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Keterangan : 

1. Semua lampu dipadamkan. Lilin altar belum dinyalakan.  

2. Romo , Petugas Liturgi, Yusuf dan Maria bersiap-siap dari 

Sakristi. Urutan : (PA-Lektor-Pemazmur -Yusup dan Maria -

Prodiakon-Romo. 

 

PENGANTAR - MC 

MAKLUMAT KELAHIRAN YESUS KRISTUS   Umat duduk 

“Maklumat tentang kelahiran Yesus Kristus Penyelamat 

dunia. Beribu-ribu abad sesudah bumi dan segala isinya 

diciptakan; delapan belas abad sesudah Abraham 

menanggapi panggilan Allah; dua belas setengah abad 

sesudah Musa diutus Allah untuk mengantarkan umat Israel 

ke tanah yang dijanjikan; sepuluh abad sesudah Daud dipilih 

Allah menjadi raja umat-Nya; lima abad sesudah sisa umat 

Allah diantarkan kembali dari pembuangan Babel; sesudah 

kegenapan masa tiba, waktu Kaisar Agustus mengeluarkan 

perintah untuk mengadakan cacah jiwa di seluruh wilayah 

kerajaannya. Maka sesudah dikandung Perawan Maria oleh 

kuasa Roh Kudus, lahirlah di Betlehem daerah Yudea, Yesus 

kristus, Putra Bapa, untuk menyelamatkan manusia”. 

 

Keterangan : 

1. Selesai maklumat Lilin Altar dan lampu Gereja dinyalakan 
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Keterangan : 

1. Maklumat Selesai Romo dan petugas liturgi dari sakristi menuju 

Pintu utama diiringi lagu “ Bethlehem Brikan Pintumu”. 

Dilanjutkan dari Pintu Utama menuju Altar diiringi lagu “Malam 

Kudus” 

2. Setibanya depan Altar Romo meletakkan patung bayi Yesus di 

palungan yang sudah disiapkan. Lalu dilanjutkan mendupai 

Altar. 

3. Dilanjutkan dengan Doa Kepada Kanak-Kanak Yesus 

 

Bethlehem Brikan Pintumu MB.328              Umat Berdiri  

1. Bethlehem brikan pintumu, kyrie eleison 

Dalam gelap ku berharap lihat dia yang kubawa..... 

Yesus dan Maria 

2. Malam dingin tiada cahya, kyrie eleison 

Beri kami pernaungan agar tiada kedinginan..... 

Yesus dan Maria 

 

Malam Kudus MB.343 

1. Malam kudus sunyi senyap bintang-

Mu gemerlap Jurus'lamat manusia, 

sudah turun dari surga Kristus 

penebus dunia, raja maha mulia..... 

2. Malam kudus sunyi senyap  

domba-Mu berderap 

Para gembala yang jaga, menghadap 

Yesus Sang Putra, lahir dalam haru, 

lahir dalam haru..... 
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3. Malam kudus sunyi senyap tidur-Mu tlah lelap 

Angkasa raya dan bumi mendamba cinta ilahi 

Cahya cinta bakti, cahya cinta bakti..... 

 

 

