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RITUS PEMBUKA 
 
LAGU PEMBUKA: Mbak Triem dan 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 
 
Kyrie: Buku HMHR hal. 556. 
  
MADAH KEMULIAAN   
K. Kemuliaan kepada Allah di surga. 
U. Dan damai di bumi kepada orang yang berkenan pada-Nya. 
K. Kami memuji Dikau 
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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 Bapa Yang Maha Pengasih, curahkanlah Roh Kudus-Mu 
kepada kami, agar kami dapat hidup bersatu sebagai sahabat-
sahabat Putra-Mu. Kami mohon, semoga dengan daya Roh-Mu 
itu, kami juga dapat menghasikan buah-buah iman dan cinta 
kasih dalam hidup kami sehari-hari. Dengan pengantaraan 
Yesus Kristus, Putra-Mu, Tuhan kami, yang bersama dengan 
Dikau dalam persatuan Roh Kudus, hidup dan berkuasa, Allah, 
sepanjang segala masa. Amin. 
 
LITURGI SABDA 
 

BACAAN I (Kis 10:25-26,34-35,44-48)  

          
"Karunia Roh Kudus dicurahkan ke atas bangsa-bangsa lain 

juga." 
                  
L. Bacaan dari Kisah Para Rasul: 
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Sekali peristiwa, ketika sampai di kota Kaisarea, Petrus masuk ke 
rumah Kornelius. Kornelius menyambutnya, dan sambil 
tersungkur dekat kaki Petrus, ia menyembahnya. Tetapi Petrus 
menegakkan dia serta berkata, "Bangunlah, aku hanya manusia 
biasa." Lalu mulailah Petrus berbicara, katanya "Sesungguhnya 
aku telah mengerti, bahwa Allah tidak membeda-bedakan orang. 
Setiap orang dari bangsa mana pun yang takut akan Allah dan 
yang mengamalkan kebenaran berkenan kepada-Nya. Ketika 
Petrus sedang berbicara, turunlah Roh Kudus ke atas semua 
orang yang mendengarkan pemberitaan itu. Dan semua orang 
beriman dari golongan bersunat yang waktu itu menyertai 
Petrus, tercengang-cengang, karena melihat bahwa karunia Roh 
Kudus dicurahkan ke atas bangsa-bangsa lain juga. Sebab 
mereka mendengar orang-orang itu berkata-kata dalam bahasa 
roh dan memuliakan Allah. Lalu Petrus bertanya, "Bolehkah 
mencegah orang-orang ini dibaptis dengan air, sedangkan 
mereka telah menerima Roh Kudus sama seperti kita?" Maka 
Petrus menyuruh mereka dibaptis dalam nama Yesus Kristus. 
Kemudian orang-orang itu meminta kepada Petrus, supaya ia 
tinggal beberapa hari lagi bersama-sama mereka. 
            
L. Demikianlah Sabda Tuhan 
 
U. Syukur kepada Allah. 
 
 
MAZMUR TANGGAPAN (PS 807): Oleh Mbak Niken 
 

 

https://4.bp.blogspot.com/-kA6v_wlhSb0/VT-hEpl2FRI/AAAAAAAACSk/5p2iBMkC2TM/s1600/mzm%2Bpaskah%2B6%2B(1).gif
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Mazmur: 
1. Nyanyikanlah lagu baru bagi Tuhan, sebab Ia telah melakukan 
karya-karya yang ajaib, keselamatan telah dikerjakan oleh 
tangan kanan-Nya oleh lengan-Nya yang kudus. 
2. Tuhan telah memperkenalkan keselamatan, yang datang dari 
pada-Nya, Ia telah menyatakan keadilan-Nya, di hadapan para 
bangsa. Ia ingat akan kasih dan kesetiaan-Nya terhadap kaum 
Israel. 
3. Segala ujung bumi telah melihat keselamatan yang datang dari 
Allah kita. Bersorak-sorailah bagi Tuhan, hai seluruh bumi, 
bergembiralah dan bermazmurlah! 
                            
