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LAGU PEMBUKA: Pa Poltak dan Mbak Triem 
 

 
 
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 terkasih, sudah sejak awal masa Prapaskah 
kita menyiapkan diri dengan ulah tobat dan karya amal kasih. 
Pada hari ini kita semua berkumpul dan bersama seluruh Umat 
Allah mengawali misteri Paskah Tuhan kita, yakni sengsara, 
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wafat dan kebangkitan-Nya. Untuk menggenapi misteri inilah 
Yesus memasuki Yerusalem, kota-Nya. Oleh karena itu, marilah 
dengan penuh iman dan bakti kita mengiringi Tuhan sambil 
mengenangkan peristiwa yang menyelamatkan itu. Dengan 
demikian kita memetik buah salib suci, yakni kebangkitan dan 
kehidupan. 
 
(imam memerciki daun palma dengan air suci) 
 
NYANYIAN SELAMA IMAM MEMERCIKI DAUN  
PALMA (PS 495 -fakultatif, dapat ditiadakan) 
  
Ulangan: Kau, Kristus Raja pemenang, Kau Kristus Raja 
mulia. Ya Kristus, Kau Raja jaya s'lamanya. 
1. Ber-so-rak-sorailah bagi Tuhan, hai se- lu - ruh bu - mi, 
beribadahlah kepada Tuhan d e n g a n su - ka ci - ta! 
2. Da-tang-lah ke hadapan-Nya dengan so- rak-so- rai! 
Ketahuilah bahwa Tu-han-lah Al-lah. 
3. Ma-suk-lah melalui pintu gerbangnya 
dengan nya- nyi - an syu-kur, 
bersyukurlah kepada-Nya, pu-ji-lah na-ma-Nya. 
4. Ke-mu-liaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Ku-dus: 
seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang 
segala a- bad. Amin. 
           
I. Semoga Allah yang Mahakuasa mengasihani kita, 
mengampuni dosa kita dan mengantar kita ke hidup yang kekal. 
U. Amin. 
  
 
DOA PEMBUKA   
 
I. Marilah kita berdoa: 
 
I.  Allah yang Mahakuasa dan kekal, Engkau telah menyerahkan 
Juru Selamat kami yang telah menjadi manusia dan direndahkan 
sampai wafat di salib sebagai teladan kerendahan bagi umat 
manusia. Perkenankanlah, agar kami meneladani sengsara-Nya 
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dan pantas untuk bangkit bersama Dia, yang bersama Dikau, 
dalam persatuan Roh Kudus, hidup dan berkuasa, Allah, 
sepanjang segala masa. U. Amin. 
 
LITURGI SABDA 
 
BACAAN I (Yes 50:4-7) 

"Aku tidak memalingkan wajahku dari cercaan, dan aku yakin 
takkan dipermalukan." 
 
L. Bacaan dari Kitab Yesaya: 
          
Tuhan Allah menganugerahkan kepadaku lidah yang fasih, 
supaya aku tahu menghibur orang yang letih lesu. Setiap pagi 
Allah membuka telingaku, supaya aku mendengarkan sabda-Nya 
sebagai murid. Tuhan Allah membuka telingaku, dan aku tidak 
melawan pun tidak mundur. Punggungku kubiarkan dipukuli 
orang, daguku kuserahkan kepada yang mencabuti janggutku, 
dan aku tidak memalingkan wajahku dari cercaan dan ludahan. 
Tuhan Allah menolong aku, dan penghinaan itu takkan 
menggoncangkan daku. Hatiku tabah, sebab aku yakin, aku 
takkan dipermalukan. 
 
L. Demikianlah Sabda Tuhan 
 
U. Syukur kepada Allah. 
 
 
MAZMUR TANGGAPAN (PS 819): Mbak Niken 

 
 
Mazmur: 
 
 1. Semua yang melihat aku mengolok-olok, mereka mencibirkan 
bibir dan menggelengkan kepala! Mereka bilang: “Ia pasrah 

https://2.bp.blogspot.com/-7zYpzD_UwO4/VPmYNBWpsLI/AAAAAAAACLE/Id2ualdaMxw/s1600/bpi%2B(2).gif
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kepada Allah! Biarlah Allah yang meluputkannya, biarlah Allah 
yang melepaskannya! Bukankah Allah berkenan kepadanya?”  
2. Sekawanan anjing mengerumuni aku; gerombolan penjahat 
mengepung aku, mereka menusuk tangan dan kakiku. Segala 
tulangku dapat kuhitung.    
 
