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PERAYAAN VIGILI NATAL
24 DESEMBER 2015

 Actus 
I. RITUS PEMBUKA
1.    Komentator.

Bapa, ibu, Saudara- saudari, umat beriman yang 
terkasih………………..

Keluargaku…. Istanaku…. Berbagai kerinduan anggota 
keluarga menantikan kelahiran seorang bayi, demikian halnya kita 
yang telah mempersiapakn diri menantikan kedatangan Mesias, 
Sang Juru Selamat yang dijanjikan. Malam ini adalah malam penuh 
rahmat yang patut kita syukuri bersama. Dia yang kita nantikan 
dikandung dan dilahirkan oleh seorang ibu dalam sebuah keluarga. 
Sungguh manusiawi dan sempurna, iman kita telah mengilhami 
tentang misteri inkarnasi: Penjelmaan Putra Allah menjadi 
manusia. Sungguh ajaib bagi dunia bahwa Allah mau bersolider 
dengan manusia, agar manusia dapat mengenal-Nya secara lebih 
mendalam.

Sejak dahulu, para nabi telah mengisyaratkan datangnya 
Mesias, Sang Juru Selamat yang mampu mendamaikan hubungan 
manusia dengan Tuhan serta mampu membuka pintu ketertutupan 
hati kita yang telah terpenjara dalam kelamnya dosa.Pada malam ini 
penantian panjang akhirnya perlahan namun pasti merapat di tepian 
telaga rindu hati kita. Penebus yang dijanjikan segera menjadi milik 
nyata semua manusia. Hanya Dia yang manpu melepaskan ikatan 
erat rantai ketertutupan hati kita. Sebab Dialah pencaran damai dan 
pembaharu hidup yang sejati.

Saudari-saudari yang terkasih ………
Marilah kita songsong kedatangan-Nya bersama para 

Gembala Betlehem. Biarlah palungan hati kita menjadi tempat 
terempuk bagi kediaman bayi mungil Kristus Yesus, Sang Juru 
Selamat ….
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2.    Perarakan Masuk (Diiringi Dengan Nyanyian Lagu Adven)
Imam dan para pelayan lainnya berarak menuju ruang altar, menggabungkan diri 
dengan umat  yang sudah berhimpun. Perarakan diiringi dengan nyanyian. Susunan 
Perarakan Masuk  adalah (1) Misdinar pembawa Wiruk dan dupa;  (2) kemudian 
disusul misdinar pembawa salib diapiti pembawa lilin; (3) wakil pasutri; wakil anak; 
wakil remaja; wakil mudika; (4) lektor/lektris; (5) asisten imam/frater/suster;  (6) 
Yusuf dan Maria; (7) imam.
Setibanya Imam dan para pelayan di ruang altar, mereka dan seluruh umat 
MENYATAKAN PENGHORMATAN kepada Allah yang hadir di tengah mereka 
dengan membungkuk khidmat.
Setelah penghormatan, imam dan seluruh petugas liturgi berdoa di depan kandang. 
Wakil bapak/ibu sebagai pemeran Yusuf dan Maria menyerahkan bayi Yesus ke 
imam untuk diletakkan ke palungan); kemudian dilanjutkan DOA DI DEPAN 
KANDANG

Imam Sabda sudah menjadi daging, Alleluya
Umat Dan tinggal diantara kita, Alleluya
Imam Marilah berdoa
 Ya, Allah yang Mahakuasa, kami mohon kepadaMu agar kami 

yang masih terbelenggu dalam perbudakan dosa dibebaskan 
oleh kelahiran baru Putera-Mu yang tunggal yang menjadi 
manusia. Dia yang hidup dan bertahta bersama Dikau, dalam 
persatuan Roh Kudus Allah sepanjang segala abad.

Umat Amin
(Imam mendupai kandang )

Imam Telah nampak kepada kita kebaikan dan kasih sayang Tuhan, 
Juruselamat kita.  

     Marilah kita menyembah Dia dan dengan hati tulus ikhlas 
mempersembahkan doa-doa kepadaNya sang bayi mungil di 
palungan.

Wakil Bapak Ya Yesus, Juru Selamat kami, kami para bapak datang 
kepada-Mu dengan gembira dan penuh syukur. Dalam 
hati kami yang tulus, kami membawa serta isteri dan 
anak-anak kami kepadaMu. Di hadapan mereka dan 
seluruh umat-Mu, kami mohon ampun atas dosa dan 
kesalahan kami karena kami sering menyalahgunakan 
tugas dan tanggungjawab kami sebagai bapak 
keluarga terhadap isteri dan anak-anak kami. Semoga 
penjelmaan-Mu menjadi manusia, menjadi kekuatan 
kami untuk lebih setia, dan bertanggungjawab atas 
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Pastor Paroki bersama Dewam Paroki
&

Komunitas Novisiat Claretian Benlutu

Mengucapkan 
Selamat Hari Raya Natal 25 Desember 2015

&
Bahagia Tahun Baru 01 Januari 2016

Untuk semua umat Paroki St. Vinsensius – Benlutu. 

tugas yang telah Kau berikan kepada kami
 Kami mohon…………..
Wakil Ibu Ya Yesus, Anak Allah yang manis, Kami bersyukur 

karena Engkau telah menjadi manusia dari Roh Kudus 
dan rahim perawan Maria menjadi tempat perjumpaan 
surga dan bumi kami. Kami mohon ampun karena 
kami sering mengabaikan tugas dan tanggungjawab 
terhadap suami dan anak-anak kami. Kami kurang 
sabar dan tabah menghadapi berbagai tantangan dan 
cobaan hidup. Berilah kami rahmat untuk lebih beriman 
kepada belas kasih-Mu dalam upaya kami mendidik 
dan membesarkan anak-anak dan kesetiaan akan 
perkawinan yang telah Kau satukan dalam sakramen 
kudus.

 Kami mohon…..
Wakil Anak  Ya Yesus, sahabat kami yang setia, Kami datang 

kepadaMu mempersembahkan rasa gembira kami 
karena Engkau telah rela datang ke dunia dan 
mengambil bagian dalam kehidupan kami. Kami 
datang hendak membawa kado-kado mungil 
untukMu, tapi kami bingung mencari apa yang paling 
Kau senangi karena Engkau punya segalanya. Tetapi 
kami tidak habis mengerti karena Engkau lahir di 
tempat yang hina, tidak seperti kelahiran kami. Maka 
kini kami datang membawa bingkisan  mungil berisi 
dosa dan kesalahan-kesalahan kami:

 Kami sering nakal dan protes terhadap nasehat dan 
didikan orang tua. Kadang kami muak dengan tradisi 
dan ajaran yang kami pandang kuno. Maka ya Yesus 
sahabat kami, kami mohon rahmat kesucian dan 
kerendahan hati agar kami selalu merasa terpanggil 
untuk berbuat kasih kepada sesama kami dan 
menghormati orang tua dan para pendidik kami.

 Kami mohon…………….
Wakil Remaja  Ya Yesus suri teladan kami, kami para remaja Katolik 

datang kepada-MU dengan penuh syukur dan harapan. 
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Dalam masa remajaMu, Engkau telah memilih dan 
menjalani jalan hidup yang mampu menunjukkan 
dan memberikan tujuan dan arti dari kehadiranMu 
di bumi. Namun kami sering memilih dan menjalani 
jalan kehidupan yang bertentangan dengan tujuan 
kami berada di bumi ini. Kami cenderung memilih 
jalan yang membawa kami pada kehancuran hidup 
kami. Maka kami mohon, ya Yesus, berilah kami 
kekuatan dan rahmat agar kami mampu memilih 
dan menjalankan jalan hidup yang benar agar kami 
mampu menemukan tujuan dan arti keberadaan kami.
Kami mohon………….

Wakil Mudika Ya Yesus, rekan kerja kami yang setia, dalam hidupMu 
Engkau telah mengajarkan kami agar tetap setia dalam 
panggilan hidup dan selalu memuliakan Allah dalam 
setiap langkah hidup kami. Kami sering kurang setia 
dalam panggilan hidup kami  baik sebagai mahasiswa/
mahasiswi maupun sebagai karyawan/karyawati. 
Kami sering tidak menunjukkan jati diri kami sebagai 
pengikut setia-MU dalam usaha, pekerjaan dan hidup 
kami. Berilah kami Roh KudusMu agar kami tetap 
setia dalam panggilan hidup kami,  mampu menjadi 
benar-benar pengikutMu yang selalu mengamalkan 
ajaran cinta kasihMu dalam keseharian hidup kami 
dan pada akhirnya buatlah kami selalu memuji dan 
memuliakan Allah dalam setiap nafas hidup kami.

 Kami mohon…..

Imam Terbitlah cahaya dari kegelapan bagi orang tulus.  Marilah 
berdoa…………

 Kami mohon kepada-Mu ya Allah yang Mahakuasa, berilah, 
supaya kami dilimpahi terang baru dari sabda-MU yang 
menjadi manusia. Karena Tuhan kami Yesus Kristus PutraMu 
yang hidup dan berkuasa bersama Dikau dalam persatuan 
Roh Kudus, Allah sepanjang segala masa.

Mengapa Aku lahir?????

Aku lahir telanjang
Agar engkau tahu mengosongkan dirimu

Aku lahir miskin, agar engkau dapat mengendalikan Aku
Sebagai satu-satunya Harta

Aku lahir di kandang, agar engkau belajar 
Menguduskan setiap tempat

Aku lahir sebagai bayi lemah
Agar engkau tidak takut pada-Ku

Aku lahir karena cinta
Agar engkau tidak pernah ragu akan cinta-Ku.

Aku lahir di malam hari, agar engkau percaya bahwa
Aku dapat menerangi setiap kenyataan

Aku lahir sebagai seorang pribadi,
Agar engkau tidak pernah malu mengakui pribadimu

Aku lahir sebagai seorang Putra Manusia,
Agar engkau menjadi anak Allah

Aku lahir dalam penganiayaan,
Agar engkau tahu menerima semua kesulitan hidup

Aku lahir dalam kesederhanaan, agar engkau berhenti
Bersikap macam-macam

Aku lahir dalam hidupmu, 
Untuk membawa semua orang ke Rumah Bapa
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7. Bapa kami
8. Doa Damai dan Salam Damai
9. Anak Domba Allah
10. Komuni
11. Doa sesudah komuni
Imam Ya Tuhan dan Allah kami, dengan hati gembira kami telah 

manyambut sakramen surgawi pada Pesta Santa Perawan 
Maria yang kami hormati sebagai Bunda Putera-Mu dan 
Bunda gereja. Semoga kami dilindungi olehnya menuju 
kehidupan yang kekal. Demi Kristus Tuhan dan pengantara 
kami……..

Umat Amin

IV. PENUTUP
1. Ucapan Selamat Tahun Baru oleh Pastor Paroki
2. Berkat dan pengutusan
Imam Saudara/i terkasih, Yesus Kristus telah lahir di tengah kita. 

Kegelapan hidup yang tidak menentu telah dihalauNya dan 
cahaya batu bersinar atas dunia dan dalam hati kita sekalian. 
Dari sebaa itu marilah kita mengakahiri perayaan suci ini 
dengan memohon berkat Tuhan.

Imam Semoga Tuhan Yang Maha Baik mengobarkan kebajikan 
dalam hati saudara/i sekalian

Umat Amin 
Imam Semoga Tuhan menjadikan saudara/i sekalian pewarta kabar 

sukacita yang menyelamatkan.
Umat Amin
Imam Semoga Tuhan menganugerahi damai ke atas bumi dan 

berkenan akan bhakti saudara/i sekalian.
Umat Amin
Imam Semoga saudara/i sekalian dilindungi dan dibimbing oleh 

Allah Yang Maha Kuasa, (V) BAPA   DAN PUTERA DAN 
ROH KUDUS.

Umat Amin
3. Lagu Penutup  

Setelah doa di depan kandang, para petugas liturgi mengambil tempat masing-masing.  
Perayaan Ekaristi dimulai seperti biasa.

3.  Maklumat Natal
 Komentator: Saudara-saudari yang terkasih dalam Kristus…..

Berabad-abad lamanya Yesaya telah bernubuat: “Suatu tunas 
akan keluar dari tunggul isai dan taruk yang tumbuh pada pengkalnya 
akan berbuat”. Maka Pada malam yang berahmat ini terpenuhilah 
sudah nubuat nabi Yesaya. Tunggul sudah bertunas dan Penyelamat 
kita sudah tiba. Bersukacitalah dan bergembirala! Marilah kita 
dengan penuh imandan hikmat merenungkan maklumat kelahiran 
Yesus Kristus,Sang Pembaharu Sejati.

