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Tahun B                          20-21 Maret 2021 

 
 

 

RITUS PEMBUKA 

ANTIFON PEMBUKA                  

Berilah keadilan kepadaku, ya Allah, dan perjuangkanlah perkaraku terhadap kaum yang 

tidak saleh. Luputkanlah aku dari penipu dan orang yang curang. Sebab, Engkaulah Allah 

dan kekuatanku. 

SERUAN TOBAT / TUHAN KASIHANILAH KAMI 

I : Tuhan, kasihanilah kami. 

I : Kristus, kasihanilah kami. 

I : Tuhan, kasihanilah kami. 

U : Tuhan, kasihanilah kami. 

U : Kristus, kasihanilah kami. 

U : Tuhan, kasihanilah kami. 

Madah Kemuliaan ditiadakan

DOA PEMBUKAAN 

LITURGI SABDA 

BACAAN I (Yeh 37:12-14) 

“Aku akan mengikat perjanjian baru dan takkan lagi mengingat dosa mereka." 

L.  Bacaan dari Nubuat Yehezkiel: 

Beginilah firman Tuhan, "Sungguh, akan datang waktunya Aku akan mengikat 

perjanjian baru dengan kaum Israel dan kaum Yehuda, bukan seperti perjanjian yang 

telah Kuikat dengan nenek moyang mereka, ketika Aku memegang tangan mereka dan 

membawa mereka keluar dari tanah Mesir. Perjanjian-Ku itu sudah mereka ingkari, 

meskipun Akulah tuan yang berkuasa atas mereka," demikianlah firman tuhan. "Tetapi 

beginilah perjanjian yang Kuikat dengan kaum Israel sesudah waktu itu," demikianlah 

firman. "Aku akan menaruh Taurat-Ku dalam batin mereka, dan menuliskannya dalam 

hati mereka. Maka Aku akan menjadi Allah mereka, dan mereka akan menjadi umat-Ku. 

Dan tidak usah lagi orang mengajar sesamanya atau mengajar saudaranya, dengan 

mengatakan 'Kenalkan Tuhan!' sebab mereka semua, besar kecil, akan mengenal Aku," 

demikianlah firman Tuhan, "sebab Aku akan mengampuni kesalahan mereka, dan 

takkan lagi mengingat dosa mereka. Demikianlah Sabda Tuhan. 

U. Syukur kepada Allah.  
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MAZMUR TANGGAPAN (Mzm 51:3-4, 12-13, 14-15; Ul;lh. 12a) 

Refr. : Ciptakanlah hati yang murni dalam diriku, ya Allah. 

Mazmur:   

1.  Kasihanilah aku, ya Allah, menurut kasih setia-Mu, menurut besarnya rahmat-Mu 

hapuskanlah pelanggaranku. Bersihkanlah aku seluruhnya dari kesalahanku, dan 

tahirkanlah aku dari dosaku! 

2.  Ciptakanlah hati yang murni dalam diriku, ya Allah, dan baharuilah semangat yang 

teguh dalam batinku. Janganlah membuang aku dari hadapan-Mu, dan janganlah 

mengambil roh-Mu yang kudus dari padaku!  

3.  Berilah aku sukacita karena keselamatan-Mu, dan teguhkanlah roh yang rela dalam 

diriku. Maka aku akan mengajarkan jalan-mu kepada orang-orang durhaka supaya 

orang-orang berdosa berbalik kepada-Mu. 

BACAAN II  (Ibr 5:7-9) 

"Kristus telah belajar menjadi taat, dan menjadi pokok keselamatan yang abadi.” 

L.  Bacaan dari Surat Rasul Paulus kepada Orang Ibrani: 

Saudara-saudara, dalam hidup-Nya sebagai manusia, Kristus telah mempersembahkan 

doa dan permohonan dengan ratap tangis dan keluhan kepada Dia, yang sanggup 

menyelamatkan-Nya dari maut; dan karena kesalehan-Nya, Ia telah didengarkan. Akan 

tetapi sekalipun Anak, Kristus telah belajar menjadi taat; ini ternyata dari apa yang telah 

diderita-Nya. Dan sesudah mencapai kesempurnaan, Ia menjadi pokok keselamatan 

abadi bagi semua orang yang taat kepada-Nya. Demikianlah Sabda Tuhan. 

U. Syukur kepada Allah. 

BAIT PENGANTAR INJIL  

TERPUJILAH 965 do = A  4/4                
            _____                                                                            _____ 

  3   6  7   1>     7  |   6    5/    6   .  |  5  1>   2>  3>  2> |  1>   7   6   .  || 

Ter-pu-ji-lah Kris – tus Tu-han,       ra-ja mu-li-a  dan ke-kal. 

Ayat : Siapa saja yang melayani Aku, ia harus mengikuti Aku, sabda Tuhan. Di mana Aku 

berada, di situ pun pelayan-Ku akan berada.  

BACAAN INJIL (Yoh 12:20-33) 

“Jikalau biji gandum jatuh ke dalam tanah dan mati, ia akan menghasilkan banyak buah." 

I     Inilah Injil Yesus Kristus menurut Santo Yohanes :  

Di antara orang-orang yang datang ke Yerusalem untuk merayakan Paskah terdapat 

beberapa orang Yunani. Orang-orang itu pergi kepada Filipus, yang berasal dari 

Betsaida di Galilea, lalu berkata kepadanya, "Tuan, kami ingin bertemu dengan Yesus." 

