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RITUS PEMBUKA 
 
LAGU PEMBUKA (PS 601): Sdra Hiero 

 
         
 
TANDA SALIB DAN SALAM  
 
I. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus 
U. Amin 
I. Rahmat Tuhan kita Yesus Kristus, cinta kasih Allah dan persekutuan 
Roh Kudus bersamamu 
U. Dan bersama rohmu 
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PENGANTAR     
       
SERUAN TOBAT (TUHAN KASIHANILAH KAMI PS 347) -berdiri- 
              
 
I. Saudara-saudari, marilah mengakui bahwa kita telah berdosa supaya 
layak merayakan peristiwa penyelamatan ini. 
 
I. Tuhan Yesus Kristus, Engkau mengajar kami untuk bijaksana 
sebagaimana kelima gadis dalam Injil hari ini. 
K. Tuhan, kasihanilah kami 
U. Tuhan, kasihanilah kami 
 
I. Engkau mengajak kami untuk berjaga-jaga bilamana sewaktu-waktu 
Engkau memanggil kami. 
K. Kristus, kasihanilah kami 
U. Kristus, kasihanilah kami. 
 
I. Engkau menghendaki kami untuk saling memperhatikan dan saling 
mengingatkan. 
K. Tuhan, kasihanilah kami 
U. Tuhan, kasihanilah kami. 
 
I. Semoga Allah yang mahakuasa mengasihani kita, mengampuni dosa 
kita dan mengantar kita ke hidup yang kekal. 
U. Amin. 
                 
MADAH KEMULIAAN (PS 348)  -berdiri-  
   
K. Kemuliaan kepada Allah di surga. 
U. Dan damai di bumi kepada orang yang berkenan pada-Nya. 
K. Kami memuji Dikau 
U. Kami meluhurkan Dikau 
K. Kami menyembah Dikau 
U. Kami memuliakan Dikau 
K. Kami bersyukur kepada-Mu, kar'na kemuliaan-Mu yang besar. 
U. Ya Tuhan Allah, Raja surgawi, Allah Bapa yang mahakuasa 
K. Ya Tuhan Yesus Kristus, Putra yang tunggal, 
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U. Ya Tuhan Allah, Anak domba Allah, Putra Bapa. 
K. Engkau yang menghapus dosa dunia 
U. Kasihanilah kami 
K. Engkau yang menghapus dosa dunia 
U. Kabulkanlah doa kami 
K. Engkau yang duduk di sisi Bapa, 
U. Kasihanilah kami. 
K. Kar'na hanya Engkaulah Kudus. 
U. Hanya Engkaulah Tuhan 
K. Hanya Engkaulah mahatinggi, ya Yesus Kristus 
U. Bersama dengan Roh Kudus dalam kemuliaan Allah Bapa. Amin.      
     
DOA PEMBUKA -berdiri- 
I. Marilah kita berdoa: 
(hening sejenak) 
 
I  Allah yang Mahakuasa dan Maharahim, singkirkanlah segala sesuatu 
yang menghalangi kami supaya kami siap lahir batin untuk melaksanakan 
kehendak-Mu dengan hati yang lapang. Dengan pengantaraan Yesus 
Kristus, Putra-Mu, Tuhan kami, yang bersama Dikau dalam persatuan Roh 
Kudus, hidup dan berkuasa, Allah, sepanjang segala masa. 
U. Amin 
 
LITURGI SABDA 
  
BACAAN I: 
Bacaan dari Kitab Kebijaksanaan (6:3-17) 
Kebijaksanaan itu bersinar dan tak dapat layu, mudah dipandang oleh yang 
kasih kepadanya, dan ditemukan oleh mereka yang mencarinya. Ia 
mendahului memperkenalkan diri kepada orang yang menginginkannya. 
Barangsiapa pagi-pagi bangun demi kebijaksanaan tak perlu bersusah 
payah, sebab kebijaksanaan itu ditemukannya duduk di dekat pintu. 
Merenungkan kebijaksanaan merupakan pengertian sempurna, dan siapa 
yang berjaga karena kebijaksanaan segera akan bebas dari kesusahan. 
Sebab kebijaksanaan sendiri berkelililing mencari orang yang patut 
baginya, dan dengan rela memperlihatkan diri kepada mereka yang 
mencarinya; kebijaksanaan dijumpai pada tiap-tiap pemikiran mereka. 
L . Demikianlah sabda Tuhan 
U. Syukur kepada Allah. 
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MAZMUR TANGGAPAN PS 843. Mbak. Nieken 
 

