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LAGU PEMBUKA: Mbak Triem 
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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 

 

PENGANTAR 

          

SERUAN TOBAT  

 

I. Saudara-saudari, marilah mengakui bahwa kita telah berdosa supaya layak 

merayakan peristiwa penyelamatan ini:  

I. Tuhan Yesus Kristus, Engkaulah Raja Semesta Alam, Engkau Putra Allah, 

Pencipta langit dan bumi. 

K. Tuhan, kasihanilah kami 

U. Tuhan, kasihanilah kami. 

I. Engkaulah Putra Manusia, yang telah berjasa membebaskan umat manusia 

dengan sengsara, wafat dan kebangkitan-Mu.  

K. Kristus, kasihanilah kami 

U. Kristus, kasihanilah kami. 

I. Engkaulah Putra sulung, yang pertama-tama bangkit dari alam maut dan kini 

dimuliakan di sisi Bapa sebagai Pengantara kami. 

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 352)     

 

I. 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  

I. Marilah kita berdoa: 

 

I  Allah Yang Mahakuasa dan kekal, Engkau berkenan membarui segala sesuatu 

dalam diri Putra-Mu terkasih, Raja Semesta Alam. Semoga segala makhluk yang 

telah dibebaskan dari perbudakan berhamba pada kebesaran-Mu dan tanpa henti 

memuji-muji Engkau. 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 (Yeh 34:11-12.15-17)  

        

"Wahai domba-domba-Ku, aku akan menjadi hakim di antara domba dengan 

domba." 

          

L. Bacaan dari Nubuat Yehezkiel: 

 

Beginilah firman Tuhan Allah, „Dengar, Aku sendirilah yang akan 

memperhatikan domba-domba-Ku dan mencari mereka. Seperti seorang gembala 

mencari dombanya pada waktu domba itu tercerai dari kawanannya, begitulah 

Aku akan mencari domba-domba-Ku, dan Aku akan menyelamatkan mereka dari 

segala tempat, ke mana mereka diserakkan pada hari berkabut dan hari kegelapan. 

Aku sendiri akan menggembalakan domba-domba-Ku, dan aku akan membiarkan 

mereka berbaring, demikianlah firman Tuhan Allah. Yang hilang akan Kucari, 

yang tersesat akan Kubawa pulang, yang luka akan Kubalut, yang sakit akan 

Kukuatkan, sedang yang gemuk dan kuat akan Kulindungi. Aku akan 

menggembalakan mereka sebagaimana seharusnya." „Wahai kamu domba-

domba-Ku,“ beginilah firman Tuhan Allah, „Sungguh, Aku akan menjadi hakim 

di antara domba dengan domba, dan di antara domba jantan dan kambing jantan.“ 
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L. Demikianlah Sabda Tuhan 

U. Syukur kepada Allah. 

 

MAZMUR TANGGAPAN  oleh: Mbak Nieken. 

 

 
Ulangan:  Tuhanlah gembalaku, takkan kekurangan aku. 

Mazmur: 

1. Tuhan adalah gembalaku, aku tidak kekurangan: 'ku dibaringkan-Nya di 

rumput yang hijau, di dekat air yang tenang. 'Ku dituntun-Nya di jalan yang 

lurus demi nama-Nya yang kudus. 

2. Sekalipun aku harus berjalan berjalan di lembah yang kelam, aku tidak takut 

akan bahaya, sebab Engkau besertaku; sungguh tongkat penggembalaan-Mu, 

itulah yang menghibur aku. 

3. Kau siapkan hidangan bagiku dihadapan lawanku, Kauurapi kepalaku dengan 

minyak, dan pialaku melimpah. 

4. Kerelaan yang dari Tuhan dan kemurahan ilahi, mengiringi langkahku selalu, 

sepanjang umur hidupku, aku akan diam di rumah Tuhan, sekarang dan 

senantiasa. 

                  

BACAAN II  (1Kor 15:20-26a.28)  

         

         "Ia menyerahkan Kerajaan kepada Bapa supaya Allah menjadi semua di 

dalam semua." 

