
VENI CREATOR SPIRITUS

Veni Creator Spiritus,
mentes tuorum visita,
imple superna gratia,

quae tu creasti, pectora.

Qui diceris Paraclitus,
altissimi donum Dei,

fons vivus, ignis, caritas,
et spiritalis unctio.

Tu septiformis munere,
digitus paternae dexterae,
tu rite promissum Patris,
sermone ditans guttura.

Accende lumen sensibus,
infunde amorem cordibus,

infirma nostri corporis
virtute firmans perpeti.

Hostem repellas longius
pacemque dones protinus;

ductore sic te praevio
vitemus omne noxium.

Per te sciamus da Patrem
noscamus atque Filium,

te utriusque Spiritum
credamus omni tempore.

Deo Patri sit gloria
et Filio, qui a mortuis
surrexit, ac Paraclito

in saeculorum saecula.

Amen.

Katekese
Akhir & Awal Tahun

Te Deum (/ˌtiː ˈdiːəm/, berasal dari 
Te deum laudamus "Thee, O God, 

we praise"/"Engkau Allah yang 
kami puji") adalah hymne atau 

madah syukur yang biasa dinya-
nyikan dalam Ibadat Bacaan, 

suatu bagian dari Ibadat Harian 
dalam Gereja Katolik. Te Deum 

juga dinyanyikan sebagai ungkapan 
syukur kepada Allah atas berkat 
khusus atau karunia luar biasa 

yang kita peroleh, saat:
terpilihnya paus baru, tahbisan 
uskup, kanonisasi santo-santa, 

profesi religius, penandatanganan 
perjanjian damai, penobatan raja 
(Katolik) yang baru, dan lain-lain. 
Te Deum bisa dinyanyikan pada 
akhir Misa atau Ibadat Harian, 
atau sebagai suatu ritual yang 

terpisah. Berikut adalah madah 
Te Deum yang bisa Sobat YOUCAT 

lihat di Puji Syukur 669 atau 
Madah Bakti 491:

Te Deum
Te Deum laudámus,
te Dóminum confitémur.
Te ætérnum Patrem,
omnis terra venerátur.
Tibi omnes ángeli,
tibi cæli et univérsæ potestátes,
tibi chérubim et séraphim
incessábili voce proclámant.
Sanctus, Sanctus,
Sanctus Dóminus Deus Sábaoth.
Pleni sunt cæli et terra
maiestátis glóriæ tuæ.
Te gloriósus
apostolòrum chorus,
te prophetárum
laudábilis númerus,
te mártyrum candidátus
laudat exércitus.
Te per orbem terrárum
sancta confitétur Ecclésia,
Patrem imménsæ maiestátis,
venerándum tuum verum
et únicum Fílium.
Sanctum quoque
Paráclitum Spíritum.
Tu rex glóriæ, Christe.
Tu Patris sempitérnus es Filius.
Tu, ad liberándum susceptúrus hóminem,
non horrúisti Virginis úterum.
Tu, devícto mortis acúleo,
aperuísti credéntibus
regna cælórum.
Tu ad déxteram Dei sedes,
in glória Patris.
Iudex créderis esse ventúrus.
Te ergo quǽsumus,
tuis fámulis súbveni,
quos pretióso sánguine redemísti.
Ætérna fac cum sanctis tuis
in glória numerári.

Salvum fac pópulum tuum, Dómine,
et bénedic hereditáti tuæ.
Et rege eos, et extólle illos
usque in ætérnum.
Per síngulos dies benedícimus te,
et laudámus nomen tuum
in sǽculum, et in sǽculum sǽculi.
Dignáre, Dómine, die isto
sine peccáto nos custodíre.
Miserére nostri, Dómine,
miserére nostri.
Fiat misericórdia tua,
Dómine, super nos,
quemádmodum sperávimus in te.
In te, Dómine, sperávi,
non confúndar in ætérnum.

Allah Tuhan Kami
Allah Tuhan kami,
Engkau kami muliakan.
Dikau Bapa yang kekal,
seluruh bumi sujud pada-Mu.
Para malaikat
serta segala isi surga bermadah,
kerubim dan seraphim
tak kunjung putus memuji Dikau.
Kudus, kudus,
kuduslah Tuhan, Allah segala kuasa.
Surga dan bumi
penuh kemuliaan-Mu.
Kau dimuliakan
kalangan para rasul,
Kau diluhurkan
rombongan para nabi,
Engkau dipuji
barisan para martir.
Engkau dipuji Gereja kudus
di seluruh dunia.
Bapa sungguh mahakuasa,
Putra Bapa yang tunggal
yang patut disembah.
Roh Kudus pula,
penghibur umat Allah.
Kristus raja nan jaya.
Engkaulah Putra Bapa yang kekal.
Untuk menebus kami,
Kau jadi manusia,
sudi dikandung Santa Perawan.
Kuasa maut Kau kalahkan,
Kau buka pintu surga
bagi umat beriman.
Kau bertakhta dengan mulia di sisi kanan 
Bapa,
Dikaulah Hakim yang akan datang.
Maka kami mohon,
tolonglah hamba-Mu, yang
Kautebus dengan darah-Mu sendiri.
Satukanlah kami dengan orang kudus
dalam kemuliaan-Mu.

