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RITUS PEMBUKA 
         
LAGU PEMBUKA: Pak Poltak dan Mbak Triem 
               

     
TANDA SALIB DAN SALAM  
 
I. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus 
U. Amin 
I.  Tuhan bersamamu 
U. Dan bersama rohmu 
  
PENGANTAR      
     
PERINGATAN PEMBAPTISAN   
 
I. Saudara-saudara, marilah kita menyatakan tobat kita pada awal 
perayaan ekaristi dengan mengenangkan peristiwa pembaptisan dengan 
menerima percikan air suci. 
 
I. Allah yang Mahakuasa, dampingilah umat-Mu dan (+) kuduskanlah air 
ini yang kami gunakan untuk memperingati karya penciptaan-Mu yang 
agung dan karya penebusan-Mu yang lebih agung lagi. 
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I. Engkau telah menciptakan air untuk menyuburkan ladang dan untuk 
mneyegarkan serta membersihkan tubuh kami. Engkau telah 
menggunakan air untuk melaksanakan rencana keselamatan-Mu, sebab 
lewat air Laut Merah Engkau membebaskan Umat Terpilih dari 
perbudakan; dengan air Engkau menghapuskan dahaga mereka di padang 
gurun. Air telah dikuduskan oleh Kristus ketika Ia dibaptis di Sungai 
Yordan. Dan dengan air pula, Engkau membarui hidup kami yang rapuh, 
yaitu dengan air baptis yang melahirkan hidup baru. Oleh karena itu, kami 
mohon: Semoga air ini mengingatkan kami akan pembaptisan yang telah 
kami terima. Semoga kami bersatu hati dan bergembira bersama saudara-
saudari kami, yang dibaptis di sekitar Hari Raya Paskah ini. Dengan 
pengantaraan Kristus, Tuhan kami.U. Amin. 
S. Aku melihat air mengalir* dari bait Allah di sebelah kanan alleluya; 
dan semua yang didatangi diselamatkan, dan berkata, alleluya, alleluya. 
[selesai] 
 
S. Pujilah Tuhan karena Ia baik 
U. karena belas kasihan-Nya kekal. 
S. Kemuliaan kepada Bapa, dan Putra, dan Roh Kudus. 
U. Seperti pada permulaan, sekarang selalu, dan sepanjang segala abad. 
Amin. 
 
atau 
 
Vidi aquam* egredientem de templo, 
a latere dextro, alleluia: 
et omnes, ad quos pervenit aqua ista, 
salvi facti sunt, et dicent, alleluia, alleluia. [selesai] 
 
S. Confitemini Domino quoniam bonus: 
U. Quoniam in saeculum misericordia eius. 
 
S. Gloria Patri, et Filio, et Spiritui Sancto: 
U. Sicut erat in principio, et nunc, et semper, 
et in saecula sæculorum. Amen. 
 
(Diulang dari awal sampai "Selesai". Sesudah absolusi, langsung 
menyusul MADAH KEMULIAAN) 
 
I. Semoga Allah yang mahakuasa mengasihani kita, - mengampuni dosa 
kita, - dan mengantar kita ke hidup yang kekal. 
U. Amin 
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MADAH KEMULIAAN (PS 343) 
         
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 Ya Allah, dalam diri Yesus Kristus, Putra-Mu yang telah wafat dan 
bangkit, Engkau telah membuka jalan keselamatan bagi kami. Kami 
mohon, berilah kami keberanian untuk mengikuti jejak-Nya, mencintai 
sesama secara tulus kendati harus disertai dengan pengorbanan. 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 (Kis 4:8-12)   
          
"Hanya Yesuslah sumber keselamatan." 
                  
L. Bacaan dari Kisah Para Rasul: 
 
Tatkala dihadapkan Mahkamah Agama Yahudi karena telah 
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menyembuhkan seorang lumpuh, Petrus, yang penuh dengan Roh Kudus 
berkata, "Hai pemimpin-pemimpin umat dan tua-tua, jika kami sekarang 
harus diperiksa karena suatu kebajikan kepada seorang sakit dan harus 
menerangkan dengan kuasa manakah orang itu disembuhkan, maka 
ketahuilah oleh kamu sekalian dan oleh seluruh umat Israel, bahwa semua 
itu kami lakukan dalam nama Yesus Kristus, orang Nazaret, yang telah 
kamu salibkan, tetapi dibangkitkan Allah dari antara orang mati. Karena 
Yesus itulah orang ini sekarang berdiri dengan sehat di depan kamu. Yesus 
adalah batu yang dibuang oleh tukang-tukang bangunan yaitu kamu 
sendiri, namun ia telah menjadi batu penjuru. Dan keselamatan tidak ada 
di dalam siapapun juga selain di dalam Dia. 
            
