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Pesta Pemberkatan Gereja Basilik Lateran

UJUD MISA HARI INI / INTENTION OF TODAY’S MASS

TOBAT / PENITENTIAL ACT

Untuk memperingati dan mendoakan arwah:

TUHAN KASIHANILAH KAMI / KYRIE



Tuhan kasihanilah kami (2x)
Kristus kasihanilah kami (2x)
Tuhan kasihanilah kami (2x)







Bp. Stefanus Hengkie Setiono yang meninggal 5 Nov
2014 di Jakarta (kakak dari Caroline dan Arianto)
Bp. Muljono Tjokro yang meninggal 2 Nov 2014 di Jakarta
(ayah dari Lillian Tjokro dan Hendry Widjaya)
Ibu Ursula Mariyanti yang meninggal 40 hari yang lalu
(permohonan doa dari kel. Lusia Lee).
Ibu Theresa Min Oen yang meninggal satu tahun lalu
(permohonan doa dari Peter Oen)
Ibu Njoo Kad Sian, Bp. Yohanes Hadisunjoto, Ibu Maria
Placida Ernawati Hadisunjoto, Ibu Theresia Maria Lily
Hadisunjoto. (permohonan doa dari Daisy Hadisunjoto).
Bp. Thomas Pudjiono (permohonan dari Tante Heng Lan
dan keluarga)

LAGU PEMBUKAAN / GATHERING SONG
Hai Umat, Pujilah Bapa
Refr. : Hai umat pujilah Bapa, Putra dan Roh Kudus
luhurkan nama-Nya
Bapa yang mahakuasa O, luhurkan nama-Nya
Sungguh indah karya tanganNya, luhurkan nama-Nya. Refr.
Kristus Allah Manusia O, luhurkan nama-Nya
Sangat agung cinta kasihNya, luhurkan nama-Nya. Refr.
Allah Roh maha kudus O, luhurkan nama-Nya
Semangat-Nya menyalakan cinta, luhurkan nama-Nya. Refr.

KEMULIAAN / GLORIA
Kemuliaan kepada Allah di surga
Dan damai di bumi kepada orang yang berkenan kepada-Nya
Kami memuji Dikau
Kami meluhurkan Dikau
Kami menyembah Dikau
Kami memuliakan Dikau
Kami bersyukur kepada-Mu, karna kemuliaan-Mu yang besar
Ya Tuhan Allah, raja surgawi, Allah Bapa yang mahakuasa
Ya Tuhan Yesus Kristus, Putra yang tunggal
Ya Tuhan Allah, anak domba Allah, Putra Bapa
Engkau yang menghapus dosa dunia
Kasihanilah kami
Engkau yang menghapus dosa dunia
Kabulkanlah doa kami
Engkau yang duduk di sisi Bapa
Kasihanilah kami
Karna hanya Engkaulah Kudus
Hanya Engkaulah Tuhan
Hanya Engkaulah Mahatinggi ya Yesus Kristus
Bersama dengan Roh Kudus, dalam kemuliaan Allah Bapa
Amin
DOA PEMBUKAAN / OPENING PRAYER

-
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LITURGI SABDA / LITURGY OF THE WORD

BACAAN KEDUA / SECOND READING

BACAAN PERTAMA / FIRST READING

Pembacaan dari Surat Pertama Rasul Paulus
kepada Jemaat di Korintus (1 Kor 3 : 9b – 11. 16 – 17)

