PERAYAAN EKARISTI

09 Desember 2018

UJUD MISA HARI INI / INTENTION OF TODAY’S
MASS
 Untuk mendoakan arwah:
 Marie, mama/mama mertua dari Sandra
Hadisunjoto/Robert Hadisunjoto, yang meninggal
tanggal 30 November 2018 di Kitchener.
 Imanuel Risardi Iman yang meninggal 4 tahun
lalu (permohonan doa dari Isabella Iman dan
keluarga)
 Gerardus Felipe Nurwandi (permohonan doa
dari Lea dan Janto Nurwandi)
LAGU PEMBUKA / GATHERING SONG
O Datanglah Imanuel
O datanglah, Imanuel, tebus umat-Mu Israel,
yang dalam berkeluh kesah menantikan Penolongnya.
Bersukalah, hai Israel., menyambut Sang Imanuel!
O Tuhan Allah, datanglah, Firman-Mu berkuasalah,
seperti waktu Kauberi di atas puncak Sinai.
Bersukalah, hai Israel, menyambut Sang Imanuel!
O datang, Tunas Isai, patahkan belenggu pedih;
dan umat-Mu s'lamatkanlah, sengsaranya musnahkanlah.
Bersukalah, hai Israel, menyambut Sang Imanuel!
TUHAN KASIHANILAH KAMI / KYRIE
Tuhan kasihanilah kami (2X)
Kristus kasihanilah kami (2X)
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Tuhan kasihanilah kami (2X)
DOA PEMBUKA / OPENING PRAYER
BACAAN PERTAMA / FIRST READING
Pembacaan dari Nubuat Barukh:

(Bar. 5: 1-9)

Allah akan mempertunjukkan seri wajahmu.
“Hai Yerusalem, hendaklah kamu menanggalkan pakaian
kesedihan dan kesengsaraanmu, lalu mengenakan
perhiasan kemuliaan Allah untuk selama-lamanya.
Hendaklah engkau berselubungkan kampuh kebenaran
Allah, dan memasang di atas kepalamu tajuk kemuliaan
dari Yang Kekal. Sebab di bawah kolong langit, seri
wajahmu akan dipertunjukkan oleh Allah. Dari pihak
Allah engkau akan diberi nama abadi: ‘Damai SejahteraHasil-Kebenaran’ dan ‘Kemuliaan-Hasil-Takwa’.
Bangkitlah, hai Yerusalem, hendaklah engkau berdiri
tegak di ketinggian! Tengoklah ke timur! Lihatlah anakanakmu sudah berkumpul atas Firman dari Yang Kudus;
mereka berkumpul dari tempat matahari terbenam
sampai ke tempat terbitnya. Bersukarialah, karena Allah
telah ingat kepada mereka. Memang dahulu mereka
pergi dari padamu dengan berjalan kaki, digiring oleh
musuh. Tetapi kini mereka dikembalikan kepadamu oleh
Allah. Mereka diusung dengan hormat seolah-olah di
atas tandu kerajaan. Sebab, Allah memerintahkan
supaya segala gunung yang tinggi dan segenap bukit
abadi diratakan, supaya sekalian jurang ditimbun menjadi
tanah yang rata. Dengan demikian, Israel dapat berjalan
dengan aman di bawah naungan kemuliaan Allah. Hutan
rimba dan segala pohon yang harum semerbak pun
menaungi Israel atas perintah Allah. Sebab, Israel akan
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dituntun dengan sukacita oleh Allah, oleh cahaya
kemuliaan-Nya, dan dengan belas kasihan serta
kebenaran-Nya.”

dengan buah kebenaran oleh Yesus Kristus untuk
memuliakan dan memuji Allah.
Demikianlah Sabda Tuhan.

Demikianlah Sabda Tuhan.

U: Syukur kepada Allah

BAIT PENGANTAR INJIL / GOSPEL ACCLAMATION

MAZMUR ANTAR BACAAN / RESPONSORIAL PSALM

Alleluya, alleluya, alleluya.

Mzm. 126: 1-2ab. 2cd-3. 4-5.6; R: 3

S:

R/. : Aku wartakan karya agung-Mu, Tuhan
Karya agung-Mu karya keselamatan
1. Ketika Tuhan memulihkan keadaan Sion, kita seperti
orang-orang yang bermimpi. Pada waktu itu, mulut
kita penuh dengan tawa ria, dan lidah kita dengan
sorak-sorai. R/.
2. Pada waktu itu, berkatalah orang di antara bangsabangsa “Tuhan telah melakukan perkara besar
kepada orang-orang ini.” Tuhan telah melakukan
perkara besar kepada kita, Maka kita bersukacita. R/.
3. Pulihkanlah keadaan kami, ya Tuhan, seperti
memulihkan batang air kering di tanah Negeb!
Orang-orang yang menabur dengan mencucurkan air
mata akan menuai dengan bersorak-sorai. R/.
4. Orang yang berjalan maju dengan menangis sambil
menabur benih, pasti pulang dengan sorak-sorai
sambil membawa berkas-berkasnya. R/.
BACAAN KEDUA / SECOND READING
Pembacaan dari Surat Rasul Paulus kepada
Jemaat di Filipi
(Flp. 1:4-6.8-11)
Usahakanlah supaya kamu suci dan tak bercacat
menjelang hari Kristus.
Saudara-saudara, setiap kali aku berdoa untuk kamu
semua, aku selalu berdoa dengan sukacita. Aku
mengucap syukur kepada Allahku karena
persekutuanmu dalam Berita Injil dari hari pertama
sampai sekarang ini. Akan hal ini, aku yakin
sepenuhnya, bahwa Allah yang telah memulai karya baik
di antaramu, akan melanjutkannya sampai pada hari
Kristus Yesus. Sebab Allahlah saksiku betapa dengan
kasih mesra Kristus Yesus, aku merindukan kamu. Dan
inilah doaku: Semoga kasihmu semakin melimpah dalam
pengetahuan yang benar dan dalam segala macam
pengertian. Dengan demikian kamu dapat memilih apa
yang baik agar kamu suci dan tak bercacat menjelang
hari Kristus. Dan akhirnya, semoga kamu dipenuhi

U: Syukur kepada Allah

Persiapkanlah jalan bagi Tuhan; luruskanlah jalan
bagi-Nya dan semua orang akan melihat
keselamatan yang datang dari Tuhan.

Alleluya…
INJIL / GOSPEL

(Luk. 3:1-6)

I : Tuhan sertamu atau Tuhan bersamamu
U: Dan sertamu juga atau Dan bersama Roh-mu
I : Inilah Injil Yesus Kristus menurut Santo Lukas
U: Dimuliakanlah Tuhan.
Semua orang akan melihat keselamatan yang dari
Tuhan.
Dalam tahun kelima belas pemerintahan Kaisar Tiberius,
ketika Pontius Pilatus menjadi wali negeri Yudea, dan
Herodes menjadi raja wilayah Galilea, Filipus,
saudaranya, menjadi raja wilayah Iturea dan Trakhonitis,
dan Lisanias menjadi raja wilayah Abilene; pada waktu
Hanas dan Kayafas menjadi Iman Agung, datanglah
Firman Allah kepada Yohanes, anak Zakharia, di padang
gurun. Maka, datanglah Yohanes ke seluruh daerah
Yordan dan menyerukan, “Bertobatlah dan berilah dirimu
dibaptis! Maka Allah akan mengampuni dosamu, seperti
ada tertulis dalam nubuat-nubuat Yesaya: Ada suara
yang berseru-seru di padang gurun: Siapkanlah jalan
bagi Tuhan, luruskanlah jalan bagi-Nya. Setiap lembah
akan ditimbun, setiap gunung dan bukit akan menjadi
rata. Yang berliku-liku akan diluruskan, yang berlekuklekuk akan diratakan. Dan, semua orang akan. melihat
keselamatan yang dari Tuhan.”
I: Berbahagialah orang yang mendengarkan Sabda
Tuhan, dan tekun melaksanakannya.
U: Sabda-Mu adalah jalan, kebenaran, dan hidup kami.
HOMILI / HOMILY
AKU PERCAYA / APOSTLES CREED
DOA UMAT / PRAYER OF THE FAITHFUL
Imam / Celebrant:
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Dengan penuh harapan kita menantikan kedatangan
Tuhan. Dialah cahaya dunia, Penyelamat para bangsa.
Maka, marilah kita panjatkan doa kepada Bapa di surga
L: Bagi Gereja Kudus.
Ya Bapa, datanglah dan hadirlah di tengah kami dan
semoga kehadiran-Mu menjadikan Gereja cahaya
bagi semua orang di dunia ini. Marilah kita berdoa…
U: Tuhan, semoga kami selalu setia kepada-Mu.
L: Bagi masyarakat di sekitar kita.
Ya Bapa, bukalah mata hati masyarakat di sekitar
kami agar dapat melihat karya cinta kasih-Mu yang
agung melalui umat-Mu. Marilah kita berdoa…
U: Tuhan, semoga kami selalu setia kepada-Mu.
L: Bagi mereka yang putus asa dan tidak melihat jalan
keluar dari kesulitan-kesulitannya:
Ya Bapa, bimbinglah mereka yang sedang
menghadapi kesulitan agar dapat menemukan
sesama yang mampu mengajak mereka memulai lagi
dengan harapan akan masa depan, sehingga
sanggup dan tabah menghadapi kesulitan. Marilah
kita berdoa…
U: Tuhan, semoga kami selalu setia kepada-Mu.
L: Bagi warga Umat Katolik Indonesia yang sedang
sakit.
Ya Tuhan, kami hantarkan saudara-saudari kami
yang sedang sakit supaya Engkau menyembuhkan
mereka.. (mari hening sejenak dan kita haturkan
nama-nama mereka dalam hati)… Semoga mereka
selalu dalam lindungan Allah dan dengan rela
mereka mempersembahkan penderitaan bersama
Kristus. Tak lupa kami juga bersyukur atas rahmat
pemulihan yang boleh terjadi atas mereka. Marilah
kita berdoa…
U: Semoga mereka dikuatkan dalam pengharapan, dan
boleh mengalami jamahan kuasa kesembuhan dariMu.
L: Kami berdoa bagi semua arwah saudara-saudari
yang telah mendahului kami menghadap Bapa,
terutama arwah Marie, Imanuel Risardi Iman dan
Gerardus Felipe Nurwandi. Ya Bapa, sudilah
menerima kebaikan yang telah mereka lakukan
semasa hidupnya, serta menganugerahkan
kedamaian dan kebahagiaan kekal kepada mereka.
U: Semoga keluarga yang ditinggalkan selalu dalam
lindungan Tuhan.

