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Novena kepada Wajah Kudus Yesus 

 

Doa Pengantar 

"Aku sangat berharap agar wajahku yang 

mencerminkan rasa sakit jiwaku yang intim, 

penderitaan dan cinta hatiku, menjadi lebih 

terhormat! Siapa pun yang menatapku sudah 

menghiburku." Tuhan kita Yesus Kristus kepada 

Suster Pierina. 

 

Doa pembuka 

O Tritunggal Mahakudus dan terberkati, melalui 

perantaraan Santa Maria, yang jiwanya ditusuk oleh 

pedang kesedihan saat melihat sengsara Putra 

Ilahinya, kami meminta bantuanmu dalam membuat 

Novena pemulihan yang sempurna dengan Yesus, 

bersatu dengan semua kesedihan, cinta, dan 

pengabaian total-Nya. 

Kami sekarang memohon semua Malaikat dan orang 

suci untuk berdoa bagi kami saat kami berdoa 

novena suci ini kepada Wajah Yesus Yang 

Mahakudus dan untuk kemuliaan Tritunggal 

Mahakudus, Bapa, Putra dan Roh Kudus. Amin. 

 

Doa Harian 
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"Kasihanilah aku, ya Allah dalam kebaikan-Mu, 

dalam kelembutan-Mu yang besar hapuskan 

kesalahanku; basuhlah aku dari kesalahanku, 

sucikan aku dari dosaku" Mazmur 51:3-4. 

 

O Wajah Yesus yang Mahakudus, pandanglah kami 

yang berdosa ini dengan penuh kelembutan. Engkau 

adalah Tuhan yang penyayang, penuh cinta dan 

kasih sayang. Jagalah kemurnian hati kami, agar 

kami dapat selalu melihat-Mu. Maria, Bunda kami, 

berdoalah bagi kami; Santo Yosef, doakanlah kami. 

Melalui jasa darah-Mu yang berharga dan Wajah 

Kudus-Mu, ya Yesus, kabulkan permohonan kami; 

ampunilah dan kasihanilah kami. 

 

Doa untuk Bapa Kami Yang Mahakuasa 

Bapa Yang Mahakuasa, masuklah ke dalam hati 

kami, dan penuhi kami dengan kasih-Mu sehingga 

dengan meninggalkan semua keinginan jahat, kami 

dapat memeluk Engkau, satu-satunya kebaikan 

kami. Tunjukkan pada kami, ya Tuhan, Allah kami, 

betapa Engkau baik bagi kami. Katakan pada jiwa 

kami, aku adalah keselamatan-Mu, berbicaralah 

agar kami dapat mendengar. Hati kami ada di 

hadapan-Mu; buka telinga kami; marilah kita 

bersegera mengejar suara-Mu. Jangan 

Sembunyikan Wajah-Mu dari kami; kami melihat-Mu, 

ya Tuhan. Bukalah hati kami agar Engkau dapat 

masuk. Perbaiki reruntuhan rumah-rumah yang 
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Engkau tempati di dalamnya. Dengarkan kami, ya 

Bapa Surgawi, demi Anak-Mu yang tunggal, Tuhan 

kami Yesus Kristus, yang hidup dan memerintah 

bersama-Mu dan Roh Kudus, satu Allah, sekarang 

dan selama-lamanya. Amin. (St Agustinus) 

 

Doa Penutup 

Bapa Kami - Tiga Salam Maria – Kemuliaan 

O Wajah Yang Berdarah, O Wajah Ilahi, segala 

sembah sujud milik-Mu (3X) 

 

 

--------------- 

Ed: P. Ino, O.Carm 

 


