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Malam Natal 24 Desember 2016

(Upacara dimulai di Kandang Pertama. Imam dan para petugas berarak dari sakristi menuju 
Kandang sedangkan umat diharapkan berkumpul di dalam Gereja dan sekitarnya. Pada saat 
yang telah ditentukan komentator menyampaikan komentar pembukaan. Umat yang lain 
berada di dalam Gereja sambil mengarahkan perhatian ke pintu masuk Gereja. Imam dan Ajuda 

(pembawa salib, pembawa lilin dan dupa) juga telah berada di tempat upacara tersebut)

1.  Komentar Pembukaan   

Bapa, Ibu, Saudara/i, umat beriman yang terkasih…
Di malam yang indah dan penuh sukacita ini, kita semua berkumpul 
menantikan sang juru selamat yang akan lahir. Senada dalam iman dan 
semangat yang sama kita bersatu hati untuk mempersiapkan palungan bagi 
bayi Yesus dalam hati kita masing-masing. Yesus mau bersatu dan hidup 
bersama dengan kita. Peristiwa 2000an tahun silam menjadi pedoman 
utama kita malam hari ini untuk mengenang kembali kelahiran sang Juru 
selamat Yesus Kristus. Sudahkah kita menyiapkan palungan Yesus di hati 
kita masing-masing?
Marilah kita kidungkan sukacita iman bersama para sera! m dan malaekat 
surga dalam meluhurkan kebesaran dan kebaikan Tuhan.

2.  Aktus Natal (Fakultatif)
(Imam mendupa patung bayi Yesus. Setelah itu, komentator mengajak umat berarak 
ke Gereja,Para petugas perarakan, ajuda dan imam bergerak menuju ke Kadang Natal, 
dengan urutan sebagai berikut :

1. Pembawa Salib
2. Ajuda pembawa Lilin
3. Umat yang hadir
4. Pembawa patung bayi Yesus bersama Yoseph dan Maria
5. Ajuda Stribul dan dupa
6. Imam

(Imam bersama ajuda berarak masuk sambil membawa bayi Yesus, lalu meletakkannya di 
dalam kandang dan mendupainya setelah itu, imam akan kembali ke panti Imam dan umat 
tetap berdiri hingga doa pembuka. Sementara imam dan para petugas liturgi berarak menuju 
Kandang Natal, koor dan umat menyanyikan lagu Pembukaan)

RITUS PEMBUKA

2.  Lagu Pembuka (Lagu Adven)                Umat Berdiri
3.  Maklumat Natal (Lampiran)
(dibawakan oleh seorang dan sebelumnya minta berkat dari imam - Umat tetap 
berdiri)
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4.  Tanda Salib. 

I † Dalam Nama Bapa dan Putera dan Roh Kudus 
U Amin

5.  Salam dan Kata Pembuka

I Semoga Tuhan senantiasa membimbing dan menuntun hidup kita, 
melimpahkan rahmat sukacita dan karunia kebaikan Allah kepada kita 
sekalian.

U Sekarang dan selama-lamanya.

6.  Pernyataan Tobat dan Absolusi

I Tuhan Yesus Kristus, Engkaulah cahaya terang-benderang yang menyinari 
dunia yang gelap gulita karena dosa.

 Tuhan Kasihanilah kami
U  Tuhan Kasihanilah kami
I Engkaulah yang merenggut beban derita kami dan mematahkan tongkat si 

penindas.
      Kristus kasihailah kami
U Kristus kasihailah kami
I Engkaulah Putra Bapa di surga, yang di anugerahkan kepada kami sebagai 

Penasihat Ulung, Pangeran Perdamaian, Raja Perkasa.
      Tuhan Kasihanilah kami
U Tuhan Kasihanilah kami

7.  Kyrie (Tuhan Kasihanilah)

8.  Gloria (Kemuliaan) lonceng-lonceng dibunyikan

9. Doa Pembuka

I Marilah kita berdoa. (hening sejenak)     
 Ya Allah, setiap tahun Engkau menggembirakan kami dengan menantikan 

penebusan. Semoga kami, yang dengan gembira menerima Putra 
TunggalMu sebagai Penebus, Ia yang menghadap Dia dengan hati tenang, 
manakala Ia datang sebagai Hakim. Sebab Dialah Tuhan, Pengantara 
kami, yang bersama dengan Dikau dalam persatuan Roh Kudus, hidup 
dan berkuasa, Allah sepanjang segala masa.

U Amin
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III. RITUS PENUTUP

1.  Pengumuman 

2.  Berkat dan pengutusan

I 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.

U Amin
I Semoga Tuhan Yang Maha Baik mengobarkan kebajikan dalam hati 

saudara/i sekalian
U Amin
I Semoga Tuhan menjadikan saudara/i sekalian pewarta kabar sukacita yang  

menyelamatkan.
U Amin
I Semoga Tuhan menganugerahi damai ke atas bumi dan berkenan akan 

bhakti saudara/i  sekalian.
U Amin
I Semoga saudara/i sekalian dilindungi dan dibimbing oleh Allah Yang 

Maha Kuasa, (†) Bapa Dan Putera Dan Roh Kudus.
U Amin.
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LITURGI SABDA
Umat Duduk

10.  Bacaan I: Yes 62:1 - 5

L Tuhan berkenan kepadamu
L Pembacaan dari Kitab Yesaya

Oleh karena Sion aku tidak dapat berdiam diri, dan oleh karena Yerusalem 
aku tidak akan tinggal tenang, sampai kebenarannya bersinar seperti 
cahaya dan keselamatannya menyala seperti suluh. Maka bangsa-bangsa 
akan melihat kebenaranmu, dan semua raja akan melihat kemuliaanmu, 
dan orang akan menyebut engkau dengan nama baru yang akan ditentukan 
oleh Tuhan sendiri. Engkau akan menjadi mahkota keagungan di tangan 
Tuhan dan serban kerajaan di tangan Allahmu. Engkau tidak akan disebut 
lagi “yang ditinggalkan suami”, dan negerimu tidak akan disebut lagi 
“yang sunyi”, tetapi engkau akan dinamai “yang berkenan kepada-Ku” 
dan negerimu “yang bersuami”, sebab Tuhan telah berkenan kepadamu, 
dan negerimu akan bersuami. Sebab seperti seorang muda belia menjadi 
suami seorang anak dara, demikianlah Dia yang membangun engkau akan 
menjadi suamimu, dan seperti girang hatinya seorang mempelai melihat 
pengantin perempuan, demikianlah Allahmu akan girang hati atasmu.

 (hening sejenak)
 Demikianlah Sabda Tuhan

U Syukur kepada Allah

11.  Mazmur Tanggapan 

 (Mazmur 89:4-5.16-17.27.29; Ul: 2;)
 Re! ren :

 Kerelaan Tuhan hendak kunyanyikan selama-lamanya

Ayat :

Aku hendak menyanyikan kasih setia Tuhan selama-lamanya, hendak 1. 

menuturkan kesetiaan-Mu turun-menurun. Sebab kasih setia-Mu 
dibangun untuk selama-lamanya kesetiaan-Mu tegak seperti langit.
Engkau berkata, “Telah Kuikat perjanjian dengan orang pilihan-2. 

Ku Aku telah bersumpah kepada Daud, hamba-Ku: Aku hendak 
menegakkan anak cucumu untuk selama-lamanya, dan membangun 
takhtamu turun-menurun.”
Dia pun akan berseru kepada-Ku, “Bapa-kulah Engkau, Allahku 3. 

dan gunung batu keselamatanku.” Untuk selama-lamanya Aku akan 
memelihara kasih setia-Ku bagi dia, dan perjanjian-Ku dengannya 
akan Kupegang teguh.
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12.  Bacaan II  (Kis 13:16-17,22-25)      Umat duduk
L “Kesaksian Paulus tentang Kristus, Anak Daud.”
L Pembacaan dari Kisah Para Rasul:

 Pada suatu hari Sabat, di rumah ibadat di Perga, setelah pembacaan dari 
hukum Taurat dan kitab nabi-nabi, Paulus bangkit dan memberi isyarat 
dengan tangannya, lalu berkata, “Hai orang-orang Israel dan kamu yang 
takut akan Allah, dengarkanlah! Allah umat Israel telah memilih nenek 
moyang kita, dan membuat umat itu menjadi besar, ketika mereka tinggal 
di Mesir sebagai orang asing. Dengan tangan-Nya yang perkasa Ia telah 
memimpin mereka keluar dari negeri itu. Lalu Allah mengangkat Daud 
menjadi raja mereka. Tentang Daud ini Allah telah menyatakan: Aku 
telah mendapat Daud bin Isai, seorang yang berkenan di hati-Ku dan yang 
melakukan segala kehendak-Ku. Dan dari keturunannyalah, sesuai dengan 
yang telah dijanjikan-Nya, Allah telah membangkitkan Juruselamat bagi 
orang Israel, yaitu Yesus. Menjelang kedatangan Yesus itu, Yohanes telah 
menyerukan kepada seluruh bangsa Israel supaya mereka bertobat dan 
memberi diri dibaptis. Dan ketika hampir selesai menunaikan tugasnya, 
Yohanes berkata: Aku bukanlah Dia yang kamu sangka, tetapi Ia akan 
datang kemudian daripada aku. Membuka kasut dari kaki-Nya pun aku 
tidak layak.

 (hening sejenak)
 Demikianlah Sabda Tuhan

U Syukur kepada Allah

13.  Bait Pengantar Injil      Umat Berdiri
(Imam didampingi ajuda pembawa lilin turun dari altar menuju ke pintu masuk untuk 
mengambil Kitab Suci, sedangkan ajuda dupa ke Sakaristi untuk mengambil dupa. 
Kitab Suci diarak ke Mimbar Sabda sambil diringi Lagu Alleluia. Ajuda pembawa lilin 
berdiri di depan mimbar sabda dan ajuda dupa menyiapkan dupa.)

S Alleluia
U Alleluia
S Kemuliaan bagi Allah di tempat yang mahatinggi, dan damai sejahtera di 

bumi bagi orang yang berkenan kepada-Nya.
U Alleluia

14.  Bacaan Injil (Mat 1:18-25) Singkat
I Tuhan bersamamu
U Dan bersama rohmu
I Inilah Injil Yesus Kristus menurut Matius
U Terpujilah Kristus
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pun mengampuni yang bersalah kepada kami; dan janganlah masukkan 
kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat.

I  Ya Bapa, bebaskanlah kami dari segala yang jahat dan berilah kami damai-
Mu. Kasihanilah dan bantulah kami supaya selalu bersih dari noda dosa 
dan terhindar dari segala gangguan sehingga kami dapat hidup dengan 
tenteram, sambil mengharapkan kedatangan Penyelamat kami, Yesus 
Kristus.

U  Sebab Engkaulah Raja yang mulia dan berkuasa untuk selama-lamanya.        

8.  Doa Damai dan Salam Damai

I  Tuhan Yesus Kristus, Engkau bersabda kepada para rasul, “Damai 
Kutinggalkan bagimu, damai-Ku Kuberikan kepadamu.” Jangan 
memperhitungkan dosa kami, tetapi perhatikanlah iman Gereja-Mu, 
dan restuilah kami supaya hidup bersatu dengan rukun sesuai dengan 
kehendak-Mu. Sebab Engkaulah pengantara kami kini dan sepanjang 
masa.

U  Amin.  

I  Damai Tuhan bersamamu
U  Dan bersama rohmu.

9. Anak Domba Allah

10. Persiapan Komuni -umat berlutut- 

11. Ajakan menyambut Komuni

I Inilah Anak Domba Allah, yang menghapus dosa dunia. Berbahagialah 
kita yang diundang ke perjamuan-Nya

U Ya Tuhan, saya tidak pantas, Engkau datang kepada saya, tetapi bersabdalah 
saja, maka saya akan sembuh.

7.  Komuni

8.   Doa Penutup

I Marilah kita berdoa 
 Ya Allah, dengan hati gembira kami telah menerima sakramen surgawi. 

Kami berbangga mengakui Santa Perawan Maria yang tetap perawan, 
sebagai ibu yang melahirkan Putera-Mu dan yang menjadi Bunda Gereja. 
Maka kami mohon, semoga sakramen surgawi ini membawa kami ke 
hidup yang kekal. Dengan pengantaraan Kristus Tuhan kami.

U  Amin
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I  Kami mohon kepada-Mu, ya Allah yang mahakuasa: utuslah malaikat-
Mu yang kudus mengantar persembahan ini ke altar-Mu yang luhur, ke 
hadapan keagungan ilahi-Mu, agar kami semua yang mengambil bagian 
dalam perjamuan ini, dengan menyambut Tubuh dan Darah Putra-Mu, 
dipenuhi dengan segala berkat dan rahmat surgawi. Demi Kristus, Tuhan 
kami.

U Amin.
  
