
DOA BERSAMA MKIF | MINGGU, 14. 02.2021 | PUKUL 17.00 
1 

RITUS PEMBUKA: Mbak Triem 

 
  
 
TANDA SALIB DAN SALAM  
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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+U. Saya mengaku kepada Allah yang mahakuasa dan kepada 
Saudara sekalian, bahwa saya telah berdosa dengan pikiran dan 
perkataan, dengan perbuatan dan kelalaian. Saya berdosa, saya 
berdosa, saya sungguh berdosa. Oleh sebab itu saya mohon 
kepada Santa Perawan Maria, kepada para malaikat dan orang 
kudus, dan kepada Saudara sekalian, supaya mendoakan saya 
pada Allah Tuhan kita. 
 
 
I. Semoga Allah yang mahakuasa mengasihani kita, -
mengampuni dosa kita, - dan mengantar kita ke hidup yang 
kekal. U. 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 
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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: (hening sejenak) 
 
I. Allah Bapa kami, kami bersyukur karena melalui Putra-Mu, 
Yesus Kristus, Engkau telah mengangkat martabat orang-orang 
yang kecil, lemah, miskin, tersingkir dan menderita. Semoga 
teladan hidup-Nya menggerakkan kami untuk melakukan hal 
yang sama sehingga karya penyelamatan-Mu sungguh menjadi 
nyata dalam diri kami. Dengan pengantaraan Kristus, Tuhan 
kami, yang bersama dengan Dikau dalam persatuan Roh Kudus, 
hidup dan berkuasa, Allah, sepanjang segala masa. 
U. Amin. 
 
LITURGI SABDA 
 
 
BACAAN I (Im 13:1-2.44-46)  
          
"Orang yang sakit kusta harus tinggal terasing di luar 
perkemahan." 
                  
L. Bacaan dari Kitab Imamat: 
 
Tuhan Allah berfirman kepada Musa dan Harun, "Apabila pada 
kulit badan seseorang ada bengkak atau bintil-bintil atau panau, 
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yang mungkin menjadi penyakit kusta pada kulitnya, ia harus 
dibawa kepada Imam Harun, atau kepada salah seorang dari 
anak-anaknya, yang adalah imam. Karena orang itu sakit kusta, 
maka ia najis, dan imam harus menyatakan dia najis, karena 
penyakit yang di kepalanya itu. Orang yang sakit kusta harus 
berpakaian cabik-cabik, dan rambutnya terurai. Ia harus 
menutupi mukanya sambil berseru-seru: Najis! Najis! Selama ia 
kena penyakit itu, ia tetap najis; memang ia najis; ia harus tinggal 
terasing, di luar perkemahanlah tempat kediamannya." 
L. Demikianlah Sabda Tuhan 
U. Syukur kepada Allah. 
 
 
MAZMUR TANGGAPAN (PS 847; Mzm 32:1-2.5.11) 
Ulangan:   Tuhan penjaga dan benteng perkasa dalam 
lindungan-Nya aman sentosa. Mbak Niken. 

 
 
Mazmur: 
 
1. Berbahagialah orang yang pelanggarannya diampuni, dan 
dosa-dosanya ditutupi. Berbahagialah manusia, yang 
kesalahannya tidak diperhitungkan Tuhan, dan tidak berjiwa 
penipu! 
2. Dosa-dosaku kuungkapkan kepada-Mu dan kesalahanku 
tidaklah kusembunyikan; aku berkata, "Aku akan menghadap 
Tuhan, dan mengakui segala pelanggaranku." Maka Engkau 
mengampuni kesalahanku. 
3. Bersukacitalah dalam Tuhan! Bersorak-sorailah, hai orang-
orang benar; bersorak-gembiralah, hai orang-orang jujur! 
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BACAAN II   (1Kor 10:31-11:1) 
          
"Jadilah pengikutku, sama seperti aku juga menjadi pengikut 
Kristus." 
                   
L. Bacaan dari Surat Pertama Rasul Paulus kepada 
Jemaat di Korintus: 
                                                                      
Saudara-saudara, jika engkau makan atau minum, atau jika 
engkau melakukan sesuatu yang lain, lakukanlah semuanya itu 
demi kemuliaan Allah. Janganlah kamu menimbulkan syak 
dalam hati orang, baik orang Yahudi atau orang Yunani maupun 
Jemaat Allah. Sama seperti aku juga berusaha menyenangkan 
hati semua orang dalam segala hal, bukan untuk kepentingan 
diriku, tetapi untuk kepentingan orang banyak, supaya mereka 
beroleh selamat. Jadilah pengikutku, sama seperti aku juga 
menjadi pengikut Kristus. Demikianlah sabda Tuhan U. Syukur 
kepada Allah. 
 
BAIT PENGANTAR INJIL (PS 953)  

 

Ulangan. Alleluya, alleluya. 
Ayat.  

Seorang nabi besar telah muncul di tengah kita dan Allah telah 
melawat umat-Nya. 
 

BACAAN INJIL (Mk 1:40-45) 
        
   "Orang kusta lenyap penyakitnya dan menjadi tahir." 
                   