3. Mereka membagi-bagikan pakaianku di antara mereka dan 
membuang undi atas jubahku. Tetap Engkau, Tuhan, janganlah 
jauh; ya kekuatanku, segeralah menolong aku! 
 
4. Maka aku akan memahsyurkan nama-Mu kepada saudara-
saudaraku dan memuji Engkau di tengah jemaat: Hai kamu yang 
takut akan Tuhan, pujilah Dia! Hai segenap anak cucu Yakub, 
muliakanlah Dia! Gentarlah terhadap Dia, hai segenap anak cucu 
Israel. 
   
BACAAN II  (Flp 2:6-11)  
 
"Yesus Kristus telah merendahkan diri, maka Allah sangat 
meninggikan Dia." 
 
L.  Bacaan dari Surat Rasul Paulus kepada Jemaat di 
Filipi: 
      
Saudara-saudara, walaupun dalam rupa Allah, tidak 
menganggap kesetaraan dengan Allah itu sebagai milik yang 
harus dipertahankan, melainkan telah mengosongkan diri-Nya 
sendiri, dan mengambil rupa seorang hamba, dan menjadi sama 
dengan manusia. Dan dalam keadaan sebagai manusia, Ia telah 
merendahkan diri-Nya dan taat sampai mati, bahkan sampai 
mati di kayu salib. Itulah sebabnya Allah sangat meninggikan Dia 
dan mengaruniakan kepada-Nya nama di atas segala nama, 
supaya dalam nama Yesus bertekuk lutut segala yang ada di 
langit dan yang ada di atas bumi dan yang ada di bawah bumi, 
dan segala lidah mengaku: "Yesus Kristus adalah Tuhan," bagi 
kemuliaan Allah, Bapa! 
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L. Demikianlah Sabda Tuhan 
U. Syukur kepada Allah 
 
BAIT PENGANTAR INJIL ( PS 965): Mbak Triem 

 
 

 
 
Kisah Sengsara Tuhan dibacakan tanpa lilin dan pendupaan, 
tanpa salam dan tanda salib pada buku; kisah ini dibacakan 
oleh Diakon atau, kalau tidak ada, oleh Imam sendiri. Dapat 
juga Kisah Sengsara dibacakan oleh lektor, tetapi bila 
mungkin, Sabda Yesus dibawakan oleh Imam. Sebelum 
membawakan Kisah Sengsara, Diakon mohon berkat Imam 
seperti biasa sebelum Injil, tetapi pembaca awam tidak perlu.  
      
BACAAN INJIL (Singkat: Mrk. 15:1-39). Inilah Kisah 
Sengsara Tuhan kita Yesus Kristus menurut Markus. 
   
N. Setelah Yesus diperiksa oleh Mahkamah Agama, pagi-pagi 
benar imam-imam kepala bersama tua-tua dan para ahli Taurat 
serta seluruh Mahkamah Agama sudah bulat mufakatnya bahwa 
Yesus harus dihukum mati. Mereka membelenggu Yesus, lalu 
membawa Dia dan menyerahkan-Nya ke Pilatus. Pilatus 
bertanya kepada Yesus: 
  
PP. "Engkaukah raja orang Yahudi?"  

https://4.bp.blogspot.com/-893J2twSVpA/VPmY2DKlJrI/AAAAAAAACLM/PconnKkxiQw/s1600/965.gif
https://1.bp.blogspot.com/-okaSNTVRrCg/VPmY2ZVDUMI/AAAAAAAACLQ/QP-qzWpM5CY/s1600/bpi.gif
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N. Jawab Yesus   
     
Y. "Engkau sendiri mengatakannya." 
 
N. Lalu imam-imam kepala mengajukan banyak tuduhan 
terhadap Yesus. Pilatus bertanya kepada-Nya, 
 
PP. "Tidakkah Engkau memberi jawab? Lihatlah betapa 
banyaknya tuduhan mereka terhadap Engkau!" 
 