I Ingatlah juga, ya Tuhan, akan hamba-hamba-Mu..... dan ..... yang telah 

mendahului kami dengan meterai iman dan beristirahat dalam damai. 
  
I Kami mohon kepada-Mu, ya Tuhan, perkenankanlah mereka dan semua 

orang yang telah beristirahat dalam Kristus mendapatkan kebahagiaan, 
terang dan damai. Demi Kristus, Tuhan kami. 

U Amin.  

I Perkenankanlah juga kami, hamba-hamba-Mu yang berdosa ini, yang 
berharap atas kerahiman-Mu yang melimpah, mengambil bagian 
dalam persekutuan dengan para rasul dan para martir-Mu yang kudus: 
dengan Yohanes Pembaptis, Stefanus, Matias dan Barnabas, (Ignasius 
dan Aleksander, Marselinus dan Petrus, Felisitas dan Perpertua, Agata, 
dan Lusia, Agnes, Sesilia, dan Anastasia) dan semua orang kudus-Mu: 
perkenankanlah kami menikmati kebahagiaan bersama mereka, bukan 
karena jasa-jasa kami, melainkan kelimpahan pengampunan-Mu. Demi 
Kristus, Tuhan kami.

I Dengan pengantaraan Dia, Engkau senantiasa menciptakan menguduskan, 
menghidupkan, memberkati, dan menganugerahkan segala yang baik 
kepada kami.

I Dengan pengantaraan Kristus, bersama Dia dan dalam Dia, bagi-Mu, 
Allah Bapa yang mahakuasa, - dalam persekutuan Roh Kudus, segala 
hormat dan kemuliaan sepanjang segala masa.

U Amin
7.  Bapa kami

I  Atas petunjuk Penyelamat kita dan menurut ajaran ilahi, maka beranilah 
kita berdoa

I+U Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-
Mu, jadilah kehendak-Mu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah 
kami rezeki pada hari ini dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami 
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 Silsilah Yesus Kristus Anak Daud
Kelahiran Yesus Kristus adalah sebagai berikut: Pada waktu Maria, ibu 
Yesus, bertunangan dengan Yusuf, ternyata Maria mengandung dari 
Roh Kudus, sebelum mereka hidup sebagai suami isteri. Karena Yusuf, 
suaminya, seorang yang tulus hati, dan tidak mau mencemarkan nama 
isterinya di muka umum, ia bermaksud menceraikannya dengan diam-
diam. Tetapi ketika Yusuf mempertimbangkan maksud itu, malaikat 
Tuhan nampak kepadanya dalam mimpi dan berkata, “Yusuf, anak Daud, 
janganlah engkau takut mengambil Maria sebagai isterimu, sebab anak yang 
di dalam kandungannya adalah dari Roh Kudus. Maria akan melahirkan 
anak laki-laki, dan engkau akan menamai Dia Yesus, karena Dialah yang 
akan menyelamatkan umat-Nya dari dosa mereka.” Hal itu terjadi supaya 
genaplah ! rman Tuhan yang disampaikan oleh nabi: ‘Sesungguhnya, anak 
dara itu akan mengandung dan akan melahirkan seorang anak laki-laki, 
dan mereka akan menamai Dia Imanuel’ yang berarti: Allah menyertai kita. 
Sesudah bangun dari tidurnya, Yusuf berbuat seperti yang diperintahkan 
malaikat Tuhan itu kepadanya. Ia mengambil Maria sebagai isterinya, 
tetapi tidak bersetubuh dengan dia sampai ia melahirkan anaknya laki-
laki, dan Yusuf menamai anak itu Yesus.
Demikianlah Injil Tuhan

U Terpujilah Kristus

15.  Homili        Umat Duduk
16.  Syahadat – Aku Percaya     Umat Berdiri
17.  Doa Umat        Umat Berdiri
I Allah Bapa telah memilih kita menjadi putra dan putri-Nya yang terkasih 

oleh karena Kristus Putra-Nya telah hadir di tengah-tengah kita. Marilah 
kita panjatkan doa-doa kita sebagai wujud syukur karena pemenuhan janji 
keselamatan-Nya melalui kedatangan Tuhan kita Yesus Kristus.  

Setiap kali umat menjawab : Tuhan dengarkanlah doa umat-Mu.

1. Bagi Umat Allah

Allah Bapa yang maha baik, teguhkanlah umat-MU agar selalu tekun dan 
setia dalam mewartakan Kabar Gembira keselamatan Putra-Mu, Yesus 
Kristus, bagi seluruh alam semesta. Kami Mohon…

 Tuhan dengarkanlah doa umat-Mu 

2. Bagi para pejabat pemerintahan.

Allah Bapa maha Pengasih dan Penyayang, berkat kedatangan Kristus 
Putra-Mu, terangilah hati dan budi para pejabat pemerintahan sehingga 
mereka selalu berjuang demi kesejahteraan masyarakat, terutama mereka 
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yang lemah, miskin dan tersingkir. Kami Mohon…
 Tuhan dengarkanlah doa umat-Mu.

3. Bagi anak-anak yatim piatu.

Allah Bapa penuh kasih, arahkanlah pandangan-Mu kepada para yatim 
piatu. Semoga mereka selalu menemukan tangan-tangan penuh kasih, 
yang sanggup membantu mereka dalam memperjuangkan hidup ditengah 
kesulitan hidup. Kami Mohon…

 Tuhan dengarkanlah doa umat-Mu 

4. Bagi kita semua.

 Allah Bapa Mahakasih teguhkanlah iman, harapan dan kasih kami berkat 
kedatangan Kristus, Putra-Mu, agar hidup dan karya kami semakin 
menjadi berkat bagi sesama. Kami Mohon…

 Tuhan dengarkanlah doa umat-Mu.

I Allah Bapa kami, dengarkanlah kiranya ungkapan hati putra-putri-Mu 
yang selalu berharap kepada-Mu, sumber keselamatan kami. Demi Kristus 
Tuhan dan Pengantara kami. 

U Amin 

LITURGI EKARISTI
Umat Duduk

19.  Komentator: 

Bapa Ibu, Saudara/i, umat beriman yang terkasih dalam Kristus…
 Kita memasuki Liturgi Ekaristi. Karna cinta kepada manusia, Allah 
mengurbankan anak-Nya kepada dunia. Dengan mempersembahkan diri-
Nya Kristus telah menebus dunia. Karena itu, marilah bersama para isi 
surga dan dunia, kita membuka hati dan mempersembahkan diri kepada 
bayi Yesus di kandang sambil menyanyikan madah penuh sukacita.

21.  Perarakan Bahan Persembahan (Diiringi lagu/tarian)         Umat Duduk

22.  Lagu Persembahan

23.  Doa Persiapan Persembahan

I Allah Bapa kami, terimalah persembahan kami, lambang syukur dan cinta 
kasih kami kepada-Mu yang telah lebih dahulu mencintai kami dalam diri 
Yesus Kristus, Putra-Mu yang menjelma. Dialah Tuhan dan pengantara 
kami.

U Amin.
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  I Ya Allah, kami mohon, sudilah memberkati dan menerima persembahan 
kami ini sebagai persembahan yang sempurna, yang benar, dan yang 
berkenan pada-Mu, agar bagi kami menjadi Tubuh dan Darah Putra-Mu 
terkasih, Tuhan kami, Yesus Kristus.

 Putra Altar membunyikan lonceng/gong.

I  Pada hari sebelum menderita Ia mengambil roti dengan tangan-Nya yang 
kudus dan mulia, dan sambil menengadah kepada-Mu, Allah Bapa-Nya 
yang mahakuasa, Ia mengucap syukur dan memuji Dikau, memecah-
mecahkan roti itu, dan memberikannya kepada murid-murid-Nya seraya 
berkata:

 Terimalah dan makanlah: 
 Inilah Tubuh-Ku yang diserahkan bagimu.  
    
 Demikian pula, sesudah perjamuan, Ia mengambil piala yang luhur dengan 

tangan-Nya yang kudus dan mulia. Sekali lagi Ia mengucap syukur dan 
memuji Dikau lalu memberikan piala itu kepada murid-murid-Nya seraya 
berkata:

   

 Terimalah dan minumlah: Inilah piala Darah-Ku, darah perjanjian baru 
dan kekal, yang ditumpahkan bagimu dan bagi banyak orang demi 
pengampunan dosa. Lakukanlah ini untuk mengenangkan Daku. 

     

I Oleh karena itu, ya Bapa, kami, hamba-Mu, dan juga umat-Mu yang kudus 
mengenangkan Kristus, Putra-Mu, Tuhan kami: penderitaan-Nya yang 
menyelamatkan, kebangkitan-Nya dari alam maut, dan juga kenaikan-
Nya yang mulia ke surga. 

       
 Dari anugerah-anugerah yang telah Engkau berikan kepada kami, ya Allah, 

yang mahamulia, kami mempersembahkan kepada-Mu, kurban yang 
murni, kurban yang suci, kurban yang tak bernoda, roti suci kehidupan 
abadi dan piala keselamatan kekal. 

 Sudilah memandang persembahan ini dengan hati yang rela dan wajah 
berseri; dan sudilah menerimanya seperti Engkau berkenan menerima 
persembahan hamba-Mu Habel dan kurban leluhur kami Abraham dan 
seperti Engkau berkenan menerima kurban suci dan tak bernoda yang 
dipersembahkan kepada-Mu oleh Melkisedek, Imam Agung-Mu.
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5.  Kudus

6. Doa Syukur Agung I        

Umat berlutut 
I  Ya Bapa yang mahamurah, dengan rendah hati kami mohon demi Yesus 

Kristus, Putra-Mu, Tuhan kami: Sudilah menerima dan memberkati (+) 
pemberian ini, persembahan ini, kurban kudus yang tak bernoda ini. 
Kami mempersembahkan kepada-Mu pertama-tama untuk Gereja-Mu 
yang kudus dan katolik. Semoga Engkau memberikan kepadanya damai, 
perlindungan, persatuan, dan bimbingan di seluruh dunia bersama hamba-
Mu Paus kami... dan Uskup kami ... serta semua orang yang menjaga dan 
menumbuhkan iman katolik, sebagaimana kami terima dari para rasul.

   
I  Ingatlah, ya Tuhan, akan hamba-hamba-Mu... yang meminta doa kami; 

dan semua orang yang berhimpun di sini, yang iman dan baktinya Engkau 
kenal dan Engkau maklumi; bagi mereka, kurban ini kami persembahkan 
kepada-Mu. Ingatlah juga akan mereka yang mempersembahkan kepada-
Mu kurban pujian ini bagi dirinya sendiri dan bagi kaum kerabatnya 
untuk penebusan jiwa mereka, untuk keselamatan dan kesejahteraan yang 
mereka harapkan dari-Mu, ya Allah yang benar, hidup dan kekal.

   
  Dalam persatuan dengan seluruh Gereja, kami merayakan hari yang amat 

suci ini, saat Penyelamat dunia dilahirkan oleh Santa Perawan Maria; juga, 
kami mengenang dan menghormati: terutama Santa Maria, tetap perawan 
mulia, Bunda Yesus Kristus, Tuhan dan Allah kami,

    

 Santo Yusuf, suaminya, serta para rasul dan para martir-Mu yang bahagia, 
Petrus dan Paulus, Andreas (Yakobus dan Yohanes, Tomas, Yakobus 
dan Filipus, Bartolomeus dan Matius, Simon dan Tadeus: Linus, Kletus, 
Klemens dan Sikstus, Kornelius dan Siprianus, Laurensius dan Krisogonus, 
Yohanes dan Paulus, Kosmas dan Damianus) dan semua orang kudus-Mu. 
Atas jasa dan doa mereka, lindungilah dan tolonglah kami dalam segala 
hal. Demi Kristus, Tuhan kami.

U Amin.
  
I  Maka kami mohon, ya Tuhan, sudilah menerima persembahan kami, 

hamba-hamba-Mu, dan persembahan seluruh keluarga-Mu ini: bimbinglah 
jalan hidup kami dalam damai-Mu, luputkanlah kami dari hukuman kekal 
dan terimalah kami dalam kawanan para pilihan-Mu. Demi Kristus, Tuhan 
kami.   