Pembacaan dari Nubuat Yehezkiel (Yeh 47:1 – 2.8 – 9.12)
“Aku melihat air mengalir dari dalam Bait Suci; ke mana saja
air itu mengalir, semua yang ada di sana hidup.”
Sekali peristiwa aku dibawa malaikat Tuhan ke gerbang Bait
Suci, dan sungguh, ada air keluar dari bawah ambang pintu
Bait suci itu, mangalir menuju ke timur; sebab Bait Suci itu juga
menghadap ke timur. Air itu mengalir dari bawah bagian
samping kanan dari Bait Suci, sebelah selatan mezbah. Lalu
malaikat itu menuntun aku ke luar melalui pintu gerbang utara,
dan dibawanya aku berkeliling dari luar menuju pintu gerbang
luar yang menghadap ke timur. Sungguh, air itu membual dari
sebelah selatan. Lalu malaikat itu berkata kepadaku, “Sungai
ini mengalir menuju wilayah timur, menurun ke Araba-Yordan,
dan bermuara di Laut Asin; maka air laut yang mengandung
banyak garam itu manjadi tawar. Ke mana saja sungai itu
mengalir, segala makhluk yang berkeriapkan di dalamnya
akan hidup. Ikan-ikan akan menjadi sangat banyak, sebab ke
mana saja air itu sampai, air laut di situ menjadi tawar, dan ke
mana saja sungai itu mengalir, semua yang ada di sana hidup.
Pada kedua tepi sungai itu tumbuh bermacam-macam pohon
buah-buahan, yang daunnya tidak pernah layu, dan buahnya
tidak habis-habis. Tiap bulan ada lagi buahnya yang baru,
sebab pohon-pohon itu mendapat air dari tempat kudus.
Buahnya menjadi makanan, dan daunnya menjadi obat.”

“Kamu adalah tempat kediaman Allah.”
Saudara-saudara, kamu adalah ladang Allah dan bangunanNya. Sesuai dengan kasih karunia Allah yang dianugerahkan
kepadaku, aku sebagai seorang ahli bangunan yang cakap
telah meletakkan dasar, dan orang lain membangun terus di
atasnya.
Tetapi tiap-tiap orang harus memperhatikan
bagaimana ia harus membangun di atas dasar itu. Karena
tidak ada seorang pun yang dapat meletakkan dasar lain
daripada dasar yang telah diletakkan, yaitu Yesus Kristus.
Tidak tahukah kamu, bahwa kamu adalah bait Allah, dan
bahwa Roh Allah diam di dalam kamu? Jika ada orang yang
membinasakan bait Allah, maka Allah akan membinasakan
dia. Sebab Bait Allah adalah kudus, dan bait Allah itu ialah
kamu.
Demikianlah sabda Tuhan.
U: Syukur kepada Allah
BAIT PENGANTAR INJIL / GOSPEL ACCLAMATION
Refr.: Alleluia, alleluia.
Berbahagialah yang hidup miskin, terdorong oleh Roh Kudus
sebab bagi merekalah kerajaan Allah. Refr.

Demikianlah sabda Tuhan.

GOSPEL/ INJIL (Yoh 2:13 – 22)

U: Syukur kepada Allah

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

RESPONSORIAL PSALM / MAZMUR ANTAR BACAAN
Mazmur 147:7.8-9a.9b-10;R:2b
Refr.: Pujilah Tuhan Hai umat Allah
1. Megahkanlah Tuhan wahai Yerusalem, Muliakanlah
AllahMu Pujilah, hai Sion, sebab Ia meneguhkan palang
pintu gerbang-Mu dan berkat-Nya sudah turun pada anakanakmu. Refr.
2. Sejahtera aman bagi daerahmu, dengan gandum yang
lezat terusir laparmu. Bila Ia menyampaikan perintah-Nya
ke bumi, cepat bagai anak panah firman-Nya 'kan berlari.
Refr.
3. Berfirmanlah Dia pada Bapa Yakub ketetapan hukum-Nya
kepada Israel. Tapi Dia tak berfirman kepada para
bangsa, maka di tanah mereka hukum-Nya tidak dikenal.
Refr.

“Bait Allah yang dimaksudkan Yesus ialah tubuh-Nya sendiri.”
Ketika sudah dekat Hari Raya Paskah orang Yahudi, Yesus
berangkat ke Yerusalem. Dalam Bait Suci didapati-Nya
pedagang-pedagang lembu, kambing domba dan merpati, dan
penukar-penukar uang duduk di situ. Maka Yesus membuat
cambuk dari tali lalu mengusir mereka semua dari Bait Suci
dengan semua kambing domba dan lembu mereka; uang para
penukar dihamburkan-Nya ke tanah, dan meja-meja mereka
dibalikkan-Nya. Kepada pedagang-pedagang merpati Ia
berkata, “Ambil semuanya ini dari sini, jangan membuat rumah
Bapa-Ku menjadi tempat berjualan!” Maka teringatlah muridmurid Yesus bahwa ada tertulis: “Cinta untuk rumah-Mu
menghanguskan Aku.”
Tetapi orang-orang Yahudi menantang Yesus, katanya,
“Tanda apakah dapat Engkau tunjukkan kepada kami bahwa
Engkau berhak bertindak demikian?” Jawab Yesus kepada
mereka, “Rombaklah Bait Allah ini, dan dalam tiga hari Aku

