PERAYAAN EKARISTI

10 Juni 2018

UJUD MISA HARI INI / INTENTION OF TODAY’S
MASS
 Untuk mendoakan arwah:
 Vincentius Eddy Solichin yang meninggal 9
tahun yang lalu (permohonan doa dari Janto dan
Felicia Solichin)
LAGU PEMBUKA / GATHERING SONG
Kelana
Kita bagai kelana, menyusur cakrawala,
Menuju langit suarga. Di antar nyanyi enau
Dan hawa segar pulau yang indah di bibir samudra
Kehidupan yang penuh hasrat dan semangat
Oh…..
Angin iman membawa, balada syair indah,
Untuk meluhurkan Tuhan. Ke dinding bukit-bukit
Nama-Nya diserukan oleh alam dan manusia
Dengan hati yang tulus ikhlas dan gembira
Oh….
TUHAN KASIHANILAH KAMI / KYRIE
Kyrie eleison Kyrie eleison
Kyrie eleison Kyrie eleison
Kyrie eleison, eleison
Christie eleison, Christe eleison
Christie, Christe, Christe eleison
Kyrie eleison Kyrie eleison
Kyrie eleison Kyrie eleison
Kyrie eleison, eleison
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KEMULIAAN / GLORIA
I:
Gloria in Excelcis Deo
K + U:
Et in terra pax hominibus bonae voluntatis
Laudamus te benedicimus te adoramus te glorifcamus te
Gratias agimus tibi propter magnam gloriam tuam
Domine Deus rex coelestis Deus pater omni potens
Domine Fili unigenite Jesu Christe
Domine Deus Agnus Dei Filius Patris
Qui tollis peccata mundi miserere nobis
Qui tollis peccata mundi suscipe deprecationem nostram
Qui sedes ad dexteram Patris miserere nobis
Quoniam tu solus sanctus tu solus Dominus
Tu solus altisimus Jesu Christe
Cum santo spiritu in Gloria Dei Patris
Amen (5x)
DOA PEMBUKA / OPENING PRAYER
BACAAN PERTAMA / FIRST READING
Pembacaan dari Kitab Kejadian:
(Kej 3:9-15)
Aku akan mengadakan permusuhan antara keturunanmu
dan keturunan perempuan ini.
Di Taman Eden, setelah manusia makan buah pohon
terlarang, Tuhan Allah memanggil manusia dan berfirman
kepadanya, “Di manakah engkau?” Manusia menjawab,
“Ketika aku mendengar bahwa Engkau ada dalam taman
ini, aku menjadi takut, karena aku telanjang; sebab itu
aku bersembunyi.” Tuhan berfirman pula, “Siapa yang
memberitahukan kepadamu bahwa engkau telanjang?

-

Apakah engkau makan dari buah pohon, yang Kularang
engkau makan itu?” Manusia itu menjawab, “Perempuan
yang Kautempatkan di sisiku, dialah yang memberi dari
buah pohon itu kepadaku, maka kumakan.” Kemudian
berfirmanlah Tuhan Allah kepada perempuan itu,
“Apakah yang telah kauperbuat ini?” Jawab perempuan
itu, “Ular itu yang memperdayakan aku, maka kumakan
buah itu.” Lalu berfirmanlah Tuhan Allah kepada ular itu,
“Karena engkau berbuat demikian, terkutuklah engkau di
antara segala ternak, dan di antara segala binatang
hutan. Dengan perutmulah engkau akan menjalar dan
debu tanahlah yang akan kaumakan seumur hidupmu!
Aku akan mengadakan permusuhan antara keturunanmu
dengan keturunannya; keturunannya akan meremukkan
kepalamu, dan engkau akan meremukkan tumitnya.”
Demikianlah Sabda Tuhan.

U: Syukur kepada Allah

MAZMUR ANTAR BACAAN / RESPONSORIAL PSALM
Mzm. 130:1-2.3-4.5-6b.7b-8; Ul: 37
Refr. : Pada Tuhan ada kasih setia dan penebusan
berlimpah.
1. Dari jurang yang dalam aku berseru kepada-Mu ya
Tuhan. Tuhan, dengarkanlah suaraku! Biarlah
telinga-Mu menaruh perhatian, kepada suara
permohonanku. Refr.
2. Jika Engkau mengingat-ingat kesalahan, ya Tuhan,
siapakah yang dapat tahan? Tetapi pada-Mu ada
pengampunan, maka orang-orang akan bertakwa
kepada-Mu. Refr.
3. Aku menanti-nantikan Tuhan, jiwaku menanti-nanti,

dan aku mengharapkan Firman-Nya. Jiwaku
mengharapkan Tuhan, lebih daripada pengawal
mengharapkan pagi. Refr.
4. Sebab pada Tuhan ada kasih setia, dan Ia banyak kali
mengadakan pembebasan. Dialah yang akan
membebaskan Israel dari segala kesalahannya. Refr.