                

L.  Bacaan dari Surat Pertama Rasul Paulus kepada Jemaat di Korintus:  

         

Saudara-saudara, Kristus telah dibangkitkan dari antara orang mati, sebagai yang 

sulung dari orang-orang yang telah meninggal. Sebab sama seperti maut datang 

karena satu orang manusia, demikian juga kebangkitan orang mati datang karena 

satu orang manusia. Karena sama seperti semua orang mati dalam persekutuan 

dengan Adam, demikian pula semua orang akan dihidupkan kembali dalam 

persekutuan dengan Kristus. Tetapi tiap-tiap orang menurut urutannya: Kristus 

sebagai buah sulung; sesudah itu mereka yang menjadi milik-Nya pada waktu 

kedatangan-Nya. Kemudian tibalah kesudahan, yaitu bilamana Kristus 

menyerahkan Kerajaan kepada Allah Bapa, sesudah Ia membinasakan segala 

pemerintahan, kekuasaan dan kekuatan. Karena Kristus harus memegang 

pemerintahan sebagai Raja sampai Allah meletakkan semua musuh-Nya di bawah 



HARI RAYA TUHAN KITA YESUS KRISTUS RAJA SEMESTA ALAM| 
MINGGU, 22 NOVEMBER 2020 | PUKUL: 17.00 

5 

kaki-Nya. Musuh terakhir yang dibinasakan ialah maut. Dan kalau 

segala sesuatu telah ditaklukkan di bawah Kristus, maka Kristus 

sendiri sebagai Anak akan menaklukan diri-Nya di bawah Dia yang telah 

menaklukkan segala sesuatu, supaya Allah menjadi semua di dalam semua. 

Demikianlah sabda Tuhan U. Syukur kepada Allah 

             

BAIT PENGANTAR INJIL (PS 953; Bdk. Mrk 11:10): Sdra. Hiero 

 
Ulangan: Alleluya, alleluya, alleluya.  

Ayat. Diberkatilah yang datang dalam nama Tuhan. Diberkatilah kerajaan yang 

telah tiba, kerajaan Bapa kita Daud 

              

BACAAN INJIL (Mat 25:31-46)  

                 

      "Ia akan bersemayam di atas takhta kemuliaan-Nya dan akan memisahkan 

mereka seorang dari seorang." 

                  

I. Tuhan bersamamu 

U. Dan bersama rohmu 

I. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Matius 

U. Dimuliakanlah Tuhan. 

 

I. Sekali peristiwa, Yesus berkata kepada murid-murid-Nya, "Apabila Anak 

Manusia datang dalam kemuliaan dan semua malaikat bersama-sama dengan Dia, 

maka Ia akan bersemayam di atas takhta kemuliaan-Nya. Lalu semua bangsa akan 

dikumpulkan di hadapan-Nya, dan Ia akan memisahkan mereka seorang dari pada 

seorang, sama seperti gembala memisahkan domba dari kambing; Ia akan 

menempatkan domba-domba di sebelah kanan-Nya, dan kambing-kambing di 

sebelah kiri-Nya. Raja itu akan berkata kepada mereka yang di sebelah kanan-

Nya: Mari, hai kamu yang diberkati oleh Bapa-Ku, terimalah Kerajaan yang telah 

disediakan bagimu sejak dunia dijadikan. Sebab ketika Aku lapar, kamu memberi 

Aku makan; ketika Aku haus, kamu memberi Aku minum, ketika Aku seorang 

asing, kamu memberi Aku tumpangan; ketika Aku telanjang, kamu memberi Aku 

pakaian; ketika Aku sakit, kamu melawat Aku; ketika Aku di dalam penjara, kamu 

mengunjungi Aku. Maka orang-orang benar itu akan bertanya kepada-Nya: 