PUJIAN KEPADA KANAK-KANAK YESUS Umat Berdiri  

I Terpujilah Engkau ya Yesus, Putra Allah Bapa  

U  Terpujilah Engkau ya Yesus Putra Allah Bapa 

I Terpujilah Engkau ya Yesus, Penyelamat manusia  

U  Terpujilah Engkau ya Yesus, Penyelamat manusia 

I Terpujilah Engkau ya Yesus, Pembawa damai  

U Terpujilah Engkau ya Yesus, Pembawa damai 

I Sabda sudah menjadi daging, Alleluya  

U  Dan tinggal di antara kita, Alleluya 

I Marilah berdoa bersama-sama 

I & U Allah Bapa di surga, kami memuji Engkau dan bersyukur 

kepada-Mu karena sabda-Mu yang menjadi manusia 

dengan lahir ditengah-tengah kami. Ia menjadi manusia 

lemah agar kami yang rapuh dan fana ini diurapi oleh 

daya ilahi yang abadi.  Dengan kelahiran-Nya di dunia ini, 

Engkau yang tak dapat dilihat kini kelihatan sebagai 

manusia seperti kami, dan cahaya keselamatan-Mu 

bersinar di tengah kami, mengusir kegelapan yang 

menguasai kami. Curahkanlah rahmat-Mu, agar kami 

yang kini merayakan misteri inkarnasi mampu hidup 

sebagai sahabat bagi semua orang dan menjadi umat 
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katolik yang berdaya ubah. Dengan pengantaraan 

Kristus, Tuhan kami, kini dan sepanjang masa,

 Amin 

 

TANDA SALIB DAN SALAM 

I Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus  

U  Amin 

I Kasih karunia, rahmat, dan damai sejahtera dari  

 Allah Bapa dan dari Putra-Nya Yesus Kristus,  

 Bersamamu 

U Dan bersama Rohmu 

 

PENGANTAR  

SERUAN TOBAT 

I Saudara-saudari, Marilah mengakui bahwa kita telah 

berdosa supaya layak merayakan peristiwa penyelamatan 

yaitu kelahiran Tuhan kita Yesus Kristus 

I+U Saya mengaku..... 

I Semoga Allah yang mahakuasa mengasihani kita, 

mengampuni dosa kita dan mengantar kita ke hidup yang 

kekal 

U Amin 

 

Tuhan Kasihanilah Kami MB.332 
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Tuhan kasihanilah kasihanilah kami 

Tuhan kasihanilah kami, Kasihanilah Tuhan Kasihanilah kami 

Kristus Kasihanilah, kristus kasihanilah Kasihanilah kami 

Tuhan kasihanilah kasihanilah kami 

Tuhan kasihanilah kami, Kasihanilah 

Tuhan...Tuhan Kasihanilah kami 

 

Keterangan : 

1. Koster membunyikan lonceng, PPA klinting      

       

Kemuliaan MB.333              Umat berdiri 

Damai di bumi bagi manusia yang berkenan kepada Allah  

Kami memuji, meluhurkan dikau kami menyembah dikau,  

Kami memuliakan dikau Kami bersyukur kepada-Mu,  

karna kemuliaan-Mu yang mahabesar 

Tuhan Allah raja surgawi, Allah Bapa yang Mahakuasa  

Ya Tuhan kami Yesus Kristus, putera yang tunggal  

Ya Tuhan Allah Anak domba Allah putera Bapa  

Yang menghapus dosa dunia, kasihanilah kami 

Yang menghapus dosa dunia, kabulkanlah doa kami 

Yang duduk disisi Bapa, kasihanilah kami 

Karena hanya engkaulah Kudus. 

Hanya Engkaulah Tuhan, hanya Engkaulah Maha Tinggi 

Ya Tuhan Yesus Kristus 

Bersama dengan Roh Kudus dalam kemuliaan Allah Bapa, 

Amin 
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DOA PEMBUKA     Umat Berdiri  

I Marilah berdoa : (hening sejenak) 

Allah Bapa Yang Mahakuasa, bukalah hati kami dan 

nyalakanlah cahaya-Mu di dalamnya agar dalam wajah 

Putra-Mu yang lahir pada malam ini, kami dapat 

mengenali kemuliaan-Mu dan semakin mengimani 

betapa besar cinta kasih-Mu kepada kami. Dengan 

pengantaraan Kristus, Putra-Mu, Tuhan kami, yang 

bersama dengan Dikau dalam persatuan Roh Kudus 

hidup dan berkuasa Alllah sepanjang segala masa. 

U Amin 

 

BACAAN 1 : Yes. 9 : 1 – 6    Umat Duduk 

L Bacaan dari Kitab Yesaya: 

“Seorang Putra telah diberikan kepada kita.” 