U Amin.  
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24. Prefasi Natal I                         Umat Berdiri

I Tuhan bersamamu
U  Dan bersama rohmu
I  Marilah mengarahkan hati kepada Tuhan
U  Sudah kami arahkan
I  Marilah bersyukur kepada Tuhan, Allah kita
U  Sudah layak dan sepantasnya
I  Sungguh layak dan sepantasnya, ya Bapa yang kudus, Allah yang kekal dan 

kuasa, bahwa di mana pun juga kami senantiasa bersyukur kepada-Mu. 
Sebab ketika Sabda-Mu menjadi manusia Engkau memancarkan di hadapan 
kami keagungan-Mu yang tak terperikan. Engkaulah, Allah yang tak 
kelihatan, kini dapat kami kenal dalam diri Putra-Mu, Juru Selamat kami. 
Kabut yang meliputi hati dan budi ditembus sinar surgawi. Maka terbukalah 
cakrawala baru sehingga kini kami dapat mendambakan kasih karunia dan 
penyelamatan-Mu yang tadinya tak terbayangkan. Dari sebab itu, kami 
mengumandangkan kidung kemuliaan bagi-Mu bersama para malaikat dan 
seluruh laskar surgawi yang tak henti-hentinya bernyanyi :

25. Kudus

26. Doa Syukur Agung III                                                                  Umat Berlutut

I  Sungguh kuduslah Engkau, ya Bapa. Segala ciptaan patut memuji Engkau. 
Sebab, dengan pengantaraan Putra-Mu, Tuhan kami Yesus Kristus, 
dan dengan daya kekuatan Roh Kudus, Engkau menghidupkan dan 
menguduskan segala sesuatu. Tak henti-hentinya Engkau menghimpun 
umat-Mu sehingga dari terbitnya matahari sampai terbenamnya di seluruh 
bumi dipersembahkan kurban yang murni untuk memuliakan nama-Mu.

 Maka kami mohon, ya Bapa, sudilah menguduskan persembahan ini dengan 
Roh-Mu agar bagi kami menjadi Tubuh dan (X) Darah Putra-Mu terkasih, 
Tuhan kami, Yesus Kristus, yang menghendaki kami merayakan misteri ini.

 Sebab pada malam Ia dikhianati, Yesus mengambil roti. Ia mengucap syukur 
dan memuji Dikau, memecah-mecahkan roti itu, dan memberikannya 
kepada murid-murid-Nya seraya berkata:

 Terimalah dan makanlah: Inilah Tubuh-Ku yang diserahkan bagimu  

     
Demikian pula, sesudah perjamuan, Yesus mengambil piala. Sekali lagi Ia 
mengucap syukur dan memuji Dikau lalu memberikan piala itu kepada 
murid-murid-Nya seraya berkata:



8

Panduan Misa Natal & Oktaf Natal 2016

   Terimalah dan minumlah: Inilah piala Darah-Ku, Darah perjanjian 

baru dan kekal, yang ditumpahkan bagimu dan bagi banyak orang demi 

pengampunan dosa. Lakukanlah ini untuk mengenangkan Daku.  

26.  Aklamasi Anamnesis

I  Sungguh agung misteri iman kita
U Tuhan, penebus dunia, dengan salib dan kebangkitan-Mu, Engkau 

membebaskan manusia. Selamatkanlah kami umat-Mu. 
I  Bapa, kami mengenangkan sengsara Putra-Mu yang menyelamatkan, 

kebangkitan-Nya yang mengagumkan, dan kenaikan-Nya ke surga. Sambil 
mengharapkan kedatangan-Nya kembali dengan penuh syukur kami 
mempersembahkan kepada-Mu kurban yang hidup dan kudus ini. Kami 
mohon, pandanglah persembahan Gereja-Mu ini dan indahkanlah kurban 
yang telah mendamaikan kami dengan Dikau.

I  Kuatkanlah kami dengan Tubuh dan Darah-Nya, penuhilah kami dengan 
Roh Kudus-Nya, agar kami sehati dan sejiwa dalam Kristus. Semoga kami 
disempurnakan oleh-Nya menjadi suatu persembahan abadi bagi-Mu 
agar kami pantas mewarisi kebahagiaan surgawi bersama dengan pilihan-
Mu, terutama bersama Santa Perawan Maria, Bunda Allah, Santo Yusuf 
suaminya, para rasul-Mu yang kudus dan para martir-Mu yang jaya, dan 
bersama (Santo/a... serta) semua orang kudus yang selalu mendampingi dan 
menolong kami.

I  Ya Bapa, semoga berkat kurban yang mendamaikan ini, damai sejahtera dan 
keselamatan semakin dirasakan di seluruh dunia.

I  Kuatkanlah iman dan cinta kasih Gereja-Mu yang kini masih berziarah di 
bumi ini bersama hamba-Mu, Paus kami ...., Uskup kami...., serta semua 
uskup, para imam, diakon, serta semua pelayan umat, dan seluruh umat 
kesayangan-mu.

I  Dengarkanlah doa-doa umat-Mu yang Engkau perkenankan berhimpun di 
sini. Demi kerahiman dan kasih setia-Mu, ya Bapa, persatukanlah semua 
anak-Mu di manapun mereka berada.

I Terimalah dengan rela ke dalam kerajaan-Mu: saudara-saudari kami dan 
semua orang yang berkenan pada-Mu, yang telah beralih dari dunia ini.

I  Kami berharap agar bersama mereka kami pun menikmati kemuliaan-Mu 
selama-lamanya dengan pengantaraan Kristus, Tuhan kami. Sebab melalui 
Dialah Engkau melimpahkan segala yang baik kepada dunia.

I  Dengan pengantaraan Kristus, bersama Dia dan dalam Dia, bagi-Mu, Allah 
Bapa yang mahakuasa, dalam persekutuan dengan Roh Kudus, segala 
hormat dan kemuliaan sepanjang segala masa.

U  Amin. 
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II. LITURGI EKARISTI

1. Persiapan Persembahan

2. Lagu Persiapan Persembahan

3. Doa Persiapan Persembahan

I  Berdoalah, Saudara-saudari, supaya persembahanku dan persembahanmu 
berkenan pada Allah, Bapa yang mahakuasa.

U  Semoga persembahan ini diterima demi kemuliaan Tuhan dan keselamatan 
kita serta seluruh umat Allah yang kudus.

I  Ya Allah Yang Maharahim, Engkau berkenan memulai segala yang baik dan 
menyempurnakannya. Kami mohon, bantulah kami yang dengan gembira 
merayakan pesta Santa Maria Bunda Allah, agar kami bermegah atas awal 
karunia-Mu dan bersukacita atas kepenuhannya. Dengan pengantaraan 
Kristus, Tuhan kami. 

U  Amin.
I Ya Allah yang maharahim, Engkau berkenan memulai segala yang baik dan 

menyempurnakannya. Kami mohon, bantulah kami yang dengan gembira 
merayakan pesta Santa Maria Bunda Allah, agar kami bermegah atas awal 
karunia-Mu dan bersukacita atas kepenuhannya. Dengan pengantaraan 
Kristus Tuhan kami. 

U  Amin

4.  Doa Syukur Agung 

Prefasi Santa Perawan Maria I (Bunda yang Tetap Perawan)   

Umat berdiri
I  Tuhan bersamamu
U  Dan bersama rohmu
I  Marilah mengarahkan hati kepada Tuhan
U  Sudah kami arahkan
I  Marilah bersyukur kepada Tuhan Allah kita
U  Sudah layak dan sepantasnya
I  Sungguh layak dan sepantasnya, ya Bapa yang kudus, Allah yang kekal dan 

kuasa, bahwa di mana pun juga kami senantiasa bersyukur kepada-Mu. 
Khususnya pada hari raya Santa Perawan Maria Bunda Allah ini, pantaslah 
kami memuji dan memuliakan Dikau. Sebab ia telah mengandung Putra 
Tunggal-Mu karena kuasa Roh Kudus. Dia yang tetap perawan mulia 
memancarkan terang abadi bagi dunia, yakni Yesus Kristus, Tuhan kami. 
Dengan pengantaraan Kristus itu pula, para malaikat memuji keagungan-
Mu bersama segenap kuasa surga. Kami pun ingin memadu suara dengan 
mereka, dan melambungkan pujian dengan bernyanyi:
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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. Dan ketika genap delapan hari 
dan Ia harus disunatkan, Ia diberi nama Yesus, yaitu nama yang disebut 
oleh malaikat sebelum Ia dikandung ibu-Nya

I Berbahagialah orang yang mendengarkan Sabda Tuhan, dan tekun 
melaksanakannya.

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

6.  Homili

7.  Syahadat - Aku Percaya

8.  Doa Umat

I  Allah Bapa berkenan tinggal bersama kita di dalam diri Kristus Putra-
Nya. Marilah kita haturkan doa-doa kita kepada-Nya agar selalu siap sedia 
menyambut kedatangan-Nya seperti Bunda Maria.

P  Bagi Gereja

 Ya Bapa, semoga Gereja-Mu menjadi ibu yang penuh kasih serta pelabuhan 
yang aman sentosa bagi siapa pun yang sedang menghadapi kesulitan dan 
tersesat. Kami mohon...

P  Bagi Nusa dan Bangsa

 Ya Bapa, berkatilah nusa dan bangsa kami satu tahun mendatang agar 
dapat berhasil mengusahakan keamanan, kedamaian, dan kesejahteraan 
umum. Kami mohon...

P  Bagi Anak-anak dan orang tua.

 Ya Bapa, dampingilah anak-anak kami untuk selalu bertumbuh sesuai 
dengan kehendak-Mu, sehingga karya kasih-Mu semakin diwartakan dan 
nama-Mu semakin dimuliakan.Marilah kita mohon.............

P  Bagi Kita Semua

 Ya Bapa, dampingilah kami agar dalam tahun ini kami berhasil maju dalam 
menaruh belaskasihan kepada sesama.Marilah kita mohon.............

I Allah Bapa kami, semoga doa dan pertolongan Bunda Maria yang Kau 
perkenankan mengandung Allah manusia, selalu Kauindahkan bagi 
kepentingan dan kebaikan kami. Demi Kristus Tuhan dan Pengantara 
kami.

U Amin.
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27. Menyambut Tuhan : Bapa Kami dan Salam Damai    Umat Berdiri

I Atas petunjuk Penyelamat kita dan menurut ajaran ilahi, maka beranilah 
kita berdoa :

28. Bapa Kami

29. Embolisme

I Ya Bapa, dimuliakanlah namaMu dalam pekerjaan dan pergaulan kami 
setiap hari, dalam keluarga dan masyarakat kami. Bantulah kami supaya 
selalu berusaha menjadikan hidup kami suatu pujian bagi namaMu sambil 
mengharapkan kedatangan penyelamat kami, Yesus Kristus.

U Sebab Engkaulah raja yang mulia dan berkuasa untuk selama-lamanya.
I Putera Allah lahir membawa harapan akan kehidup¬an baru yang sungguh 

nyata di tengah-tengah kita, dan damai pun merekah di setiap sudut hati 
umat manusia di bumi ini. Maka, damai Tuhan Yesus Kristus selalu beserta 
kita. 

U Sekarang dan selama-lamanya.

30. Lagu “Salam Damai” 

  Salam damai, salam damai, salam, salam.
  Damai Kristus Kristus besertamu, salam, salam.

I Saudara-saudari terkasih, Yesus Kristus adalah Sang Emmanuel, 
perwujudan Allah yang menyertai manusia dalam segala peristiwa 
hidupnya. Keselamatan Allah terwujud di dalam diri-Nya dan segala 
sesuatu dibarui di dalam diri-Nya pula. Maka, berbahagialah kita yang 
pada malam ini diundang ke perjamuan-Nya.

I / U Ya Tuhan, saya tidak pantas Tuhan datang pada saya, tetapi bersabdalah 
saja, maka saya akan sembuh.

30. Doa Damai

I Tuhan telah menganugerahkan sukacita sejati kepada kita umatnya. Ia 
adalah sang Juru Selamat yang rela merendahkan diriNya demi keselamatan 
kita. Kedatangan-Nya adalah harapan kedamaian yang menjadi nyata. 
Oleh karena itu, marilah kita memohon damai kepada-Nya: 

 Tuhan Yesus Kristus janganlah memperhitungkan dosa kami tetapi 
perhatikanlah iman Gereja-Mu supaya kami hidup bersatu dengan rukun 
sesuai dengan kehendak-Mu, sebab Engkaulah pengantara kami kini dan 
sepanjang masa.

U Amin
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31. Anak Domba Allah

32. Persiapan Komuni                      Umat Berlutut

33. Ajakan menyambut Komuni

I  Inilah Anak Domba Allah, yang menghapus dosa dunia. Berbahagialah 
kita yang diundang ke perjamuan-Nya

U Ya Tuhan, saya tidak pantas, Engkau datang kepada saya, tetapi bersabdalah 
saja, maka saya akan sembuh.

34. Komuni

35. Doa Penutup

I Marilah Berdoa,
 Ya Allah, kami telah disemangati oleh perayaan menjelang kelahiran Putra 

Tunggal-Mu. Berilah kami kekuatan baruberkat makanan dan minuman 
dri misteri surgawi ini. Dengan pengantaraan Kristus Tuhan kami, yang 
hidup dan berkuasa sepanjang segala masa.

