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LAGU PEMBUKA: Rekaman dari Pa Poltak dan Mbak Triem 

 

 
 

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    

PERINGATAN PEMBAPTISAN  

 

I. Saudara-saudari, marilah kita menyatakan tobat kita pada awal 

perayaan Ibadat Bersama ini dengan mengenangkan peristiwa 

pembaptisan dengan menerima percikan air suci. 
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I. Allah yang mahakuasa dan kekal, Engkau menghendaki agar jiwa pun 

dibersihkan dan dianugerahi hidup ilahi berkat curahan air, sumber 

kehidupan dan sarana penyucian. Kami mohon, (+) kuduskanlah air ini, 

yang kami gunakan untuk meneguhkan penghayatan iman kami. 

 

I. Segarkanlah sumber kurnia-Mu dalam diri kami supaya kami dapat 

menghadap Engkau dengan hati yang suci murni dan menjadi layak 

memperoleh keselamatan-Mu. Demi Kristus, Tuhan dan Pengantara 

kami. 

 

U. Amin. 

      

SYUKUR KEPADA-MU TUHAN  

K+U. 

1. Syukur kepada-Mu, Tuhan, sumber segala rahmat. Meski kami 

tanpa jasa, Kaupilih dan Kauangkat. Dosa kami Kauampuni. Kauberi 

hidup ilahi, kami jadi putra-Mu. 

2. Kautumbuhkan dalam hati pengharapan dan iman. Kaukobarkan 

cinta suci dan semangat berkurban. Kami Kaulahirkan pula untuk 

hidup bahagia dalam kerajaan-Mu. 

   

Setelah pemercikan, imam dan pelayan altar kembali ke panti imam 

dan imam berkata 

         

I. Semoga Allah yang mahakuasa mengasihani kita, - mengampuni 

dosa kita, - dan mengantar kita ke hidup yang kekal. 

U. Amin. 

        

TANPA KEMULIAAN 

           

DOA PEMBUKA 

I. Marilah kita berdoa: 

(hening sejenak)   

 

I.   Allah Bapa yang Mahakuasa, anugerahilah kami, umat-Mu, 

kehendak yang kuat untuk menyongsong kedatangan Kristus dengan 

cara hidup yang baik. Semoga dengan demikian kami layak mewarisi 
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Kerajaan Surga, bersama 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 (Yes 63:16b-17; 64:1.3b-8)        

    „Sudilah Engkau mengoyakkan langit dan turun.“         

L. Bacaan dari Kitab Yesaya:       

                    

Ya Tuhan, Engkau sendirilah Bapa kami. Sejak dahulu kala nama-Mu 

ialah "Penebus kami". Ya Tuhan, mengapa Engkau biarkan kami sesat 

dari jalan-Mu? Mengapa Engkau tegarkan hati kami, sehingga kami 

tidak takut kepada-Mu? Kembalilah oleh karena hamba-hamba-Mu, 

dan oleh karena suku-suku milik pusaka-Mu. Sudilah Engkau 

mengoyakkan langit dan turun, sehingga gunung-gunung goyang di 

hadapan-Mu. Karena sejak dahulu kala orang tidak pernah mendengar, 

dan juga tidak ada telinga yang mendengarl tidak ada mata yang melihat 

Allah yang bertindak bagi orang yang menanti-nantikan Dia. Hanya 

Engkau yang berbuat demikian. Engkau menyongsong mereka yang 

melakukan kebenaran, dan yang mengindahkan jalan yang 

Kautunjukkan! Sesungguhnya, Engkau ini murka sebab kami berdosa. 

