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LAGU PEMBUKA: MB. 367: Pa. Poltak

 

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  

Tobat: Lih. MHHR, hlm. 193.   

DOA PEMBUKA  

I. Marilah kita berdoa: 

I.  Allah Bapa Yang Mahakudus, ajarilah kami untuk menghayati 

panggilan kami sebagai pengikut Kristus yang sejati. Semoga 

kami tidak hanya hidup karena makanan jasmani saja tetapi juga 

karena Sabda yang Kau berikan kepada kami, melalui Yesus 
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Kristus, Putra-Mu, Tuhan kami, yang bersama dengan Dikau 

dalam persatuan Roh Kudus, hidup dan berkuasa, kini dan 

sepanjang masa. Amin 

U. Amin. 

LITURGI SABDA 

BACAAN I (Kej 9:8-15)        

"Perjanjian Allah dengan Nuh sesudah ia dibebaskan dari air 

bah."                

L. Bacaan dari Kitab Kejadian:                                                            

Sesudah air bah berfirmanlah Allah kepada Nuh dan kepada 

anak-anak Nuh yang bersama-sama dengan dia, "Camkanlah, 

Aku mengadakan perjanjian dengan kamu dan keturunanmu, 

dan dengan segala makhluk hidup yang ada besertamu, yakni 

burung-burung, ternak dan binatang-binatang liar di bumi, 

segala yang keluar dari bahteramu, segala binatang di bumi. 

Maka Kuadakan perjanjian-Ku dengan kamu, bahwa sejak kini 

segala yang hidup takkan dilenyapkan oleh air bah lagi dan tidak 

akan ada lagi air bah untuk memusnahkan bumi." Dan Allah 

berfirman, "Inilah tanda perjanjian yang Kuadakan antara Aku 

dan kamu serta segala makhluk hidup yang ada sertamu turun-

menurun untuk selama-lamanya: Busur-Ku akan Kutempatkan 

di awan sebagai tanda perjanjian antara Aku dan bumi. Apabila 

kemudian Kudatangkan awan di atas bumi dan busur itu tampak 

di awan, maka Aku akan mengingat perjanjian-Ku yang telah 

Kuadakan dengan kamu dan segala makhluk yang hidup, segala 

yang bernyawa, sehingga segenap air tidak lagi menjadi air bah 

untuk memusnahkan segala yang hidup." 

L. Demikianlah Sabda Tuhan 

U. Syukur kepada Allah. 

   

MAZMUR TANGGAPAN: Sdra. Hiero 
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Ayat : 

1. Tunjukkanlah lorong-lorong-Mu kepadaku, ya Tuhan, bawalah 

aku berjalan dalam kebenaran-Mu dan ajarlah aku, sebab 

Engkaulah Allah yang menyelamatkan aku, Engkau kunanti-

nantikan sepanjang hari. 

2. Ingatlah segala rahmat dan kasih-setia-Mu, ya Tuhan, sebab 

semuanya itu sudah ada sejak purbakala. Tetapi ingatlah 

kepadaku sesuai dengan kasih setia-Mu, oleh karena kebaikan-

Mu, ya Tuhan. 

3. 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-jalan-Nya 

kepada orang-orang yang bersahaja.    

 

BACAAN II  (1Ptr 3:18-22)   

 "Air itu melambangkan pembaptisan yang kini menyelamatkan 

kamu."                 

L. Bacaan dari Surat Pertama Rasul 

Petrus:                                                                      

Saudara-saudaraku terkasih, Kristus telah mati satu kali untuk 

segala dosa kita. Ia yang benar telah mati untuk orang-orang 

yang tidak benar, supaya Ia membawa kita kepada Allah; Ia telah 

dibunuh dalam keadaan-Nya sebagai manusia, tetapi 

dibangkitkan menurut Roh, dan di dalam Roh itu juga Ia pergi 

memberitakan Injil kepada roh-roh yang di dalam penjara, yaitu 
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roh-roh mereka yang pada masa Nuh tidak taat kepada Allah, 

ketika Allah tetap menanti dengan sabar waktu Nuh sedang 

mempersiapkan bahteranya, di mana hanya sedikit, yaitu 

delapan orang, yang diselamatkan dari air bah itu. Air itu 

melambangkan pembaptisan yang kini menyelamatkan kamu, 

bukan dengan membersihkan kenajisan jasmani, melainkan 

dengan memohonkan hati nurani yang baik kepada Allah berkat 

kebangkitan Yesus Kristus, yang telah naik ke surga dan kini 

duduk di sebelah kanan Allah, setelah Ia menaklukkan segala 

malaikat, kuasa dan kekuatan kepadanya.                       

