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Hari Minggu Biasa XIV

UJUD MISA HARI INI / INTENTION OF TODAY’S MASS
Untuk mendoakan arwah-arwah
• Joseph Tjioe Ming Lie yang meninggal pada tanggal
30 Juni 2020 dan Sunarti Krisnadewi (Erna Tjioe)
yang meninggal 5 tahun yang lalu (permohonan dari
keluarga Su Ching dan Marcus)
LAGU PEMBUKAAN / GATHERING SONG:
Di Pulau Samadi
Di Ufuk Langit Nan Merah kembara Semadi
Di Hadapan yang semayam di alam suci hari ini.
Semoga DIa Berkenan menghadirkan Diri
Menyambut setiap hati yang tunduk semadi.
Di tingkah segala bunyi suara alami
Yang terindah yang termurni dipersembahkan hari ini
TUHAN KASIHANILAH KAMI / KYRIE
Tuhan kasihanilah kami (2X)
Kristus kasihanilah kami (2X)
Tuhan kasihanilah kami (2X)
KEMULIAAN / GLORIA

Imam / Celebrant:
Ke- mu- liaan kepada Al-lah di sur-ga
U:
Dan damai di bumi kepada orang yang berkenan
padaNya
K:
Kami memuji Dikau
U:
Kami meluhurkan Dikau
K:
Kami menyembah Dikau
U:
Kami memuliakan Dikau
K:
Kami bersyukur kepadaMu, kar’na kemuliaanMu
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 / OPENING PRAYER
BACAAN PERTAMA / FIRST READING
Pembacaan dari Kitab Nubuat Zakharia (Za 9:9-10)
Lihat, rajamu datang kepadamu.
Beginilah firman Tuhan, "Bersorak-sorailah dengan
nyaring, hai puteri Sion, bersorak-sorailah, hai puteri
Yerusalem! Lihat, rajamu datang kepadamu; ia adil dan
jaya. Ia lemah lembut dan mengendarai seekor keledai,
seekor keledai beban yang muda. Ia akan melenyapkan
kereta-kereta dari Efraim, Ia akan memusnahkan kudakuda dari Yerusalem; busur perang akan ia lenyapkan,
dan ia akan memberitakan damai kepada bangsa-bangsa.
Wilayah kekuasaannya akan terbentang dari laut sampai
ke laut, dan dari sungai Efrat sampai ke ujung-ujung bumi."
Demikianlah Sabda Tuhan.

U: Syukur kepada Allah

MAZMUR ANTAR BACAAN / RESPONSORIAL PSALM
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Saudara-saudara, kamu tidak hidup dalam daging,
melainkan dalam Roh, kalau Roh Allah memang tinggal
dalam dirimu. Tetapi jika orang tidak memiliki Roh Kristus,
ia bukanlah milik Kristus. Dan jika Roh Allah, yang
membangkitkan Kristus Yesus dari antara orang mati,
diam di dalam dirimu, maka Ia yang telah membangkitkan
Kristus Yesus dari antara orang mati, akan menghidupkan
juga tubuhmu yang fana oleh Roh-Nya yang diam dalam
dirimu.Jadi, saudara-saudara, kita ini orang berhutang,
tetapi bukan kepada daging supaya hidup menurut daging.
Sebab, jika kamu hidup menurut daging, kamu akan mati.
Tetapi jika oleh Roh kamu mematikan perbuatanperbuatan tubuhmu, maka kamu akan hidup.
Demikianlah Sabda Tuhan.

U: Syukur kepada Allah

BAIT PENGANTAR INJIL / GOSPEL ACCLAMATION
Alleluya, alleluya, alleluya.
Terpujilah Engkau Bapa, Tuhan langit dan bumi. Sebab
misteri Kerajaan Kaunyatakan kepada kaum sederhana.
Refr.

Mzm 145:1-2.8-9.10-11.13cd-14 R:1
Tuhan rajaku, agunglah nama-Mu. Alam raya dan
makhluk-Mu kagum memandang-Mu.
1. Aku hendak mengagungkan Dikau, ya Allah, ya
Rajaku, aku hendak memuji nama-Mu untuk selamalamanya.Setiap hari aku hendak memuji Engkau, dan
memuliakan nama-Mu untuk selama-lamanya. Refr.
2. Tuhan itu pengasih dan penyayang, panjang sabar dan
besar kasih setia-Nya. Tuhan itu baik kepada semua
orang, penuh rahmat terhadap segala yang dijadikanNya. Refr.
3. Segala yang Kaujadikan akan bersyukur kepada-Mu,
ya Tuhan, dan orang-orang yang Kaukasihi akan
memuji Engkau. Mereka akan mengumumkan
kemuliaan kerajaan-Mu, dan akan membicarakan
keperkasaan-Mu. Refr.
BACAAN KEDUA / SECOND READING
Pembacaan dari Surat Rasul Petrus kepada Jemaat di
Roma (Rom 8:9.11-13)
Jika oleh Roh kamu mematikan perbuatan-perbuatanmu,
maka kau akan hidup.