1    3     5               5   6   5   3   4    5  .  5’
Maklumat tentang kelahiran  Yesus Kristus 
1     2 3   3   2  2    1./
Penyelamat duni – a
1   3 5   5 6 6   3 ‘1  2  3    4                                   4  3 2  3 ./
Beribu-ribu abad  sesudah bumi dan segala  isinya  diciptakan
3   4   5   5  4  3  2‘  2                  2
Delapan belas abad  sesudah Abraham
2                              1   2  3’
Menanggapi panggilan Allah
1   3 5               6    6   3’1  2 3     4        4
Dua belas setengah abad sesudah Musa diutus
4  3’   2                2                23 4’   4                     43   23 ./
Allah untuk mengantar umat Israel   ke tanah yang dijanjikan
3   4  5      4͜  3 2  ‘    2                                      2
Sepuluh    a-  bad   sesudah Daud dipilih Allah
2                  1  2    3   ./
Menjadi raja umat-Nya
5  6   6   3’ 1  2   3                           5    5
Lima abad  sesudah umat Allah diantarkan
4      3 2’   2 2 1      2 3   2   2  1 ./
Kembali   dari pembuangan Babel
1   2   3                   3 2    1 2’  2   3    4
Sesudah kegenapan masa tiba, waktu Kaisar Agustus



Panduan Misa Natal 2015

6

Panduan Misa Natal 2015

55

                      3   2   3’  2   3   4     5                     
mengeluarkan perintah  untuk mengadakan cacah 
6 .5’  5  6  i  7   6  5  3   2  1 2 2  3 ./
Jiwa di seluruh wilayah kerajaan-Nya
i .  5 ‘   1   2  3   3              3  4 3     3  2 3’
Maka   sesudah dikandung Perawan Maria
3  4   5               6 .5      5 i . 5’    1  3   5
Oleh kuasa Roh Kudus, lahirlah   di Betlehem
5          5   6. 5’   6  7     i .  5’     1  3   6 . 5 ‘
daerah Yehuda    Yesus Kristus   Putra Bapa
4                   4      3’       2 2    2   3  2.  1 ..//
Untuk menyelamatkan    umat manusi-a

4.   Tanda Salib
5.   Salam
6.   Tuhan Kasihanilah
7.   Kemuliaan

    Selama dinyanyikan “Kemuliaan” lonceng dibunyikan
8.   Doa Pembuka
Imam Marilah kita berdoa:  (hening sejenak)
Imam  Allah Bapa kami, Engkau membuat malam kudus ini 

bermandikan cahaya sejati. Kami mohon, semoga kami yang 
di dunia ini mengagumi misteri cahaya, kelak di surga dapat 
menikmatinya pula dengan sukacita. Dengan pengantaraan 
Yesus Kristus Putra-Mu, Tuhan kami, yang bersama dengan 
Dikau, dalam persatuan Roh Kudus, hidup dan berkuasa kini 
dan sepanjang masa.

Umat Amin.

P.  Bagi Kita Semua
Ya Bapa, dampingilah kami agar dalam tahun ini berhasil maju 
dalam menaruh belaskasihan kepada sesama dan tidak menuntut 
yang lebih berat kepada orang lain, melebihi tuntutan kepada diri 
sendiri…..

Imam Allah Bapa kami, semoga doa dan pertolongan Bunda Maria 
yang Kau perkenankan mengandung Allah manusia, selalu 
Kau indahkan bagi kepentingan dan kebaikan kami. Demi 
Kristus………

III. LITURGI EKARISTI
1. Kementator

 Saudara-saudarai yang terkasih……………
Hasil karya manusia adalah anugerah Allah bagi kita. Hari demi hari 
kita menerimanya dengan cuma- cuma berkat kasih dan kebaikan 
Allah sendiri. Maka pada hari pertama di tahun yang baru ini, kita 
bersama mempersembahkan diri keluarga, komunitas lingkungan 
masyrakat kita, dan segala karya perjuangan kita beserta sekian 
kelimpahan harapan, impian, dan citta-cita kita untuk  diberkatidan 
dikuduskan serta disatukan dalam kurbanYesus, Imam Agung.  Kita 
mengiringinya dengan nyanyian persembahan.

2. Lagu Persembahan
3. Doa Persembahan
Imam Allah yang penuh kasih, Engkau telah mengutus Tuhan 

kami Yesus Kristus datang ke dunia melalui Santa Perawan 
Maria. Semoga, dengan bantuan doa bunda Maria, Engkau 
berkenan menerima dan memberkati persembahan kami ini 
sehinggamenghasilkan buah-buah keselamatan bagi kami. 
Demi Kristus pengantara kami.

Umat Amin

4. Doa Syukur Agung
5. Prefasi
6. Lagu Kudus
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itu kepada mereka. Tetapi Maria menyimpan segala perkara itu di 
dalam hatinya dan merenungkannya. Maka kembalilah gembala-
gembala itu sambil memuji dan memuliakan Allah karena segala 
sesuatu yang mereka dengar dan mereka lihat, semuanya sesuai 
dengan apa yang telah dikatakan kepada mereka. Dan ketika genap 
delapan hari umurnya dan Ia harus disunatkan, Ia diberi nama 
Yesus, yaitu nama yang disebut oleh malaikat sebelum Ia dikandung 
ibu-Nya

I Berbahagialah orang mendengarkan Sabda Tuhan dan tekun 
melaksanakannya. 

U Sabda-Mu adalah Jalan, kebenaran dan hidup kami.

7. Homili
8. Aku Percaya
9. Doa Umat
Imam Allah Bapa, berkenan tinggal bersama kita di dalam diri 

Kristus PutraNya. Marilah kita panjatkan doa-doa kita 
kepadaNya agar selalu siap sedia menyambut kedatangan-
Nya seperti Bunda Maria.

P.  Bagi Gereja
Ya Bapa, jadikanlah kiranya Gereja-Mu ibu bagi siapapun yang 
menghadapi kesulitan dan tidak tahu jalan keluarnya serta menjadi 
pelabuhan yang aman sentosa bagi mereka yang sedang mengalami 
kesulitan dan  tersesat. Marilah kita mohon…….

P.  Bagi Nusa dan Bangas
Ya Bapa, berkatilah nusa dan bangsa kami agar selama tahun yang 
baru ini dapat berhasil dalam mengusahakan keamanan, kedamian, 
kesejahteraan umum. Marilah kita mohon……

P.  Bagi Anak-anak Kita dan orang tua
Ya Bapa. Dampingilah anak-anak kami untuk selalu bertumbuh 
sesuai kehendakMu sehingga karya kasih-Mu  semakin diwartakan 
dan nama-Mu semakin dimuliakan  serta bimbinglah orang tua 
dalam mendamping putra- putrinya agar semakin setia dan penuh 
kasih seperti Bunda Maria dan BapaYusuf. Marilah kita mohon…..

II. LITURGI SABDA
9. Kementator.
 Saudara-saudari yang terkasih ………………….

 Yesus Kristus adalah Almasih terjanji yang dinantikan 
oleh bangsa Israel. KedatanganNya membuka tabir kegelapan dunia. 
Kelahiran-Nya merupakan pemenuhan kerinduan umat manusia 
yang malang dan korbanketidakadilan sosial. Nabi Yesaya dalam 
bacaan pertama menegaskan maksud kedatangan Yesus, yakni 
membawa damai, sukacita, kegembiraan, keadilan  dan kebenaran 
bagi segala manusia yang sedang terpuruk nasib hidupnya.

 Sementara itu Rasul Paulus melalui suratnya kepada 
Titus mengajak kita untuk mampu meneladani Yesus sebagai Juru 
Selamat dan pembaharu Sejati dalam ziarah hidup dan karya kita 
yang dimulai dari dalam keluarga sebagai Gereja mini. Selanjutnya 
Santo Lukas dalam injilnya hendaknya menyadarkan kita akan 
tugas dan tanggung jawab sesuai peran kita masing-masing. Dan 
lebih dari itu, kita juga dituntut untuk dapat bertanggungjawab atas 
panggilan hidup yang telah kita jalani: “Jangan takut,sebab Dia lahir 
untuk kita”.  Marilah dengan penuh iman kita membuka hati dan 
diri kita untuk mendengarkan dan merenungkan Sabda Tuhan.

10.  Bacaan Pertama (Yes 9:1-6)
L.  Bacaan dari Kitab Yesaya:
 Seorang putra telah diberikan kepada kita.

Bangsa yang berjalan di dalam kegelapan telah melihat terang 
yang besar, terang telah bersinar atas mereka yang diam di negeri 
kekelaman. Engkau, ya Tuhan, telah banyak menimbulkan sorak-
sorai dan sukacita yang besar. Mereka telah bersukacita di hadapan-
Mu seperti orang bersukacita di waktu panen, seperti orang 
bersorak-sorai di waktu membagi-bagi jarahan. Sebab kuk yang 
menekan bangsa itu dan gandar yang di atas bahunya serta tongkat 
si penindas telah Kaupatahkan seperti pada hari kekalahan Median. 
Setiap sepatu tentara yang berderap-derap dan setiap jubah yang 
berlumuran darah akan menjadi umpan api. Sebab seorang anak 
telah lahir bagi kita, seorang putra telah diberikan kepada kita. 
Lambang pemerintahan ada di atas bahunya, dan orang menyebut 
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dia: Penasihat Ajaib, Allah yang Perkasa, Bapa yang Kekal, Raja 
Damai. Besarlah kekuasaannya dan damai sejahtera tidak akan 
berkesudahan di atas tahta Daud dan di dalam kerajaannya, karena 
ia mendasarkan dan me-ngokohkan kerajaannya itu dengan keadilan 
dan kebenaran dari sekarang sampai selama-lamanya. Kecemburuan 
Tuhan semesta alam akan melakukan hal ini.
Demikianlah sabda Tuhan

U Syukur kepada Allah.

11.  Mazmur Tanggapan Ps no.  806
Refren:  Hendaklah langit bersukacita, dan bumi bersorak sorai 

di hadapan wajah Tuhan kar’na Ia sudah datang.

12. Bacaan Kedua (Titus 2:11-14)
L Pembacaan dari Surat Rasul Paulus kepada Titus:
 Kasih karunia Allah sudah nyata bagi semua orang.

Saudaraku terkasih, sudah nyatalah kasih karunia Allah yang 
menyelamatkan semua manusia. Kasih karunia itu mendidik kita 
agar meninggalkan kefasikan dan keinginan-keinginan duniawi, 
dan agar kita hidup bijaksana, adil dan beribadah, di dunia sekarang 
ini, sambil menantikan penggenapan pengharapan kita yang penuh 
bahagia, dan pe-nyataan kemuliaan Allah yang mahabesar dan 
Penyelamat kita Yesus Kristus. Ia telah menyerahkan diri-Nya bagi 
kita untuk membebaskan kita dari segala kejahatan dan untuk 
menguduskan bagi diri-Nya suatu umat, milik-Nya sendiri, yang 
rajin berbuat baik.

 Demikianlah sabda Tuhan
U Syukur kepada Allah

13. BAIT PENGANTAR INJIL  PS No. 953
Refren Alleluya, Alleluya.
Ayat.  Kabar gembira kubawa kepadamu. Pada hari ini lahirlah 

penyelamat dunia, Tuhan kita Yesus Kristus.

sejahtera. Demikianlah harus mereka meletakkan nama-Ku atas 
orang Israel, maka Aku akan memberkati mereka.”
 Demikianlah Sabda Tuhan.

U Syukur  kepada Allah. 

3. Mazmur Tanggapan/Lagu Antarbacaan
 Berbelas kasihlah Tuhan dan Adil, Allah kami adalah rahim.

4. Bacaan II, Galatia 4:4-7
Allah mengutus Anak-Nya, yang lahir dari seorang perempuan.
Pembacaan dari surat Rasul Paulus kepada Jemaat di Galatia:
Saudara-saudara setelah genap waktunya, maka Allah mengutus 
Anak-Nya, yang lahir dari seorang perempuan dan takluk kepada 
hukum Taurat. Ia diutus untuk menebus mereka, yang takluk kepada 
hukum Taurat, supaya kita diterima menjadi anak. Dan karena kamu 
adalah anak, maka Allah telah menyuruh Roh Anak-Nya ke dalam 
hati kita, yang berseru: “ya Abba, ya Bapa!” Jadi kamu bukan lagi 
hamba, melainkan anak; jikalau kamu anak, maka kamu juga adalah 
ahli-ahli waris, oleh Allah

 Demikanlah Sabda Tuhan
U Syukur Kepada Allah

5. Bait Pengantar Injil
6. Bacaan Injil, Lukas 2:16-21
I Tuhan bersamamu
U Dan bersama rohmu
I Inilah Injil Yesus Kristus menurut Yohanes
U Dimuliakanlah Tuhan 

Mereka mendapati  Maria dan Yusuf dan Si Bayi. Pada hari kedelapan, 
Ia diberi nama Yesus. 
Setelah mendengar berita kelahiran penyelamat dunia, para gembala 
cepat-cepat berangkat ke Bethlehem dan mendapati Maria dan 
Yusuf dan bayi itu, yang sedang berbaring di dalam palungan. Dan 
ketika mereka melihat-Nya, mereka memberitahukan apa yang telah 
dikatakan kepada mereka tentang Anak itu. Dan semua orang yang 
mendengarnya heran tentang apa yang dikatakan gembala-gembala 
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7. Doa Pembukaan
Imam  Marilah berdoa…..(hening sejenak)
 Ya Allah, Engkau telah memilih Maria menjadi Bunda yang 

melahirkan Putra-Mu sehingga kami dapat mengalami 
kehadiran-Nya di tengah- tengah kami. Bantulah kami 
untuk meneladani kesetiaan Santa Perawan Maria dalam 
merenungkan Sabda-Mu dan melaksanakan kehendakMu. 
Demi Kristus, Tuhan dan pengantara kami, yang bersama 
dengan Dikau dalam persekutuan Roh Kudus, hidup dan 
berkuasa, Allah, sepanjang segala masa.

