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 1. ALLAH, BAPA KITA 
Tuhan Allah itu siapa? 1. 
Tuhan Allah itu Bapa kita yang tinggal di surga. 
Dari siapakah segala sesuatu ini berasal? 2. 
Allah yang menciptakan segala sesuatu melalui SabdaNya. 
Tuhan berkuasa membuat segala sesuatu yang dikehendaki
Nya, sebab Tuhan Mahakuasa! 
Tuhan Allah ada di mana? 3. 
Tuhan Allah ada di surga, di bumi dan di manamana. “Di 
dalam Dia kita hidup, kita bergerak, kita ada” (Kis.17:28) 
Mengapa kita tak dapat melihat Tuhan? 4. 
Kita tak dapat melihat Tuhan sebab la Roh yang sempurna. 
Apa artinya : Tuhan kekal? 5. 
Tuhan kekal artinya: Tuhan selalu ada dari semula dan akan 
ada selamalamanya. 
Apa artinya: Tuhan Mahatahu? 6. 
Tuhan Mahatahu artinya: Tuhan tahu yang kita pikirkan dan 
melihat segala sesuatu, yang baik maupun yang jahat.  
Apa artinya: Tuhan Mahaadil? 7. 
Tuhan Mahaadil artinya: 

Tuhan membalas yang baik dengan memberi rahmat, a. 
berkat dan bahagia kekal di surga. 
Menghukum yang jahat dengan memberi siksa di dunia b. 
atau hukuman kekal di neraka. 

Apa artinya: Tuhan Maharahim? 8. 
Tuhan Maharahim artinya: Tuhan suka mengampuni orang 
yang menyesali dosadosanya. 
Apa artinya: Tuhan Mahahaik? 9. 
Tuhan Mahabaik artinya: cinta Tuhan kepada kita tak ter
batas. Dan segala yang baik berasal dari Allah. 

TUHAN YESUS KRISTUS, PENYELAMAT KITA2.  
Siapakah Tuhan Yesus Kristus itu? 10. 
Tuhan Yesus Kristus ialah Allah Putra yang menjadi manu
sia. 
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Untuk apa Allah Putra menjadi manusia? 11. 
Allah Putra menjadi manusia untuk: 

menebus dosa manusia yang dilakukan terhadap Allah a. 
Bapa. 
memperoleh bagi kita rahmat dan hak atas surga. a. 
menunjuk pada kita jalan ke surga dengan teladan dan b. 
ajaranNya yang terdapat dalam Injil. 

Siapakah Bunda Yesus Kristus itu? 12. 
Bunda Yesus Kristus itu Santa Perawan Maria. 
Siapakah Santu Yosef itu? 13. 
Santu Yosef itu bapak pemelihara Yesus Kristus. 
Di mana Yesus dilahirkan? 14. 
Yesus dilahirkan di gua Betlehem, di negeri Palestina. Pesta 
kelahiranNya kita rayakan pada setiap hari raya Natal (25 
Desember). 
Bagaimana Yesus mati? 15. 
Yesus mati di salib di gunung Golgota (Kalvari) di luar kota 
Yerusalem, pada hari Jumat Suci, jam 3 sore (= jam Kerahi
man). 
Mengapa Yesus menderita di salib? 16. 
Yesus menderita di salib karena dosadosa kita dan karena 
cinta kasihNya yang besar kepada kita. 
Mengapa kita membuat tanda salib? 17. 
Kita menbuat tanda salib dengan hormat untuk mengingat 
bahwa lewat penderitaan dan Salib Kristus, kita men gambil 
bagian dalam hidup Allah Tritunggal melalui Permandian 
dan melalui hidup dalam rahmat. 
Sesudah Yesus Mati ke manakah jiwaNya? 18. 
Sesudah Yesus mati jiwaNya turun ke tempat penantian, 
tempat jiwajiwa orangorang suci harus menunggu pene
busan Yesus. 
Bagaimana Yesus bangkit? 19. 
Yesus hangkit dengan kekuatanNya sendiri dari kubur ter
tutup dengan badan yang mulia. Kita merayakan peristiwa 
ini pada hari raya Paskah. 
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Bilamanakah Yesus Naik ke surga? 20. 
Yesus naik ke surga 40 hari sesudah Ia bangkit. 
Bilamanakah Yesus akan kembali? 21. 
Yesus akan kembali pada hari kiamat untuk mengadili umat 
manusia seluruhnya. 

ROH KUDUS, PENGHIBUR KITA DAN PEMIMPIN 3. 
GEREJA 

Siapakah Roh Kudus? 22. 
Roh Kudus itu Pribadi Allah yang ketiga. Waktu Yesus diper
mandikan di sungai Yordan, Roh Kudus nampak dalam rupa 
burung merpati dan waktu Pentakosta Ia turun ke atas para 
rasul dalam bentuk lidah api. 
Apa yang terjadi dalam diri kita dengan turunnya rahmat 23. 
pengudus yang diberikan kepada kita oleh Roh Kudus? 
Oleh rahmat pengudus kita menjadi anak Allah dan ahli wa
ris surga. 
Rahmat pengudus bisa hilang oleh apa? 24. 

 Rahmat pengudus hilang oleh dosa berat. 
Bagaimana kita memperoleh kembali rahmat pengudus? 25. 
Kita memperoleh kembali rahmat pengudus melalui Sa
k ramen Pengakuan (Tobat) atau dengan sesal yang sem
purna. 
Sebutkanlah 7 karunia Roh Kudus! 26. 
Kebijaksanaan, Pengertian, Nasihat, Kekuatan, Ilmu Penge
tahuan, Kesalehan dan Takut akan Tuhan. 

ALLAH TRITUNGGAL - 4. SANCTISSIMA TRINITAS 
Apakah hanya ada satu Allah? 27. 
Ya, hanya ada satu Allah! 
Pada Allah itu berapa Pribadi? 28. 
Dengan perkataan sambil membuat tanda salib, kita men
yatakan bahwa pada Allah itu ada tiga Pribadi: 
Allah Bapa yang menciptakan kita 
Allah Putra  yang menebus kita 
Allah Roh Kudus  yang menguduskan kita. 
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Ketiga Pribadi itu sama sempurna. 
Apakah nama satu Allah yang tiga Pribadi itu? 29. 
Satu Allah yang tiga Pribadi itu bernama : Tritunggal atau 
Sanctissima Trinitas. Kita  menghormati Tritunggal Maha
kudus dengan: 

membuat tanda salib dengan hormat. a. 
dengan doa : Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh b. 
Kudus (waktu itu kita menundukkan kepala). 

MALAEKAT5. 
Siapakah Malaekat itu? 30. 
Malaekat itu roh mulia yang tak dapat mati yang diciptakan 
oleh Tuhan Allah untuk menghormati dan mengabdiNya dan 
karena itu menjadi berbahagia. 
Apa sebutan bagi Malaekat yang berdosa? 31. 
Malaekat yang berdosa kita sebut setan, iblis atau roh jahat 
yang dibuang ke dalam neraka untuk selamalamanya. 
Mengapa setan mau merugikan jiwa dan badan kita? 32. 
Sebab setan membenci dan iri hati kepada kita. Setan meng
goda kita supaya kita berbuat dosa dan dengan demikian 
kita masuk neraka. 
Bagaimana kita dapat melawan setan itu? 33. 
Kita dapat melawan setan dengan: 

sembahyang minta bantuan Tuhan. a. 
minta pertolongan kepada Malaekat Pelindung. b. 
memakai bendabenda yang telah diberkati; (bernika, c. 
salib, dll.). 

Siapa itu Malaekat Pelindung? 34. 
Malaekat Pelindung itu malaekat yang diberikan Tuhan ke
pada setiap orang dan yang secara istimewa melindungi jiwa 
dan badan kita, serta selalu menolong dan menjaga kita dari 
yang jahat. 
Apa yang harus kita lakukan terhadap Malaekat Pelin35. 
dung? 
Kita harus: 

menghormati Malaekat Pelindung. a. 
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minta pertolongannya.b. 
mendengar dan melaksanakan bisikannya. c. 

MANUSIA 6. 
Siapakah manusia itu? 36. 
Manusia itu ciptaan Tuhan, yang terdiri atas jiwa dan ba
dan. 
Siapakah kedua manusia yang pertama itu? 37. 
Kedua manusia yang pertama itu Adam dan Hawa (Eva) yang 
hidup bahagia di dalam Firdaus.
Untuk apa manusia diciptakan oleh Tuhan? 38. 
Manusia diciptakan oleh Tuhan untuk menghormatiNya dan 
mengabdiNya dan karena itu menjadi berhahagia baik di 
dunia ini maupun di surga.
Manakah karunia dan anugerah yang diberikan Tuhan ke-39. 
pada Adam dan Hawa?
Karunia dan anugerah yang diberikan Tuhan adalah: 

rahmat pengudus yang menjadikan mereka menjadi anak a. 
Allah dan mewarisi surga. 
karunia cenderung kepada yang baik.b. 
mempunyai akal budi yang terang. c. 
bebas dari sengsara dan maut. d. 

Karena dosanya Adam dan Hawa kehilangan apa? 40. 
Mereka kehilangan rahmat pengudus serta segala karunia 
luar biasa itu. 
Apa itu dosa asal (dosa pusaka, dosa awal)? 41. 
Dosa asal itu adalah keadaan dosa atau keadaan bermusuh 
dengan Tuhan, yang diwariskan Adam kepada semua orang. 
Apakah kita semua dilahirkan dengan dosa asal? 42. 
Kita semua dilahirkan dengan dosa asal kecuali Bunda Maria 
satusatunya yang dikaruniai Tuhan dilahirkan tanpa dosa.

GEREJA KATOLIK 7. 
Siapa yang mendirikan Gereja Katolik yang kudus? 43. 
Tuhan Yesus yang mendirikan Gereja Katolik yang kudus. 
Untuk apa Tuhan Yesus mendirikan Gereja Katolik? 44. 
Tuhan Yesus mendirikan Gereja Katolik, supaya Gereja itu 
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mengantar kita ke surga. 
Siapa telah diangkat oleh Tuhan Yesus menjadi wakilNya? 45. 
Santu Petrus telah diangkat oleh Tuhan Yesus menjadi wakil
Nya. 
Siapakah pengganti St. Petrus itu? 46. 
Pengganti Santu Petrus itu Paus atau Bapa Suci yang tingg al 
di kota Roma (Italia). Tuhan Yesus sendiri Kepala Gereja dan 
Paus itu wakilNya yang kelihatan. Bapa Suci yang se karang 
bernama Paus Yohanes Paulus II (sebelumnya bernama 
Karolus Wojtyla dan lahir di Polandia tgl. 18.5.1920. la dipilih 
menjadi Paus pada tgl. 16.10.1978).
Siapakah pengganti para Rasul itu? 47. 
Pengganti para Rasul itu adalah para uskup. 
Dengan apa orang menjadi anggota Gereja kudus? 48. 
Orang menjadi anggota Gereja kudus dengan Sakramen Per
mandian. 
Apakah Kitab Suci itu? 49. 
Kitab Suci itu kitabkitab yang ditulis dengan ilham istimewa 
dari Roh Kudus dan disampaikan kepada kita oleh Gereja 
kudus. Kitab Suci (Alkitab) terdiri atas kitabkitab Perjanjian 
Lama dan Perjanjian Baru. 

PERSEKUTUAN PARA KUDUS 8. 
Apakah  Persekutuan para kudus itu? 50. 
Persekutuan para kudus itu persekutuan dalam Kristus di 
antara para anggota: 

Gereja pejuang (segala orang katolik di dunia). a. 
Gereja penderita (segala jiwa di api penyucian). b. 
Gereja jaya (segala orang kudus di surga). c. 

Mengapa kita harus menghormati orang kudus? 51. 
 Kita harus menghormati orang kudus sebab: 

mereka itu sahabat Tuhan Allah.1. 
mereka itu dapat menolong kita.2. 
mereka menjadi teladan hidup untuk kita.3. 

Dengan apa kita menolong jiwajiwa di api penyucian? 52. 
Kita menolong jiwajiwa di api penyucian dengan doa, per
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buatan baik, kurban dan indulgensi, tetapi terutama dengan 
kurban Misa

PENGAMPUNAN DOSA 9. 
Hanya Gereja yang mana yang mendapat kuasa meng53. 
ampuni dosa? 
Hanya Gereja Katolik dan Tuhan Yesus yang mendapat kuasa 
mengampuni segala dosa. Tuhan Allah sajalah yang berkua
sa mengampuni dosa. Tetapi Para imam dalam Gereja Kato
lik boleh mengampuni dosa, sebab mereka menerima kuasa 
dari Tuhan (lewat Sakramen Imamat). 

PERKARA AKHIR 10. 
Apa yang terjadi bila orang mati? 54. 
Bila orang mati: 

jiwa terpisah dari badan.1. 
pada ketika itu juga jiwa diadili.2. 
dan badan dilebur menjadi tanah, tetapi kelak akan bang3. 
kit pula. 

Ke manakah jiwa itu sesudah ia diadili? 55. 
Sesudah diadili jiwa itu masuk surga atau api penyucian atau 
api neraka. 
Siapakah yang langsung masuk surga? 56. 
Yang mati suci dari dosa dan dari siksa dosa langsung masuk 
surga, yaitu hidup bahagia yang kekal.
Siapakah yang harus masuk api penyucian dahulu? 57. 
Yang mati suci dari dosa berat, tetapi siksanya belum ter
hapus, harus masuk api penyucian dahulu sampai habis se
gala siksanya. Kita dapat menolong mereka dengan doa, ter
lebih dengan Misa kudus.
Siapakah yang masuk api neraka? 58. 
Yang mati dengan dosa berat (masuk api neraka untuk sela
malamanya. 
Kapankah segala manusia akan bangkit?59. 
Segala manusia akan bangkit pada hari akhir.
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Apa sabda Tuhan Yesus kepada orang suci? 60. 
Tuhan Yesus akan bersabda kepada orang suci: 
“Mari, hai kamu yang diberkati oleh BapaKu, terimalah Kera
jaan yang telah disediakan bagimu sejak dunia dijadikan!” 
Apa sabda Tuhan Yesus kepada orang jahat? 61. 
Tuhan Yesus akan bersabda kepada orang jahat: “Enyahlah 
dari hadapanKu, hai kamu orangorang terkutuk. Masuklah 
ke dalam api yang kekal yang telah tersedia untuk setan dan 
segala pengikutnya”!
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PERAYAAN EKARISTI