INJIL / GOSPEL

(Mat 11:25-30)

I : Tuhan sertamu atau Tuhan bersamamu
U: Dan sertamu juga atau Dan bersama Roh-mu
I : Inilah Injil Yesus Kristus menurut Matius
U: Dimuliakanlah Tuhan
Aku lemah lembut dan rendah hati.
Sekali peristiwa berkatalah Yesus, "Aku bersyukur
kepada-Mu, ya Bapa, Tuhan langit dan bumi, sebab
misteri Kerajaan Engkau sembunyikan bagi orang bijak
dan orang pandai, tetapi Engkau nyatakan kepada orang
kecil. Ya Bapa, itulah yang berkenan kepada-Mu. Semua
telah diserahkan kepada-Ku oleh Bapa-Ku, dan tidak
seorang pun mengenal Anak selain Bapa, dan tidak
seorang pun mengenal Bapa selain Anak dan orang-orang
yang kepadanya Anak berkenan menyatakannya. Marilah
kepada-Ku, kamu semua yang letih lesu dan berbeban
berat. Aku akan memberikan kelegaan kepadamu.
Pikullah kuk yang Kupasang dan belajarlah pada-Ku,
sebab Aku ini lemah lembut dan rendah hati. Maka hatimu
akan mendapat ketenangan. Sebab enaklah kuk yang
Kupasang, dan ringanlah beban-Ku.".

-

Berbahagialah orang yang mendengarkan Sabda
Tuhan, dan tekun melaksanakannya.
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U: Kabulkanlah doa kami, Ya Tuhan.

AKU PERCAYA / APOSTLES CREED

L: Bagi umat yang telah meninggal dunia.
Ya Bapa, persatukanlah umat-Mu yang telah
mendahului kami, terutama Joseph Tjioe Ming Lie
dan Sunarti Krisnadewi (Erna Tjioe) yang telah
Kaupanggil
menghadap-Mu dengan kemuliaan
Kristus, bahagia abadi di surga. Marilah kita mohon ...

DOA UMAT / PRAYER OF THE FAITHFUL

U: Kabulkanlah doa kami, Ya Tuhan

I: Kita semua yang letih dan berbeban berat diundang
untuk datang kepada Yesus dan Ia akan memberi
kelegaan kepada kita. Marilah kita panjatkan doa
kepada Bapa yang telah berkenan tinggal bersama kita
di dalam diri Kristus Putra-Nya.

L : Bagi kami umat-Mu dan seluruh warga Umat Katolik
Indonesia di Canada, khususnya Toronto.
Ya Bapa, berikanlah semangat persaudaraan yang
sejati bagi kami, umat-Mu

U: Sabda-Mu adalah jalan, kebenaran, dan hidup kami
HOMILI / HOMILY

L: Bagi para pemimpin Gereja.
Ya Bapa, semoga para pemimpin Gereja-Mu
Kaulimpahi semangat rendah hati dan sederhana.
U: Semoga dalam mewartakan Kabar Gembira Kristus,
mereka tidak pernah mengandalkan diri sendiri tetapi
bersandar penuh iman kepada-Mu sendiri.

U: Semoga kami siap sedia dan tulus ikhlas dalam
mengasihi sesama kami yang sedang menderita.
I : Allah Bapa Yang Mahabaik, Putra-Mu telah mengajak
semua yang letih lesu dan berbeban berat untuk
datang kepada-Nya supaya mendapatkan kelegaan.
Ajarilah kami meletakkan pikulan-Nya di bahu kami,
serta menjadi rendah hati dan lemah lembut seperti
Dia. Dialah Tuhan dan Pengantara kami.

L: Bagi para penanggung-jawab dalam masyarakat..
Ya Bapa, curahkanlah Roh cinta kasih-Mu bagi para
penanggung jawab dalam masyarakat kami

U: Amin

U: Agar para pemimpin masyarakat selalu memandang
tugas mereka sebagai pelayanan, bukan sebagai
kesempatan menonjolkan diri.