Selamatkanlah kami, ya Tuhan,
berkatilah umat pilihan-Mu.
Rajailah kami, dan angkatlah kami
untuk selamanya.
Setiap hari kami memuji Dikau,
kami memegahkan nama-Mu
untuk sepanjang masa.
Ya Tuhan, sudilah menjaga kami,
agar hari ini luput dari dosa.
Kasihanilah kami, ya Tuhan,
Kasihanilah kami.
Limpahkanlah kasih setia-Mu kepada kami,
sebab kami berharap pada-Mu.
Kepada Tuhan kami percaya,
kami tak kecewa selamanya.

Teks madah ini mengikuti struktur 
Syahadat Para Rasul; gabungan dari 

visi puitis liturgi surgawi dan
pernyataan iman:

Dimulai dengan menyebut nama Allah, 
dan dilanjutkan dengan menyebut semua 
yang memuji dan memuliakan Allah, dari 

hirarki makhluk surgawi sampai umat 
beriman Kristiani yang sudah ada di surga 

dan Gereja yang masih mengembara di 
seluruh dunia.

Madah ini kemudian kembali ke rumus 
pengakuan iman, menyebut Kristus dan 
mengingat kelahiran, penderitaan dan 

wafat-Nya, serta kebangkitan dan 
kemuliaan-Nya.

Berikutnya disampaikan pula pujian, dari 
Gereja semesta dan dari sang penyanyi 
khususnya; permintaan belas kasihan 

atas dosa-dosa di masa yang lalu, mohon 
perlindungan dari dosa di masa depan, 

dan harapan untuk dapat bersatu dengan 
para kudus di surga.

Madah Te Deum ini menjadi ungkapan 
syukur kita kepada Tuhan atas 

limpahan berkat-Nya selama tahun 
yang sudah dilewati. Selain itu 

apabila dinyanyikan bersama-sama 
di gereja saat Misa Akhir Tahun, kita 
juga memperoleh Indulgensi Penuh 

lho! Tentunya dengan memenuhi 
syarat-syarat dari Indulgensi Penuh, 

yaitu:

Sobat YOUCAT, Indulgensi Penuh 
tersebut dapat diperoleh apabila 

kita juga memadahkan satu 
madah lagi di Misa Awal Tahun. 

Perbedaannya, jika di akhir tahun 
kita memadahkan Te Deum 

sebagai ungkapan syukur, maka 
di awal tahun kita memadahkan 
Veni Creator Spiritus (Datanglah 

Roh Kudus Sang Pencipta) 
sebagai permohonan penyeleng-

garaan Ilahi atas tahun yang 
akan datang. 

Meskipun kita biasa memadahkan 
Veni Creator Spiritus saat Hari Raya 
Pentakosta, namun kita juga dapat 
mendaraskan madah ini pada awal 
tahun karena “kaum beriman dapat 
berdoa agar Roh Tuhan mengarah-
kan pikiran dan kegiatan mereka, 
juga pikiran dan kegiatan mas-

yarakat sepanjang seluruh tahun" 
(Direktorium tentang Ulah Kesalehan 

dan Liturgi no. 116).
Berikut adalah isi dari madah Veni 
Creator Spiritus, yang juga dapat 

Sobat YOUCAT lihat di Puji Syukur 565 
dalam bahasa Indonesia, dan 566 

dalam bahasa Latin:

DATANGLAH YA ROH PENCIPTA

Datanglah ya Roh pencipta
Hati kami kunjungilah

Penuhilah dengan rahmat-Mu
Jiwa kami ciptaan-Mu

Kau digelari Penghibur,
karunia Allah yang luhur
Kau hidup, Api dan Kasih
Dan pengurapan Illahi

Kau digelari Penghibur,
karunia Allah yang luhur
Kau hidup, Api dan Kasih
Dan pengurapan Illahi

Sinari hati umatMu
Dan curahkanlah cintaMu

Semoga Dikau kuatkan
yang rapuh dalam tubuhnya

Halaulah musuh umatMu
Berilah kami damaiMu

Agar dengan tuntunanMu
kami hindarkan yang jahat

Buatlah kami mengenal
serta mengimani terus

Bapa dan Putra yang Tunggal
Dan Engkau Roh keduanya

Dipujilah Allah Bapa
Dan Putra yang sudah bangkit

Serta Roh Kudus Penghibur
Kini dan sepanjang masa

Amin

Nah Sobat YOUCAT, kita sudah tahu 
nih tentang madah-madah indah 

yang bisa kita nyanyikan saat Misa 
Akhir Tahun dan Awal Tahun!

Jadi, ke gereja saat tahun baru? 
Siapa takut!

(disadur dari tradisikatolik.blogspot.com, wikipedia.org, dan vatican.va)

2019

Halo #SobatYOUCAT !

Gereja Katolik memiliki tradisi 
yang sangat indah dalam menutup 
tahun dan membuka tahun, lho! 

Kamu mau tahu?
Untuk mensyukuri tahun yang 
sudah berjalan, tepatnya saat 
malam pergantian tahun, atau 

malam tahun baru, Gereja Katolik 
memiliki tradisi memadahkan 

pujian dan syukur Te Deum. Apa 
itu madah Te Deum?

Tidak terikat pada suatu dosa
sekecil apapun, sekalipun hanya
satu dosa ringan

Menerima Sakramen Pengakuan Dosa

Menerima Komuni Kudus

Berdoa untuk intensi Bapa Suci
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