BACAAN KEDUA / SECOND READING
Pembacaan dari Surat Kedua Rasul Paulus kepada
Jemaat di Korintus (2Kor. 4:13-5:1)
Kami percaya, sebab itu kami berkata-kata.
Saudara-saudara, kami memiliki roh iman yang sama,
seperti ada tertulis, “Aku percaya, sebab itu aku berkatakata.” Maka kami pun juga percaya dan sebab itu kami
juga berkata-kata. Karena kami tahu, bahwa Allah yang
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telah membangkitkan Tuhan Yesus, akan
membangkitkan kami juga bersama-sama dengan Yesus.
Dan Allah itu akan menghadapkan kami bersama dengan
kamu kehadirat-Nya. Sebab semuanya itu terjadi demi
kamu, supaya kasih karunia, yang semakin besar karena
semakin banyaknya orang yang menjadi percaya,
menghasilkan ucapan syukur yang semakin melimpah
bagi kemuliaan Allah. Sebab itu kami tidak tawar hati!
Tetapi meskipun manusia-lahiriah kami semakin merosot,
namun manusia-batiniah kami dibarui dari hari ke hari.
Sebab penderitaan ringan yang sekarang ini,
mengerjakan bagi kami kemuliaan kekal yang melebihi
segala-galanya, jauh lebih besar daripada penderitaan
kami. Sebab kami tidak memperhatikan yang kelihatan,
melainkan yang tak kelihatan, karena yang kelihatan itu
sementara, sedangkan yang tak kelihatan itu kekal. Kami
tahu, bahwa jika kemah kediaman kita di bumi ini
dibongkar, Allah telah menyediakan suatu kediaman di
surga bagi kita, suatu tempat kediaman yang kekal, yang
bukan buatan tangan manusia.
Demikianlah Sabda Tuhan.

U: Syukur kepada Allah

BAIT PENGANTAR INJIL / GOSPEL ACCLAMATION
Alleluya, alleluya, alleluya.
S:

Sekarang penguasa dunia akan dilemparkan
keluar; dan Aku, apabila ditinggikan dari bumi,
Aku menarik semua orang datang kepada-Ku.

Alleluya…
INJIL / GOSPEL
(Mrk. 3:20-35)
I : Tuhan sertamu atau Tuhan bersamamu
U: Dan sertamu juga atau Dan bersama Roh-mu
I : Inilah Injil Yesus Kristus menurut Santo Markus
U: Dimuliakanlah Tuhan.
Kesudahan Iblis sudah tiba.
Sekali peristiwa, ketika Yesus dan murid-murid-Nya
masuk ke sebuah rumah, datanglah orang banyak
berkerumun, sehingga makan pun mereka tidak dapat,
Waktu kaum keluarga-Nya mendengar hal itu, mereka
datang hendak mengambil Yesus, sebab kata mereka ‘Ia
tidak waras lagi’. Dan ahli-ahli Taurat yang datang dari
Yerusalem berkata, “Ia kerasukan Beelzebul!” Ada juga
yang berkata, “Dengan penghulu setan Ia mengusir
setan.” Yesus memanggil mereka, lalu berkata kepada

