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RITUS PEMBUKA         

LAGU PEMBUKA 

 

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 
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PENGANTAR    

SERUAN TOBAT 

               

I. Saudara-saudari, marilah mengakui bahwa kita telah berdosa 

supaya layak merayakan peristiwa penyelamatan ini. 

I.  Tuhan Yesus Kristus, Engkaulah biji gandum yang jatu ke 

tanah dan mati agar dapat menghasilkan buah melimpah. 

K. Kyrie, eléison. 

U. Kyrie, eléison.  

I.  Engkaulah Putra Allah yang belajar menjadi taat dalam 

penderitaan untuk menjadi pokok keselamatan kekal bagi 

mereka yang taat kepada-Mu. 

K. Christe, eléison. 

U. Christe, eléison.    

I. Engkaulah pelaksanaan perjanjian Allah yang baru, di mana 

Allah mengampuni kejahatan umat-Nya dan tidak akan 

mengingat lagi dosa-dosa mereka.   

K. Kyrie, eléison. 

U. Kyrie, eléison.  

I. Semoga Allah yang mahakuasa mengasihani kita, - 

mengampuni dosa kita, - dan mengantar kita ke hidup yang 

kekal. 

U. Amin.  

TANPA KEMULIAAN     

DOA PEMBUKA 

I. Marilah kita berdoa: 

I Tuhan dan Allah kami, Putra-Mu telah menyerahkan diri-Nya 

sampai wafat karena kasih-Nya kepada kami. Kami mohon, 
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semoga berkat bantuan-Mu, kami hidup dan bertindak penuh 

semangat dalam kasih yang sama. 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 (Yer 31:31-34)            

"Aku akan mengikat perjanjian baru dan takkan lagi mengingat 

dosa mereka."                   

L. Bacaan dari Kitab Keluaran                                                                

Beginilah firman Tuhan, "Sungguh, akan datang waktunya Aku 

akan mengikat perjanjian baru dengan kaum Israel dan kaum 

Yehuda, bukan seperti perjanjian yang telah Kuikat dengan 

nenek moyang mereka, ketika Aku memegang tangan mereka 

dan membawa mereka keluar dari tanah Mesir. Perjanjian-Ku itu 

sudah mereka ingkari, meskipun Akulah tuan yang berkuasa atas 

mereka," demikianlah firman tuhan. "Tetapi beginilah perjanjian 

yang Kuikat dengan kaum Israel sesudah waktu itu," 

demikianlah firman. "Aku akan menaruh Taurat-Ku dalam batin 

mereka, dan menuliskannya dalam hati mereka. Maka Aku akan 

menjadi Allah mereka, dan mereka akan menjadi umat-Ku. Dan 

tidak usah lagi orang mengajar sesamanya atau mengajar 

saudaranya, dengan mengatakan 'Kenalkan Tuhan!' sebab 

mereka semua, besar kecil, akan mengenal Aku," demikianlah 

firman Tuhan, "sebab Aku akan mengampuni kesalahan mereka, 

dan takkan lagi mengingat dosa mereka.  

L. Demikianlah Sabda Tuhan 

U. Syukur kepada Allah. 
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MAZMUR TANGGAPAN (PS 826; Mzm 51:3-4, 12-13, 14-15; 

Ul;lh. 12a): Mbak Niken 

 

Ciptakanlah hati yang murni dalam diriku, ya Allah. 

Mazmur: 

1. Kasihanilah aku, ya Allah, menurut kasih setia-Mu, menurut 

besarnya rahmat-Mu hapuskanlah pelanggaranku. Bersihkanlah 

aku seluruhnya dari kesalahanku, dan tahirkanlah aku dari 

dosaku! 

2. Ciptakanlah hati yang murni dalam diriku, ya Allah, dan 

baharuilah semangat yang teguh dalam batinku. Janganlah 

membuang aku dari hadapan-Mu, dan janganlah mengambil 

roh-Mu yang kudus dari padaku!  

