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PERAYAAN EKARISTI

24 Agustus 2014

UJUD MISA HARI INI / INTENTION OF TODAY’S MASS
Untuk memperingati dan mendoakan arwah:






Mrs. Mary Casper (Ibunda dari Fr. James Casper, SCJ)
yang meninggal hari Minggu, 17 Agustus 2014.
Ibu Ella Suri Soetiyono yang meninggal hari Senin, 11
Agustus 2014.
Bp. Atjep Tanu yang meninggal hari Minggu, 10 Agustus
2014 (permohonan doa dari Clarissa Marcelly)
Bp. Henry Setiady Phussa yang meninggal 5 tahun lalu
(permohonan doa dari Kel. Darwin dan Eveline)
Bp. Andiharto Djunaedi yang meninggal 13 tahun lalu
(permohonan doa dari Tante Caroline Sutani dan Sari
sekeluarga)

Hari Minggu Biasa XXI Tahun A

Ya Kristus Juru Slamat, kasihani kami
Imam Agung Maharahim ampunilah kami. Refr.
KEMULIAAN / GLORIA
Refr.:

Kami memuji kami menyembah,
hormat dan pujian kepada Allah Bapa, Putra dan Roh
Kudus

Segala makhluk memuji Tuhan Allah pencipta selamanya.
Refr.
Ya Tuhan Putra Maha Tinggi, Yesus putra tunggal Allah. Refr.
Hormat bagi Allah Roh Kudus, dalam kemuliaan Bapa. Refr.

LAGU PEMBUKAAN / GATHERING SONG

DOA PEMBUKAAN / OPENING PRAYER

DI SANGGAR MAHA SUCI

LITURGI SABDA / LITURGY OF THE WORD

Ingin kami sesaji sembah, di sanggar Gusti maha suci
Degup hayat raga yang indah, tiada mampu bersujud bakti
Namun kami berserah diri, smoga Gusti menuang berkah
Agar mantap nada dan swara, tegar lantang berkidung indah

BACAAN PERTAMA / FIRST READING

TOBAT / PENITENTIAL ACT
TUHAN KASIHANILAH KAMI / KYRIE
Refr:

Tuhan kasihanilah, Tuhan kasihanilah,
Tuhan kasihanilah, Tuhan kasihanilah
Ya Tuhan kasihanilah
Tuhan, Tuhan, Tuhan kasihanilah

Ya Kristus Putra Bapa, kasihani kami
Imam Agung Pengantara dengar doa kami. Refr.

Pembacaan dari Kitab Yesaya: (Yes 22: 19 – 23)
“Aku akan menaruh kunci rumah Daud di atas bahunya.”
Beginilah firman Tuhan kepada Sebna yang mengurus istana
raja, “Aku akan melemparkan engkau dari jabatanmu, dan dari
pangkatmu engkau akan dijatuhkan. Maka, pada waktu itu,
Aku akan memanggil hamba-Ku, Elyakim bin Hilkia. Aku akan
mengenakan jubahmu kepadanya; ikat pinggangmu akan Kuikatkan kepadanya, dan kekuasaanmu akan Kuberikan ke
tangannya. Maka ia akan menjadi bapa bagi penduduk
Yerusalem dan bagi kaum Yehuda.
Aku akan menaruh kunci rumah Daud di atas bahunya.
Apabila ia membuka, tidak ada yang dapat menutup; apabila ia
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menutup, tidak ada yang dapat membuka. Aku akan memberi
dia kedudukan yang teguh seperti gantungan yang dipasang
kuat-kuat pada tembok yang kokoh; maka ia akan menjadi
kursi kemuliaan bagi kaum keluarganya.”
Demikianlah sabda Tuhan.
U: Syukur kepada Allah

INJIL / GOSPEL

MAZMUR ANTAR BACAAN / RESPONSORIAL PSALM

“Engkaulah Petrus, kepadamu akan Kuberikan kunci Kerajaan
Surga.”

Mazmur 138 :1 – 2a. 2bc – 3. 6. 8bc; R: 8bc

I : Tuhan sertamu atau Tuhan bersamamu
U: Dan sertamu juga atau Dan bersama Roh-mu
I : Inilah Injil Yesus Kristus menurut Santo Matius
U: Dimuliakanlah Tuhan.