Filipus pergi memberitahukannya kepada Andreas, dan berdua menyampaikannya pula 

kepada Yesus. Tetapi Yesus menjawab mereka, kata-Nya, "Telah tiba saatnya Anak 

Manusia dimuliakan. Aku berkata kepadamu, Sesungguhnya jikalau biji gandum tidak 

jatuh ke dalam tanah dan mati, ia tetap satu biji saja; tetapi jika ia mati, ia akan 
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menghasilkan banyak buah. Barangsiapa mencintai nyawanya, ia akan kehilangan 

nyawanya, tetapi barangsiapa tidak mencintai nyawanya di dunia ini, ia akan 

memeliharanya untuk hidup yang kekal. Barangsiapa melayani Aku, ia harus mengikut 

Aku dan di mana Aku berada, di situpun pelayan-Ku akan berada. Barangsiapa 

melayani Aku, ia akan dihormati Bapa. Sekarang jiwa-Ku terharu dan apakah yang akan 

Kukatakan? Bapa, selamatkanlah Aku dari saat ini? Tidak, sebab untuk itulah Aku 

datang ke dalam saat ini. Bapa, muliakanlah nama-Mu!" Maka terdengarlah suara dari 

surga, "Aku telah memuliakan-Nya, dan Aku akan memuliakan-Nya lagi!" Orang 

banyak yang berdiri di situ dan mendengarkannya berkata bahwa itu bunyi guntur. Ada 

pula yang berkata, "Seorang malaikat telah berbicara dengan Dia." Tetapi Yesus 

menyahut, "Suara itu telah terdengar bukan karena Aku, melainkan karena kamu. 

Sekarang berlangsung penghakiman atas dunia ini: sekarang juga penguasa dunia ini 

akan dilemparkan ke luar; dan Aku, apabila sudah ditinggikan dari bumi, Aku akan 

menarik semua orang datang kepada-Ku." Ini dikatakan Yesus untuk menyatakan 

bagaimana caranya Ia akan mati. Demikianlah Injil Tuhan. 

U. Terpujilah Kristus. 

HOMILI 

SYAHADAT 

DOA UMAT 

I  Kristus bersabda, "Sesungguhnya, jikalau biji gandum tidak jatuh ke dalam tanah dan 

mati, ia tetap satu biji saja; tetapi jika mati, ia akan menghasilkan banyak buah." Oleh 

karena belaskasih-Nya yang begitu agung, marilah kita memanjatkan doa-doa kepada 

Allah Bapa di surga. 

L Bagi para pemimpin Gereja dan negara:  

 Ya Bapa dampingilah para pemimpin Gereja dan negara agar bersedia melayani rakyat 

dan umat-Mu dengan penuh rasa tanggungjawab. Kami mohon ... 

U Teguhkanlah iman, pengharapan, dan kasih kami, ya Tuhan. 

L Bagi mereka yang diserahi tugas membimbing kaum muda:  

 Ya Bapa, terangilah para pembimbing kaum muda dengan sinar terang rahmat-Mu agar 

mereka semakin mampu untuk membimbing kaum muda dalam memahami 

penderitaan, wafat dan kebangkitan Kristus. Kami mohon … 

U Teguhkanlah iman, pengharapan, dan kasih kami, ya Tuhan. 

L  Bagi para penderita:  

 Ya Bapa dampingilah para penderita dengan rahmat-Mu sehingga mereka dapat 

mempersatukan penderitaan mereka dengan penderitaan Kristus demi keselamatan 

sesama. Kami mohon ... 

U Teguhkanlah iman, pengharapan, dan kasih kami, ya Tuhan. 
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L Bagi diri kita di sekitar altar:  

 Ya Bapa berkatilah kami agar Perayaan Ekaristi ini semakin mendorong kami untuk 

berani berbagi hidup demi kebahagiaan sesama dalam hidup kami sehari-hari. Kami 

mohon ... 

U Teguhkanlah iman, pengharapan, dan kasih kami, ya Tuhan. 

L Bagi kepentingan diri kita masing-masing : ... (hening) ... Kami mohon ... 

U Teguhkanlah iman, pengharapan, dan kasih kami, ya Tuhan. 

I Allah Bapa kami, kami sering merasa asing terhadap penderitaan dan kematian. Ajarilah 

kami menerimanya bukan sebagai sesuatu yang tak dapat dielakkan, melainkan sebagai 

jalan yang harus dilalui agar hidup kami semakin mirip dengan hidup Yesus Kristus, 

Putra-Mu. Dialah Tuhan, Pengantara kami. 

U Amin. 

LITURGI EKARISTI 

PERSIAPAN PERSEMBAHAN 

DOA PERSIAPAN PERSEMBAHAN 

PREFASI 

KUDUS 

Kudus, kudus, kuduslah Tuhan, Allah segala kuasa. Surga dan bumi penuh kemuliaan-Mu. 

Terpujilah Engkau di surga. Diberkatilah yang datang dalam nama Tuhan. Terpujilah 

Engkau di surga. 

DOA SYUKUR AGUNG 

BAPA KAMI 

ANAK DOMBA ALLAH 

Anak Domba Allah, yang menghapus dosa dunia, kasihanilah kami. 

Anak Domba Allah, yang menghapus dosa dunia, kasihanilah kami. 

Anak Domba Allah, yang menghapus dosa dunia, berilah kami damai. 

KOMUNI  

ANTIFON KOMUNI                       Mzm 84:4-5 

Sesungguhnya Aku berkata kepadamu: Jika biji gandum tidak jatuh ke dalam tanah dan 

mati, ia tetap satu biji saja. Tetapi jika ia mati, ia akan menghasilkan banyak buah. 

DOA SESUDAH KOMUNI 

RITUS PENUTUP 

PENGUMUMAN 

BERKAT DAN PENGUTUSAN 

LAGU PENUTUP 