Umat Amin 

II. LITURGI SABDA
1. Komentar Bacaan

Bapak/Ibu, umat beriman yang terkasih dalam Tuhan. Asal 
kebenaran sejati adalah Sabda Allah. Melalui Sabda Allah itu, 
Allah mengundang dan menawarkan yang terbaik bagi kaum 
beriman yang rela membuka hati dan mendengarkan Allah yang 
adalah sumber berkat dan perlindungan. Kita boleh mengalami 
kebebasan sebagai anak-anak Allah karena kita telah di tebus oleh 
Putera yang terlahir dari darah murni Perawan Maria. Karena itu, 
sebagaimana Bunda Maria yang selalu rendah dan meyakinkan 
dalam memberikan jawaban atas tawaran Allah. Mari kita buka hati 
kita untuk mendengar kabar gembira keselamatan dalam bacaan-
bacaan hari ini.

2. Bacaan I, Bilangan 6:22-27
Mereka harus meletakkan nama-Ku atas orang Israel, maka Aku 
akan memberkati mereka.
 Pembacaan dari kitab Bilangan
Sekali peristiwa, TUHAN berfirman kepada Musa: “Berbicaralah 
kepada Harun dan anak-anaknya: Beginilah harus kamu memberkati 
orang Israel, katakanlah kepada mereka: TUHAN memberkati 
engkau dan melindungi engkau; TUHAN menyinari engkau 
dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia; TUHAN 
menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai 

14. BACAAN INJIL ( Luk 2:1-14)
I Tuhan sertamu
U Dan sertamu juga
I Inilah Injil Yesus Kristus menurut Lukas
U  Dimuliakanlah Tuhan.

 Hari ini telah lahir bagimu Juru Selamat.
Sekali peristiwa Kaisar Agustus mengeluarkan suatu perintah, 
menyuruh mendaftar semua orang di seluruh dunia. Inilah 
pendaftaran yang pertama kali diadakan sewaktu Kirenius menjadi 
walinegeri di Siria. Maka pergilah semua orang mendaftarkan diri, 
masing-masing ke kota asalnya. Demikian juga Yusuf. Ia pergi 
dari kota Nazaret di Galilea ke Yudea, ke kota Daud yang bernama 
Betlehem, - karena ia berasal dari keluarga dan keturunan Daud 
- supaya didaftarkan bersama-sama dengan Maria, tuna-ngannya, 
yang sedang mengandung. Ketika mereka berada di Betlehem, 
tibalah waktunya bagi Maria untuk bersalin, dan ia melahirkan 
seorang anak laki-laki, anaknya yang sulung. Lalu dibungkusnya 
anak itu dengan lampin dan dibaringkannya di dalam palungan, 
karena tidak ada tempat bagi mereka di rumah penginapan. Di 
daerah itu ada gembala-gembala yang tinggal di padang menjaga 
kawanan ternak mereka pada waktu malam. Tiba-tiba berdirilah 
seorang malaikat Tuhan di dekat mereka, sehingga mereka sangat 
ketakutan. Maka kata malaikat itu kepada mereka, “Jangan takut, 
sebab sesungguhnya aku memberitakan kepadamu kesukaan besar 
untuk seluruh bangsa: Hari ini telah lahir bagimu Juruselamat, 
yaitu Kristus Tuhan, di kota Daud. Dan inilah tandanya bagimu: 
Kamu akan menjumpai seorang bayi dibungkus dengan lampin dan 
terbaring di dalam palungan.” Dan tiba-tiba tampaklah bersama 
dengan malaikat itu sejumlah besar bala tentara surga yang memuji 
Allah, katanya, “Kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi, 
dan damai sejahtera di bumi bagi orang yang berkenan kepada-
Nya.”

I Berbahagialah orang yang mendengarkan sabda Tuhan dan tekun 
melaksanakannya

U Sabda-Mu adalah jalan, kebenaran dan hidup kami.
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15. Homili
16. Syahadat (Credo)

Umat dimohon BERLUTUT ketika mengucapkan “...Ia dikandung dari Roh 
Kudus, dilahirkan oleh Perawan Maria dan menjadi manusia “ (syahadat Nikea-
Konstantinopel) atau “ yang dikandung dari Roh Kudus, dilahirkan oleh Perawan 
Maria” (Syahadat Para Rasul) khusus pada Hari Raya Natal sebagai tanda ungkapan 
iman yang mendalam.

17. Doa Umat
Imam Melalui Kristus, Putra-Nya, Allah Bapa Mahakasih berkenan 

tinggal di antara kita. Dialah Sang Immanuel, tanda kasih 
sayang-Nya yang abadi bagi kita. Marilah kita memanjatkan 
doa-doa dengan pengantaraan Yesus Kristus, Putra-Nya, 
yang terbaring di palungan.

L.  Bagi Gereja:
 Ya Bapa, semoga iman akan kedatangan Kerajaan-Mu di dalam 

diri Yesus Kristus semakin mendorang Gereja untuk selalu 
memperbaharui diri, umat dan masyrakat seturut kehendak-Mu. 
Marilah kita mohon…..

L.  Bagi perdamaian di antara umat manusia:
 Ya Bapa, semoga nyanyian para malaikat pun menjadi nyanyian 

kami dalam perjuangan untuk selalu mewujudkan perdamaian, 
keadilan, dan keselamatan bagi seluruh umat manusia.Marilah kita 
mohon….

L.  Bagi para penganggur, gelandangan, pengungsi, dan tawanan:
 Ya Bapa, semoga mereka dapat menemukan pada diri kami segala 

sesuatu yang mereka perlukan, tangan-tangan yang mau menolong, 
dan terutama hati yang penuh kasih. Marilah kita mohon…..

L.  Bagi diri kita:
 Ya Bapa, semoga dalam suasana kegembiraan Perayaan Natal 

ini, kami tak melupakan dan mendoakan mereka yang lemah, 
miskin, tersingkir, dan menderita. Agar kehadiran-Mu di palungan 
memberikan kekuatan kepada mereka. Marilah kita mohon…

 

MISA TAHUN BARU, 1 JANUARI 2016

I. PEMBUKAAN
1. Komentar Pembukaan
 Bapak/Ibu/Sdra/I yang terkasih dalam Kristus.

Kisah-kisah tentang kebersamaan kita dengan tahun 2015 
telah menjadi nostalgi yang layak dikenang dan disyukuri. Sayap-
sayapnya mengukir berbagai pengalaman pahit dan manis yang 
patut direnungkan, entah sebagai pelajaran ataukah tantangan, 
sebagai keberhasilan atau kegagalan? Tapi nuansa dan warna apapun 
ceritanya, mestinya dikenang dan disyukuri dengan tukus.

Pada hari ini, dalam nada syukur,bertepatan dengan perayaan 
Tahun Baru 2016, Gereja sejagat merayakan Hari Raya Santa Maria 
Bunda Allah, melaluinya tersalur keselamatan bagi segala bangsa 
manusia. Kasih dan kebenaran  Allah telah menuntun sejarah 
panggilan Bunda Maria dalam memberi jawaban atas undangan 
Tuhan, menjadi Bunda Allah dan Bunda kita semua. 

Maka diawal tahun yang baru ini, bersama Bunda Maria yang 
selalu pasrah pada kehendak Bapa, walau segala-galanya belum jelas, 
namun Ia menjawab juga: Jadilah padaku menurut kehendak-Mu 
itu. Marilah kita berdiri untuk menyiapkan hati untuk marayakan 
perayaan syukur ini sambil memadahkan lagu pembukaan.

2. Lagu Pembukaan
3. Tanda Salib
4. Salam dan kata pembukaan
5. Kyrie
6. Gloria



Panduan Misa Natal 2015

50

Panduan Misa Natal 2015

11

PENUTUP
1. Ucapan Selamat Tahun Baru Oleh Pastor Paroki
2. Berkat dan Pengutusan
3. Lagu Penutup
 
  

 Marilah kita berdoa:
U Ya Tuhan, kabulkanlah doa kami.
I Allah Bapa, maha pengasih dan penyayang, kami mohon, pandanglah 

kami dengan kasih sayang-Mu, agar kami semakin sadar bahwa 
Engkau beserta kami dan kami beserta Engkau, bahwa Engkau 
Allah kami dan kami umat-Mu, bahwa Engkau Bapa kami dan kami 
putera dan puteri-Mu. Dengan pengantaraan Kristus, Putra-Mu, 
Tuhan kami.

U Amin.

III. LITURGI EKARISTI

18. Persiapan Persembahan.
 Saudara-saudari yang terkasih………..
 Kelahiran Yesus adalah bukti tak terbatas dari cinta Allahbuat 

manusia. Dialah persembahan terindah sekaligus termahalyang 
dihadiakan kepada manusia oleh Allah. Bersama persembahan 
inikita hendak mempersembahkan seluruh diri, keluarga, dan 
komunitas kita masing-masing agar disatukan dan disucikan berkat 
Tubuh dan Darah Yesus. 

 Marilah kita iringinya dengan nyanyian persiapanpersembahan yang 
meriah.

19. Doa Persiapan Persembahan
Imam Ya Allah, berkenanlah menerima persembahan yang kami 

unjukan pada hari raya ini. Semoga oleh pertukaran yang 
amat suci ini kami menjadi serupa dengan Kristus, dan dalam 
Dia kami bersatu dengan Dikau. Dengan pengantaraan 
Kristus, Tuhan kami. 

20. Prefasi  DSA
21.  Kudus
22.  Doa Syukur Agung ( I )
23.  Bapa Kami
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24.  Doa Damai Dilanjutkan “Salam Damai”
Imam Pada malam Natal yang suci para malaikat bernyanyi, 

“Kemuliaan kepada Allah di surga, dan damai sejahtera di 
bumi kepada orang yang berkenan kepada-Nya.” Maka kita 
mohon damai Natal kepada Sang Raja Damai: Tuhan Yesus 
Kristus…………

Umat Amin.
Imam Damai Tuhan bersamamu
Umat Dan bersama rohmu

25. Anak Domba Allah
26.  Komuni (Diiringi lagu-lagu Komunio)
27.  Lagu Post komunio
28.  Doa Sesudah Komuni
Imam Marilah kita berdoa:
Imam Tuhan kami bersyukur atas perayaan Natal ini, karena 

Engkau hadir di tengah-tengah kami. Berkatilah kami 
agar dapat menghayati misteri natal ini dengan cara 
menghadirkan Engkau di tangah keluarga, komunitas, 
dan di tengah masyarakat kami sambil mengharapkan 
kepenuhuan Kerajaan-Mu yang abadi.  Sebab Dialah Tuhan 
dan pengantara kami.

Umat Amin.

IV.  RITUS PENUTUP
29. PENGUMUMAN
30.  ANAMAT PENGUTUSAN
 Setiap anak dilahirkan membawa sesuatu yang baru. Tetapi Bayi 

Betlehem membuat segalanya baru (Why 21:5). Dalam kegembiraan 
dan kesegaran Anak Allah memasuki dunia dalam penciptaan-
Nya. Maria, Yosef dan para gembala adalah pelopor keluarga besar 
kaum beriman. Kemiskinan palungan sudah merupakan lambang 
kemiskinan salib. Merayakan Natal berarti sanggup miskin dalam 
Kristus dan dengan demikian memasuki perdamaiannya.

LITURGI EKARISTI
1. Komentator

 Saudara-saudari yang terkasih……!!
 Sepanjang tahun 2015 ini, kita telah menerima berbagai macam 
anugerah dari Tuhan dalam usaha dan karya perjuangan hidup 
kita masing-masing.Sebagai tanda syukur atas semua anugerah itu, 
marilah kita mempersembahkan segala yang telah kita terima itu 
bersama roti dan anggur ke depan altar kudus. Kita mengiringinya 
dengan nyanyian persembahan.

2. Lagu Persembahan
3. Doa Persembahan
Imam Allah Bapa yang mahabaik, terimalah persembahan syukur  

kami bersama roti dan anggur ini. Semoga Engkau berkenan 
memberkati dan menguduskannya,agar menjadi wujud 
syukur yang berkenan bagi-Mu.

Umat Amin.

4. Doa Syukur Agung
5. Prefasi
6. Lagu Kudus
7. Bapa Kami
8. Doa Damai dan Salam Damai
9. Anak Domba Allah
10. Komuni
11. Doa Penutup
Imam Allah Bapa yang Mahakuasa, kami bersyukur kepada-Mu 

karena Engkau telah memperkenankan kami mengambil 
bagian dalam perjamuan syukur akhir tahunini. Kami 
mohon pimpinlah umat-Mu, sehingga kami mengalami kisah 
karunia-Mu untuk hidup sekarang dan hidup yang akan 
datang. Semoga dengan segala usaha kami dalam hidup ini, 
kami memenuhi kehendak-Mu dan mencapai kebahagiaan 
yang kekal. Demi Kristus Tuhan dan pengantara kami….
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8.  Doa Umat
I Saudara- saudari terkasih ….. Allah menyelesaikan segala sesuatu 

bagi kita karena segala jalannya adalah kasih setia, kebenaran 
dan berkat. Marilah kita dengan rendah hati menyampaikan doa-
doapermohonan kita kepada-Nya dengan perantaraan Sang Bayi 
natal yang telah lahir untuk kita: 

P Bagi Gereja Kristus
Ya Bapa, berkatilah Gereja-Mu yang sedang berziarah di tengah 
dunia ini, agar tetap tumbuh dan berkembang dalam iman, harap 
dan kasih menuju kebahagian dan keselamataan kekal. Marilah kita 
mohon…….

P. Bagi Tanah Air
Ya Bapa, berkatilah tanah air kami yang sedang memperjuangkan 
perubahan hidup menuju habitus baru, agar tetap menjadikan 
perintah-perintah-Mu sebagai dasar dalam perjuangan ini. Marilah 
kita mohon…..