L. Demikianlah Sabda Tuhan 
U. Syukur kepada Allah. 
 
MAZMUR TANGGAPAN (PS 824): Mbak Niken 

 
 
Mazmur: 
1. Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Ia baik! Kekal abadi kasih setia-
Nya! Lebih baik berlindung pada Tuhan, daripada percaya kepada 
manusia. Lebih baik berlindung pada Tuhan daripada percaya kepada 
para bangsawan. 
2. Aku bersyukur kepada-Mu, sebab Engkau telah menjawab aku dan 
telah menjadi keselamatanku. Batu yang dibuang oleh tukang-tukang 
bangunan, telah menjadi batu penjuru. Hal itu terjadi dari pihak Tuhan, 
suatu perbuatan ajaib di mata kita. 
3. Diberkatilah Dia yang datang dalam nama Tuhan! Kami memberkati 
kamu dari dalam rumah Tuhan. Allahkulah Engkau, aku hendak 
bersyukur kepada-Mu, Allahku, aku hendak meninggikan Dikau. 
Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Ia baik! Kekal abadi kasih setia-Nya. 
                            

https://3.bp.blogspot.com/-DopzZg_Dcec/VSPdt3YOIEI/AAAAAAAACQw/cUpUFXedoNs/s1600/Mzm%2BPaskah%2B4%2B(1).gif
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BACAAN II  (1Yoh 3:1-2)  
           
"Kita melihat Yesus dalam keadaan-Nya yang sebenarnya." 
                      
L. Bacaan dari Surat Pertama Rasul Yohanes: 
                                                                       
 
Saudara-saudara terkasih, lihatlah, betapa besarnya kasih yang 
dikaruniakan Bapa kepada kita, sehingga kita disebut anak-anak Allah, 
dan memang kita adalah anak-anak Allah. Karena itu dunia tidak 
mengenal kita, sebab dunia tidak mengenal Allah. Saudara-saudaraku 
yang terkasih, sekarang kita adalah anak-anak Allah, tetapi belum nyata 
bagaimana keadaan kita kelak. Akan tetapi kita tahu bahwa apabila 
Kristus menyatakan diri-Nya, kita akan menjadi sama seperti Dia, sebab 
kita akan melihat Dia dalam keadaan-Nya yang sebenarnya. 
                          
Demikianlah sabda Tuhan 
 
U. Syukur kepada Allah 
 
         
BAIT PENGANTAR 

INJIL  
 

 
 
BACAAN INJIL (Yoh 10:11-18)  
      
"Gembala yang baik memberikan nyawanya bagi domba-dombanya." 
                   
I. Tuhan bersamamu 
U. Dan bersama rohmu 

https://2.bp.blogspot.com/-tLaN1u4LodE/VSPd61WNdqI/AAAAAAAACQ4/oVcKtwh3IvM/s1600/Alleluya%2B959.gif
https://1.bp.blogspot.com/-J3TgccPgnkg/VSPd7R99zkI/AAAAAAAACQ8/6FJHsqDWRs4/s1600/BPI%2B4%2BPaskah%2BB.gif
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I. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Yohanes: 
U. Dimuliakanlah Tuhan. 
 
I. Pada suatu hari Yesus berkata kepada orang-orang Farisi, "Akulah 
gembala yang baik. Gembala yang baik memberikan nyawanya bagi 
domba-dombanya; sedangkan seorang upahan yang bukan gembala, dan 
yang bukan pemilik domba-domba itu sendiri, ketika melihat serigala 
datang, meninggalkan domba-domba itu lalu lari, sehingga serigala itu 
menerkam dan mencerai-beraikan domba-domba itu. Ia lari karena ia 
seorang upahan dan tidak memperhatikan domba-domba itu. Akulah 
gembala yang baik. Aku mengenal domba-domba-Ku dan domba-domba-
Ku mengenal Aku sama seperti Bapa mengenal Aku dan Aku mengenal 
Bapa, dan Aku memberikan nyawa-Ku bagi domba-domba-Ku. Ada lagi 
pada-Ku domba-domba lain, yang bukan dari kandang ini; domba-domba 
itu harus Kutuntun juga; mereka akan mendengarkan suara-Ku dan 
mereka akan menjadi satu kawanan dengan satu gembala! Bapa 
mengasihi Aku, oleh karena Aku memberikan nyawa-Ku untuk 
menerimanya kembali. Tidak seorang pun mengambilnya dari pada-Ku, 
melainkan Aku memberikannya menurut kehendak-Ku sendiri. Aku 
berkuasa memberikannya dan berkuasa mengambilnya kembali. Inilah 
tugas yang Kuterima dari Bapa-Ku." 
 
