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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 
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I. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan dari Tuhan kita 
Yesus Kristus, bersamamu. 
U. Dan bersama rohmu 
    
PENGANTAR 
       
SERUAN TOBAT 
               
MADAH KEMULIAAN  
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 Bapa yang Mahaagung dan kekal, berkat misteri Pentakosta, 
Engkau menguduskan Gereja-Mu di antara para bangsa dengan segala 
bahasa. Sebarluaskanlah anugerah Roh Kudus ke seluruh dunia. 
Ulangilah mukjizat Pentakosta: Sentuhlah dengan Roh-Mu hati umat 
beriman, seperti yang Kaulakukan pada awal pewartaan Injil. 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 
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BACAAN I (Kis 2:1-11)  
"Semua dipenuhi Roh Kudus dan mulai berbicara."            
L. Bacaan dari Kisah Para Rasul:     
  
Ketika tiba hari Pentakosta, semua orang yang percaya akan Yesus 
berkumpul di satu tempat. Tiba-tiba turunlah dari langit suatu bunyi 
seperti tiupan angin keras yang memenuhi seluruh rumah di mana mereka 
duduk. Lalu tampaklah kepada mereka lidah-lidah seperti nyala api 
bertebaran dan hinggap pada mereka masing-masing. Maka penuhlah 
mereka dengan Roh Kudus.  
 
Lalu mereka mulai berkata-kata dalam bahasa-bahasa lain, seperti yang 
diilhamkan oleh Roh itu kepada mereka untuk dikatakan. Waktu itu di 
Yerusalem berkumpul orang-orang Yahudi yang saleh dari segala bangsa 
di bawah kolong langit. Ketika turun bunyi itu, berkerumunlah orang 
banyak. Mereka bingung karena masing-masing mendengar rasul-rasul 
itu berbicara dalam bahasa mereka. Mereka semua tercengang-cengang 
dan heran, lalu berkata, “Bukankah semua yang berbicara itu orang 
Galilea?  
 
Bagaimana mungkin kita masing-masing mendengar mereka berbicara 
dalam bahasa kita sendiri, yaitu bahasa yang kita pakai di negeri asal kita? 
Kita orang Partia, Media, Elam, kita penduduk Mesopotamia, Yudea dan 
Kapadokia, Pontus, dan Asia, Frigia dan Pamfilia, Mesir dan daerah-
daerah Libia yang berdekatan dengan Kirene, pendatang-pendatang 
Roma, baik orang Yahudi maupun penganut agama Yahudi, orang Kreta 
dan orang Arab; kita semua mendengar mereka berbicara dalam bahasa 
kita sendiri, tentang perbuatan-perbuatan besar yang dilakukan oleh 
Allah.       
L. Demikianlah Sabda Tuhan 
U. Syukur kepada Allah. 
    
MAZMUR TANGGAPAN (PS 828; Mzm 104:1a.24,31.34,29.30; Ul: bdk. 
Mzm 104:30): Sdra. Hiero. 
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Ayat oleh Pemazmur (pola lagu harap lihat ayat mzm PS 801) 
 
1. Pujilah Tuhan, hai jiwaku! Tuhan, Allahku, Engkau sangat besar! Betapa 
banyak perbuatan-Mu, ya Tuhan, sekaliannya Kaujadikan dengan 
kebijaksanaan, bumi penuh dengan ciptaan-Mu.  
 
2. Biarlah kemuliaan Tuhan tetap untuk selama-lamanya, biarlah Tuhan 
bersukacita karena perbuatan-perbuatan-Nya! Biarlah renunganku manis 
kedengaran kepada-Nya! Aku hendak bersukacita karena Tuhan. 
                                   