BACAAN KEDUA / SECOND READING

Sekali peristiwa Yesus tiba di daerah Kaisarea Filipi. Ia
bertanya kepada murid-murid-Nya, “Kata orang, siapakah
Anak Manusia itu?” Jawab mereka, “ Ada yang mengatakan
:Yohanes Pembaptis; ada juga yang mengatakan : Elia, dan
ada pula yang mengatakan : Yeremia atau salah seorang dari
para nabi.”Lalu Yesus bertanya kepada mereka, “Tetapi apa
katamu, siapakah Aku ini?” Maka jawab Simon Petrus,
“Engkau adalah Mesias, Anak Allah yang hidup!” Kata Yesus
kepadanya, “Berbahagialah engkau, Simon bin Yunus, sebab
bukan manusia yang mengatakan itu kepadamu, melainkan
Bapa-Ku yang di surga. Dan Aku pun berkata kepadamu:
Engkaulah Petrus, dan di atas batu karang ini akan Kudirikan
jemaat-Ku, dan alam maut tidak akan menguasainya.
Kepadamu akan Kuberikan kunci Kerajaan Surga. Apa saja
yang kauikat di dunia ini akan terikat di surga, dan apa saja
yang kaulepaskan di dunia ini akan terlepas disurga.” Lalu
Yesus melarang murid-murid-Nya memberitakan kepada siapa
pun bahwa Dialah Mesias.

Pembacaan dari Surat Rasul Paulus kepada Jemaat di
Roma (Rm 11: 33 – 36 )

I: Berbahagialah orang yang. mendengarkan Sabda Tuhan,
dan tekun melaksanakannya
___ __

Refr.: Tuhan mendengarkan doa orang beriman.
1. Aku hendak bersyukur kepada-Mu dengan segenap hati,
sebab Engkau mendengarkan kata-kata mulutku; di
hadapan para dewata aku akan bermazmur bagi-Mu, aku
hendak bersujud ke arah bait-Mu yang kudus. Refr.
2. Aku hendak memuji nama-Mu oleh karena kasih–Mu dan
oleh karena setia-Mu; sebab Kaubuat nama dan janji-Mu
melebihi segala sesuatu. Pada hari aku berseru, Engkau
pun menjawab aku, Engkau menambahkan kekuatan
dalam jiwaku. Refr.
3. Tuhan itu tinggi, namun Ia memperhatikan orang yang hina,
dan mengenal orang yang sombong dari jauh. Ya Tuhan,
kasih setia-Mu kekal abadi, janganlah Kau tinggalkan
buatan tangan-Mu! Refr.

“Segala sesuatu berasal dari Allah, ada karena Allah dan
menuju kepada Allah.”
Saudara-saudara,
alangkah
dalamnya
kekayaan,
kebijaksanaan dan pengetahuan Allah! Sungguh tak terselidiki
keputusan-Nya, sungguh tak terselami
jalan-jalan-Nya!
Sebab, siapakah yang mengetahui pikiran Tuhan? Atau
siapakah yang pernah menjadi penasihat-Nya? Atau siapakah
yang pernah memberikan sesuatu kepada Allah, sehingga
Allah wajib menggantinya? Sebab segala sesuatu berasal dari
Allah, ada karena Allah dan menuju kepada Allah. Bagi Dialah
kemuliaan selama-lamanya!
Demikianlah sabda Tuhan.
U: Syukur kepada Allah
BAIT PENGANTAR INJIL / GOSPEL ACCLAMATION
ALLELUYA
Refr: Alleluia, alleluia, alleluia, alleluia .
Engkau adalah Petrus, dan di atas wadas ini Aku akan
mendirikan jemaat-Ku, dan alam maut tidak akan
menguasainya. Refr.
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Sab-da- Mu a da-lah ja- lan Ke-be-nar-an, dan hi-dup ka mi