Bangsa yang berjalan di dalam kegelapan telah melihat  

terang yang besar, terang telah bersinar atas mereka 

yang diam di negeri kekelaman. Engkau, ya Tuhan, telah 

banyak menimbulkan sorak-sorai dan sukacita yang 

besar. Mereka telah bersukacita di hadapan-Mu seperti 

orang bersukacita di waktu panen, seperti orang 

bersorak-sorai di waktu membagi-bagi jarahan. Sebab  

kuk yang menekan bangsa itu dan gandar yang di atas  
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bahunya serta tongkat Si penindas telah Kau patahkan 

seperti pada hari kekalahan Median. Setiap sepatu 

tentara yang berderap-derap dan setiap jubah yang 

berlumuran darah akan menjadi umpan api.Sebab 

seorang anak telah lahir bagi kita, seorang putra telah 

diberikan kepada kita. Lambang pemerintahan ada diatas 

bahunya, dan orang menyebut dia: Penasihat Ajaib, Allah 

yang Perkasa, Bapa yang Kekal, Raja Damai. Besarlah  

kekuasaannya dan damai sejahtera tidak akan 

berkesudahan di atas tahta Daud dan didalam 

kerajaannya, karena ia mendasarkan dan mengokohkan 

kerajaannya itu dengan keadilan dan kebenaran dari 

sekarang sampai selama-lamanya. Kecemburuan Tuhan 

semesta alam akan melakukan hal ini. 

Demikianlah sabda Tuhan 

U Syukur kepada Allah. 

 

MAZMUR TANGGAPAN    Umat Duduk 
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Ayat: 

1. Nyanyikanlah lagu baru bagi Tuhan, menyanyilah bagi Tuhan, 

hai seluruh bumi! Menyanyilah bagi Tuhan, pujilah nama-Nya. 

2. Kabarkanlah dari hari ke hari keselamatan yang datang dari 

pada-Nya. Ceritakanlah kemuliaan-Nya di antara bangsa-

bangsa, kisahkanlah karya-karya-Nya yang ajaib di antara 

segala suku bangsa. 

3. 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. 

 

BACAAN II: Tit 2:11-14    Umat Duduk 

L Bacaan dari Surat Rasul Paulus kepada Titus: 

 “Kasih karunia Allah sudah nyata bagi semua orang.” 

Saudaraku terkasih, sudah nyatalah kasih karunia Allah 

yang menyelamatkan semua manusia. Kasih karunia itu  

mendidik kita agar meninggalkan kefasikan dan keinginan-

keinginan duniawi, dan agar kita hidup bijaksana, adil dan 

beribadah, di dunia sekarang ini, sambil menantikan 

penggenapan pengharapan kita yang penuh bahagia, dan  

pernyataan kemuliaan Allah yang mahabesar dan 

Penyelamat kita Yesus Kristus. Ia telah menyerahkan diri-

Nya bagi kita untuk membebaskan kita dari segala 

kejahatan dan untuk menguduskan bagi diri-Nya suatu  
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umat, milik-Nya sendiri, yang rajin berbuat baik.  

Demikianlah sabda Tuhan 

U Syukur kepada Allah 

 

BAIT PENGANTAR INJIL    Umat Berdiri  

 

 

 

 

 

Ayat : 

Kabar gembira kubawa kepadamu: Pada hari ini, lahirlah 

Penyelamat dunia, Tuhan kita Yesus Kristus. 

 

BACAAN INJIL : Luk 2:1-14    Umat Berdiri  

L “Hari ini telah lahir bagimu Juruselamat.” 