BACAAN II  (Gal 5:16-25)            „Buah-buah Roh.“         
                
L. Bacaan dari Surat Rasul Paulus kepada Jemaat di Galatia:    
                                                                  
Saudara-saudara, hiduplah oleh Roh, maka kamu tidak akan menuruti 
keinginan daging. Sebab keinginan daging berlawanan dengan keinginan 
Roh, dan keinginan Roh berlawanan dengan keinginan daging karena 
keduanya bertentangan sehingga setiap kali kamu tidak melakukan apa 
yang kamu kehendaki. Tetapi kalau kamu membiarkan diri dipimpin oleh 
Roh, kamu tidak hidup di bawah hukum Taurat. Perbuatan daging telah 
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nyata, yaitu: percabulan, kecemaran, hawa nafsu, penyembahan berhala, 
sihir, perseteruan, percekcokan, iri hati, amarah, kepentingan diri sendiri, 
percideraan, roh pemecah dan kedengkian, kemabukan, pesta pora dan 
sebagainya. Terhadap semuanya itu kamu kuperingatkan seperti yang 
telah kulakukan dahulu bahwa barangsiapa melakukan hal-hal yang 
demikian, ia tidak akan mendapat bagian dalam Kerajaan Allah.  
 
Sebaliknya buah Roh ialah: kasih, sukacita, damai sejahtera, 
kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, sikap lemah 
lembut dan penguasaan diri. Tidak ada hukum yang menentang hal-
hal itu. Barangsiapa menjadi milik Kristus Yesus, ia telah menyalibkan 
daging dengan segala hawa nafsu dan keinginannya. Jikalau kita hidup 
oleh Roh, baiklah hidup kita juga dipimpin oleh Roh.                        
Demikianlah sabda Tuhan 
U. Syukur kepada Allah 
          
SEKUENSIA: MADAH PENTAKOSTA (PS 569) 
 
1. Ya Roh Kudus, datanglah, dari surga, sinarkan pancaran cahaya-Mu. 
2. Suluh hati, datanglah, Bapa kaum yang lemah, pemberi anugerah. 
3. Kau penghibur ulungku, Kau sahabat jiwaku, penyejukku yang lembut. 
4. Kausegarkan yang lelah, Kau tenangkan yang resah; Kau melipur yang 
sendu. 
5. O Cahaya yang cerah, datang dan penuhilah hati kaum beriman. 
6. Tanpa kekuasaan-Mu, hampa daya umat-Mu; hanya noda adanya. 
7. Yang cemar bersihkanlah, yang kersang siramilah, yang terluka 
pulihkanlah. 
8. Yang keras lunakkanlah, yang beku cairkanlah, yang sesat arahkanlah. 
9. Limpahilah umat-Mu yang percaya pada-Mu: sapta karunia-Mu. 
10. Dan curahkan anugrah: akhir hidup bahagia sukacita tak henti. Amin. 
Alleluya. 
        
BAIT PENGANTAR INJIL (PS 964)  
Alleluya 
 
Ayat: Datanglah, Roh Kudus, penuhilah hati kaum beriman, 
          Dan nyalakanlah di dalamnya api cinta-Mu. 
 
 
BACAAN INJIL (Yoh 15:26-27; 16:12-15)    
 
„Ia akan memimpin kamu ke dalam seluruh kebenaran.“                     
I. Tuhan bersamamu 
U. Dan bersama rohmu 
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I. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Yohanes: 
U. Dimuliakanlah Tuhan. 
 
I. Dalam amanat perpisahan-Nya, Yesus berkata kepada murid-murid-
Nya, "Jikalau Penghibur yang akan Kuutus dari Bapa datang, yaitu Roh 
Kebenaran yang keluar dari Bapa, Ia akan bersaksi tentang Aku. Tetapi 
kamu juga harus bersaksi, karena kamu dari semula bersama-sama 
dengan Aku." Masih banyak hal yang harus Kukatakan kepadamu, tetapi 
sekarang kamu belum dapat menanggungnya. Tetapi apabila Roh 
Kebenaran datang, Ia akan memimpin kamu ke dalam seluruh kebenaran; 
sebab Ia tidak akan berkata-kata dari diri-Nya sendiri, tetapi segala 
sesuatu yang didengar-Nya, itulah yang akan dikatakan-Nya, dan Ia akan 
memberitakan kepadamu hal-hal yang akan datang. Ia akan memuliakan 
Aku, sebab Ia akan memberitakan kepadamu apa yang Dia terima dari 
pada-Ku. Segala sesuatu yang Bapa punya, adalah kepunyaan-Ku, sebab 
itu Aku berkata: Ia akan memberitakan kepadamu apa yang Dia terima 
dari pada-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 
para kudus, pengampunan dosa, kebangkitan badan, kehidupan kekal. 
Amin.      
 