U Amin.
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Solo :

1.  Kiranya Allah mengasihani dan memberkati kita, kiranya Ia menyinari kita 
dengan wajah-Nya. Kiranya jalan-Mu dikenal di bumi, dan keselamatan-Mu 
di antara segala bangsa.

2.  Kiranya suku-suku bangsa bersukacita dan bersorak-sorai sebab Engkau 
memerintah bangsa-bangsa dengan adil, dan menuntun suku-suku di atas 
bumi.

3.  Kiranya bangsa-bangsa bersyukur kepada-Mu, ya Allah, kiranya bangsa-
bangsa semuanya bersyukur kepada-Mu. Allah memberkati kita; kiranya 
segala ujung bumi takwa kepada-Nya!

3.  Bacaan II, Galatia 4:4-7

L Allah mengutus Anak-Nya yang lahir dari seorang perempuan
L 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

 Demikianlah Sabda Tuhan
U Syukur Kepada Allah

4. Bait Pengantar Injil

P Alleluya, alleluya, alleluya
Ayat.  
Dahulu Allah berkata kepada leluhur kita dengan perantaraan para nabi; kini Ia 

bersabda kepada kita dengan perantaraan Putra-Nya.  
 
5.  Bacaan Injil, Lukas 2:16-21

I  Tuhan bersamamu
U  Dan bersama rohmu
I  Inilah Injil Yesus Kristus menurut Lukas
U  Dimuliakanlah Tuhan.Inilah Injil Yesus Kristus menurut Lukas

 Mereka mendapati Maria, Yusuf, dan si bayi. Pada hari kedelapan, Ia diberi 
nama Yesus.

 Setelah mendengar berita kelahiran penyelamat dunia, para gembala cepat-
cepat berangkat ke Betlehem, dan mendapati Maria dan Yusuf serta bayi 
yang terbaring di dalam palungan. Ketika melihat bayi itu, para gembala 
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dan mengangkat kami menjadi putra dan putri Allah Bapa serta Bunda 
Maria.

K.  Tuhan, kasihanilah kami
U.  Tuhan, kasihanilah kami.   

I.  Semoga Allah yang mahakuasa mengasihani kita, mengampuni dosa kita 
dan mengantar kita ke hidup yang kekal.

U.  Amin.

6. Kyrie

7. Gloria

8. Doa Pembukaan

I Marilah kita berdoa…..(hening sejenak)
 Ya Allah, Engkau memberikan anugerah keselamatan abadi kepada 

umat manusia dengan bantuan doa Santa Perawan Maria. Maka kami 
mohon, semoga kami merasakan pertolongannya karena melalui dia 
kami diperkenankan menerima Putra-Mu, sumber kehidupan kami, yang 
bersama dengan Dikau dalam persatuan Roh Kudus, hidup dan berkuasa, 
Allah sepanjang segala masa.

U Amin.

II. LITURGI SABDA

1.  Bacaan I, Bilangan 6:22-27

L Mereka akan meletakkan nama-Ku atas orang Israel; maka Aku akan 
memberkati mereka

L Pembacaan dari Kitab Bilangan

 Sekali persistiwa TUHAN ber! rman 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 sejahtera. Demikianlah harus mereka meletakkan 
nama-Ku atas orang Israel, maka Aku akan memberkati mereka.

 Demikianlah Sabda Tuhan
U Syukur Kepada Allah

2.  Mazmur Tanggapan/Lagu Antarbacaan

Re  ren: 

Berbelas kasihlah Tuhan dan adil, Allah kami adalah rahim
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RITUS PENUTUP

35.  Pengumuman-pengumuman                                             Umat Duduk

36.  Berkat Meriah dan Perutusan

I Tuhan sertamu.
U Dan sertamu juga.
I Semoga, Allah Bapa yang telah memulai karya penyelamatanNya dalam 

diri saudara, akan menyelesaikannya pula dalam hidup saudara.
U Amin.
I Semoga, Putera Allah yang berkenan lahir dan hadir dalam hidup saudara, 

akan membuat hidup saudara sebagai kabar sukacita bagi sesama.
U Amin.
I Semoga, Roh Kudus Allah yang senantiasa membimbing saudara, akan 

memberikan segala rahmat yang saudara butuhkan dalam hidup ini. 
U Amin.
I  Dan semoga kita semua diberkati oleh Allah yang mahakuasa: (†) Bapa, 

dan Putera, dan Roh Kudus.
U Amin.
I Perayaan iman kita sudah selesai. Marilah kita wartakan lahirnya Sang 

Penyelamat kepada segala bangsa. 
U Syukur kepada Allah.

37.  Nyanyian Penutup
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MISA HARI RAYA NATAL 

25 DESEMBER 2016

1. Komentar:

 Bapa/ibu, Saudara/i yang terkasih dalam Kristus,
 Surga dan bumi bergema menyambut lahirnya sang Juru Selamat. 
Semua umat kristiani seluruh dunia penuh sukacita menyambut-Nya. Natal 
bagi kita memiliki arti yang sangat penting, yakni kita sedang menyambut 
Sang Sabda yang menjadi manusia. Sang Sabda itu telah sungguh-sungguh 
hadir di tengah kita pada zaman ini. Karena itu, perayaan Natal baru 
memiliki arti kalau kita bersedia memberi dan membuka hati kita menjadi 
Betlehem yang layak bagi kelahiran Kristus, dan menjadi serupa dengan 
Dia. 
 Agar perayaan Natal hari ini menjadi sungguh-sungguh bermakna, 
marilah kita membuka hati kita masing-masing sembari menyanyikan 
lagu pembukaan dengan penuh khidmat.

RITUS PEMBUKA

2.  Lagu Pembuka : Koor     Umat Berdiri
3.  Tanda Salib 

I † Dalam Nama Bapa dan Putera dan Roh Kudus
U Amin

4.  Salam dan Kata Pembuka

I Semoga Tuhan senantiasa membimbing dan menuntun hidup kita, 
melimpahkan rahmat sukacita dan karunia kebaikan Allah kepada kita 
sekalian.

U Sekarang dan selama-lamanya.

5.  Pernyataan Tobat

I Tuhan Yesus Kristus, Engkaulah Putra Allah, yang sudi menjadi manusia 
agar dapat mengangkat kami menjadi anak-anak Allah.

 Tuhan, Kasihanilah kami.
U Tuhan, Kasihanilah kami
I Engkaulah Putra Allah, sudi lahir di kandang hewan, merendahkan diri 

sama seperti kami.
 Kristus, Kasihanilah kami
U Kristus Kasihanilah Kami
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MISA TAHUN BARU

01 JANUARI 2017

I.   RITUS PEMBUKA

1.   Komentar Pembukaan

 Bapak/Ibu/Sdra/i yang terkasih dalam Kristus.
 Hari ini, 1 Januari 2017, kembali kita menginjak kaki di garis star 2017 dan 

siap barpacu dalam segala misteri tahun yang baru ini.
 Hari ini juga kita merayakan Hari Raya Maria Bunda Allah. Seturut teladan 

Bunda Maria, yang membuka diri terhadap rahmat ketika diangakat 
menjadi Bunda Penyelamat, hendaknya kita mempersilahkan Kristus 
berkembang di dalam diri kita dengan menerima-Nya sacara penuh 
iman.

 Di awal 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 pembuka.

2. Lagu Pembuka         

 Umat berdiri
3. Tanda Salib

I. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus
U. Amin
I. Rahmat Tuhan kita Yesus Kristus, cinta kasih Allah, dan persekutuan Roh 

Kudus bersamamu
U. Dan bersama rohmu

4. Pengantar

5. Seruan Tobat

I.  Tuhan Yesus Kristus, Engkaulah Putra Allah yang menjadi manusia, Putra 
Bunda Maria yang suci dan tak bernoda.

K.  Tuhan, kasihanilah kami
U.  Tuhan, kasihanilah kami
I.  Engkaulah Putra Allah, yang dilahirkan oleh Bunda Maria di gua Betlehem 

yang amat sederhana.
K.  Kristus, kasihanilah kami
U.  Kristus, kasihanilah kami
I.  Engkaulah Putra Allah, yang datang guna menyelamatkan umat manusia 
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I Semoga Tuhan menganugerahi damai ke atas bumi dan berkenan akan 
amal bhakti  saudara/i  sekalian

U Amin
I Semoga saudara/i sekalian dilindungi dan dibimbing oleh Allah Yang 

Maha Kuasa, (†) BAPA  DAN PUTRA DAN ROH KUDUS.
U Amin

4.  Lagu Penutup

13

Panduan Misa Natal & Oktaf Natal 2016

I Engkaulah Putra Allah, yang sudi menjadi bayi lemah, di bedung kain 
lampindan dibaringkan di palungan. 

 Tuhan, Kasihanilah kami.
U Tuhan, Kasihanilah kami.

6.  Kyrie : Koor

7.  Kemuliaan : Koor

8.  Doa Pembukaan

I Marilah kita berdoa (hening sejenak)
 Ya Allah, secara mengagumkan Engkau menciptakan manusia dengan 

martabat yang luhur, dan secara lebih mengagumkan lagi Engkau 
membaruinya. Kami mohon perkenankanlah kami ikut serta dalam 
keilahian Kristus yang sudah berkenan menjadi manusia seperti kami. 
Dialah Tuhan, Pengantara kami, yang bersama dengan Dikau dalam 
persatuan Roh Kudus, hidup dan berkuasa, Allah, sepanjang segala masa.

U Amin.

II. LITURGI  SABDA

1.  Bacaan I (Yes 52:7-10)                    Umat duduk
L  ”Segala ujung bumi melihat keselamatan yang datang dari Allah kita .”
L  Pembacaan dari Kitab Nabi Yesaya    

O betapa indah kelihatan dari puncak bukit-bukit kedatangan bentara 
yang mengabarkan berita damai dan memberitakan kabar baik; yang 
mengabarkan berita selamat dan berkata kepada Sion, “Allahmu meraja!” 
Dengarlah suara orang-orang yang mengawal engkau: Mereka bersorak-
sorai serempak. Sebab dengan mata kepala sendiri mereka melihat 
bagaimana Tuhan kembali ke Sion. Bergembiralah, bersorak-sorailah 
bersama-sama, hai reruntuhan Yerusalem! Sebab Tuhan telah menghibur 
umat-Nya. Ia telah menebus Yerusalem. Tuhan telah menunjukkan tangan-
Nya yang kudus di depan mata semua bangsa; maka segala ujung bumi 
melihat keselamatan yang datang dari Allah kita.

 Demikianlah sabda Tuhan.

U Syukur Kepada Allah 

3.  Mazmur Antarbacaan : Koor + umat

 Hendaklah langit bersukacita dan bumi bersorak-sorai di hadapan wajah 
Tuhan kar’na Ia sudah datang.



14

Panduan Misa Natal & Oktaf Natal 2016

Mazmur:

Nyanyikanlah lagu baru bagi Tuhan, sebab Ia telah melakukan karya-1. 
karya yang ajaib; keselamatan telah dikerjakan oleh tangan kanan-Nya, 
oleh lengan-Nya yang kudus.
Tuhan telah memperkenalkan keselamatan yang datang dari pada-Nya, 2. 
Ia telah menyatakan keadilan-Nya di antara para bangsa. Ia ingat akan 
kasih dan kesetiaan-Nya terhadap kaum Israel.
Segala ujung bumi telah melihat keselamatan yang datang dari Allah 3. 
kita. Bersorak-sorailah bagi Tuhan, hai seluruh bumi, bergembiralah 
dan bermazmurlah.
Bermazmurlah bagi Tuhan dengan kecapi, dengan kecapi dan lagu 4. 
merdu; dengan na" ri dan sangkakala yang nyaring bersorak-sorailah di 
hadapan Raja, yakni Tuhan.

4.  Bacaan II  : Ibr 1:1-6

L  ”Allah berbicara kepada kita dengan perantaraan Anak-Nya”

L Pembacaan dari Surat kepada Orang Ibrani:
  

Saudara-saudara, pada zaman dahulu Allah berulangkali dan dalam 
pelbagai cara berbicara kepada nenek moyang kita dengan perantaraan para 
nabi. Tetapi pada zaman akhir ini Allah telah berbicara kepada kita dengan 
perantaraan Anak-Nya. Anak-Nya itulah yang ditetapkan-Nya sebagai 
yang berhak menerima segala yang ada. Oleh Dialah Allah menjadikan 
alam semesta. Dialah cahaya kemuliaan Allah dan gambar wujud Allah. 
Dialah yang menopang segala yang ada dengan sabda-Nya yang penuh 
kekuasaan. Dan setelah berhasil mengadakan penyucian dosa, Ia duduk di 
sebelah kanan Yang Mahabesar di tempat yang tinggi. Ia jauh lebih tinggi 
daripada malaikat-malaikat sebagimana nama yang dikaruniakan kepada-
Nya jauh lebih indah daripada nama mereka. Karena kepada siapakah di 
antara malaikat-malaikat itu Allah pernah berkata, “Anak-Kulah Engkau! 
Pada hari ini Engkau telah Kuperanakkan” Atau pun: “Aku akan menjadi 
Bapa-Nya, dan Ia menjadi Anak-Ku”. Lagipula, ketika mengantar Anak-
Nya yang sulung ke dunia, Allah berkata, “Semua malaikat Allah harus 
menyembah Dia.”

