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DOA PEMBUKAAN

• Ya Allah, Bapa Putra dan Roh Kudus, hari ini kami akan membuka
persiapan penerimaan sakramen krisma, untuk menjadi
pengikut-Mu yang berani bersaksi tentang iman akan Allah 
Tritunggal Maha Kudus. Berkatilah seluruh proses persiapan ini, 
berkatilah para peserta dan para pendamping agar terbuka
hatinya menerima Roh Kudus yang selalu siap berkarya di dalam
hidup kami. Demi Kristus Tuhan dan pengantara kami, Amin



Apa Itu PERAYAAN EKARISTI ?
• Ekaristi adalah perayaan syukur atas karya keselamatan Allah, yang terjadi lewat wafat dan 

kebangkitan Yesus Kristus, dan mengenang perjamuan terakhir. Bdk. 1-Kor 11:23-26; Lukas 22:14-
20.

• Ada dua bagian besar yang saling kait-mengait, yaitu: 

1. Liturgi Sabda (Bacaan, homili, doa umat) dan 

2. Liturgi Ekaristi (Persembahan, DSA, dan Komuni). 

• Sebelum liturgi sabda ada ritus pembuka 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 Ekaristi. 

• 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.



Apa Itu PERAYAAN EKARISTI ?
• 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. Hal-hal 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 
khidmat, tidak ngobrol/main hp, tidak keluar masuk gereja, tidak duduk di luar gereja, jaga 
suasana agar teduh, dan jaga ketenangan sesama. 

• Sebelum liturgi sabda ada ritus pembuka untuk persiapan. Sesudah liturgi Ekaristi, ada berkat 
dan pengutusan dalam ritus penutup. 

• Pada waktu ikut misa, kita hendaknya berpartisipasi aktif, dengan ikut bernyanyi,  ikut 
berlutut, berdiri, duduk, berjalan, dsb. Kita juga hendaknya aktif sebagal petugas ajuda, 
lektor, koor, dsb. Jangan cuma jadi penonton dalam gereja.

• Yesus juga hadir dalam diri semua umat yang hadir dan dalam diri imam yang memimpin 
perayaan Ekaristi. 

• Tugas : ikut misa bersama orangtua dan adik kakak



MAKNA EKARISTI
• Setiap kali kita merayakan Ekaristi, kita menerima Tubuh dan Darah Yesus 

sendiri. Dengan demikian, kita mengalami kedekatan dengannya dan tinggal 
dalam Yesus, dan Yesus tinggal, dalam kita. Bdk. Yohanes 6:53-56. 

• 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 menyambut 
komuni. Kerinduan inilah yang selalu mendorong kita menyediakan waktu 
untuk merayakan Ekaristi, baik misa hari Minggu, maupun misa harian.



Lanjutan..... MAKNA EKARISTI
• 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 sungguh-sungguh, bukan hanya sebagai kegiatan rutin.

• Perayaan Ekaristi menjadi kebutuhan hakiki dalam hidup kita sebagai anak katolik seperti layaknya kita 
membutuhkan makan, minum, sandang, pangan, papan, dsb.

• Ekaristi adalah santapan yang memberi daya hidup. Maka kita harus menikmatinya dengan sungguh-
sungguh.

• Ketika pergi ke sekolah, kita harus berpakaian seragam yang bersih dan rapi. Ketika pergi pesta HUT 
teman, kita biasanya berpakaian 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 bersih, sopan, dan enak dipandang orang lain. Jangan berpakaian yang 
aneh-aneh, agar tidak mengganggu teman-teman kita dan orang lain dalam merayakan Ekaristi.

• Tugas  :

• Pergi ke gereja dengan berpakaian bersih. 

• Ikut perayaan ekaristi dengan tertib, tidak rebut, tidak ngobrol dengan teman-teman di samping.



Lanjutan.....BAHAN UTAMA EKARISTI :

• Roti : Dalam tradisi Gereja Katolik Latin, roti untuk Perayaan Ekaristi harus 
dibuat dari gandum dan tanpa ragi.  Roti harus 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 : 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. Anggur, 
sebagai minuman yang mahal (luhur) melambangkan Ke-Allah-an Yesus, 
sedangkan air sebagai minuman biasa, melambangkan kemanusiaan Yesus. 
Pencampuran anggur dan air melambangkan perpaduan Ke-Allah-an dan 
Kemanusiaan Yesus.



Bejana - Bejana suci

• Piala, tempat anggur

• Kain Piala Purificatorium

• Pala untuk menutup hosti besar supaya tidak kotor; dan 
Korporale, untuk alas piala. 

PERLENGKAPAN MISA: 



1. Piala (Kaliks)
• Dahulu Piala dikenal dengan nama Cawan, 

semacam mangkuk yang digunakan Yesus 
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 pemecahan 
roti, baru cawan (sibori) lainnya dibawa ke 
altar untuk pelayanan komuni. Cawan / 
Piala, harus dibuat dari bahan yang 
bermutu tinggi, dan sebelum digunakan 
harus diberkati oleh Uskup.