 
N. Tetapi Yesus sama sekali tidak menjawab lagi sehingga Pilatus 
merasa heran. Telah menjadi kebiasaan untuk membebaskan 
satu orang hukuman pada tiap-tiap hari raya itu menurut 
permintaan orang banyak. Pada waktu itu ada seorang yang 
bernama Barabas sedang dipenjarakan bersama beberapa orang 
pemberontak lainnya. Mereka telah melakukan pembunuhan 
dalam suatu pemberontakan. Maka datanglah orang banyak dan 
meminta supaya sekarang kebiasaan itu diikuti juga. Pilatus 
menjawab mereka dan bertanya, 

PP. "Apakah kamu menghendaki supaya kubebaskan raja orang 
Yahudi ini?" 

N. Pilatus mengetahui bahwa imam-imam kepala telah 
menyerahkan Yesus karena dengki. Tetapi imam-imam kepala 
menghasut orang banyak untuk meminta supaya Barabaslah 
yang dibebaskan bagi mereka. Pilatus sekali lagi menjawab dan 
bertanya kepada mereka. 

 
PP. "Kalau begitu, apakah yang harus kuperbuat dengan Dia 
yang kamu sebut raja orang Yahudi ini?" 

 
 
N. Mereka berteriak lagi, katanya, 
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SO. "Salibkanlah Dia!" 

 
 
N. Lalu Pilatus berkata kepada mereka, 
 
PP. "Tetapi kejahatan apakah yang telah dilakukan-Nya?" 
 
N. Namun mereka makin keras berteriak: 

 
SO. "Salibkanlah Dia!" 

 
N. Dan karena Pilatus ingin memuaskan hati orang banyak itu, 
ia membebaskan Barabas bagi mereka. Tetapi Yesus disesahnya 
lalu diserahkan untuk disalibkan. Kemudian serdadu-serdadu 
membawa Yesus ke dalam istana, yaitu gedung pengadilan, dan 
memanggil seluruh pasukan berkumpul. Mereka mengenakan 
jubah ungu kepada Yesus, menganyam sebuah mahkota duri dan 
menaruhnya di atas kepala Yesus. Kemudian mereka mulai 
memberi hormat kepada-Nya, katanya: 

 
S. "Salam, hai raja orang Yahudi!" 

 
N. Mereka memukul kepala Yesus dengan buluh, meludahi-Nya 
dan berlutut menyembah-Nya. Sesudah mengolok-olokkan Dia, 
mereka menanggalkan jubah ungu itu dari pada-Nya dan 
mengenakan pakaian Yesus sendiri. Kemudian Yesus dibawa ke 
luar untuk disalibkan. Pada waktu itu lewatlah seorang yang 
bernama Simon, orang Kirene, ayah Aleksander dan Rufus, yang 
baru datang dari luar kota, dan orang itu mereka paksa untuk 
memikul salib Yesus. Mereka membawa Yesus ke tempat yang 
bernama Golgota, yang berarti: Tempat Tengkorak. Lalu mereka 
memberi anggur bercampur mur kepada-Nya, tetapi Yesus 
menolaknya. Kemudian mereka menyalibkan Yesus, lalu mereka 
membagi pakaian-Nya dengan membuang undi atasnya untuk 
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menentukan bagian masing-masing. Saat Yesus disalibkan, hari 
menunjukkan jam sembilan. Alasan mengapa Ia dihukum 
disebut pula pada tulisan yang terpasang di situ: "Raja orang 
Yahudi". Bersama dengan Dia disalibkan dua orang penyamun, 
seorang di sebelah kanan-Nya dan seorang di sebelah kiri-Nya. 
Demikian genaplah nas Alkitab yang berbunyi, "Ia akan 
terhitung di antara orang-orang durhaka." Orang-orang yang 
lewat di sana menghujat Yesus, dan sambil menggelengkan 
kepala mereka berkata, 

R. "Hai Engkau yang mau merubuhkan Bait Suci dan mau 
membangunnya kembali dalam tiga hari, turunlah dari salib itu 
dan selamatkan diri-Mu!" 

N. Demikian juga imam-imam kepala bersama-sama ahli Taurat 
mengolok-olokkan Dia di antara mereka sendiri dan mereka 
berkata, 
 
Im. "Orang lain Ia selamatkan, tetapi diri-Nya sendiri tidak dapat 
Ia selamatkan! Baiklah Mesias, Raja Israel itu, turun dari salib 
itu, supaya kita lihat dan percaya." 