 Demikianlah Sabda Tuhan

U Syukur kepada Allah
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II. LITURGI EKARISTI

1.  Persiapan Persembahan

 a) Persembahan
 b) Lagu Persembahan
 c) Doa Persembahan

2. Doa Syukur Agung

 a) Prefasi
 b) Lagu Kudus
 c) Konsekrasi/Kisah Institusi

3.  Bapa Kami

4.  Embolisme

5.  Doa Damai dan Salam Damai

6.  Anak Domba Allah

7.  Komuni

III. PENUTUP
1. Doa Penutup

I Allah Bapa yang maha kuasa, dengan pelbagai bantuan Engkau memimpin 
umat-Mu, sehinggah 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….

2.  Ucapan Selamat Tahun Baru Oleh Pastor Paroki

3.  Berkat dan Pengutusan

I Saudara/i terkasih, Yesus Kristus telah lahir di tengah kita. Kegelapan 
hidup yang tidak menentu telah dihalauNya dan cahaya baru bersinar atas 
dunia dan dalam hati kita sekalian. Dari sebab itu marilah kita mengakhiri 
perayaan suci ini dengan memohon berkat Tuahn.

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

U Amin
I Semoga Tuhan menjadikan saudara/i sekalian pewartaan kabar sukacita 

yang  menyelamatkan
U Amin
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I.   LITURGI SABDA

1. Bacaan I, 1 Yoh 2:18-21

2.  Mazmur Tanggapan/Lagu antarbacaan

3.  Bait Pengantar Injil

4.  Injil. Yohanes 1:1-18

5.  Homili

6.  Aku Percaya

7.  Doa Umat

I Marilah kita sebagai satu keluarga besar berdoa kepada Allah Bapa kita 
bersama:

P Bagi Gereja Kristus

 Ya Bapa, perkenankanlah Gereja berkembang menjadi keluarga besar, di 
mana cinta kasih dan hormat terhadap tanggung jawab sesama menjadi 
ciri-cirinya yang khas. Marilah kita mohon....

P Bagi Bangsa dan Negara

 Ya Bapa, curahkanlah Roh-Mu kepada pimpinan bangsa kami agar dapat 
mengusahakan perdamaian dan kesejahteraan umum bagi seluruh rakyat 
Indonesia tanpa pilih kasih….Marilah kita mohon....

P Bagi Pimpinan Gereja kita

 Ya Bapa, curahkanlah Roh-Mu atas pimpinan Gereja kami agar dapat 
menghantar umat-Mu kepada persekutuan yang sejati…..Marilah kita 
mohon....

P Bagi Kita Sekalian

 Ya Bapa, terimalah syukur kami di akhir tahun ini, bimbinglah kami di 
tahun yang baru, tahun yang penuh rahasia…..Marilah kita mohon....

I Allah Bapa kami yang maha baik, demikianlah permohonan kami 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
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5. Bait Pengantar Injil 
Imam didampingi ajuda pembawa lilin turun dari altar menuju ke pintu masuk untuk 
mengambil Kitab Suci, sedangkan ajuda dupa ke Sakaristi untuk mengambil dupa 
Ajuda pembawa lilin berdiri di depan mimbar sabda dan ajuda dupa menyiapkan 
dupa.

S Alleluia
U Alleluia
I Hari ini cahaya gemilang turun ke dunia, dan fajar suci menyinari kita; 

marilah kita menyembah Tuhan, hai semua bangsa.
U Alleluia

6. Bacaan Injil (Yoh 1:1-18) 

I Tuhan bersamamu
U Dan bersama rohmu
I Inilah Injil Yesus Kristus menurut Yohanes
U Terpujiah Kristus
I Firman telah menjadi manusia

 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 suatupun 
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. Terang 
yang sesungguhnya, yang menerangi setiap orang, sedang datang ke 
dalam dunia. Ia telah ada di dalam dunia dan dunia dijadikan oleh-Nya, 
tetapi dunia tidak mengenal-Nya. Ia datang kepada milik kepunyaan-
Nya, tetapi orang-orang kepunyaan-Nya itu tidak menerima-Nya. Tetapi 
semua orang yang menerima-Nya diberi-Nya kuasa supaya menjadi 
anak-anak Allah, yaitu mereka yang percaya dalam nama-Nya; orang-
orang yang diperanakkan bukan dari darah atau dari daging, bukan pula 
secara jasmani oleh keinginan seorang laki-laki, melainkan dari Allah. 
Firman itu telah menjadi manusia, dan diam di antara kita, dan kita telah 
melihat kemuliaan-Nya, yaitu kemuliaan yang diberikan kepada-Nya 
sebagai Anak Tunggal Bapa, penuh kasih karunia dan kebenaran. Yohanes 
memberi kesaksian tentang Dia dan berseru, katanya: “Inilah Dia, yang 
kumaksudkan ketika aku berkata: Kemudian dari padaku akan datang 
Dia yang telah mendahului aku, sebab Dia telah ada sebelum aku.” Karena 
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dari kepenuhan-Nya kita semua telah menerima kasih karunia demi kasih 
karunia; sebab hukum Taurat diberikan oleh Musa, tetapi kasih karunia 
dan kebenaran datang oleh Yesus Kristus. Tidak seorangpun yang pernah 
melihat Allah; tetapi Anak Tunggal Allah, yang ada di pangkuan Bapa, 
Dialah yang menyatakan-Nya. 

I  Berbahagialah orang yang mendengarkan sabda Tuhan dan tekun 
melaksanakannya

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

7. Homili                                   Umat duduk
8. Aku Percaya                    Umat berdiri

9. Doa Umat

I Allah Bapa berkenan tinggak di antara kita dan mengangkat kita sebagai 
putra dan putri-Nya yang terkasih. Marilah kita panjatkan doa-doa yang 
mengalir dari iman akan kasih-Nya yang teramat agung itu.

 Umat Menjawab: Dengarkanlah Umatmu

1.  Bagi Gereja

 Ya Bapa, semoga iman akan kedatangan dan perutusan Yesus Kristus, Putra-
Mu, memperbarui dan menyempurnakan Gereja-Mu dalam perjuangan 
mewartakan Kerajaan Allah cinta kasih-Mu di tengah dunia. Marilah kita 
mohon …

 Dengarkanlah Umatmu

2.  Bagi Perdamaian di antara umat manusia

 Ya Bapa, semoga kehadiran Putra-Mu di tengah-tengah kami menguatkan 
iman kami untuk terus berjuang dalam mencapai perdamaian, kebahagiaan, 
dan keadilan bagi seluruh umat manusia. Marilah kita mohon …

 Dengarkanlah Umatmu

3.  Bagi orang-orang lemah, miskin dan tersingkir

 Ya Bapa, semoga kelahiran Putra-Mu di gua Betlehem menguatkan iman 
dan harapan untuk membangkitkan semangat mereka yang lemah, miskin, 
dan tersingkir dalam perjuangan hidup mereka. Marilah kita mohon …

 Dengarkanlah Umatmu

4.  Bagi kita semua

 Ya Bapa, semoga perayaan Natal menggerakkan kami untuk semakin 
rela berbagi pengalaman hidup dan anugerah-Mu kepada mereka yang 
terbuang dan menderita. Marilah kita mohon …

 Dengarkanlah Umatmu
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MISA TUTUP TAHUN

31 DESEMBER 2016

I. PEMBUKAAN

1.  Komentar Pembukaan

 Bapak/Ibu/Sdra/I yang terkasih dalam Tuhan.
 Hari ini tanggal 31 Desember 2016, tak terasa kita telah berada di tabal 

batas tahun 2016. Dan bila hidup manusai laksana sebuah peziarahan, 
maka tradisi tutup tahun adalah saat kita berhenti sejenak untuk 
beristirahat dan melihat kembali perjalanan hidup kita. Pertama, kita mau 
menyadari bahwa Tuhanlah penyelenggara hidup ini. Tuhan bukan hanya 
tujuan peziarahan kita, Dia juga menyertai dan mendampingi hidup dan 
Perjalanan kita. Kedua kita mau berekonsiliasi dengan Tuhan, diri sendiri, 
sesama dan alam ciptaan lain. Kita menyadari bahwa dalam perjalanan itu 
kita sering tidak setia kepada Tuhan. Kita melalaikan kehadiran-Nya dan 
karena itu sering mengabaikan tujuan hidup kita. Berdamai dengan Tuhan 
membuat kita juga merasa berharga, dikasihi, dipelihara dan didampingi 
oleh-Nya. Inilah yang mendorong kita juga untuk mau mengulurkan 
tangan berkonsiliasi dengan sesama, tanpa mempersoalkan siapa yang 
bersalah,,karena kita pun telah menerima belas kasih Tuhan. Dan ketiga, 
kita mau bersyukur atas penyertaan dan penyelenggaraan Tuhan selama 
tahun 2016 ini.

 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

I Marilah berdoa….(hening sejenak)
 Allah Bapa Maha Kuasa dan kekal, Engkau menghendaki kelahiran Putera-

Mu Yesus Kristus menjadi dasar dan puncak iman kami. Bantulah kami 
agar dapat bersatu dengan Dia, sebab Dialah penyelamat umat manusia, 
yaitu Yesus kristus….

U Amin
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8. Persiapan Komuni                 Umat berlutut
9. Ajakan menyambut Komuni

I Saudara-saudari terkasih, Tuhan Yesus bersabda, “Akulah roti hidup; 
barangsiapa datang kepada-Ku, ia tidak akan lapar lagi, dan barangsiapa 
percaya kepada-Ku, ia tidak akan haus lagi.” Berbahagialah kita yang 
diundang ke perjamuan Tuhan. 

U Ya Tuhan, saya tidak pantas, Engkau datang kepada saya, tetapi bersabdalah 
saja, maka saya akan sembuh. 

10. Komuni

11.  Doa Penutup

I Marilah kita berdoa.
 Bapa yang maha penyayang, Engkau sudah menyegarkan kami dengan 

sakramen surgawi. Semoga kami senantiasa mengikutiteladan Keluarga 
Kudus agar sesudah suka duka dunia ini, kami masuk dalam persekutuan 
abadi bersama mereka. Dengan pengantaraan Kristus Tuhan kami. 

U  Amin

IV. RITUS PENUTUP

1.  Pengumuman

2.  Komentar
 

3.  Berkat dan Pengutusan

I  Tuhan bersamamu
U  Dan bersama rohmu
I Semoga perayaan ini menguatkan Saudara dalam melaksanakan dan 

mewujudkan janji perkawinan Saudara
U Amin
I Semoga perayaan ini menjadikan kita sekalian semakin tahu bersyukur 

kepada Tuhan
U Amin
I Dan semoga janji-janji Saudara, Saudara sekalian diberkati oleh Allah 

yang Mahakuasa, (†) Bapa, Putera dan Roh Kudus
U Amin
I Saudara-saudara dengan ini Misa Hari Raya Keluarga Kudus telah selesai
U Syukur kepada Allah
I Mari kita pergi, kita diutus
U Amin
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I Allah Bapa kami, hidup adalah suatu permohonan terus-menerus akan 
karya penyempurnaan-Mu bagi kami. Dengarkanlah doa putra dan putri-
Mu, dan sempurnakanlah hidup kami dalam diri Yesus Putra-Mu, Tuhan 
kami.

U Amin

III. LITURGI  EKARISTI

1.  Komentar        Umat duduk
Bapa/Ibu, Suadara/i yang terkasih dalam Yesus yang lahir,
Marilah kita menyerahkan seluruh hidup kita dengan mempersembahkan 
segala suka-duka, kegembiraan dan kesedihan, harapan dan kecemasan, 
dan seluruh karya kita kepada Allah Bapa, bersama persembahan roti dan 
anggur di altar Tuhan.

2.  Perarakan Persembahan (diiringi lagu)

3.  Lagu Persiapan Persembahan

4.  Doa Persiapan Persembahan

I Berdoalah, Saudara-saudari, supaya persembahanku dan persembahanmu 
berkenan pada Allah, Bapa yang mahakuasa. (umat berdiri)

U Semoga persembahan ini diterima demi kemuliaan Tuhan dan keselamatan 
kita serta seluruh umat Allah yang kudus.

I Ya Allah, sudilah menerima persembahan kami pada hari raya ini. Semoga 
oleh persembahan ini, kami didamaikan kembali sepenuhnya dengan 
Dikau dan ibadat kami kepada-Mu disempurnakan. Dengan pengantaraan 
Kristus, Tuhan kami.