2. Patena: 
• Berasal dan bahasa Latin Patena yang 

artinya piring. Dalam istilah Liturgi yang 
dimaksudkan dengan Patena adalah piring 
untuk Roti Kudus-Hosti. Patena sekarang 
berbentuk  bundar,  datar,  dan  dirancang 
untuk roti imam. Aslinya sungguh sebuah 
piring. Dengan munculnya roti-roti kecil 
untuk sejumlah umat, maka sejak abad 11 
muncul Sibori. Patena harus terbuat dari 
perak, bagian atasnya dilapisi emas. Guratan 
salibnya tidak wajib ada. Patena imam 
sebelum digunakan harus diberkati Uskup, 
sedangkan patena komuni diberkati imam.



3. Sibori: 
• Sibori, tempat hosti kecil. salibnya tidak wajib 

ada. Patena  imam sebelum digunakan harus 
diberkati Uskup, sedangkan patena komuni 
diberkati imam. Berasal dari bahasa Latin 
Ciborium yang artinya bejana suci, 
bentuknya seperti piala, bertutup, tempat 
menaruh roti Ekaristi - Hosti. Sibori dibuat 
dan bahan yang kuat; kalau dari logam, 
bagian dalamnya dilapisi emas. Tutupnya 
harus pas. Sebelum dipakai harus diberkati 
uskup. Sibori yang berisi Tubuh Kristus 
disimpan di Tabemakel.



4. Ampula : 
• Ampula atau cerek kecil tempat anggur 

dan air

• Sendok kecil, untuk mengambil air yang 
akan dicampur anggur.

• Perlengkapan Liturgi berwujud semacam 
cangkir atau gelas, sebagai wadah untuk 
menyimpan air dan anggur.



5. Cerek Lavabo: 
• Cerek lavabo, tempt air untuk membasuh 

tangan.

• Perlengkapan berwujud semacam cerek, 
sebagai tempat menyimpan air untuk 
imam membasuh tangan sesudah 
persiapan persiapan persembahan. 



6. Monstrans: 
• Berasal dari bahasa Latin Monstrans-

Monstrare yang artinya menunjukkan-
memperlihatkan. Suatu perlengkapan liturgi
yang terbuat dari emas atau bahan lain yang 
pantas, yang digunakan  untuk 
mentakhtakan Sakramen Mahakudus, 
khususnya dalam rangka kebaktian kepada 
Sakramen Mahakudus atau perarakan 
Sakramen Mahakudus. Monstrans juga 
dikenal dengan nama Ostensorium. Di 
dalam Monstran terdapat Lunula yakni 
Penjepit Sakramen Mahakudus dan 
Custodia; yakni ruang kaca tempat lunula



7. Piksis: 
• Perlengkapan Liturgi berupa bejana kecil, 

tertutup, bagian dalamnya dilapisi emas, 
dan digunakan untuk menyimpan  
Sakramen  Mahakudus pada saat dibawa 
kepada orang sakit. 



Kain-kain lain pelengkap bejana-bejana suci: 
1. Pala: 

• Berasal dari bahsa Latin Palla Corporalis
yang berarti kain untuk tubuh Tuhan; 
yakni kain linen (yang diperkeras, 
sehingga 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. 



Kain-kain lain pelengkap bejana-bejana suci: 
2. Purifikatorium: 
• Berasal dari bahasa. Latin Purificato-

Purificatorium yang berarti pembersih. Yakni 
sehelai kain linen untuk membersihkan piala 
sesudah komuni. Purifikatorium dibuat dari kain 
linen yang mudah menyerap air, bentuknya segi 
empat, ukurannya 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 selalu bersentuhan dengan 
bahan-bahan yang dikonsekrasikan. Ia hanya 
boleh dicuci oleh imam atau orang-orang yang 
ditentukan oleh uskup.



Kain-kain lain pelengkap bejana-bejana suci: 
3. Lavabo:

• Berasal dari bahasa Latin Lavare yang 
berarti membersihkan. Yakni sehelai kain 
yang digunakan imam untuk 
membersihkan jari/tangan sesudah acara 
Lavabo-pembasuhan tangan imam 
sesudah persiapan persembahan. 
Sedangkan Cerek Lavabo adalah tempat 
air untuk membasuh tangan imam.



Kain-kain lain pelengkap bejana-bejana suci: 
4. Korporale: 

• Berasal dari bahasa Latin Corpus yang 
berarti tubuh. Yakni sehelai kain yang 
dalam perayaan Ekaristi digelar di atas 
meja altar sebagai alas untuk bejana-
bejana 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 
berbeda pula. Jadi pakaian itu harus merupakan tanda untuk masing-
masing. Di samping pakaian Liturgi juga menunjukkan suasana 
upacara Liturgi. 



