyelamatkan umat-Nya dari dosa mereka” 
(Mat 1:21). Seperti diketahui, memberi nama kepada seseorang 
atau sesuatu di antara bangsa-bangsa kuno berarti memperoleh 
keanggotaannya seperti Adam dalam Kitab Kejadian (bdk. 2:19-
20).  

Di Bait Allah, empat puluh hari sesudah kelahiran-Nya, ber sama 
dengan ibu-Nya, Yusuf mempersembahkan Putranya kepada 
Tuhan dan mendengarkan dengan takjub ramalan Simeon 
tentang Yesus dan Maria (bdk. Luk 2:22-35). Untuk melindungi 
Yesus dari Herodes, ia tinggal sebagai orang asing di Mesir (bdk. 
Mat 2:13-18). Setelah kembali ke tanah ke lahirannya sendiri, ia 
tinggal di tempat tersembunyi di sebuah desa kecil dan terpencil 
di Nazaret di Galilea – dari sana, dikatakan bahwa “tidak ada 
Nabi yang datang” (bdk. Yoh 7:52) dan “Mungkinkah sesuatu 
yang baik datang dari Nazaret?” (bdk. Yoh 1:46) – jauh dari 
Betlehem, kampung halamannya, dan dari Yerusalem, di mana 
terdapat Bait Allah. Ketika, tepatnya selama peziarahan ke 
Yerusalem, mereka kehilangan Yesus yang berusia dua belas 
tahun, ia dan Maria mencari-Nya dengan penuh kekhawatiran 
dan menemukan-Nya di Bait Allah ketika ia sedang berdebat 
dengan para alim ulama (bdk. Luk 2:41-50).  
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Sesudah Maria, Ibu Allah, tidak ada orang kudus yang lebih 
sering disebut dalam magisterium kepausan selain Yusuf, 
suaminya. Kesabaran setiap hari dan menanamkan harapan, 
dengan berupaya untuk tidak menebar kepanikan, tetapi 
tanggung jawab bersama. Betapa banyak bapak, ibu, kakek-
nenek, guru menunjukkan kepada anak anak kita, melalui sikap-
sikap kecil sehari-hari, bagaimana menghadapi krisis dan 
melewatinya dengan menyesuaikan kembali kebiasaan, 
mengusahakan dan mendorong praktik doa. Betapa banyak 
orang berdoa, berkorban, dan mendoakan demi kebaikan semua 
orang.” [6] Setiap orang dapat menemukan dalam diri Santo 
Yusuf - laki-laki yang tidak diperhatikan, laki-laki dalam 
kehadiran sehari-hari, bijak dan tersembunyi – seorang 
perantara, seorang pendukung dan seorang pembimbing pada 
saat-saat sulit. Santo Yusuf meng ingatkan kita bahwa yang 
tampaknya tersembunyi atau di “barisan kedua” memiliki peran 
tak tertandingi dalam sejarah keselamatan. Kata pengakuan dan 
penghargaan ditujukan kepada mereka semua.  

 