LAGU PERSEMBAHAN / OFFERTORY SONG

L: Bagi para penderita.
Ya Bapa, pandanglah saudara-saudari kami yang
sedang menderita karena apapun.
U: Semoga mereka menemukan
penghiburan dari-Mu sendiri.

kekuatan

dan

L: Bagi warga dan keluarga Umat Katolik Indonesia yang
sedang sakit.
Ya Bapa, kami hantarkan saudara-saudari kami yang
sedang sakit, supaya Engkau menyembuhkan mereka.
(mari hening sejenak dan kita haturkan nama-nama
mereka dalam hati). Semoga pengharapan mereka
mendapatkan peneguhan dan penghiburan berkat
Warta Gembira keselamatan Kristus. Tak lupa kami
juga bersyukur atas rahmat pemulihan yang boleh
terjadi atas mereka. Marilah kita mohon …

LITURGI EKARISTI / LITURGY OF THE EUCHARIST

Bagai Bumi Tersiram Hujan
Bagai bumi tersiram hujan sejuk segar berseri,
Pohon pohon bersuka berdendang riang ria bernyanyi.
Cinta Tuhan bagi umat-Nya berlimpah tak terperi,
Hati ingin membalas kasih-Nya dengan hormat dan bakti.
Reff:
Persembahan bukti cinta sejati kami hunjukkan pada-Mu,
Agar jadi keselamatan kami kar’na kurban Putera-Mu
Bagai asap dupa nan putih membubung ke awangan
Aromanya mewangi tertiup jauh diatas hutan
Kami angkat hati dan budi ke altar perjamuan
Dalam Yesus di meja yang sama kurban kita satukan
PERSEMBAHAN / OFFERING
DOA PERSEMBAHAN / OFFERING PRAYER

-

PREFASI / PREFACE ACCLAMATION
KUDUS / SANCTUS
Kudus, Kudus, Kuduslah Tuhan, Allah segala kuasa
Surga dan bumi penuh kemuliaanMu
Terpujilah Engkau di surga.
Diberkatilah yang datang dalam nama Tuhan.
Terpujilah Engkau di surga.
DOA SYUKUR AGUNG / EUCHARISTIC PRAYER
KOMUNI / COMMUNION RITE
BAPA KAMI / THE LORD’S PRAYER
Bapa kami yang ada di surga
Dimuliakanlah namaMu
Datanglah kerajaanMu
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
Ank Domba Allah, yang menghapus dosa dunia,
kaihanilah kami (2X)
Anak Domba Allah, yang menghapus dosa dunia, berilah
kami damai.
DOA KOMUNI ROHANI/SPIRITUAL COMMUNION
Yesusku, aku percaya, Engkau sungguh hadir dalam
Sakramen Mahakudus. Aku mencintai-Mu lebih dari
segalanya, dan aku merindukan kehadiran-Mu dalam
jiwaku. Karena sekarang aku tak dapat menyambut-Mu
dalam Sakramen Ekaristi, datanglah sekurang-kurangnya
secara rohani ke dalam hatiku. Seolah-olah Engkau telah
datang, Aku memeluk-Mu dan mempersatukan diriku
sepenuhnya kepada-Mu; jangan biarkan aku terpisah
daripada-Mu. Amin.
ANTIFON KOMUNI
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LAGU KOMUNI / COMMUNION SONG
Aku Bersyukur PadaMu
Ku bersyukur pada-Mu ya Tuhan berkat Ekaristi-Mu
yang menjadi santapan jiwa dan memuaskan dahaga
Ku bersyukur pada-Mu ya Tuhan berkat Ekaristi-Mu
yang jadi kekuatan iman wartakan cinta Tuhan.
Kasih-Mu agung selalu menghantar aku pada-Mu
memahami kehendak-Mu untuk membawa damai-Mu
Kasih-Mu agung selalu cahaya lubuk hatiku
dalam setiap langkahku melaksanakan firman-Mu.
Ku bersyukur pada-Mu ya Tuhan berkat Ekaristi-Mu
yang menjadi santapan iman dan memuaskan dahaga
Ku bersyukur pada-Mu ya Tuhan berkat Ekaristi-Mu
yang jadi kekuatan iman wartakan cinta Tuhan.
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.
LAGU PENUTUP / RECESSIONAL HYMN
Tiap Langkahku
1. Tiap langkahku diatur oleh Tuhan
Dan tangan kasihNya memimpinku
Di tengah badai dunia menakutkan
Hatiku tetap tenang teduh
Reff:
Tiap langkahku ku tahu Tuhan yang pimpin
Ke tempat tinggiku dihantarNya
Hingga sekali nanti aku tiba
Di rumah Bapa sorga yang baka
2. Di waktu imanku mulai goyah
dan bila jalanku hampir sesat
Ku pandang Tuhanku penebus dosa
Ku teguh sebab Dia dekat

-

3. Di dalam Tuhan saja harapanku
Sebab di tanganNya sejahtera
Dibukanya Yerusalem yang baru
Kota Allah suci mulia

PENGUMUMAN:
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