U Amin.

5.  Prefasi Natal II                    Umat berdiri
I  Tuhan bersamamu
U  Dan bersama rohmu
I  Marilah mengarahkan hati kepada Tuhan
U  Sudah kami arahkan
I  Marilah bersyukur kepada Tuhan, Allah kita
U  Sudah layak dan sepantasnya
I  Sungguh layak dan sepantasnya, ya Bapa yang kudus, Allah yang kekal 

dan kuasa, bahwa di mana pun juga kami senantiasa bersyukur kepada-
Mu dengan pengantaraan Kristus, Tuhan kami. Sebab sungguh agung dan 
tak terperikan misteri kelahiran Putra-Mu yang kami rayakan ini. Dia, 
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Allah yang tak dapat dilihat, kini tampak sebagai manusia seperti kami. Ia, 
yang sudah ada sebelum adanya waktu, kini memasuki kurun waktu agar 
segala-galanya dijadikan baru. Alam semesta yang hancur berantakan 
dipulihkan keutuhannya, umat manusia yang jauh tersesat dipanggil-Nya 
kembali, dan dituntun-Nya menuju kebahagiaan abadi. Maka, bersama 
semua malaikat, kami pun memuji dan memuliakan Dikau dan dengan 
sukaria bernyanyi:

6.  Kudus   : Koor 

7.  Doa Syukur Agung                 Umat berlutut
I.  Sungguh kuduslah Engkau, ya Bapa. Segala ciptaan patut memuji Engkau. 

Sebab, dengan pengantaraan Putra-Mu, Tuhan kami Yesus Kristus, 
dan dengan daya kekuatan Roh Kudus, Engkau menghidupkan dan 
menguduskan segala sesuatu. Tak henti-hentinya Engkau menghimpun 
umat-Mu sehingga dari terbitnya matahari sampai terbenamnya di seluruh 
bumi dipersembahkan kurban yang murni untuk memuliakan nama-Mu.

 Maka kami mohon, ya Bapa, sudilah menguduskan persembahan ini 
dengan Roh-Mu agar bagi kami menjadi Tubuh dan (+) Darah Putra-Mu 
terkasih, Tuhan kami, Yesus Kristus, yang menghendaki kami merayakan 
misteri ini.

 Sebab pada malam Ia dikhianati, Yesus mengambil roti. Ia mengucap syukur 
dan memuji Dikau, memecah-mecahkan roti itu, dan memberikannya 
kepada murid-murid-Nya seraya berkata:

 Terimalah dan makanlah: Inilah Tubuh-Ku yang diserahkan bagimu  
 

 Demikian pula, sesudah perjamuan, Yesus mengambil piala. Sekali lagi Ia 
mengucap syukur dan memuji Dikau lalu memberikan piala itu kepada 
murid-murid-Nya seraya berkata:

 Terimalah dan minumlah: Inilah piala Darah-Ku, Darah perjanjian 
baru dan kekal, yang ditumpahkan bagimu dan bagi banyak orang demi 
pengampunan dosa. Lakukanlah ini untuk mengenangkan Daku.  

  
I  Bapa, kami mengenangkan sengsara Putra-Mu yang menyelamatkan, 

kebangkitan-Nya yang mengagumkan, dan kenaikan-Nya ke surga. 
Sambil mengharapkan kedatangan-Nya kembali dengan penuh syukur 
kami mempersembahkan kepada-Mu kurban yang hidup dan kudus ini. 
Kami mohon, pandanglah persembahan Gereja-Mu ini dan indahkanlah 
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karena jasa-jasa kami, melainkan kelimpahan pengampunan-Mu. Demi 
Kristus, Tuhan kami.

I Dengan pengantaraan Dia, Engkau senantiasa menciptakan menguduskan, 
menghidupkan, memberkati, dan menganugerahkan segala yang baik 
kepada kami.

I Dengan pengantaraan Kristus, bersama Dia dan dalam Dia, bagi-Mu, 
Allah Bapa yang mahakuasa, - dalam persekutuan Roh Kudus, segala 
hormat dan kemulaan sepanjang segala masa.

U Amin.

6.  Bapa Kami

I Saudara-saudari, kita telah menerima Roh Kudus yang menjadikan kita 
anak-anak Allah. Maka dengan kuasa Roh Kudus itu, kita berani berdoa: 

I+U Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-
Mu, jadilah kehendak-Mu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah 
kami rezeki pada hari ini dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami 
pun mengampuni yang bersalah kepada kami; dan janganlah masukkan 
kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat.

I Ya Bapa, bebaskanlah kami dari segala yang jahat dan berilah kami damai-
Mu. Kasihanilah dan bantulah kami supaya selalu bersih dari noda dosa 
dan terhindar dari segala gangguan sehingga kami dapat hidup dengan 
tenteram, sambil mengharapkan kedatangan Penyelamat kami, Yesus 
Kristus.

U Sebab Engkaulah Raja yang mulia dan berkuasa untuk selama-lamanya.

7.  Doa Damai

I Tuhan Yesus Kristus, Engkau bersabda kepada para rasul, “Damai 
Kutinggalkan bagimu, damai-Ku Kuberikan kepadamu.” Jangan 
memperhitungkan dosa kami, tetapi perhatikanlah iman Gereja-Mu, 
dan restuilah kami supaya hidup bersatu dengan rukun sesuai dengan 
kehendak-Mu. Sebab Engkaulah pengantara kami kini dan sepanjang 
masa.

U Amin.  
I Damai Tuhan bersamamu
U Dan bersama rohmu
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 Terimalah dan minumlah: Inilah piala Darah-Ku, darah perjanjian baru 
dan kekal, yang ditumpahkan bagimu dan bagi banyak orang demi 
pengampunan dosa. Lakukanlah ini untuk mengenangkan Daku. 

I Oleh karena itu, ya Bapa, kami, hamba-Mu, dan juga umat-Mu yang kudus 
mengenangkan Kristus, Putra-Mu, Tuhan kami: penderitaan-Nya yang 
menyelamatkan, kebangkitan-Nya dari alam maut, dan juga kenaikan-
Nya yang mulia ke surga. 

       

 Dari anugerah-anugerah yang telah Engkau berikan kepada kami, ya Allah, 
yang mahamulia, kami mempersembahkan kepada-Mu, kurban yang 
murni, kurban yang suci, kurban yang tak bernoda, roti suci kehidupan 
abadi dan piala keselamatan kekal. 

 Sudilah memandang persembahan ini dengan hati yang rela dan wajah 
berseri; dan sudilah menerimanya seperti Engkau berkenan menerima 
persembahan hamba-Mu Habel dan kurban leluhur kami Abraham dan 
seperti Engkau berkenan menerima kurban suci dan tak bernoda yang 
dipersembahkan kepada-Mu oleh Melkisedek, Imam Agung-Mu.

I Kami mohon kepada-Mu, ya Allah yang mahakuasa: utuslah malaikat-
Mu yang kudus mengantar persembahan ini ke altar-Mu yang luhur, ke 
hadapan keagungan ilahi-Mu, agar kami semua yang mengambil bagian 
dalam perjamuan ini, dengan menyambut Tubuh dan Darah Putra-Mu, 
dipenuhi dengan segala berkat dan rahmat surgawi. Demi Kristus, Tuhan 
kami.

U Amin.
  

I Ingatlah juga, ya Tuhan, akan hamba-hamba-Mu..... dan ..... yang telah 
mendahului kami dengan meterai iman dan beristirahat dalam damai. 

  

I Kami mohon kepada-Mu, ya Tuhan, perkenankanlah mereka dan semua 
orang yang telah beristirahat dalam Kristus mendapatkan kebahagiaan, 
terang dan damai. Demi Kristus, Tuhan kami. 

U Amin.  

I Perkenankanlah juga kami, hamba-hamba-Mu yang berdosa ini, yang 
berharap atas kerahiman-Mu yang melimpah, mengambil bagian 
dalam persekutuan dengan para rasul dan para martir-Mu yang kudus: 
dengan Yohanes Pembaptis, Stefanus, Matias dan Barnabas, (Ignasius 
dan Aleksander, Marselinus dan Petrus, Felisitas dan Perpertua, Agata, 
dan Lusia, Agnes, Sesilia, dan Anastasia) dan semua orang kudus-Mu: 
perkenankanlah kami menikmati kebahagiaan bersama mereka, bukan 
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kurban yang telah mendamaikan kami dengan Dikau.
I  Kuatkanlah kami dengan Tubuh dan Darah-Nya, penuhilah kami dengan 

Roh Kudus-Nya, agar kami sehati dan sejiwa dalam Kristus. Semoga kami 
disempurnakan oleh-Nya menjadi suatu persembahan abadi bagi-Mu 
agar kami pantas mewarisi kebahagiaan surgawi bersama dengan pilihan-
Mu, terutama bersama Santa Perawan Maria, Bunda Allah, Santo Yusuf 
suaminya, para rasul-Mu yang kudus dan para martir-Mu yang jaya, dan 
bersama (Santo/a... serta) semua orang kudus yang selalu mendampingi 
dan menolong kami.

I Ya Bapa, semoga berkat kurban yang mendamaikan ini, damai sejahtera 
dan keselamatan semakin dirasakan di seluruh dunia.

I Kuatkanlah iman dan cinta kasih Gereja-Mu yang kini masih berziarah di 
bumi ini bersama hamba-Mu, Paus kami ...., Uskup kami...., serta semua 
uskup, para imam, diakon, serta semua pelayan umat, dan seluruh umat 
kesayangan-mu.

I Dengarkanlah doa-doa umat-Mu yang Engkau perkenankan berhimpun 
di sini. Demi kerahiman dan kasih setia-Mu, ya Bapa, persatukanlah 
semua anak-Mu di manapun mereka berada.

I Terimalah dengan rela ke dalam kerajaan-Mu: saudara-saudari kami dan 
semua orang yang berkenan pada-Mu, yang telah beralih dari dunia ini.

I Kami berharap agar bersama mereka kami pun menikmati kemuliaan-Mu 
selama-lamanya dengan pengantaraan Kristus, Tuhan kami. Sebab melalui 
Dialah Engkau melimpahkan segala yang baik kepada dunia.

I Dengan pengantaraan Kristus, bersama Dia dan dalam Dia, bagi-Mu, 
Allah Bapa yang mahakuasa, dalam persekutuan dengan Roh Kudus, 
segala hormat dan kemuliaan sepanjang segala masa.

U Amin.

8.  Bapa Kami

I Atas petunjuk Penyelamat kita dan menurut ajaran ilahi, maka beranilah 
kita berdoa :

9.  Doa Damai :

I  Tuhan Yesus Kristus, Engkau bersabda kepada para rasul, “Damai Kutinggalkan 
bagimu, damai-Ku Kuberikan kepadamu.”Jangan memperhitungkan dosa 
kami, tetapi perhatikanlah iman Gereja-Mu. Restuilah kami supaya hidup 
bersatu dengan rukun sesuai dengan kehendak-Mu. Sebab Engkaulah 
Pengantara kami kini dan sepanjang masa.

U  Amin.
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I  Damai Tuhan bersamamu
U Dan bersama rohmu
I Kristus adalah Sabda Allah yang penuh rahmat dan kebenaran 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

U Tuhan Yesus Kristus.............
I Damai sejahtera Tuhan Kita Yesus Kristus berserta kita
U Sekarang dan selama-lamanya

10.  Salam Damai

11.  Anak Domba Allah : Koor

12. Persiapan Komuni                Umat berlutut
13. Ajakan menyambut Komuni 

I Inilah Yesus Kristus, Raja Penyelamat yang dijanjikan Allah, dan kini berada 
di tengah-tengah kita. Berbahagialah kita yang diundang ke perjamuan-
Nya.

U  Ya Tuhan, saya tidak pantas Engkau datang pada saya, tetapi bersabdalah 
saja, maka saya akan sembuh.

14. Komuni

15.  Doa Penutup  

I Marilah berdoa
 Ya Allah, perkenankanlah kami merayakan kelahiran Putra-Mu, dengan 

hormat dan penuh sukacita. Bantulah kami mengakui kedalama misteri ini 
dengan iman yang teguh dan mencintai-Mu dengan kasih yang berkobar-
kobar, hingga kami mengalaminya secara penuh di surga. Dengan 
Pengantaraan Kristus Tuhan kami. 

U Amin.