Pakaian Liturgi - Ibadat: 
1. Alba : 

• Berasal dari bahasa Latin Albus yang 
berarti putih, semacam jubah (putih) dari 
kain linen yang panjangnya sampai ke 
mata kaki. Biasanya alba sangat longgar 
dan  pinggangnya harus  dikencangkan 
dengan singel. Alba merupakan busana 
dasar untuk semua pelayan liturgi. 



Pakaian Liturgi - Ibadat: 
2. Singel: 

• Berasal dari bahasa Latin Cingulum yang 
berarti tali, yang digunakan untuk 
pengikat atau  mengencangkan alba. 
Singel biasanya berwarna putih. Tidak ada 
ketentuan mengenai bahan untuk 
membuat singel.



Pakaian Liturgi - Ibadat: 
3. Amik:

• Sehelai kain putih dengan tali pada dua 
dari  keempat ujungnya. Amik dikenakan 
imam pada   lehernya sebelum ia 
mengenakan alba. Amik dipakai untuk 
melindungi alba dan menutup pakaian 
preman imam. 



Pakaian Liturgi - Ibadat: 
4. Kasula: 

• 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 membentuk 
suatu Lingkaran dengan lubang di tengah untuk 
kepala “Kasula Lonceng”. Sejak tahun 1944 
diizinkan penggunaan kasula  gaya baru, yang 
lazim disebut “Kasula Mantol” yang berukuran 
besar dan longgar sehingga menutupi seluruh 
badan selebran. Untuk kasula lonceng, stola 
dikenakan di dalam, sedangkan untuk kasula 
mantol, stola dikenakan dari luar. Warna kasula 
mengikuti warna liturgi. 



Pakaian Liturgi - Ibadat: 
5. Stola: 

• Semacam pita lebar dan panjang (semacam 
selendang), terbuat dari kain yang dikenakan 
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: diakon mengenakan stola yang 
diselempangkan dari bahu kiri bersilang ke 
pinggang kanan; imam mengenakan stola yang 
disilangkan di depan dada(sekarang menjulur 
karena imam berpartisipasi dalam jabatan imamat 
uskup sebagai imam agung), sedangkan uskup 
stolanya dibiarkan menjulur ke bawah. Warna 
stola mengikuti warna liturgi. 



Pakaian Liturgi - Ibadat: 
6. Dalmatik :

• Merupakan busana liturgi seorang diakon. 
Mula-mula warnanya hanya putih, tetapi 
pada abad ke 12 warna dalmatik 
mengikuti ketentuan warna liturgi. Bentuk 
dalmatik adalah seperti jubah: panjang 
(sampai ke mata kaki) longgar, dengan 
lengan panjang. Bahan dan warna 
dalmatik disesuaikan dengan kasula 
imam. Motif hiasan berupa dua garis 
sejajar yang memanjang dari atas ke 
bawah. 



Pakaian Liturgi - Ibadat: 
7. Korkap : 

• Dikenal juga dengan sebutan Pluviale-
Mantol, merupakan busana liturgi tanpa 
lengan dalam aneka warna Liturgi. Korkap 
dipakai oleh imam dan uskup untuk 
perarakan atau upacara lain seturut 
petunjuk dalam aturan upacara yang 
bersangkutan, misalnya kebaktian kepada  
Sakramen Mahakudus, ibadat pagi, ibadat 
sore dan pemberkatan.



Pakaian Liturgi - Ibadat: 
8. Velum: 

• Semacam selempang yang
disampirkan pada bahu imam dalam 
kebaktian Sakramen Mahakudus. Pada 
kedua ujung velum ini ada semacam 
kantong sehingga tangan imam   dapat 
dimasukkan ke dalamanya, dan dalam 
posisi itu is memegang  sibori  atau 
monstrans waktu memberikan berkat 
Sakramen Mahakudus. Dengan velum 
tangan imam tidak langsung  menyentuh 
sibori atau monstrans.



Pakaian Liturgi - Ibadat: 
9. Superpli:

• Berasal dari bahasa Latin
Superpelliceum - (Pelliceus - dari bulu),  
busana liturgi yang longgar semacam alba 
pendek, yang terbuat dari linen atau 
bahan tekstil lain yang berwarna   putih 
digunakan oleh Lektor-Akolit sebagai 
pengganti alba. Uskup dan imam 
menggunakannya bila melaksanakan 
tugas liturgi yang bukan perayaan Ekaristi. 



Pakaian Liturgi - Ibadat: 
10. Samir: 

• Samir itu perlengkapan liturgi tambahan 
yang dipakai oleh para pro-diakon maupun 
lektor.  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 dengan diberi gantungan salib. 
Pakaian Liturgi hendaknya nampak indah dan 
agung bukan karena banyaknya hiasan, 
melainkan karena bahan, bentuk, dan 
potongannya. Hiasan pada pakaian Liturgi 
hendaknya sesuai dengan Liturgi. 