     
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 
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para kudus, pengampunan dosa, kebangkitan badan, kehidupan kekal. 
Amin    
     
DOA UMAT   
  
I.  Yesus bersabda, "Akulah pintu: barangsiapa masuk melalui Aku, ia 
akan selamat." Marilah berdoa dengan percaya sepenuhnya kepada Allah 
Bapa di surga dengan pengantaraan Yesus. 
        
L.  Bagi Sri Paus, para Uskup, serta para pemimpin umat: Semoga Bapa 
memberkati Sri Paus, para Uskup, para Imam dan para pemimpin umat-
Mu agar hidup mereka semakin menyerupai Kristus. Semoga mereka 
sungguh memiliki semangat pengabdian yang sejati, kebenaran yang 
menyelamatkan, serta penuh kasih terhadap setiap orang. Marilah kita 
mohon, … 
U. Dengarkanlah umat-Mu. 
       
L. Bagi para pemimpin masyarakat: Semoga Bapa membimbing para 
pemimpin masyarakat agar mengikuti jejak Putra-Mu dan sanggup 
berjerih payah berusaha membawa masyarakat menuju kesejahteraan 
umum. Marilah kita mohon. 
U. Dengarkanlah umat-Mu. 
   
L. Bagi semua orang Kristiani di mana saja: Semoga semua orang 
kristiani menjadi satu kawanan, satu jemaat Allah yang Kudus. Dan 
berkat cara hidup kita yang konsekuen dan setia kepada Kristus, semoga 
saudara-saudari yang kehilangan imannya tertarik untuk kembali kepada 
Kristus dalam Gereja Katolik. Marilah kita mohon: 
U. Dengarkanlah umat-Mu. 
           
L. Bagi kita sendiri: Semoga Bapa, membukakan mata hati dan budi kita 
terhadap kebutuhan Gereja akan tenaga-tenaga. Marilah kita mohon: 
U. Dengarkanlah umat-Mu. 
 
Kita berdoa untuk kesejahteraan jiwa para Prajurit kecelakaan 
kapal selam Nanggala 
 
I. Allah Bapa kami sumber kehidupan dan kegiatan, kami bersyukur 
Kauperkenankan ikut serta dalam kehidupan ilahi-Mu serta karya 
penggembalaan Putra-Mu. Berilah kami kekuatan agar selalu setia dalam 
perkara-perkara kecil dan sepenuh hati untuk menjalankan kehendak-
Mu. Dengan pengantaraan Kristus, Tuhan kami. 
U. Amin.    
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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 
U. Dan bersama rohmu. 
 
SAAT HENING  
   
DOA SESUDAH KOMUNI  

 
I. Marilah kita berdoa: 
I.  Ya Allah, kami bersyukur kepada-Mu karena Putra-Mu telah 
mengorbankan diri-Nya demi keselamatan kami. Kuatkanlah iman dan 
harapan kami akan hidup kekal yang merupakan buah dari pengorbanan 
Putra-Mu. Sebab Dialah Tuhan, Pengantara kami. 
U. Amin.  
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RITUS PENUTUP 
 
BERKAT MERIAH  
I. Tuhan bersamamu 
U. Dan bersama rohmu 
I. Semoga karena kebangkitan Sang Putra Tunggal, Allah 
menganugerahkan rahmat penebusan dan berkat kepada Saudara yang 
telah diangkat menjadi anak-Nya. 
U. Amin. 
I.  Semoga Saudara ikut menikmati kebahagiaan abadi bersama dengan 
Kristus yang telah menebus dan membebaskan Saudara. 
U. Amin. 
I. Saudara telah dibangkitkan lewat pembaptisan; semoga setelah 
mengamalkan hidup yang benar di dunia ini, Saudara disambut Kristus 
di tanah air surgawi. 
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: Pak Poltak dan Mbak Triem 
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