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LAGU PEMBUKA: 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. 
 
PENGANTAR 
        
SERUAN TOBAT 
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Tuhaan Yesus Kristus, Engkaulah yang mewartakan bahwa 
Kerajaan Allah sudah dekat dan agar kami bertobat serta percaya 
kepada Injil-Mu. Tuhan kasihanilah kami. 
 
Engkau telah memanggil, murid-murid-Mu untuk dijadikan 
pemukat manusia bagi Kerajaan-Mu. Kristus kasihanilah kami. 
 
Engkau membimbing kami melalui pertobatan dan pengorbanan 
di jalan menuju keselamatan. Tuhan, kasihanilah kami. 
 
Semoga Allah yang Mahakuasa mengasihani kita, mengampuni 
dosa kita dan menghantar kita ke hidup yang kekal. Amin.  
 
MADAH KEMULIAAN     
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, 
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.    
         
I. Marilah kita berdoa 
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I. Allah Bapa kami, melalui Yesus Kristus, Putra-Mu, Engkau 
memanggil kami untuk bertobat dan percaya kepada Injil. Kami 
mohon, berilah kami keberanian untuk menanggapi panggilan-
Mu dan menempuh jalan yang ditunjukkan oleh Yesus Kristus 
Putera-Mu, Tuhan dan Pengantara kami, yang bersama Engkau 
dan Roh Kudus, hidup dan berkuasa, Allah sepanjang segala 
masa. Amin. 
 
Bacaan I: Yun 3:1-5.10 
Orang-orang Niniwe berbalik dari tingkah lakunya yang jahat. 
 
Pembacaan dari Nubuat Yunus: 
 
Untuk kedua kalinya Tuhan berfirman kepada Yunus, 
„Bangunlah, berangkatlah ke Niniwe, kota yang besar itu. 
Sampaikanlah kepadanya seruan yang Kufirmankan 
kepadamu.“ 
Maka bersiaplah Yunus, lalu pergi ke Niniwe, 
sesuai dengan firman Allah. 
 
Niniwe adalah sebuah kota yang mengagumkan besarnya, 
tiga hari perjalanan luasnya. 
Mulailah Yunus masuk ke dalam kota itu sehari perjalanan 
jauhnya, lalu berseru, "Empat puluh hari lagi, Niniwe akan 
ditunggangbalikkan." 
 
Orang Niniwe percaya kepada Allah, 
lalu mereka mengumumkan puasa; 
baik orang dewasa maupun anak-anak mengenakan kain 
kabung. 
Ketika Allah melihat perbuatan mereka itu, 
yakni bagaimana mereka berbalik dari tingkah lakunya yang 
jahat, maka menyesallah Allah 
karena malapetaka yang telah dirancangkan-Nya terhadap 
mereka; dan Ia pun tidak jadi melakukannya. Demikianlah 
sabda Tuhan. 
 
Mazmur Tanggapan : Mzm 25:4bc-5ab.6-7bc.8-9 
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R:4a: Mbak Nieken 
 

 
Beritahukanlah jalan-jalan-Mu kepadaku, ya Tuhan. 
 
*Beritahukanlah jalan-jalan-Mu kepadaku, ya Tuhan, 
tunjukkanlah itu kepadaku. 
Bawalah aku berjalan dalam kebenaran-Mu dan ajarlah aku, 
sebab Engkaulah Allah yang menyelamatkan daku. 
 
*Ingatlah segala rahmat dan kasih setia-Mu, ya Tuhan, 
sebab semuanya itu sudah ada sejak purbakala. 
Pelanggaran-pelanggaranku janganlah Kauingat, 
tetapi ingatlah kepadaku sesuai dengan kasih setia-Mu. 
 
*Tuhan itu baik dan benar; 
sebab itu Ia menunjukkan jalan kepada orang yang sesat. 
Ia membimbing orang-orang yang rendah hati menurut hukum, 
dan mengajarkan jalan-Nya kepada orang-orang yang 
bersahaja. 
 
Bacaan II: 1Kor 7:29-31 
Dunia seperti yang kita kenal sekarang ini akan berlalu. 
 
Pembacaan dari Surat Pertama Rasul Paulus kepada Jemaat di 
Korintus: 
 
Saudara-saudara, waktunya singkat! 
Sebab itu dalam waktu yang masih sisa ini 
mereka yang beristeri hendaknya berlaku seolah-olah tidak 
beristeri, orang-orang yang menangis seolah-olah tidak 
menangis; orang-orang yang bergembira seolah-olah tidak 
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bergembira; dan orang-orang yang membeli 
seolah-olah tidak memiliki apa yang mereka beli. 
Pendeknya orang-orang yang mempergunakan barang-barang 
duniawi seolah-olah sama sekali tidak mempergunakannya. 
Sebab dunia seperti yang kita kenal sekarang akan berlalu. 
 
