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RITUS PEMBUKA 
 
LAGU PEMBUKA: Pak 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 
   
TUHAN KASIHANILAH KAMI | Buku Misa HR. Hal. 
491. 
 
Semoga Allah yang mahakuasa mengasihani kita, mengampuni 
dosa kita dan menghantar kita ke hidup yang kekal. Amin. 
 
MADAH KEMULIAAN 
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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 

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:  
 
I  Allah yang Maharahim, dalam perayaan pesta Paskah ini 
Engkau menyalakan iman umat yang dikuduskan bagi-Mu. 
Tambahkanlah rahmat yang telah Engkau anugerahkan agar 
kami semua semakin memahami betapa agung pembaptisan 
yang menyucikan kami, betapa luhur Roh yang melahirkan kami 
kembali, dan betapa mulia darah yang menebus kami. Dengan 
pengantaraan Yesus Kristus, Putra-Mu, Tuhan kami, yang 
bersama Dikau, dalam persatuan Roh Kudus, hidup dan 
berkuasa kini dan sepanjang masa. U. Amin. 
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LITURGI SABDA 
 
BACAAN I (Kis 4:32-35) 

"Kumpulan orang yang percaya itu sehati dan sejiwa." 
 
L. Bacaan dari Kisah Para Rasul:  
        
Kumpulan orang yang telah percaya akan Yesus sehati dan 
sejiwa. Dan tidak seorang pun yang berkata bahwa sesuatu dari 
kepunyaannya adalah miliknya sendiri, tetapi segala sesuatu 
adalah kepunyaan mereka bersama. Dan dengan kuasa yang 
besar rasul-rasul memberi kesaksian tentang kebangkitan Tuhan 
Yesus, dan mereka semua hidup dalam kasih karunia yang 
melimpah-limpah. Di antara mereka tidak ada seorang pun yang 
berkekurangan. Karena semua orang yang mempunyai tanah 
atau rumah, menjual kepunyaannya itu, dan hasil penjualan itu 
mereka bawa dan mereka letakkan di depan kaki rasul-rasul; lalu 
dibagi-bagikan kepada setiap orang sesuai dengan keperluannya. 
  
L. Demikianlah Sabda Tuhan 
U. Syukur kepada Allah. 
   
MAZMUR TANGGAPAN: Mbak Nieken 

 
 
Mazmur: 
 
1. Biarlah Israel berkata, "Kekal abadi kasih setia-Nya!" Biarlah 
kaum Harun berkata, "Kekal abadi kasih setia-Nya!" Biarlah 
orang yang takwa pada Tuhan berkata, "Kekal abadi kasih setia-
Nya!" 
 
2. Tangan kanan Tuhan berkuasa meninggikan, tangan kanan 
Tuhan melakukan keperkasaan. Aku tidak akan mati, tetapi 

https://1.bp.blogspot.com/-KVA3YvM7HOs/VSH4VVk3UCI/AAAAAAAACPk/m9QoNUi1PQw/s1600/ii.gif
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hidup, dan aku akan menceritakan perbuatan-perbuatan Tuhan. 
Tuhan telah menghajar aku dengan keras, tetapi Ia tidak 
menyerahkan daku kepada maut. 
 
3. Batu yang dibuang oleh tukang-tukang bangunan telah 
menjadi batu penjuru. Hal itu terjadi dari pihak Tuhan, suatu 
perbuatan ajaib di mata kita. Inilah hari yang dijadikan Tuhan, 
marilah kita bersorak-sorai dan bersukacita karenanya. 
 
BACAAN II  (1Yoh 5:1-6) 
 
"Semua yang lahir dari Allah mengalahkan dunia." 
 
