PERAYAAN EKARISTI

UJUD MISA HARI INI / INTENTION OF TODAY’S MASS
Untuk mendoakan arwah-arwah:
o Maria Monika Budi Hartono yang meninggal 40 hari
yang lalu (permohonan doa dari keluarga Rudy S. Budi
Hartono dan Maya Adisuria)
o Gerardus Felipe Nurwandi yang meninggal 3 tahun
yang lalu (permohonan doa dari keluarga Janto
Nurwandi dan Lea Melinda)
o Maria Farida Hardy yang meninggal 3 tahun yang lalu
(permohonan doa dari keluarga Swan Hian Tee dan
Albert Tee)
o Sutarmin Widjaja yang meninggal 13 tahun yang lalu
(permohonan doa dari Janti Tanzil dan keluarga)
o Jennifer Rebecca Alsop
LAGU PEMBUKA / GATHERING SONG
Pujilah Tuhan
Refr.

Hai umat, pujilah Bapa, Putra dan Roh Kudus,
luhurkan nama-Nya.

Bapa yang Maha Kuasa,
O , luhurkan nama-Nya
Sungguh indah karya tangan-Nya,
luhurkan nama-Nya. Refr.
Kristus, Allah Manusia,
O, luhurkan nama-Nya
Sangat agung cinta kasih-Nya ,
luhurkan nama-Nya. Refr.
Allah Roh Maha Kudus,
O , luhurkan nama-Nya

Hari Raya Tritunggal Mahakudus
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Semangat-Nya menyalakan cinta,
luhurkan nama-Nya. Refr
TUHAN KASIHANILAH KAMI / KYRIE
Tuhan kasihanilah kami (2X)
Kristus kasihanilah kami (2X)
Tuhan kasihanilah kami (2X)
KEMULIAAN / GLORIA
I:
Kemuliaan kepada Allah di surga
K + U: Dan damai dibumi kepada orang yang berkenan
kepadaNya
K:
Kami memuji Dikau
U:
Kami meluhurkan Dikau
K:
Kami menyembah Dikau
U:
Kami memuliakan Dikau
K:
Kami bersyukur kepadaMu, karna 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 disisi Bapa
U:
Kasihanilah kami
K:
Karna hanya Engkaulah Kudus
U:
Hanya Engkaulah Tuhan
K:
Hanya Engkaulah Mahatinggi ya Yesus Kristus

-

U:

Bersama dengan Roh Kudus, dalam kemuliaan
Allah Bapa
K + U Amin
DOA PEMBUKA / OPENING PRAYER
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3. Sungguh, mata Tuhan tertuju kepada mereka yang
bertakwa, kepada mereka yang berharap akan kasih
setia-Nya, Ia hendak melepaskan jiwa mereka dari
maut, dan memelihara hidup mereka pada masa
kelaparan.

Pembacaan dari Kitab Ulangan (Ul. 4:32-34.39-40)

4. Jiwa kita menanti-nantikan Tuhan. Dialah penolong
dan perisai kita. Kasih setia-Mu, ya Tuhan, kiranya
menyertai kami, seperti kami berharap kepadamu.

Hanya Tuhanlah Allah di langit dan di bumi, tidak ada
yang lain!

BACAAN KEDUA / SECOND READING

BACAAN PERTAMA / FIRST READING

Dalam perjalanan di padang gurun, Musa berkata kepada
bangsa Israel, "Cobalah tanyakan dari ujung langit ke
ujung langit, tentang zaman dahulu, sebelum engkau
ada, sejak saat Allah menciptakan manusia di atas bumi,
apakah pernah terjadi sesuatu yang demikian besar, atau
apakah pernah terdengar sesuatu seperti ini? Pernahkah
suatu bangsa mendengar suara Allah, yang bersabda
dari tengah-tengah api, seperti yang kaudengar dan
engkau tetap hidup? Atau pernahkah suatu allah
mencoba datang untuk mengambil baginya suatu
bangsa dari tengah-tengah bangsa yang lain, dengan
cobaan, dengan tanda-tanda serta mujizat-mujizat dan
peperangan, dengan tangan yang kuat dan lengan yang
perkasa, dan dengan kedahsyatan yang besar, seperti
yang dilakukan Tuhan, Allahmu, bagimu di Mesir,
di depan matamu? Sebab itu ketahuilah pada hari ini dan
camkanlah bahwa Tuhanlah Allah di langit di atas dan di
bumi di bawah, tidak ada yang lain. Berpeganglah pada
ketetapan dan perintah-Nya yang kusampaikan
kepadamu pada hari ini, supaya baik keadaanmu dan
keadaan anak-anakmu di kemudian hari. Maka, engkau
akan hidup lama di tanah yang diberikan Tuhan Allahmu
kepadamu untuk selamanya."
Demikianlah Sabda Tuhan.