Ekaristi adalah perayaan syukur atas karya keselamatan Allah, 	
yang terjadi lewat wafat dan kebangkitan Yesus Kristus, dan 
meng enang perjamuan terakhir. Bdk. 1Kor 11:2326; Lukas 
22:1420.
Ada dua bagian besar yang saling kaitmengait, yaitu: 	 Liturgi 
Sabda (Bacaan, homili, doa umat) dan Liturgi Ekaristi (Persem
bahan, DSA, dan Komuni). Sebelum Liturgi sabda ada ritus pem
buka untuk persiapan. Sesudah Liturgi Ekaristi, ada berkat dan 
pengutusan dalam ritus penutup. Dalam Ekaristi, kita meyakini 
sepenuhnya, bahwa Yesus hadir dalam seluruh perayaan Ekaristi, 
dari awal sampai akhir. Yesus juga hadir dalam diri semua umat 
yang hadir dan dalam diri imam yang memimpin perayaan Eka
risti. Secara lebih konkrit, Yesus hadir dalam rupa roti dan anggur, 
yang telah berubah menjadi Tubuh dan Darah Tuhan, itu terjadi 
karena kekuatan sabda Yesus dan kekuatan Roh. Kudus pada saat 
konsekrasi. Maka Ekaristi berpusat pada DSA.
Banyak orang datang terlambat, pulang seenaknya, duduk di luar 	
gereja, ramai dalam gereja; mengganggu teman, ribut dalam 
gereja, keluar masuk gereja sesukanya, sibuk baca sms, hp, dsb. 
Halhal ini terjadi mungkin karena mereka beranggapan, bahwa 
yang terpenting adalah menerima komuni. Padahal Yesus hadir 
sejak awal Ekaristi.
Oleh karena itu, kita hendaknya datang lebih awal, tidak pulang 	
duluan, ikut Ekaristi dengan hikmat, tidak ngobrol/main hp, tidak 
keluar masuk gereja, tidak duduk di luar gereja, jaga suasana agar 
teduh, dan jaga ketenangan sesama. 
Pada waktu ikut misa, kita hendaknya berpartisipasi aktif, deng	
an ikut bernyanyi, ikut berlutut, berdiri, duduk, berjalan, dsb. 
Kita juga hendaknya aktif sebagal petugas ajuda, lektor, koor, 
dsb. Jangan cuma jadi penonton dalam gereja.
Tugas : ikut misa bersama orangtua dan adik kakak	
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MAKNA EKARISTI

Setiap kali kita merayakan Ekaristi, kita menerima Tubuh dan 	
Darah Yesus sendiri. Dengan demikian, kita mengalami kedekat
an dengannya dan tinggal dalam Yesus, dan Yesus tinggal, dalam 
kita. Bdk. Yohanes 6:5356. 
Ketika kita boleh tinggal dalam Yesus dan Yesus tinggal dalam 	
kita, kita sungguh mengalami kebersamaan dan bersatu dengan 
Yesus secara penuh dan utuh. 
Dengan menyambut komuni, kita mengalami kesatuan dengan 	
Yesus dan Gereja. Kita mengalami kesatuan dan kebersamaan 
yang mesra dengan Yesus yang wafat dan bangkit. Kita juga 
mengalami persaudaraan yang nyata dengan sesamaku sebagai 
anggota Gereja. Kebersamaan itu sungguh indah, sehingga kita 
selalu merasa rindu untuk mengalaminya. Kita selalu rindu men
yambut komuni. Kerinduan inilah yang selalu mendorong kita 
menyediakan waktu untuk merayakan Ekaristi, baik misa hari 
Minggu, maupun misa harian.
Dalam merayakan Ekaristi, kita perlu memiliki sikap batin yang 	
baik. Tidak sekedar merayakan ekaristi. Jika sikap batin kita baik, 
dan benar, maka kita akan tampil dan berperilaku sebagai anak 
katolik yang merayakan ekaristi dengan sungguhsungguh, bukan 
hanya sebagai kegiatan rutin.
Perayaan Ekaristi menjadi kebutuhan hakiki dalam hidup kita se	
bagai anak katolik seperti layaknya kita membutuhkan makan, 
minum, sandang, pangan, papan, dsb.
Ekaristi adalah santapan yang memberi daya hidup. Maka kita 	
harus menikmatinya dengan sungguhsungguh.
Ketika pergi ke sekolah, kita harus berpakaian seragam yang ber	
sih dan rapi. Ketika pergi pesta HUT teman, kita biasanya ber
pakaian bagus dan berpenampilan menarik. Sekarang, ketika 
merayakan Ekaristi, kita juga harus berpakaian sopan, dan rapi, 
menata rambut dengan rapi, memakai sepatu dan bukan sandal, 
berpakaian bersih dan sopan, dsb. Tak perlu memakai pakaian 
yang mahal harganya atau ikut mode mutakhir. Yang panting ber
sih, sopan, dan enak dipandang orang lain. Jangan berpakaian 
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yang anehaneh, agar tidak mengganggu temanteman kita dan 
orang lain dalam merayakan Ekaristi.
Tugas  :	

Pergi ke gereja dengan berpakaian bersih. 1. 
Ikut perayaan ekaristi dengan tertib, tidak rebut, tidak ngo-2. 
brol dengan teman-teman di samping.

BAHAN UTAMA EKARISTI :1. 
Rotia.  : Dalam tradisi Gereja Katolik Latin, roti untuk Perayaan 
Ekaristi harus dibuat dari gandum dan tanpa ragi.  Roti har
us dibuat sedemikian rupa sehingga dapat disimpan dalam 
waktu yang lama. Ada dua jenis roti yakni yang besar untuk 
imam dan yang kecil untuk sejumlah umat beriman. Setelah 
dikonsekrir, roti berubah menjadi Tubuh Kristus yang lazim 
dikenal dengan : Hosti (Latin = Hostia) Komuni,  Sakramen 
Ekaristi, Sakramen Mahakudus.
Anggur :b.  Dalam tradisi Gereja Katolik Latin, anggur untuk 
perayaan Ekaristi harus berasal dari buah anggur asli dan 
murni, tanpa campuran bahan lain. Pada saat perayaan 
Ekaristi, anggur harus dicampur dengan sedikit air. Angg
ur, sebagai minuman yang mahal (luhur) melambangkan 
KeAll ahan Yesus, sedangkan air sebagai minuman biasa, 
melambangkan kemanusiaan Yesus. Pencampuran anggur 
dan air melambangkan perpaduan KeAllahan dan Kema
nusiaan Yesus.

PERLENGKAPAN MISA: 2. 
Bejana - Bejana suci

Piala, tempat anggura. 
Kain Piala Purificatoriumb. 
Pala untuk menutup hosti besar supaya tidak kotor; dan c. 
Kor porale, untuk alas piala. 
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Piala (Kaliks)a. 
Dahulu Piala dikenal dengan nama Cawan, 
semacam mangkuk yang digunakan Ye
sus pada malam Perjamuan Terakhir. Kini 
Cawan/Piala digunakan sebagai wadah 
untuk menyimpan anggur (Darah Kristus). 
Idealnya dalam Perayaan Ekaristi hanya ada 
satu cawan di altar sampai saat pemecah
an roti, baru cawan (sibori) lainnya dibawa 
ke altar untuk pelayanan komuni. Cawan/ 
Piala, harus dibuat dari bahan yang ber
mutu tinggi, dan sebelum digunakan harus 
diberkati oleh Uskup.

Patena: b. 
Berasal dan bahasa Latin Patena yang 
artinya piring. Dalam istilah Liturgi 
yang dimaksudkan dengan Patena 
adalah piring untuk Roti KudusHosti. 
Patena sekarang berbentuk bundar,  
datar,  dan  dirancang untuk roti imam. 
Aslinya sungguh sebuah piring. Deng
an munculnya rotiroti kecil untuk sejumlah umat, maka se
jak abad 11 muncul Sibori. Patena harus terbuat dari perak, 
bagian atasnya dilapisi emas. Guratan salib
nya tidak wajib ada. Patena imam sebelum 
digunakan harus diberkati Uskup, sedang
kan patena komuni diberkati imam.

Sibori :c. 
Sibori, tempat hosti kecil. Salibnya tidak wa
jib ada. Patena imam sebelum digunakan 
harus diberkati Uskup, sedangkan patena 
komuni diberkati imam. Berasal dari baha
sa Latin Ciborium yang artinya bejana suci, 
bentuknya seperti piala, bertutup, tempat 
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menaruh roti Ekaristi  Hosti. Sibori dibuat dan bahan yang 
kuat; kalau dari logam, bagian dalamnya dilapisi emas. Tu
tupnya harus pas. Sebelum dipakai harus diberkati uskup. 
Sibori yang berisi Tubuh Kristus disimpan di Tabemakel.

Ampula : d. 
Ampula atau cerek kecil tempat 
anggur dan air Sendok kecil, untuk 
mengambil air yang akan dicampur 
anggur.
Perlengkapan Liturgi berwujud 
semacam cangkir atau gelas, seba
gai wadah untuk menyimpan air dan 
anggur.

 
Cerek Lavaboe. 
Cerek lavabo, tempt air untuk mem
basuh tangan. Perlengkapan berwu
jud semacam cerek, sebagai tempat 
menyimpan air untuk imam memba
suh tangan sesudah persiapan per
siapan persembahan. 

Monstrans:f. 
Berasal dari bahasa Latin Monstrans-
Monstrare yang artinya menunjukk
anmemperlihatkan. Suatu perleng
kapan liturgi yang terbuat dari emas 
atau bahan lain yang pantas, yang di
gunakan  untuk mentakhtakan Sakra
men Mahakudus, khususnya dalam 
rangka kebaktian kepada Sakramen 
Mahakudus atau perarakan Sakra
men Mahakudus. Monstrans juga 
dikenal dengan nama Ostensorium. 
Di dalam Monstran terdapat Lunula 
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yakni Penjepit Sakramen Mahakudus dan Custodia; yakni 
ruang kaca tempat lunula. 

Piksis:g. 
Perlengkapan Liturgi berupa be
jana kecil, tertutup, bagian dalam
nya dilapisi emas, dan digunakan 
untuk menyimpan  Sakramen  Ma
hakudus pada saat dibawa kepada 
orang sakit. 

Kainkain lain pelengkap bejanabejana suci: 
Pala: a) 
Berasal dari bahsa Latin Palla Corpora-
lis yang berarti kain untuk tubuh Tuhan; 
yakni kain linen (yang diperkeras, seh
ingga menjadi seperti papan), berbentuk 
persegi empat dengan ukuran sekitar 20 
x 20 cm, yang digunakan untuk menutup 
piala dan patena. Sekarang ada pala yang 
terbuat dari bahan bukan linen, misalnya 
plastik, mika, melamin. 
Purifikatorium: b) 
Berasal dari bahasa. Latin Purificato-Purificato-
rium yang berarti pembersih. Yakni sehelai kain 
linen untuk membersihkan piala sesudah komu
ni. Purifikatorium dibuat dari kain linen yang mu
dah menyerap air, bentuknya segi empat, ukuran
nya sekitar 16 x 8 inci. Dulu warnanya mengikuti 
warna kasula imam; sekarang selalu berwarna 
putih dengan bordiran salib di tengahnya untuk 
membedakan ia dengan Lavabo. Purifikatorium 
dikenal juga dengan nama Kain Kaliks. Karena se
lalu bersentuhan dengan bahanbahan yang dikonsekrasikan. Ia 
hanya boleh dicuci oleh imam atau orangorang yang ditentukan 
oleh uskup.
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Kain Lavabo:c) 
Berasal dari bahasa Latin Lavare yang berarti membersihkan. 
Yakni sehelai kain yang digunakan imam untuk membersihkan 
jari/tangan sesudah acara Lavabopembasuhan tangan imam se
sudah persiapan persembahan. Sedangkan Cerek Lavabo adalah 
tempat air untuk membasuh tangan imam.
Korporale: d) 
Berasal dari bahasa Latin 
Corpus yang berarti tu
buh. Yakni sehelai kain 
yang dalam perayaan 
Ekaristi digelar di atas 
meja altar sebagai alas 
untuk bejanabejana yang 
berisi roti dan anggur. 
Bentuknya segi empat, 
berukuran sekitar 60 x 60 cm, bila tidak dipakai, dilipat tiga dari 
samping maupun dari depan. 

Pakaian Liturgi  Ibadat: 
Gereja adalah Tubuh Kristus dan di dalam tubuh itu tidak semua 
anggota menjalankan tugas yang sama. Dalam Liturgi, tugas yang 
berbedabeda itu dinyatakan juga dengan pakaian liturgi yang ber
beda pula. Jadi pakaian itu harus merupakan tanda untuk masing
masing. Di samping pakaian Liturgi juga menunjukkan suasana upa
cara Liturgi. 

Alba : a) 
Berasal dari bahasa Latin Albus yang 
berarti putih, semacam jubah (putih) 
dari kain linen yang panjangnya sam
pai ke mata kaki. Biasanya alba sang
at longgar dan pinggangnya harus  
dikencangkan dengan singel. Alba 
merupakan busana dasar untuk se
mua pelayan liturgi. 
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Singel: b) 
Berasal dari bahasa Latin Cingulum yang 
berarti tali, yang digunakan untuk pengikat 
atau mengencangkan alba. Singel biasanya 
berwarna putih. Tidak ada ketentuan meng
enai bahan untuk membuat singel.
Amik:c) 
Sehelai kain putih dengan tali pada dua 
dari keempat ujungnya. Amik dikena
kan imam pada lehernya sebelum ia 
mengenakan alba. Amik dipakai untuk 
melindungi alba dan menutup pakaian 
preman imam. 
Kasula: d) 
Berasal dari bahasa Latin Casula yang 
berarti pakaian luar. Kasula 
merupakan busana liturgi 
paling luar yang dikenakan 
oleh imam waktu memimpin 
perayaan Ekaristi. Bentuk 
dasar kasula yakni potongan 
kain yang hampir memben
tuk suatu Lingkaran dengan 
lubang di tengah untuk kepala 
“Kasula Lonceng”. Sejak ta
hun 1944 diizinkan penggu
naan kasula  gaya baru, yang 
lazim disebut “Kasula Man-
tol” yang berukuran besar dan 
longgar sehingga menutupi seluruh badan selebran. Untuk ka
sula lonceng, stola dikenakan di dalam, sedangkan untuk ka
sula mantol, stola dikenakan dari luar. Warna kasula mengikuti 
warna liturgi. 
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Stola: e) 
Semacam pita lebar dan panjang (semacam 
selendang), terbuat dari kain yang dikena
kan diakon (sekarang juga oleh pro diakon), 
imam, dan uskup waktu melayani Ekaristi. 
Stola adalah tanda martabat yang disandang 
oleh pemakainya. Perbedaan tingkat jabatan 
dapat dilihat dari cara mengenakan stola: dia
kon mengenakan stola yang diselempangkan 
dari bahu kiri bersilang ke pinggang kanan; imam mengenakan 
stola yang disilangkan di depan dada (sekarang menjulur kare
na imam berpartisipasi dalam jabatan imamat uskup sebagai 
imam agung), sedangkan uskup stolanya dibiarkan menjulur ke 
bawah. Warna stola mengikuti warna liturgi. 
Dalmatik :f) 
Merupakan busana liturgi seorang dia
kon. Mulamula warnanya hanya putih, 
tetapi pada abad ke 12 warna dalma
tik mengikuti ketentuan warna liturgi. 
Bentuk dalmatik adalah seperti jubah: 
panjang (sampai ke mata kaki) long
gar, dengan lengan panjang. Bahan dan 
warna dalmatik disesuaikan dengan 
kasula imam. Motif hiasan berupa dua 
garis sejajar yang memanjang dari atas 
ke bawah. 
Korkap : g) 
Dikenal juga dengan sebutan Pluviale-
Mantol, merupakan busana liturgi tanpa 
lengan dalam aneka warna Liturgi. Kor
kap dipakai oleh imam dan uskup untuk 
perarakan atau upacara lain seturut pe
tunjuk dalam aturan upacara yang ber
sangkutan, misalnya kebaktian kepada  
Sakramen Mahakudus, ibadat pagi, iba
dat sore dan pemberkatan.
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Velum: h) 
Semacam selempang yang di
sampirkan pada bahu imam dalam 
kebaktian Sakramen Mahakudus. 
Pada kedua ujung velum ini ada 
semacam kantong sehingga tang
an imam dapat dimasukkan ke 
dalamanya, dan dalam posisi itu ia 
memegang  sibori  atau monstrans 
waktu memberikan berkat Sakra
men Mahakudus. Dengan velum 
tangan imam tidak langsung  men
yentuh sibori atau monstrans.
Superpli:i) 
Berasal dari bahasa  Latin 
Superpelliceum - (Pelliceus  dari 
bulu),  busana liturgi yang longgar 
semacam alba pendek, yang ter
buat  dari linen atau bahan tekstil 
lain yang  berwarna putih diguna
kan oleh LektorAkolit sebagai 
pengganti alba. Uskup dan imam 
menggunakannya bila melaksana
kan tugas liturgi yang bukan perayaan Ekaristi. 
Samir: j) 
Samir itu per lengka 
pan liturgi tambahan 
yang dipakai oleh para 
prodiakon maupun lek
tor.  Kain ini pada kedua 
ujungnya menyatu dan 
diberi hiasan berbentuk 
salib. Tetapi ada pula 
samir yang ujungnya 
tidak menyatu. Pada ujung samir seperti ini dihubungkan deng
an diberi gantungan salib. Pakaian Liturgi hendaknya nampak 
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indah dan agung bukan karena banyaknya hiasan, melainkan 
karena bahan, bentuk, dan potongannya. Hiasan pada pakaian 
Liturgi hendaknya sesuai dengan Liturgi. 