P.  Bagi Semua orang yang menderitadan kesulitan Hidup.
Ya Bapa, perhatikanlah mereka yang sedang mengalami kesulitan dan 
derita, kekecewaan dan hilang harapan karena tidak diperhatikan 
dan tidak dicintai, agar dapat merasakan dan mengalami cinta dan 
perhatian-Mu di dalam diri putera-Mu Yesus Kristus. Marilah kita 
mohon…..

P.  Bagi Kita Sekalian
Ya Bapa, gerakanlah hati kami semua yang mengambil bagian 
dalam perjamuan syukur ini, agar senantiasa bersyukur atas segala 
anugerah-Mu dan tidak enggan memberikan apa yang ada pada 
kami, demi kemuliaan-Mu dan kebahagian sesama. Marilah kita 
mohon…

Imam Allah Bapa kami yang maha baik, demikianlah permohonan 
para abdi-Mu sebagai ungkapan cita-cita kami akan dunia 
yang baru yang lebih baik, di mana kami hidup dengan 
gembira dan penuh gairah, sekarang dan selama-lamanya.  
amin

Imam Tuhan bersamamu
Umat Dan bersama rohmu
Imam Semoga Allah meneguhkan keyakinan iman, yang malam ini 

ditumbuhkan-Nya dalam hati Saudara.
Umat Amin.
Imam Semoga Allah Putra yang datang di tengah kita, mendampingi 

Saudara dalam mewartakan kabar gembira keselamatan 
dalam hidup Saudara.

Umat Amin.
Imam Semoga Allah Roh Kudus memberi semangat untuk tekun 

mengikuti bimbingan Kristus dan mengusahakan damai 
bahagia bagi Saudara.

Umat Amin.
Imam Dan semoga Saudara sekalian, diberkati oleh Allah yang 

mahakuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus.
Umat Amin.
Imam Dengan ini Perayaan Kelahiran Tuhan Kita Yesus Kristus 

sudah selesai.
Umat Syukur kepada Allah.

31. Lagu Penutup
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HARI RAYA NATAL
SABTU; 25 DESEMBER 2015

PEMBUKAAN
1. Komentator

“Seorang Bayi telah lahir bagi kita 
Seorang Putera telah diberikan kepada kita
Ia menyandang kekuasaan di bahu-Nya
Dan akan menjadi Penasehat Agung.”
“Hari ini Sang Juru Selamat lahir untuk kalian”. Demikianlah 
pesan Malaikat kepada para gembala. Ia sungguh-sungguh lahir 
dalam wujud manusia. Allah sungguh-sungguh memberikan tanda 
nyata, kasih-Nya yang begitu besar kepada umat manusia. Inilah 
yang menjadi tanda bagimu, Engkau akan menemukan seorang 
bayi, terbungkus dalam kain lampin dan terbaring di palungan: Ini 
bukan kekuasaan, melainkan kelemahan; ini bukan mengerikan, 
melainkan mengajak! Kanak-kanak dan kepapaan adalah tanda 
ketidakberdayaan kita, akibat dosa-dosa kita.
Bapak-ibu Saudara-Saudari, Komunitas Umat Allah yang 
terkasih……….
Marilah kita berdiri dan bersatu hati bersama para Gembala 
Betlehem yang tulus dan sederhana, mensyukuri anugerah agung 
Allah ini, sambil mengidungkan lagu pembuka menyambut Sang 
Bayi Yesus yang berbaring tenang di palungan hina dan menimba 
Rahmat Damai Natal sehingga kita pun mampu mewartakan kepada 
sesama bahwa Yesus telah lahir bagi kita. 

2. Lagu Pembuka
(Imam bersama ajuda dan lector berarak dari pintu gerbang Gereja menuju altar 
dengan urutan sebagai berikut:

· Ajuda Pembawa Ukup ?
· Ajuda Pembawa salib diapiti ajuda pembawa lilin ?
· Lector ?
· Imam ?

Setibanya di altar, Imam dan petugas liturgi berjalan menuju altar: imam mencium 
altar, mengisi dupa, mengukup altar dan kanak Yesus di Kandang Natal. Lagu 
pembuka dinyanyikan sampai imam selesai mendupai altar dan kandang)

kita, niscaya mereka tetap bersama-sama dengan kita. Tetapi 
hal itu terjadi, supaya menjadi nyata, bahwa tidak semua mereka 
sungguh-sungguh termasuk pada kita. Tetapi kamu telah beroleh 
pengurapan dari Yang Kudus, dan dengan demikian kamu semua 
mengetahuinya. Aku menulis kepadamu, bukan karena kamu tidak 
mengetahui kebenaran, tetapi justru karena kamu mengetahuinya 
dan karena kamu juga mengetahui, bahwa tidak ada dusta yang 
berasal dari kebenaran.
 Demikianlah Sabda Tuhan.

U Syukur kepada Allah.

3.  Mazmur Tanggapan/Lagu antarbacaan
4.  Bait Pengantar Injil
5.  Injil:  Yohanes 1:1-8
Imam Tuhan bersamamu
Umat Dan bersama rohmu
Imam Inilah Injil Yesus Kristus menurut Yohanes
Umat Dimuliakanlah Tuhan
 Pada mulanya adalah Firman; Firman itu bersama-sama 

dengan Allah dan Firman itu adalah Allah. Ia pada mulanya 
bersama-sama dengan Allah. Segala sesuatu dijadikan oleh 
Dia dan tanpa Dia tidak ada suatu pun yang telah jadi dari 
segala yang telah dijadikan. Dalam Dia ada hidup dan hidup 
itu adalah terang manusia. Terang itu bercahaya di dalam 
kegelapan dan kegelapan itu tidak menguasainya.  Datanglah 
seorang yang diutus Allah, namanya Yohanes; Ia datang 
sebagai saksi untuk memberi kesaksian tentang terang itu, 
supaya oleh dia semua orang menjadi percaya. Ia bukan 
terang itu, tetapi ia harus memberi kesaksian tentang terang 
itu.

 Demikianlah Injil Tuhan
U Terpujilah Kristus…
6. Homili
7. Aku Percaya
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2015 ini. Semoga syukur kami ini  sungguh berkenan di 
hati-Mu dan menjadi berkat bagi kami untuk menatap masa 
depan yang akan Engkau anugerahkan kepada kami pada 
hari-hari mendatang. Demi Kritus Putra-Mu, Tuhan dan 
Pengantara kami yang hidup dan berkuasa bersama Dikau 
dalam persekutuan Roh Kudus, Allah sepanjang segala 
masa.

U Amin

II. LITURGI SABDA
1. Komentar Bacaan

Saudara- saudari terkasih …..
Sabda Tuhan pada akhir tahun ini menegaskan bahwa segala 
peristiwa hidup kita harus disyukuri. Segala sesuatu yang dialami 
sepanjang hidup bukan karena kita pantas menerimanya, melainkan 
semata-mata karena kasih dan kebaikan Tuhan. Ia membimbing 
dan menuntun kita serta menganugerahkan segala yang terbaik 
bagi kita. Orang yang selalu memegang kebenaran sudah pasti akan 
mendapat pencobaan yang sangat besar dan yang paling fatal tidak 
disukai banyak orang yang gemar akan dusta. Dusta akan selalu 
berusaha untuk menguasai kebenaran. Kekawatiran ini terjadi pada 
diri Yohanes. Dalam suratnya yang pertama ia menasehati para 
pengikut Kristus agar tetap diketahuinya tentang kebenaran yaitu 
Kristus sendiri. St. Yohanes dalam mukadimahnya menyiratkan 
tentang sang Firman yang adalah Allah dan tentang Yohanes yang 
menyiapkan jalan bagi Sang Firman. Marilah dengan penuh iman 
kita mendengarkan bacaan-bacaan suci hari ini.

2.   Bacaan I:  1 Yoh 2:18-21
 Pembacaan dari surat Yohanes Yang pertama.
Anak-anakku, waktu ini adalah waktu yang terakhir, dan seperti 
yang telah kamu dengar, seorang antikristus akan datang, sekarang 
telah bangkit banyak antikristus. Itulah tandanya, bahwa waktu ini 
benar-benar adalah waktu yang terakhir. Memang mereka berasal 
dari antara kita, tetapi mereka tidak sungguh-sungguh termasuk 
pada kita; sebab jika mereka sungguh-sungguh termasuk pada 

1. Tanda Salib Dan Salam
Imam Dalam Nama Bapa, Dan Putera Dan Roh Kudus
Umat Amin
Imam Semoga Rahmat Tuhan Kita Yesus Kristus, Cinta Kasih Allah 

dan Persekutuan Roh Kudus bersamamu.
Umat Bersama RohMu.

2. Kata Pembuka
3. Pernyataan Tobat
Imam Tuhan Yesus Kristus, Engkaulah Putera Allah yang sudi 

menjadi manusia, agar dapat mengangkat kami menjadi 
anak-anak Allah. 

 Tuhan Kasihanilah kami. 
Umat Tuhan Kasihanilah kami.
Imam Engkaulah Putera Allah yang sudi lahir di kandang binatang 

agar menjadi kaya dan sejahtera. 
 Kristus Kasihanilah kami.
Umat Kirstus Kasihanilah kami.
Imam Engkaulah Putera Allah yang sudi menjadi Bayi lemah 

dibalut kain lampindan dibaringkan di palungan agar kami 
menjadi orang kuat karena Allah beserta kami.

 Tuhan Kasihanilah kami.
Umat Tuhan Kasihanilah kami.

4. Lagu Tuhan Kasihanilah Kami. 
8.  Lagu Kemuliaan
9.  Doa Pembukaan
Imam Marilah berdoa
 Allah Bapa Kami yang Maha Kuasa, kami telah Kau sinari 

cahaya baru, ialah Cahaya Sabda-Mu yang menjadi manusia. 
Kami mohon, semoga Cahaya itu memancar di dalam karya 
kami, sebagaimana memancar di dalam budi kami karena 
iman. Demi Kristus Tuhan dan Pengantara kami …….

Umat Amin.
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II. LITURGI SABDA
10. Komentar Bacaan

 Bapak-Ibu, Saudara-Saudari pencinta Sang Sabda……
 Allah senantiasa setia pada janji-Nya. Ia tidak membiarkan umat 
pilihan-Nya terus hidup dalam suasana kecemasan dan kekacauan. 
Karena itu, berkat belas kasih Allah menyelamatkan kita dengan 
menganugerahkan Putera-Nya yang lahir untuk kita. Sungguh 
keselamatan kita telah nyata, supaya kita sebagai orang yang 
dibenarkan oleh kasih karuniaNya berhak memperoleh hidup yang 
kekal.
Seperti yang akan kita dengan dalam bacaan pertama, Nabi Yesaya 
menekankan bahwa dalam masa gelap gulita itu, warta tentang 
kelahiran Putera Raja, bagaikan cahaya bersinar. Putera itu saleh 
seperti Musa dan para Bapa Bangsa, berani seperti Daud dan Cinta 
Damai seperti Salomo. Selanjutnya Lukas melukiskan bahwa dalam 
kesederhanaanya para gembala berani untuk bertemu dengan Sang 
Bayi yang lahir di dalam suasana yang sederhana pula. Berpijak 
dari itu, St. Paulus mengungkapkan rencana umum penyelamatan 
oleh Kristus dalam bermacam tahap. Dapatlah diungkapkan secara 
singkat bahwa Natal telah mengandung kemuliaan Paskah Kristus 
dan kedatangan-Nya yang terakhir. Maka dalam iman yang satu dan 
sama. Marilah kita membuka hati untuk menerima warta gembira 
pemenuhan janji Allah itu dalam bacaan-bacaan suci berikut ini.

11. Bacaan I  : Yes 62 : 11 – 12
Lihat, Penyelamatmu datang!
Pembacaan dari Kitab Nabi Yesaya.
Sebab inilah yang telah diperdengarkan TUHAN sampai ke ujung 
bumi! Katakanlah kepada puteri Sion: Sesungguhnya, keselamatanmu 
datang; sesungguhnya, mereka yang menjadi upah jerih payah-Nya 
ada bersama-sama Dia dan mereka yang diperoleh-Nya berjalan di 
hadapan-Nya. Orang akan menyebutkan mereka “bangsa kudus”, 
“orang-orang tebusan TUHAN”, dan engkau akan disebutkan “yang 
dicari”, “kota yang tidak ditinggalkan

 Demikianlah Sabda Tuhan
U Syukur Kepada Allah

MISA TUTUP TAHUN, 31 DESEMBER 2015

I.  PEMBUKAAN
1.  Komentar Pembukaan

Bapak/Ibu/Sdra/I yang terkasih dalam Tuhan.
Hari ini tanggal 31 Desember 2015, tak terasa kita telah berada di 
tapal batas tahun 2015. Lembaran- lembaran kebersamaan kita 
dengan tahun 2015 tidak lama lagi berakhir. Episode kehidupan yang 
kita rangkaikan bersama dalam irama tahun 2015 akan kita tutup 
sesaat lagi. Malam ini kita diajak oleh Gereja untuk merenungkan 
peristiwa iman kita sepanjang tahun 2015 dan kita bersyukur 
kepada Tuhan atas segala anugerah-Nya terhadap kita selama tahun 
ini. Kita sejenak diajak menoleh ke belakang untuk menyelami alur-
alur perjalanan kita di tahun 2015 ini. Ada pengalaman indah  dan 
menyenangkan, namun ada pula peristiwa kegegalan, kesedihan 
yang menyakitkan. Dari masa itu akan kita temukan banyak 
inspirasi, agar dapat beerpijak saat fajar baru tahun 2016 , merekah 
di langit kehidupan kita.  Belajar dari masa lampau membuat kita 
mampu mengatur langkah untuk dengan pasti dan penuh semangat 
menyongsong masa depan.

