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Hari Raya Hati Yesus Yang Mahakudus

UJUD MISA HARI INI / INTENTION OF TODAY’S MASS

TUHAN KASIHANILAH KAMI / KYRIE

Ucapan syukur bagi para imam dan bruder SCJ yang
merayakan Pesta Nama Kongregasi.

Tuhan kasihanilah kami (2X)
Krstus kasihanilah kami (2X)
Tuhan kasihanilah kami (2X)

Untuk mendoakan arwah-arwah
• Agustinus Ajie Darmali yang meninggal pada tanggal
19 Juni 2016 (permohonan dari Sari Maryati dan
keluarga)
LAGU PEMBUKAAN / GATHERING SONG:
Hati Yesus yang berkobar
Hati Yesus yang berkobar
Karna Api cinta-Nya
O sungguh yang diharapkan
balas kasih umat-Nya
Hati Yesus ampunilah
dari dosaku semua.
Hati Yesus haus jiwa
akan dislamatkan-Nya
O semoga bangsa-bangsa
Datang sujud pada-Nya
Hormat syukur dan pujian
Nyanyikanlah bagi-Nya

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:
U:

Hanya Engkaulah mahatinggi, ya Yesus Kristus
Bersama dengan Roh Kudus dalam kemuliaan
Allah Bapa. Amin

DOA PEMBUKA / OPENING PRAYER
BACAAN PERTAMA / FIRST READING
Pembacaan dari Kitab Ulangan (Ul 7:6-11)
Kamulah yang dipilih dan dikasihi Tuhan.
Sekali peristiwa, di padang gurun Seberang Yordan, Musa
berkata kepada umat Israel, "Kamulah umat yang kudus
bagi Tuhan, Allahmu; kamulah yang dipilih Tuhan,
Allahmu, dari segala bangsa di atas muka bumi untuk
menjadi umat kesayangan-Nya. Bukan karena jumlahmu
lebih besar dari bangsa mana pun, maka hati Tuhan
terpikat olehmu dan memilih kamu,
--- sebab nyatanya kamu ini yang paling kecil dari segala
bangsa! --Tetapi karena Tuhan mengasihi kamu dan karena Ia
memegang sumpah yang telah diikrarkan-Nya kepada
nenek moyangmu, maka Tuhan telah membawa kamu
keluar dengan tangan yang kuat, dan menebus kamu dari
rumah perbudakan, dari tangan Firaun, raja Mesir. Sebab
itu haruslah kamu ketahui, bahwa Tuhan, Allahmu itu,
adalah Allah yang setia. Ia memegang perjanjian dan
kasih setia-Nya terhadap orang yang kasih kepada-Nya
dan berpegang pada perintah-Nya, sampai kepada beriburibu keturunan. Tetapi terhadap setiap orang yang
membenci Dia, Ia melakukan pembalasan dengan
membinasakan orang itu. Ia tidak bertangguh terhadap
orang yang membenci Dia. Ia langsung mengadakan
pembalasan terhadap orang itu. Jadi berpeganglah pada
perintah, yakni ketetapan dan peraturan yang pada hari ini
kusampaikan kepadamu untuk dilakukan."
Demikianlah Sabda Tuhan.