 
1. Ya Allah, Engkaulah Allahku, kucari-cari dan kudambakan Dikau jiwaku 
menghauskan Tuhanku laksana gurun gersang, tandus tanpa air. 
2. Semoga hamba boleh memandang Tuhanku melihat kemuliaan-Mu 
yang besar. Cinta-Mu lebih berharga daripada hidup hendaknya mulutku 
memuji-Mu. 
3. Demikianlah sepanjang hidupku aku hendak menghormati Engkau. 
Jiwaku dikenyangkan dengan lemak dan sumsum, aku bersorak-sorai dan 
memuji-muju. 
4. Jiwaku melekat pada-Mu, tangan kanan-Mu menopang aku. Sungguh 
Engkau melulu yang menolongku dan di bawah sayap-Mu sentosalah aku. 
   
BACAAN II 
Bacaan dari Surat Pertama Rasul Paulus kepada Jemaat di Tesalonika (1Tes 
4:13-18) 
  
Saudara-saudara, kami ingin agar kamu mengetahui tentang orang-orang 
yang sudah meninggal, supaya kamu jangan berdukacita seperti orang-
orang lain yang tidak mempunyai pengharapan. Karena kalau kita percaya 
bahwa Yesus telah mati dan telah bangkit, maka kita percaya juga bahwa 
mereka yang telah meninggal dalam Yesus akan dikumpulkan Allah 
bersama dengan Yesus. Hal ini kami katakan kepadamu seturut sabda 
Allah ini. Kita yang hidup dan masih tinggal sampai kedatangan Tuhan 
sekali-kali takkan mendahului mereka yang sudah meninggal. Sebab pada 
waktu tanda diberikan, yaitu pada waktu penghulu malaikat berseru dan 
sangkakala Allah berbunyi, Tuhan sendiri akan turun dari surga. Dan 
mereka yang meninggal dalam Kristus Yesus akan lebih dahulu bangkit. 
Sesudah itu, kita yang hidup dan masih tinggal akan diangkat bersama-
sama dengan mereka dalam awan menyongsong Tuhan di angkasa. Karena 
itu hendaklah kamu saling menghibur dengan perkataan-perkataan ini. 
L. Demikianlah sabda Tuhan 
U. Syukur kepada Allah 
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BAIT PENGANTAR INJIL PS 952 

 
Ayat. (Mat 24:42a.44) 
Berjaga-jagalah dan bersiap-sedialah, sebab kamu tidak tahu bilamana 
Putera Manusia datang.   
 
Inilah Injil Yesus Kristus menurut Matius (25:1-13) 
„Mempelai datang! Songsonglah dia!“ 
 
Pada suatu hari Yesus mengucapkan perumpamaan ini kepada murid-
murid-Nya, „Hal Kerajaan Surga seumpama sepuluh gadis, yang 
mengambil pelitanya dan pergi menyongsong mempelai laki-laki. Lima di 
antaranya bodoh dan lima bijaksana. Yang bodoh itu membawa pelita, 
tetapi tidak membawa minyak, sedangkan yang bijaksana, selain pelita juga 
membawa minyak dalam buli-bulinya. Tetapi karena mempelai itu lama 
tidak datang-datang, mengantuklah mereka semua, lalu tertidur. Tengah 
malam terdengarlah suara berseru, ‘Pengantin datang! Songsonglah dia!’ 
Gadis-gadis itu pun bangun semuanya lalu membereskan pelita mereka. 
Gadis-gadis yang bodoh berkata kepada yang bijaksana, ‘Berilah kami 
sedikit dari minyakmu, sebab pelita kami mau padam.’ Tetapi yang 
bijaksana menjawab, ‘Tidak, jangan-jangan nanti tidak cukup untuk kami 
dan untuk kamu. Lebih baik kamu pergi membelinya pada penjual 
minyak.’ Tetapi, sementara mereka pergi membelinya, datanglah 
mempelai, dan mereka yang telah siap sedia masuk bersama dia ke dalam 
ruang perjamuan nikah. Lalu pintu ditutup. Kemudian datanglah juga 
gadis-gadis yang lain itu dan berkata, ‘Tuan, Tuan, bukakanlah kami pintu!’ 
Tetapi tuan itu menjawab, ‘Sungguh, aku berkata kepadamu, aku tidak 
mengenal kamu.’ Karena itu berjaga-jagalah, sebab kamu tidak tahu akan 
hari maupun saatnya.” 
I. Demikianlah Injil Tuhan 
U. Terpujilah Kristus. 
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SYAHADAT PARA RASUL 
 