Tuhan, bilamanakah kami melihat Engkau lapar dan kami memberi Engkau 

makanan, atau haus dan kami memberi Engkau minum? Bilamanakah kami 

melihat Engkau sakit atau dalam penjara dan kami mengunjungi Engkau? Maka 

Raja itu akan menjawab mereka: Aku berkata kepadamu, sesungguhnya segala 



HARI RAYA TUHAN KITA YESUS KRISTUS RAJA SEMESTA ALAM| 
MINGGU, 22 NOVEMBER 2020 | PUKUL: 17.00 

6 

sesuatu yang kamu lakukan untuk salah seorang dari saudara-Ku 

yang paling hina ini, kamu telah melakukannya untuk Aku. Lalu Raja 

itu akan berkata juga kepada mereka di sebelah kiri-Nya: Enyahlah dari hadapan-

Ku, hai kamu orang-orang terkutuk, enyahlah ke dalam api yang kekal, yang telah 

disediakan untuk Iblis dan malaikat-malaikatnya. Sebab ketika Aku lapar, kamu 

tidak memberi Aku makan; ketika Aku haus, kamu tidak memberi Aku minum; 

ketika Aku seorang asing, kamu tidak memberi Aku tumpangan; ketika Aku 

telanjang, kamu tidak memberi Aku pakaian; ketika Aku sakit dan dalam penjara, 

kamu tidak melawat Aku. Lalu mereka pun akan bertanya kepada-Nya: Tuhan, 

bilamanakah kami melihat Engkau lapar, atau haus, atau sebagai orang asing, atau 

telanjang atau sakit, atau dalam penjara, dan kami tidak melayani Engkau? Maka 

Ia akan menjawab mereka: Aku berkata kepadamu, sesungguhnya segala yang 

tidak kamu lakukan untuk salah seorang dari saudara-Ku yang paling hina ini, 

kamu tidak melakukannya juga untuk Aku. Dan mereka itu akan masuk ke tempat 

siksaan yang kekal, tetapi orang benar masuk ke dalam hidup yang kekal. 

 

HOMILI  

     

AKU PERCAYA        

I + U. Aku percaya akan satu Allah, 

Bapa yang mahakuasa, 

pencipta langit dan bumi, 

dan segala sesuatu yang kelihatan dan tak kelihatan; 

dan akan satu Tuhan Yesus Kristus, Putra Allah yang tunggal. 

Ia lahir dari Bapa sebelum segala abad, 

Allah dari Allah, 

Terang dari Terang, 

Allah benar dari Allah benar. 

Ia dilahirkan, bukan dijadikan, 

sehakikat dengan Bapa; 

segala sesuatu dijadikan oleh-Nya. 

Ia turun dari surga untuk kita manusia 

dan untuk keselamatan kita. 

Ia dikandung dari Roh Kudus, 

Dilahirkan oleh Perawan Maria, dan menjadi manusia. 

Ia pun disalibkan untuk kita, waktu Pontius Pilatus; 

Ia menderita sampai wafat dan dimakamkan. 

Pada hari ketiga Ia bangkit menurut Kitab Suci. 

Ia naik ke surga, duduk di sisi Bapa. 

Ia akan kembali dengan mulia, 

mengadili orang yang hidup dan yang mati; 

kerajaan-Nya takkan berakhir. 

aku percaya akan Roh Kudus, 

Ia Tuhan yang menghidupkan; 
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Ia berasal dari Bapa dan Putra, 

yang serta Bapa dan Putra, 

disembah dan dimuliakan; 

Ia bersabda dengan perantaraan para nabi. 

aku percaya akan Gereja 

yang satu, kudus, katolik dan apostolik. 

aku mengakui satu pembaptisan 

akan penghapusan dosa. 

aku menantikan kebangkitan orang mati 

dan hidup di akhirat. Amin. 

       

DOA UMAT  

    

I. Marilah kita berdoa kepada Tuhan, Raja semesta alam, dan sumber 

keselamatan semua orang. 