U: Syukur kepada Allah

MAZMUR ANTAR BACAAN / RESPONSORIAL PSALM
Mzm 103:1-2.3-4.6-7.8.10 R:17
Berbelaskasihlah Tuhan dan adil. Allah kami adalah
Rahim.
1. Pujilah Tuhan, hai jiwaku! Pujilah nama-Nya yang
kudus, hai segenap batinku! Pujilah Tuhan, hai jiwaku,
janganlah lupa akan segala kebaikan-Nya!. Refr.
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2. Dialah yang mengampuni segala kesalahanmu, yang
menyembuhkan segala penyakitmu! Dialah yang
menebus hidupmu dari liang kubur, dan memahkotai
engkau dengan kasih setia dan rahmat!. Refr.
3. Tuhan menjalankan keadilan dan hukum bagi segala
orang yang diperas. Ia telah memperkenalkan jalanjalan-Nya kepada Musa, dan memaklumkan
perbuatan-perbuatan-Nya kepada orang Israel. Refr.
4. Tuhan adalah pengasih dan penyayang, panjang sabar
dan berlimpah kasih setia. Tidak pernah Ia
memperlakukan kita setimpal dengan dosa kita, atau
membalas kita setimpal dengan kesalahan kita. Refr.
BACAAN KEDUA / SECOND READING
Pembacaan dari Surat Pertama Rasul Yohanes
(1Yoh 4:7-16)
Allah mengasihi kamu.
Saudara-saudaraku yang terkasih, marilah kita saling
mengasihi, sebab kasih itu berasal dari Allah, dan setiap
orang yang mengasihi, lahir dari Allah dan mengenal Allah.
Barangsiapa tidak mengasihi, ia tidak mengenal Allah,
sebab Allah adalah kasih. Dalam hal inilah kasih Allah
dinyatakan di tengah-tengah kita, yaitu bahwa Allah telah
mengutus Anak-Nya yang tunggal ke dunia, supaya kita
hidup oleh-Nya. Inilah kasih itu: Bukan kita yang telah
mengasihi Allah, tetapi Allahlah yang telah mengasihi kita
dan yang telah mengutus Anak-Nya sebagai silih bagi
dosa-dosa kita. Saudara-saudaraku yang terkasih, Allah
begitu mengasihi kita! Maka haruslah kita juga saling
mengasihi. Tidak ada seorang pun yang pernah melihat
Allah. Tetapi jika kita saling mengasihi, Allah tetap di
dalam kita, dan kasih-Nya sempurna di dalam kita.
Beginilah kita ketahui bahwa kita berada di dalam Allah
dan Dia di dalam kita, yakni bahwa Ia telah mengaruniakan
kita mendapat bagian dalam Roh-Nya. Kami telah melihat
dan bersaksi, bahwa Bapa telah mengutus Anak-Nya
menjadi Penyelamat dunia. Barangsiapa mengaku bahwa
Yesus adalah Anak Allah, Allah tetap berada di dalam dia
dan dia di dalam Allah. Kita telah mengenal dan telah
percaya akan kasih Allah kepada kita. Allah adalah kasih,
dan barangsiapa tetap berada di dalam kasih, ia tetap
berada di dalam Allah dan Allah di dalam dia.
Demikianlah Sabda Tuhan.

U: Syukur kepada Allah

-

BAIT PENGANTAR INJIL / GOSPEL ACCLAMATION
Alleluya, alleluya, alleluya.
Pikullah kuk yang Kupasang dan belajarlah pada-Ku,
karena Aku lemah lembut dan rendah hati. Refr.
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 Kausembunyikan bagi orang bijak dan
orang pandai, tetapi Kaunyatakan kepada orang kecil. Ya
Bapa, itulah yang berkenan di hati-Mu. Semua telah
diserahkan oleh Bapa kepada-Ku, dan tidak seorang pun
mengenal Anak selain Bapa, dan tidak seorang pun
mengenal Bapa selain Anak, serta orang yang kepadanya
Anak itu berkenan menyatakannya. Datanglah kepada-Ku,
kamu semua yang letih lesu dan berbeban berat. Aku akan
memberi kelegaan kepadamu. Pikullah kuk yang
Kupasang, dan belajarlah pada-Ku, karena Aku lemah
lembut dan rendah hati. Maka hatimu akan mendapat
ketenangan. Sebab enaklah kuk yang Kupasang, dan
ringanlah beban-Ku."
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kesaksian atas cinta kasih Allah kepada masyarakat
sekitarnya. Kami mohon …
U: Kabulkanlah doa kami, ya Tuhan.
L: Bagi bangsa kita.
Ya Bapa, tuntunlah umat-Mu dalam ikut serta
bertanggung-jawab atas keadaan negara kami
sehingga tetap memberi kesaksian atas nilai-nilai Injil
dengan usaha menegakkan keadilan serta martabat
manusia. Marilah kita mohon ...
U: Tuhan, kami percaya kepada-Mu.
L: Bagi mereka yang kesepian di zaman sekarang.
Ya Bapa, semoga mereka yang dihinggapi
kekecewaan hidup membuka hati terhadap cinta kasih
sesamanya. Kami mohon ...
U: Kabulkanlah doa kami, ya Tuhan.
L: Bagi mereka yang sakit dan cacat.
Ya Bapa, semoga mereka yang sakit dan cacat
menyadari betapa besar pengaruh mereka bagi
lingkungan mereka dengan sikap optimis mereka. Kami
mohon …
U: Kabulkanlah doa kami, ya Tuhan.