Bapak/Ibu, umat beriman yang terkasih dalam Tuhan. 
Marilah kita bangkit berdiri untuk mengawali perayaan syukur kita 
dengan memadakan lagu pembukaan.

2.  Lagu Pembukaan
3.  Tanda Salib
4.  Salam dan kata Pembukaan
5.  Kyrie
6.  Gloria
7.  Doa Pembukaan
Iman Marilah berdoa….(hening sejenak)
 Allah Bapa Maha Kuasa dan kekal, perputaran waktu adalah 

penyelenggaraan-Mu. Kami yakin sungguh bahwa Engkaulah 
awal dan akhir; Engkaulah keabadian hidup. Kami bersyukur 
atas anugerah rahmat yang boleh kami alami selama tahun 
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V.  PENUTUP
1.   Berkat dan Pengutusan
I Tuhan Bersamamu
U Dan bersama Rohmu
I Semoga perayaan suci ini menguatkan kita untuk memberi kesaksian 

tentang Kristus.
U Amin
I Dan semoga perayaan ini semakin menyadarkan kita akan tanggung 

jawab untuk mendidik anak-anak kita.
U Amin
I Dan semoga perayaan ini memberikan kekuatan dan ketabahkan 

dalam hati kita
U Amin
I Dan semoga anak-anak, dan Saudara-saudara sekalian serta segala 

usaha kita diberkati oleh Allah yang Mahakuasa, Bapa, Putera dan 
Roh Kudus.

U Amin
I Saudara-saudara dengan ini perayaan pesta Kanak-kanak suci telah 

selesai
U Syukur kepada Allah
I Mari kita pergi. Kita diutus
U Amin.

12. Mazmur Tanggapan
Refren Hendaklah langit bersukacita, dan bumi bersorak sorai di 

hadapan wajah Tuhan kar’na Ia sudah datang.

13. Bacaan II  : Tit 3 : 4 – 7
L Kita diselamatkan seturut belas kasih-Nya
L Pembacaan dari Surat Rasul Paulus Kepada Titus
 Saudaraku terkasih, ketika nyata kemurahan Allah, Juruselamat 

kita, dan kasih-Nya kepada manusia, pada waktu itu Dia telah 
menyelamatkan kita, bukan karena perbuatan baik yang telah kita 
lakukan, tetapi karena rahmat-Nya oleh permandian kelahiran 
kembali dan oleh pembaharuan yang dikerjakan oleh Roh Kudus, 
yang sudah dilimpahkan-Nya kepada kita oleh Yesus Kristus, 
Juruselamat kita, supaya kita, sebagai orang yang dibenarkan oleh 
kasih karunia-Nya, berhak menerima hidup yang kekal, sesuai 
dengan pengharapan kita.

 Demikianlah Sabda Tuhan
U Syukur Kepada Allah

14. Bait Pengantar Injil
Refren Alleluya, Alleluya.
Ayat Kemuliaan bagi allah di tempat  yang mahatinggi,dan 

damai sejahtera di bumi bagi orang yang berkenan 
kepada-Nya.

15.  Bacaan Injil  : Luk 2 : 15 – 20
Imam Tuhan bersamamu
Umat Dan bersama rohmu
Imam  Inilah Injil Yesus Kristus Menurut Lukas
Umat Terpujiah Kristus
 Mereka mendapati Maria, Yusuf, dan Si Bayi
 Setelah malaikat-malaikat itu meninggalkan mereka dan 

kembali ke sorga, gembala-gembala itu berkata seorang 
kepada yang lain: “Marilah kita pergi ke Betlehem untuk 
melihat apa yang terjadi di sana, seperti yang diberitahukan 
Tuhan kepada kita.” Lalu mereka cepat-cepat berangkat 
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dan menjumpai Maria dan Yusuf dan bayi itu, yang sedang 
berbaring di dalam palungan. Dan ketika mereka melihat-
Nya, mereka memberitahukan apa yang telah dikatakan 
kepada mereka tentang Anak itu. Dan semua orang yang 
mendengarnya heran tentang apa yang dikatakan gembala-
gembala itu kepada mereka. Tetapi Maria menyimpan 
segala perkara itu di dalam hatinya dan merenungkannya. 
Maka kembalilah gembala-gembala itu sambil memuji dan 
memuliakan Allah karena segala sesuatu yang mereka dengar 
dan mereka lihat, semuanya sesuai dengan apa yang telah 
dikatakan kepada mereka.

 Demikianlah Sabda Tuhan.
Umat Terpujilah Kristus.

16.  Homili    
17.  Aku Percaya  
18.  Doa Umat 
I Kebaikan dan cinta kasih Allah, sungguh nyata di dalam diri Yesus 

Kristus, Putra-Nya. Marilah kita panjatkan doa-doa kepada-Nya.

1.  Bagi Gereja Allah
 Ya Bapa, perbaharuilah semangat gereja-Mu dalam menghayati 

tugas panggilan-Nya untuk selalu melahirkan Kristus kembali di 
dalam hati lingkungan dan masyarakat di sekitar-Nya. Marilah 
berseru kepada-Nya …

U Tinggallah beserta umat-Mu, ya Tuhan

2.  Bagi para ibu muda
 Ya Bapa, semoga para ibu merasa bahagia dalam melahirkan manusia 

baru, sebagaimana Bunda Maria yang berbahagia menerima 
panggilan perutusan sebagai Bunda Sang Adam Baru, Tuhan kami 
Yesus Kristus. Marilah berseru kepada-Nya …

U Tinggallah beserta umat-Mu, ya Tuhan

8.  Agnus Dei
9.  Komunio (Diiringi lagu-lagu yang sesuai)

IV.  UPACARA  PEMBERKATAN  ANAK-ANAK
1. Komentar

Bapa/Ibu, Suadara/i yang terkasih dalam Kristus,
Kini kita memasuki upacara pemberkatan anak. Kita 

menyerahkan anak-anak kita agar diberkati Allah dan membiarkan 
Allah bekerja dalam diri mereka melalui usaha-usaha dan 
perjuangan kita. Anak-anak diminta untuk membentuk dua baris 
dan maju berdua-dua untuk menerima berkat dari tangan Imam.
(Baris seperti saat menerima Komuni)

2. Pemberkatan Anak oleh Imam (Penumpangan Tangan dan Pem-
berian Tanda Salib pada dahi)

3. Doa Penutup
Imam Marilah berdoa,
 Tuhan, Bapa yang maharahim, anugerahMu yang mulia 

telah kami sambut pada pesta kanak-kanak suci. Mereka 
belum dapat memberi kesaksian tentang PuteraMu dengan 
perkataan. Namun karena kelahiran PuteraMu, mereka 
Kaumahkotahi dengan rahmat surgawi. Kami mohon 
penuhilah hati kami dengan kurniaMu dan limpahkanlah 
segala selamatMu kepada kami. Demi Kristus, Tuhan dan 
Pengantara kami.

U Amin
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4.  Bagi Kita Semua yang Berkumpul di Sini
Ya Bapa, semoga kami semua yang berkumpul di sini semakin 
menyadari tanggung jawab kami terhadap anak-anak yang telah 
Kau percayakan kepada kami dengan menumbuhkan semangat 
cinta kasih dalam menjalankan proses pendidikan anak. Marilah 
kita mohon...............

Imam Ya Allah Bapa kami, demikianlah permohonan kami, anak-
anakMu. Dengarkankanlah dan berilah kami kekuatan agar 
kami semakin bertanggung jawab terhadap masa depan anak-
anak kami. Demi Kristus, Tuhan dan Pengantara kami. 

Umat Amin.

III.   LITURGI  EKARISTI
1.  Lagu Persembahan
2.  Doa Persembahan
Imam Tuhan, Bapa yang kekal, terimalah persembahan bakti para 

hambaMu ini. Semoga kami Kausucikan dengan kurniaMu, 
seperti kanak-kanak suci Kau selamatkan meskipun belum 
dapat mengenal Engkau. Demi Kristus, Tuhan dan Pengantara 
kami.

Umat Amin
3.  Prefasi Natal
4.  Sanctus
5.  Doa Syukur Agung
6.  Bapa Kami
7.  Doa Damai
Imam Kristus adalah Sabda Allah yang penuh rahmat dan Kebenaran 

yang telah menjadi manusia yang lemah dan tinggal di antara 
kita. Dialah Allah manusia yang mendamaikan kita dengan 
Bapa di surga. Maka marilah kita mohon damai kepadaNya. 
Tuhan Yesus Kristus.............

Umat Amin
Imam Damai sejahtera Tuhan Kita Yesus Kristus berserta kita
Umat Sekarang dan selama-lamanya

3.  Bagi para gelandangan, para pengungsi, yang kehilangan tanah 
air, tempat tinggal dan pekerjaan

 Ya Bapa, semoga para pengungsi dapat menemukan apa yang mereka 
perlukan, tangan-tangan yang mau menolong dan hati penuh cinta 
kasih. Marilah berseru kepada-Nya.

U Tinggallah beserta umat-Mu, ya Tuhan

4.  Bagi Kita yang berkumpul di sekitar altar ini
 Ya Bapa, semoga kami tidak kecewa akan kemiskinan Tuhan, tetapi 

mengakuinya sebagai Allah beserta kami yang berkenan menjadi 
miskin seperti kami. Marilah berseru kepada-Nya …

U Tinggallah beserta umat-Mu, ya Tuhan
I Allah Bapa kami, Engkau menghendaki tinggal di tengah-tengah 

kami di dalam diri Yesus Kristus. Oleh karena kehadiran-Nya di 
tengah-tengah kami, kami Kau angkat menjadi putra-putri-Mu. 
Dengarkanlah doa kami dan berilah apa yang kami mohon dengan 
penuh pengharapan. Demi Kristus Tuhan kami.

U Amin

III.  LITURGI EKARISTI
19. Komentar Persembahan
 Bapak-Ibu, Saudara-saudari yang terkasih dalam Kristus…..
 Kita telah menikmati cinta Allah dalam anugerah rejeki kehidupan. 

Rejeki kehidupan yang paling istimewah adalah kelahiran dan 
kehadiran Sang Bayi Yesus di tengah-tengah kita. Maka sebagai tanda 
syukur atas anugerah Natal ini, kita diajak untuk mempersembahkan 
diri, keluarga, komunitas dan lingkungan kita serta segala usaha, 
harapan dan cita-cita hidup kita bersama roti dan anggur untuk 
dipersatukan dengan kurban cinta Kristus. Kita iringi dengan lagu 
persiapan persembahan.
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20. Lagu Persembahan
21. Doa Persembahan:
Imam Allah Bapa kami, semoga persembahan ini berguna bagi 

kami untuk menghayati misteri kelahiran Putera-Mu, 
yang telah menganugerahkan diri kepada kami. Semoga 
pula dengan bahan persembahan ini kami dapat mencicipi 
apa yang datang dari pada-Mu, sebagaimana kami dalam 
Kemanusiaan Kristus dapat menyaksikan KeAllahan-Nya. 
Sebab Dialah Tuhan dan pengantara kami ………

Umat Amin.

22. Prefasi Natal
23. Kudus 
24. Doa Syukur Agung
25. Bapa Kami
26. Doa Damai
Imam Saudara-saudari Tuhan Yesus Kristus yang lahir di kandang 

Betlehem sungguh membawa pembaharuan dan perdamaian 
antara Allah dengan manusia dan manusia dengan sesama. 
Maka marilah kita mohon anugerah damai Natal kepada 
Sang Raja Pembaharu Sejati. Tuhan Yesus Kristus ……

Umat Amin
Imam Damai Tuhan bersamamu.
Umat Dan bersama  Rohmu juga.

27. Salam Damai
28. Anak Domba Allah
29. Komunio (diiringi lagu-lagu komunio)
30. Lagu Post Komunio
31. Doa Penutup
Imam Allah Bapa Maha Penyayang, kami telah merayakan 

Kelahiran Putera-Mu dengan hikmah dan gembira. Kami 
mohon pada-Mu semoga kami dapat menghayati arti misteri 
ini dengan iman yang lebih mantap serta cinta kasih yang 
lebih bernyala. Demi Kristus Tuhan dan Pengantara kami 

Umat Amin

dua tahun ke bawah, sesuai dengan waktu yang dapat diketahuinya 
dari orang-orang majus itu. Dengan demikian genaplah firman yang 
disampaikan oleh nabi Yeremia: Terdengarlah suara di Rama, tangis 
dan ratap yang amat memilukan; Rahel menangisi anak-anaknya, 
dan ia tidak mau dihibur, sebab mereka tidak ada lagi.
Demikianlah Sabda Tuhan.

U Terpujilah Kristus.

5.  Homili
6.  Aku Percaya
7.   Doa Umat
Imam Karena Kristus telah datang ke tengah dunia, kita pun 

disebut sebagai anak-anak Allah. Karena itu marilah kita 
datang ke hadapan Bapa kita untuk menyampaikan doa-doa 
permohonan kita.

1.  Bagi Gereja kita
 Ya Bapa, semoga Gereja dewasa ini semakin menyadari bahwa 
masa depannya ada di tangan anak-anak dan semakin menaruh 
perhatian bagi anak-anak dengan meningkatkan pelayanan di 
bidang pendidikan dan kesehatan anak, tertutama bagi anak-anak 
yang telah kehilangan perhatian dari orang tua dan masyarakatnya. 
Marilah kita mohon..........................