L: Bagi kita disekitar altar ini dan seluruh warga UKI di
Toronto.
Ya Bapa, bangkitkanlah kami dari kemalasan kami,
agar pada masa menjelang Natal ini hidup kami
diresapi benar-benar oleh cinta kasih Kristus; dan
berilah warga UKI perasaan saling mendukung,
saling melayani, dan membantu dengan tulus ikhlas
untuk selalu bersatu padu dalam teladan Yesus dan
Injil-Nya. Marilah kita berdoa...
U: Tuhan, semoga kami selalu setia kepada-Mu.
Imam / Celebrant:
Allah Bapa kami di surga, kami mohon semoga kami
dalam masa penantian ini semakin mengarahkan hidup
kami pada diri Yesus Kristus. Sebab, Dialah Tuhan dan
Pengantara kami.
U: Amin.
LITURGI EKARISTI / LITURGY OF THE EUCHARIST
LAGU PERSEMBAHAN / OFFERTORY SONG
Kupersembahkan Cinta
Kupersembahkan cinta pada-Mu, Oh Tuhan.
Bunga kasih karunia-Mu.
Di jalan yang panjang Kau pimpin langkahku.
Kau bawakan s’lamat sentosa.
Kupersembahkan cinta pada-Mu, Oh Tuhan.
Kerelaanku tulus ikhlas.
Kau dengar doaku, Kau pegang tanganku.
Sampai bahteraku di surga.
R/: Kasih-Mu Tuhan, memberi kekuatan,
Dalam cobaan hidup ini.
Kasih-Mu Tuhan, memberi pengharapan,
Membawa damai sejahtera.
PERSEMBAHAN / OFFERING
DOA PERSEMBAHAN / OFFERING PRAYER
PREFASI / PREFACE ACCLAMATION
KUDUS / SANCTUS
Kudus, Kudus, Kuduslah Tuhan, Allah segala kuasa
Surga dan bumi penuh kemuliaan-Mu
Terpujilah Engkau di surga.
Diberkatilah yang datang dalam nama Tuhan.
Terpujilah Engkau di surga
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DOA SYUKUR AGUNG / EUCHARISTIC PRAYER

LAGU PENUTUP / RECESSIONAL HYMN

KOMUNI / COMMUNION RITE

Putri Sion, Nyanyilah

BAPA KAMI / THE LORD’S PRAYER

Putri Sion, nyanyilah; soraklah, Yerusalem!
Mari sambut Rajamu. Raja Damai t'rimalah!
Putri Sion, nyanyilah; soraklah, Yerusalem!

Bapa kami yang ada di surga
Dimuliakanlah nama-Mu
Datanglah kerajaan-Mu
Jadilah kehendakMu
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
PEMECAHAN ROTI / 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
ANTIFON KOMUNI
LAGU KOMUNI / COMMUNION SONG
Dona Nobis Pacem (Give Us Peace)
Dona nobis pacem, pacem.
Dona nobis pacem.
Dona nobis pacem.
Dona nobis pacem.
Dona nobis pacem.
Dona nobis pacem.
BAGIAN PENUTUP / CONCLUDING RITE
DOA PENUTUP / CONCLUDING PRAYER
Doa Santo Mikael
Santo Mikael Malaekat Agung, bantulah dan tolonglah
kami dalam perang melawan kejahatan dan tipu daya
setan. Kami mohon dengan rendah hati kiranya Allah
menghukumnya. Dan Engkau Panglima Bala Tentara
Surga dengan kekuatan ilahi, usirlah kembali ke dalam
neraka, setan dan roh jahat lainnya yang berkeliaran di
atas bumi yang hendak membinasakan segala jiwa.
Amin.

Hosiana, Putra Daud, nama-Mu terpujilah!
Dirikanlah takhta-Mu mahatinggi, mulia.
Hosiana, Putra Daud, nama-Mu terpujilah!
==========================================

