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UJUD MISA HARI INI / INTENTION OF TODAY’S MASS

TUHAN KASIHANILAH KAMI / KYRIE

Untuk memperingati dan mendoakan arwah:
 Bp. Antonio Gunawan Danurahardja, yang meninggal 100 hari
lalu (permohonan doa dari Randy dan Anita)
 Bp. Mustamil Ardiansyah yang meninggal 29 Maret 2014
(permohonan doa dari Ira Kristanti dan Budi Hadisunjoto)
 Bp. Ali Bunawan yang meninggal 13 Mei 2012 (permohonan
doa dari Rosa dan Arief)
 Bp. Sutarmin Widjaja yang meninggal 9 tahun yang lalu
(permohonan doa dari Keluarga Janti)

KEMULIAAN / GLORIA

LAGU PEMBUKAAN / GATHERING SONG

“Kedua rasul itu menumpangkan tangan di atas mereka, lalu mereka
menerima Roh Kudus.”

Wahai Saudara
Wahai saudara siapkanlah diri,
mari menghadap Tuhan Allah mu.
Mari saudara satukanlah hati,
di dalam kurban Kristus Tuhan mu.
Kita Pendosa Yang Diundang Pesta
Memuliakan Allah, Bapa Kita.
Marilah Menghadap Tuhan Allahmu
Didalam Kurban Kristus, Tuhanmu.
TOBAT / PENITENTIAL ACT
I+U: Saya mengaku kepada Allah yang mahakuasa dan kepada
Saudara sekalian, bahwa saya telah berdosa dengan pikiran
dan perkataan, dengan perbuatan dan kelalain. Saya berdosa,
saya berdosa, saya sungguh berdosa. Oleh sebab itu saya
mohon kepada Santa Perawan Maria, kepada para malaikat
dan orang kudus dan kepada Saudara sekalian, supaya
mendoakan saya pada Allah, Tuhan kita.
I:
Semoga Allah yang mahakuasa mengasihani kita,
mengampuni dosa kita, dan mengantar kita ke hidup yang
kekal.
U: Amin.

DOA PEMBUKAAN / OPENING PRAYER
LITURGI SABDA / LITURGY OF THE WORD
BACAAN PERTAMA / FIRST READING
Pembacaan dari Kisah Para Rasul: (Kis 8:5-8 . 14-17)

Waktu terjadi penganiayaan terhadap jemaat di Yerusalem, Filipus
pergi ke suatu kota di Samaria dan memberitakan Mesias kepada
orang-orang di situ.
Ketika orang banyak itu mendengar
pemberitaan Filipus dan melihat tanda-tanda yang diadakannya,
mereka semua menerima apa yang diberitakannya itu dengan bulat
hati. Sebab dari banyak orang yang kerasukan roh jahat keluarlah
roh-roh itu sambil berseru dengan suara keras, dan banyak juga
orang lumpuh dan orang timpang yang disembuhkan. Maka
sangatlah besar sukacita dalam kota itu.
Ketika rasul-rasul di Yerusalem mendengar bahwa tanah Samaria
telah menerima firman Allah, mereka mengutus Petrus dan Yohanes
ke sana. Setibanya di sana kedua rasul itu berdoa, supaya orangorang Samaria itu beroleh Roh Kudus. Sebab Roh Kudus belum
turun atas seorangpun di antara mereka, karena mereka hanya
dibaptis dalam nama Tuhan Yesus. Kemudian Petrus dan Yohanes
menumpangkan tangan di atas orang-orang percaya itu, dan mereka
menerima Roh Kudus.
Demikianlah sabda Tuhan.
U: Syukur kepada Allah

MAZMUR ANTAR BACAAN / RESPONSORIAL PSALM
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MAZMUR 66:1.3a-4-5.6-7a.16.20

Siapa yang mengasihi Aku akan hidup menurut Sabda-Ku;
Bapa-Ku akan mengasihi dia dan Kami akan datang kepadanya.
Refr.

Refr. Pujilah Allah Alleluya, Alleluya.

INJIL / GOSPEL (YOH 14:15-21)

1. Bersorak-sorailah bagi Allah, hai seluruh bumi;
Mazmurkanlah kemuliaan nama-Nya
muliakanlah Dia dengan puji-pujian!
Katakanlah kepada Allah,
Betapa dahsyat segala pekerjaan-Mu. Refr.

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.