2.  Bagi Anak-anak yang Korban Perang, Ketidakadilan, Aborsi dan 
Bencana Alam 
 Ya Bapa, semoga anak-anak yang telah menjadi korban perang, 
ketidakadilan, aborsi dan bencana alam, Engkau terima 
menjadi anggota keluarga para kudus dalam surga. Marilah kita 
mohon.....................

3.  Bagi Anak-anak yang Telah Kehilangan Perhatian dari Para Orang-
tuanya
Ya Bapa, semoga anak-anak yang telah kehilangan perhatian dari 
para orang tuanya tetap Kauhibur dengan menyembuhkan luka-
luka batin mereka dan dengan mendorong makin banyak tangan 
dan hati untuk memperhatikan dan membantu mereka. Marilah 
kita mohon......................
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lain, dan darah Yesus, AnakNya itu, menyucikan kita dari segala 
dosa. Jika kita berkata bahwa kita tidak berdosa, maka kita menipu 
diri kita sendiri, dan kebenaran tidak ada di dalam kita. Jika kita 
mengakuk dosa kita, maka Allah adalah setia dan adil, sehingga Ia 
akan mengampuni segala dosa kita dan menyucikan kita dari segala 
kejahatan. Jika kita berkata bahwa kita tidak berbuat dosa, maka 
kita membuat Allah menjadi pendusta, dan firmanNya tidak ada 
di dalam kita.  Anak-anakku, hal-hal ini kutuliskan kepada kamu, 
supaya kamu jangan berbuat dosa; namun jika seorang berbuat 
dosa, kita mempunyai seorang pengantara pada Bapa, yaitu Yesus 
Kristus yang adil. Dialah pendamaian untuk segala dosa kita; tetapi 
juga untuk dosa seluruh dunia. (Jeda sebentar)
 Demikianlah Sabda Tuhan 

U Syukur kepada Allah 

3.  Lagu Antarbacaan
4.  Bacaan Injil : Mat 2:13-18
Imam Tuhan bersamamu
Umat Dan bersama rohmu
Imam Inilah Injil Yesus Kristus menurut Matius
Umat Dimuliakanlah Tuhan 

 Herodes Menyuruh agar semua anak laki-laki di Betlehem dan 
sekitarnya dibunuh.
Setelah orang-orang Majus yang mengunjungi Bayi Yesus di 
Betlehem itu pulang, nampaklah malaikat Tuhan kepada Yusuf 
dalam mimpi. Malaikat itu berkata. “Bangunlah, ambillah Anak 
itu serta ibuNya! Larilah ke Mesir dan tinggallah di sana sampai 
Aku berfirman kepadamu, karena Raja Herodes akan mencari Anak 
itu untuk dibunuh.”  Maka Yusuf pun bangunlah. Malam itu juga 
diambilnya Anak itu serta ibuNya, lalu menyingkir ke Mesir, dan 
tinggal di sana sampai Herodes mati. Hal itu terjadi supaya genaplah 
yang difirmankan Tuhan lewat nabiNya, “Dari Mesir Kupanggil 
AnakKu”. 
 Ketika Herodes tahu, bahwa ia telah diperdayakan oleh orang-orang 
majus itu, sangat marahlah ia. Lalu ia menyuruh membunuh semua 
anak di Betlehem dan sekitarnya, yaitu anak-anak yang berumur 

VI. RITUS PENUTUP
32. Pengumuman 
33. Amanat Pengutusan 

(Imam dengan amanat singkat menegaskan amanat perayaan dan mengajak umat 
mempersiapakan diri untuk menerima berkat Tuhan)

34. Berkat Penutup
Imam Bapak-Ibu, Saudara-saudari yang terkasih, Yesus telah lahir 

di tengah kita; kegelapan hidup yang tidak menentu telah 
diusir-Nya dan Cahaya Baru bersinar atas dunia dan di dalam 
hati kita. Dari sebab itu marilah kita mengakhiri Perayaan 
Kudus ini dengan memohon Berkat Tuhan

Imam Tuhan bersamamu
Umat Dan bersama rohmu
Imam Semoga perayaan kelahiran Yesus Kristus, Sang Juruselamat 

hari ini dapat memberikan kedamaian bagi saudara.
Umat Amin
Imam Semoga perayaan ini membuat kita semakin menyadari 

pentingnya arti kerukunan dan persaudaraan.
Umat Amin
Imam Semoga rahmat agung yang diperoleh hari ini, mendorong 

kita untuk selalu membantu dalam menghadapi tantangan 
dan kesulitan hidup ini.

Umat Amin
Imam Dan semoga hidup dan karya kita, selalu diberkati oleh  

Berkat Allah Yang Maha Kuasa (V) Bapa dan Putera dan 
Roh Kudus.

Umat Amin

35. Pengutusan
Imam Bapak-ibu, Saudara-saudari sekalian Perayaan Ekaristi Hari 

Natal sudah selesai, marilah kita pulang sambil membawa 
damai dan cinta Tuhan ke tengah keluarga dan masyarakat 
kita.

Umat Syukur Kepada Allah
36. Lagu Penutup 
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MISA  NATAL  II
PESTA  ST.  STEFANUS

26  DESEMBER 2015

I. PEMBUKAAN
1.  Komentar
 Saudara/i yang terkasih dalam Kristus yang lahir,

Batas antara kegembiraan dan kesedian, harapan dan 
kecemasan dalam hidup manusia sangatlah tipis. Hal ini amat jelas 
ditunjukkan oleh warna perayaan Natal kemarin dan perayaan hari 
ini. Kalau kemarin kita telah merayakan peristiwa kelahiran Tuhan 
dengan penuh semarak, maka hari ini kita merayakan peristiwa 
gugurnya seorang Stefanus sebagai martir Tuhan. Kita diajak untuk 
merenungkan inti iman kita kepada Allah yang menjelma menjadi 
manusia. 

 Warna dasar kisah penjelmaan Allah menjadi manusia 
dari awal sampai akhir adalah penderitaan. Ketika dilahirkan, Yesus 
dibaringkan di palungan, dan saat kematian, ia terkapar di kayu 
salib. Hal ini berarti bahwa setiap orang yang ingin mengikuti jalan 
Yesus harus memiliki kesiapsediaan untuk menderita dan rela mati 
demi mempertahankan imannya. Inilah jalan yang diteladankan 
St. Stefanus dalam perayaan hari ini. Di tengah situasi dunia yang 
dikuasai dosa, sarat penderitaan dan ketidakadilan, ia tampil 
berani, memperjuangkan kebenaran dan keadilan kendati ia harus 
menanggung resiko kehilangan nyawa. 

 Kedatangan Yesus ke dunia sesungguhnya berdasar pada 
keprihatinan Allah atas situasi hidup manusia. Allah tidak ingin 
melihat manusia, ciptaanNya hidup menderita dan melarat. Ia 
peduli akan penderitaan manusia dan sekaligus mau mengubahnya 
menjadi kebahagiaan yang menyejukan hati setiap orang. Ia rela 
menderita hanya demi kebahagiaan seluruh manusia. 

 Atas dasar ini, dalam perayaan keselamatan ini, kita diajak 
untuk mengumpulkan semangat dan menyatukan tekad untuk 
mulai membangun mentalitas hidup sederhana, solider dengan 
sesama yang miskin dan menderita, dan menanggalkan sikap boros 

6.  Doa Pembukaan
Imam Marilah Berdoa, 
 Allah Bapa yang mahabaik, hari ini martir-martirMu yang 

tak bersalah meluhurkan Dikau bukan dengan madah 
melainkan dengan darah. Semoga iman yang kami akui 
dengan perkataan, kami nyatakan pula dengan perbuatan. 
Demi Yesus Kristus, PuteraMu dan Pengantara kami, yang 
hidup dan berkuasa bersama Dikau dalam persatuan dengan 
Roh Kudus Allah sepanjang segala masa.

Umat  Amin.

II.  LITURGI  SABDA
1.  Komentar 

Bapa/Ibu, Saudara/i yang terkasih dalam Kristus,
Bacaan-bacaan suci yang akan kita dengar sebentar berisikan 

ajakan-ajakan untuk memberikan kesaksian tentang kebenaran yang 
diwartakan Kristus. Dalam bacaan pertama, rasul Yohanes mengajak 
kita untuk mewartakan kebenaran dengan berani mengakui dosa 
dan membiarkan diri kita ditebus oleh darah Kristus. Kristus 
adalah kurban silih atas dosa-dosa kita dan dosa seluruh dunia. 
Selanjutnya dalam bacaan Injil, Penginjil Matius mengajak kita untuk 
mewartakan kebenaran dengan menampilkan kisah pengorbanan 
diri kanak-kanak Betlehem demi Kristus. Mereka semua dibunuh 
hanya karena Herodes takut kehilangan kekuasaannya. Marilah kita 
mendengarkan bacaan-bacaan ini dengan penuh iman. 

2.  Bacaan I : 1 Yoh 1:5-2:2
 Darah Yesus Kristus Menyucikan kita dari segala dosa
 Pembacaan dari Surat Pertama Rasul Yohanes
 Saudara-saudara terkasih, Inilah berita yang telah kami dengar dari 
Yesus Kristus, dan yang kami sampaikan kepada kamu: Allah adalah 
terang, dan di dalam Dia sama sekali tidak ada kegelapan. Jika kita 
katakan bahwa kita beroleh persekutuan dengan Dia namun kita 
hidup di dalam kegelapan, kita berdusta dan kita tidak melakukan 
kebenaran. Tetapi jika kita hidup dalam terang sama seperti Dia ada 
di dalam terang, maka kita beroleh persekutuan seorang dengan yang 
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PESTA  KANAK-KANAK  SUCI,  MARTIR
28 Desember 2015

I.  PEMBUKAAN
1.  Komentar
Bapa/Ibu, Saudara/i terkasih dalam Kristus, 

Pada hari ini, Bunda Gereja mengajak kita semua untuk 
merayakan pesta kanak-kanak suci, martir. Kanak-kanak suci yang 
disebut martir itu adalah kanak-kanak Betlehem yang dibunuh atas 
perintah Herodes segera setelah ia mendengar kabar bahwa seorang 
Raja telah dilahirkan ke tengah dunia. Mereka adalah orang-orang 
tak bersalah yang dikorbankan karena Kristus telah lahir ke tengah 
dunia. Karena itu mereka layak menyandang gelar martir.

Bagi kita, perayaan hari ini harus menjadi moment refleksi, 
saat yang di dalamnya kita perlu merenungkan semua sikap kita 
terhadap anak-anak, baik terhadap anak-anak kita sendiri maupun 
terhadap anak-anak pada umumnya. Entahkah kita telah bersikap 
baik dan bertanggung jawab terhadap anak-anak atau sebaliknya 
kita kerap membunuh masa depan anak-anak kita. Karena itu, pada 
hari ini juga kita semua diminta untuk bersatu hati memohon berkat 
dari Allah Bapa bagi anak-anak kita dalam upacara pemberkatan 
anak. 

Mari kita mempersiapkan budi dan hati kita untuk memulai 
perayaan suci ini dengan penuh khidmat. Kita semua diajak 
berdiri. 

2.  Lagu Pembukaan
3.  Tanda Salib dan Salam
4.  Kyrie
5.  Gloria

dan suka berfoya-foya. Mari kita berdiri untuk mengawali perayaan 
keselamatan ini dengan penuh khidmat sambil menyanyikan Lagu 
Pembukaan. 

2.  Perarakan Masuk dan Lagu Pembukaan  
3.  Tanda Salib  
Imam Dalam Nama Bapa dan Putera dan Roh Kudus
Umat      Amin
4.  Salam dan Kata Pembuka
Imam Semoga Tuhan senantiasa membimbing dan menuntun 

hidup kita, melimpahkan rahmat sukacita dan karunia 
kebaikan Allah kepada kita sekalian.

Umat Sekarang dan selama-lamanya.

5.    Pernyataan Tobat 
6.  Kyrie
7.  Kemuliaan
8.  Doa Pembukaan:

 Marilah berdoa………………
 Allah Bapa, Sumber kemuliaan, pada pesta martir-Mu Santu 
Stefanus, kami menghunjukkan persembahan ini di Altar-Mu. 
Semoga kami sanggup mengikuti teladannya untuk membela iman, 
memperjuangkan kebenaran dan keadilan di tengah masyarakat, dan 
menaruh cinta kepada mereka yang memusuhi kami. Demi Kristus, 
Tuhan dan Pengantara kami, yang hidup dan berkuasa bersama 
Dikau dalam persekutuan dengan Roh Kudus Allah sepanjang 
segala masa. Amin.

II.  LITURGI  SABDA
1.  Komentar

 Saudara/i yang terkasih dalam Kristus yang lahir….
 Bacaan-bacaan suci hari ini menggarisbawahi kemartiran 
para pengikut Kristus. Bacaan pertama menggambarkan 
semangat kemartiran seorang Stefanus yang bersedia mati demi 
mempertahankan imannya akan wafat dan kebangkitan Kristus. Ia 
dibunuh di luar kota, dan tetap mendoakan para pembunuhnya. 
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Selanjutnya penginjil Matius menandaskan bahwa orang yang 
mengemban amanat Tuhan akan mengalami banyak cobaan dan 
tantangan seperti yang dialami Yesus sendiri semasa hidupNya. 
Namun setiap pengikut Kristus tidak perlu cemas dan takut. Imanuel, 
Tuhan selalu beserta kita. Mari kita mendengarkan bacaan-bacaan 
beriktu dengan penuh khidmat. 

