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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   
 
I. Saudara-saudari, marilah mengakui bahwa kita telah berdosa 
supaya layak merayakan peristiwa penyelamatan ini. 
 
I. Selama kusembunyikan dosaku, batinku tertekan, dan aku 
mengeluh sepanjang hari. 
U. Berbahagialah orang bila dosanya diampuni. 
I. Aku mengakui dosaku di hadapan-Mu, Tuhan, dan 
kesalahanku tidak kusembunyikan. 
U. Berbahagialah orang bila dosanya diampuni. 
I. Nasib orang berdosa sengsara belaka, tetapi orang yang 
percaya kepada Tuhan dilimpahi kasih setia. 
U. Berbahagialah orang bila dosanya diampuni. 
 
  
I. Semoga Allah yang mahakuasa mengasihani kita, - 
mengampuni dosa kita, - dan mengantar kita ke hidup yang 
kekal. U. Amin.  
   
   
KYRIE     
    
DOA PEMBUKA 
  
I. Marilah kita berdoa: 
 
I Allah Bapa Yang Mahabaik, Engkau telah menunjukkan kepada 
kami jalan hidup yang benar supaya kami tidak tersesat. Semoga, 
selama masa tobat ini, kami sungguh-sungguh mengarahkan diri 
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untuk selalu berada di jalan Putra-Mu, yaitu jalan keadilan, 
kejujuran, kedamaian dan cinta kasih. Sebab Dialah Tuhan, 
Pengantara kami, yang bersama dengan Dikau dalam persatuan 
Roh Kudus, hidup dan berkuasa, Allah, sepanjang segala masa. 
U. Amin. 
   
LITURGI SABDA 
    
BACAAN I (Kel 20:1-17)  

           
"Hukum telah diberikan melalui Musa." 
                   
L. Bacaan dari Kitab Keluaran: 
                                                             
Di Gunung Sinai Allah berfirman begini, "Akulah Tuhan, 
Allahmu, yang membawa engkau keluar dari tanah Mesir, dari 
tempat perbudakan. Jangan ada padamu Allah lain di hadapan-
Ku. Jangan membuat bagimu patung yang menyerupai apa pun 
yang ada di langit, atau yang ada di bumi atau yang ada di dalam 
air di bawah bumi. Jangan sujud menyembah kepadanya atau 
beribadah kepadanya, sebab Aku, Tuhan, Allahmu, adalah Allah 
yang cemburu, yang membalaskan kesalahan bapa kepada anak-
anaknya, kepada keturunan yang ketiga dan keempat dari orang-
orang yang membenci Aku. Tetapi Aku menunjukkan kasih setia 
kepada beribu-ribu orang, yaitu mereka yang mengasihi Aku, 
dan yang berpegang pada perintah-perintah-Ku. Jangan 
menyebut nama Tuhan, Allahmu, dengan sembarangan, sebab 
Tuhan akan memandang bersalah orang yang menyebut nama-
Nya dengan sembarangan. Ingatlah dan kuduskanlah hari Sabat. 
Enam hari lamanya engkau bekerja dan melakukan segala 
pekerjaanmu. Tetapi hari ketujuh adalah Sabat Tuhan, Allahmu. 
Maka janganlah melakukan suatu pekerjaan, engkau sendiri atau 
anakmu laki-laki atau anakmu perempuan, hambamu laki-laki 
dan hambamu perempuan, atau hewanmu atau orang asing yang 
di tempat kediamanmu. Sebab enam hari lamanya Tuhan 
menjadikan langit dan bumi, laut dan segala isinya, dan pada 
hari ketujuh Ia beristirahat. Itulah sebabnya Tuhan memberkati 
hari Sabat dan menguduskannya. Hormatilah ayah dan ibumu, 
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supaya lanjut umurmu di tanah yang diberikan Tuhan, Allahmu, 
kepadamu. Jangan membunuh. Jangan berzinah. Jangan 
mencuri. Jangan bersaksi dusta terhadap sesamamu. Jangan 
mengingini rumah sesamamu. Jangan mengingini isterinya, atau 
hamba sahayanya, lembu atau keledainya, atau apa pun yang 
dimiliki sesamamu. 
 