2. Seluruh bumi sujud menyembah kepada—Mu
Dan bermazmur bagi-Mu
Seluruh bumi memazmurkan nama-Mu.
Pergilah dan lihatlah karya-karya Allah;
Ia dasyat dalam perbuatan-Nya terhadap manusia! Refr.
3. Ia mengubah laut menjadi tanah kering,
Dan orang berjalan kaki menyeberang sungai.
Oleh sebab itu kita bersukacita karena Dia,
Yang memerintah dengan perkasa untuk selama-lamanya. Refr.
4. Marilah, dengarlah,
hai kamu sekalian yang takwa pada Allah,
Aku hendak menceritakan
Apa yang dilakukan-Nya terhadapku.
Terpujilah Allah, yang tidak menolak doaku,
Dan tidak menjauhkan kasih setia-Nya dari padaku. Refr.
BACAAN KEDUA / SECOND READING
Pembacaan dari Surat pertama Rasul Petrus:
(1 Ptr 3:15 – 18)
“Yesus telah dibunuh dalam keadaan-Nya sebagai manusia, tetapi
dibangkitkan menurut Roh.”
Saudara-saudara terkasih, kuduskanlah Kristus di dalam hatimu
sebagai Tuhan! Bersiap sedialah setiap saat untuk memberi
pertanggungjawaban kepada tiap-tiap orang yang meminta dari
kamu tentang pengharapan yang ada padamu. Tetapi semua itu
haruslah kamu lakukan dengan lemah lembut dan hormat, dan
dengan hati nurani yang murni, supaya, karena hidupmu yang saleh
dalam Kristus, mereka yang menfitnah kamu menjadi malu karena
fitnahan mereka itu. Sebab lebih baik menderita karena berbuat
baik, jika hal itu dikehendaki Allah, daripada menderita karena
berbuat jahat. Sebab Kristus pun telah mati satu kali untuk segala
dosa kita. Ia yang benar telah mati untuk orang-orang yang tidak
benar, supaya Ia membawa kita kepada Allah; Ia telah dibunuh
dalam keadaan-Nya sebagai manusia, tetapi dibangkitkan menurut
Roh.
Demikianlah sabda Tuhan.
U: Syukur kepada Allah
BAIT PENGANTAR INJIL / GOSPEL ACCLAMATION
ALLELUYA
Refr. Alleluya, Alleluya, Alleluya, Alleluya.

“Aku akan minta kepada Bapa, dan Ia akan memberikan kepadamu
seorang penolong yang lain.”
Pada perjamuan malam terakhir, Yesus berkata kepada murid-muridNya, “Jikalau kamu mengasihi Aku, kamu akan menuruti segala
perintah-Ku. Aku akan minta kepada Bapa, dan Ia akan memberikan
kepadamu seorang Penolong yang lain, yaitu Roh Kebenaran,
supaya Ia menyertai kamu selama-lamanya. Dunia tidak dapat
menerima Dia, sebab dunia tidak melihat Dia dan tidak mengenal
Dia. Tetapi, kamu mengenal Dia sebab Ia menyertai kamu dan akan
diam di dalam kamu. Aku tidak akan meninggalkan kamu sebagai
yatim piatu. Aku akan datang kembali kepadamu. Tinggal sesaat
lagi, dan dunia tidak akan melihat Aku lagi. Tetapi, kamu melihat Aku
sebab Aku hidup dan kamu pun akan hidup. Pada waktu itulah kamu
akan tahu bahwa Aku ada di dalam Bapa-Ku bahwa kamu ada di
dalam Aku, dan Aku ada di dalam kamu. Barangsiapa memegang
perintahKu dan melakukannya, dialah yang mengasihi Aku. Dan,
barangsiapa mengasihi Aku, ia akan dikasihi oleh Bapa-Ku, dan Aku
pun akan mengasihi dia, dan akan menyatakan diri-Ku kepadanya.”
I: Berbahagialah orang yang. mendengarkan Sabda Tuhan, dan
tekun melaksanakannya
___ __
U: 3
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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
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 ke tempat 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 yang hidup dan yang mati.
Aku percaya akan Roh Kudus,
Gereja katolik yang kudus,
persekutuan para kudus,

-
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pengampunan dosa,
kebangkitan badan,
kehidupan kekal. Amin.

LITURGI EKARISTI / LITURGY OF THE EUCHARIST

DOA UMAT / PRAYER OF THE FAITHFUL

Roh Kudus, Datanglah

Imam / Celebrant:
Kristus menjanjikan kepada kita akan kedatangan Roh Penghibur,
yakni Roh Kudus. Dialah yang akan mengajarkan segala sesuatu
kepada kita dan akan mengingatkan akan semua yang telah
dikatakan-Nya kepada kita. Dengan tuntunan Roh Kudus, marilah
kita memanjatkan doa kepada Bapa di surga.

Datanglah Ya Roh Kudus datanglah dari surga
Sinarkan pancaran sinar-Mu.
Datanglah suluh hati datanglah
Bapa kaum yang lemah pemberi anug’rah.
Kau penghibur ulungku dalam kesusahanku
Kau sahabat jiwaku penyejuk yang lembut.
Kau segarkan yang lelah Kau tenangkan yang resah
Kau melipur yang sendu dengan sinar-Mu.