BACAAN II  (1Yoh 4:7-10)  
 
            
"Allah adalah kasih." 
                      
L. Bacaan dari Surat Pertama Rasul Yohanes: 
 
                                                                       
Saudara-saudaraku yang terkasih, marilah kita saling mengasihi, 
sebab kasih itu berasal dari Allah, dan setiap orang yang 
mengasihi, lahir dari Allah dan mengenal Allah. Barangsiapa 
tidak mengasihi, ia tidak mengenal Allah, sebab Allah adalah 
kasih. Dalam hal inilah kasih Allah dinyatakan di tengah-tengah 
kita, yaitu bahwa Allah telah mengutus Anak-Nya yang tunggal 
ke dunia, supaya kita hidup oleh-Nya. Inilah kasih itu: Bukan kita 
yang telah mengasihi Allah, tetapi Allah yang telah mengasihi 
kita dan yang telah mengutus Anak-Nya sebagai silih bagi dosa-
dosa kita. 
                          
Demikianlah sabda Tuhan 
 
U. Syukur kepada Allah 
 
         
BAIT PENGANTAR INJIL 
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BACAAN INJIL (Yoh 15:9-17)  
    
       "Tidak ada kasih yang lebih besar daripada kasih seorang 

yang memberikan nyawanya untuk sahabat-sahabatnya." 
                      
I. Tuhan bersamamu 
 
U. Dan bersama rohmu 
 
I. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Yohanes: 
 
U. Dimuliakanlah Tuhan. 
 
I. Dalam amanat perpisahan-Nya Yesus berkata kepada murid-
murid-Nya, "Seperti Bapa telah mengasihi Aku, demikian juga 
Aku telah mengasihi kamu; tinggallah di dalam kasih-Ku itu. 
Jikalau kamu menuruti perintah-Ku, kamu akan tinggal di dalam 
kasih-Ku, seperti Aku menuruti perintah Bapa-Ku dan tinggal di 
dalam kasih-Nya. Semuanya itu Kukatakan kepadamu, supaya 
sukacita-Ku ada di dalam kamu dan sukacitamu menjadi penuh. 
Ini perintah-Ku, yaitu supaya kamu saling mengasihi, seperti 
Aku telah mengasihi kamu. Tidak ada kasih yang lebih besar 
daripada kasih seorang yang memberikan nyawanya untuk 

https://2.bp.blogspot.com/-W0R2W5PCyJI/VT-hFIrMA9I/AAAAAAAACSo/qmtaMaBfEo4/s1600/mzm%2Bpaskah%2B6%2B(2).gif
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sahabat-sahabatnya. Kamu adalah sahabat-Ku, jikalau kamu 
berbuat apa yang Kuperintahkan kepadamu. Aku tidak lagi 
menyebut kamu hamba, sebab hamba tidak tahu apa yang 
diperbuat oleh tuannya. Tetapi Aku menyebut kamu sahabat, 
karena Aku telah memberitahukan kepada kamu segala sesuatu 
yang telah Kudengar dari Bapa-Ku. Bukan kamu yang memilih 
Aku, tetapi Akulah yang memilih kamu. Dan Aku telah 
menetapkan kamu, supaya kamu pergi dan menghasilkan buah 
dan buahmu itu tetap, supaya apa yang kamu minta kepada Bapa 
dalam nama-Ku diberikan-Nya kepadamu. Inilah perintah-Ku 
kepadamu: Kasihilah seorang akan yang lain." 
 
Demikian Injil Tuhan. 
Terpujilah Kristus. 
     
HOMILI 
 
 
SYAHADAT PARA RASUL  
(Umat berdiri, kata-kata yang dicetak miring diucapkan 
sambil membungkuk) 
             
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  
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I.  Kristus bersabda, "Aku menyebut kamu sahabat karena Aku 
telah memberitahukan kepada kamu segala sesuatu yang telah 
Kudengar dari Bapa-Ku." Marilah kita memanjatkan doa-doa 
kita sebagai sahabat-Nya yang terkasih: 
        
L.  Bagi Sri Paus, para Uskup dan para Imam: Semoga Bapa 
memberkati dan meneguhkan Sri Paus, para Uskup dan para 
Imam dalam melaksanakan tugas perutusannya sebagai 
gembala-gembala yang baik penuh cinta kasih bagi semua orang 
demi pewartaan karya keselamatan Kristus. Marilah kita mohon: 
U. Dengarkanlah umat-Mu. 
   