-

mereka dalam perumpamaan, “Bagaimana Iblis dapat
mengusir Iblis? Kalau suatu kerajaan terpecah-pecah,
kerajaan itu tidak dapat bertahan, dan jika suatu rumah
tangga terpecah-pecah, rumah tangga itu tidak dapat
bertahan. Demikianlah juga kalau Iblis berontak melawan
dirinya sendiri dan kalau ia terbagi-bagi, ia tidak dapat
bertahan, malahan sudah tamatlah riwayatnya.
Camkanlah! Tidak seorang pun dapat memasuki rumah
seorang yang kuat untuk merampas harta bendanya,
kecuali kalau ia mengikat lebih dahulu orang kuat itu.
Lalu barulah dapat ia merampok rumah itu. Aku berkata
kepadamu: Sungguh, semua dosa dan hujat anak-anak
manusia akan diampuni, ya, semua hujat yang mereka
ucapkan. Tetapi apabila seorang menghujat Roh Kudus,
ia tidak mendapat ampun untuk selama-lamanya, sebab
dosa yang dilakukannya adalah dosa yang kekal.” Yesus
berkata demikian karena mereka bilang bahwa Ia
kerasukan roh jahat. Lalu datanglah ibu dan saudarasaudara Yesus. Mereka berdiri di luar, mereka menyuruh
orang memanggil Yesus. Waktu itu ada orang banyak
duduk mengelilingi Dia, mereka berkata kepada Yesus,
“Lihat, ibu dan saudara-saudara-Mu ada di luar, dan
berusaha menemui Engkau!” Jawab Yesus kepada
mereka, “Siapa ibu-Ku? Siapa saudara-saudara-Ku?”
Yesus memandang orang orang yang duduk di sekelilingNya itu, dan berkata, “Ini ibu-Ku dan saudara-saudaraKu! Barangsiapa melakukan kehendak Allah, dialah
saudara-Ku laki-laki, dialah saudara-Ku perempuan,
dialah ibu-Ku!”
I: Berbahagialah orang yang mendengarkan Sabda
Tuhan, dan tekun melaksanakannya.
U: Sabda-Mu adalah jalan, kebenaran, dan hidup kami.
HOMILI / HOMILY
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mewartakan karya keselamatan Kristus di dalam
setiap kata dan karya mereka.
U: Semoga kami boleh mengalami kasih setia-Mu
melalui karya pengembalaan mereka.
L: Bagi para pemimpin bangsa-bangsa.
Ya Bapa, terangilah para pemimpin bangsa dengan
terang Roh-Mu agar dalam mengambil
kebijaksanaan, mereka selalu menghormati hak-hak
asasi manusia.
U: Pimpinlah umat-Mu untuk selalu berani
melaksanakan Sabda-Mu dalam setiap kata dan
karya kami.
L: Bagi kaum muda.
Ya Bapa, pimpinlah kaum muda dengan
kebijaksanaan-Mu sehingga kreativitas dan sikap
kritis mereka selalu mengutamakan cinta kasih-Mu
yang berkenan memperbarui dunia sesuai kehendakMu
U: Bimbinglah kami untuk berani mengkritik diri sendiri
demi pertobatan dan pembaruan hidup sesuai
kehendak-Mu.
L: Bagi warga Umat Katolik Indonesia yang sedang
sakit.
Ya Tuhan, semoga mereka yang sedang menderita
dan yang sedang sakit, terutama Arifin Sutojo, Lily
Wardoyo, Renny Novijanti, Budi Winarto, Anggela
Merici Hervika, 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
selalu dalam berkat dan lindungan Allah dan agar
dengan rela mereka mempersembahkan penderitaan
bersama Kristus.

AKU PERCAYA / APOSTLES CREED

U: Semoga mereka terhibur serta tumbuh harapannya
akan kesembuhan.

DOA UMAT / PRAYER OF THE FAITHFUL

L: Kami berdoa bagi semua arwah saudara-saudari
yang telah mendahului kami menghadap Bapa,
terutama arwah Vincentius Eddy Solichin. Ya
Bapa, sudilah menerima kebaikan yang telah mereka
lakukan semasa hidupnya, serta menganugerahkan
kedamaian dan kebahagiaan kekal kepada mereka.

Imam / Celebrant:
Kristus bersabda, “Barangsiapa melakukan kehendak
Allah, dialah saudara-Ku laki-laki, dialah saudara-Ku
perempuan, dialah ibu-Ku!” Marilah kita berdoa kepada
Allah Bapa agar kita boleh disebut sebagai saudarasaudari Kristus, Putra-Nya.
L: Bagi Bapa Suci, para uskup dan para Imam.
Ya Bapa, sertailah dan dampingilah Bapa Suci, para
Uskup dan para Imam agar mereka selalu

U: Semoga keluarga yang ditinggalkan selalu dalam
lindungan Tuhan.
L: Bagi kita disekitar altar ini dan seluruh warga UKI di
Toronto.

-

Ya Bapa, tumbuhkanlah semangat kekeluargaan di
antara kami, agar kami saling mendukung dan
membantu dalam perjuangan sehari-hari.
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BAPA KAMI / THE LORD’S PRAYER

Allah Bapa yang Mahabaik, segala yang ada pada kami
datang daripada-Mu. Teguhkanlah kepercayaan kami
dan berilah kami kekuatan untuk membangun dunia yang
lebih baik. Demi Kristus, Tuhan kami.