IV.  PENUTUP

1.  Pengumuman

2.  Berkat Meriah

I Tuhan bersamamu
U Dan bersama Rohmu
I Semoga perayaan kelahiran Yesus Kristus, Sang Juruselamat hari ini dapat 

memberikan kedamaian bagi saudara.
U Amin
I Semoga perayaan ini membuat kita semakin menyadari pentingnya arti 

kerukunan dan persaudaraan
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juga, kami mengenang dan menghormati: terutama Santa Maria, tetap 
perawan mulia, Bunda Yesus Kristus, Tuhan dan Allah kami, Santo Yusuf, 
suaminya, serta para rasul dan para martir-Mu yang bahagia, Petrus dan 
Paulus, Andreas (Yakobus dan Yohanes, Tomas, Yakobus dan Filipus, 
Bartolomeus dan Matius, Simon dan Tadeus: Linus, Kletus, Klemens dan 
Sikstus, Kornelius dan Siprianus, Laurensius dan Krisogonus, Yohanes 
dan Paulus, Kosmas dan Damianus) dan semua orang kudus-Mu. Atas 
jasa dan doa mereka, lindungilah dan tolonglah kami dalam segala hal. 
Demi Kristus, Tuhan kami.

U Amin.
  
I Maka kami mohon, ya Tuhan, sudilah menerima persembahan kami, 

hamba-hamba-Mu, dan persembahan seluruh keluarga-Mu ini: bimbinglah 
jalan hidup kami dalam damai-Mu, luputkanlah kami dari hukuman kekal 
dan terimalah kami dalam kawanan para pilihan-Mu. Demi Kristus, Tuhan 
kami.   

U Amin.  
        
 I Ya Allah, kami mohon, sudilah memberkati dan menerima persembahan 

kami ini sebagai persembahan yang sempurna, yang benar, dan yang 
berkenan pada-Mu, agar bagi kami menjadi Tubuh dan Darah Putra-Mu 
terkasih, Tuhan kami, Yesus Kristus.

 Putra Altar membunyikan lonceng/gong.

I Pada hari sebelum menderita Ia mengambil roti dengan tangan-Nya yang 
kudus dan mulia, dan sambil menengadah kepada-Mu, Allah Bapa-Nya 
yang mahakuasa, Ia mengucap syukur dan memuji Dikau, memecah-
mecahkan roti itu, dan memberikannya kepada murid-murid-Nya seraya 
berkata:

 Terimalah dan makanlah: 
 Inilah Tubuh-Ku yang diserahkan bagimu.  
    
 Demikian pula, sesudah perjamuan, Ia mengambil piala yang luhur dengan 

tangan-Nya yang kudus dan mulia. Sekali lagi Ia mengucap syukur dan 
memuji Dikau lalu memberikan piala itu kepada murid-murid-Nya seraya 
berkata:
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persembahan ini, kami Kausatukan sebagai keluarga-Mu yang saling 
mengasihi satu sama lain. Dengan pengantaraan Kristus Tuhan Kami.

U Amin

3.  Prefasi Natal (Prefasi Natal III)      Umat berdiri
I  Tuhan bersamamu
U  Dan bersama rohmu
I  Marilah mengarahkan hati kepada Tuhan
U  Sudah kami arahkan
I  Marilah bersyukur kepada Tuhan, Allah kita
U  Sudah layak dan sepantasnya.
I  Sungguh layak dan sepantasnya, ya Bapa yang kudus, Allah yang kekal 

dan kuasa, bahwa di mana pun juga kami senantiasa bersyukur kepada-
Mu. Sebab pada hari ini karya penyelamatan-Mu bersinar di tengah 
kami. Sabda-Mu menjadi manusia lemah, supaya hidup kami yang rapuh 
dan fana diresapi oleh daya ilahi-Mu yang abadi, dalam Kristus, Tuhan 
kami. Maka, kami memadukan suara dengan paduan para malaikat dan 
bersukaria memuji-Mu dengan bernyanyi:

    

4.  Sanctus

5.  Doa Syukur Agung (DSA I)                Umat berlutut 
I  Ya Bapa yang mahamurah, dengan rendah hati kami mohon demi Yesus 

Kristus, Putra-Mu, Tuhan kami: Sudilah menerima dan memberkati (+) 
pemberian ini, persembahan ini, kurban kudus yang tak bernoda ini. 
Kami mempersembahkan kepada-Mu pertama-tama untuk Gereja-Mu 
yang kudus dan katolik. Semoga Engkau memberikan kepadanya damai, 
perlindungan, persatuan, dan bimbingan di seluruh dunia bersama hamba-
Mu Paus kami... dan Uskup kami ... serta semua orang yang menjaga dan 
menumbuhkan iman katolik, sebagaimana kami terima dari para rasul.

   
I Ingatlah, ya Tuhan, akan hamba-hamba-Mu... yang meminta doa kami; 

dan semua orang yang berhimpun di sini, yang iman dan baktinya Engkau 
kenal dan Engkau maklumi; bagi mereka, kurban ini kami persembahkan 
kepada-Mu. Ingatlah juga akan mereka yang mempersembahkan kepada-
Mu kurban pujian ini bagi dirinya sendiri dan bagi kaum kerabatnya 
untuk penebusan jiwa mereka, untuk keselamatan dan kesejahteraan yang 
mereka harapkan dari-Mu, ya Allah yang benar, hidup dan kekal.

   
 Dalam persatuan dengan seluruh Gereja, kami merayakan hari yang amat 

suci ini, saat Penyelamat dunia dilahirkan oleh Santa Perawan Maria; 
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U Amin
I Semoga rahmat agung yang diperoleh hari ini, mendorong kita untuk 

selalu saling membantu dalam menghadapi tantangan dan kesulitan hidup 
ini

U Amin
I Dan semoga hidup dan karya kita, selalu diberkati oleh Allah yang 

Mahakuasa, Bapa, Putera dan Roh Kudus
U Amin
I Umat beriman terkasih, perayaan Natal kita hari ini telah selesai
U Syukur kepada Allah
I Mari ktia pergi, kita diutus
U Amin

4.  Nyanyian Penutup
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MISA  NATAL  II

PESTA  ST.  STEFANUS  MARTIR PERTAMA

26  DESEMBER 2016

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

RITUS PEMBUKA

1.  Lagu Pembuka

2.  Tanda Salib

I Dalam Nama Bapa dan Putera dan Roh Kudus
U Amin

4.  Salam dan Kata Pembuka

I Semoga Tuhan senantiasa membimbing dan menuntun hidup kita, 
melimpahkan rahmat sukacita dan karunia kebaikan Allah kepada kita 
sekalian.

U Sekarang dan selama-lamanya.

5.  Pernyataan Tobat

6.  Kyrie

7.  Kemuliaan

8.  Doa Pembukaan:

I Marilah berdoa
 Allah Bapa, Sumber kemuliaan, pada pesta martir-Mu Santu Stefanus, 

kami menghunjukkan persembahan ini di Altar-Mu. Semoga kami 
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1. Bagi Gereja Kristus

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

 Dengarkanlah doa kami umat-Mu ya Tuhan

2. Bagi para bapak dan ibu

 Allah Bapa Maha Bijaksana, sertailah selalu para bapak dan ibu agar mereka 
tetap tabah penuh pengharapan dalam mengasihi dan mendampingi 
putra-putri mereka yang ten¬gah tumbuh sesuai dengan kehendak-Mu. 
Marilah kita mohon……..

 Dengarkanlah doa kami umat-Mu ya Tuhan

3.  Bagi kaum muda

 Allah Bapa Mahassetia, dampingilah selalu kaum muda kami yang tengah 
mempersiapkan masa depan dunia sesuai den¬gan kehendak-Mu. Marilah 
kita mohon……..

 Dengarkanlah doa kami umat-Mu ya Tuhan

4.  Bagi keluarga kita masing-masing

 Allah Bapa Mahakasih, berkatilah keluarga-keluarga kami dalam usaha 
menciptakan suasana akrab terbuka dan penuh cinta kasih berdasarkan 
iman yang mendalam. Marilah kita mohon……..

 Dengarkanlah doa kami umat-Mu ya Tuhan

I Allah Bapa Yang Mahabaik, demikianlah permohonan kami, sebagai 
ungkapan cita-cita kami akan dunia baru yang lebih baik. Dengarkanlah 
doa-doa kami ini dengan pengantaraan Kristus, Tuhan kami.

U Amin

III. LITURGI EKARISTI

1.  Lagu Persiapan Persembahan

2.  Doa Persiapan Persembahan

I Berdoalah, Saudara-saudari, supaya persembahanku dan persembahanmu 
berkenan pada Allah, Bapa yang mahakuasa. (umat berdiri) 

U Semoga persembahan ini diterima demi kemuliaan Tuhan dan keselamatan 
kita serta seluruh umat Allah yang kudus.    

I Ya  Allah Yang Maha Pengasih, terimalah persembahan roti dan anggur 
yang kami unjukkan sebagai ungkapan syukur ini. Semoga, berkat 
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J  Ya, saya bersedia.
P  Bersediakah Saudara untuk tidak melakukan tindakan kekerasan dalam 

keluarga, baik terhadap suami maupun terhadap anak dan orang-orang 
yang tinggal dengan Saudara?

J  Ya, saya bersedia.
P  Bersediakah Saudara untuk memajukan komunitas basis, wilayah, paroki 

dan masyarakat Suadara dengan sungguh-sungguh?
J  Ya, saya bersedia.
I  Terima kasih atas janji dan kesediaan Suadara/i sekalian untuk membangun 

keluarga secara lebih baik dan lebih sungguh-sungguh. Semoga Tuhan 
meneguhkan dan memberkati janji Saudara.

Doa Pembaharuan

I  Ya Allah, kami bersyukur karena kepada GerejaMu, dan terutama paroki 
ini, Engkau telah mengirimkan keluarga-keluarga ini. Mereka telah 
membangun kehidupan keluarga dalam suka duka. Di hari bahagia, pesta 
keluarga kudus ini, mereka semua bersujud menyampaikan syukur dan 
terima kasih kepadaMu atas segala berkat surgawi dan duniawi yang telah 
mereka terima. 

  Dalam perjalanan hidup selama ini, mereka pun mengalami kejatuhan, 
karena itu, kami mohon kiranya Eng¬kau mengampuni segala dosa dan 
kesalahan yang pernah mereka lakukan. 

  Dengarlah pembaharuan janji mereka, dan urapilah mereka dengan 
kuasa kasihMu, dan nyalalakan api kasihMu dalam hidup mereka. 
Perhatikanlah anak-anak mereka ya Tu¬han dengan kasih yang melimpah, 
kesehatan yang prima. 

  Ulurkanlah berkatmu bagi seluruh keluarga ini: Bapa, Putra dan Roh 
Kudus

6.3. Perecikan dengan Air Berkat 
(Imam bersama Ajuda berjalan mereciki setiap pasangan Suami-isteri dengan air 
berkat, diiringi Lagu Cinta Kasih Allah Dicurahkan Ke Dalam Hati Kita)

7. Syahadat – Aku Percaya

8.  Doa Umat

I 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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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. 

U Amin.

II.  LITURGI  SABDA

1.  Bacaan I : Kis 6:8-10; 7:54-59

L Aku melihat langit terbuka
L 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 

2.  Mazmur Tanggapan

3.  Bait Pengantar Injil

4.  Bacaan Injil   : Mat 10:17-22

I Tuhan bersamamu
U Dan bersama rohmu
I Inilah Injil Yesus Kristus menurut Santo Matius
U Terpujilah Kristus
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 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.

 Demikianlah Sabda Tuhan
U Terpujilah Kristus 

5.  Homili : Imam

6.  Syahadat – Aku Percaya

7.  Doa Umat

I 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.

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 
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6.  Pembaharuan Janji Perkawinan

6.1. Komentar

 Bapa-Ibu, Saudara/i yang terkasih dalam Kristus, 
 Kini kita memasuki upacara pembaharuan janji perkawinan, janji yang kita 

ucapkan saat kita akan membangun sebuah keluarga baru. Kita sungguh 
menyadari bahwa kita terkadang lalai dan lengah dalam memegang janji 
perkawinan kita. Kita terlalu lemah. Karena itu marilah kita mohon 
kekuatan dari Allah agar kita tetap setia pada janji perkawinan kita. Semua 
pasangan suami-isteri diminta untuk berdiri (di tempat duduk masing-
masing).

6.2. Pembaharuan Janji Perkawinan 
(pertanyaan dibacakan imam dan dijawab oleh suami-isteri)

I Di hari pesta keluarga kudus ini, kita diminta untuk mem¬baharui janji 
perkawinan kita. Mari kita mohon kekuatan Roh Kudus, kita tundukkan 
kepala, dan anak-anak diminta untuk diam dan berdoa dalam hati untuk 
mendoakan orangtuanya masing-masing.

Kepada Para Suami

P Diminta suami menjawab, ya saya bersedia. Di hari keluarga kudus. 
Bersediakah Saudara untuk tetap mencintai, menghormati dan setia 
kepada isteri saudara sepanjang hidup dalam untung dan malang?