Sekali peristiwa Kaisar Agustus mengeluarkan suatu  

perintah, menyuruh mendaftar semua orang di seluruh 

dunia. Inilah pendaftaran yang pertama kali diadakan 

sewaktu Kirenius menjadi wali negeri di Siria. Maka 

pergilah semua orang mendaftarkan diri, masing-masing  

ke kota asalnya. Demikian juga Yusuf. Ia pergi dari kota 

Nazaret di Galilea ke Yudea, ke kota Daud yang bernama 

Betlehem, karena ia berasal dari keluarga dan keturunan 

Daud supaya didaftarkan bersama-sama dengan Maria,  
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tunangannya, yang sedang mengandung. Ketika mereka 

berada di Betlehem, tibalah waktunya bagi Maria untuk 

bersalin, dan ia melahirkan seorang anak laki-laki, anaknya 

yang sulung. Lalu dibungkusnya anak itu dengan lampin 

dan dibaringkannya di dalam palungan, karena tidak ada  

tempat bagi mereka di rumah penginapan. Di daerah itu 

ada gembala-gembala yang tinggal di padang menjaga 

kawanan ternak mereka pada waktu malam. Tiba-tiba 

berdirilah seorang malaikat Tuhan di dekat mereka, 

sehingga mereka sangat ketakutan. Maka kata malaikat itu 

kepada mereka,“Jangan takut, sebab sesungguhnya aku 

memberitakan kepadamu kesukaan besar untuk seluruh 

bangsa: Hari ini telah lahir bagimu Juruselamat, yaitu 

Kristus Tuhan, di kota Daud. Dan inilah tandanya bagimu: 

Kamu akan menjumpai seorang bayi dibungkus dengan 

lampin dan terbaring di dalam palungan.” Dan tiba-tiba 

tampaklah bersama dengan malaikat itu sejumlah besar  

bala tentara surga yang memuji Allah, katanya, “Kemuliaan 

bagi Allah di tempat yang maha tinggi, dan damai sejahtera 

di bumi bagi orang yang berkenan kepada-Nya.” 

I Demikianlah Injil Tuhan 

U Terpujilah Kristus 

 

HOMILI 
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SYAHADAT SINGKAT PARA RASUL – (Sampai pada ayat - Yang 

dikandung dari Roh Kudus, dilahirkan oleh Perawan Maria – 

umat menghormat) 

 

DOA UMAT       Umat Berdiri  

I Melalui Kristus, Putra-Nya Allah Bapa Mahakasih 

berkenan tinggal diantara kita. Dialah Sang Immanuel, 

tanda kasih sayang-Nya yang abadi bagi kita. Marilah kita 

memanjatkan doa-doa dengan pengantaraan Yesus 

Kristus, Putra-Nya yang terbaring di palungan. 

 

L Bagi Gereja di seluruh dunia : 

 Ya Bapa, semoga iman akan kedatangan Kerajaan-Mu di 

dalam diri Yesus Kristus semakin mendorong Gereja 

untuk selalu memperbaharui diri, umat, dan masyarakat 

seturut kehendak-Mu. Marilah kita mohon.... 

U Tinggalah bersama kami umat-Mu, Ya Tuhan. 

 

L  Bagi kami, umat yg ada di Keuskupan Agung Semarang 

Allah Bapa Yang Mahakasih, Utuslah Roh Kudus-Mu, 

agar permenungan kami selama masa adven ini mampu 

memberi semangat membangun iman yg berdaya ubah 

dan memasyarakat. Semoga dengan berkat dan daya 

Roh- Mu kami menemukan nilai, semangat yg menjadi 

sarana keselamatan bagi seluruh ciptaanMu. Marilah kita 

mohon.... 
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U Tinggalah bersama kami umat-Mu, Ya Tuhan. 

 

L Bagi para pemimpin bangsa kita Indonesia: 

 Semoga Allah Bapa menerangi para pemimpin bangsa 

kami, agar mereka tak lelah menyerukan dan 

mengusahakan suasana damai, di antara warga bangsa 

Indonesia. Berkatilah bangsa dan para pemimpin negara 

kami, untuk terus berjuang menghadirkan kesejahteraan 

dan perdamaian bagi seluruh rakyat Indonesia. Marilah 

kita mohon.... 

U Tinggalah bersama kami umat-Mu, Ya Tuhan. 

