1. PEMBUKA
2. TANDA SALIIB DAN SALAM
3. KATA PENGANTAR DAN DOA PEMBUKA
PERHENTIAN PERTAMA YESUS DIHUKUM MATI
Marilah berdoa
Pencipta surgawi, bukalah mata kami terhadap kerapuhan akibat kehilangan
ketenangan hidup. Kami mengakui kegagalan kami untuk menjaga ciptaan,
baruilah roh kami untuk hidup dengan perilaku yang waras dan bekerja dengan
rajin bagi sebuah dunia yang lebih baik.
PERHENTIAN KEDUA YESUS MEMANGGUL SALIB
Marilah berdoa
Yesus, jadikanlah kami pemeran aktif dan kreatif untuk mengurangi polusi
udara, sehingga semua orang dapat hidup dengan lega. Ingatlah mereka yang
paling menderita akibat perubahan iklim dan mudah-mudahan kehadiran kami
menjadi berdaya dalam menemukan kegembiraan dan harapan dalam apa yang
kami persembahkan dari kemampuan kami yang terbatas.
PERHENTIAN KETIGA YESUS JATUH UNTUK PERTAMA KALINYA
Marilah berdoa
Roh yang berbelas kasih, ketika kami jatuh ke dalam pencobaan untuk konsumsi
berlebihan, ingatkanlah kami akan mereka yang menderita sebagai akibatnya.
Ketika kami menyelisik akan suatu bencana, bantulah kami untuk merenungkan
kehilangan tempat tinggal dari orang-orang dan tergerak hati untuk mengurangi
konsumsi kami dan berbagi sumber daya hidup dengan sesama.
PERHENTIAN KEEMPAT YESUS BERJUMPA DENGAN IBU-NYA
Marilah berdoa
Bantulah kami, ya Tuhan, agar kami berani menjadikan apa yang terjadi pada
dunia sebagai bagian dari penderitaan hidup kami juga. Semoga kelemahlembutan Maria memandang kami dalam masa sulit ini, sehingga kami semua
dapat menemukan kembali kegembiraan dari keramahan belas kasih Allah di
masa yang penuh dengan kesulitan hidup, seperti di masa pandemi covid-19.
PERHENTIAN KELIMA SIMON MEMBANTU MEMIKUL SALIB YESUS
Marilah berdoa
Dengan rendah hati kita bersyukur kepada Allah, karena kaum miskin di dalam
dunia. Seperti mereka dan seperti Simon, semoga kita rela memikul salib yang
Kristus pikul di dalam dunia yang sedang mengalami terpaan pandemi Covid-19
Kita bekerjasama dengan tulus, agar kita mampu bahu membahu menemukan
jalan keluar yang efektif dan bermanfaat bagi semua.
PERHENTIAN KEENAM VERONIKA MENGUSAP WAJAH YESUS
Marilah berdoa
Allah Roh Kudus, seperti Veronika, membantu kita untuk melupakan diri kita
sendiri dan maju dalam suatu tanggapan yang penuh kasih terhadap
penderitaan yang kita lihat sekitar kita. Hapuskanlah ketakutan untuk
bertindak, sehingga wajah yang menderita dari Kristus yang hadir sekarang ini
dapat menemukan penghiburan melalui sentuhan kita. Kita mohon kekuatan
bagi para pemimpin dunia, agar mereka selalu mengutamakan kesejahteraan
masyarakat dalam kebijakan politik mereka.