Terhadap Engkau kami memberontak sejak dahulu kala. Demikianlah 

kami semua seperti orang najis, dan segala kesalehan kami seperti kain 

kotor. Kami semua menjadi layu seperti daun, dan kami lenyap oleh 

kejahatan kami seperti daun dilenyapkan oleh angin. Tidak ada yang 

memanggil nama-Mu atau yang bangkit untuk berpegang kepada-Mu, 

sebab Engkau menyembunyikan wajah-Mu terhadap kami. Engkau 

menyerahkan kami ke dalam kekuasaan dosa kami. Tetapi sekarang, ya 

Tuhan, Engkaulah Bapa kami! Kami ini tanah liat dan Engkaulah yang 

membentuk kami, dan kami semua adalah buatan tangan-Mu. 

    

L. Demikianlah Sabda Tuhan 

U. Syukur kepada Allah. 

 

MAZMUR TANGGAPAN (PS 865; Mzm 80:2ac+3b.15-16.18-19; 

Ul: 4): Mbak Nieken 
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Ulangan:  

Mazmur (oleh pemazmur): 

 

1. Ku bersukacita waktu orang berkata kepadaku: 

   Mari kita pergi ke rumah Tuhan. 

   Sekarang kaki kami berdiri 

   di gerbangmu, hai Yerusalem. 

   

2. Kepadamu suku-suku berziarah, 

   yakni suku-suku Tuhan, 

   untuk bersyukur pada nama Tuhan 

   sesuai dengan peraturan. 

   

3. Berdoalah agar Yerusalem sejahtera 

   "Damai bagi orang yang mencintai Engkau." 

   "Semoga damai turun atas wilayahmu 

   dan kesentosaan atas purimu." 

   

4. Atas nama saudara dan sahabatku  

   kuucapkan selamat kepadamu. 

   Demi bait Tuhan Allah kita 

   kumohonkan bahagia bagimu. 

                  

BACAAN II  (1Kor 1:3-9)      

    "Kamu menantikan penampakan Tuhan kita Yesus Kristus."            

L.  Bacaan dari Surat Pertama Rasul Paulus kepada Jemaat di 

Korintus:    

                                           

Saudara-saudara, kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah, Bapa 

kita dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai kamu. Aku, Paulus, 

senantiasa mengucap syukur kepada Allahku karena kamu, atas kasih 

karunia Allah yang dianugerahkan-Nya kepada kamu dalam Kristus 
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Yesus. Sebab di dalam Kristus kamu telah menjadi kaya dalam segala 

hal, yaitu dalam segala macam perkataan dan pengetahuan, sesuai 

dengan kesaksian tentang Kristus yang telah diteguhkan di antara kamu, 

sehingga kamu tidak kekurangan suatu karunia pun sementara kamu 

menantikan penampakan Tuhan kita Yesus Kristus. Dia juga akan 

meneguhkan kamu sampai kesudahannya, sehingga kamu tak bercacat 

pada hari Tuhan kita Yesus Kristus. Sebab setialah Allah yang telah 

memanggil kamu kepada persekutuan dengan Anak-Nya Yesus Kristus, 

Tuhan kita. 

                 

Demikianlah sabda Tuhan 

U. Syukur kepada Allah 

         

BAIT PENGANTAR INJIL (PS 951; Mzm 85:8): Sdra. Hiero. 

Ulangan: Alleluya, alleluya, alleluya.  

 
Ayat. Perlihatkanlah kepada kami kasih setia-Mu, ya Tuhan dan 

berilah kami keselamatan yang dari pada-Mu. 

           

BACAAN INJIL (Mrk 13:33-37) 

    

„Berjaga-jagalah sebab kamu tidak tahu bilamana tuan rumah 

pulang.“ 

               

I. Tuhan bersamamu 

U. Dan bersama rohmu 

I. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Markus 

U. Dimuliakanlah Tuhan. 

 

I. Sekali peristiwa Yesus bersabda kepada murid-murid-Nya, "Hati-

hatilah dan berjaga-jagalah! Sebab kamu tidak tahu bilamana waktunya 

tiba. Ibaratnya seperti seorang yang bepergian, yang meninggalkan 

rumahnya dan menyerahkan tanggung jawab kepada hamba-hambanya, 

masing-masing sesuai dengan tugasnya, dan memerintahkan supaya 

penunggu pintu berjaga-jaga. Karena itu berjaga-jagalah, sebab kamu 
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tidak tahu bilamana tuan rumah itu pulang: Menjelang malam atau 

tengah malam, atau larut malam atau pagi-pagi buta. Hal ini Kukatakan 

supaya kalau ia tiba-tiba datang, jangan sampai kamu didapatinya 

sedang tidur. Apa yang Kukatakan kepada kamu Kukatakan kepada 

semua orang: Berjaga-jagalah!" 