L. Bagi para bangsa: Semoga Bapa menanamkan semangat cinta 
kasih di antara para bangsa agar terwujudlah di dunia ini 
suasana damai tenteram dan sejahtera, jauh dari permusuhan, 
perang dan saling membunuh. Marilah kita mohon: U. 
Dengarkanlah umat-Mu. 
 
L .Bagi para pengungsi: Semoga Bapa mengasihani dan 
menghibur mereka yang karena keadaan terpaksa mengungsi. 
Semoga para pengungsi dapat menemukan apa yang mereka 
perlukan, tangan-tangan yang mau menolong dan hati penuh 
cinta kasih. Marilah kita mohon: 
U. Dengarkanlah umat-Mu.  
 
 
L. Bagi mereka yang bekerja di bidang perawatan: Semoga Bapa 
memberkati para karyawan-karyawati perawatan orang sakit 
agar karya mereka sehari-hari membuat bahagia para pasien. 
Marilah kita mohon: U. Dengarkanlah umat-Mu. 
 
           
L. Bagi kita bersama: Semoga Bapa, membimbing agar kita dapat 
menjalani hidup kita dengan riang gembira dan damai sejahtera 
menuju kebahagiaan yang kekal. Marilah kita mohon: 
U. Dengarkanlah umat-Mu. 
 
    
I. Allah Bapa Yang Maha Pengasih, Engkau menjanjikan 
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kebahagiaan kepada kami jika kami saling menaruh cinta kasih. 
Berilah kami kekuatan untuk menempuh jalan yang tepat seturut 
teladan Yesus Kristus, 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. 
U. Amin.  
I. Damai Tuhan bersamamu 
U. Dan bersama rohmu.  
 
 
DOA SESUDAH KOMUNI  
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I. Marilah kita berdoa: 
 
I.  Ya Allah, kami bersyukur atas sakramen cinta kasih-Mu yang 
telah kami terima. Semoga kami semakin berkembang dalam 
cinta kasih terhadap Engkau dan sesama sampai kami 
Kauperkenankan menikmati kepenuhan cinta kasih-Mu di 
surga. Dengan pengantaraan Kristus, Tuhan kami. U. Amin. 
 
 
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 
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U. Syukur kepada Allah, Alleluya, alleluya. 

I. Marilah pergi, kita diutus. 

U. Amin.  

 

Salam Maria bersama 3 x dan Kemuliaan 

 

Lagu Penutup: oleh Mbak Triem dan Pak Poltak: 

 

Lagu Maria:  

 

   Regina cæli, lætare, alleluia: 

(Ratu surgawi, giranglah, alleluya) 

    R. Quia quem meruisti portare, alleluia, 
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(Sebab Dia yang sudi kau kandung, alleluya) 

    Resurrexit, sicut dixit, alleluia, 

(Telah bangkit dari mati, alleluya) 

    R. Ora pro nobis Deum, alleluia. 

(Kami mohon doamu, alleluya).  

        

1. Ya Ratu surga, sukalah, ya bersukalah, sudah lenyap 

sengsaramu, alleluya. Doakan kami, bunda.  

2. Sang Putra, buah rahimmu, ya bersukalah, sudah 

dibangkitkan Allah, alleluya. Doakan kami, bunda. 

3. Dan Dia bangkit abadi, ya bersukalah, Dialah Allah yang 

benar, alleluya. Doakan kami, bunda. 

4. Doamu pasti didengar, ya bersukalah, kami pun bangkit 

serta-Nya, alleluya. Doakan kami, bunda. 

 

 

 