        

L. Bagi para rohaniwan dan biarawan-biarawati: Semoga Raja semesta alam 

membimbing para rohaniwan dan biarawan-biarawati agar berusaha hidup 

menurut Injil dan senantiasa mau melayani, bukan minta dilayani. Marilah kita 

mohon, …. 

U. Tuhan, dengarkanlah umat-Mu.  

        

L. Bagi para pemimpin politik dewasa ini: Semoga Raja semesta alam 

mendorong para pemimpin politik agar senantiasa mengusahakan kerukunan dan 

perdamaian serta kesejahteraan rakyatnya dengan jujur. Marilah kita mohon. 

U. Tuhan, dengarkanlah umat-Mu. 

   

L.   Bagi para warga Gereja yang sakit dan cacat: Semoga Raja semesta alam 

menyadarkan saudara-saudari kita yang sakit dan cacat, bahwa mereka pun 

warga Gereja penuh yang dengan penderitaannya tetap mampu berjasa bagi 

keselamatan sesama. Marilah kita mohon,.... 

U. Tuhan, dengarkanlah umat-Mu.  

 

L. Bagi kita semua: Semoga Raja semesta alam memberkati kita dalam 

membangun dunia baru ini dan semoga kita selalu ingat akan hukum cinta kasih-

Nya. Marilah kita mohon,... 

U. Tuhan, dengarkanlah umat-Mu. 

  

Kita berdoa bagi Ulang tahunnya bu Siok, bu Anette, bu Mei Rüssel dan  

bu Maria Miacola serta yang lainnya 

 

I.  Allah Bapa yang Mahakuasa dan kekal, Putra-Mu telah Kauangkat menjadi 

Raja semesta alam. Karena percaya dan berharap kepada-Nya, kami ingin selalu 

bekerja sama dengan Dia membangun dunia baru yang memberi kesempatan 
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untuk hidup baik sekarang dan selama-lamanya. 

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 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. 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 
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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.  

 

I. Damai Tuhan bersamamu 

U. Dan bersama rohmu. 

 

LAGU KOMUNI (Mozart)   

 

Ave verum corpus natum de Maria Virgine: 

Vere passum immolatum in cruce pro homine. 

Cujus latus perforatum unda fluxit sanguine: 

Esto nobis praegustatum in mortis examine.   

              

Salam Tubuh sejati yang dilahirkan dari Perawan Maria, 

yang sungguh-sungguh menderita dan berkorban di atas kayu salib bagi 

manusia, 

dari sisi yang tertusuk mengalir keluar air dan darah 

sehingga menjadi pratanda dari ujian kematian yang kita hadapi. Amin 

       

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, 
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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 Tuhan, kami telah menerima santapan suci, jaminan hidup abadi. Semoga 

kami yang bangga menaati perintah Kristus, Raja Semesta Alam, diperkenankan 

menikmati hidup abadi di dalam Kerajaan Surga bersama Dia, yang hidup dan 

berkuasa, sepanjang segala masa. U. Amin. 

   

RITUS PENUTUP 

 

PENGUMUMAN  

 

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: Pa Poltak & Mbak Triem 

    

Kupersembahkan Hidupku 

1. Ini aku, s’mua milikku 

Kuserahkan padaMu Tuhan 

Penyesalan dan kebanggaan 

Suka dan duka, s’mua kuserahkan 

 

 



HARI RAYA TUHAN KITA YESUS KRISTUS RAJA SEMESTA ALAM| 
MINGGU, 22 NOVEMBER 2020 | PUKUL: 17.00 

11 

2. Yang t’lah lalu, yang kan datang 

Hasrat dan harapan yang terbayang 

Masa depan dan rencanaku 

S‘mua kuserahkan dalam tanganMu 

 

 

Refr.:    Kupersembahkan hidupku kepadaMu Tuhan 

     ‘Tuk kemuliaanMu 

       Kuberikan hidup ini s’bagai persembahan 

  Yang berkenan padaMu 

  Kuberikan hidupKu 

 

 

Selamat Hari Raya Tuhan Kita Yesus Kristus Raja Semesta Alam 