WARNA LITURGI 3. 
Warna pakaian Liturgi yang berbedabeda menunjukkan sifat 
pesta yang bersangkutan serentak mengungkapkan perjalan
an kehidupan Kristiani sepanjang tahun Liturgi. Warnawarna 
paka ian Liturgi yang digunakan adalah: 

Putih/Kuning: a) 
Digunakan dalam ibadat harian dan pada masa Paskah dan 
Natal, pada pesta dan peringatan Tuhan, kecuali  peringatan 
sengsaraNya. Juga pada pestapesta dan peringatan Sta. 
Perawan Maria, Para Malaekat, Para Kudus bukan Martir, 
pada Hari Raya Semua Orang Kudus (1 November), Pesta 
Yohanes Pembaptis (22 Juni), Pesta Yohanes Pengarang Injil 
(27Desember), dan Pesta Tahkta St. Petrus Rasul (25 Janu
ari). Melambangkan kesucian, kemurnian, kesukaan, dan 
kemuliaan.
Merah:b) 
Digunakan pada hari Minggu Palma memperingati sengsara 
Tuhan, pada Hari Jumat Agung, Hari Minggu Penta kosta, 
dalam perayaanperayaan sengsara Tuhan, pada Pesta  
Para Rasul dan pengarang Injil kecuali pesta Yohanes Peng
arang Injil, dan pada perayaanperayaan para Martir. 
Melambangkan kasih, darah, dan ketabahan.
Hijau: c) 
Digunakan dalam masa biasa sepanjang Tahun Liturgi. 
Melambangkan harapan dan syukur. 
Ungu: d) 
Digunakan dalam masa Adventus dan Prapaskah, juga untuk 
peringatan arwah. Melambangkan duka, pertobatan, mati
raga. 
Hitam: e) 
Digunakan khusus untuk Liturgi Arwah. Melambangkan duka 
dan perkabungan.
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Jingga:f) 
Digunakan untuk Hari Minggu Gaudete (Minggu ke 4 Ad
ventus) dan Hari Minggu Laetare (minggu ke 4 Prapaskah).  
Melambangkan kesukaan dan kedukaan.

BAGIAN GEREJA DAN PERLENGKAPANNYA4. 
Meskipun pembagian tempat dalam Gereja menunjukkan susu
nan umat secara hirarkis dan keanekaragaman tugas, namun 
ruangan Gereja harus tetap mewujudkan kesatuan, supaya 
nampaklah kesatuan seluruh umat yang kudus. 

Sakristi:a)  Tempat imam, para 
misdinar (putera/puteri altar) 
dan pembantu lainnya memper
siapkan did sebelum perayaan 
Ekaristi dimulai. Tempat men
yimpan perlengkapan misa dan 
ibadat lainnya. Tempat sakristi 
yang sesungguhnya adalah di 
depan Gereja.
Ruangan Umat:b)  Tempat kaum beriman berlutut, duduk, dan 
berdiri waktu misa atau ibadat. Biasanya terdapat bangku 
dan tempat yang memungkinkan untuk menyambut komuni 
secara aman. 
Panti Imam:c)  Tempat bagi imam 
untuk melaksanakan upacara 
misa atau ibadat, di situ ditem
patkan altar, mimbar, dan tem
pat duduk imam, dan petugas 
liturgi lainnya. 
Altar: d) Tempat untuk menghadir
kan kurban salib, yang lazim 
dikenal dengan meja perja
muan. Altar dibangun di ket
inggian sebagai lambang Kal
vari dan meja perjamuan yang 
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dipakai Yesus. Altar ditutupi dengan kain latar yang sesuai 
dengan warna liturgi. Di atasnya terdapat salib, lilin. Ada dua 
jenis altar, yakni altar tetap/permanent yang ditahbiskan 
uskup dengan upacara meriah pada hari Minggu, Rabu Abu, 
Pekan Suci, dan Peringatan Arwah. Sebelum  ditahbiskan  al
tar  permanen  tak  boleh digunakan, diatasnya diletakkan 
relikwi orang kudus dan harus terbuat dari batu alam. Altar 
geser/tidak tetap diberkati dengan upacara yang sederhana 
dan boleh dibuat dengan bahan apa saja. 
Tempat duduk selebran dan petugas lain-e) 
nya: Tempat duduk imam harus melam
bangkan imam sebagai pemimpin umat 
dan mengungkapkan tugasnya sebagai 
pemimpin doa. Maka ia harus berada di 
tengah panti imam. Tempat duduk petu
gas lainnya diatur sesuai dengan panti 
imam agar mudah melaksanakan tugas 
liturgi. Tempat duduk imam tak boleh menyerupai tahkta 
kecuali uskup. 
Tempat Paduan Suara :f)  Paduan suara merupakan bagian 
umat yang berhimpun dengan tugas khusus. Tempat yang 
dianjurkan adalah di loteng/balkon, agar dapat didengar se
luruh umat. Alat musik lainnya disimpan di situ sebagai pe
nunjang nyanyian tapi bukan mendominasi. 
MimbarAmbo : g) Tempat khusus pewartaan Sa
bada Allah dan pusat perhatian selama Liturgi 
Sabda (Bacaanbacaan suci, Mazmur, homili, 
doa umat, dan pujian Paskah) Mimbar dibuat 
permanen bukan standar yang dapat dipin
dahkan. Dibuat Iayak dan agak tinggi sehingga 
imam dan petugas lainnya dapat dilihat dan 
didengar dengan mudah. Komentator, solis, 
dan dirigen tidak boleh menggunakan mim
bar. 
Meja Persembahan-Kredensh)  : Meja kecil yang dipasang di
sudut panti imam, tempat menaruh perlengkapan misa se
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sudah dan sebelum Liturgi Ekaristi. Kredens tak boleh lebih 
besar dari altar. 
Tabernakel :i)  Sebuah lemari dari bahan yang kuat dan wajar 
untuk menyimpan Sakramen Mahakudus. Dianjurkan taber
nakel disimpan di tempat yang mudah dilihat oleh umat ber
iman dan terpisah dari panti Imam yang dihiasi anggun dan 
sepantasnya. Atau ia disimpan di tempat terpisah dari ruang 
Gereja yang disebut Kapel Sakramen Maha Kudus, yang co
cok untuk doa pribadi para beriman. 
Kamar Pengakuanj)  : Tempat terpisah dari 
ruang utama Gereja, yang terdiri dari dua 
(2) bagian yakni yang di sebelah kiri untuk 
umat yang mengaku dan yang di sebelah 
kanan untuk imam. 
Lampu Allah/Lampu Abadi :k)  Lampu yang 
menurut kebiasaan Gereja terus menerus 
menyala di depan Sakramen Maha Kudus 
sebagai tanda kehadiran Allah. Sebenarnya 
harus digunakan minyak zaitun karena situ
asi dan kondisi boleh digunakan minyak lain 
bahkan listrik. 
Gambar dan Patung :l)  Sesuai tradisi Gereja 
yang sangat kuno, ruang Gereja harus di
lengkapi juga dengan patung atau gambar 
Yesus, Sta. Perawan Maria, dan Para Kudus, 
tetapi haruslah diletakkan atau ditaruh di 
tempat yang tampan dan serasi agar tidak  
membelokkan perhatian umat dari Ekaristi. 
Menara Gereja:m)  Ia harus menyatu dengan bangunan Gereja 
sebagai petunjuk Tuhan berdiam, serentak tempat meng
gantungkan lonceng untuk memanggil para beriman seba
gai tanda ada upacara. Biasanya ia harus dilengkapi dengan 
salib. 
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Tempat air suci :n)  Tempat 
menyimpan air yang sudah 
diberkati dan biasanya dise
diakan pada pintu masuk 
Gereja. Supaya setiap orang 
yang masuk ke Gereja me
nandakan dirinya dengan 
tanda salib sebagai lambang 
pembersihan did sebelum upacara. Sedangkan 
tempat untuk menyimpan air berkat disebut Panci Air Suci 
dan pereciknya disebut Aspergil. 

Pendupaano)  : Terdiri dari Turibulum; 
yakni tempat arang dan Navikula; 
yakni tempat dupa. Digunakan untuk 
mendupai Sakramen Mahakudus, al
tar, salib, kurban persembahan, relik
wi, dan umat yang menghadiri misa. 
Asap wangi dari pendupaan melam
bangkan doa dan persembahan Gere
ja, yang membubung ke hadirat Al
lah. 
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PENJELASAN TENTANG MISA/EKARISTI
AMBIL BAGIAN DALAM MISA

~ Penjelasan Tahap Demi Tahap ~

Budi adalah seorang teman saya yang tertarik untuk men
jadi seorang Katolik. Ia mulai menghadiri Misa Setiap hari Minggu. 
Suatu hari sepulang dari Misa, Budi singgah ke rumah saya untuk 
menanyakan ritual yang kita lakukan dalam Misa. “Pastor,” katanya, 
“hal yang paling membedakan antara gereja saya yang lama den
gan Gereja Katolik ialah bahwa umat Katolik nampaknya selalu tahu, 
apa yang akan terjadi berikutnya! Dalam Gereja saya, kami duduk, 
kadangkadang mendengarkan dan sekali waktu menyanyi, tetapi 
liturgi Katolik umat harus tahu apa yang perlu dilakukan.”

Apa yang dikatakan, Budi itu benar. Kita umat Katolik selalu 
“tahu apa yang akan terjadi berikutnya.” Salah satu cara kita ber
doa adalah ritual. Kita melakukannya dan melakukannya lagi. Ketika 
imam berkata, “Tuhan sertamu,” maka tanpa berpikir panjang atau 
pun ragu umat menjawab, “Dan sertamu juga.”

Kehidupan kita seharihari juga memiliki ritualnya sendiri: 
cara kita berjabat tangan, makan dengan sendok dan garpu, serta 
menjawab surat. Dan jika kita telah terbiasa melakukan suatu hal 
dengan cara tertentu, kita jarang bertanya mengapa kita melaku
kannya dengan cara demikian. Dalam Ekaristi, kita juga punya ban
yak ritual yang kita lakukan tanpa bertanya mengapa. 

Penjelasan “ambil bagian” dalam Misa ini akan menerang
kan kepada kita mengapa kita melakukan apa yang kita lakukan 
dalam Misa. Saya berharap agar penjelasanpenjelasan yang akan 
di sampaikan berikut ini berguna bagi sebagian besar umat Katolik 
yang menghadiri Misa secara teratur, namun kurang memahami 
alasan mengapa kita melakukan berbagai tindakan ritual tertentu 
dalam Misa. 
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Apa itu Misa? 
Suatu cara yang baik untuk menjelaskan Misa ialah dengan 

mengatakan bahwa Misa adalah mengenangkan kembali Kamis 
Putih, Jumat Agung dan Minggu Paskah dalam bentuk ritual (upa
cara). Konsili Vatikan II mengajukan ketiga misteri ini dalam mengg
ambarkan Misa: “Pada perjamuan terakhir, pada malam Ia diserah
kan, Penyelamat kita mengadakan kurban Ekaristi Tubuh dan 
DarahNya. Dengan demikian Ia mengabadikan korban salib untuk 
selamanya, dan mempercayakan kepada Gereja, mempelaiNya 
yang terkasih, kenangan wafat dan kebangkitanNya: Sakramen cin
ta kasih, lambang kesatuan, ikatan cinta kasih, perjamuan Paskah. 
Dalam perjamuan itu Kristus disambut, jiwa dipenuhi rahmat, dan 
kita dikaruniai jaminan kemuliaan yang akan datang” (Sacrosanc-
tum Concilium, #47).

“Bentuk” dasar dari ritual Misa dapat digambarkan seba
gai suatu perjamuan. Bukan maksudnya untuk mengatakan bahwa 
Misa adalah “suatu, sarapan yang lain” atau kita mengabaikan Misa 
sebagai korban. Bukan maksudnya. Akan membantu sekali jika da
lam “ambil bagian” dalam Misa, kita membayangkan Misa sebagai 
suatu “bentuk perjamuan”.  

Ketika temanteman berkumpul bersama untuk suatu per
jamuan, mereka duduk dan bercakapcakap: kemudian mereka 
menuju ke meja perjamuan, mengucap syukur, membagikan maka
nan serta makan dan minum, dan akhirnya undur diri dan pulang 
ke rumah. Dalam ambil bagian dalam Misa kita juga mengikuti pola 
yang sama : kita melakukan ritual dalam 1) Ritus Pembuka, 2) Liturgi 
Sabda, 3) Liturgi Ekaristi , dan 4) Ritus Penutup. 

PERSIAPAN 
Datang dan berkumpul bersama menjadi satu adalah inti perayaan 
Misa. 

AIR SUCI : Salah satu hal pertama yang dilakukan oleh umat Kato
lik pada saat mereka memasuki gereja ialah mencelupkan tangan 
kanan mereka ke dalam air suci dan membuat tanda salib. Ritual 
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ini bertujuan untuk mengingatkan kita akan Sakramen Baptis. Kita 
dibaptis dengan air dan dltandai dengan tanda salib. Setiap kali kita 
melakukan ritual ini kita memperbaharui janji Baptis kita. Dengan 
Sakramen Baptislah kita disahkan menjadi anggota gereja. 

BERLUTUT : Pada abad pertengahan, ada suatu kebiasaan di Eropa 
untuk menekukkan satu lutut (genuflect) dihadapan seorang raja 
atau seorang yang berkedudukan tinggi. Umat Katolik berlutut un
tuk menghormati altar dan menghormati kehadiran Kristus dalam 
Tabernakel sebelum duduk di bangku gereja. 

BAGIAN PERTAMA : RITUS PEMBUKA

Perarakan Masuk 	
Tanda Salib 	
Salam	
Pengantar 	
Tobat 	
Tuhan Kasihanilah / Kyrie 	
Madah”Kemuliaan” / Gloria 	
Doa Pembuka 	

BAGIAN KEDUA : LITURGI SABDA 

Bacaan Pertama 	
Mazmur Tanggapan 	
Bacaan Kedua 	
Alleluia / Bait Pengantar Injil 	
Injil 	
Aklamasi Sesudah Injil 	
Homili 	
Syahadat 	
Doa Umat 	
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BAGIAN KETIGA : LITURGI EKARISTI 

A. PERSIAPAN PERSEMBAHAN 
Persiapan Persembahan 	
Doa Persiapan Persembahan 	

B. DOA SYUKUR AGUNG 
Dialog Pembuka 	
Prefasi 	
Kudus	

C. KOMUNI 
Bapa Kami 	
Embolisme 	
Doa Damai 	
Pemecahan Hosti 	
Persiapan Komuni 	
Penerimaan Tubuh (dan Darah) Kristus 	
Pembersihan (Bejana) 	
Saat Hening 	
Madah Pujian 	
Doa Sesudah Komuni 	

BAGIAN KEEMPAT : RITUS PENUTUP 

Pengumuman 	
Amanat Pengutusan 	
Berkat 	
Pengutusan 	
Perarakan Keluar 	
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BAGIAN PERTAMA : RITUS PEMBUKA

Tujuan dari setiap ritual pada bagian pertama dimaksudkan untuk 
menyatukan kita semua menjadi satu tubuh, siap mendengarkan 
Sabda Allah dan memecahkan roti bersamasama. 