L: Bagi Gereja Kristus.
Ya Bapa, dampingilah Gereja-Mu dalam menantikan dan
menerima janji Kristus akan Roh Kudus sehingga semakin
teguhlah Iman, kasih, dan pengharapan kami dalam mewartakan
karya kasih-Mu bagi dunia. Marilah kita mohon …
U: Utuslah Roh Kudus-Mu memperbarui kami, umat-Mu, ya Tuhan.
L: Bagi persoalan-persoalan besar dunia dewasa ini.
Ya Bapa, utuslah Roh Kudus-Mu menerangi setiap langkah
hidup kami sehingga kami selalu menghormati martabat pribadi
manusia dan siap sedia membukakan kesempatan kesempatan
hidup bagi semua orang.
Marilah kita mohon …
U: Utuslah Roh Kudus-Mu memperbarui kami, umat-Mu, ya Tuhan.
L: Bagi semua yang menderita atau sedang sakit.
Ya Bapa, teguhkanlah pengharapan orang-orang yang sedah
mengalami penderitaan atau yang sedang sakit terutama Ibu
Jetty Kuswadi, Ibu Bernadette Rostini Solichin, Bp. George Setia
Budi, Bp. Edy Suhianto, Ibu Theresia Lie dan Bp . Mulyono
Tjokro. Semoga mereka dapat menemukan dan mengalami
kasih-Mu melalui kebaikan hati banyak orang yang mengasihi
mereka secara tulus. Marilah kita mohon …
U: Utuslah Roh Kudus-Mu memperbarui kami, umat-Mu, ya Tuhan.

LAGU PERSEMBAHAN / OFFERTORY SONG

Bersihkan yang cemar bersihkanlah
Yang gersang siramilah pulihkan yang luka
Lunakkan yang keras lunakkanlah
yang beku cairkanlah arahkan yang sesat.
Limpahilah umat-Mu yang beriman pada-Mu
Yang percaya pada-Mu: Sapta karunia-Mu
Dan curahkanlah anugrah sukacita tak henti
Dan di akhir hidupku, ku bahagia.
PERSEMBAHAN / OFFERING (umat berdiri)
I: Berdoalah, Saudara-saudari, supaya persembahanku dan
persembahanmu berkenan pada Allah, Bapa yang mahakuasa.
U: Semoga persembahan ini diterima demi kemuliaan Tuhan dan
keselamatan kita serta seluruh umat Allah yang kudus.
DOA PERSEMBAHAN / OFFERING PRAYER
PREFASI / PREFACE ACCLAMATION
KUDUS / SANCTUS
DOA SYUKUR AGUNG / EUCHARISTIC PRAYER

L: Bagi arwah saudara-saudari yang telah mendahului kami
menghadap Bapa, terutama: Bp. Antonio Gunawan
Danurahardja, Bp. Mustamil Ardiansyah dan Bp. Sutarmin
Widjaja. Semoga arwah mereka menerima sukacita abadi dalam
kebahagiaan kekal dan keluarga yang ditinggalkan selalu dalam
lindungan Tuhan. Marilah kita mohon…..
U: Utuslah Roh Kudus-Mu memperbarui kami, umat-Mu, ya Tuhan.

KOMUNI / COMMUNION RITE
BAPA KAMI / THE LORD’S PRAYER
SALAM DAMAI / SIGN OF PEACE
PEMECAHAN HOSTI / BREAKING OF THE BREAD

L: Bagi kami sendiri.
Ya Bapa, semoga berkat Perayaan Ekaristi ini, kami semakin
rukun bersatu dalam kata dan karya penyelamatan. Dan bagi
intensi kami masing-masing… Marilah kita mohon….
U: Utuslah Roh Kudus-Mu memperbarui kami, umat-Mu, ya Tuhan.
Imam / Celebrant:
Allah Bapa kami, sebelum sengsara-Nya, Putra-Mu telah mendoakan
para murid agar mereka bersatu sepergi Engkau dan Dia satu
adanya. Berilah kami kekuatan Roh Kudus-Mu untuk bekerja sama
membangun persatuan atas dasar cinta kasih, di dalam Dikau, PutraMu dan Roh Kudus sepanjang segala masa.
U: Amin.

ANAK DOMBA ALLAH / LAMB OF GOD
ANTIFON KOMUNI (umat berdiri)
I:

Inilah Anak Domba Allah yang menghapus dosa dunia.
Berbahagialah kita yang diundang ke perjamuan-Nya.
I+U: Ya Tuhan, saya tidak pantas Engkau datang pada saya, tetapi
bersabdalah saja, maka saya akan sembuh.

LAGU KOMUNI / COMMUNION SONG
He Loved Me
He chose me before the world was known.
He chose me to be His very own.
He made me, then let me choose my way.
I chose to move away.
He loved me when hope had taken wing.
He loved me when I lost ev'rything.
He bought me, redemption's work was done
through Jesus Christ, His Son.
Who shall separate me from the love of God?
Shall dreams of tomorrow, pain or sorrow,
Can the need of food or earthly possesions,
the threat of war or man's oppression?
In all these things vict'ry is our reward.
Vict'ry is our reward through Jesus Christ, our Lord.
Of this I am sure, that neither death nor life,
nor angels, nor principalities, nor powers,
nor things present, nor things to come
Not height, nor depth,
nor any creature shall separate me from the love of God.
Through Jesus Christ, our Lord.
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.
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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
Hail Holy Queen
Hail, holy Queen enthroned above, O Maria.
Hail, Queen of mercy and of love, O Maria.
Refr. Triumph, all you cherubim, Sing with us, you seraphim,
Heaven and earth resound the hymn:
Salve, Salve, Salve Regina!
Oh Gentle Loving Holy One, O Maria
The God of light became your son, O Maria . Refr.

