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Ya Yesus, Engkau telah wafat, namun sumber kehidupan telah 
memancar bagi jiwa-jiwa dan terbukalah lautan kerahiman bagi 
segenap dunia.

O, Sumber Kehidupan, Kerahiman Ilahi yang tak terselami, 
naungilah segenap dunia dan curahkanlah diri-Mu pada kami.

Darah dan Air, yang telah memancar dari Hati Yesus sebagai 
sumber Kerahiman bagi kami, Engkaulah Andalanku.

Allah yang Kudus, kudus dan berkuasa, kudus dan kekal, 
kasihanilah kami dan seluruh dunia (3 kali) .
Yesus, Raja Kerahiman Ilahi, Engkaulah Andalanku.

DOA JAM KERAHIMAN



Novena Kerahiman Ilahi

Sabda Yesus kepada Santa Faustina :

Aku menghendaki agar selama sembilan hari ini engkau 
membawa jiwa-jiwa ke mata air kerahiman-Ku supaya mereka 
menimba dari sana kekuatan dan kesegaran serta rahmat apa 
pun yang mereka butuhkan dalam menghadapi kerasnya hidup 
dan, khususnya pada saat kematian. Setiap hari hendaknya 
engkau mengantar sekelompok jiwa yang berbeda kepada 
Hati-Ku. Hendaknya engkau membenamkan mereka di dalam 
lautan kerahiman-Ku, dan Aku membawa semua jiwa ini 
masuk ke rumah Bapa-ku.
Demi kekuatan Sengsara-ku yang pedih, setiap hari hendaknya 
engkau minta kepada Bapa-Ku rahmat bagi jiwa-jiwa ini.



HARI KEDUA
Hari ini, bawalah kepada-Ku jiwa-jiwa para imam dan 
kaum religius, dan benamkanlah mereka dalam 
Kerahiman-Ku yang tak terhingga.Merekalah yang 
memberi-Ku kekuatan untuk menanggung Sengsara-
Ku yang pahit, Lewat mereka, laksana lewat saluran-
saluran, Kerahiman-Ku mengalir kepada umat 
manusia.

Yesus yang maharahim, sumber segala kebaikan,
tingkatkanlah rahmat-Mu di dalam diri kami, supaya kami
dapat melaksanakan dengan pantas karya-karya
kerahiman, dan supaya semua yang melihat kami dapat
memuliakan Bapa Kerahiman yang ada di surga.

Untuk Para Imam dan 
Kaum Religius



Untuk Para Imam dan 
Kaum Religius

HARI KEDUA
Bapa yang kekal, dengan tatapan mata-Mu yang
maharahim pandanglah himpunan orang-orang terpilih
yang bekerja di kebun anggur-Mu; pandanglah jiwa-jiwa
para imam dan kaum religius; dan limpahilah mereka
dengan kekuatan berkat-Mu.

Dalam Hati Putra Mu, mereka direngkuh; demi kasih Hati-
Nya, berikanlah kepada mereka kekuatan dan terang-Mu,
supaya mereka dapat menuntun orang lain di jalan
menuju keselamatan dan dengan se-suara memuji
kerahiman-Mu yang tidak terbatas sepanjang segala
abad. Amin.

Novena dilanjutkan dengan Koronka



Bapa Kami 
Bapa Kami yang ada di Surga, 
dimuliakanlah namaMu, 
datanglah KerajaanMu, 
jadilah kehendakMu, 
di atas bumi seperti di dalam Surga, 
berilah kami rejeki pada hari ini 
dan ampunilah kesalahan kami, 
seperti kami pun mengampuni yang 
bersalah kepada kami, 
dan janganlah masukkan kami ke dalam 
pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari 
yang jahat.  Amin. 

Koronka Kepada Kerahiman Ilahi

Salam Maria
Salam Maria 
penuh Rahmat, 
Tuhan sertaMu, 
terpujilah Engkau diantara wanita, 
dan terpujilah buah tubuhmu Yesus, 
Santa Maria 
Bunda Allah, 
doakanlah kami yang berdosa ini, 
sekarang dan waktu kami mati. 
Amin.

(Doa Koronka dibuka dengan 1x Bapa Kami, 1x Salam Maria dan 1x Aku Percaya)



Aku Percaya
Aku percaya akan Allah, 
Bapa yang mahakuasa, 
pencipta langit dan bumi; 
dan akan Yesus Kristus PuteraNya yang 
tunggal, Tuhan kita, 
yang dikandung dari Roh Kudus, 
dilahirkan oleh Perawan Maria,
yang menderita sengsara dalam 
pemerintahan Pontius Pilatus,
disalibkan, wafat, dan dimakamkan; 
yang turun ke tempat penantian,
pada hari ketiga bangkit dari antara 
orang mati; 

yang naik ke surga, 
duduk disebelah kanan Allah Bapa 
yang maha kuasa; 
dari situ Ia akan datang 
mengadili orang yang hidup dan yang mati. 
Aku percaya akan Roh Kudus, 
Gereja Katolik yang kudus, 
persekutuan para kudus, 
pengampunan dosa, 
kebangkitan badan, 
kehidupan kekal. 
Amin.

Koronka Kepada Kerahiman Ilahi



Pada manik “Bapa Kami” (dalam rosario), diucapkan doa berikut ini:

Bapa yang kekal,
kupersembahkan kepada-Mu, 
Tubuh dan Darah,
Jiwa dan Ke-Allahan, 
Putera-Mu yang terkasih,
Tuhan kami Yesus Kristus, 
sebagai pendamaian untuk dosa kami dan dosa seluruh dunia.

Pada manik Salam Maria (dalam rosario), diucapkan doa berikut ini :

Demi sengsara Yesus yang pedih, 
tunjukkanlah belas kasih-Mu kepada kami dan seluruh dunia (10 kali)
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Koronka ditutup dengan doa :

Allah yang Kudus, 
Kudus dan berkuasa, 
Kudus dan kekal, 
Kasihanilah kami dan seluruh dunia (3 kali)

Lagu : Yesus Kau Andalanku 
(dinyanyikan 2 kali)

Yesus kau andalanku
Yesus kau andalanku
Yesus kau andalanku
Engkau andalanku sepanjang hidupku

Koronka Kepada Kerahiman Ilahi



Ya Yesus yang menjadikan Santa Faustina seorang yang sangat menghormati
kerahiman-Mu yang tak terhingga, sudilah dengan perantaraannya –jika itu sesuai
dengan kehendak-Mu yang mahakudus – memberi aku anugerah ... (hening sejenak,
sebutkan permohonan Anda dalam hati)

Aku ini pendosa yang tak layak menerima kerahiman-Mu, tetapi pandanglah
semangat berkorban dan mengabdi Santa Faustina dan ganjarlah keutamaannya
dengan mengabulkan permohonan dengan perantaraannya dan penuh harapan
kuhaturkan kepada-Mu.

Bapa Kami ...
Salam Maria ...
Kemuliaan ...
Santa Faustina, doakanlah kami (3 kali)

DOA MOHON ANUGERAH ILAHI DENGAN
PERANTARAAN SANTA FAUSTINA



P : Tuhan beserta kita

U : Sekarang dan selama-lamanya

P : Kiranya kita semua Keluarga, Pelayanan dan Pekerjaan kita diberkati oleh
Allah yang MahaKuasa, Dalam nama Bapa dan Putera dan Roh Kudus

U : Amin

BERKAT PENUTUP