Perarakan Masuk 	
Ketika Misa dimulai, semua umat berdiri. Berdiri adalah 

salah satu sikap doa orang Kristen. Berdiri menunjukkan perhatian 
kita kepada Sabda Tuhan serta kesiapan kita untuk mengamalkan
nya. Kita memulai misa dengan menyanyi bersama. Adakah yang 
lebih indah selain dari berkumpul bersama, menyatukan segala 
pikiran dan suara kita dalam suatu kesatuan kata, nada dan irama. 
Sementara umat menyanyi, Imam, diakon, putera altar memasuki 
ruangan. Perarakan Imam menjadi tanda kehadiran Tuhan di tengah 
umat.

Tanda Salib	
Imam akan meminta kita agar memulai dengan tanda salib 

untuk mengingatkan kita akan pembaptisan kita. 

Salam 	
Imam menyampaikan salam kepada kita dengan berkata “Tu

han sartamu.” Kita akan sering mendengar salam seperti ini. Artinya 
banyak sekali seperti “selamat pagi”, “hallo” dan ”sampai jumpa.” 
Salam tersebut dapat berarti pengharapan (semoga Tuhan beser
tamu) dan dapat juga berarti suatu pernyataan iman yang menda
lam (karena kita berkuinpul bersama untuk beribadat, maka Tuhan 
beserta kita). “Tuhan sertamu” adalah bentuk sapaan kuno seperti 
dalam Injil: Boaz kembali dari Betlehem (Ruth 2:4) dan menyapa 
para pekerjanya, “Tuhan sertamu!” Jawaban ritual atas sapaan ini 
adalah, “Dan sertamu juga,” dengan mana kita membalas sapaan 
hallo, pengharapan dan pernyataan iman tersebut.

Pengantar 	
Imam mengarahkan umat kepada Intl misteri yang diraya

kan. 
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Tobat 	
Imam mengajak umat mengakui dosa dengan sikap tobat. 

Tuhan Kasihanilah	
Semua ritual pada bagian pertama ini dimaksudkan untuk 

mempersatukan kita dalam suatu ibadat bersama. Kita diajak untuk 
hening dan merenungkan kebutuhan kita akan karya penyelama
tan. 

Madah Kemuliaan 	
“Kemuliaan kepada Allah di Surga” dinyanyikan atau didaras

kan. Kemuliaan telah menjadi bagian Misa sejak abad keenam!

Doa Pembuka	  
Di akhir bagian pertama Misa, imam akan mengajak kita un

tuk menyatukan segala pikiran kita dalam doa, dan setelah hening 
sejenak akan mempersembahkan intensiintensi kita dalam suatu 
doa di mana semua akan menjawab “Amin”, bahasa Ibrani yang arti
nya “Terjadilah demikian.” 

BAGIAN KEDUA : LITURGI SABDA 
Jika kita berkumpul bersama di rumah seorang teman untuk suatu 
perjamuan, kita selalu memulainya dengan percakapan. Dalam Misa 
setelah upacara pembukaan, kita duduk dan mendengarkan Sabda 
Tuhan. Pada hari Minggu ada tiga bacaan dari Kitab Suci. 

Bacaan Pertama	
Bacaan Pertama diambil dari Kitab Suci Perjanjian Lama. 

Kita diajak untuk mengingat kembali sejarah perjanjian kita. Bacaan 
pertama ada hubungannya dengan Injil hari itu; tujuannya memberi 
latar belakang sehingga menambah pengertian/pemahaman kita 
akan apa yang akan dilakukan Yesus dalam Injil. 

Mazmur Tanggapan 	
Kemudian umat akan menanggapi Sabda Tuhan dengan 

men yanyikan atau mendaraskan sebuah mazmur  nyanyian yang 
diilhami oleh Allah sendiri karena diambil dari Kitab Mazmur. 
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Bacaan Kedua 	
Bacaan Kedua biasanya diambil dari salah satu surat Rasul 

Paulus atau tulisantulisan apostolik Iainnya. 

Alleluia / Bait Pengantar Injil 	
ALLELUIA. Semua umat berdiri sebagai ungkapan hormat 

pada Sabda Allah. 

Injil	
Bacaan Ketiga diambil dari salah satu dari keempat Injil. 

Kita, umat Katolik, biasanya tidak dikenal sebagai umat yang gemar 
membaca Kitab Suci, namun demikian pada dasarnya keseluruhan 
Misa diambil dari Kitab Suci. Bahkan orang Katolik sendiri pun akan 
terkejut mendapati betapa banyaknya bagian Misa yang diambil dari 
Kitab Suci: bukan hanya ketiga bacaan dan mazmur, bukan hanya 
doadoa yang secara nyata dikutip dari Kitab Suci seperti Kudus, Ku
dus, Kuduslah Tuhan dan doa Bapa Kami, tetapi hampir semua kata 
dan kalimat doa dalam Misa diambil dari Kitab Suci. Karena kehad
iran Kristus yang unik pada waktu Injil dibacakan, maka sejak lama 
telah menjadi kebiasaan umat berdiri dengah sikap penuh perha
tian untuk mendengarkan Sabda Allah. Kita percaya bahwa Kristus 
“hadir dalam sabdaNya, karena la sendirilah yang berbicara ketika 
Kitab Suci dibacakan di gereja” (Konstitusi tentang Liturgi Kudus 
#7). Imam akan sekali lagi menyapa kita dengan “Tuhan sertamu.” 
Kemudian Imam memberi pengantar pada bacaan Injil dengan ber
kata, “Inilah Injil Yesus Kristus menurut ......“sambil membuat tanda 
salib kecil di kening, bibir dan hati dengan ibu jarinya dan berdoa 
dalam hati supaya Tuhan membersihkan pikirannya dan juga hati
nya dan agar supaya bibirnya layak mewartakan Injil. Gerakan ritual 
imam ini juga diikuti oleh seluruh umat. Kemudian kita duduk untuk 
mendengarkan bacaan Injil.

Aklamasi Sesudah Injil 	
Imam mengakhiri bacaan Injil dengan; Demikianlah Injil Tu

han,” dan kita menjawab, “Terpujilah Kristus.” Sekali lagi kita men
yatakan iman di hadapan Kristus yang hadir dalam sabdaNya. Sesu
dah itu umat duduk untuk mendengarkan homili. 
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Homili	
“Homili” memiliki arti lebih dari sekedar kotbah tentang ba

gaimana kita harus hidup atau pun tentang apa yang kita percayai. 
Homili adalah mewujudnyatakan ibadat, berdasarkan bacaan Misa 
khususnya bacaanbacaan Kitab Suci yang baru saja disampaikan. 
Homili mengambil pesanpesan dari dalamnya dan menerapkannya 
dalam situasi kehidupan sekarang. Sama seperti sebuah roti besar 
dipecahpecahkan guna memberi makan setiap orang, demikianlah 
Sabda Tuhan harus disingkapkan sehingga dapat diterima dan dicer
na oleh setiap umat. Homili selalu diikuti dengan hening sejenak di 
mana kita masingmasing berterima kasih kepada Tuhan atas sabda 
yang telah kita dengarkan dan berusaha menerapkan pesan yang 
disampaikan dalam bacaan hari itu dalam kehidupan kita sehari
hari. 

Syahadat 	
Kita berdiri dan bersamasama mendaraskan Syahadat Aku 

Percaya, Syahadat lebih dari sekedar daftar halhal yang kita per
cayai, tetapi merupakan pernyataan iman kepada sabda yang telah 
kita dengar dan dari homili, dan pernyataan iman yang memimpin 
kita untuk saling mengasihi satu sama lain seperti Kristus yang telah 
memberikan nyawaNya bagi kita. Pada mulanya syahadat adalah 
pernyataan iman bagi mereka yang hendak dibaptis dalam perayaan 
Misa.

Doa Umat	
Liturgi Sabda diakhiri dengan Doa Umat. Sebelum kita pergi 

meninggalkan rumah untuk suatu perjamuan, kita pasti mematut 
diri di depan cermin untuk memastikan bahwa penampilan kita su
dah pantas, rambut tertata rapi, kancing telah dikancingkan deng
an benar dan mungkin kita melakukan pembenahanpembenahan 
terakhir sehingga gambaran diri kita seperti yang kita inginkan se
suai dengan yang terlihat di cermin. 

Demikianlah halnya dengan Doa Umat dalam Misa. Deng
an Sakramen Baptis kita menjadi Tubuh Kristus. Sekarang saat kita 
bersiapsiap untuk menuju meja Ekaristi, kita mematut diri dalam 
bacaanbacaan Kitab Suci, sama seperti di depan cermin, dan ber
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tanya: Sudah layakkah kita? Apakah Tubuh Kristus yang sekarang 
berkumpul ini sudah mirip dengan Tubuh Kristus yang digambarkan 
dalam bacaanbacaan Kitab Suci? Biasanya belum! Jadi kita perlu 
melakukan pembenahan diri; kita berdoa agar kita sungguh men
jadi serupa dengan Tubuh Kristus, pembawa damai, perlindungan 
bagi mereka yang tidak mempunyai rumah, penyembuh bagi me
reka yang sakit, makanan bagi mereka yang lapar. 

Kita berdoa bagi Gereja, bagi negara dan para pemimpin 
masyarakat, bagi orangorang dengan kepentingan khusus dan bagi 
kepentingan umat paroki biasanya permohonan dikelompokkan da
lam keempat kategori ini. Seorang wakil umat akan memanjatkan 
doa, umat diberi kesempatan untuk mendoakan intensi tersebut 
dalam hati, dan kemudian menjawab serentak “Kabulkanlah doa 
kami, ya Tuhan.” 

BAGIAN KETIGA : LITURGI EKARISTI
 Setelah Liturgi Sabda kita bergerak ke meja perjamuan. 
Sama seperti perjamuan di rumah seorang teman kita 1) memper
siapkan perjamuan, 2) mengucap syukur dan 3) membagi makanan 
(kita makan dan minum). Dalam Misa ritual seperti itu disebut 1) 
persembahan, 2) doa syukur agung dan 3) komuni.

PERSIAPAN PERSEMBAHAN A. 
Persiapan Persembahan 
 Pada jaman gereja perdana, setiap umat membawa roti dan 
anggur ke gereja untuk digunakan dalam Misa dan dibagikan, ke
pada petugas gereja dan kaum fakir miskin. Sekarang persembahan 
serupa diwujudkan dalam bentuk, persembahan kolekte. Petugas 
liturgi akan mengumpulkan uang kolekte dari jemaat dan men
yerahkannya kepada imam di altar bersamasama dengan persem
bahan roti dan anggur. Imam meletakkan roti dan anggur di meja 
altar. Kemudian imam mencampurkan air dengan anggur dan mem
basuh tangannya untuk membantu kita mengenangkan Perjamuan 
Malam Terakhir. (Mencampurkan air dan anggur serta membasuh 
tangan adalah hal yang biasa dilakukan orangorang Yahudi dalam 
perjamuan di jaman Yesus). 
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Doa Persiapan Persembahan 
Imam mengajak kita untuk berdoa agar persembahan kita diterima 
oleh Tuhan. Kita menjawab “Amin” atas Doa Persiapan Persem
bahan dan berlutut / berdiri untuk mengikuti Doa Syukur Agung. 

DOA SYUKUR AGUNG B. 
 Doa yang panjang ini membawa kita ke puncak perayaan Misa 
dan inti iman kita. Meskipun katakata dalam Doa Syukur Agung ini 
bervariasi dari Minggu ke Minggu, tetapi susunannya tetap sama : 
1) Kita memohon kepada Tuhan untuk mengingat segala karya pen
yelamatan yang mengagumkan dalam sejarah penyelamatan kita. 
2) Kita mengenangkan puncak karya penyelamatan kita yaitu, Yesus 
Kristus, dan teristimewa kenangan yang ditinggalkanNya bagi kita  
pada  malam sebelum ia wafat.  Kita mengenangkan sengsara, wafat 
dan kebangkitanNya. 3) Setelah kita mengenangkan dengan penuh 
syukur segala karya penyelamatan yang telah dilakukan Tuhan bagi 
kita di masa lampau, kita memohon Tuhan untuk tetap melakukan 
karya penyelamatan Kristus di masa kini. Kita berdoa agar kita dapat 
menjadi satu tubuh, satu roh dalam Kristus. 

Dialog Pembuka 
 Doa diawali dengan dialog antara imam dan umat. Pertama
tama imam menyapa kita dengan “Tuhan bersamamu.” Kemudian 
imam bertanya apakah kita telah siap untuk menuju meja perja
muan dan memperbaharui janji baptis kita serta menyerahkan diri  
kepada Tuhan: “Marilah mengarahkan hati kepada Tuhan.” Dan kita 
menjawab bahwa kita sudah siap: “Sudah kami arahkan.” Kita diajak 
untuk bersyukur kepada Tuhan Allah kita. Dan kita menjawab: “Su
dah layak dan sepantasnya.” Dalam bahasa Yunani ucapan syukur 
disebut ‘eukaristia.’ 

Prefasi 
 Imam masuk dalam Prefasi  ‘Prefasi’ diambil dari bahasa 
Latin yang artinya “di hadapan muka”, di hadapan hadirat Tuhan. 
Kita dibawa kehadirat Tuhan dan diingatkan betapa baiknya Allah 
kepada kita. 
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Kudus 
Sementara perbuatan Allah yang ajaib dinyatakan kepada umat, 
umat tidak dapat menahan luapan kegembiraan mereka dan 
bernyanyi dengan nyaring: “Wow! Wow! Wow! Betapa luar biasa
nya Allah kita!” Dalam bahasa ritual Misa, seruan itu dinyatakan 
dengan “Kudus, kudus, kuduslah Tuhan, Allah segala kuasa, surga 
dan bumi penuhkemuliaanMu.” 

 Imam melanjutkan doanya, memuji dan memuliakan Tuhan, 
serta memohon rahmat Roh Kudus untuk mengubah persembah
an roti dan anggur menjadi Tubuh dan Darah Kristus. Ia kemudian 
meng enangkan kejadian pada saat Perjamuan Malam Terakhir  
dasar Ekaristi. Pada saat yang penting ini kita menyatakan misteri 
iman kita: “Kristus telah wafat, Kristus telah bangkit, Kristus akan 
kembali.” Imam melanjutkan kenangan akan karya penyelamatan 
yang agung: sengsara, wafat dan kebangkitan Kristus.