L.  Bacaan dari Surat Pertama Rasul Yohanes: 
    
Saudara-saudaraku yang terkasih, setiap orang yang percaya 
bahwa Yesus adalah Kristus, lahir dari Allah; dan setiap orang 
yang mengasihi Dia yang melahirkan, mengasihi juga Dia yang 
lahir dari pada-Nya. Inilah tandanya, bahwa kita mengasihi 
anak-anak Allah, yaitu apabila kita mengasihi Allah serta 
melakukan perintah-perintah-Nya. Sebab inilah kasih kepada 
Allah, yaitu, bahwa kita menuruti perintah-perintah-Nya. Dan 
perintah-perintah-Nya itu tidak berat, sebab semua yang lahir 
dari Allah mengalahkan dunia. Dan inilah kemenangan yang 
mengalahkan dunia, yakni iman kita. Tidak ada orang yang 
mengalahkan dunia, selain dia yang percaya bahwa Yesus adalah 
Anak Allah! Dia inilah yang telah datang dengan air dan darah, 
yaitu Yesus Kristus; bukan saja dengan air tetapi dengan air dan 
darah. Dan Rohlah yang memberi kesaksian, karena Roh adalah 
kebenaran. 
   
L. Demikianlah Sabda Tuhan 
 
U. Syukur kepada Allah 
 
    
SEKUENSIA (fakultatif pada Minggu Paskah II - umat duduk 
-PS 518) 
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Victimae paschali laudes immolent Christiani. Agnus redemit 
oves: Christus innocens Patri reconciliavit peccatores. Mors et 
vita duello conflixere mirando: dux vitae mortuus, regnat vivus. 
Dic nobis Maria, quid vidisti in via? Sepulcrum Christi viventis, 
et gloriam vidi resurgentis: Angelicos testes, sudarium, et 
vestes. Surrexit Christus spes mea: praecedet suos in Galilaeam. 
Scimus Christum surrexisse a mortuis vere: tu nobis, victor Rex, 
miserere. Amen. Alleluia.  
 
atau  
 
Hai umat Kristen, pujilah Kristus, Sang Kurban Paskah. Cempe 
menebus domba: Kristus yang tak berdosa mendamaikan kita 
dengan Bapa. Maut dan kehidupan dahsyat saling menyerang: 
Sang Hidup yang mati, bangkit jaya. Katakan, Maria, yang 
kaulihat di jalan! Kubur dan kemuliaan Sang Kristus yang 
hidup serta bangkit: Saksi malaikat, kain peluh dan kafan. 
Kristus, harapanku bangkit, mendahului ke Galilea. Kita yakin 
Kristus bangkit dari kematian: Kau Raja Pemenang, 
kasihanilah.                   
   
BAIT PENGANTAR INJIL (Luk 24:32; PS 955) Mbak 
Triem 

 
 
BACAAN INJIL (Yoh 20:19-31)  

https://2.bp.blogspot.com/-v-jpOMAd-Qs/VSH4ojn_prI/AAAAAAAACPs/Vz_uFhpTias/s1600/2.gif
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"Delapan hari kemudian Yesus datang." 
 