 

L  Bagi orang yang miskin, sakit, dan menderita: 

 Ya Bapa semoga saudara kami ini dapat menemukan 

pada diri kami segala sesuatu yang mereka perlukan, 

tangan-tangan yang mau menolong dan terutama hati 

yang penuh kasih. Marilah kita mohon…. 

 

L  Bagi kami semua hadir disini: 

Semoga Allah Bapa mendampingi dan memberkati kami, 

agar dengan penuh iman dan gembira kami dapat 

merayakan kelahiran Tuhan kita Yesus Kristus. 

Berkatilah hati kami agar dalam suasana yang penuh 

gembira ini, kami juga tak melupakan saudara-suadari 

kami yang mengalami kesusahan dan penderitaan dan 

siap membantu mereka. Marilah kita mohon…. 



14 | Perayaan Ekaristi Malam Natal 2019 
 

U Tinggalah bersama kami umat-Mu, Ya Tuhan. 

 

L Allah Bapa, maha pengasih dan penyayang, Pandanglah 

kami dengan kasih sayang-Mu, agar kami semakin 

menyadari bahwa Engkau Allah kami, bahwa Engkau 

Bapa kami dan kami putra dan putri-Mu. Maka kami 

mohon kabulkanlah seluruh permohonan kami. Demi 

Kristus Putra-Mu Tuhan kami. 

U Amin. 

 

PERARAKAN PERSEMBAHAN    Umat Duduk  

Keterangan : 

1. Ada tarian pengiring persembahan, dilanjutkan lagu “Berbaring di 

palungan”. 

 

Berbaring di Palungan MB.1195   

1. Bayi yang kecil mungil berseri berbaring diatas palungan 

Ayah dan bunda mendampingi-Nya  

Jerami hangatkan tubuh-Nya 

Malam yang dingin selimuti wajah-Nya  

Sunyi senyap sekeliling-Nya 

Namun cahaya mengusir kegelapan,  

Tuhan hadir ditengah kita 
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2. Hati terharu jiwa tertegun merenungkan kelahiran-Nya 

Tiada tempat tiada hati yang menyambut kedatangan-Nya 

Kandang yang hina jauh di pedalaman  

Yang memperoleh kesempatan 

Menjadi tempat lahirnya Penyelamat  

Yang tidur di atas palungan 

 

MENGHUNJUKKAN PERSEMBAHAN 

I  Berdoalah, Saudara-saudari, supaya persembahanku 

dan persembahanmu berkenan pada Allah, Bapa yang 

mahakuasa.  

U Semoga persembahan ini diterima demi kemuliaan Tuhan 

dan keselamatan kita serta seluruh umat Allah yang 

kudus. 

 

DOA PERSIAPAN PERSEMBAHAN 

I Ya Allah, terimalah persembahan diri kami dalam rupa roti 

dan anggur ini sebagai ungkapan syukur dan lambang 

cinta kasih kami kepada-Mu. Sebab, Engkau telah lebih 

dahulu mencintai kami melalui penjelmaan Putra-Mu, 

Yesus Kristus, Tuhan dan Pengantara kami. 

U Amin 

 

PREFASI      Umat Berdiri 

I Tuhan sertamu  

U  Dan sertamu juga 
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I  Marilah mengarahkan hati kepada Tuhan  

U  Sudah kami arahkan. 

I  Marilah bersyukur kepada Tuhan Allah kita 

U  Sudah layak dan sepantasnya 

I  Sungguh layak dan sepantasnya, ya Bapa yang kudus, 

Allah yang kekal dan kuasa, bahwa di mana pun juga 

kami senantiasa bersyukur kepada-Mu. Sebab sungguh 

agung dan tak terperikan misteri kelahiran Putra-Mu yang 

kami rayakan ini. Dia, Allah yang tak dapat dilihat, kini 

tampak sebagai manusia seperti kami. Ia, yang sudah 

ada sebelum adanya waktu, kini memasuki kurun waktu 

agar segala-galanya dijadikan baru. Alam semesta yang 

hancur berantakan dipulihkan keutuhannya, umat 

manusia yang jauh tersesat dipanggil-Nya kembali, dan  

dituntun-Nya untuk menuju kebahagiaan abadi. Maka, 

bersama para malaikat, dan seluruh laskar surgawi yang 

tak henti-hentinya bernyanyi. 