PERHENTIAN KETUJUH YESUS JATUH UNTUK KEDUA KALINYA
Marilah berdoa
Terangilah diri kami dengan suatu perasaan tanggungjawab bersama di kala
bencana iklim atau pandemi penyakit. Ya Yesus, gerakkanlah kami untuk
berbagi kekayaan dari pekerjaan kami, sehingga sesama yang berkekurangan
memperoleh kembali penghidupan mereka, yaitu jalan pertumbuhan,
perkembangan manusiawi dan pemenuhan pribadi. Anugerahilah kami perilaku
setia untuk bekerjasama dalam menemukan jalan keluar bersama di kala krisis
kesehatan sekarang ini.
PERHENTIAN KEDELAPAN YESUS BERJUMPA DENGAN PEREMPUANPEREMPUAN YERUSALEM
Marilah berdoa
Allah Pencipta, perdalamlah perasaan penderitaan kami dalam keluarga global
dan gerakkanlah kami untuk bertindak. Bantulah kami untuk menemukan apa
yang masing-masing kami dapat lakukan. Semoga kami berani keluar dari
kawasan nyaman kami atau gaya hidup kami dan beranikanlah kami mengubah
jalan hidup kami kepada hidup yang sederhana dan penuh kontemplatif akan
ciptaan-Mu, agar lingkungan hidup kami semakin bersih dan sehat.
PERHENTIAN KESEMBILAN YESUS JATUH KETIGA KALINYA
Marilah berdoa
Allah yang mahakasih, baruilah muka bumi. Semoga krisis ekologis, termasuk
kesehatan, menjadi suatu panggilan untuk mendalami pertobatan batiniah,
sehingga kami mampu menghayati panggilan kami untuk menjadi penjaga hasil
ciptaan-Mu. Semoga kami dengan gembira membangun perilaku yang menopang
kebaikan bersama dalam bingkai keutuhan ciptaan.
PERHENTIAN KESEPULUH YESUS DITANGGALKAN PAKAIAN-NYA
Marilah berdoa
Kerahiman Ilahi, semoga mereka yang kehilangan segalanya menemukan tempat
perlindungan dalam kehadiran kami. Semoga peziarahan hidup kami saling
berpadu dengan mereka yang perjalanannya terlaksana jauh dari rumah dan
kebiasaan hidup yang lazim. Bantulah kami, agar kami selalu peduli satu sama
lain dengan segenap hati.
PERHENTIAN KESEBELAS YESUS DIPAKU PADA KAYU SALIB
Marilah berdoa
Ya Allah yang mahakasih, tangkaplah kami dengan kuasa dan terang-Mu, dan
bantulah kami untuk melindungi semua kehidupan, untuk mempersiapkan
suatu masa depan yang lebih baik. Semoga kami merindukan kedatangan
kerajaan keadilan, perdamaian, cinta kasih dan keindahan. Di masa kemajuan
digital sekarang ini, bantulah kami agar kami tidak terperangkap dalam sikap
dan tindakan paku memaku akibat egoisme yang sempit, sehingga kerukunan
hidup dirugikan.
PERHENTIAN KEDUABELAS YESUS WAFAT DI SALIB
Marilah berdoa
Ya Yesus, kami berupaya untuk memeriksa hidup kami dan mengubahnya ke
dalam jalan yang lebih sehat. Tinggallah dalam hati kami dan ilhamilah kami
untuk melakukan apa yang baik. Pada saat kematian, terimalah kami dalam
Kerajaan-Mu. Terpujilah Engkau selama-lamanya.

PERHENTIAN KETIGABELAS YESUS DITURUNKAN DARI SALIB
Marilah berdoa
Teguhkanlah jiwa kami, ya Allah, kepada suatu hidup tobat, cinta kasih dan
kemurahan hati. Percepatlah langkah kami sepanjang jalan pembaruan demi
mereka yang rentan, demi keturunan kami, bagi bumi, rumah kami bersama.
Semoga kami semakin yakin akan hadirat-Mu yang penuh kasih.
PERHENTIAN KEEMPATBELAS YESUS DIMAKAMKAN
Marilah berdoa
Berikanlah kekuatan, ya Allah mahapengasih, kepada mereka yang menderita
dalam masa bencana atau masa sulit. Berkatilah mereka sekitar kami yang
bekerja untuk mendidik komunitas-komunitas, yang menyemangati dan
mengilhami tetangga-tetangga mereka untuk bertindak dan bekerja demi
kebaikan bersama.
PERHENTIAN KELIMABELAS YESUS BANGKIT DARI ANTARA ORANG MATI
Marilah berdoa
Cinta kasih Ilahi, kami memilih jalan kemurahan hati, suatu perjalanan baru
dari hidup sederhana dan berkelanjutan sehingga bumi pulih dan seluruh umat
manusia dan ciptaan bangkit kembali. Kami mempercayakan hidup dari Gereja,
seluruh umat manusia dan seluruh kosmos kepada-Mu. Curahkanlah
belaskasih-Mu atas kami seperti embun pagi, sehingga setiap orang boleh bekerja
sama untuk membangun suatu masa depan yang lebih cerah dalam rumah kami
bersama. Amin
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Bapa Kami, Salam Maria dan Kemuliaan
Terpujilah Yesus Kristus
Sekarang dan selama-lamanya
Ibadah jalan Salib sudah selesai. Kita pergi dan diutus
Amin

Berkat (bila ada imam atau diakon)
I
: Semoga kita diberkati oleh Allah yang mahakuasa,
Roh Kudus
U
: Amin
Penutup

† Bapa, Putra dan