I. Tuhan bersamamu 
 
U. Dan bersama rohmu 
 
I. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Yohanes 
 
U. Dimuliakanlah Tuhan. 
 
I. Setelah Yesus wafat di salib, pada malam pertama sesudah hari 
Sabat, berkumpullah murid-murid Yesus di suatu tempat dengan 
pintu-pintu yang terkunci karena mereka takut kepada orang-
orang Yahudi. Pada waktu itu datanglah Yesus, berdiri di tengah-
tengah mereka dan berkata, "Damai sejahtera bagi kamu!" 
Sesudah berkata demikian, Yesus menunjukkan tangan dan 
lambung-Nya kepada mereka. Murid-murid itu bersukacita 
ketika mereka melihat Tuhan. Maka kata Yesus sekali lagi, 
"Damai sejahtera bagi kamu! Sama seperti Bapa mengutus Aku, 
demikian juga sekarang Aku mengutus kamu." Dan sesudah 
berkata demikian, Yesus menghembusi mereka dan berkata, 
"Terimalah Roh Kudus. Jikalau kamu mengampuni dosa orang, 
dosanya diampuni, dan jikalau kamu menyatakan dosa orang 
tetap ada, dosanya tetap ada." Pada waktu Yesus datang itu 
Tomas, seorang dari kedua belas murid, yang juga disebut 
Didimus, tidak ada bersama-sama mereka. Maka kata murid-
murid yang lain kepada-Nya, "Kami telah melihat Tuhan!" Tetapi 
Tomas berkata kepada mereka "Sebelum aku melihat bekas paku 
pada tangan-Nya, dan sebelum aku mencucukkan jariku ke 
dalam bekas paku itu, dan mencucukkan tanganku ke dalam 
lambung-Nya, sekali-kali aku tidak akan percaya." Delapan hari 
kemudian murid-murid Yesus berada kembali dalam rumah itu, 
dan Tomas bersama-sama dengan mereka. Sementara pintu-
pintu terkunci, Yesus datang. Ia berdiri di tengah-tengah mereka 
dan berkata, "Damai sejahtera bagi kamu!" Kemudian Yesus 
berkata kepada Tomas, "Taruhlah jarimu di sini dan lihatlah 
tangan-Ku. Ulurkanlah tanganmu dan cucukkan ke dalam 
lambung-Ku, dan jangan engkau tidak percaya lagi, melainkan 
percayalah!" Tomas menjawab kepada-Nya, "Ya Tuhanku dan 
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Allahku!" Kata Yesus kepadanya, "Karena engkau telah melihat 
Aku, maka engkau percaya. Berbahagialah mereka yang tidak 
melihat, namun percaya." Memang masih banyak tanda lain 
yang dibuat Yesus di depan mata murid-murid-Nya, yang tidak 
tercatat dalam kitab ini. Tetapi semua yang tercantum di sini 
telah dicatat supaya kamu percaya bahwa Yesuslah Mesias, Anak 
Allah, dan supaya oleh imanmu kamu memperoleh hidup dalam 
nama-Nya. 
 
I: Demikianlah Injil Tuhan 
 
U: Terpujilah Kristus.   
  
HOMILI    
SYAHADAT PARA RASUL  
             
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.   Kristus telah bangkit dan bersabda kepada para murid, 
"Damai sejahtera bagi kamu! Sama seperti Bapa mengutus Aku, 
demikian juga sekarang Aku mengutus kamu." Marilah kita 
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berdoa kepada Bapa yang telah mengutus Putra-Nya demi 
keselamatan dan kesejahteraan kita:   

  
L. Bagi para gembala umat beriman: Semoga para gembala umat 
beriman mempergunakan daya penyembuhan, pengampunan 
dan pendamaian yang dipercayakan oleh Yesus kepada mereka 
untuk mengabdi Umat Allah dan melayani orang-orang yang 
mencari kebenaran. Marilah kita mohon,...U. Dengarkanlah 
umat-Mu.   

 
L. Bagi persekutuan bangsa kita: Semoga Bapa memberkati 
bangsa kita, semoga tercapailah rekonsiliasi dalam masalah-
masalah yang masih memecah-belah bangsa kami, semoga baik 
para pemimpin maupun rakyat percaya akan hari depan yang 
dibangun atas dasar keadilan dan perdamaian. Marilah kita 
mohon,..U. Dengarkanlah umat-Mu.   

  
L. Bagi dunia yang berada dalam cengkeraman perang dan 
kekerasan, kecurangan dan penyalahgunaan kekuasaan, secara 
khusus kita berdoa bagi saudara/i di Ukraina, Suriah dan Mesir: 
Semoga senjata-senjata perang tidak dipergunakan lagi di 
seluruh dunia, sehingga kasih dan persaudaraan menang atas 
kebencian dan kekerasan. Marilah kita mohon,.. U. 
Dengarkanlah umat-Mu.   

  
L.  Bagi mereka yang sedang sakit, menderita dan mengalami 
cobaan hidup: Semoga mereka yang sedang menderita tetap 
percaya kepada Tuhan, Sang Penyembuh dan Pemberi hidup. 
Marilah kita mohon,.....U. Dengarkanlah umat-Mu.  