 Doa untuk persatuan dan bantuan doa. Rasa syukur atas 
karya penyelamatan Allah mendorong  kita untuk berani menyam
paikan permohonan dengan penuh keyakinan, yaitu permohonan 
kita yang paling pokok dalam setiap Ekaristi: Kita berdoa untuk per
satuan. “Kami mohon agar kami yang menerima Tubuh dan Darah 
Kristus dihimpun menjadi satu umat oleh Roh Kudus”(DSA II). Dalam 
doa tersebut kita menambahkan Doa untuk Bapa Suci di Roma dan 
untuk Bapa Uskup kita; kita berdoa untuk kaum beriman, semua 
orang lain yang telah meninggal dunia dan teristimewa untuk diri 
kita sendiri, yaitu bahwa dengan bantuan doa para kudus kelak kita 
boleh datang ke perjamuan kudus di Surga.
 Kita rindu akan hari yang mulia itu dan saat imam mengang
kat roti dan anggur yang telah dikonsekrasikan, imam bersama
sama dengan para kudus di surga mengangkat suara dan berdoa 
demi kemuliaan Tuhan dalam nama Kristus: “Dengan pengantaraan 
Kristus, bersama Dia dan dalam Dia, bagiMU, Allah Bapa yang Ma
hakuasa dalam persekutuan dengan Roh Kudus segala hormat dan 
kemuliaan sepanjang segala masa. Kata “Amin” yang kita ucapkan 
sesudah doa ini menyatakan persetujuan serta partisipasi kita da
lam seluruh rangkaian doa Ekaristi. 
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KOMUNI C. 
Bapa Kami 
Kita mempersiapkan diri untuk makan dan minum di meja perja
muan Tuhan dengan katakata yang diajarkan oleh Yesus “Berilah 
rejeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami seperti kami pun 
mengampuni yang bersalah kepada kami.” 

Embolisme
Imam mengucapkan doa yang diakhiri dengan “......sambil meng
harapkan kedatangan Penyelamat kami, Yesus Kristus.” 
Doa imam disambut oleh umat,. “Sebab Engkaulah Raja yang mulia 
dan berkuasa untuk selamalamanya.” 

Doa Damai 
Sungguh sadar bahwa komuni (dari bahasa Latin ‘communio’ berar
ti persekutuan) adalah tanda serta sumber rekonsiliasi serta perse
kutuan kita dengan Tuhan dan dengan umat satu dengan lainnya, 
maka kita membuat gerakisyarat persekutuan dan pengampunan 
kepada mereka yang berada di sekeliling kita dengan berjabat tan
gan sebagai tanda damai. 

Pemecahan Hosti 
Imam memecahkan Hosti diiringi dengan seruan Anak Domba Al
lah. 

Persiapan Komuni 
Kemudian Imam memperlihatkan kepada kita Tubuh Kristus dan 
mengundang kita untuk datang ke meja perjamuan: “Inilah Anak 
Domba Allah yang menghapus dosa dunia. Berbahagialah kita yang 
diundang ke perjamuanNya.” Maka, bersama imam, umat men
jawab, “Ya Tuhan, saya tidak pantas Engkau datang pada saya, tetapi 
bersabdalah saja, maka saya akan sembuh.” Umat mempersiapkan 
diri dengan sikap doa pribadi, kemudian maju ke altar dalam suatu 
prosesi. 
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Penerimaan Tubuh (dan Darah) Kristus 
Sama seperti Tuhan memberi makan nenek moyang kita dalam 
perjalanan di padang gurun, demikian juga Tuhan memberi makan 
untuk perjalanan hidup kita. Kita berjalan mendekati imam yang 
membagikan Hosti sambil mengucapkan “Tubuh Kristus,” dan kita 
menjawab “Amin:” (Dalam kesempatan khusus imam menawarkan 
piala berisi anggur sambil berkata “Darah Krisitus.” Sekali lagi kita 
mehjawab “Amin.)

Pembersihan (Bejana) 
Setelah komuni selesai, Imam membersihkan patena dan piala. 

Saat Hening 
Kemudian kita berdoa dengan hening dalam hati, mengucap syukur 
dan memuji Tuhan serta mohon berkat dari sakramen yang telah 
kita terima. 

Madah Pujian 
Umat menyatukan suara, pikiran dan kehendak dalam lagulagu pu
jian, karena Tubuh dan Darah Kristus telah mempersatukan kita. 

Doa Sasudah Komuni 
Imam menyatukan semua doa kita dalam Doa Sesudah Komuni yang 
kemudian kita jawab “Amin.” 

BAGIAN KEEMPAT : RITUS PENUTUP
Pengumuman 
 Akhirnya kita siap untuk kembali ke dunia di mana kita tingg
al. Beban yang kita tinggalkan di depan pintu gereja untuk meng
ikuti Ekaristi, sekarang kita kenakan lagi tetapi sekarang kita telah 
dikuatkan oleh Ekaristi dan komunitas gereja. Mungkin ada peng
umumanpengumuman untuk mengingatkan kita akan kegiatan
kegiatan penting di paroki. 

Amanat Pengutusan 
Umat mendengarkan amanat perayaan yang disampaikan secara 
singkat oleh imam. 
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Berkat 
Kemudian imam berkata, “Tuhan sertamu”  kali ini sapaan ritual ini 
merupakan salam petpisahan.

Pengutusan 
Kita menundukkan kepala untuk menerima berkat. Ketika imam me
nyerukan Tritunggal Mahakudus Bapa, Putera dan Roh,Kudus kita 
membuat tanda salib. Kemudian imam mengakhiri Misa dengan 
berkata: “Marilah pergi! Kita diutus” dan kita memberikan jawaban 
“ya” secara liturgi, “Amin.” 

Perarakan Keluar 
Seluruh umat memberi hormat kepada altar. Imam dan para pe
layan meninggalkan ruang altar. 

 Kita pulang dan meninggalkan gereja  tetapi kita membawa 
misi bersama kita. Pasangan yang baru saja menikah meninggalkan 
upacara pernikahan tetapi mereka membawa pernikahan bersama 
mereka. Dan apa yang terjadi berharihari bahkan bertahuntahun 
kemudian setelah pemikahan memberi makna yang lebih menda
lam, pada simbolsimbol yang saling mereka tukarkan dalam upa
cara pernikahan (misalnya cincin kawin). 

SIKAP-SIKAP LITURGI 5. 
Di dalam suatu perayaan Liturgi Gereja, kita melihat sikap
sikap doa yang berbedabeda. Semuanya itu tentu ada artinya 
dan perlu diperhatikan bahwa liturgi yang dilakukan bersama, 
sungg uh meresap dalam dan mempengaruhi jiwa kita. 
Berdiri :a)  Sikap ini dilakukan imam sewaktu mempersembahkan 
misa kudus dan berdoa. Untuk umat, berdiri merupakan tanda 
hormat atau gembira, syukur dan harapan, juga merupakan 
tanda siap diutus. 
Duduk:b)  Sikap mengundurkan diri dan keramaian orang banyak, 
siap mendengarkan Sabda dan merenungkannya. Bagi imam, 
merupakan tanda kekuasaan hakim (di tempat pengakuan).
Berlutut :c)   Menyatakan kerendahan hati, sembayang, hormat, 
dan sujud. 
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Tiarap:d)  Untuk imam, menyatakan kedukaan yang sangat (Jum’at 
Agung), atau pada saat tahbisan sebagai lambang ketidaklaya
kan dan doa yang sungguhsungguh sepenuh hati. 
Menegadahe)  : Menyatakan kerinduan kepada Tuhan, dan men
yanjungkan permohonan dengan sangat.
Mengangkat kedua tangan ke atasf) : menyatakan penuh peng
harapan agar permohonan dikabulkan.
Menepuk dadag) :  Menyatakan penyesalan dan rasa tobat yang 
mendalam.

SAKRAMEN INISIASI6. 
Arti Inisiasi
Kata Inisiasi berasal dari bahasa Latin Inire yang berarti masuk 
ke dalam atau Initiare yang berarti memasukkan ke dalam. Jadi, 
Inisiasi adalah perayaan ritus yang menjadi tanda masuknya 
seseorang atau diterimanya ke dalam sebuah kelompok dan 
juga menjadi tanda diterimanya menjadi dewasa. Gereja Kato
lik, sebagai kelompok sosial yang berdasarkan pada iman akan 
Yesus Kristus, melaksanakan upacara inisiasi. Melalui inisiasi, 
orang resmi menjadi anggota Gereja, yag tampak nyata dalam 
peristiwa pembaptisan. Kita bisa temui proses inisiasi pada diri 
seorang siswa yang masuk ke sekolah baru dia harus menjalani 
OSPEK, seorang karyawan baru dia harus melewati masa train-
ing dan percobaan serta orangorang yang mau masuk orga
nisasi tertentu. Lalu bagaimana halnya dengan orang yang ingin 
menjadi warga Gereja Katolik?

Gereja memiliki inisiasi yang diwujudkan dalam penerimaan 
sakramen inisiasi. Seseorang yang ingin menjadi warga Gereja 
harus menerima sakramen tersebut yang terdiri dari sakra
men baptis, krisma dan ekaristi. Sakramensakramen inisiasi ini 
membawa, membuat atau melantik seseorang menjadi orang 
katolik dengan segala hak dan kewajibannya. Hal ini dipahami 
bahwa orang yang menerima sakramen inisiasi menjadi milik 
Kristus sepenuhnya.
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Sakramen yang ada di dalam Inisiasi
a.  Sakramen Baptis
 Gereja adalah persekutuan orang beriman kepada Yesus 
Kristus. Sebagai persekutuan, Gereja pun mempunyai persyara
tan bagi setiap orang yang ingin menjadi anggotanya. Syarat 
utamanya adalah beriman kepada Yesus Kristus sebagai Juru
selamat. Beriman tidak cukup hanya percaya, tetapi mau me
nyerahkan diri dan dibentuk hidupnya sesuai dengan nilainilai 
Kerajaan Allah yang diwartakan Yesus Kristus. Bila persyaratan 
tersebut telah terpenuhi, penerimaan menjadi anggota Gereja 
dinyatakan dalam upacara Sakramen Baptis.
 Sakramen Baptis merupakan salah satu bagian dari Sakra
men Inisiasi. Baptis berasal dari kata Yunani yaitu baptizein 
atau baptismos, yang berarti mencelupkan ke dalam air atau 
membasuh dengan air. Dengan menerima Sakramen Baptis, 
seseorang resmi menjadi anggota persekutuan umat yang beri
man kepada Yesus Kristus, yang disebut Gereja, dengan segala 
hak dan kewajibannya. Jadi, Sakramen Baptis adalah salah satu 
Sakramen Inisiasi yang menjadikan seseorang secara resmi 
menjadi angg ota Gereja.
 Pembaptisan merupakan unsur pertama ke arah kesatuan 
hidup dan mati bersama Kristus. Dengan pembaptisan, se
seorang diinisiasi atau diantar masuk ke dalam Gereja sebagai 
anggotanya. Namun, sebenarnya pembaptisan hanya merupa
kan satu langkah saja dari inisiasi Kristen. Ada 3 tahap inisiasi :
1.    Tahap pertama : dari simpatisan menjadi katekumen,
2.    Tahap kedua : dari katekumen menjadi calon baptis,
3.    Tahap ketiga : dari calon baptis menjadi baptisan baru.
Masamasa persiapan (katekumenat) yang harus diikuti calon 
baptis :

Masa prakatekumenat untuk para simpatisan. Masa ini 1. 
merupakan masa pemurnian motivasi dan memperkenal
kan Kristus sehingga mulai bertobat dan beriman. Pada 
tahap pertama ini, ada upacara pelantikan menjadi kate
kumen.
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Mata katekumenat untuk para katekumen. Setelah dilan2. 
tik, katekumen mengikuti masa pengajaran dan pembinaan 
serta latihan hidup untuk menjadi orang beriman Katolik, 
baik melalui kegiatan katekese dan perayaanperayaan 
liturgis maupun penanaman aneka sikap dan keutamaan 
Kristiani. Pada tahap kedua ini, ada upacara pemilihan se
bagai calon baptis.
Masa persiapan akhir untuk para calon baptis yang terpi3. 
lih. Masa ini dikhususkan untuk mempersiapkan diri men
erima sakramensakramen inisiasi. Pada tahap ketiga ini, 
para calon baptis diterima sebagai baptisan baru sekaligus 
anggota Gereja dengan upacara sakramen inisiasi.
Tahap berikutnya, para baptisan baru memasuki masa 4. 
pendalaman iman (mistagogi) untuk semakin mendalami 
pengetahuan dan penghayatan imannya, baik dalam per
ayaan Ekaristi maupun dalam persekutuan umat beriman 
Katolik. Masa ini merupakan pembinaan lanjutan setelah 
seseorang menerima sakramen inisiasi.

Buah atau rahmat pembaptisan :
Mendapat pengampunan1. 
Manjadi “ciptaan baru” (2 Kor 5 : 17) dan dilantik 2. 
menjadi Anak Allah ( Gal 4 : 57 ), dan mengambil 
bagian dalam kodrat Ilahi ( 2 Ptr 1 : 4)
Memperoleh rahmat pembenaran/pengudusan3. 
Digabungkan menjadi anggota Gereja4. 
Dimateraikan secara kekal5. 

3 macam cara pembaptisan
1.    Selam
2.    Percik
3.    Curah

 Sakramen ini dilayankan dengan cara menyelamkan si pe
nerima ke dalam air atau dengan mencurahkan (tidak sekadar 
memercikkan) air ke atas kepala si penerima “dalam nama Allah 
Bapa dan Allah Putra dan Roh Kudus “ sebagai aspek Forma dan 
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dengan kain putih, lilin yang menyala, dan air yang mengalir 
sebagai aspek Materia. Pelayan sakramen ini biasanya seorang 
uskup atau imam.
 Gereja melayani Sakramen Baptis kepada setiap orang yang 
percaya kepada Yesus Kristus, sejak hari Pentakosta. Dengan 
menerima Sakramen Baptis, seseorang dibebaskan dari dosa 
dan dilahirkan kembali sebagai anakanak Allah dengan cara 
meninggalkan dunia atau hidupnya yang lama dan memulai 
hidup yang baru. Sakramen Baptis menghapuskan dosa asal, 
semua dosa pribadi dan semua hukuman karena dosa. Hal ini 
membuat orang yang dibaptis ikut ambil bagian dalam kehidu
pan ilahi Tritung gal melalui rahmat pengudusan, rahmat pem
benaran yang mempersatukan seseorang dengan Kristus dan 
GerejaNya.

 Baptisan dewasa mengandaikan iman yang personal. Mak
sudnya ialah iman yang tumbuh merupakan iman dirinya 
sendiri. Atas kesadaran akal budinya seseorang menerima dan 
mengakui imannya terhadap Kristus. Iman personal inilah yang 
menjadi dasar dirinya layak dan pantas menerima Tubuh dan 
Darah Kristus.

 Berbeda dengan baptis bayi yang tidak langsung disertai 
dengan penerimaan ekaristi. Hal ini disebabkan bayi/anakanak 
belum mempunyai iman personal. Iman yang ada pada bayi 
adalah iman Gereja, yang diwakili oleh orangtua dan wali bap
tisnya.

b.  Sakramen Ekaristi
 Ekaristi adalah sumber dan puncak seluruh hidup Kristiani 
(Lumen Gentium art. 11). Ekaristi berasal dari kata Yunani, Eu-
charistia yang berarti pujian dan syukur. Ekaristi berarti per
ayaan ungkapan syukur dan terimakasih kepada Tuhan atas 
penebusan dosa manusia berkat sengsara, wafat dan kebangki
tan Tuhan Yesus. Ekaristi disebut juga Perjamuan Tuhan karena 
menyangkut perjamuan malam yang Tuhan Yesus adakan ber
sama muridmuridNya sebelum Ia menderita sengsara.
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Ekaristi mengungkapkan karya Kristus untuk menebus dan 
menguduskan manusia. Roti dan anggur diubah menjadi tubuh 
dan darah Kristus melalui perkataan Kristus dan seruan kepada 
Roh Kudus, atas cara yang penuh rahasia.
Inti dari perjamuan Ekaristi adalah :

Mengungkapkan kerinduan Yesus untuk mengadakan ma1. 
kan Paskah bersama dengan para murid.
Tanda peringatan akan diri Yesus sebelum menderita 2. 
seng sara dan wafat di salib.