U: Syukur kepada Allah

MAZMUR ANTAR BACAAN / RESPONSORIAL PSALM
Mzm. 33:4-6.9.18-20.22
Refr.: Bahagia kuterikat pada Yahwe. Harapanku pada
Allah Tuhanku.
1. Firman Tuhan itu benar, segala sesuatu dikerjakanNya dengan kesetiaan. Ia senang pada keadilan dan
hukum; bumi penuh dengan kasih setia-Nya.
2. Oleh firman Tuhan, langit telah dijadikan, oleh napas
dari mulut-Nya diciptakan segala tentara-Nya. Sebab
Dia berfirman, maka semuanya jadi; Dia memberi
perintah, maka semuanya ada.

Pembacaan dari Surat Rasul Paulus kepada Jemaat
di Roma (8.14-17)
Kamu telah menerima Roh yang menjadikan kamu anak
Allah; oleh Roh itu kita berseru, 'Abba, ya Bapa!'
Saudara-saudara terkasih, semua orang yang dipimpin
Roh Allah adalah anak Allah. Sebab, kamu menerima
bukan roh perbudakan yang membuat kamu menjadi
takut lagi, melainkan Roh yang menjadikan kamu anak
Allah. Oleh Roh itu, kita berseru, 'Abba, ya Bapa!' Roh itu
memberi kesaksian bersama-sama roh kita, bahwa kita
ini anak Allah. Dan kalau kita ini anak, berarti kita juga
ahli waris, yakni ahli waris Allah sama seperti
Kristus. Artinya, jika kita menderita bersama dengan Dia,
kita juga akan dipermuliakan bersama dengan Dia.
Demikianlah Sabda Tuhan.

U: Syukur kepada Allah

BAIT PENGANTAR INJIL / GOSPEL ACCLAMATION
ALLELUYA
Alleluya, alleluya, alleluya. (2x)
S: Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus,
kepada Allah yang ada sejak dahulu, kini dan
sepanjang masa.
Alleluya….
INJIL / GOSPEL (Mat. 28:16-20)
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.
Baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh
Kudus.
Sesudah Yesus bangkit dari antara orang mati,
kesebelas murid berangkat ke Galilea, ke bukit yang
telah ditunjukkan Yesus kepada mereka. Ketika melihat
Dia, mereka menyembah-Nya, tetapi beberapa orang

-

ragu-ragu. Yesus mendekati mereka dan berkata,
"Kepada-Ku telah diberikan segala kuasa di surga dan di
bumi. Karena itu pergilah, jadikanlah semua bangsa
murid-Ku, dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan
Anak dan Roh Kudus, dan ajarlah mereka melakukan
segala sesuatu yang telah Kuperintahkan kepadamu.
Dan ketahuilah, Aku menyertai kamu senantiasa sampai
kepada akhir zaman."
Demikianlah Injil Tuhan.

