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RITUS PEMBUKA:  
         
LAGU PEMBUKA (PS 457) : Mbak Triem 
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TANDA SALIB DAN SALAM  
 
I. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus 
U. Amin 
I. Kasih karunia, rahmat dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan dari 
Putra-Nya, Yesus Kristus, bersamamu 
U. Dan bersama rohmu 
     
PENGANTAR   
    
PERINGATAN PEMBAPTISAN  
                            
I. Saudara-saudari, marilah kita menyatakan tobat kita pada awal 
perayaan ekaristi dengan mengenangkan peristiwa pembaptisan dengan 
menerima percikan air suci. 
 
K+U. Asperges me*, Domine, hyssopo et mundabor,  Lavabis me, et 
super nivem dealbabor. 
S. Miserere mei, Deus, 
U. secundum magnam misericordiam tuam.   
K+U. Percikilah aku, ya Tuhan dengan hisop, maka aku pasti bersih; 
cucilah aku, tentu aku lebih putih daripada salju. 
S. Kasihanilah aku, ya Allah, 
U. Menurut belas kasih-Mu yang besar 
 
Setelah selesai: 
 
Gloria Patri et Filio et Spiritui Sancto 
Sicut erat in principio, et nunc, et semper, et in saecula saeculorum. 
Amen 
  
I. Semoga Allah yang mahakuasa mengasihani kita, mengampuni dosa 
kita dan mengantar kita ke hidup yang kekal. 
U. Amin. 
       
MADAH KEMULIAAN PS. 354 - MISA KITA IV  
    
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 
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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, 
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, ketika Kristus dibaptis di Sungai 
Yordan dan Roh Kudus turun di atas-Nya, Engkau dengan resmi 
memaklumkan Dia sebagai Putra-Mu yang terkasih. Kami mohon, semoga 
kami, anak-anak angkat-Mu, yang sudah dilahirkan dari air dan Roh 
Kudus, diperkenankan tetap tinggal sebagai anak-anak kesayangan-Mu. 
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 (Yes 55:1-11)  
           
"Firman-Ku akan melaksanakan apa yang Kukehendaki." 
                   
L. Bacaan dari Kitab Yesaya 
 
                                                      
Beginilah firman Tuhan, hai semua orang yang haus, marilah dan 
minumlah air, dan hai orang yang tidak mempunyai uang, marilah! 
Terimalah gandum tanpa uang pembeli dan makanlah, juga anggur dan 
susu tanpa bayaran! Mengapakah kamu belanjakan uang untuk sesuatu 
yang bukan roti, dan upah jerih payahmu untuk sesuatu yang tidak 
mengenyangkan? Dengarkanlah Aku maka kamu akan memakan yang 
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baik dan kamu akan menikmati sajian yang paling lezat. Sendengkanlah 
telingamu dan datanglah kepada-Ku; dengarkanlah, maka kamu akan 
hidup! Aku hendak mengikat perjanjian abadi dengan kamu, menurut 
kasih setia yang teguh yang Kujanjikan kepada Daud. Sesungguhnya, Aku 
telah menetapkan dia menjadi saksi bagi bangsa-bangsa, menjadi seorang 
raja dan pemerintah bagi suku-suku bangsa; sesungguhnya, engkau akan 
memanggil bangsa yang tidak kaukenal, dan bangsa yang tidak mengenal 
engkau akan berlari kepadamu, oleh karena Tuhan, Allahmu, dan karena 
Yang Mahakudus, Allah Israel, yang mengagungkan engkau. Carilah 
Tuhan selama Ia berkenan ditemui; berserulah kepada-Nya selama Ia 
dekat! Baiklah orang fasik meninggalkan jalannya, dan orang jahat 
meninggalkan rancangannya; baiklah ia kembali kepada Tuhan, maka Dia 
akan mengasihaninya, dan kepada Allah kita, sebab Ia memberi 
pengampunan dengan limpahnya. Sebab rancangan-Ku bukanlah 
rancanganmu, dan jalanmu bukanlah jalan-Ku, demikianlah firman 
Tuhan. Seperti tingginya langit dari bumi, demikianlah tingginya jalan-Ku 
dari jalanmu dan rancangan-Ku dari rancanganmu. Sebab seperti hujan 
dan salju turun dari langit dan tidak kembali ke situ, melainkan mengairi 
bumi, membuatnya subur dan menumbuhkan tumbuh-tumbuhan, 
memberikan benih kepada penabur dan roti kepada orang yang mau 
makan, demikianlah firman-Ku yang keluar dari mulut-Ku: ia tidak akan 
kembali kepada-Ku dengan sia-sia, tetapi ia akan melaksanakan apa yang 
Kukehendaki, dan akan berhasil dalam apa yang Kusuruhkan kepadanya. 
      
L. Demikianlah Sabda Tuhan 
U. Syukur kepada Allah. 
  
MAZMUR TANGGAPAN PS. 864 
Ulangan:  Tuhan, Dikaulah sumber air hidup.  
Mazmur:   
1. Sungguh, Allah itu keselamatanku; aku percaya dengan tidak gemetar; 
sebab Tuhan Allah itu kekuatan dan mazmurku, Ia telah menjadi 
keselamatanku. Maka kamu akan menimba air dengan kegirangan dari 
mata air keselamatan. 
2. "Bersyukurlah kepada Tuhan, panggillah nama-Nya, beritahukanlah 
karya-Nya di antara bangsa-bangsa, masyhurkanlah bahwa nama-Nya 
tinggi luhur. 
3. Bermazmurlah bagi Tuhan, sebab mulialah karya-Nya; Baiklah hal ini 
diketahui di seluruh bumi! Berserulah dan bersorak-sorailah, hai 
penduduk Sion, sebab Yang Mahakuasa, Allah Israel, agung di tengah-
tengahmu." 
                      
BACAAN II  (Yoh 5:1-9) "Ada tiga yang memberi kesaksian di bumi: 
Roh, air dan darah." 
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L. Bacaan dari Surat Pertama Rasul Yohanes:   
 
Saudara-saudara yang terkasih, setiap orang yang percaya bahwa Yesus 
adalah Kristus, lahir dari Allah; dan setiap orang yang mengasihi Dia yang 
melahirkan, mengasihi juga Dia yang lahir dari pada-Nya. Inilah tandanya 
bahwa kita mengasihi anak-anak Allah, yaitu apabila kita mengasihi Allah 
serta melakukan perintah-perintah-Nya. Sebab inilah kasih kepada Allah 
yaitu bahwa kita menuruti perintah-perintah-Nya. Dan perintah-
perintah-Nya itu tidak berat, sebab semua yang lahir dari Allah 
mengalahkan dunia. Dan inilah kemenangan yang mengalahkan dunia, 
yakni iman kita. Tidak ada orang yang mengalahkan dunia, selain dia yang 
percaya bahwa Yesus adalah Anak Allah. Dia inilah yang telah datang 
dengan air dan darah, yaitu Yesus Kristus; bukan saja dengan air, tetapi 
dengan air dan darah. Dan Rohlah yang memberi kesaksian, karena Roh 
adalah kebenaran. [Sebab ada tiga yang memberi kesaksian (di dalam 
surga: Bapa, Firman dan Roh Kudus; dan ketiganya adalah satu.] Dan ada 
tiga yang memberi kesaksian di bumi): Roh, air dan darah, dan ketiganya 
adalah satu. Kesaksian manusia kita terima, tetapi kesaksian Allah lebih 
kuat. Sebab demikianlah kesaksian yang diberikan Allah tentang Anak-
Nya. 
                              
L. Demikianlah sabda Tuhan 
 
U. Syukur kepada Allah 
 
BAIT PENGANTAR INJIL 
Ulangan: Alleluya, alleluya. 
Ayat: Langit terbuka dan terdengarlah suara Bapa, "Inilah Anak yang 
Kukasihi; dengarkanlah Dia." 
        
BACAAN INJIL (Mrk 1:7-11)  
         
"Engkaulah Anak yang Kukasihi. Kepada-Mulah Aku berkenan." 
                     
I. Tuhan bersamamu 
U. Dan bersama rohmu 
I. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Markus 
U. Dimuliakanlah Tuhan. 
 
I. Tatkala banyak orang datang minta dibaptis, Yohanes memberitakan, 
“Sesudah aku akan datang Dia yang lebih berkuasa dari padaku; 
membungkuk dan membuka tali kasut-Nya pun aku tidak layak. Aku 
membaptis kamu dengan air, tetapi Ia akan membaptis kamu dengan Roh 
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Kudus.” Pada waktu itu datanglah Yesus dari Nazaret di tanah Galilea, dan 
Ia dibaptis di Sungai Yordan oleh Yohanes. Pada saat keluar dari air, Yesus 
melihat langit terkoyak, dan Roh seperti burung merpati turun ke atas-
Nya. Lalu terdengarlah suara dari surga, “Engkaulah Anak yang Kukasihi, 
kepada-Mulah Aku berkenan.” 
   