 

Kudus MB. 344     Umat Berdiri 

Kudus, kudus, kudus, kudus 

Tuhan Allah segala kuasa 

Surga dan bumi penuh kemuliann-Mu 

Terpujilah dikau, terpujilah dikau 

Terpujilah dikau disurga 
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DOA SYUKUR AGUNG    Umat Duduk 

BAPA KAMI       Umat Berdiri 

DOA DAMAI 

I Pada malam Natal yang suci para malaikat bernyanyi, 

“Kemuliaan kepada Allah di surga, dan damai sejahtera 

di bumi kepada orang yang berkenan kepada-Nya.” Maka 

kita mohon damai Natal kepada Sang Raja Damai: Tuhan  

 

Yesus Kristus, 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 

 

SALAM DAMAI 

Anak Domba Allah MB. 345    Umat Duduk 

Anak domba Allah, anak domba Allah 

Yang menghapus dosa dunia 

Kasihanilah kami, kasihanilah kami..... 

Anak domba Allah, yang menghapus dosa dunia 

Kasihanilah , Kasihanilah, kasihanilah kami...... 
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Anak domba Allah, anak domba Allah Yang menghapus dosa 

dunia 

Berilah kami damai, berilah kami damai..... 

 

KOMUNI 

Keterangan : 

1. Romo membagikan komuni terlebih dahulu untuk umat di kursi 

bagian depan altar, setelah itu memberkati anak-anak 

2. Anak-anak maju dengan membawa kado kanak-kanak yesus,, lalu 

kanan kiri romo ada 2 sinterklas membagikan parcel anak. 

 

LAGU KOMUNI 

Transeamus 

Transeamus usque Bethlehem 

et videamus hoc verbum quod factum est 

Mariam et Joseph et Infantem positum in praesepio 

 

Glooooria In Excelsis Deo...In Excelsis Deo 

Gloria...Gloria...Gloria...Gloria 

Gloria, Gloria et in terra pax hominibus 

Bonae voluntatis, Bonae voluntatis  et in terra pax Gloooooriaaa 

 

Genderang Natal 

Pram, pram, pram, pram….Hai datanglah Parampampampam 

Pada Putra Raja! Param pam pam pam 

Bawa persembahan Param pam pam pam 
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Di hadapan raja Param pam pam pam 

Ku bermain genderang Param pam pam pam ….Bagimu 

Maria berjaga Param pam pam pam 

Dan ternak pula Param pam pam pam  

Aku bermain gendrang Param pam pam pam 

Merdulah bagi-Nya Param pam pam pam Dia tersenyum Param 

pam pam pam padaku 

 

DOA SESUDAH KOMUNI 

I Marilah kita berdoa: 

Allah Bapa kami, kami bersyukur telah dapat merayakan  

bersama kelahiran Penyelamat kami dengan gembira. 

Kami mohon, perkenankanlah kami mengikuti jejak 

Kristus agar bersama Dia dapat ikut serta dalam hidup 

ilahi-Nya. Sebab Dialah Tuhan dan pengantara kami. 

U Amin. 

 

PENGUMUMAN 

 

BERKAT MERIAH DAN PENGUTUSAN  Umat Berdiri  

I Tuhan bersamamu  

U  Dan bersama Rohmu 
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I  Semoga Allah meneguhkan keyakinan iman, yang 

malam ini ditumbuhkan-Nya dalam hati saudara 

U   Amin 

I  Semoga Allah Putra yang datang di tengah kita, 

mendampingi Saudara dalam mewartakan kabar 

gembira keselamatan dalam hidup Saudara 

U   Amin 

I  Semoga Allah Roh Kudus memberi semangat untuk 

tekun mengikuti bimbingan Kristus dan mengusahakan 

damai bahagia bagi saudara. 