3. Berilah aku sukacita karena keselamatan-Mu, dan 

teguhkanlah roh yang rela dalam diriku. Maka aku akan 

mengajarkan jalan-mu kepada orang-orang durhaka supaya 

orang-orang berdosa berbalik kepada-Mu. 

                             

BACAAN II  (Ibr 5:7-9)    

"Kristus telah belajar menjadi taat, dan menjadi pokok 

keselamatan yang abadi."                   

L. Bacaan dari Surat kepada Orang 

Ibrani:                                                                             
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Saudara-saudara, dalam hidup-Nya sebagai manusia, Kristus 

telah mempersembahkan doa dan permohonan dengan ratap 

tangis dan keluhan kepada Dia, yang sanggup menyelamatkan-

Nya dari maut; dan karena kesalehan-Nya, Ia telah didengarkan. 

Akan tetapi sekalipun Anak, Kristus telah belajar menjadi taat; 

ini ternyata dari apa yang telah diderita-Nya. Dan sesudah 

mencapai kesempurnaan, Ia menjadi pokok keselamatan abadi 

bagi semua orang yang taat kepada-Nya.                                

Demikianlah sabda Tuhan 

U. Syukur kepada Allah 

         

BAIT PENGANTAR INJIL: Mbak Triem 

Terpujilah Kristus Tuhan, Raja mula dan kekal. 

Ayat: Barangsiapa melayani Aku hendaklah mengikuti Aku, 

sabda Tuhan. 

 

 

BACAAN INJIL (Yoh 12:20-33)         

"Jikalau biji gandum jatuh ke dalam tanah dan mati, ia akan 

menghasilkan banyak buah."                     

I. Tuhan bersamamu 

U. Dan bersama rohmu 

I. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Yohanes: 

U. Dimuliakanlah Tuhan. 

I. Di antara orang-orang yang datang ke Yerusalem untuk 

merayakan Paskah terdapat beberapa orang Yunani. Orang-
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orang itu pergi kepada Filipus, yang berasal dari Betsaida di 

Galilea, lalu berkata kepadanya, "Tuan, kami ingin bertemu 

dengan Yesus." Filipus pergi memberitahukannya kepada 

Andreas, dan berdua menyampaikannya pula kepada Yesus. 

Tetapi Yesus menjawab mereka, kata-Nya, "Telah tiba saatnya 

Anak Manusia dimuliakan. Aku berkata kepadamu, 

Sesungguhnya jikalau biji gandum tidak jatuh ke dalam tanah 

dan mati, ia tetap satu biji saja; tetapi jika ia mati, ia akan 

menghasilkan banyak buah. Barangsiapa mencintai nyawanya, ia 

akan kehilangan nyawanya, tetapi barangsiapa tidak mencintai 

nyawanya di dunia ini, ia akan memeliharanya untuk hidup yang 

kekal. Barangsiapa melayani Aku, ia harus mengikut Aku dan di 

mana Aku berada, di situpun pelayan-Ku akan berada. 

Barangsiapa melayani Aku, ia akan dihormati Bapa. Sekarang 

jiwa-Ku terharu dan apakah yang akan Kukatakan? Bapa, 

selamatkanlah Aku dari saat ini? Tidak, sebab untuk itulah Aku 

datang ke dalam saat ini. Bapa, muliakanlah nama-Mu!" Maka 

terdengarlah suara dari surga, "Aku telah memuliakan-Nya, dan 

Aku akan memuliakan-Nya lagi!" Orang banyak yang berdiri di 

situ dan mendengarkannya berkata bahwa itu bunyi guntur. Ada 

pula yang berkata, "Seorang malaikat telah berbicara dengan 

Dia." Tetapi Yesus menyahut, "Suara itu telah terdengar bukan 

karena Aku, melainkan karena kamu. Sekarang berlangsung 

penghakiman atas dunia ini: sekarang juga penguasa dunia ini 

akan dilemparkan ke luar; dan Aku, apabila sudah ditinggikan 

dari bumi, Aku akan menarik semua orang datang kepada-Ku." 