 
N. Bahkan kedua orang yang disalibkan bersama-sama dengan 
Yesus mencela-Nya juga. Pada jam dua belas, kegelapan meliputi 
seluruh daerah itu dan berlangsung sampai jam tiga. Dan pada 
jam tiga berserulah Yesus dengan suara nyaring: 
 
Y. "Eloi, Eloi, lama sabakhtani?" 

 
N. Yang berarti: 

 
Y. "Allahku, Allahku, mengapa Engkau meninggalkan Aku?" 
 
N. Mendengar itu, beberapa orang yang berdiri di situ berkata: 
 
R. "Lihat, Ia memanggil Elia." 
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N. Maka datanglah seorang dengan bunga karang, 
mencelupkannya ke dalam anggur asam lalu mencucukkannya 
pada sebatang buluh dan memberi Yesus minum serta berkata, 
 
R. "Baiklah kita tunggu dan melihat apakah Elia datang untuk 
menurunkan Dia." 

 
N. Lalu berserulah Yesus dengan suara nyaring dan 
menyerahkan nyawa-Nya. 

(Semua berlutut dan hening sejenak) 
 
N. Ketika itu tabir Bait Suci terbelah dua dari atas sampai ke 
bawah. Waktu kepala pasukan yang berdiri berhadapan dengan 
Dia melihat mati-Nya demikian, berkatalah ia. 
 
S. "Sungguh, orang ini adalah Anak Allah!" 
   
HOMILI SINGKAT 
 
HENING SEJENAK 
  
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 
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DOA UMAT  
        
I. Bersama Yesus yang taat sampai wafat, tetapi dijunjung tinggi 
oleh Bapa-Nya, marilah kita menghadap Bapa dan berdoa: 
 
L. Bagi Gereja yang menderita: Semoga Bapa menabahkan 
mereka yang menderita, dihina, difitnah karena imannya, agar 
mereka tetap berpengharapan bahwa sesudah cobaan akan 
datang pembebasan. Marilah kita mohon: 
 
U. Tuhan, dengarkanlah umat-Mu. 
L. Bagi para pemimpin masyarakat: Semoga Bapa mendampingi 
para pemimpin masyarakat kami, agar dengan tabah tetap 
memperjuangkan kesejahteraan umum dan tidak tergoda untuk 
mementingkan kepentingan diri sendiri. Marilah kita mohon. 
U. Tuhan, dengarkanlah umat-Mu. 
 
L. Bagi sanak-saudara yang menderita: Semoga Bapa 
memberkati dan mendampingi saudara-saudari kami yang 
sedang mengalami penderitaan agar dengan rela dan penuh 
iman mempersatukan penderitaannya dengan penderitaan 
Kristus demi keselamatan sesama. Marilah kita mohon: 
U. Tuhan, dengarkanlah umat-Mu. 
 
L. Bagi kita sendiri yang berkumpul di sekitar altar ini: Semoga 
Bapa Yang Mahamurah mencurahkan semangat Yesus Kristus 
Putra-Mu dalam diri kami, agar kami dapat saling membantu 
dalam memanggul salib kehidupan kami sehari-hari dalam 
mengikuti jejak Putra-Mu. Marilah kita mohon: 
U. Tuhan, dengarkanlah umat-Mu. 
 
Kita berdoa bagi yang berulang tahun Saudari kita 
Mbak Triem 
 
Kita berdoa juga untuk kesejahteraan jiwa dari: Bu 
Susi, bu Susana, Mas Mardi dan Raymond Patra serta 
semua sahabat kenalan atau keluarga kita. 
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I. Allah Bapa kami di surga, demi cinta kasih-Mu, Engkau 
menghendaki kami menjadi putra dan putri-Mu berkat jasa 
Yesus Kristus, Putra-Mu. Kami mohon terimalah dan 
kabulkanlah permohonan kami 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 
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 
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U. Dan bersama rohmu.  

 
SAAT HENING 

DOA SESUDAH KOMUNI  

 
I.    Marilah kita berdoa: 

I.   Ya Allah, kami yang telah dipuaskan oleh anugerah suci ini 
bersujud memohon kepada-Mu: Semoga sebagaimana berkat 
kematian Putra-Mu, Engkau membantu kami mengharapkan 
apa yang kami imani demikian pula berkat kebangkitan-Nya, 
Engkau membantu kami mencapai apa yang kami tuju. 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 
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I. Saudara sekalian, Perayaan Ekaristi sudah selesai. 

 

 

U. Syukur kepada Allah. 

I. Marilah pergi! Kita diutus. 

U. Amin. 

   

LAGU PENUTUP: 

 

 