Demikianlah sabda Tuhan. 
 
Bait Pengantar Injil : Mrk 1:15 
 

 
Kerajaan Allah sudah dekat. 
Bertobatlah dan percayalah kepada Injil! 
 
Bacaan Injil: Mrk 1:14-20 
 
Inilah Injil Yesus Kristus menurut Markus: 
 
Sesudah Yohanes Pembaptis ditangkap, 
datanglah Yesus ke Galilea, memberitakan Injil Allah. 
Yesus memberitakan, 
„Waktunya telah genap. Kerajaan Allah sudah dekat. 
Bertobatlah dan percayalah kepada Injil!“ 
 
Ketika Yesus sedang berjalan menyusur danau Galilea, 
Ia melihat Simon dan Andreas, saudara Simon. 
Mereka sedang menebarkan jala di danau, 
sebab mereka penjala ikan. 
Yesus berkata kepada mereka, 
„Mari, ikutlah Aku, 
dan kamu akan Kujadikan penjala manusia.“ 
Mereka pun segera meninggalkan jalanya dan mengikuti Yesus. 
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Setelah Yesus meneruskan perjalanan-Nya sedikit lagi, 
dilihat-Nya Yakobus, anak Zebedeus, dan Yohanes saudaranya, 
sedang membereskan jala di dalam perahu. 
Yesus segera memanggil mereka, 
dan mereka meninggalkan ayahnya, Zebedeus, di dalam perahu 
bersama orang-orang upahannya. Lalu mereka mengikuti 
Yesus. Demikianlah Injil Tuhan. 
 
HOMILI 
 
SYAHADAT PARA RASUL 

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, 
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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. 
aku mengakui satu pembaptisan 
akan penghapusan dosa. 
aku menantikan kebangkitan orang mati 
dan hidup di akhirat. Amin. 

DOA UMAT  

Kristus bersabda kepada murid-Nya, Mari, ikutlah Aku, dan 
kamu akan Kujadikan penjala manusia.“ Marilah kita mengikuti 
Dia dan berdoa: 

L Bagi para Imam, Diakon, dan katekis. Semoga kasih setia Bapa 
menuntun mereka agar mampu mendekati umat yang 
menjauhkan diri dari-Mu. Semoga dengan rahmat-Mu, umat 
yang semakin menjauh itu mam- pu bertobat dan kembali 
menempuh jalan baru. Marilah kita mohon. U: Tinggallah 
bersama kami, ya Tuhan.  

L Bagi kaum remaja. Semoga kasih setia Allah Bapa 
menggerakkan para remaja untuk memiliki cita-cita luhur dalam 
mengikuti panggilan- Nya demi membangun Gereja dan bangsa. 
Marilah kita mohon. U: Tinggallah bersama kami, ya Tuhan. 

L Bagi mereka yang sedang tertimpa musibah. Semoga kasih 
setia Allah Bapa membimbing dan meneguh- kan orang-orang 
yang sedang tertimpa musibah sehingga mampu bangkit kembali 
dan menyadari bahwa musibah yang menimpa mereka dapat 
menjadi alat pembuka jalan menuju kepada Tuhan Yesus 
Kristus. Marilah kita mohon. U:  Tinggallah bersama kami, ya 
Tuhan.  

L Bagi kita bersama. Semoga Allah Bapa Mahabaik memberkati 
segala perjuang- an kita dalam mencapai kesejahteraan bersama 
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dan mem- persiapkan dunia baru. Marilah kita mohon. U: 
Tinggallah bersama kami, ya Tuhan. 

Bagi kesejahteraan jiwa Sdr. Susianti PRashetio yang 
telah dipanggil Tuhan pada 17 Januari 2021. 

I Bapa Yang Mahakuasa, dengarkanlah permohonan umat-Mu. 
Semoga kami selalu mengalami belas kasih-Mu berkat 
pengantaraan Kristus, Putera-Mu dan Tuhan kami. Amin.  

BAPA KAMI: Pa. Poltak 
 
I. Saudara-saudari, kita telah menerima Roh Kudus yang 
menjadikan kita anak-anak Allah. Maka dengan kuasa Roh 
Kudus itu, kita berani berdoa: 
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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, 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.  
 
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. Amin. 
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RITUS PENUTUP 
 
Doa sesudah Komunio 
Marilah kita berdoa: 
Ya Allah, semoga Sabda-Mu yang telah kami dengar dan kami 
renungkan ini menguatkan kami untuk mengalahkan kejahatan. 
Semoga kami dapat menjadi pengikut-pengikut-Mu yang setia 
sampai pada saatnya kami memasuki kehidupan abadi. Demi 
Kristus, Tuhan dan Pengantara kami. 
 
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. Marilah 
pergi! Kita diutus. 
U. Syukur kepada Allah.  
Lagu Penutup: Mbak Triem 
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