I+U. Aku percaya akan Allah, Bapa yang mahakuasa, pencipta langit dan 
bumi. Dan akan Yesus Kristus, Putra-Nya 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 ketempat penantian, pada hari ketiga 
bangkit dari antara orang mati. Yang naik ke surga, duduk di sebelah kanan 
Allah Bapa yang mahakuasa. Dari situ Ia akan datang mengadili orang 
hidup dan mati. Aku percaya akan Roh Kudus, Gereja Katolik yang 
Kudus, Persekutuan para Kudus, pengampunan dosa, kebangkitan badan, 
kehidupan kekal. Amin 
       
DOA UMAT  
I. Kristus menghendaki agar kita selalu berjaga-jaga dalam menantikan 
Kerajaan Allah. Maka marilah kita dengan penuh iman dan sikap berjaga-
jaga memanjatkan doa kepada Bapa Yang Mahapengasih: 
L.  Bagi Bapa Suci, para Uskup dan para Imam: Semoga Allah Bapa yang 
Mahabijaksana menerangi dan mendampingi Bapa Suci, para Uskup dan 
para imam sehingga mereka menjalankan tugas penggembalaan Umat 
Allah dengan bijaksana, sabar, rendah hati, dan tegas. Marilah kita mohon, 
…. 
U. Tuhan, dengarkanlah umat-Mu.  
            
L.  Bagi para pemimpin bangsa: Semoga paa pemimpin bangsa selalu 
berada dalam lindungan Allah Bapa Maha bijaksana sehingga mereka 
selalu bijaksana, adil dan setia dalam melayani warganya demi 
kesejahteraan bersama. Marilah kita mohon, …. 
U. Tuhan, dengarkanlah umat-Mu. 
   
L. Bagi mereka yang meninggal secara mendadak: Semoga Allah Bapa 
Maharahim mengampuni dan menerima di dalam surga, mereka yang 
meninggal secara mendadak. Marilah kita mohon. 
U. Tuhan, dengarkanlah umat-Mu. 
    
L. Bagi kita di sini (dan yang mengikuti misa daring di rumah): Semoga 
Allah Bapa Mahamurah meneguhkan iman kita akan kebangkitan Kristus 
sehingga kita semakin mampu berjaga-jaga dan bijaksana dalam hidup 
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sehai-hari demi menantikan Kerajaan Allah dalam diri Kristus. Marilah kita 
mohon: 
U. Tuhan, dengarkanlah umat-Mu.  
              
I. Allah Bapa Yang Mahabaik, Engkaulah sumber kebijaksanaan kami. 
Berilah kami pengertian akan rencana-Mu sehingga kami dengan giat dan 
penuh keyakinan menghayati hidup kami berdasarkan iman bahwa Engkau 
selalu mendampingi kami. Dengan pengantaraan Kristus, Tuhan kami. 
U. Amin. 
DOA MEMOHON PERLINDUNGAN DARI PANDEMI VIRUS 

CORONA: 

 

I+U. Terpujilah Engkau Bapa Surgawi, Pencipta Alam Semesta Yang 

Mahakuasa. Engkau menunjuk kami sebagai penguasa atas semua makhluk 

hidup dan memberikan kami kuasa kepemilikan atas mereka. Namun 

dalam banyak hal kami mengecewakan-Mu dan karenanya, kami 

memohon ampun dari-Mu.  

 

Dalam saat-saat yang mengkhawatirkan ini dengan wabah virus Corona 

yang mengancam kesehatan dan keberadaan semua orang, kami dengan 

rendah hati dan penuh keyakinan memohon perlindungan, penyembuhan, 

dan pemulihan dari-Mu terutama bagi mereka yang telah terkena wabah 

ini.  