 

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.   Ajakan Tuhan untuk selalu waspada mendorong kita untuk bekerja 

dan berdoa: 

 

L. Bagi Gereja kita: Semoga Bapa mendorong Gereja agar selalu 

menanggapi harapan-Nya dengan menjadi cahaya dan kedamaian bagi 

semua orang. Marilah kita mohon: 

U. Tuhan, dengarkanlah umat-Mu. 

 

L.   Bagi bangsa-bangsa yang saling berperang: Semoga Allah Bapa 

yang Mahapengasih menerangi para bangsa agar terus berjuang dalam 

menciptakan perdamaian dunia dan menjauhkan diri dari pertikaian 

fisik. Marilah kita mohon, … 
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U. Tuhan, dengarkanlah umat-Mu. 

 

L.  Bagi para penderita: Semoga kedatangan Yesus Kristus Putra Bapa 

membawa harapan dan hiburan baru bagi para penderita. Marilah kita 

mohon, … 

U. Tuhan, dengarkanlah umat-Mu. 

 

L.  Bagi kita sendiri: Semoga Bapa mendatangkan cahaya menghalau 

kegelapan hati kita dan mengantar kami menjadi manusia baru. Marilah 

kita mohon, … 

 

U. Tuhan, dengarkanlah umat-Mu. 

 

I.  Allah Bapa di surga, pada masa persiapan penuh harapan ini 

perkenankanlah kami mengarahkan hidup dan kedamaian dunia, 

sekarang dan sepanjang masa. 

 

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.  
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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 bersabda kepada para rasul, „Damai 

Kutinggalkan bagimu, damai-Ku Kuberikan kepadamu.“ Jangan 

memperhitungkan dosa kami, tetapi perhatikanlah iman Gereja-Mu, 
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dan restuilah kami supaya hidup bersatu dengan rukun sesuai dengan 

kehendak-Mu. Sebab Engkaulah yang hidup dan berkuasa kini dan 

sepanjang masa. 

 

U. Amin.  

 

I. Damai Tuhan bersamamu 

U. Dan bersama rohmu.  

 

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.   

 

DOA SESUDAH KOMUNI   

I. Marilah kita berdoa: 

 

I. Kami mohon, ya Tuhan, semoga misteri yang kami rayakan ini 

mendatangkan keselamatan bagi kami. Ajarilah kami untuk tetap 

merindukan harta surgawi di tengah suka duka ini. Dengan 

pengantaraan Kristus, Tuhan kami, yang hidup dan berkuasa, sepanjang 

segala masa. 

U. Amin.  
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RITUS PENUTUP 

 

PENGUMUMAN  

  

BERKAT MERIAH 

   

I. Tuhan bersamamu 

U. Dan bersama rohmu. 

I. Semoga Allah meneguhkan iman Saudara dalam mempersiapkan 

diri menyambut kedatangan Putra-Nya. 

U. Amin. 

I. Semoga Allah memenuhi hati Saudara dengan harapan yang kokoh 

dan kegembiraan sejati. 

U. Amin. 

I. Semoga Allah mendorong Saudara supaya selalu mengamalkan 

cinta bakti yang suci. 

U. Amin.   

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. Marilah pergi! 

Kita diutus. 

U. Syukur kepada Allah.  

 

Lagu Penutup: Mbak Triem 



DOA BERSAMA MKIF | MINGGU ADVENT I |  
 MINGGU, 29 NOVEMBER 2020 

11 

 