Ini dikatakan Yesus untuk menyatakan bagaimana caranya Ia 

akan mati. 

 

HOMILI  

AKU PERCAYA 

DOA UMAT 

I.  Kristus bersabda, "Sesungguhnya, jikalau biji gandum tidak 

jatuh ke dalam tanah dan mati, ia tetap satu biji saja; tetapi jika 
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mati, ia akan menghasilkan banyak buah." Oleh karena 

belaskasih-Nya yang begitu agung, marilah kita memanjatkan 

doa-doa kepada Allah Bapa di surga. 

       

L.  Bagi para pemimpin Gereja dan negara: Semoga Bapa 

mendampingi para pemimpin Gereja dan negara agar bersedia 

melayani rakyat dan umat-Mu dengan penuh rasa 

tanggungjawab. Marilah kita mohon, …. 

U. Tuhan, dengarkanlah umat-Mu. 

       

L. Bagi mereka yang diserahi tugas membimbing kaum muda: 

Semoga Bapa menerangi para pembimbing kaum muda dengan 

sinar terang rahmat-Mu agar mereka semakin mampu untuk 

membimbing kaum muda dalam memahami penderitaan, wafat 

dan kebangkitan Kristus. Marilah kita mohon: 

U. Tuhan, dengarkanlah umat-Mu. 

   

L. Bagi para penderita: Semoga Bapa mendampingi para 

penderita dengan rahmat-Mu sehingga mereka dapat 

mempersatukan penderitaan mereka dengan penderitaan 

Kristus demi keselamatan sesama. Marilah kita mohon: 

U. Tuhan, dengarkanlah umat-Mu. 

           

L. Bagi diri kita di sekitar altar: Semoga Bapa memberkati kami 

agar Perayaan Ekaristi ini semakin mendorong kami untuk 

berani berbagi hidup demi kebahagiaan sesama dalam hidup 

kami sehari-hari. Marilah kita mohon: 

U. Tuhan, dengarkanlah umat-Mu. 

Kita berdoa bersama untuk syukur Ulang tahunnya Mas Hoke 

dan juga untuk perjalanannya Chika ke Indonesia. 
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I.  Allah Bapa kami, kami sering merasa asing terhadap 

penderitaan dan kematian. Ajarilah kami menerimanya bukan 

sebagai sesuatu yang tak dapat dielakkan, melainkan sebagai 

jalan yang harus dilalui agar hidup kami semakin mirip dengan 

hidup Yesus Kristus, Putra-Mu. 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 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. 
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U. Amin.  

I. Damai Tuhan bersamamu 

U. Dan bersama rohmu.           

PERSIAPAN KOMUNI 

Ajakan menyambut Komuni 

I. Saudara-saudari terkasih, kecaplah dan lihatlah betapa 

baiknya Tuhan. Dialah santapan jiwa, daya ilahi untuk melawan 

dosa. Berbahagialah kita yang diundang ke perjamuan Tuhan. 

U. Ya Tuhan, saya tidak pantas, Engkau datang kepada saya, 

tetapi bersabdalah saja, maka saya akan sembuh. 

 

SAAT HENING 

   

DOA SESUDAH KOMUNI 

I. Marilah kita berdoa: 

I.  Ya Allah, sumber kehidupan sejati, kami bersyukur atas Sabda 

kehidupan yang telah kami terima sebagai bekal perjalanan 

hidup kami menuju kepada-Mu. Semoga, pengorbanan Putra-

Mu yang kami rayakan ini, mendorong kami untuk berani 

berkorban demi kesejahteraan bersama. Sebab Dialah Tuhan, 

Pengantara kami. 

U. Amin.  

RITUS PENUTUP 

BERKAT 

 

I. Tuhan bersamamu 

U. Dan bersama rohmu. 

   



DOA BERSAMA MKIF | MINGGU PRAPASKAH V | 
MINGGU, 21.03.2021 | Pukul. 17.00-17.50 

10 

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: 
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