 Setiap kali kita merayakan Ekaristi, kita tidak hanya sekedar 
mengenang peristiwa perjamuan malam terakhir, tetapi juga 
peristiwa penyelamatan. dalam iman Katolik, ditransformasi 
dalam segala hal kecuali wujudnya yang kelihatan menjadi Tu
buh dan Darah Kristus, perubahan ini disebut transubstansiasi.

Peristiwa Transubstansiasi terjadi ketika imam mengkonsekrir 
Anggur dan Roti dengan ucapan “inilah tubuhku .........” & “ ini
lah darahku……….” Yang seketika itu juga berubah menjadi Tu
buh & Darah Kristus

Sakramen Ekaristi dirayakan sebagai :
1.    Perjamuan
2.    Kurban
3.    Syukur Agung

c.  Sakramen Krisma
 Sakramen krisma adalah sakramen yang meneguhkan, men
guatkan kembali iman seseorang dan mengobarkan seman
gat Roh Kudus yang diterima saar dibaptis. Untuk menandai 
kedewasaan sseorang secara imani, maka diberikan Sakramen 
Krisma kepada orang tersebut. Sakramen Krisma mencurah
kan serta mempersatukan kita lebih sempurna dengan Gereja. 
Sakramen Krisma dapat disebut juga Sakramen Penguatan. 
Sakramen Penguatan juga disebut Sakramen Roh Kudus karena 
dalam sakramen ini Roh Kudus menjiwai orang beriman atas 
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cara yang istimewa dan memampukannya untuk menjadi pe
warta kabar sukacita Kristus bagi banyak orang.
Orang beriman Kristiani yang telah menerima Sakramen Krisma 
akan dipenuhi Roh Kudus dan beroleh kekuatan iman serta ter
panggil untuk :

Menjadi dewasa akan dalam iman, harapan dan kasih1. 
Mau terlibat dalam Gereja umat Allah2. 
Bersedia menjadi saksi Kristus yang menampakkan iman 3. 
dan kebenaran kepada semua orang
Mampu menjadi ragi, terang dan garam dunia di dalam 4. 
masyarakat, dan melakukan kebaikan, kasih, sukacita, da
mai sejahtera, kesabaran, kelemahlembutan, kemurahan 
hati, kesetiaan, kejujuran, penguasaan diri, supaya semakin 
banyak orang mengalami cinta dan kehadiran Allah.

 

 Oleh karena Pembaptisan, Ekaristi, dan Penguatan memben
tuk satu kesatuan maka “ umat beriman …. diwajibkan mener
ima sakramen itu tepat pada waktunya” (Kitab Hukum Kanon-
ik, Kanon 890). Tanpa penguatan dan pembaptisan, sakramen 
pembaptisan memang sah dan berhasil guna, namun inisiasi 
Kristen masih belum lengkap ( KGK, Art, 1306 )
 Dalam ritus latin sakramen penguatan diberikan “ melalui 
pengurapan dengan krisma di dahi dengan peletakan tangan 
dan dengan perkataan : “ Semoga dimaterai oleh karunia Allah, 
Roh Kudus” ( KGK, Art. 1299-1300 )
Pemberi penguatan yang sebenarnya adalah Uskup ( KGK, Art. 
1312 )
 Berkat Sakramen Krisma, kita terikat pada Gereja secara leb
ih sempurna dan diperkaya dengan daya kekuatan Roh Kudus 
yang istimewa. Dengan demikian, kita diwajibkan untuk me
nyebarluaskan dan membela iman sebagai saksi Kristus yang 
sejati, dengan perkataan maupun perbuatan (Lumen Gentium 
art. 11)
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Kesimpulan
Dengan menerima Sakramen Baptis, seseorang secara •	
resmi masuk dalam paguyuban umat yang beriman ke
pada Yesus Kristus yang disebut Gereja dengan segala 
hak dan kewajibannya.
Perayaan Ekaristi mengundang semua orang yang beri•	
man kepada Kristus untuk mengenangkan dia sesuai 
dengan amanat nya pada perjamuan terakhir dan ber
peran aktif di dalam lingkungan Gereja.
Dengan menerima Sakramen Krisma, ia diutus ke luar •	
Gereja, ke tengah dunia untuk mewartakan Kabar Gem
bira dari Allah.
Tugas : Hafalkan 3 nama sakramen inisiasi dan penger-•	
tiannya

DOA-DOA HARIAN7.  
Sebagai orang Katolik, kita berusaha untuk mengembangkan 	
dan memperdalam iman kita dengan berbagai cara. Salah satu 
cara yang dilakukan adalah BERDOA.
Doa adalah berkomunikasi dan berbicara dari hati ke hati den	
gan Tuhan. Kita dapat berdoa sendirian atau pribadi, dan ber
doa bersama dengan orang lain. 
Ketika berdoa, kita dapat berbicara secara terbuka, akrab dan 	
mesra dengan Allah. Kita dapat mengungkapkan perasaan kita 
apa adanya, tanpa rasa malu atau takut, entah di saat senang, 
bahagia, sedih atau kecewa. 
Secara pribadi kita dapat berdoa setiap saat, baik pagi, siang, 	
sore, maupun malam. Kita dapat berdoa secara pribadi pada 
waktu sebelum makan, sesudah makan, sebelum belajar, set
elah selesai belajar, sebelum tidur, bangun tidur, dsb. 
Kita dapat berdoa di mana saja: kamar tidur, ruang belajar, ru	
ang tamu, dapur, kapela, Gereja, dsb. Pada saatsaat seperti ini
lah kita bisa berdoa sendirian. Kita bisa menyampaikan aneka 
kepentingan di hadapan Allah, baik bersyukur, memuji, mau
pun memohon.
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Kita dapat berdoa secara singkat dan sederhana. Bisa memakai 	
Kitab suci, bukubuku doa, atau rosario. Bisa juga dengan doa 
spontan berdasarkan situasi hati dan hidupmu. Berdoa harus 
jadi gaya hidup kita. Kita harus selalu luangkan waktu untuk 
berdoa pribadi setiap hari.
Sebagai orang Katolik, kita tidak hidup sendirian. Kita selalu 	
hidup dengan orang lain, entah di sekolah, keluarga, KUB, di 
Paroki, dsb. Itulah sebabnya kita selalu ikut dalam doa bersa
ma dengan orang lain yang ada di sekitar kita: temanteman di 
sekolah, saudara/i di rumah, ayah, ibu, umat di KUB, umat di 
Paroki, dsb.
Dalam doa bersama kita merasakan persaudaraan dengan 	
orang lain, sebagaisaudara/i seiman dalam gereja Katolik. 
Semua doa yang kita lakukan, entah doa pribadi maupun doa 	
bersama, amat panting untuk perkembangan iman kita. Kita 
menjadi semakin dekat dengan Allah dan sesama. Kita harus 
semakin berkembang dalam doa. Kita berdoa bukan karena ter
paksa, atau dipaksa, melainkan berdoa dengansegenap hati.
Banyak orang malas berdoa, malas ke gereja, malas baca Kitab 	
Suci, malas ikut doa rosario di KUB. Apalagi kalau doadoa me
reka ditolak atau tidak dikabulkan Tuhan. Mereka lebih memi
lih piknik, olahraga, nonton TV, hitung uang, main playstation, 
daripada berdoa atau ke gereja.
Yang dibutuhkan dalam doa adalah iman yang kuat, kepasrah	
an, ketekunan, ketulusan, dan kerendahan hati. Kita tidak boleh 
memaksa Allah dan menuntut harus dikabulkan. Semua doa 
bermuara pada kehendak Allah. Allah akan memberikan yang 
terbaik bagi kita pada saatnya. Kita jangan pernah putus asa 
dalam doadoa kita. 
Tugas : Doa bersama orangtua. 	
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Credo = Aku Percayaa) 
Aku percaya akan Allah, Bapa Yang Mahakuasa, 
Pencipta langit dan bumi; 
Dan akan Yesus Kristus, PutraNya yang tunggal, Tuhan kita, 
Yang dikandung dari Roh Kudus, 
Dilahirkan oleh Perawan Maria;
Yang menderita sengsara Dalam pemerintahan Pontius Pi
latus, Disalibkan, wafat, dan dimakamkan,
Yang turun ke tempat penantian 
Pada hari ketiga bangkit dari antara orang mati;
Yang naik ke Surga, Duduk di sebelah kanan Allah Bapa 
Yang Mahakuasa; Dari situ Ia akan datang Mengadili orang 
hidup dan mati. 
Aku percaya akan Roh Kudus, 
Gereja Katolik yang kudus, 
Persekutuan para Kudus, 
Pengampunan dosa, Kebangkitan badan, 
Kehidupan kekal. Amin

Bapa Kamib) 
Bapa kami yang ada di Surga,
Dimuliakan namaMu.
 Datanglah KerajaanMu.
Jadilah kehendakMu
Di atas bumi seperti di dalam Surga.
 Berilah kami rejeki pada hari ini,
 Dan ampunilah kesalahan kami,
 Seperti kami pun mengampuni
 Yang bersalah kepada kami.
Dan janganlah masukkan kami
Ke dalam percobaan,
 Tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Amin

Salam Mariac) 
Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu
Terpujilah engkau diantara wanita, 
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Dan terpujilah buah tubuhmu, Yesus.

Santa Maria, bunda Allah,
Doakan kami yang berdosa ini
Sekarang dan waktu kami mati.
Amin.

Kemuliaand) 
Kemuliaan kepada Bapa dan Putera dan Rok Kudus. Seperti 
pada permulaan, sekarang, selalu dan sepanjang segala 
abad. 

Doa Pagie) 
Ya Tuhanku dan Allahku, aku berlutut, di hadapanMu dan 
bersembah sujud kepadaMu, Raja tertinggi. Aku mengu
cap syukur kepadaMu atas segala kemurahanMu, ter
lebih atas pemeliharaanMu pada malam tadi. Aku meny
erahkan kepadaMu jiwa dan badanku serta segala milikku. 
Aku mempersembahkan kepadaMu semua saja yang akan 
kulakukan hari ini demi kemuliaan namaMu, keselamatan 
manusia dan kejayaan GerejaMu. Bapa yang penuh kasih 
sayang kepadaku, aku berniat sungguhsungguh untuk 
hidup sebagai seorang Kristen yang sejati pada hari ini dan 
tidak mau menghinakan Dikau. Aku mau memenuhi ke
wajibanku dengan sebaikbaiknya. Allah yang maharahim, 
berikanlah aku rahmatMu agar aku setia pada niatku ini. 
Amin. 

Doa Malamf) 
Ya Tuhanku dan Allahku, Aku berlutut di hadapanMu dan 
bersembah sujud kepadaMu, Raja Tertinggi. Aku meng
ucap syukur kepadaMu atas segala kemurahanMu, ter
lebih ata pemeliharaanMu pada hari yang lalu. Datanglah 
hai Roh Kudus, terangilah akal budiku, supaya aku menge
tahui dosadosaku dan berilah aku rahmatMu supaya aku 
dapat menyesal sungguh atas dosadosaku itu. Amin.
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Malaekat Allah g) 
Malaekat Allah, engkau yang diserahi oleh kemurahan Tu
han untuk melindungi aku. Terangilah, lindungilah, bimb
inglah dan hantarlah aku. Amin. 

Doa Imanh) 
Tuhanku Allah, aku percaya, bahwa Engkau satu Allah tiga 
diri; Bapa, Putera, dan Roh Kudus; Bahwa Allah Putera 
menjadi manusia untuk kami dan wafat di salib; Bahwa 
Engkau membalas yang baik dan menghukum yang jahat; 
Aku percaya akan semuanya yang telah Kau wahyukan dan 
Kau ajarkan dengan perantaraan Gereja Kudus. Aku per
caya dengan teguh akan semuanya itu, sebab Engkaulah 
yang mahabenar dan mahatahu. Tuhan, tambahkanlah se
lalu imanku. Amin. 

Doa Harapi) 
Tuhan sumber segala harapan, Engkau telah menjanjikan 
kebabagiaan kekal bagi semua orang. Melalui PuteraMu 
Yesus Kristus, Engkau telah merelakan aku menerima dari 
padaMu rahmat dan harapan yang sejati. Engkau maha
murah dan setia pada janjiMu, sudi kuatkanlah hati dan 
harapanku. Amin. 

Doa Cintaj) 
Tuhan asal segala cinta, aku mencintai Engkau lebih dari 
segala sesuatu dan dengan segenap hatiku sebab Engkau
lah yang mahabaik dan pantas dicintai. Karena cinta akan 
Dikau maka aku pun mencintai sesamaku sebagaimana aku 
mencintai diriku sendiri. Tuhana tambahkanlah selalu cin
taku. Amin.

Doa Tobatk) 
Tuhan yang maha rahim, aku menyesal atas segala dosaku 
sebab patut aku Engkau hukum terutama sebab aku telah 
menghina Engkau yang mahamurah dan mahabaik bagiku. 
Aku benci akan segala dosaku dan berjanji dengan perto
longan rahmatMu hendak memperbaiki hidupku dan tidak 
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akan berbuat dosa lagi. Ya Tuhan, kasihanilah aku orang 
berdosa ini. Amin.

Angelus (masa Biasa)l) 
P.  Maria menerima kabar gembira dari Malaikat Tuhan.
U. Maka Ia mengandung dari Roh Kudus.
P.  Salam Maria……………………..
U. Santa Maria……………………..
P.  Aku ini hamba Tuhan.
U. Terjadilah padaku menurut perkataanmu.
P.  Salam Maria…………………….
U. Santa Maria…………………….
P.  Sabda sudah menjadi daging.
U. Dan tinggal di antara kita. 
P.  Salam Maria…………………
U.  Santa Maria…………………
P.  Doakanlah kami ya Santa Bunda Allah.
U.  Supaya kami dapat menikmati janji Kristus.
P. Marilah kita berdoa.
P + U. Ya Tuhan, karena kabar malaikat kami mengetahui 
bahwa Yesus Kristus PutraMu menjadi manusia. Kami mo
hon curahkanlah rahmatMu ke dalam hati kami supaya ber
kat sengsara dan salibNya, kami dibawa kepada kebangki
tan yang mulia. Oleh karena Kristus Tuhan kami. Amin

Ratu Surga (masa Paskah) m) 
P. Ratu surga bersuka citalah Alleluya.
U. Sebab Dia yang boleh kau kandungkan Alleluya.
P. Telah bangkit seperti disabdakanNya Alleluya.
U. Doakanlah kami pada Allah Alleluya.
P. Bersukacitalah dan bergembiralah Perawan Maria Alle
luya.
U. Sebab Tuhan sungguh telah bangkit Alleluya.
P. Marilah kita berdoa.

P+U.  Ya Allah, Engaku telah berkenan menggembirakan dunia
dengan kebangkitan Tuhan kami Yesus Kristus. Kami mohon, berilah 
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supaya dengan pengantaraan BundaNya, Perawan Maria, kami ber
sukacita dalam kehidupan yang kekal. Karena Kristus Tuhan kami. 
Amin.