2.  Bacaan I : Kis 6:8-10; 7:54-59
 “Aku melihat langit terbuka”
 Pembacaan dari Kisah Para Rasul
Sekali peristiwa Stefanus, yang penuh dengan karunia dan kuasa, 
mengadakan mujizat dan tanda-tanda di antara orang banyak. 
Tetapi tampillah beberapa orang dari jemaat Yahudi yang disebut 
jemaat orang Libertini.
Anggota jemaat ini adalah orang-orang dari Kirene dan dari 
Aleksandria. Mereka tampil bersama dengan beberapa orang Yahudi 
dari Kilikia dan dari Asia. Orang-orang ini bersoal jawab dengan 
Stefanus, tetapi mereka tidak sanggup melawan hikmat Stefanus 
dan Roh Kudus yang mendorong dia berbicara. Mendengar semua 
yang dikatakan Stefanus, para anggota Mahkamah Agama sangat 
tertusuk hatinya. Maka mereka menyambutnya dengan kertakan 
gigi. Tetapi Stefanus yang penuh denga Roh Kudus, menatap ke 
langit; ia melihat kemuliaan Allah, dan Yesus berdiri di sebelah 
kanan Allah. Maka katanya, “Sungguh, aku melihat langit terbuka 
dan Anak Manusia berdiri di sebelah kanan Allah.” Maka berteriak-
teriaklah mereka, dan sambil menutup telinga seremopak menyerbu 
dia. Mereka menyeret dia ke luar kota, lalu melemparinya dengan 
batu. Dan saksi-saksi meletakkan jubah mereka di diepan kaki 
seorang muda yang bernama Saulus. Sementara dilempari, Stefanus 
berdoa, “Ya Tuhan Yesus, terimalah rohku.” (Jeda sebentar)

 Demikianlah Sabda Tuhan
U Syukur kepada Allah 

3.  Lagu Antar bacaan/ Mazmur Tanggapan
4.  Bait Pengantar Injil

tempat belajar, dan yang masih mengadu nasib di tempat 
kerja, baik di negeri sendiri maupundi tanah rantau.

IBU Ya Tuhan lindungilah mereka di mana sajamereka berada. 
Semoga tangan-Mu yang Mahakuasa menjadi tongkat 
sandaran dan penopang mereka. Semoga hati-Mu yang 
penuh cinta menjadi bagi mereka pelabuhhan yang aman 
dalam keadaan apa saja. 

BPK Ya Raja dan Penguasa keluarga kami, tinggalah bersama 
kami selalu. Berkatilah kami dan bukalah hati-Mu menjadi 
tempat istrahat yang aman dan tenteram bagi kami semua 
dalam ziarah hidup kami di dunia ini. 

BPK + IBU Semoga cinta dan kasih sayang hati-Mu mempersatukan 
kami semua sekarang dan kelak di dalam kemuliaan 
dan kejayaan abadi, tempat kami boleh memuji dan 
meluhurkan Dikau bersamapara kudus sekalian, 
sepanjang segala masa. Amin

15. Doa Penutup
Imam Allah Bapa Maha Penyayang, Engkau telah menyegarkan 

kami dengan sakramen surgawi. Semoga kami senantiasa 
mengikuti teladan Keluarga Kudus agar sesudah mengalami 
suka duka dunia ini, kami masuk dalam persekutuan abadi 
bersama mereka. Dengan pengantaraan Kristus, Tuhhan 
kami.

Umat Amin

IV. PENUTUP

1. Pengumuman 
2. Berkat Penutup
3. Pengutusan
4. Lagu Penutup 
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14. Doa Penyerahan
Bpk dan Ibu YA Tuhan Yesus, Engkau menguduskan keluarga Nazarath 

dengan kehadiran-Mu dalam keluarga dan tinggal bersama 
Santa Maria dan Santo  Yusuf . Sekarang kami berkumpul 
dan bersembah sujud bersama di hadapanMu, pada hari 
bahagia ini pesta keluarga Kudus- keluargaMu sendiri. 
Kami mau berterimakasih kepadaMu atas segala rahmat 
dan berkatMu. Kami mau membaharui penyerahan 
seluruh keluarga kami kepadaMu.

IBU Ya Yesus bayi Ilahi, Raja pusat segala hati, tinggalah  dalam 
rumah kami dan kuasailah hati kami. Bantulah dengan 
rahmat-Mu, supaya kami hidup sucidan saling mengasihi 
dengan cinta yang ikhlas.

BPK Berilah kami kerelaan untuk memaafkan dan bertenggang 
rasa dengan kekurangan kami masing-masing. Janganlah 
membiarkan beni-benih perpecahan dan keretakan 
bertumbuh subur di dalam keluarga kami. Hiasialah rumah 
kami dengan kekayaan rahmatMu serta kesemarakan 
kebajikan-kebajikan Kristiani.

IBU Kuatkanlah kami dalam derita, arahkanlah mata kami 
senantiasa kepada cinta hati-Mu yang mesra. Berilah 
kami semangat dan kegiatan dalam melayani sesame 
kami yang sakit dan yang memerlukan pertolongan 
kami. Kurniakanlah kami ketabahan dalam melakukan 
pekerjaan yang baik,akan kemuliaan-Mu serta keluhuran 
Bapa. Penuhilah hati kami dengan cinta-Mu dan biarlah 
kami tetap jadi milik-Mu. Bukalah mata kami terhadap 
penderitaan saudara-saudari kami, yang kurang 
beruntung nasibnya. Bantulah agar kemauan baik kami 
terwujud dalam perbuatan-perbuatan amal. Semoga 
dengan demikian, duniasekitar kami mengakui, bahwa 
kami ini sungguh- sungguh murid-Mu, sebab kami saling 
mengasihi.

BPK Pada kesempatan berahmat ini, kami kenangkan juga 
anggota keluarga kami yang saat ini tidak berkumpul 
bersama kami di sini. Ada yang sedang mencari ilmu di 

5.  Bacaan Injil : Mat 10:17-22
Imam Tuhan bersamamu
Umat Dan bersama rohmu
Imam Inilah Injil Yesus Kristus menurut Santo Matius
Umat Terpujilah Kristus
 Karena Aku, kamu akan digiring ke muka para penguasa dan 

raja-raja
 Pada waktu mengutus murid-muridNya, Yesus berkata, 

“Waspadalah terhadap semua orang! Sebab ada yang 
menyerahkan kamu kepada majelis agama; dan mereka 
akan menyesah kamu di rumah ibadatnya. Karena Aku, 
kamu akan digiring ke muka penguasa dan raja-raja 
sebagai suatu kesaksian bagi mereka dan bagi orang-orang 
yang tidak mengenal Allah. Apabila mereka menyerahkan 
kamu, janganlah kamu kuatir akan bagaimana dan akan 
apa yang harus kamu katakan, karena semuanya itu akan 
dikaruniakan kepadamu pada saat itu juga. Karena bukan 
kamu yang berbicara, melainkan Roh Bapamu; Dialah yang 
akan berbicara dalam dirimu.

 Orang akan menyerahkan saudaranya untuk dibunuh; 
demikian juga seorang ayah kan menyerahkan anaknya. 
Anak-anak akan memberontak terhadap orang tuanya dan 
akan membunuh mereka. Dan kamu akan dibenci semua 
orang oleh karena namaKu; tetapi orang yang bertahan 
sampai pada kesudahannya, akan selamat.  (hening sejenak) 
Demikianlah Sabda Tuhan

U Terpujilah Kristus 

6.  Homili   
7.  Credo
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8.  Doa Umat
Imam Allah tak akan pernah meninggalkan kita sendirian. Ia bahkan 

telah mengutus Putera-Nya untuk tinggal di tengah-tengah 
kita. Diapun sudi mendengarkan doa-doa permohonan kita. 
Maka marilah dengan rendah hati kita bersatu dalam doa, 
sebagaimana kita bersatu dalam iman, harap dan kasih, kita 
menyampaikan doa-doa permohonan kita kepada-Nya.

1. Bagi Para Imam
 Ya Bapa, dampingilah para imam agar mampu mempertahankan 
iman di saat godaan dunia mendekati hidup mereka. Berilah juga 
keberanian kepada mereka agar menjadi saksi kebenaran di tengah 
dunia. Marilah kita mohon...........................

2. Bagi Para Penegak Hukum
 Ya Bapa, tanamkanlah rahmat keadilan ke dalam hati para penegak 
hukum agar mampu bertindak adil kepada sesama, dengan 
membenarkan orang benar dan menghukum orang-orang yang 
bersalah. Marilah kita mohon.......................

3.   Bagi Para Pendosa
 Ya Bapa, semoga dengan kelahiran Putera-Mu, kehidupan para 
pendosa diperbaharui sehingga mereka sanggup mencintai 
Dikau dalam diri sesama mereka di dunia. Marilah kita 
mohon..........................

4.  Bagi Kita Semua yang Hadir di Sini
Ya Bapa, semoga kami semua yang berkumpul dan merayakan 
peristiwa keselamatan hari ini sanggup meneladani cara hidup 
martir-Mu, St. Stefanus dengan membaharui semangat hidup kami 
setiap hari. Marilah kita mohon..............................

Imam Tuhan kami percaya bahwa peristiwa inkarnasi membuat 
hubugan kami dengan Dikau semakin dekat. Sudilah Engkau 
mendengarkan dan mengabulkan segala permohonan kami. 
Demi Kristus Tuhan dan Pengantara kami. Amin.

2. Lagu Persembahan
3. Doa Persembahan
Imam Ya Allah, kepadaMu kami persembahkan kurban perdamaian 

ini. Kami mohon dengan rendah hati, semoga berkat doa 
santa perawan Maria, Bunda Allahdan Santo Yusuf, Engkau 
meneguhkan keluarga kami dalam damai dan rahmat-
Mu.Sebab Dialah Tuhan dan pengantara kami ………

Umat Amin.

4. Prefasi Natal
5. Kudus 
6. Doa Syukur Agung
7. Bapa Kami
8. Doa Damai
Imam Kristus adalah Sabda Allah penuh rahmat dan kebenaran, 

yang menjadi manusia lemah dan tinggal di tengah kita. 
Dialah Allah Manusia yang mendamaikan kita dengan Bapa 
di surga. Maka marilah kita mohon damai kepada-Nya.

Imam Tuhan Yesus Kristus ……
Umat Amin

9. Salam Damai
10. Anak Domba Allah
11. Komunio (Diiringi lagu-lagu komunio)
12. Madah Pujian/ Doa penyerahan Keluarga
13. Ajakan penyeraan

   Saudara- saudari terkasih……, Yesus Kristus telah hadir 
di tengah keluarga Kudus Nazareth dan di tengah keluarga kita saat 
ini. Maka marilah dengan rendah hati kita berlutut dan menyerahkan 
keluarga kita masing-masing kepada Tuhan Yesus: 

(Sepasang suami istri maju ke kadang Natal, berlutut dan mengajak umat berdoa. 
Sesudah berdoa bersama ditutup dengan sebuah lagu syukur keluarga yang sesuai )



Panduan Misa Natal 2015

34

Panduan Misa Natal 2015

27

 1. Bagi Gereja Allah
Allah Bapa Mahabaik, tuntunlah Gereja-Mu agar semakin ban 
cierkembang menjadi keluarga besar, yang mendasari perjuangan 
perutusannya dengan cinta kasih dan kesetiaan. Marilah kita 
mohon…..

2. Bagi para bapak dan ibu
Allah bapa yang mahabijaksana sertailah selau para bapak dan 
ibu agar mereka tetap tabah dan tetap penuh pengharapan dalam 
mengasihi dan mendampingi putra-putri mereka yang tengah 
tumbuh sesuai dengan kehendak-Mu. Marilah kita mohon……

3. Bagi Kaum Muda.
 Allah Bapa Mahasetia, dampingilah selalu kaum muda kami 
yang tengah mempersiapkan masa depan dunia sesuai dengan 
kehendakMu.  Marilah kita mohon…

4. Bagi keluarga kita masing-masing
Ya Bapa yang mahakasih, berkatilah keluarga- keluarga kami 
dalamusaha menciptakan suasana akrabterbuka dan penuh cinta 
kasih berasarkan iman yang mendalam. Marilah kita mohon……..

Imam Allah Bapa yang Mahabaik, demikianlah permohonan kami, 
sebagai ungkapan cita-cita kami akan dunia baru y ag lebih 
baik. Dengarkanlah doa-doa kami ini dengan pengantaraan 
Yesus Kristus, Putra-Mu, Tuhan kami

Umat Amin

III.  LITURGI EKARISTI

1. Komentar Persembahan
Saudara- saudari yang terkasih dalam Kristus Tuhan…..
Allah telah memberikan rejeki kehidupan bagi keluarga kita 
masing-masing. Ia tidak membiarkan kita berjuang sendirian dalam 
membangun kehidupan keluarga kita. Maka bersama Keluarga 
Kudus Nazareth, marilah kita mempersembahkan diri, usaha 
dankarya perjuangan hidup pribadi dan keluarga kita bersama roti 
dan anggur di altar kudus, dalam iringan nyanyian persembahan.

III.  LITURGI  EKARISTI
1. Komentator

Saudara-saudari yang terkasih…………………….
Santo Stefanus telah dengan rela menyerahkan nyawanya untuk 
mempertahankan iman. Inilah bukti ketaatan dan penyerahan diri 
dari santo Stefanus dan ikrar kesetiaanya kepada Allah. Bersama 
Santo Stefanus Martir, kita juga mau mempersembahkan seluruh 
hidup dan segala karya kita bersama roti dan anggur ke altar Tuhan. 
Kita iringinya dengan nyanyian persiapan persembahan.