L. Demikianlah Sabda Tuhan 
 
U. Syukur kepada Allah. 
         
MAZMUR TANGGAPAN (PS 852; Mzm 19:8.9.10.11; Ul: 
lh.Yoh 6:69) Mbak Niken 
 

 
 
 
Mazmur: 
1. Sabda Tuhan sempurna, menyegarkan jiwa. Peraturan Tuhan 
teguh, membuat arif orang bersahaja. Titah Tuhan tepat, 
menyenangkan hati. Perintah Tuhan jelas, membuat mata 
berseri. 
 
2. Hikmat Tuhan baik, tetap selamanya. Keputusan Tuhan 
benar, adil selalu. Lebih indah daripada emas murni, lebih 
manis daripada madu lebah. 
                             
BACAAN II  (1Kor 1:22-25)  
    
"Kami memberitakan Kristus yang tersalib, suatu sandungan 
bagi kebanyakan orang, tetapi bagi mereka yang terpanggil, 
merupakan hikmat Allah."  

https://4.bp.blogspot.com/-4gry9W37fiE/VOVTsYbHj-I/AAAAAAAACH0/05jWJ0664nA/s1600/mzm.gif
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L. Bacaan dari Surat Pertama Rasul Paulus kepada 
Jemaat di Korintus: 
                                                                             
Saudara-saudara, orang Yahudi menuntut tanda dan orang 
Yunani mencari hikmat. Tetapi kami memberitakan Kristus yang 
tersalib. Suatu sandungan bagi orang Yahudi, dan kebodohan 
bagi orang bukan Yahudi. Tetapi bagi mereka yang dipanggil, 
baik Yahudi maupun bukan Yahudi, Kristus adalah kekuatan dan 
hikmat Allah! Sebab yang bodoh dari Allah lebih besar 
hikmatnya daripada manusia, dan yang lemah dari Allah lebih 
kuat daripada manusia. 
 
Demikianlah sabda Tuhan 
U. Syukur kepada Allah 
         
BAIT PENGANTAR INJIL (PS 965): Mbak Triem 

 
 
     

BACAAN INJIL (Yoh 2:13-25)  
         
   "Bait Allah yang dimaksudkan Yesus ialah Tubuh-Nya 
sendiri." 
                     
I. Tuhan bersamamu 
U. Dan bersama rohmu 

https://1.bp.blogspot.com/-rE0rHIkKoHU/VOVTrvlpLaI/AAAAAAAACHk/hhOx9_y_Cfg/s1600/BPI.gif
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I. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Yohanes: 
U. Dimuliakanlah Tuhan. 
 
I. Ketika hari raya Paskah orang Yahudi sudah dekat, Yesus 
berangkat ke Yerusalem. Dalam Bait Suci didapati-Nya 
pedagang-pedagang lembu, kambing domba dan merpati, dan 
penukar-penukar uang duduk di situ. Maka Yesus membuat 
cambuk dari tali lalu mengusir mereka semua dari Bait Suci 
dengan semua kambing domba dan lembu mereka; uang para 
penukar dihamburkan-Nya ke tanah, meja-meja mereka 
dibalikkan-Nya. Kepada pedagang-pedagang merpati Ia berkata, 
"Ambillah semuanya ini dari sini, jangan membuat rumah Bapa-
Ku menjadi tempat berjualan." Maka teringatlah murid-murid 
Yesus bahwa ada tertulis, "Cinta untuk rumah-Mu 
menghanguskan Aku." Tetapi orang-orang Yahudi menantang 
Yesus, katanya, "Tanda apakah dapat Engkau tunjukkan kepada 
kami, bahwa Engkau berhak bertindak demikian?" Jawab Yesus 
kepada mereka, "Rombaklah Bait Allah ini, dan dalam tiga hari 
Aku akan mendirikannya kembali." Lalu kata orang Yahudi 
kepada-Nya, "Empat puluh enam tahun orang mendirikan Bait 
Allah ini, dan Engkau dapat membangunnya dalam tiga hari?" 
Tetapi yang dimaksudkan Yesus dengan Bait Allah ialah tubuh-
Nya sendiri. Sesudah Yesus bangkit dari antara orang mati, 
barulah teringat oleh murid-murid-Nya bahwa hal itu telah 
dikatakan Yesus. Maka percayalah mereka akan Kitab Suci dan 
akan perkataan yang telah diucapkan Yesus. Sementara Yesus 
tinggal di Yerusalem selama Hari Raya Paskah, banyak orang 
percaya dalam nama-Nya, karena mereka telah melihat tanda-
tanda yang diadakan-Nya. Tetapi Yesus sendiri tidak 
mempercayakan diri-Nya kepada mereka, karena Yesus 
mengenal mereka semua. Dan tidak perlu seorang pun 
memberikan kesaksian kepada-Nya tentang manusia, sebab Ia 
tahu apa yang ada di dalam hati manusia. 