DOA UMAT 
 
I.     Ya Bapa di surga, bersama dengan Putra-Mu Engkau telah mengutus 
Roh Kudus kepada seluruh Gereja. Maka pada hari ini kami bersyukur 
kepada-Mu dan berdoa: 
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L.    Bagi Umat Allah: Semoga Bapa menghibur dan menggembirakan hati 
umat-Nya dengan Roh Kudus, Sang Penghibur. Utuslah Roh-Mu, ya 
Tuhan..... 
U.    Dan jadi baru seluruh muka bumi. 
 
L.    Bagi para pemimpin bangsa-bangsa: Semoga Bapa mendorong para 
pemimpin bangsa-bangsa, agar mengusahakan dan membina damai 
sejahtera serta kerukunan. Utuslah Roh-Mu, ya Tuhan..... 
U.   Dan jadi baru seluruh muka bumi. 
 
L.  Bagi mereka yang lemah: Semoga Bapa menguatkan mereka yang 
lemah, mencairkan hati yang beku, dan membarui mereka berkat 
kedatangan Roh-Nya. Utuslah Roh-Mu, ya Tuhan..... 
U.   Dan jadi baru seluruh muka bumi. 
 
L.    Bagi kita sendiri: Semoga Bapa mencurahkan lagi kepada kami 
semangat yang telah kami terima dalam pembaptisan dan krisma, dan 
semoga kami semakin mendalami serta menghayati iman kami. Utuslah 
Roh-Mu, ya Tuhan..... 
U.    Dan jadi baru seluruh muka bumi. 
 
I.   Allah Bapa yang mahakudus, berkat Roh Kudus yang ada dalam diri 
kami, kami berseru kepada-Mu, “Ya Bapa.” Maka kabulkanlah 
permohonan kami dan utuslah Roh Kudus-Mu untuk menjiwai 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. 
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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  
 
I. Marilah kita berdoa: 
I. Allah Bapa kami yang Mahakudus, penuhilah kiranya janji Putra-Mu 
dan utuslah Roh-Mu. Semoga Roh-Mu mengungkapkan arti korban ini 
kepada kami dan membukakan pintu masuk kebenaran-Mu bagi kami. 
Dengan pengantaraan Kristus, Tuhan kami. 
U. Amin.   
   
RITUS PENUTUP     
BERKAT MERIAH  
I. Tuhan bersamamu 
 
U. Dan bersama rohmu 
I.  Saudara sekalian, Allah, pangkal cahaya sejati, telah menerangi hati 
para murid dengan mencurahkan Roh Penghibur. Semoga Ia 
menggembirakan hati Saudara dengan berkat-Nya dan melimpahi 
Saudara dengan karunia Roh Kudus.  
U. Amin. 
 
I.  Semoga api Roh Kudus, yang membakar hati para murid Yesus 
menyucikan hati Saudara dan menghalau segala kecenderungan yang 
jahat.  
U. Amin. 
 
I.  Semoga Roh Kudus, yang mempersatukan aneka bahasa dalam 
pengakuan iman yang sama, membuat Saudara bertekun dalam iman dan 
karenanya kelak menikmati kebahagiaan yang Saudara harapkan. 
U. Amin.  
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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: Mengalirlah Kuasa Roh Kudus: Video telah 

disiapkan oleh Pak Poltak 