   
L.  Bagi umat di paroki kita ...... dan di tempat-tempat lain: 
Semoga iman kepada Yesus menuntun kita sehingga dapat 
mempercayai kebaikan orang lain dan dipersatukan dalam cinta 
kasih-Nya. Marilah kita mohon,.....U. Dengarkanlah umat-Mu. 
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Kita berdoa bagi saudari kita Chika yang berulang tahun, semoga 
berkat dan rahmat Tuhan menyertainya dan dilimpahi dengan 
rahmat kesehatan dan kesehatan dalam studinya. 

Pada kesempatan ini, mari kita berdoa secara khusus untuk 
korban bencana alam di NTT: 

Bagi yang meninggal dunia, semoga oleh kasih dan kerahiman 
Bapa, dosa-dosa mereka diampuni dan mereka diperkenankan 
diterima dalam kebahagiaan di Surga. Juga bagi saudara-
saudara dari keluarga kita yang telah meninggal, semoga Bapa 
menerima mereka dalam sukacita abadi di Surga. 

Bagi korban yang masih hidup, semoga oleh rahmat kebangkitan 
Kristus, semua orang yang kehilangan rumah, anggota dan 
segala sesuatu dilimpahi harapan, iman dan cinta, agar ditengah 
kesulitan hidup mereka, mereka tetap berjuang untuk bangkit 
memulai hidup baru. 

 
I. Allah Bapa yang Maharahim, Putra-Mu yang bangkit telah 
menyatakan belas kasih-Mu. Semoga kerukunan di antara kami 
dan cinta kasih antar kami, menjadi tanda bagi semua orang 
yang menyaksikan cara hidup kami, bahwa Engkau berbelas 
kasih kepada siapa pun. 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 
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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.  

MADAH PUJIAN  

 
1. Inilah hari bahagia, Tuhanlah Sang Penciptanya. Gembira 
s'luruh dunia; mengagumkan karya-Nya. 
2. Lenyap derita dunia dan hilang maut yang kejam. T'lah 
bangkit Yesus, Tuhanmu, membawa hidup bagimu. 
3. Lambungkan puji bagi-Nya: nyanyian baru yang megah. 
Bersukalah, hai dunia, sebab ajaib karya-Nya.  
          
DOA SESUDAH KOMUNI  
 
I. Marilah kita berdoa: 
I.   Ya Allah, Engkau telah hadir di tenagh-tengah kami ,melalui 
Yesus Kristus, Putera-Mu, yang telah bangkit dengan jaya. 
Semoga, kami selalu menyadari bahwa kini Ia hidup, hadir dan 
selalu menyertai kami hingga kami mencapai kebahagiaan 
surgawi yang telah Kaujanjikan. Sebab, Dialah Tuhan dan 
Pengantara kami. U. Amin.  
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RITUS PENUTUP 
 
BERKAT MERIAH  
 
I. Tuhan bersamamu 
U. Dan bersama rohmu 
I. Semoga berkat perayaan Paskah hari ini Allah yang 
mahakuasa memberkati Saudara dan melindungi Saudara dari 
segala bahaya dosa. U. Amin. 
 
I. Semoga Allah, yang memulihkan hidup Saudara lewat 
kebangkitan Putra Tunggal-Nya, memenuhi hati Saudara 
dengan karunia-karunia abadi. 
U. Amin. 
I. Semoga sesudah memperingati hari-hari sengsara Tuhan dan 
merayakan pesta Paskah dengan gembira, Saudara diantar 
Tuhan memasuki pesta sukacita abadi. 
U. Amin. 
I. Dan 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. Alleluya, 
alleluya 
U. Syukur kepada Allah, Alleluya, alleluya. 
I. Marilah pergi, kita diutus. 
U. Amin.  
             
LAGU PENUTUP (PS 624, 524): Mbak Triem 
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