I. Demikianlah Injil Tuhan 
U. Terpujilah Kristus. 
  
HOMILI   
  
SYAHADAT NIKEA-KONSTANTINOPEL  
       
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; 
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. 
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aku mengakui satu pembaptisan 
akan penghapusan dosa. 
aku menantikan kebangkitan orang mati 
dan hidup di akhirat. Amin. 
       
DOA UMAT 
 
         
I. Kita semua dihimpun di dalam kerajaan keselamatan Bapa melalui 
Kristus Putra-Nya. Maka marilah kepada Bapa kita panjatkan doa-doa 
kita sebagai putra-putri-Nya yang terkasih: 
 
L. Bagi semua umat Kristen: Semoga semua umat Kristen dipersatukan di 
dalam nama Yesus, sehigga dalam setiap langkah hidup ini, seluruh umat-
Mu selalu mendengar Sabda Putra-Mu dan tekun melaksanakannya. 
Marilah kita mohon: U. Dengarkanlah umat-Mu. 
 
L. Bagi para pemimpin bangsa: Semoga para pemimpin bangsa di dunia 
ini selalu diterangi oleh Sabda-Mu, agar setiap kebijaksanaan yang mereka 
ambil, mengalir dari pewartaan Kristus sendiri demi keselamatan seluruh 
alam semesta. Marilah kita mohon: U. Dengarkanlah umat-Mu. 
 
L. Bagi para penderita: Semoga pengharapan orang-orang yang menderita 
mendapat peneguhan dan penghiburan berkat Warta Gembira 
keselamatan Kristus. Marilah kita mohon: U. Dengarkanlah umat-Mu. 
 
L. Bagi kita semua: Semoga pengharapan akan kasih Kristus selalu 
bertumbuh sebagaimana Yohanes Pembaptis menanti-nantikan 
kedatangan Sang Penyelamat sehingga kita siap sedia untuk selalu 
melaksanakan kelembutan serta kerendahan hati-Nya dalam setiap 
langkah hidup ini. Marilah kita mohon: U. Dengarkanlah umat-Mu. 
 
I. Bapa yang Mahabaik, sudilah memandang kami sebagaimana Engkau 
memandang Putra-Mu dengan penuh kasih sayang. Sebab Dialah Tuhan, 
Pengantara kami. U. 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 
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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.  
 
 
I. Damai Tuhan bersamamu 
 
U. Dan bersama rohmu. 
 
LAGU KOMUNI 2 PS. 466 
1. Mari, lihatlah semua tanda kasih Allah; 
 lihatlah Harapan dunia dalam Bayi yang kudus: 
 Firman namun tanpa kata, Tuhan namun tanpa hak, 
 Raja namun tanpa takhta, Nur di malam yang gelap. 
 Lihat Dia, Yang Mulia, tidak diberi tempat. 
 
2. Lihat Dia dalam lampin, bersahaja dan lemah. 
 yang menunggang sayap angin dan di surga disembah. 
 Lihat Bayi ditidurkan, tidak sadar harkat-Nya, 
 yang di surga diluhurkan: Hikmat Allah yang baka! 
 Lihat Tuhan di palungan: Yang memangku semesta. 
 
3. Bayi Yesus, ya Tuhanku dalam rupa yang lemah, 
 aku mohon itikad-Mu, sikap-Mu yang merendah. 
 Buat aku asuhan-Mu, suci oleh kurban-Mu, 
 bebas oleh tanggungan-Mu, karya oleh miskin-Mu. 
 Buat aku jadi baru, hidup oleh mati-Mu! 
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DOA SESUDAH KOMUNI  
 
I. Marilah kita berdoa: 
 
I.  Ya Tuhan, Engkau telah menyegarkan kami dengan anugerah-Mu yang 
kudus. Dengan rendah hati kami mohon semoga hkami yang setia 
mendengar Putra Tunggal-Mu sungguh-sungguh Engkau angkat menjadi 
anak-anak-Mu dalam Dia yang hidup dan berkuasa sepanjang segala 
masa. U. Amin.  
 
  
RITUS PENUTUP 
PENGUMUMAN  
BERKAT MERIAH  
 
I. Tuhan bersamamu  
U. Dan bersama rohmu.  
I. Tundukkanlah kepalamu untuk menerima berkat Tuhan. 
 
I. Tuhan, lipatgandakanlah rahmat surgawi atas umat yang percaya 
kepada-Mu: semoga dengan mulut, hati dan perilaku mereka memuji 
Engkau. Sebagaimana kami ini adalah karunia-Mu, semoga menjadi 
milik-Mulah seluruh hidup kami. Dengan pengantaraan Kristus, Tuhan 
kami.          
    
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  
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