Demikianlah sabda Tuhan 

U. Syukur kepada Allah       

BAIT PENGANTAR INJIL : Mbak Niken 

 

Ayat:  Manusia hidup bukan saja dari roti, melainkan juga dari 

setiap sabda Allah. 

BACAAN INJIL (Mk 1:12-15)          

 "Yesus dicobai oleh Iblis dan malaikat-malaikat melayani 

Dia."                   

I. Tuhan bersamamu 

U. Dan bersama rohmu 

I. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Markus: 

U. Dimuliakanlah Tuhan. 

I. Sekali peristiwa Roh memimpin Yesus ke padang gurun. Di 

padang gurun itu Ia tinggal empat puluh hari lamanya, dan 

dicobai oleh Iblis. Yesus berada di sana di antara binatang-

binatang liar, dan malaikat-malaikat melayani Dia. Sesudah 
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Yohanes Pembaptis ditangkap, datanglah Yesus ke Galilea 

memberitakan Injil Allah. Yesus memberitakan, "Waktunya 

telah genap. Kerajaan Allah sudah dekat. Bertobatlah dan 

percayalah kepada Injil!"Sekali peristiwa Roh memimpin Yesus 

ke padang gurun. Di padang gurun itu Ia tinggal empat puluh 

hari lamanya, dan dicobai oleh Iblis. Yesus berada di sana di 

antara binatang-binatang liar, dan malaikat-malaikat melayani 

Dia. 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!"     

I. Demikianlah Injil Tuhan 

U. Terpujilah Kristus. 

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.  Marilah kita panjatkan doa kepada Bapa di surga, yang telah 

memanggil kita umat beriman dan bertobat:       

L.  Bagi  umat Allah: Semoga Bapa memperkenankan umat-Nya 

terus berkembang dalam persatuan dan cinta kasih. Marilah kita 

mohon, …. 
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U. Tuhan, dengarkanlah umat-Mu.     

L. Bagi semua orang yang telah menjatuhkan pilihannya pada 

Kristus: Semoga Bapa mendampingi mereka yang telah memilih 

Putra-Mu agar tetap setia pada pilihannya dan tidak hanya 

terpengaruh oleh arus ajaran keliru seperti indifferentisme, 

relativisme iman. Marilah kita mohon: 

U. Tuhan, dengarkanlah umat-Mu. 

L. Bagi para penderita sakit: Semoga Bapa selalu tinggal bersama 

dengan orang-orang yang sedang menderita, sehingga para 

penderita sakit tetap mantap kepercayaan mereka dalam 

mengikuti Kristus yang juga menderita dalam puasa-Nya di 

padang gurun demi keselamatan kita.Marilah kita mohon: 

U. Tuhan, dengarkanlah umat-Mu.         

L. Bagi kita semua di sini: Semoga Bapa mendampingi kami agar 

berkat doa dan ekaristi dalam minggu ini kami lebih menghayati 

hidup kami sebagai pengikut Kristus. Marilah kita mohon: 

U. Tuhan, dengarkanlah umat-Mu.    

Kita berdoa secara khusus untuk hari ulang tahunnya 

Ibu Anna dan Carisa 

I. Allah Bapa Bapa kami di surga, berkat kasih sayang-Mu 

Engkau telah menunjukkan jalan kepada para pendosa dan 

mengajarkan paa yang harus dilakukan oleh kaum sederhana. 

Berilah kami kerendahan hati dan kesadaran, bahwa kami pun 

perlu bertobat. Kami mohon itu 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: 
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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, 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. 

DOA SESUDAH KOMUNI 

I. Marilah kita berdoa: 

I. Ya Allah, kami telah disegarkan dengan roti surgawi. Olehnya 

iman dikuatkan, harapan diteguhkan dan kasih kami 

dikobarkan. Kami mohon, ajarilah kami untuk merasa lapar 

akan Kristus, roti yang hidup dan benar dan semoga kami 

mampu hidup dari setiap Sabda yang keluar dari mulut-Mu, 
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hingga kami menghadap-Mu ke surga. Dengan pengantaraan 

Kristus, Tuhan kami 

U. Amin.  

RITUS PENUTUP   

BERKAT 

I. Tuhan bersamamu 

U. Dan bersama rohmu. 

I. Ya Bapa, sudilah memandang anak-anak-Mu yang berkumpul 

di sini. Sebab demi keselamatan mereka, Tuhan kami Yesus 

Kristus tidak ragu-ragu menyerahkan diri ke tangan kaum 

penjahat dan menderita siksaan salib. Dialah penyelamat kami 

kini dan sepanjang masa. 

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, doa bersama kita sudah selesai. 

U. Syukur kepada Allah. 

I. Marilah pergi! Kita diutus. 

U. Amin. 

LAGU PENUTUP: Mbak Triem 
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