-

akan mendirikannya kembali.”
Lalu kata orang Yahudi
kepada-Nya, “Empat puluh enam tahun orang mendirikan Bait
Allah ini, dan Engkau dapat membangunnya dalam tiga hari?”
Tetapi yang dimaksudkan Yesus dengan Bait Allah ialah
tubuh-Nya sendiri. Sesudah Yesus bangkit dari antara orang
mati, barulah teringat oleh murid-murid-Nya bahwa hal itu telah
dikatakan-Nya. Maka percayalah mereka akan Kitab Suci dan
akan perkataan yang telah diucapkan Yesus.
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
DOA UMAT / PRAYER OF THE FAITHFUL
Imam / Celebrant:
Ada tertulis: Cinta untuk rumah-Mu menghanguskan Aku.
Begitu besar cinta Kristus kepada kita yang adalah Gereja.
Bait Allah yang hidup. Marilah kita panjatkan doa kepada Allah
Bapa agar Ia selalu tinggal ditengah- tengah kita.
L: Bagi Bapa Suci dan para Uskup
Ya Bapa, Semoga Bapa Suci dan para Uskup menjadi ahli
bangunan yang cakap untuk membangun Gereja, sehingga
menjadi Bait Allah yang suci, serta menjadi tanda
kerahiman Allah bagi manusia. Marilah kita mohon…..
U: Tinggallah bersama kami, umat-Mu ya Tuhan.
L: Bagi Gereja Kristus
Ya Bapa, semoga umat beriman tetap teguh dalam
imannya dan bersatu padu mewartakan kerajaan kasih-Mu
dengan penuh pengharapan. Marilah kita mohon …
U: Tinggallah bersama kami, umat-Mu ya Tuhan.
L: Bagi mereka yang dilupakan dan diabaikan:
Ya Bapa, lindungilah mereka yang dilupakan dan diabaikan
oleh lingkungannya agar jangan sampai menjadi korban
penindasan bagi yang lebih pandai dan lebih kuat,
melainkan dapat menikmati kesejahteraan yang layak.
Marilah kita mohon …
U: Tinggallah bersama kami, umat-Mu ya Tuhan.
L: Bagi mereka yang sedang sakit, terutama Bernadetta
Rostini Solichin, Bp. George Setiabudi, dan Bp. Benedictus
Haryono Mardi dapat menerima kesempatan untuk
menimba hiburan dan kekuatan daripada-Mu dalam kondisi
mereka. Kami mohon…..
U: Tinggallah bersama kami, umat-Mu ya Tuhan.
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L: Bagi arwah saudara-saudari yang telah mendahului kami
menghadap Bapa, terutama: Bp. Muljono Tjokro, Ibu
Ursula Mariyanti, Ibu Theresa Min Oen, Ibu Njoo Kad Sian,
Bapak Yohanes Hadisunjoto, Ibu Maria Placida Ernawati
Hadisunjoto, Ibu Theresia Maria Lily Hadisunjoto, Bp.
Thomas Pudjiono. Semoga arwah mereka menerima
sukacita abadi dalam kebahagiaan kekal dan keluarga
yang ditinggalkan selalu dalam lindungan Tuhan. Marilah
kita mohon …
U: Tinggallah bersama kami, umat-Mu ya Tuhan.
L: Bagi kita di sini.
Ya Bapa, semoga seluruh umat Kau pergunakan sebagai
batu hidup dalam pembangunan rumah rohani, sehingga
layak untuk mempersembahkan persembahan rohani yang
karena Yesus Kristus berkenan kapada-Mu. Dan bagi
intensi kami masing-masing. ……. Marilah kita mohon …
U: Tinggallah bersama kami, umat-Mu ya Tuhan.
Imam / Celebrant:
Tuhan, Allah kami, Putra-Mu telah berkenan hidup di tengahtengah kami. Jadikanlah Gereja-Mu tempat dimana orang
bertemu satu sama lain dan bertumbuh kembang dalam nama
Putera-Mu Yesus Kristus Tuhan kami.
U: Amin
LITURGI EKARISTI / LITURGY OF THE EUCHARIST
LAGU PERSEMBAHAN / OFFERTORY SONG
Syukur pada-Mu ya Allah
Syukur pada-Mu ya Allah, atas segala rahmat-Mu
Syukur atas kecukupan, dari kasih-Mu penuh
Syukur atas pekerjaan, walau tubuh pun lemban,
Syukur atas kasih sayang, dari sanak dan teman
Syukur atas bunga mawar, harum indah tak terp'ri
Syukur atas awan hitam, dan mentari berseri
Syukur atas suka- duka, yang Kau b'ri tiap saat
Dan firman-Mu lah pelita, agar kami tak sesat
Syukur atas keluarga, penuh kasih yang mesra
Syukur atas perhimpunan, yang memb'ri sejahtera
Syukur atas kekuatan, kala duka dan kesah
Syukur atas pengaharapan, kini dan selamanya
PERSEMBAHAN / OFFERING
DOA PERSEMBAHAN / OFFERING PRAYER
PREFASI / PREFACE ACCLAMATION