I. Tuhan bersamamu 
U. Dan bersama rohmu 
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I. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Markus: 
U. Dimuliakanlah Tuhan. 
 
I. Sekali peristiwa, seorang sakit kusta datang kepada Yesus. 
Sambil berlutut di hadapan Yesus, ia mohon bantuan-Nya, 
katanya, "Kalau Engkau mau, Engkau dapat mentahirkan aku." 
Maka tergeraklah hati Yesus oleh belas kasihan, lalu Ia 
mengulurkan tangan-Nya, menjamah orang itu, dan berkata 
kepadanya, "Aku mau, jadilah engkau tahir." Seketika itu juga 
lenyaplah penyakit kusta orang itu, dan ia menjadi tahir. Segera 
Yesus menyuruh orang itu pergi dengan peringatan keras, kata-
Nya, "Ingatlah, janganlah engkau memberitahukan hal ini 
kepada siapa pun, tetapi pergilah, perlihatkanlah dirimu kepada 
imam, dan persembahkanlah untuk pentahiranmu persembahan 
yang diperintahkan oleh Musa, sebagai bukti bagi mereka." 
Tetapi orang itu pergi memberitakan peristiwa itu dan 
menyebarkannya ke mana-mana sehingga Yesus tidak dapat lagi 
terang-terangan masuk ke dalam kota. Yesus tinggal di luar kota 
di tempat-tempat yang sepi; namun orang terus juga datang 
kepada-Nya dari segala penjuru. 

 
 
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. 

https://2.bp.blogspot.com/-5rWgprbhyUs/VxxV59w-W0I/AAAAAAAAABc/jXWR1NIq62UfR588N3wHKaTYHtsoAtuJQCPcB/s1600/Inilah%2BInjil%2BTuhan%2Bkita%2521.gif
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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. 
aku mengakui satu pembaptisan 
akan penghapusan dosa. 
aku menantikan kebangkitan orang mati 
dan hidup di akhirat. Amin. 
  
DOA UMAT  
   
I. Oleh karena Kristus kita mengenal Allah Bapa yang berbelas 
kasih kepada umat-Nya yang menderita. Maka, marilah kita 
memanjatkan doa kepada-Nya: 
       
L.  Bagi  Bapa Suci, para Uskup dan para Imam: Semoga Allah 
Bapa memberkati Bapa Suci, para Uskup, dan para Imam, agar 
selalu memberi teladan keprihatinan terhadap yang terpencil, 
yang sakit dan dikucilkan dari masyarakat. Marilah kita mohon, 
U. Tuhan, dengarkanlah umat-Mu. 
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L. Bagi para pejabat pemerintahan: Semoga Allah Bapa 
membimbing para pejabat pemerintahan sehingga mereka dapat 
melaksanakan tugas pelayanannya dengan penuh tanggung 
jawab demi keamanan dan kesejahteraan masyarakat. Marilah 
kita mohon. 
 
U. Tuhan, dengarkanlah umat-Mu. 
   
L. Bagi para penderita sakit: Semoga Allah Bapa menghibur dan 
menemani para penderita sakit sehingga mereka tidak merasa 
disendirikan serta dibuang, namun tetap berjuang memberi 
kesaksian cinta Tuhan di dalam penderitaan sakitnya. Marilah 
kita mohon: 
 
U. Tuhan, dengarkanlah umat-Mu. 
           
L. Bagi kita sendiri: Semoga Allah Bapa menggerakkan hati kita 
agar jangan hanya memuji dan memuliakan nama Tuhan di 
dalam gereja tetapi juga meluhurkan Tuhan melalui pengabdian 
tulus demi keselamatan manusia. Marilah kita mohon: 
U. Tuhan, dengarkanlah umat-Mu. 
    
I. Allah Bapa, dengarkanlah doa-doa kami. Teguhkanlah iman 
kami agar kami semakin percaya akan kekuatan cinta kasih yang 
mengalir dari diri-Mu sendiri. Dengan pengantaraan Kristus, 
Tuhan kami. U. 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 
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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, 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 SESUDAH KOMUNI  
 
I. Marilah kita berdoa: 
 
I. Allah Bapa Yang Mahapenyayang, kami bersyukur atas uluran 
tangan Putra-Mu yang menyembuhkan dan membersihkan kami 
dari segala noda dosa. Semoga kami pun semakin rajin 
menyucikan diri kami demi terciptanya keharmonisan hubungan 
kami dengan Dikau dan sesama. Dengan pengantaraan Kristus, 
Tuhan kami. U. Amin. 
  
RITUS PENUTUP 
 
BERKAT   
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I. Tuhan bersamamu 
U. Dan bersama rohmu 
 
I. Semoga Saudara sekalian dilindungi, dibimbing dan diberkati 
oleh Allah yang mahakuasa: (+) Bapa dan Putra dan RohKudus. 
U. Amin. 
 
PENGUTUSAN 
 
I. Saudara sekalian, Perayaan Ekaristi sudah selesai. Marilah 
pergi! Kita diutus. U. Syukur kepada Allah.  
 
PERARAKAN KELUAR : Pa Poltak dan Mbak Triem 
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