Datanglah Ya Roh Kudusn) 
Datanglah, ya Roh Kudus, penuhilah hati umatmu dan 
nyala kanlah di dalamnya api cintaMu Utuslah RohMu 
maka semuanya akan dijadikan lagi, Dan Engkau akan 
membaharui muka bumi.
Marilah berdoa:
Ya Allah, Engkau telah mengajar hati umatMu dengan 
pene rangan Roh Kudus. Berilah supaya berkat Roh Kudus 
itu kami senantiasa berpikir benar dan bijaksana, serta se
lalu merasa gembira karena penghiburNya. Demi Kristus, 
Tuhan kami. AMIN

DEVOSI8. 
Dalam usaha mengembangkan kehidupan beriman, kita 	
tidak hanya mengucapkan syahadat, berdoa, dan Ekaristi, 
tapi juga melakukan aneka devosi. Devosi adalah kebaktian 
khusus kepada berbagai misteri iman, yang dikaitkan dengan 
pribadipribadi tertentu, yang membantu kita untuk ber
jumpa dengan Allah yang mencintai kita. Kita dapat berde
vosi kepada Yesus, dengan doa jalan salib, kebaktian kepada 
Hati Kudus Yesus, Salve, dsb. Kita dapat berdevosi kepada 
Bunda Maria dengan berdoa Rosario, dan novena, dsb. Kita 
juga bisa berdevosi kepada orangorang kudus. 
Maksud dari devosi adalah: 	

Mengarahkan iman dan kasih kepada Allah 	
Mengantar pada penghayatan iman yang benar akan 	
misteri karya keselamatan Allah dalam Yesus Kristus. 
Mengungkapkan dan meneguhkan iman terhadap salah 	
satu kebenaran misteri iman, 
Memperoleh buahbuah rohani. 	

Kita dalami beberapa di antaranya. 	
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DOA JALAN SALIB
Doa jalan salib merupakan salah satu devosi yang harus di	
lakukan oleh setiap orang Katolik. Dalam doa jalan Salib kita 
merenungkan dan mengenang kisah sengsara Yesus, yang 
menderita karena cinta Tuhan untuk menyelamatkan umat 
manusia. 
Doa jalan salib sangat cocok dilakukan pada Jumat Agung, 	
dan setiap hari jumat selama pasa Prapaskah/Puasa, pada 
saat retret, atau pada saat ziarah, atau pada kesempatan
kesempatan tertentu. 
Kita biasa memakai beberapa jenis buku atau teks jalan sal	
ib. Ada 14 stasi yag kita renungkan. (Silahkan cari sendiri di 
buku Madah Bakti atau Yubilate, atau teksteks yang tere
dia). 

DOA ROSARIO 
Salah satu devosi kepada bunda Maria adalah berdoa Rosa	
rio. Ketika berdoa Rosario, kita menyadari bahwa kita mem
bangun hubungan yang dekat dengan Bunda Maria dan  
sekaligus menghormatinya. Kita menghormati Bunda Maria 
karena dialah Bunda Kristus, Bunda Gereja dan Bunda kita. 
Dasarnya adalah katakata Yesus ketika tergantung di kayu 
salib: “ketika Yesus melihat ibuNya dan murid yang dikasihi
Nya di sampingnya, berkatalah ia kepada ibuNya: “Ibu, ini
lah anakmu”. Kemudian, kataNya kepada muridNya: “inilah 
ibumu!”. (Yoh.19:2627). 
Doa rosario bermula dari kebiasaan para biarawan men	
daraskan mazmur setiap hari. Karena ada yang tidak mampu 
melakukannya, maka diganti dengan mendaraskan 150 kali 
doa Bapa kami. Dalam perjalanan waktu, umat katolik mulai 
tertarik untuk mengikutinya, namun yang didaraskan bukan 
lagi doa Bapa kami melainkan 150 Salam Maria. 
Doa rosario berkaitan dengan misteri karya keselamatan 	
All ah. Awalnya 150 doa Salam Maria tersebut dibagi dalam 
tiga peristiwa, masingmasing 50 doa salam maria: peristiwa 
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gembira, sedih dan mulia. Tetapi pada tahun 2002, Paus Yo
hanes Paulus II menambah satu peristiwa lagi, yaitu peris
tiwa terang. Rinciannya: 

Peristiwa gembira : Senin dan Sabtu 	
Peristiwa sedih : Selasa dan Jumat 	
Peristiwa mulia : Rabu dan Minggu 	
Peristiwa Terang : Kamis 	

Urutan doa rosario adalah sebagai berikut 	
Aku Percaya  [
Kemuliaan  [
Bapa kami   [
Salam Puteri Allah Bapa...Salam Maria... [
Salam Bunda Allah Putra, Salam Maria .... [
Salam, mempelai Allah Roh Kudus, Salam Maria..... [
Kemuliaan [
Terpujilah nama Yesus, Maria dan Yosef, sekarang dan  [
selamalamanya. Amin. 
Ya Yesus, yang baik, Ampunilah dosadosa kami. Sela [
matkanlah kami dari api neraka, dan antarlah jiwajiwa 
ke dalam surga, terutama mereka yang sangat membu
tuhkan kerahimanMu. Amin 

Peristiwa 1 :  Bapa kami
Salam Maria 10 x
Kemuliaan............... 
Terpujilah.................
Ya Yesus yang baik..................

Peristiwa 2 : dst.

Tugas 	
Mendoakan  doa rosario satu kali atau lebih dalam 	
seminggu.
Mengikuti Salve pada setiap hari Kamis	
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POKOK-POKOK AJARAN KATOLIK9. 
 Sejak tahun 1995 di Indonesia beredar Katekismus Gereja 
Katolik (KGK) yang cukup tebal (783 halaman). Pada tahun 2005 di 
Vatikan diterbitkan Kompendium Katekismus Gereja Katolik (KKGK), 
semacam ringkasan katekismus yang tebal tadi. Namun, jauh sebe
lum terbitnya kedua buku tersebut, ajaran pokok Gereja Katolik di
ringkaskan dalam rumusanrumusan singkat yang sampai sekarang 
dipandang jitu dan mudah diingat. Silakan membacanya dan mere
nungkannya. Tak salah juga jika dihafal. Sebab manfaatnya sungguh 
besar.

SEPULUH PERINTAH ALLAH A. 
Aku Allah, Tuhanmu. 

Jangan memuja berhala, berbaktilah kepadaKu saja dan cin1. 
tailah Aku lebih daripada segala sesuatu. 
Jangan menyebut nama Allah, Tuhanmu, tidak dengan hormat. 2. 
Kuduskanlah hari Tuhan. 3. 
Hormatilah. ibubapamu. 4. 
Jangan membunuh, 5. 
Jangan berbuat cabul. 6. 
Jangan mencuri. 7. 
Jangan naik saksi dusta terhadap sesamamu manusia. 8. 
Jangan ingin berbuat cabul. 9. 
Jangan ingin akan milik sesamamu manusia secara tidak adil.10. 

 Tradisi Gereja yang setia kepada Kitab Suci dan yang mengi
kuti teladan Yesus, selalu mengakui keunggulan Kesepuluh Perin
tah Allah serta pentingnya. Orangorang Kristen diwajibkan untuk  
mengamalkannya. (KKGK # 438). Sepuluh perintah ini dapat dibaca 
dalam versi asli di dalam kitab Keluaran (20:117) dan kitab Ulangan 
(5:121).

LIMA PERINTAH GEREJA B. 
Rayakan hari raya yang disamakan dengan hari Minggu.1. 
Ikutilah perayaan Ekaristi pada hari Minggu dan pada hari raya 2. 
yang diwajibkan; dan janganlah melakukan pekerjaan yang di
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larang pada hari itu.
Berpuasa dan berpantanglah pada hari yang ditentukan.3. 
Mengaku dosalah sekurangkurangnya sekali setahun.4. 
Menyambut Tubuh Tuhan pada Masa Paskah.5. 

Lima perintah Gereja bertujuan menjamin bagi umat beriman mini
mum semangat doa, hidup sakramental, usaha moral serta pertum
buhan dalam kasih kepada Allah dan sesama. (KKGK # 431) 

Dua Perintah KasihC. 
Dalam perintah ini tercakuplah segala perintah yang lain. 
1.  Kasihilah Tuhan, Allahmu, dengan segenap jiwamu dan den

gan segenap akal budimu. 
2.  Kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. (Mat 

22:37, 39)
Hukum baru, yaitu Hukum Injil, adalah kepenuhan dan penggena
pan Hukum Allah, baik alami maupun yang diwahyukan, yang di
wujudkan melalui Kristus. Hukum itu mencakup perintah mengasihi 
Allah dan sesama, supaya semua orang saling mengasihi seperti 
Kristus telah mengasihi kita. (KKGK #420)

Kaidah emas D. 
Peganglah patokan ini dalam hubungan dengan semua manusia 
tanpa kecuali, 

Segala sesuatu yang kamu kehendaki supaya orang perbuat ke	
padamu, 
perbuatlah demikian juga kepada mereka. (Mat 7:12) 	

Delapan Sabda Bahagia E. 
 Tak cukup tidak berdoa saja. Tuhan menghendaki supaya 
kita berbuat baik. Dengan berbuat kita disebut berbahagia. lnilah 
teksnya yang dikutip dari Perjanjian Baru edisi ke2 ( LAI) 

Berbahagialah orang yang miskin di hadapan Allah, karena mer1. 
ekalah yang empunya Kerajaan Surga.
Berbahagialah orang yang berdukacita, karena mereka akan di2. 
hibur.
Berbahagialah orang yang lemah lembut, karena mereka akan 3. 
memiliki bumi.
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Berbahagialah orang yang lapar dan haus akan kebenaran, kar4. 
ena mereka akan dipuaskan.
Berbahagialah orang yang murah hati, karena mereka akan 5. 
beroleh kemurahan.
Berbahagialah orang yang suci hatinya, karena mereka akan 6. 
melihat Allah.
Berbahagialah orang yang membawa damai, karena mereka 7. 
akan disebut anakanak Allah.
Berbahagialah orang yang dianiaya oleh sebab kebenaran, kar8. 
ena merekalah yang empunya Kerajaan Surga.

 Berbahagialah kamu, jika karena Aku kamu dicela dan diani
aya dan kepadamu difitnahkan segala yang jahat. Bersukacita dan 
bergembiralah, karena upahmu besar di surga, sebab demikian juga 
telah dianiaya nabinabi yang sebelum kamu. (Mat 5:312) 
Sabdasabda Bahagia menempati tempat sentral dalam pemberi
taan Yesus, mengulangi dan menggenapkan janjijanji Allah yang 
diberikan semasa Abraham. Juga mencerminkan wajah Yesus send
iri, menjadi ciri khas hidup Kristen otentik serta menyingkapkan tu
juan akhir segala tindakan manusiawi: kebahagiaan kekal. (KKGK # 
360) 

Pokok-pokok iman F. 
lnilah halhal pokok yang diimani orang Katolik: 

Ada satu Allah saja.1. 
Allah adalah Hakim yang Mahaadil: Ia membalas yang baik dan 2. 
menghukum yang jahat. 
Ada tiga Pribadi Allah: Bapa, Putra dan Roh Kudus.3. 
Allah Putra telah menjadi manusia, menderita sengsara, wafat 4. 
di salib dan bangkit demi keselamatan kita.
Jiwa manusia kekal/tidak dapat mati.5. 
Rahmat Allah mutlak perlu agar manusia memperoleh kesela6. 
matan.
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Tujuh sakramen kudusG. 
Supaya kita dapat hidup suci, Kristus datang kepada kita dalam tan
datanda yang kelihatan, yaitu dalam sakramensakramen kudus. 
Ia hadir dalam tandatanda itu untuk memberi kekuatan serta rah
mat. 

Baptisan. 1. 
Krisma. 2. 
Ekaristi. 3. 
Tobat dan Rekonsiliasi. 4. 
Pengurapan orang sakit. 5. 
Tahbisan. 6. 
Perkawinan. 7. 

Syaratsyarat sakramen tobat H. 
 Melalui baptisan kita telah menjadi anak Allah. Jika kita kehi
langan kesucian yang diperoleh dalam sakramen baptisan, kita da
pat memperolehnya kembali dengan memenuhi syaratsyarat ini: 

1. Pemeriksaan batin. 
2. Sesal dan tobat. 
3. Niat teguh untuk memperbaiki kesalahan. 
4. Pengakuan dosa yang jujur dan lengkap. 
5. Penitensi. 

Tiga keutamaan adikodrati I. 
1. Iman. (Fides) 
2. Harapan (Spas) 
3. Kasih. (Caritas) 

Empat keutamaan moral J. 
1. Kebijaksanaan. (Prudentia) 
2. Keadilan. (Iustitia) 
3. Ketangguhan. (Fortitudo) 
4. Kesahajaan/Tahu batas. (Temperantia) 

Lima keutamaan intelektual K. 
1. Akal budi. (Intellectus) 
2. Pengetahuan. (Scientia) 
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3. Paham. (Sapientia) 
4. Kebijaksanaan. (Prudentia) 
5. Kesenian. (Ars) 

Tiga perbuatan baik yang utama L. 
1. Doa. 
2. Puasa. 
3. Amal. 

Tiga nasihat injili M. 
1. Kemiskinan sukarela. 
2. Kemurnian seumur hidup. 
3. Ketaatan demi kasih Kristus. 

Tujuh karunia Roh Kudus N. 
1. Kebijaksanaan. (Sapientia) 
2. Pengertian. (Intellectus) 
3. Pengetahuan. (Scientia) 
4. Nasihat. (Consilium) 
5. Kekuatan. (Fortitudo) 
6. Kesalehan. (Pietas) 
7. Ketakwaan. (Timor) 

Dua Belas Buah Roh KudusO. 
1.   Kasih (Caritas)
2.   Sukacita (Gaudium)
3.   Damai (Pax)
4.   Kesabaran (Patientia)
5.   Kemurahan hati (Benignitas)
6.   Kebaikan (Bonitas)
7.   Kelapangan hati (Longanimitas)
8.   Kelembutan hati (Mansuetudo)
9.   Kepercayaan (Fides)
10. Kesopanan (Modestitas)
11. Pengendalian diri (Continentia)
12. Kemurnian (Castitas)
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Tujuh keutamaan pokok P. 
1. Rendah hati. 
2. Murah hati 
3. Murni. 
4. Mengasihi. 
5. Tahu batas. 
6. Sabar. 
7. Rajin dan bersemangat. 

Tujuh Cacat Jiwa UtamaQ. 
1.   Sombong (Superbia)
2.   Tamak (Avaritia)
3.   Tidak sopan (Luxuria)
4.   Iri hati (Invidia)
5.   Rakus dalam makanan dan minuman (Gula)
6.   Marah (Ira)
7.   Malas (Acedia)

 Cacat jiwa adalah kebalikan keutamaan, yaitu kecenderun
gankecenderungan yang menumpulkan   suara hati dan membujuk 
manusia untuk berbuat dosa. Semua cacat jiwa itu dapat dihimpun 
seputar tujuh dosa yang biasa disebut dosa utama. (KKK #398) 

‘AnakAnak’ Cacat Jiwa UtamaR. 
Anakanak kesombongan :1.  Keangkuhan, ambisi, gila hormat, 
bualan, kemunafikan, perselisihan, ketidaktaatan.
Anakanak ketamakan :2.  Kekerasan hati, kekhawatiran atau 
keinginan berlebihan akan benda duniawi, kekerasan dalam 
mendapatkan harta, kelicikan, penipuan.
Anakanak ketidaksopanan:3.  Kebutaan hati, ketidakbijaksanaan, 
ketidakteguhan, cinta diri dan kebencian akan Allah, keterikatan 
pada masa kini dan kengerian terhadap masa mendatang.
Anakanak keirihatian:4.  Kebencian, sungut, fitnahan, kesusahan 
karena keberhasilan sesama, sukacita karena kegagalan sesama.
Anakanak kerakusan:5.  Ketumpulan otak, kebiasaan bicara ban
yak, kesukaan akan lelucon yang tidak pantas, kegembiraan yang 
tidak wajar, ketidaksopanan segala jenis.
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Anakanak kemarahan :6.  Keberangan, kepongahan, bicara keras, 
hujah, caci maki, perkelahian.
Anak-anak kemalasan7. : Kelambanan dalam melaksanakan per
intah, ketidakpedulian akan halhal terlarang, ketawaran hati, 
keputusasaan mengenai keselamatan sendiri.