 

https://3.bp.blogspot.com/-XNnJ_EFoaLg/VOVTrUKzhUI/AAAAAAAACHg/l3tAq3-KBaE/s1600/INJIL.gif
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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.  Allah Bapa Yang Mahabaik berkenan tinggal bersama kita 
dalam Bait-Nya yang kudus, yakni Tuhan kita Yesus Kristus, 
yang berkenan memberikan diri-Nya bagi keselamatan kita. 
Oleh karena kasih-Nya yang teramat agung itu, marilah kita 
berdoa kepada-Nya: 
       
L.  Bagi Paus, para Uskup dan para Imam: Semoga Allah Bapa 
Mahakudus, berkenan mendampingi dan meneguhkan para 
pejabat Gereja sehingga hidup mereka menjadi teladan bagi 
umat dalam menghayati perintah-perintah Allah serta menjadi 
bukti bahwa cinta kasih kepada Allah dan sesama adalah 
perintah yang tertinggi. Marilah kita mohon, …. 
U. Tuhan, dengarkanlah umat-Mu. 
       
L. Bagi negara-negara yang sedang berkembang: Semoga Allah 
Bapa Yang Mahabaik membimbing negara-negara yang sedang 
berkembang agar menemukan jalan menuju keadilan dan 
kedamaian serta merasa didukung oleh persaudaraan antar 
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bangsa. Marilah kita mohon: 
U. Tuhan, dengarkanlah umat-Mu. 
   
L. Bagi para bapak dan para ibu: Semoga Allah Bapa 
Mahapengasih berkenan mendampingi para bapak dan para ibu 
dalam mendidik anak-anak sehingga mereka selalu berjuang 
untuk mendekatkan anak-anaknya pada Kristus dengan sabar, 
tekun dan penuh perhatian.. Marilah kita mohon: 
U. Tuhan, dengarkanlah umat-Mu. 
           
L. Bagi diri kita: Semoga Bapa memberkati kita semua sehingga 
selalu menghayati kehadiran Kristus di dalam diri kita masing-
masing dan di tengah-tengah umat.  Marilah kita mohon: 
U. Tuhan, dengarkanlah umat-Mu. 
    
Kita berdoa secara khusus untuk kesejahteraan jiwa: 
Bu Susi, Mas Mardi, bu Susana dan saudara/i, sahabat 
kenalan kita semua 
 
I. Allah Bapa kami, Engkau telah mengutus Putra-Mu untuk 
menunjukkan jalan hidup sejati. Ajarilah kami mengikuti 
teladan-Nya dengan tulus dan rendah hati. Dengan 
pengantaraan Kristus, Tuhan 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 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 
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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. 

SAAT HENING  

     
DOA PENUTUP 
I. Marilah kita berdoa: 
 
I.  Ya Allah, kami bersyukur atas santapan kudus ini. Semoga 
santapan surgawi ini meneguhkan harapan kami akan bumi 
baru, di mana kekuasaan jahat dihancurkan berkat jasa Yesus 
Kristus dan diganti dengan tegaknya keadilan, kedamaian, 
kejujuran dan cinta kasih. Sebab Dialah Tuhan, Pengantara 
kami. U. Amin.  
  
RITUS PENUTUP 
 
BERKAT  
 
I. Tuhan bersamamu 
U. Dan bersama rohmu. 
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Imam mengulurkan kedua belah tangan ke arah umat.  
 
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, Perayaan Ekaristi sudah selesai. 
U. Syukur kepada Allah. 
I. Marilah pergi! Kita diutus. 
 
U. Amin. 
                 
LAGU PENUTUP: Sdra. Hiero 
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