Berbahagialah orang yang mendengarkan Sabda
Tuhan, dan tekun melaksanakannya.

L: Bagi umat yang telah meninggal dunia.
Ya Bapa, persatukanlah umat-Mu yang telah
mendahului kami, terutama Agustinus Ajie Darmali
yang telah Kaupanggil menghadap-Mu dengan
kemuliaan Kristus, bahagia abadi di surga. Kami
mohon ...

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

U: Kabulkanlah doa kami, ya Tuhan.

HOMILI / HOMILY

L: Bagi para imam dan bruder dari kongregasi SCJ yang
merayakan pesta nama pada hari ini.
Bapa yang mahakudus, kami bersyukur atas imam dan
bruder dari kongregasi SCJ yang telah Kau berikan
untuk mendampingi kami, umat-Mu. Engkau sendirilah
yang telah memilih dan memanggil mereka. kami
mohon sudilah Engkau memberkati mereka dalam
semua karya pelayanan bagi umat-Mu. Hati Kudus
Yesus kuatkanlah pada saat mereka mengalami
kesulitan dalam panggilan hidup membiara. Kami
mohon ...

AKU PERCAYA / APOSTLES CREED
DOA UMAT / PRAYER OF THE FAITHFUL
I: Marilah kita berdoa kepada Allah Bapa kita, yang telah
menampakkan cinta kasih-Nya dalam penjelmaan
Putra-Nya yang tunggal
L: Bagi Umat Katolik Indonesia di Canada, khususnya
Toronto.
Ya Bapa, bimbinglah umat-Mu di Canada, khususnya
Toronto ini agar dalam hidup sehari-hari memberi

U: Kabulkanlah doa kami, ya Tuhan

-

L: Bagi kita disekitar altar ini.
Ya Bapa, nyalakanlah api cinta kasih-Mu dalam hati
kami agar sanggup mempersembahkan pepulih atas
dosa kesalahan kami dan sesama. Kami mohon ...
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BAPA KAMI / THE LORD’S PRAYER

I : Allah Bapa Yang Mahabaik, Yesus Putra-Mu adalah
warta pengampunan dan pertobatan bagi kami masingmasing dan bersama. Semoga kami tetap menanggapi
tawaran dan bimbingan-Nya. Sebab, Dialah Tuhan dan
Pengantara kami.

Baa 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

U: Amin

SALAM DAMAI / SIGN OF PEACE

LITURGI EKARISTI / LITURGY OF THE EUCHARIST

PEMECAHAN ROTI / BREAKING OF THE BREAD

LAGU PERSEMBAHAN / OFFERTORY SONG

ANAK DOMBA ALLAH / LAMB OF GOD

Hati Yesus bagai Laut

Ank Domba Allah, yang menghapus dosa dunia,
kaihanilah kami (2X)
Anak Domba Allah, yang menghapus dosa dunia, berilah
kami damai.

U: Kabulkanlah doa kami, ya Tuhan.

Hati Yesus bagai laut penuh kemurahan
(Siang malam mohon patut akan perjanjian ) 2x
Hati Yesus bagai puri penuh kekayaan
(Kami mohon memasuki menyamput santapan ) 2x
Hati Yesus matahari penuh sinar indah
(Kami mohon disinari dengan sinar berkah )2x
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

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
LAGU KOMUNI / COMMUNION SONG
Hati Yesus Hati Tuhan kami
Hati Yesus Hati Tuhan kami
Sumber yang menghidupkan jiwa
Yang meminum dari sumber ini
Akan hidup hingga selamanya .
Sudilah bukakan kami
Mata air yang ilahi
Hati Yesus hati Tuhan kami
Segarkanlah jiwa yang letih

-

Bumi ini taman yg tak subur
Maka jiwa kami merana
Tapi pasti jadi segar pula
Bila disirami rahmat limpah
Sudilah bukakan kami
Mata air yg Ilahi
Hati Yesus hati Tuhan kami
Segarkanlah jiwa yg letih
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
Yesus, Tuhanku, Sang Mesias yang dinantikan umat
Allah, datanglah kini pada kami, dan tinggallah di tengah
kami.
Yesus, Tuhanku, Putra Allah, kami percaya kepada-mu.
Kuatkan iman dan harapan, agar setia sampai akhir.

PENGUMUMAN:
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