2.  Perarakan persembahan dan Lagu Persembahan
3.  Doa Persembahan

 Allah Bapa, Sumber kemuliaan, kami persembahkan roti dan anggur 
ini pada pesta martir-Mu, St. Stefanus yang telah mengurbankan 
dirinya demi iman. Terimalah kiranya tanda bakti dan cinta kami 
umat-Mu, dan persatukan semuanya dengan kurban tunggal Putera-
Mu. Demi Kristus, Tuhan dan Pengantara Kami yang hidup dan 
meraja kini dan sepanjang masa. Amin. 

4.  Prefasi Natal
5.    Kudus
6.  Doa Syukur Agung
7.  Bapa Kami
8.  Doa Damai
9.  Agnus Dei
10.  Komunio (diiringi lagu-lagu yang sesuai)
11.  Lagu Post Komunio
12.  Doa Penutup

 Marilah berdoa
 Allah Bapa, Sumber keselamatan kami, kami mengucap syukur 
kepada-Mu atas kerahiman yang telah Kaulimpahkan kepada 
kami. Engkau telah menyelamatkan kami dengan kelahiran Putera-
Mu terkasih, dan menggembirakan kami dengan kelahiran Santu 
Stefanus sebagai martir-Mu di surga. Demi Kristus, Tuhan dan 
Pengantara kami, kini dan sepanjang masa. Amin. 
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IV.   PENUTUP

1.  Pengumuman
2.  Berkat
Imam Tuhan Sertamu
Umat Dan Sertamu juga
Imam Semoga Tuhan yang maha baik mengobarkan semangat dan 

kebajikan dalam hati saudara.
Umat Amin
Imam Semoga Tuhan menjadikan saudara sekalian pewarta 

kabar suka cita yang menyelamatkan dan membahagiakan 
sesama.

Umat Amin
Imam  Semoga Tuhan menganugerahkan Damai ke atas Bumi dan 

berkenan akan amal dan bakti saudara sekalian
Umat Amin
Imam Dan Semoga kita sekalian dilindungi dan dibimbing oleh 

Berkat Allah Yang Maha Kuasa (V) Bapa dan Putera dan 
Roh Kudus.

Umat Amin

3.  Pengutusan
Imam Bapak-ibu, Saudara-saudari sekalian Perayaan Ekaristi 

sudah selesai, marilah kita pulang sambil membawa damai 
dan cinta Tuhan ke tengah keluarga dan masyarakat kita.

Umat Syukur Kepada Allah

4.  Lagu Penutup
 

5. Bait Pengantar Injil
6. Bacaan Injil : Lukas 2:  41-52

Tiap-tiap tahun orang tua Yesus pergi ke Yerusalem pada hari 
raya Paskah. Ketika Yesus telah berumur dua belas tahun pergilah 
mereka ke Yerusalem seperti yang lazim pada hari raya itu. Sehabis 
hari-hari perayaan itu, ketika mereka berjalan pulang, tinggallah 
Yesus di Yerusalem tanpa diketahui orang tua-Nya. Karena mereka 
menyangka bahwa Ia ada di antara orang-orang seperjalanan 
mereka, berjalanlah mereka sehari perjalanan jauhnya, lalu mencari 
Dia di antara kaum keluarga dan kenalan mereka. Karena mereka 
tidak menemukan Dia, kembalilah mereka ke Yerusalem sambil 
terus mencari Dia. Sesudah tiga hari mereka menemukan Dia dalam 
Bait Allah; Ia sedang duduk di tengah-tengah alim ulama, sambil 
mendengarkan mereka dan mengajukan pertanyaan-pertanyaan 
kepada mereka. Dan semua orang yang mendengar Dia sangat heran 
akan kecerdasan-Nya dan segala jawab yang diberikan-Nya. Dan 
ketika orang tua-Nya melihat Dia, tercenganglah mereka, lalu kata 
ibu-Nya kepada-Nya: “Nak, mengapakah Engkau berbuat demikian 
terhadap kami? Bapa-Mu dan aku dengan cemas mencari Engkau.” 
Jawab-Nya kepada mereka: “Mengapa kamu mencari Aku? Tidakkah 
kamu tahu, bahwa Aku harus berada di dalam rumah Bapa-Ku?” 
Tetapi mereka tidak mengerti apa yang dikatakan-Nya kepada 
mereka. Lalu Ia pulang bersama-sama mereka ke Nazaret; dan Ia 
tetap hidup dalam asuhan mereka. Dan ibu-Nya menyimpan semua 
perkara itu di dalam hatinya. Dan Yesus makin bertambah besar 
dan bertambah hikmat-Nya dan besar-Nya, dan makin dikasihi 
oleh Allah dan manusia.

7. Homili    
8. Aku Percaya  
9. Doa Umat : 
Imam Allah Bapa Maha Pengasih dan Penyayang telah 

mempersatukan kita semua sebagai keluarga-Nya yang 
terkasih. Marilah kita panjatkan doa-doa dengan penuh 
iman, harapan, dan  kasih kita sebagai putra-putri-Nya yang 
terkasih.
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aku berdoa, dan TUHAN telah memberikan kepadaku, apa yang 
kuminta dari pada-Nya. Maka aku pun menyerahkannya kepada 
TUHAN; seumur hidup terserahlah ia kiranya kepada TUHAN.” 
Lalu sujudlah mereka di sana menyembah kepada TUHAN.
Demikianlah Sabda Tuhan 
 

3. Mazmur Tanggapan
 Berbahagialah yang mendiami Rumah Tuhan

4. Bacaan II: I Yohanes 3: 1-2.21-24.
Pembacaan dari surat pertama Rasul Yohanes
 Kita disebut anak-anak Allah, dan memang kita adalah anak-
anak Allah.
Saudara-saudaraku terkasih, Lihatlah, betapa besarnya kasih yang 
dikaruniakan Bapa kepada kita, sehingga kita disebut anak-anak 
Allah, dan memang kita adalah anak-anak Allah. Karena itu dunia 
tidak mengenal kita, sebab dunia tidak mengenal Dia. Saudara-
saudaraku yang kekasih, sekarang kita adalah anak-anak Allah, 
tetapi belum nyata apa keadaan kita kelak; akan tetapi kita tahu, 
bahwa apabila Kristus menyatakan diri-Nya, kita akan menjadi sama 
seperti Dia, sebab kita akan melihat Dia dalam keadaan-Nya yang 
sebenarnya. Saudara-saudaraku yang kekasih, jikalau hati kita tidak 
menuduh kita, maka kita mempunyai keberanian percaya untuk 
mendekati Allah, dan apa saja yang kita minta, kita memperolehnya 
dari pada-Nya, karena kita menuruti segala perintah-Nya dan 
berbuat apa yang berkenan kepada-Nya. Dan inilah perintah-Nya 
itu: supaya kita percaya akan nama Yesus Kristus, Anak-Nya, dan 
supaya kita saling mengasihi sesuai dengan perintah yang diberikan 
Kristus kepada kita. Barangsiapa menuruti segala perintah-Nya, 
ia diam di dalam Allah dan Allah di dalam dia. Dan demikianlah 
kita ketahui, bahwa Allah ada di dalam kita, yaitu Roh yang telah Ia 
karuniakan kepada kita.
Demikianlah Sabda Tuhan

PESTA KELUARGA KUDUS
Minggu, 27 Desember 2015

I. PEMBUKAAN
1. Komentator

 Bapak/Ibu, Saudara/I, Keluarga Kudus yang dikasihi Tuhan……..
   Kemarin kita dan Gereja sejagat merayakan “Kelahiran 
Sang Juru Selamat“, dan pada hari ini masih dalam gema Natal, kita 
merayakan Pesta KELUARGA KUDUS, YESUS, MARIA, YUSUF. 
Karena itu pikiran dan hati kita masih terpusat pada Betlehem dan 
Keluarga Kudus. Pada kesempatan yang baik ini, hendaklah kita 
sadar bahwa Maria dan Yosef seperti orang tua lain yang tidak luput 
dari berbagai masalah dan kesulitan hidup berkeluarga.
   Ketika Yesus masih kanak-kanak Ia mulai mendirikan 
Kerajaan Allah di dunia tidak ada orang yang sadar akan hal 
itu, termasuk Maria dan Yusuf. Hanya Simeon dan Hana yang 
mengungkapkan masa depan bayi itu. Namun keluhuran Maria dan 
Yusuf adalah menerima misteri panggilan puteraNya dengan jiwa 
yang besar. Hal itu terungkap pada saat mereka mempersembahkan 
Yesus kepada Allah. Inilah tanda keteladanan Maria dan Yusuf. 
Kiranya semua keluarga Kristen dapat mengikuti teladan Maria dan 
Yusuf dengan mempersembahkan anak-anak kita kepada Tuhan, 
dengan cara mendoakan, memperhatikan hidup mereka, akhirnya 
anak-anak kita mengalami kegembiraan kedamaian dan ketenangan 
dalam hidup berkeluarga, karena anak-anak itu milik Tuhan yang di 
titipkan kepada kita. Marilah kita sehati dan sepikir untuk berusaha 
menciptakan kehidupan keluarga kita masing-masing seperti 
Keluarga Kudus YESUS, MARIA dan YUSUF.
    Mari kita berdiri untuk mengawali perayaan ini dengan 
lagu pembukaan.

2. Perarakan Masuk dan Lagu Pembukaan
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3. Tanda Salib Dan Salam
Imam Dalam Nama Bapa, dan Putera dan Roh Kudus
Umat Amin
Imam Semoga Rahmat Tuhan Kita Yesus Kristus, Cinta Kasih Allah 

dan Persekutuan Roh Kudus beserta kita.
Umat Sekarang dan selama-lamanya.

4. Pengantar
5. Pernyataan Tobat
Imam Tuhan Yesus Kristus, kehadiranMu di tengah keluarga 

menampakan Allah – Beserta kami dan memberikan berkat 
melimpah.

 Tuhan Kasihanilah kami.
Umat Tuhan Kasihanilah kami.
Imam KehadiranMu di tengah keluarga menampakan cinta kasih, 

perhatian, dan memberikakan dorongan tanggung jawab 
kepada tiap- tiap anggota.

 Kristus Kasihanilah kami.
Umat Kristus Kasihanilah kami.
Imam KehadiranMu di tengah keluarga menampakkan kedamaian, 

kerukunan, dan kebahagian.
 Tuhan Kasihanilah kami.
Umat Tuhan Kasihanilah kami.

6. Lagu Tuhan Kasihanilah Kami. 
7. Lagu Kemuliaan
8. Doa Pembukaan
Imam Marilah berdoa……………
 Ya Allah, Engkau berkenan memberikan kepada kami 

keluarga Kudus sebagai teladan yang unggul. Semoga kami 
meneladaninya dalam keutamaan hidup berkeluarga dan 
dalam ikatan cinta agar kani layak menikmati dengan penuh 
sukacita anugerah hidup abadi di dalam rumahMu. Demi 
Kristus Tuhan dan Pengantara kami …….

Umat Amin.

II. LITURGI SABDA
1. Komentar Bacaan

Bapak/Ibu, Saudara/I yang terkasih………..
  Setiap orang yang membangun keluarga, pasti punya satu hal 
yang sangat didambakan oleh pasangan itu ataupun oleh keluarga 
besarnya adalah ANAK. Baik secara adat ataupun secara gerejawi 
bahwa anak menjadi titik fokus dari suatu keluarga.
   Maka Firman Allah pada hari yang berbahagia penuh 
syukur ini menegaskan bahwa sesungguhnya kita ini anak-anak 
Allah, anggota keluarga Allah. Ia senantiasa membimbing dan 
menuntun kita menuju kebahagian hidup sempurna. Olehnya, 
penyerahan diri yang total kepada rencana dan kehendak Allah 
akan menjadi kunci utama dalam kehidupan bersama di tengah 
keluarga. 
   Mari kita membuka  hati untuk menerima warta gembira 
Tuhan dalam bacaan-bacaan suci berikut ini.

2. Bacaan I:  I Samuel 1:20:-22. 24-28
Pembacaan dari kitab pertama Samuel.
Seumur hidupnya Samuel diserahkan kepada Tuhan
Maka setahun kemudian mengandunglah Hana dan melahirkan 
seorang anak laki-laki. Ia menamai anak itu Samuel, sebab katanya: 
“Aku telah memintanya dari pada TUHAN.” Elkana, laki-laki itu, 
pergi dengan seisi rumahnya mempersembahkan korban sembelihan 
tahunan dan korban nazarnya kepada TUHAN. Tetapi Hana tidak 
ikut pergi, sebab katanya kepada suaminya: “Nanti apabila anak itu 
cerai susu, aku akan mengantarkan dia, maka ia akan menghadap 
ke hadirat TUHAN dan tinggal di sana seumur hidupnya. 4 Setelah 
perempuan itu menyapih anaknya, dibawanyalah dia, dengan 
seekor lembu jantan yang berumur tiga tahun, satu efa tepung dan 
sebuyung anggur, lalu diantarkannya ke dalam rumah TUHAN di 
Silo. Waktu itu masih kecil betul kanak-kanak itu. Setelah mereka 
menyembelih lembu, mereka mengantarkan kanak-kanak itu 
kepada Eli; lalu kata perempuan itu: “Mohon bicara tuanku, demi 
tuanku hidup, akulah perempuan yang dahulu berdiri di sini dekat 
tuanku untuk berdoa kepada TUHAN. Untuk mendapat anak inilah 