U   Amin 

I    Dan   semoga   saudara   sekalian,   diberkati   oleh   Allah 

yang mahakuasa, (†) Bapa dan Putra dan Roh Kudus 

U  Amin 

I  Dengan ini Perayaan Kelahiran Tuhan Kita Yesus Kristus 

sudah selesai 

U   Syukur kepada Allah 

 

I Marilah pergi kita diutus 

U Amin  

 

Lagu Penutup  

Bersantai Di Malam Natal 

1. Di tengah hutan sepedaku lari menyusur ladang tertawa nyanyi 

Lonceng berdentang, digema ladang 
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Alangkah indah bernyanyi di malam hari 

 

2. Di malam Natal, kami berbakti dimuka gua hati bernyanyi 

Bintang cemerlang dibiru terang 

Alangkah khidmat  berdoa di Natal Suci 

 

3. Di saat pulang, mobil berhenti, kawanku datang muka berseri 

Mata berpandang, hati berjanji 

Alangkah mesra bersantai dengan si Dia 
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Romo, Suster,Bapak/Ibu,Saudara-saudari terkasih,  

Berkah Dalem 

Setiap kali merayakan Natal, kita bersukacita atas 

kelahiran Yesus. Tema Natal tahun 2019 adalah “Hiduplah 

sebagai Sahabat bagi Semua Orang” (Yohanes 15:14-15). 

Dengan tema natal ini kita sebagai umat Katolik diajak untuk 

hidup menjadi sahabat semua orang. Tidak terbatas 

bersahabat dengan sesama umat Katolik melainkan sesama 

umat beragama lainnya.  Dengan anugerah Natal, kita semua 

diharapkan dapat memberikan semangat persaudaraan 

diantara semua umat beriman. Perwujudan dari tema Natal 

2019 ini hendaknya dapat kita lakukan dan tingkatkan  

melalui keterlibatan gereja terhadap masyarakat melalui 

umat di lingkungan, wilayah maupun  stasi.   

Romo, Suster, Bapak/Ibu, Saudara-saudara terkasih, 

Sebagai informasi, semenjak 1 Januari 2018 perubahan 

status “Stasi” Gereja Bunda Maria Maguwo menjadi Stasi 

Mandiri, dan berubah nama menjadi Gereja Santa Maria 

Bunda Allah Maguwo. Pada tahun 2020 ini terdapat 

pemekaran beberapa lingkungan sehingga menjadi 16 
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lingkungan dalam 4 wilayah, dengan jumlah dari data umat 

Per November 2019 adalah 1.543. Pengembangan iman umat 

melalui berbagai kegiatan terus dilakukan seiring dengan 

kegiatan berbenah dalam pengembangan fisik gereja, untuk 

menuju pelayanan umat yg lebih baik. Segenap Pengurus 

Dewan menghaturkan terima kasih atas dukungan Romo 

Paroki dan segenap Pengurus Wilayah, Pengurus Lingkungan 

dan partisipasi yang sangat baik secara moril dan materiil 

dari Segenap Umat dan pihak-pihak yang tidak dapat kami 

sebutkan satu per satu.  Selanjutnya kami tetap memohon 

dukungan kepada Romo Paroki dan partisipasi segenap umat 

untuk keberlanjutan program pengembangan Gereja Maria 

Bunda Allah ke depan.    

 Akhirnya,semoga Natal ini sungguh menjadi bagi kita 

semua, saat  bersukacita mewujudnyatakan persahabatan 

kepada setiap orang dengan meneladan  Yesus yang telah 

hadir di tengah-tengah kita, menjadi bekal menyongsong 

Tahun Baru 2020 yang penuh rahmat,kedamaian dan 

persahabatan. Terima kasih.  

SELAMAT NATAL 2019 DAN TAHUN BARU 2020 
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