Tahun gerejawi S. 
Masa Adven. 1. 
Dimulai pada sore menjelang hari Minggu I Adven hingga 
sore menjelang hari raya Natal. Hari Minggu I Adven mer
upakan awal Tahun Liturgi Gereja, jatuh pada hari Minggu 
ke4 (hitung mundur) sebelum hari raya Natal.
Masa Natal. 2. 
Dimulai pada sore menjelang hari raya Natal hingga hari 
Minggu Baptisan Tuhan [antara 713 Januari]. 
Masa Prapaskah. 3. 
Dari hari Rabu Abu hingga misa Kamis Putih.
Masa Trihari Suci.  4. 
Dimulai pada misa Perjamuan Terakhir (Kamis Putih) hingga 
sore hari raya Paskah.
Masa Paskah.  5. 
Dimulai pada hari raya Paskah hingga hari raya Pentakosta 
(50 hari sesudah Paskah). 
Masa Masa biasa. 6. 
Dimulai pada hari Senin sesudah hari Minggu Baptisan Tuhan 
hingga hari Rabu Abu; dan, dari hari Senin sesudah hari raya 
Pentekosta hingga sore menjelang hari Minggu I Adven.
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Bulan-Bulan Suci Sepanjang Tahun
1.   Januari : Bulan Nama Yesus
2.   Februari : Bulan Sengsara Yesus
3.   Maret : Bulan Santo Yosef
4.   April : Bulan Ekaristi
5.   Mei : Bulan Santa Perawan Maria
6.   Juni : Bulan Hati Yesus yang Mahakudus
  Bulan Liturgi Nasional
7.   Juli : Bulan Tubuh & Darah yg Mahakudus
8.   Agustus        : Bulan Hati SP Maria yang mulia.
9.   September  : Bulan Bunda Maria Berdukacita
                                Bulan Kitab Suci Nasional
10. Oktober : Bulan Rosario Suci
11. November : Bulan Jiwajiwa di Api Penyucian
12. Desember   : Bulan Kanakkanak Yesus

Hari-Hari Suci Sepanjang Pekan
1.   Senin :  Hari Trinitas yang Mahakudus
2.   Selasa :  Hari Roh Kudus
3.   Rabu :  Hari para Malaikat dan semua Orang Kudus
4.   Kamis :  Hari Ekaristi yang Mahakudus
5.   Jumat :  Hari Hati Yesus yang Mahakudus
6.   Sabtu : Hari Santa Perawan Maria.

Tujuh belas tema renungan harian
Allah yang perlu dimuliakan.1. 
Yesus yang perlu diikuti.2. 
Para malaikat dan para kudus yang perlu diminta doanya.3. 
Jiwa yang perlu diselamatkan.4. 
Tubuh yang perlu dikuasai.5. 
Dosa yang perlu ditinggalkan.6. 
Keutamaankeutamaan yang perlu dimiliki.7. 
Neraka yang perlu dihindari.8. 
Surga yang perlu dicapai.9. 
Kekekalan yang perlu dipersiapkan.10. 
Waktu yang perlu dimanfaatkan dengan baik.11. 
Sesama yang perlu diberi teladan.12. 
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Dunia yang perlu ditangkis.13. 
Iblis yang perlu diperangi.14. 
Nafsu yang perlu ditaklukkan.15. 
Kematian yang perlu diterima.16. 
Penghakiman yang perlu dihadapi.17. 

Tata tertib hidup orang Katolik T. 
Apa saja yang Anda lakukan, lakukanlah itu demi mengasihi Allah 
dan sesama.

Setelah bangun dari tidur, buatlah tanda salib dan persembah1. 
kanlah seluruh hari kepada Allah. Bila mungkin, ikutilah per
ayaan ekaristi setiap hari.
Laksanakanlah dengan setia dan rajin tugas kewajiban Anda.2. 
Ingatlah bahwa Allah itu Maha Tahu. Ia selalu melihat dan men3. 
dengar Anda. Ia mengenal pikiran Anda yang paling rahasia. 
Maka taatlah kepadaNya.
Berdoalah sebelum dan sesudah makan. Jangan makan tanpa 4. 
batas.
Anda boleh mencari hiburan untuk menjadi segar kembali. 5. 
Tetapi, hiburan itu hendaknya Anda cari pada saat yang sesuai, 
dan hendaknya Anda terlibat di dalamnya secara wajar. Jangan 
mengambil bagian dalam pesta pora dan jangan ikut serta da
lam himpunan orang yang tidak benar tingkah lakunya. Jauh
kanlah orangorang yang demikian.
Ramahlah terhadap setiap orang. Jangan menyinggung peras6. 
aan orang lain. Jangan merugikan nama ataupun harta sesama. 
Kendalikanlah lidah. Bicaralah benar. Jangan mendengarkan 
atau pun meneruskan perkataan atau cerita yang buruk, fitnah, 
makian, dan sebagainya. Hindarilah kesempatankesempatan 
yang dapat menjerumuskan Anda ke dalam dosa.
Tanggunglah derita dengan sabar. Jangan mengeluh dalam 7. 
kesulitankesulitan yang Anda hadapi. Menderita karena kasih 
kepada Allah menghasilkan pahala. Karena itu jangan menyim
pan rasa benci atau rasa ingin membalas dendam. Jika Anda 
disengsarakan tanpa alasan yang serius, bertahanlah dengan 
rendah hati.
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Ingatlah bahwa Anda wajib merayakan harihari suci. Gereja 8. 
adalah rumah Allah dan pintu menuju keselamatan. Jika pada 
hari Minggu Anda tidak pergi ke gereja tanpa alasan yang se
rius, Anda merugikan diri sendiri dan umat beriman lain.
Terimalah sesering mungkin sakramen ekaristi. Sekali sebulan 9. 
akukanlah dosa Anda. Takutilah hilangnya rahmat Allah, tetapi 
jangan takut terhadap kematian. Seandainya Anda telah ber
dosa berat sesalilah secepatnya dosa itu. Berdoalah, “Tuhan Ye
sus, kasihanilah aku!” Lalu sesegera mungkin pergilah kepada 
imam untuk mengaku dosa.
Ingatlah akan kematian dan akhir hidupmu. Segala sesuatu akan 10. 
berlalu di dunia ini. Karena itu bersahabatlah dengan  Tuhan 
dan berdoalah senantiasa. Berdoalah pula untuk mereka yang 
sudah meninggal dunia dan mintalah Tuhan agar Anda berpu
lang kelak dengan hati yang bersih (1Tes 4:3).

Kelima Syarat Mengaku Dosa 
Pemeriksaan batin1. 
Tobat2. 
Niat baik3. 
Pengakuan dosa4. 
Penitensi5. 

SAKRAMEN TOBAT (PENGAKUAN) 10. 
Manusia diciptakan dengan amat istimewa, menurut citra Al	
lah. Bdk. Kell :2627. 
Sebagai anak katolik, kita sering jatuh dalam dosadosa. Ketika 	
berbuat dosa, berarti kita memutuskan hubungan baik dengan 
Allah dan sesama. Kita merasa jauh dengan Allah dan sesama. 
Ternyata, walaupun kita berbuat dosa, Allah tetap mengasihi 
kita. Allah tidak murka. Allah tidak menghukum kita. Allah tetap 
setia pada kita. 
Kita dapat merasakan Allah yang mengasihi itu lewat sakramen 	
pengakuan dosa atau tobat. Kita yang berdosa harus memulih
kan kembali hubungan baik dengan Allah dan sesama. 
Ada dosa berat dan ada dosa ringan. Kita harus mengaku dosa 	
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kepada imam atau uskup. Pengakuan dosa bisa dilakukan beru
langulang kali. Biasanya selesai mengaku dosa kita diberi nasi
hat agar tidak berdosa lagi, dan diberi denda atas dosa yang 
kita lakukan. Denda yang diberikan dapat berupa doa, derma, 
atau karya amal, dsb. Akhirnya kita menerima pengampunan 
dosa yang membuat kita dapat hidup lagi sebagai anakanak 
Allah. 
Ketika mengaku dosa, ada dua hal yang perlu diperhatikan, 	
yaltu: pertama: kita harus menyesal dengan sungguhsungguh, 
mengakui dengan jujur, membuat silih atas dosadosa, dan 
memperbaiki diri dan hidup kita. Kedua: uskup dan imam, ber
kat tahbisannya diberi wewenang atau kuasa untuk mengam
puni segala dosa, dengan memberikan absolusi atau pengam
punan dosa atas nama Bapa, Putra, dan Roh kudus. 

Cara mengaku dosa 	
Doa Persiapan 
 Ya Yesus, Tuhan dan Allahku, aku hendak mengaku dosa
dosaku untuk kehormatan kepada  hatiMu yang Mahakudus, sebab 
kejahatan yang kecilpun tidak berkenan kepadaMu untuk meng
hormati keadilanMu yang tidak akan membiarkan sesuatu kejaha
tan babas dari hukuman: untuk menghormati kebenaranMu yang 
mengatur segalanya ke arah kebenaran tanpa memandang orang; 
untuk menghormati kerahimanMu yang berkenan menerima kem
bali orang yang bertobat atas dosanya; untuk dapat menyambut Tu
han dalam komuni kudus dengan hati yang lebih murni, dan untuk 
memperoleh indulgensi yang dapat kuterima dalam seminggu ini.

Pemeriksaan Batin 
Periksaiah pokokpokok dari kewajibanmu sbb: 

Apakah pengakuanmu ini adalah pengakuan untuk pertama ka1. 
linya?
Bila pengakuanmu yang terakhir itu? Terlalu lamakah? 2. 
Apakah pengakuanmu itu banar? Lengkap? 3. 
Bagaimanakah kelakuanmu terhadap : 4. 

Tuhan : sebagai Pencipta dan Penebus? a. 
Sesama manusia: orangorang tua, atasan, bawahan kawan/b. 
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temansekolah, kawan kerja? 
Dirimu sendiri: apakah bagimu lebih penting jiwa daripada c. 
badan dan barangbarang duniawi lainnya?

Periksalah segalagalanya dengan benar dan keberanian terhadap 
dirimu sendiri, atas dasar Kesepuluh perintah Allah dan Kelima per-
intah Gereja.

Pengakuan dosa 
Setelah pemeriksaan batin ulangilah rasa sesal dan tobat terhadap 
Tuhan Maha kasih; pada waktunya masuklah kamar pengakuan 
dengan menyatakan kepada imam/pastor: 

“Bapak, berkatilah aku, sebab aku orang berdosa. Pengakuan saya 
yang terakhir sudah ....................lamanya. Dosadosa saya ialah: 

dan mengakhiri pengakuan dengan berkata: 

“Saya menyesal atas semua dosa saya, yang baru mengakui 
maupun  yang  telah  lupa,  dan  dengan  hormat  saya  minta 
pengampuan serta pemulihan yang cukup”. 

Selesai pengakuan, dengarlah nasihat-nasihat Bapak rohani dengan 
rendah hati, dan setelah menerima berkat (absolusi), masuk gereja 
untuk melaksanakan penitensi (pemulihan). Kemudian bersyukurlah 
kepada Tuhan dengan kata-katamu atau dengan doa sbb.: 

Doa syukur sesudah pengakuan 
 Pujilah Tuhan, hai bangsa semesta, pujilah Tuhan semua 
makhluk. Sebab kita telah mengenyam kerahimanNya dan Allah 
nyata selamanya : Kami memuji dan bermadah atas kerahimanMu 
sepanjang abad, ya Tuhan yang Maha balk dan Maharahim. Engkau 
menerima tobatku dan cintaMu sebagai Bapa telah menerimaku 
kembali, serta mengampuni semua dosaku dengan sakramen pen
gakuan. Kini putuslah ikat pengikat dosadosa yang menambatkan 
diriku pada kehancuran dan kebiasaan, aku sekarang bebas lagi se
bagai puteraMu dan bahagia dengan hati tentram. Dengan darah 
lukalukaMu lenyaplah segala dosadosaku dan tak akan disebutkan 
lagi dalam pengadilanMu. 
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Periksalah aku, ya Tuhan! 
 Periksalah aku, ya Tuhan! Dugailah aku, Timbanglah aku, 
selamilah pikiranku! Kalaukalau kunyeleweng di jalan kejahatan. 
Bimbinglah aku kembali di jalan kekal! 

PERSIAPAN SEBELUM MENYAMBUT KOMUNI KUDUS 11. 
Sebelum menerima tubuh dan darah Tuhan Yesus, berusahalah 
mempersiapkan diri dengan  penuh rasa sesal atas dosados
amu, kepercayaan, cinta dan pengharapan. Syukurlah bila men
erima komuni dalam menghadiri misa kudus, sambil berdoa 
bersama dengan umat dan Imam.

Pernyataan kepercayaan dan permohonan 
 Allah yang Mahakuasa dan kekal, aku datang kepada sakra
men PuteraMu yang tunggal, Tuhan kami Yesus Kristus. Aku datang 
seperti seorang sakit kepada tabib kehidupan, seperti orang najis 
kepada sumber belaskasihan, seperti orang buta kepada cahaya 
terang kekal, seperti orang miskin dan papa kepada Tuhan, pencipta 
langit dan bumi.

 Aku mohon kelimpahan kemurahanMu yang tak terhingga. 
Sudilah menyembuhkan penyakitku,  membersihkan kecemaranku, 
menerangi kebutaanku, melengkapi kemiskinanku dan menutupi 
ketelanjanganku; agar aku menyambut santapan para malaikat, 
Raja yang termulia dan Tuhan segala penguasa dengan hormat dan 
rendah hati, dengan sesal bakti dan tulus hati, dengan kepercayaan 
yang besar serta niat dan ujud yang kuat, seperti layak dan berman
faat bagi keselamatan jiwaku. Amin. 
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DOA SESUDAH MENYAMBUT KOMUNI 12. 
 Tuhan yang Mahakudus, Bapa yang mahakuasa, Allah kekal, 
aku mengucap syukur kepadaMu. Sebab Engkau telah berke
nan memuaskan daku, hambaMu yang berdosa dan hina dina 
ini, dengan Tubuh dan darah PuteraMu, Tuhan kami Yesus  Kris
tus, bukan karena jasajasaku, melainkan melulu karena kere
laan serta belas kasihanMu. Aku mohon supaya komuni kudus 
ini jangan sampai menyebabkan dosa yang patut dihukum, me
lainkan menjadi jalan yang berguna bagi pengampunan. Moga
moga komuni ini menjadi senjata iman dan perisai kemauan 
baik; menghapuskan cacadcacadku dan menindas keinginan
keinginan serta nafsunafsuku yang tak teratur; lagi menambah 
cinta kasih, kesabaran, dan kerendahan hati, ketaatan dan se
gala keutamaan. Semoga komuni ini menjadi pertahanan yang 
kokoh terhadap serangan musuh yang kelihatan maupun tak 
kelihatan; dan juga memberi jiwa ragaku ketenangan yang se
jati. Mogamoga komuni ini melekatkan hatiku kepada Tuhan 
yang esa dan benar, sehingga aku mencapai tujuan yang ba
hagia. Amin. 
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