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

U: Amin.

SALAM DAMAI / SIGN OF PEACE

LITURGI EKARISTI / LITURGY OF THE EUCHARIST

Dona nobis pacem, pacem.
Dona nobis pacem.
Dona nobis pacem, Dona nobis pacem.
Dona nobis pacem, Dona nobis pacem.

U: Ajarlah kami untuk tekun dan setia melaksanakan
Sabda-Mu agar layak disebut saudara dan saudariMu.
Imam / Celebrant:

LAGU PERSEMBAHAN / OFFERTORY SONG
Ambillah dan Trimalah
Ambillah dan trimalah sluruh kemerdekaanku,
Ingatanku dan pekertiku, dan seluruh kehendakku.
Sluruh hidupku dan sgala milikku
Yang Kau berikan padaku, kuserahkan pada-Mu,
Seturut kehendak-Mu. Tuhan kumohon berikanlah
Cinta kasih dan berkat-Mu. Maka cukuplah bagiku,
Tiada lain yang kuinginkan, O Tuhan.

PEMECAHAN ROTI / BREAKING OF THE BREAD

PERSEMBAHAN / OFFERING

ANTIFON KOMUNI

DOA PERSEMBAHAN / OFFERING PRAYER

LAGU KOMUNI / COMMUNION SONG

PREFASI / PREFACE ACCLAMATION

Jadikan Hatiku Istana Cinta-Mu

KUDUS / SANCTUS
Sanctus, Sanctus, Sanctus
Dominus Deus Sabaoth
Pleni sunt coeli et terra gloria tua
Hosanna in excelsis, hosanna in excelsis
In excelsis, in excelsis
Benedictus qui venit in nomine domini
Hosanna in excelsis, hosanna in excelsis
In excelsis, in excelsis

ANAK DOMBA ALLAH / LAMB OF GOD
Agnus Dei qui tollis peccata mundi, miserere nobis (2x)
Agnus Dei qui tollis peccata mundi
Dona, Dona, Dona nobis pacem (3x)

Siapakah aku dihadapan-Mu Tuhan, Kau curahkan cintaMu? Apakah artiku bagi-Mu, cinta-Mu setia selalu?
Pantaskah ‘ku menyambut Tubuh Darah-Mu,
Karna banyak dosaku? Sering kuingkari cinta-Mu
Dalam langkah hidupku.
Ampunilah aku ampuni kelemahanku,
Ampuni dosaku dalam kerahiman-Mu.
Agar ku mampu wartakan kasih-Mu, di dalam hidupku.

DOA SYUKUR AGUNG / EUCHARISTIC PRAYER

Bersihkan hatiku dengan sucinya cinta-Mu,
Jadikan hatiku istana cintaMu.
Tempat yang layak untuk bersemayam, Tubuh dan
Darah-Mu.

KOMUNI / COMMUNION RITE

Aku Bersyukur Pada-Mu
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 hatilku.
Dalam setiap langkahku melaksanakan firman-Mu.
BAGIAN PENUTUP / CONCLUDING RITE
DOA PENUTUP / CONCLUDING PRAYER
LAGU PENUTUP / RECESSIONAL HYMN
Aku Dengar Bisikan SuaraMu
Aku dengar bisikan suara-Mu, menggema lembut di
dalam batinku, “Sungguh engkau sahabat-Ku, jikalau
engkau menaati perintah-Ku. Pergilah dan sebarkanlah
kabar suka cita-Ku, sampai akhir zaman Aku sertamu.”
Roh kasih Kristus, tolonglah kami, menjadi pewarta-Mu
yang sejati; Menyatukan umat suci-Mu, masuk dalam
himpunan kawanan domba-Mu. Aku percaya sabda-Mu
yang meyakinkan daku; Aku penolongmu yakinlah teguh.
---------------------------------------------------------------------------PENGUMUMAN:
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-

SAVE THE DATE!

Ayo rame-rame kita jalan-jalan ke Niagara!
Ajak seluruh keluarga dan kita bergembira
bersama!
UKI SUMMER NIAGARA GLEN GETAWAY
Minggu, 15 Juli 2018
Kumpul jam 8.30 pagi ya on the location!
Di Niagara Glen Nature, Niagara Falls
Bisa biking, hiking, walking, strolling, dan
bermain games bersama.
Plus kita POTLUCK LUNCH rame-rame!
Flyer & keterangan lebih lanjut, segera menyusul
Pokoknya catat tanggalnya and don’t miss it!
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