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RITUS PEMBUKA 
 
LAGU PEMBUKA:  
Ulangan: Saudara, mari semua, hadaplah altar Tuhan kita. Sambut 
tubuh dan darah dari Putra Allah. Allelu, allelu, allelu, alleluya. 
Ayat. 
1. Kita adalah satu, ingin hidup yang baru, satu budi dan hati dalam Roh 
ilahi. 
2. Satu dalam sabda-Nya: Kasihi sesamamu! Dalam suka dan duka kita 
satu padu. 
3. Satukanlah dunia, jadikan keluarga dalam cinta yang mesra agar 
bahagia.          
    
TANDA SALIB DAN SALAM  
I. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus 
U. Amin 
I. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan dari Tuhan kita 
Yesus Kristus, bersamamu. 
U. Dan bersama rohmu 
    
PENGANTAR  
       
SERUAN TOBAT 
   
I. Tuhan Yesus Kristus, Engkau mempercayakan bakat-bakat kepada 
kami untuk diperkembangkan sambil menantikan kedatangan-Mu 
kembali. 
K. Tuhan, kasihanilah kami 
U. Tuhan, kasihanilah kami. 
 
I. Engkau akan minta pertanggungjawaban atas segala sesuatu yang 
dipercayakan kepada kami. 
K. Kristus, kasihanilah kami 
U. Kristus, kasihanilah kami. 
 
I. Engkau akan mengganjar yang bekerja dengan rajin dan tekun, namun 
menghukum yang lalai dan malas. 
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. 
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U. Amin.     
               
MADAH KEMULIAAN: oleh Pa Poltak dan Mbak Triem 
    
DOA PEMBUKA 
I. Marilah kita berdoa:  
I  Ya Tuhan, Allah kami, bantulah agar kami selalu bersukacita dalam 
mengabdi Engkau. Sebab kebahagiaan kami hanya akan sempurna dan 
kekal jika kami selalu mengabdi kepada-Mu, sumber segala yang baik. 
Dengan pengantaraan Yesus Kristus, Putra-Mu, Tuhan kami, yang 
bersama dengan Dikau dalam persatuan Roh Kudus, hidup dan berkuasa, 
Allah, sepanjang segala masa. U. Amin. 

 
     

LITURGI SABDA 
 
BACAAN I (Ams 31:10-13.19-20.30-31)  
        

"Ia senang bekerja dengan tangannya." 
          
L. Bacaan dari Kitab Amsal: 
   
Istri yang cakap, siapakah yang akan mendapatkannya? Ia lebih berharga 
daripada permata. Hati suaminya percaya kepadanya, suaminya tidak 
akan kekurangan keuntungan. Istri yang cakap berbuat baik kepada 
suaminya, dan tidak berbuat jahat sepanjang umurnya. Ia mencari bulu 
domba dan rami, dan senang bekerja dengan tangannya. Tangannya 
ditaruhnya pada jentera, jari-jemarinya memegang alat pemintal. Ia 
memberikan tangannya kepada yang tertindas, mengulurkan tangannya 
kepada yang miskin. Kemolekan adalah bohong dan kecantikan adalah 
sia-sia; tetapi istri yang takut akan Tuhan akan dipuji-puji. Berilah 
kepadanya bagian dari hasil tangannya, biarlah perbuatannya memuji dia 
di pintu-pintu gerbang!  
   
L. Demikianlah Sabda Tuhan 
 
U. Syukur kepada Allah. 
 
MAZMUR TANGGAPAN (PS 841; Mzm 128:1-2.3.4-5; Ul: 1): Sdra Hiero 
 
Ulangan:   
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Mazmur: 
1. Berbahagialah orang yang takwa kepada Tuhan yang hidup menurut 
jalan yang ditunjukkan-Nya. Apabila engkau menikmati hasil jerih 
payahmu, berbahagialah engkau dan baiklah keadaanmu. 
2. Isterimu akan menjadi laksana pohon anggur subur yang ada di dalam 
rumahmu; anak-anakmu seperti tunas pohon zaitun di sekeliling 
mejamu! 
3. Sungguh, demikianlah akan diberkati Tuhan, orang laki-laki yang takwa 
hidupnya. Kiranya Tuhan memberkati engkau dari Sion: boleh melihat 
kebahagiaan Yerusalem seumur hidupmu! 
                  
BACAAN II  (1Tes 5:1-6)  
 

          "Jangan sampai hari Tuhan tiba-tiba mendatangi kamu seperti 
pencuri!" 

             
L.  Bacaan dari Surat Pertama Rasul Paulus kepada Jemaat di 
Tesalonika:  
      
Saudara-saudara, tentang zaman dan masa kedatangan Tuhan tidak 
perlu dituliskan kepadamu, kamu sendiri tahu benar-benar bahwa hari 
Tuhan datang seperti pencuri di waktu malam. Apabila mereka 
mengatakan bahwa semuanya damai dan aman, maka tiba-tiba 
kebinasaan menimpa mereka seperti seorang perempuan hamil ditimpa 
oleh sakit bersalin. Tetapi, saudara-saudara, kamu tidak hidup dalam 
kegelapan, sehingga hari itu tiba-tiba mendatangi kamu seperti pencuri, 
karena kamu semua adalah anak-anak terang dan anak-anak siang. Kita 
bukanlah orang-orang malam atau orang-orang kegelapan. Sebab itu, 
janganlah kita tidur seperti orang-orang lain, tetapi berjaga-jaga dan 
sadarlah! 
                 
Demikianlah sabda Tuhan 
U. Syukur kepada Allah 
 
BAIT PENGANTAR INJIL (PS 955; Bdk. Yoh 15:4.5b)  
Ulangan: Alleluya, alleluya, alleluya.  
 
Ayat. Tinggallah dalam Aku, maka Aku tinggal dalam kamu. Barangsiapa 
tinggal dalam Aku, berbuah banyak 

https://1.bp.blogspot.com/-5niJKDRrZuQ/Wg2SbisQJ1I/AAAAAAAAAZw/LqzETwsBH80F-_F1pwyMFpBj6N0MacPyACLcBGAs/s1600/841.jpg
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BACAAN INJIL (Mat 25:14-30)  

                 
      "Karena engkau telah setia memikul tanggung jawab dalam perkara 

kecil, masuklah dan turutlah dalam kebahagiaan tuanmu." 
                  
I. Tuhan bersamamu 
U. Dan bersama rohmu 
I. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Matius 
U. Dimuliakanlah Tuhan. 
 
I. Pada suatu hari Yesus mengemukakan perumpamaan berikut ini 
kepada murid-murid-Nya, „Hal Kerajaan Surga itu seperti seorang yang 
mau berpergian ke luar negeri, yang memanggil hamba-hambanya dan 
mempercayakan hartanya kepada mereka. Yang seorang diberinya lima 
talenta, yang seorang lagi dua, dan seorang yang lain lagi satu, masing-
masing menurut kesanggupannya. Lalu ia berangkat. Segera pergilah 
hamba yang menerima lima talenta itu. Ia menjalankan uang itu dan 
memperoleh laba lima talenta. Hamba yang menerima dua talenta pun 
berbuat demikian, dan mendapat laba dua talenta. Tetapi hamba yang 
menerima satu talenta itu pergi dan menggali lubang di tanah, lalu 
menyembunyikan uang tuannya. Lama sesudah itu pulanglah tuan 
hamba-hamba itu, lalu mengadakan perhitungan dengan mereka. Hamba 
yang menerima lima talenta itu datang dan membawa laba lima talenta. Ia 
berkata, "Tuan, lima talenta Tuan percayakan kepadaku. Lihat, aku telah 
memperoleh laba lima talenta! Maka kata tuannya kepadanya, 'Baik sekali 
perbuatanmu itu, hai hamba yang baik dan setia! Karena engkau telah 
setia memikul tanggung jawab dalam perkara kecil, maka aku akan 
memberikan kepadamu tanggung jawab dalam perkara yang besar. 
Masuklah dan turutlah dalam kebahagiaan tuanmu.' Lalu datanglah 
hamba yang menerima dua talenta, katanya, 'Tuan, dua talenta Tuan 
percayakan kepadaku. Lihat, aku telah mendapat laba dua talenta!' Maka 
kata tuan itu kepadanya, 'Baik sekali perbuatanmu itu, hai hamba yang 
baik dan setia! Karena engkau telah setia memikul tanggung jawab dalam 
perkara kecil, maka aku akan memberikan kepadamu tanggung jawab 
dalam perkara yang besar. Masuklah dan turutlah dalam kebahagiaan 
tuanmu.' Kini datanglah juga hamba yang menerima satu talenta itu dan 
berkata, 'Tuan, aku tahu bahwa Tuan adalah manusia kejam, yang 
menuai di tempat Tuan tidak menabur, dan memungut di tempat Tuan 
tidak menanam. Karena itu aku takut dan pergi menyembunyikan talenta 
Tuan di dalam tanah. Ini, terimalah milik Tuan!' Maka jawab tuannya itu, 
'Hai engkau, hamba yang jahat dan malas! Engkau tahu bahwa aku 
menuai di tempat aku tidak menabur, dan memungut di tempat aku tidak 
menanam. Seharusnya uangku itu kauberikan kepada orang yang 
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menjalankan uang, supaya sekembaliku aku menerimanya serta dengan 
bunganya. Sebab itu ambillah talenta itu dari padanya dan berikanlah 
kepada orang yang mempunyai sepuluh talenta itu. Karena setiap orang 
yang mempunyai, akan diberi sampai ia berkelimpahan. Tetapi siapa yang 
tidak mempunyai, apa pun yang ada padanya akan diambil. Dan buanglah 
hamba yang tidak berguna itu ke dalam kegelapan yang paling gelap. Di 
sana akan ada ratap dan kertak gigi. 