-
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KUDUS / SANCTUS

DOA TAHUN SYUKUR

Kudus, kudus, kuduslah Tuhan, Allah segala kuasa
Surga dan bumi penuh kemuliaan-Mu.
Terpujilah Engkau di surga
Terberkatilah yang datang, atas nama Tuhan.
Terpujilah Engkau di surga

Allah Bapa yang mahakuasa,
kami bersyukur atas penyertaan-Mu
dalam gerak langkah kami sebagai UKI
di Keuskupan Agung Toronto
untuk mewartakan iman dan kasih.

DOA SYUKUR AGUNG / EUCHARISTIC PRAYER

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.

KOMUNI / COMMUNION RITE
BAPA KAMI / THE LORD’S PRAYER
Bapa kami yang ada di surga
Dimuliakanlah Nama-Mu
Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu,
Di atas bumi seperti di dalam surga.
Berilah kami rejeki pada hari ini,
dan ampunilah kesalahan kami
Seperti kamipun mengampuni yang bersalah kepada kami
Dan janganlah masukkan kami
Ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami
Dari yang jahat.
SALAM DAMAI / SIGN OF PEACE
Salam damai, salam saudaraku,
Salam damai, dalam Yesus Kristus
Salam, salam, salam damai salam, salam
Salam damai dalam Yesus Kristus
PEMECAHAN HOSTI / BREAKING OF THE BREAD
ANAK DOMBA ALLAH / LAMB OF GOD
Anak domba Allah, yang menghapus dosa dunia, kasihanilah
kami (2x)
Anak domba Allah, yang menghapus dosa dunia, berilah kami
damai

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

ANTIFON KOMUNI

DOA PENUTUP / CONCLUDING PRAYER

LAGU KOMUNI / COMMUNION SONG

LAGU PENUTUP / RECESSIONAL HYMN

Aku Bersyukur Pada-Mu

Bahwa Serta dengan Allah

Ku bersyukur pada-Mu ya Tuhan berkat Ekaristi-Mu
Yang menjadi santapan jiwa dan memuaskan dahaga.
Kubersyukur pada-Mu ya Tuhan berkat Ekaristi-Mu
Yang jadi kekuatan iman wartakan cinta Tuhan

Bahwa serta dengan Allah
Kita lakukan perkara yang besar
Bahwa serta dengan Allah
Kita hadapi semua
Allah akan menginjak injak
Segala musuh kita
Perkara besar terjadi
Bahwa serta dengan Allah

Kasih-Mu agung selalu menghantarku pada-Mu
Memahami kehendakMu untuk membawa damai-Mu
Kasih-Mu agung selalu cahaya lubuk hatiku
Dalam setiap langkah ku melaksanakan firman-Mu