 

Bapa, jagalah keselamatan para petugas kesehatan, mereka yang 

menghibur orang sakit, semua personil imigrasi dan semua yang dengan 

berani bertugas mengamankan negara kita dan dunia dari ancaman virus 

ini.  

 

Jadilah kehendak-Mu, ya Bapa, ikatlah wabah ini dan singirkanlah 

penderitaan ini dari kami. Roh Kudus, ubahlah ketakutan kami menjadi 

kekuatan, ketangguhan dan ketabahan serta bantulah kami menghasilkan 

buah-buah iman, harapan, amal dan kasih. 

 

Darah Yesus yang mulia, kuduskanlah dunia dari wabah ini. Hati Kudus 
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Yesus, kasihanilah kami. Bunda Penolong Abadi, awasi kami dan jadilah 

perantara kami. Santo Benediktus dan Santo Rafael, doakanlah kami. 

Semua malaikat pelindungan kami terangi dan jagalah kami.  Dengan 

pengantaraan Kristus Tuhan kami, Amin. 

 
BAPA KAMI (PS 404) -berdiri- 
 
 I. Atas petunjuk Penyelamat kita dan menurut ajaran ilahi, maka 
beranilah kita berdoa 
 
I+U. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah nama-Mu, datanglah 
kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di atas bumi seperti di dalam surga. 
Berilah kami rezeki 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. 
    
I. Ya Bapa, bebaskanlah kami dari segala yang jahat dan berilah kami 
damai-Mu. Kasihanilah dan bantulah kami supaya selalu bersih dari noda 
dosa dan terhindar dari segala gangguan sehingga kami dapat hidup 
dengan tenteram, sambil mengharapkan kedatangan Penyelamat kami, 
Yesus Kristus. 
 
U. Sebab Engkaulah Raja yang mulia dan berkuasa untuk selama-lamanya. 
   
DOA DAMAI  
 
I. Tuhan Yesus Kristus, Engkau bersabda kepada para rasul, "Damai 
Kutinggalkan bagimu, damai-Ku Kuberikan kepadamu." 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.  
 
 
SAAT HENING  
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Doa Komuni Batin 

Yesus-ku, aku percaya, 

Engkau sungguh hadir dalam Sakramen Mahakudus. 

Aku mencintai-Mu lebih dari segalanya, 

dan aku merindukan kehadiran-Mu dalam jiwaku. 

Karena sekarang aku tak dapat menyambut-Mu, 

dalam Sakramen Ekaristi, 

datanglah sekurang-kurangnya secara rohani ke dalam hatiku. 

Engkau sungguh telah datang, 
Perkenankanlah aku memeluk-Mu 
dan mempersatukan diriku sepenuhnya kepada-Mu, 
Jangan biarkan aku terpisah daripada-Mu. Doa ini kami panjatkan 
kepada-Mu dengan pengantaraan Kristus. Amin.  
   
DOA SESUDAH KOMUNI  
 
I. Marilah kita berdoa: 
 
I. Ya Allah, kami bersyukur kepada-Mu karena kami telah Engkau 
segarkan dalam kurban kudus ini. Kami mohon kepada-Mu, ya Allah yang 
Mahamurah, semoga daya karunia Roh Kudus yang Engkau curahkan 
dalam sakamen ini, tetap tinggal dalam diri kami dan mengubah hidup 
kami. Dengan pengantaraan Kristus, Tuhan kami, yang hidup dan 
berkuasa, sepanjang segala masa. 
 
U. Amin.  
 
RITUS PENUTUP 
BERKAT 
 
I. Tuhan bersamamu 
U. Dan bersama rohmu 
I. Semoga Saudara sekalian dilindungi, dibimbing dan diberkati oleh 
Allah yang mahakuasa: (+) Bapa dan Putra dan Roh Kudus. 
U. Amin. 
 
PENGUTUSAN 
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I. Saudara sekalian, Perayaan Ekaristi sudah selesai. 
U. Syukur kepada Allah. 
 
I. Marilah pergi! Kita diutus. 
U. Amin. 
Lagu Penutup: oleh Sdra. Hiero 

 
  
 