J  Ya, saya bersedia.
P  Bersediakah Saudara menjadi bapak yang baik bagi anak-anak yang 

dipercayakan Tuhan kepada Saudara?
J  Ya, saya bersedia.
P Bersediakah Saudara untuk tidak melakukan tindakan kekerasan dalam 

keluarga, baik terhadap isteri maupun terhadap anak dan orang-orang 
yang tinggal dengan Saudara?

J  Ya, saya bersedia.
P Bersediakah Saudara untuk memajukan komunitas basis, wilayah, paroki 

dan masyarakat Suadara dengan sungguh-sungguh?
J  Ya, saya bersedia

Kepada para isteri:

P  Diminta para istri menjawab, ya saya bersedia. Bersediakah Saudara untuk 
mencintai, menghormati dan setia kepada suami Saudara sepanjang hidup 
dalam untung dan malang?

J  Ya, saya bersedia.
P  Bersediakah Saudara menjadi ibu yang baik bagi anak-anak yang 

dipercayakan Tuhan kepada Saudara?
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karena itulah yang indah di dalam Tuhan. Hai para bapa, janganlah sakiti 
hati anakmu, supaya jangan tawar hatinya

 Demikianlah Sabda Tuhan
U Syukur Kepada Allah

4. Bait Pengantar Injil

S Alleluia
U Alleluia
S Semoga damai Kristus melimpahi hatimu. Semoga Sabda Kristus berakar 

dalam dirimu.
U Alleluia

4.  Bacaan Injil : Mat 2:13-15.19-23

 Inilah Injil Yesus Kristus menurut Matius

 Ambillah Anak itu serta ibu-Nya, dan larilah ke Mesir.
 
 Setelah orang-orang majus yang mengunjungi bayi Yesus di Betleham 

pulang, itu berangkat, tampaklah malaikat Tuhan kepada Yusuf dalam 
mimpi. Malaikat itu berkata, “Bangunlah, ambillah Anak itu serta ibu-
Nya! larilah ke Mesir dan tinggallah di sana sampai Aku ber! rman 
kepadamu, karena Raja Herodes akan mencari Anak itu untuk dibunuh.” 
Maka Yusuf pun bangun. Malam itu juga diambilnya Anak itu serta ibu-
Nya, lalu menyingkir ke Mesir, dan tinggal di sana sampai Herodes mati. 
Hal itu terjadi supaya genaplah yang di! rmankan Tuhan lewat nabi-
Nya, “Dari Mesir Kupanggil Anak-Ku.” Setelah Herodes mati, tampaklah 
Malaikat Tuhan kepada Yusuf di Mesir dalam mimpi. Kata Malaikat itu, 
“Bangunlah, ambillah Anak itu serta ibu-Nya, dan berangkatlah ke tanah 
Israel, karena mereka yang hendak membunuh Anak itu sudah mati.” Lalu 
Yusuf pun bangunlah. Diambilnya Anak itu serta ibu-Nya dan pergilah 
mereka ke tanah Israel. Tetapi setelah mendengar bahwa Arkhelaus 
menjadi raja di Yudea menggantikan Herodes, ayahnya, Yususf takut ke 
sana. Setelah dinasihati dalam mimpi, pergilah Yusuf ke daerah Galilea. 
Setibanya di sana ia tinggal di sebuah kota yang bernama Nazaret. Hal itu 
terjadi supaya genaplah Firman yang disampaikan oleh nabi-nabi, bahwa 
Ia akan disebut: Orang Nazaret.

 Demikianlah Injil Tuhan.
U Terpujilah Kristus.

5.  Homili
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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..............................

I 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.

III. LITURGI  EKARISTI

1.  Perarakan Persembahan

2.  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.  Sanctus/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
3. Pengutusan
4. Lagu Penutup
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dosamu.
 Demikianlah Sabda Tuhan
U Syukur Kepada Allah

2.  Mazmur Tanggapan

Re  ren : Berbahagiala yang mendiami rumah Tuhan

Mazmur: 

1.  Berbahagialah orang yang takwa kepada Tuhan yang hidup menurut 
jalan yang ditunjukkan-Nya. Apabila engkau menikmati hasil jerih 
payahmu, berbahagialah engkau dan baiklah keadaanmu! 

2.  Isterimu akan menjadi laksana pohon anggur subur yang ada di dalam 
rumahmu; anak-anakmu seperti tunas pohon zaitun di se keliling 
mejamu! 

3.  Sungguh, demikianlah akan diberkati Tuhan, orang laki-laki yang takwa 
hidupnya. Kiranya Tuhan memberkati engkau dari Sion: boleh melihat 
kebahagiaan Yerusalem seumur hidupmu.

3. Bacaan II : Kol 3:12-21

 Tata hidup keluarga di dalam Tuhan.
 Pembacaan dari Surat Rasul Paulus kepada Jemaat di Kolose

 Saudara-saudara, kalianlah orang pilihan Allah, yang dikuduskan dan 
dikasihi oleh-Nya. Maka kenakanlah belas kasihan, kemurahan dan 
kerendahan hati, kelemahlembutan dan kesabaran. Sabarlah kamu seorang 
terhadap yang lain, dan hendaknya kalian saling mengampuni bila yang  
seorang menaruh dendam terhadap yang lain; sebagaimana Kristus 
mengampuni kalian, demikian pula kalian hendaknya. 

 Dan di atas semuanya itu kenakanlah cinta kasih, tali pengikat yang 
mempersatukan dan menyempurnakan. Semoga damai sejahtera Kristus 
menguasai hatimu, karena untuk itulah kalian dipanggil menjadi satu 
tubuh. Dan bersyukurlah. Semoga sabda Kristus dengan segala kekayaannya 
tinggal di antara kamu. Hendaknya kamu saling mengajar dan menegur 
seorang akan yang lain dan sambil menyanyikan mazmur, dan menasehati 
dengan segala hormat. Nyanyikanlah mazmur, puji-pujian dan nyanyian 
rohani, untuk mengucap syukur kepada Allah di dalam hatimu. Dari 
segala sesuatu yang kamu lakukan dengan perkataan atau perbuatan, 
lakukanlah itu demi nama Tuhan Yesus Kristus, dan dengan perantaraan-
Nya bersyukurlah kepada Allah Bapa kita. 

 Hai para isteri, tunduklah kepada suamimu, sebagaimana seharusnya di 
dalam Tuhan. Hai para suami, kasihilah isterimu dan janganlah berlaku 
kasar terhadapnya. Hai anak-anak, taatilah orang tuamu dalam segala hal, 
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kebahagiaan.
K  Tuhan, kasihanilah kami
U  Tuhan, kasihanilah kami.
              
I  Semoga Allah yang mahakuasa mengasihani kita, - mengampuni dosa 

kita, - dan mengantar kita ke hidup yang kekal.
U  Amin.

6.  Kyrie

7.  Kemuliaan

8.  Doa Pembukaan

I Marilah kita berdoa (hening sejenak)
 Ya Allah, kami bersyukur atas kehadiran Putra-Mu di tengah-tengah kami. 

Dialah Sabda-Mu yang menjelma menjadi manusia, lahir dari rahim 
Perawan Maria dan tumbuh berkembang dalam Keluarga Kudus Nazaret. 
Semoga, dengan perayaan ini, Engkau melimpahkan berkat-Mu kepada 
keluarga kami sehingga kami hidup rukun dan damai dalam semangat 
kasih. Dengan pengantaraan Yesus Kristus, Putra-Mu, Tuhan kami, yang 
bersama dengan Dikau dalam persatuan Roh Kudus, hidup dan berkuasa, 
Allah, sepanjang segala masa.

U  Amin. 

II. LITURGI SABDA

1. Bacaan I : Sir: 3:2-6, 12-14

L Barang siapa takwa kepada Tuhan, ia akan menghormati orang tuanya.
L Pembacaan dari Kitab Putra Sirakh

 Anak-anakku, dengarkanlah aku :Tuhan telah memuliakan bapa di atas 
anak-anaknya, dan hak itu atas para anaknya ia diteguhkan. Barangsiapa 
menghormati bapanya ia memulihkan dosa, dan siapa memuliakan 
ibunya ia sama dengan orang yang mengumpulkan harta. Barangsiapa 
menghormati bapanya, ia sendiri akan mendapat kesukaan pada anak-
anaknya, dan apabila bersembahyang, niscaya doanya dikabulkan. 
Barangsiapa memuliakan bapanya akan panjang umurnya, dan orang yang 
taat kepada Tuhan menenangkan hati ibunya. Anakku, tolonglah bapamu 
pada masa tuanya, dan jangan menyakiti hatinya di masa hidupnya. Kalau 
akalnya sudah berkurang hendaklah kaumaa$ an, jangan menistakan dia 
sewaktu engkau masih berdaya. Kebaikan yang ditujukan kepada bapa 
tidak akan terlupakan; sebaliknya akan dibilang sebagai pemulihan segala 
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PESTA  KANAK-KANAK  SUCI,  MARTIR

28 DESEMBER 2016

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.
 Bagi kita, perayaan hari ini harus menjadi moment re% eksi, 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 Pembuka

3.  Tanda Salib dan Salam

4.  Kyrie

5.  Gloria

6.  Doa Pembukaan

I 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.

U Amin.
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II. LITURGI  SABDA

2.   Bacaan I : 1 Yoh 1:5-2:2

L Darah Yesus Kristus Menyucikan kita dari segala dosa
L 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 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 ! rmanNya 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

I Tuhan bersamamu
U Dan bersama rohmu
I Inilah Injil Yesus Kristus menurut Matius
U 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 ber! rman kepadamu, karena Raja 
Herodes akan mencari Anak itu untuk dibunuh.” 

33

Panduan Misa Natal & Oktaf Natal 2016

PESTA KELUARGA KUDUS

30 Desember 2016

I.  RITUS PEMBUKA

1.  Komentar

 Bapak, Ibu, Saudara/i yang terkasih dalam Kristus,….. 
 Hari ini kita merayakan Hari Raya Keluarga Kudus. Hal ini sesungguhnya 
mau menegaskan bahwa pembaharuan komitmen dan pemantapan 
rencana kita harus dimulai dari dalam kehidupan keluarga. Keluarga adalah 
tempat pertama dan utama terjadi kehidupan sosial. Keluarga adalah basis 
kehidupan Gereja dan Masyarakat. Gereja dan Masyarakat akan menjadi 
semakin bermutu hanya bila kita sanggup menata kehidupan keluarga kita 
secara lebih baik. Karena itu, perayaan hari ini sebenarnya adalah saat 
yang tepat bagi kita sekalian untuk mere% eksikan kehidupan keluarga kita 
sembari bertekad untuk membaharuinya berdasarkan teladan keluarga 
sejati, keluarga Kudus Nasareth. Kita semua diajak untuk membaharui 
janji perkawinan kita, janji yang kita ucapkan saat kita mulai membentuk 
kehidupan berkeluarga. Mari membuka perayaan syukur ini dengan 
menyanyikan Lagu Pembuka. 

2.  Lagu Pembuka

3.  Tanda Salib dan Salam

I Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus
U Amin
I Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan dari Tuhan kita 

Yesus Kristus, bersamamu.
U Dan bersama rohmu
4.  Kata Pembukaan - Pengantar

5.  Pernyataan Tobat

I  Saudara-saudari, marilah mengakui bahwa kita telah berdosa supaya 
layak merayakan peristiwa penyelamatan ini.

I  Tuhan Yesus Kristus, kehadiran-Mu di tengah keluarga menampakkan 
Allah-Beserta-Kami dan berkat melimpah.

K  Tuhan, kasihanilah kami
U  Tuhan, kasihanilah kami.
I  Kehadiran-Mu di tengah keluarga menampakkan cinta kasih, hiburan, 

dan tanggung jawab tiap-tiap anggota.
K  Kristus, kasihanilah kami
U  Kristus, kasihanilah kami.
I  Kehadiran-Mu di tengah keluarga menampakkan kedamaian dan 
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2. 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.
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 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 di! rmankan 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 dua tahun ke 
bawah, sesuai dengan waktu yang dapat diketahuinya dari orang-orang 
majus itu. Dengan demikian genaplah ! rman 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

I 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 

Orangtuanya

 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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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...............

I 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. 

U Amin.

III. LITURGI  EKARISTI

1.  Lagu Persembahan

2.  Doa Persembahan

I 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.

U Amin

3.  Prefasi Natal

4.  Sanctus

5.  Doa Syukur Agung

6.  Bapa Kami

7.  Doa Damai

I 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

U Tuhan Yesus Kristus.............
I Damai sejahtera Tuhan Kita Yesus Kristus berserta kita
U Sekarang dan selama-lamanya

8.  Agnus Dei

9.  Komunio (Diiringi lagu-lagu yang sesuai)

31

Panduan Misa Natal & Oktaf Natal 2016

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 Pemberian 

Tanda Salib pada dahi)

V.  PENUTUP

1.  Doa Penutup

I 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