HOMILI / HOMILY
AKU PERCAYA / APOSTLES CREED
DOA UMAT / PRAYER OF THE FAITHFUL
Imam / Celebrant:
Kristus adalah Mesias, Putra Allah yang hidup. Kehadiran-Nya
di tengah dunia merupakan bukti cinta Tuhan yang takkan
pernah meninggalkan kita. Marilah kita panjatkan doa-doa kita
kepada Allah Bapa Yang Mahakasih, yang telah berkenan
mengutus Putra-Nya demi keselamatan kita.
L: Bagi Bapa Suci, Paus Fransiskus.
Ya Bapa, semoga Roh Kudus menguatkan Bapa Suci
untuk memimpin Gereja dengan bijaksana dan teguh,
sehingga berkat penggembalaan-Nya, kami semakin dekat
dan cinta pada-Mu, Sumber kehidupan kami. Marilah kita
mohon kepada-Nya….
U: Tuhan, jadikanlah kami pelayan kasih-Mu.
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L: Bagi para Uskup dan Imam.
Ya Bapa, semoga para Uskup dan Imam selalu memberi
harapan dan semangat kepada Umat Allah untuk selalu
setia kepada-Mu dan tekun mewartakan Kerajaan-Mu bagi
dunia. Marilah kita mohon kepada-Nya….
U: Tuhan, jadikanlah kami pelayan kasih-Mu.

HERE I AM LORD

L: Bagi para pemimpin bangsa-bangsa.
Ya Bapa, semoga para pemimpin bangsa-bangsa tidak
tergoda untuk menyalahgunakan kekuasaan mereka demi
kepentingan diri sendiri, tetapi mau menjadi pembela bagi
para papa serta orang-orang yang tidak bersuara. Marilah
kita mohon kepada-Nya….
U: Tuhan, jadikanlah kami pelayan kasih-Mu.

Refr.:

L: Bagi para penderita dan yang sedang sakit: Bernadette
Rostini Solichin, Bp. Hanafie dan Bp. George Setiabudi.
Ya Tuhan, semoga mereka dapat menerima kesempatan
untuk menimba hiburan dan kekuatan daripada-Mu dalam
kondisi mereka. Marilah kita mohon kepada-Nya….
U: Tuhan, jadikanlah kami pelayan kasih-Mu.
L: Kami berdoa bagi semua arwah saudara-saudari yang
telah mendahului kami menghadap Bapa: Bp. Andiharto
Djunaedi, Bp. Henry Setiady Phussa, Bp. Atjep Tanu, Ibu
Ella Suri Soetiyono dan Mrs. Mary Casper. Semoga arwah
mereka menerima sukacita abadi dalam kebahagiaan kekal
dan keluarga yang ditinggalkan selalu dalam lindungan
Tuhan. Marilah kita mohon kepada-Nya….
U: Tuhan, jadikanlah kami pelayan kasih-Mu.
L: Bagi seluruh umat kristiani.
Ya Bapa, semoga hidup kristiani tetap dibangun di atas
Yesus Kristus sebagai batu dasarnya; dan Gereja dibangun
berkat pelayanan umat yang sederhana dan penuh kasih.
Dan bagi intensi kami masing-masing….. Marilah kita
mohon kepada-Nya….
U: Tuhan, jadikanlah kami pelayan kasih-Mu.
Imam / Celebrant:
Tuhan, Allah kami, tolonglah kami untuk menghargai dan
mencintai setiap orang sebagai sesama makhluk, yang
untuknya Yesus telah mengorbankan hidup-Nya. Tinggallah
bersama kami sehingga kami saling membangun dengan iman
dan keberanian, kepercayaan, dan pengharapan dalam
Kristus. Sebab, Dialah Tuhan kami untuk selama-lamanya.
U: Amin.
LITURGI EKARISTI / LITURGY OF THE EUCHARIST
LAGU PERSEMBAHAN / OFFERTORY SONG

I the Lord of sea and sky, I have heard ny people cry
All who dwell in dark and sin, my hand will save
I who make the stars and night, I will nake the darknes bright
Who will bear my light to then, whom shall I send
Here I am Lord, is it I Lord
I have heard you calling in the night
I will go Lord, if you lead me
I will hold your people in my heart

I the Lord of snow and rain, I have borne my people pain
I have wept for love for them, they turn away
I will break the hearts of stone, give them heart for love alone
I will speak my word to them, whom shall I send. Refr.
I the Lord of wind and flame, I will tend the poor and lame
I will set a feast for them, my hand will save
Finest bread I will provide, till their hearts be satisfied
I will give my life to them, whom shall I send. Refr.
PERSEMBAHAN / OFFERING
DOA PERSEMBAHAN / OFFERING PRAYER
PREFASI / PREFACE ACCLAMATION
KUDUS / SANCTUS
Refr.:

Kuduslah Tuhan di surga. Allah segala kuasa.
Hosanna bagi Maha Tuhan

Tuhanlah raja malaikat, Hosanna bagi nama-Nya. Refr.
Hormat kepada yang datang, atas nama Tuhan Allah. Refr.
DOA SYUKUR AGUNG / EUCHARISTIC PRAYER
KOMUNI / COMMUNION RITE
BAPA KAMI / THE LORD’S PRAYER
Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah nama-Mu
Jadilah kehendak-Mu di bumi, seperti mana dalam surga
Brilah rejeki hari ini dan ampunilah dosa kami
Dan janganlah masukkan kami, ke dalam pencobaan
Bebaskan, bebaskan, bebaskan kami selalu
Selalu, selalu dari segala yang jahat
SALAM DAMAI / SIGN OF PEACE
PEMECAHAN HOSTI / BREAKING OF THE BREAD
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ANAK DOMBA ALLAH / LAMB OF GOD
Refr.:
Anak Domba Allah 2x, Kristus Tuhan kami
Anak Domba Allah 2x, Kristus Tuhan kami
Ya Anak Domba Allah menghapus dosa-dosa dunia,
Kasihanilah kami. Refr.
Ya Anak Domba Allah menghapus dosa-dosa dunia,
Kasihanilah kami. Refr.
Ya Anak Domba Allah menghapus dosa-dosa dunia,
Brilah kami damai.
ANTIFON KOMUNI
LAGU KOMUNI / COMMUNION SONG
TUHANKU GEMBALA
Tuhanku yang mulia yang Maha besar
Engkaulah Gembala aku dombanya
Slalu Dikau jaga dari bahaya
Kepadang yang hijau aku Kau bawa
Godaan menguji iman hatiku
Rintangan menghadang langkah hidupku
Namun Kau tak lena tetap berjaga
Takkan pernah lupa pada domba-Nya
Tak jarang kujatuh kedalam jurang
Menyimpang nan jauh dari tujuan
Namun Kau menolong Kau bimbing aku
Kau bawa kembali pada jalan-Mu

DOA TAHUN SYUKUR
Allah Bapa yang mahakuasa,
kami bersyukur atas penyertaan-Mu
dalam gerak langkah kami sebagai UKI
di Keuskupan Agung Toronto
untuk mewartakan iman dan kasih.
Kami bersyukur atas kebaikan-Mu
mengutus para pendiri UKI, romo-romo pamong,
para pengurus dari waktu ke waktu,
untuk terus membantu UKI dalam peziarahan hidup.
Kami bersyukur atas bimbingan Roh Kudus
yang menggerakkan dan menyemangati seluruh umat
untuk aktif dan terlibat,
Sehingga Yesus semakin kami imani,
Dan karya-Nya kami wujudkan.

Kini, 34 tahun usia kami sebagai UKI
Bimbing terus langkah kami
agar iman kami semakin tangguh,
persaudaraan kami semakin kokoh
dan pelayanan kami semakin ikhlas.
Bersama Santo Yosef, pelindung kami,
teladan kesetiaan dan kerendahan hati,
kami persembahkan syukur, niat
dan upaya kami kepada-Mu,
melalui Yesus Kristus Putra-Mu,
Tuhan dan Pengantara kami. Amin.
I:
U:
I:
U:
I:
U:

Hati Yesus yang mahakudus,
kasihanilah kami
Santa Maria tak bernoda,
doakanlah kami
Santo Yosef pelindung kami,
doakanlah kami

BAGIAN PENUTUP / CONCLUDING RITE
DOA PENUTUP / CONCLUDING PRAYER
LAGU PENUTUP / RECESSIONAL HYMN
BERAKHIRLAH DOA DAN KURBANMU
Berakhirlah doa dan kurbanmu,
Di altar Tuhan Allahmu
Sampaikanlah terima kasihmu
Kepada Tuhan Allahmu
Bangunlah jiwa serta raga
Menurut sabda Putra-Nya
Luhurkanlah Tuhan selamanya
Hidup pantas sbagai Putra-Nya