 
HOMILI  
AKU PERCAYA 

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. Tuhan tidak berkarya seorang diri. Ia mencari teman kerja, orang-orang 

yang sanggup kehilangan nyawanya seperti Yesus, Putra-Nya. Sadar 

akan kelemahan kita, maka kita berdoa kepada-Nya: 

        

L. Bagi Gereja: Semoga Allah Bapa membimbing Gereja-Nya bertindak 

sebagai ibu bagi mereka yang sedang mengalami kesulitan dan belum 

menemukan jalan keluar, dan semoga menjadi pelabuhan yang aman 

bagi mereka yang tersesat. Marilah kita mohon, 

U. Tuhan, dengarkanlah umat-Mu.  

L. Bagi para pemimpin masyarakat: Semoga Allah Bapa menerangi para 

pemimpin masyarakat agar tindakan mereka ditopang rasa tanggung 

jawab. Marilah kita mohon. U. Tuhan, dengarkanlah umat-Mu. 



DOA BERSAMA MKIF | MINGGU BIASA XXXIII |  
MINGGU, 15 NOVEMBER 2020 | PUKUL. 17.00 

6 

L.   Bagi para wakil rakyat: Semoga Bapa membimbing para wakil rakyat 

agar tidak terjebak pada penyesatan melalui opini-opini yang mereka 

sampaikan. Semoga mereka menggunakan dan talenta yang mereka 

miliki untuk kebaikan bersama. Marilah kita mohon,. U. Tuhan, 

dengarkanlah umat-Mu.  

L. Bagi mereka yang tiba-tiba direnggut maut: Semoga mereka yang tiba-

tiba dipanggil untuk menghadap Bapa, hari ini jangan menjadi saat yang 

mengerikan, melainkan saat yang membahagiakan karena bertemu 

dengan Allah yang hidup. Marilah kita mohon,.. 

U. Tuhan, dengarkanlah umat-Mu. 

L. Bagi anggota MKIF: Semoga Allah Bapa membimbing kita saling 

menolong dan mendorong untuk mengabdikan bakat-bakat kita kepada 

sesama. Marilah kita mohon,.... 

U. Tuhan, dengarkanlah umat-Mu.  

Kita berdoa bagi yang berulang tahun: Bu Anette dan Michael yang 

berulang tahun 

I.  Allah Bapa segala kehidupan, nasib dunia dan manusia berada di 

tangan-Mu. Engkaulah yang memelihara hidup kami dan selalu 

mendampingi kami dalam diri Yesus Kristus, Putra-Mu. 

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 
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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 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  

I. Saudara-saudari, kita telah menerima Roh Kudus yang menjadikan kita 

anak-anak Allah. Maka dengan kuasa Roh Kudus itu, kita berani 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 
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kehendak-Mu. Sebab Engkaulah pengantara kami kini dan sepanjang 

masa. U. Amin.  

I. Damai Tuhan bersamamu U. Dan bersama rohmu.  

LAGU KOMUNI 
Ya Kristus Yesus Allahku, Raja seluruh alam, 
Dikau bertakhta di surga, di sisi kanan Bapa. 
 
Yesus, Kau Raja, Allah benar, pada-Mu Tuhan, 
'ku berserah: sampai ajal 'ku setia 
 
Ya Kristus Yesus, Tuhanku, t'rimalah hormat bakti, 
yang dilambungkan umat-Mu di surga dan di bumi. 
 
Yesus, Kau Raja, Allah benar, pada-Mu Tuhan, 
'ku berserah: sampai ajal 'ku setia 
Ya Kristus Yesus, Tuhanku, 
Kau Anak domba Allah, bagi-Mu puji dan sembah sepanjang masa. 
Amin. 
 
Yesus, Kau Raja, Allah benar, pada-Mu Tuhan, 
'ku berserah: sampai ajal 'ku setia 
           
SAAT HENING 
  

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.   
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DOA SESUDAH KOMUNI  
 
I. Marilah kita berdoa:   
 
I. Ya Allah, setelah menyambut anugerah misteri kudus ini, kami mohon 
dengan rendah hati semoga kenangan akan Putra-Mu yang kami rayakan 
ini, sesuai dengan perintah-Nya, menguatkan ikatan kasih 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  
  
I. Saudara sekalian, Perayaan Ekaristi sudah selesai.  
U. Syukur kepada Allah, 
I. Marilah pergi, kita diutus. 
U. Amin.  
 
LAGU PENUTUP (PS 720) Mbak Nieken 
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