U: Terpujilah Kristus

HOMILI / HOMILY
AKU PERCAYA / APOSTLES CREED
DOA UMAT / PRAYER OF THE FAITHFUL
Imam / Celebrant:
Sungguh besar cinta kasih Allah kepada kita. Ia
memberikan rezeki sehari-hari bagi kita. Alam dihiasi-Nya
dengan bunga-bunga di ladang, dan setiap orang
dipelihara-Nya. Maka, marilah kita berdoa kepada-Nya.
L: Bagi Gereja.
Ya Bapa, curahkanlan kasih setia-Mu bagi kami
sehingga kami semakin giat berusaha membangun
semua kaum beriman dalam damai dan cinta kasihMu. Kami Mohon…
U: Kabulkanlah doa kami, ya Tuhan
L: Bagi para rohaniwan dan biarawan-biarawati di
paroki kita.
Ya Bapa, berkatilah para rohaniwan dan biarawanbiarawati di paroki kami sehingga mereka selalu
didorong oleh roh kebenaran dalm mengabdikan diri
sebagai saksi dan pewarta Injil yang akan
menghasilkan banyak buah kasih-Mu.
Kami mohon …
U: Kabulkanlah doa kami, ya Tuhan
L: Bagi mereka yang bimbang dan ragu-ragu.
Ya Bapa, terangilah mereka yang saat ini masih
diliputi oleh kebimbangan dan keraguan dengan rohMu. Semoga mereka semakin berani
mempercayakan diri kepada-Mu untuk menemukan
jalan terang yang telah Engkau berikan kepada
mereka. Kami mohon …
U: Kabulkanlah doa kami, ya Tuhan
L: Bagi mereka yang sedang menderita sakit.
Ya Bapa, semoga mereka yang sedang menderita
sakit terutama Arifin Sutojo, Lily Wardoyo, Renny
Novijanti, Budi Winarto, Anggela Merici Hervika,
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Anton Sjahlim, Sukotjo Santoso, Maria Hardy, Ita
Sutikno, Robby Wibawa, Tati Priadi, Oh Mei Hwa,
Vincentia Shanti Beelen, Louisa Srimulyati, Lily
Djawoto, dan Mita Osieta tetap percaya kepada
Tuhan, Sang Penyembuh dan Pemberi hidup. Kami
mohon…
U: Kabulkanlah doa kami, ya Tuhan
L: Bagi semua orang yang sudah meninggal.
Ya Bapa, semoga mereka yang sudah meninggal
dunia, terutama Maria Monika Budi Hartono,
Gerardus Felipe Nurwandi, Maria Farida Hardy,
Sutarmin Widjaja, dan Jennifer Rebecca Alsop.
Kau perkenankan menikmati kasih-Mu di surga dan
tetap sehati dengan kami yang masih berjuang di
dunia ini. Kami mohon…
U: Kabulkanlah doa kami, ya Tuhan
L: Bagi kami, Umat Katolik Indonesia di Toronto.
Ya Bapa, bimbinglah kami agar dapat berkembang
dalam kerendahan hati dan terbuka terhadap misteriMu yang agung Tritunggal Maha Kudus.
Kami mohon ….
U: Kabulkanlah doa kami, ya Tuhan
Imam / Celebrant:
Allah Bapa Yang Mahabaik, dengerkanlah doa-doa kami
dengan pengantaraan Kristus, Putra-Mu. Dalam Kristus
Engkau menyelamatkan kami. Semoga Engkau pun
selalu menyertai kami melalui Putra-Mu dalma Roh
Kudus, kini dan sepanjang segala masa.
U: Amin.
LITURGI EKARISTI / LITURGY OF THE EUCHARIST
LAGU PERSEMBAHAN / OFFERTORY SONG
Persembahan Hati
Allah Bapa sungguh besar kasih Mu,
Engkau selalu hadir dalam setiap langkahku
Sungguh indah ku menjadi anak Mu
hidup dalam kasih Mu
kasih yang tak ternilai
Tak sanggup aku membalas kasih Mu
hanya ini Bapa yang kubisa
Bapa terimalah persembahan hatiku
nyanyian pujian kepada Mu
ini diriku jadikanlah alat Mu
terimalah Bapa persembahan hati
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.
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Dengan menyambut tubuh dan darahNya
Hadirlah Kristus menguatkan jiwa
Di dalam kebenaran sabdaNya
Iman kita diteguhkan

Dibekatilah yang datang, atas nama Tuhan,
Terpujilah Engkau di surga.

Kita diutus membawa damai
Mewartakan kabar suka cita
Berbagi cinta pada sesama
Selamanya…..

DOA SYUKUR AGUNG / EUCHARISTIC PRAYER

BAGIAN PENUTUP / CONCLUDING RITE

KOMUNI / COMMUNION RITE

DOA PENUTUP / CONCLUDING PRAYER

BAPA KAMI / THE LORD’S PRAYER

LAGU PENUTUP / RECESSIONAL HYMN

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

Niatan Bakti

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
Ekaristi
Mari memuji karya Ilahi
Ekaristi sakramen yang suci
Mari bersyukur kepada Tuhan
Atas kasih yang seagung ini
Peziarahan umat beriman
Merindukan perjamuan Tuhan
Dipersatukan kita semua
Dalam kurban cinta maha Mulia

Usailah sudah bakti berbakti,
di dalam Yesus berteguh janji:
Membawa warta, sabda perkasa
menghias hidup sepanjang waktu.
Dengan pusaka niat yang murni,
di dalam Yesus bertekat bakti:
Menjaga warna, cinta sesama,
memulas hidup seluas waktu.

PENGUMUMAN:

