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Tahun B                                            11 April 2021 

 

 

 

RITUS PEMBUKA 

ANTIFON PEMBUKA                                              Ezr 2:36-37 

Rasakan betapa nikmat kemuliaanmu sambil bersyukur kepada Allah yang telah memanggil kamu masuk 

Kerajaan Surga. Alleluya. 

SERUAN TOBAT / TUHAN KASIHANILAH KAMI 

I   Tuhan Yesus Kristus, Engkau telah bangkit dan menampakkan diri kepada para murid agar masing-

masing mengambil sikap mengenai iman. Tuhan, kasihanilah kami. 

U Tuhan, kasihanilah kami. 

I   Engkau telah bangkit dan menampakkan diri kepada para murid untuk menganugerahkan kedamaian dan 

kegembiraan. Kristus, kasihanilah kami. 

U Kristus, kasihanilah kami. 

I   Engkau telah bangkit dan menampakkan diri kepada para murid untuk memperteguh iman, harapan, dan 

cinta kasih. Tuhan, kasihanilah kami. 

U Tuhan, kasihanilah kami.

MADAH KEMULIAAN 

K  Kemuliaan kepada Allah di surga. 

U  Dan damai di bumi kepada orang yang berkenan 

pada-Nya. 

K  Kami memuji Dikau 

U  Kami meluhurkan Dikau 

K  Kami menyembah Dikau 

U Kami memuliakan Dikau 

K Kami bersyukur kepada-Mu, kar'na kemuliaan-

Mu yang besar. 

U Ya Tuhan Allah, Raja surgawi, Allah Bapa yang 

mahakuasa. 

K Ya Tuhan Yesus Kristus, Putra yang tunggal. 

U Ya Tuhan Allah, Anak domba Allah, Putra Bapa. 

K Engkau yang menghapus dosa dunia, kasihanilah 

kami. 

U Engkau yang menghapus dosa dunia, kabulkanlah 

doa kami.  

K Engkau yang duduk di sisi Bapa, kasihanilah 

kami. 

U Karna hanya Engkaulah Kudus. 

K Hanya Engkaulah Tuhan. 

U Hanya Engkaulah Mahatinggi, ya Yesus Kristus. 

K Bersama dengan Roh Kudus dalam kemuliaan 

Allah Bapa.  

U  Amin. 

DOA PEMBUKAAN 

LITURGI SABDA 

BACAAN I (Kis 4:32-35) 

"Kumpulan orang yang percaya itu sehati dan sejiwa.” 

L.  Bacaan dari Kisah Para Rasul :  

Kumpulan orang yang telah percaya akan Yesus sehati dan sejiwa. Dan tidak seorang pun yang berkata bahwa 

sesuatu dari kepunyaannya adalah miliknya sendiri, tetapi segala sesuatu adalah kepunyaan mereka bersama. 

Dan dengan kuasa yang besar rasul-rasul memberi kesaksian tentang kebangkitan Tuhan Yesus, dan mereka 

semua hidup dalam kasih karunia yang melimpah-limpah. Di antara mereka tidak ada seorang pun yang 

berkekurangan. Karena semua orang yang mempunyai tanah atau rumah, menjual kepunyaannya itu, dan hasil 

penjualan itu mereka bawa dan mereka letakkan di depan kaki rasul-rasul; lalu dibagi-bagikan kepada setiap 

orang sesuai dengan keperluannya. Demikianlah Sabda Tuhan. 

U. Syukur kepada Allah.  

MAZMUR TANGGAPAN (Mzm 95:1-2.6-7.8-9) 

Refr. : “Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Ia baik.” 

Mazmur:   

1. Biarlah Israel berkata, "Kekal abadi kasih setia-Nya!" Biarlah kaum Harun berkata, "Kekal abadi kasih 

setia-Nya!" Biarlah orang yang takwa pada Tuhan berkata, "Kekal abadi kasih setia-Nya!" 

2. Tangan kanan Tuhan berkuasa meninggikan, tangan kanan Tuhan melakukan keperkasaan. Aku tidak akan 

mati, tetapi hidup, dan aku akan menceritakan perbuatan-perbuatan Tuhan. Tuhan telah menghajar aku 

dengan keras, tetapi Ia tidak menyerahkan daku kepada maut. 

HARI MINGGU PASKAH II - MINGGU KERAHIMAN ILAHI 
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BACAAN II  (1Yoh 5:1-6)  

"Semua yang lahir dari Allah mengalahkan dunia.”  

L. Bacaan dari Surat Pertama Rasul Yohanes: 

Saudara-saudaraku yang terkasih, setiap orang yang percaya bahwa Yesus adalah Kristus, lahir dari Allah; 

dan setiap orang yang mengasihi Dia yang melahirkan, mengasihi juga Dia yang lahir dari pada-Nya. Inilah 

tandanya, bahwa kita mengasihi anak-anak Allah, yaitu apabila kita mengasihi Allah serta melakukan 

perintah-perintah-Nya. Sebab inilah kasih kepada Allah, yaitu, bahwa kita menuruti perintah-perintah-Nya. 

Dan perintah-perintah-Nya itu tidak berat, sebab semua yang lahir dari Allah mengalahkan dunia. Dan 

inilah kemenangan yang mengalahkan dunia, yakni iman kita. Tidak ada orang yang mengalahkan dunia, 

selain dia yang percaya bahwa Yesus adalah Anak Allah! Dia inilah yang telah datang dengan air dan 

darah, yaitu Yesus Kristus; bukan saja dengan air tetapi dengan air dan darah. Dan Rohlah yang memberi 

kesaksian, karena Roh adalah kebenaran. Demikianlah Sabda Tuhan. 

U. Syukur kepada Allah. 

BAIT PENGANTAR INJIL  

ALLELUYA 955 do = F 2/4                      Yoh 20:29 

 
Ayat : 

Karena melihat Aku, Tomas, maka engkau percaya, berbahagialah mereka yang tidak melihat, namun percaya. 

BACAAN INJIL (Yoh 20:19-31) 

"Delapan hari kemudian Yesus datang.” 

I    Inilah Injil Yesus Kristus menurut Santo Yohanes :  

Setelah Yesus wafat di salib, pada malam pertama sesudah hari Sabat, berkumpullah murid-murid Yesus 

di suatu tempat dengan pintu-pintu yang terkunci karena mereka takut kepada orang-orang Yahudi. Pada 

waktu itu datanglah Yesus, berdiri di tengah-tengah mereka dan berkata, "Damai sejahtera bagi kamu!" 

Sesudah berkata demikian, Yesus menunjukkan tangan dan lambung-Nya kepada mereka. Murid-murid itu 

bersukacita ketika mereka melihat Tuhan. Maka kata Yesus sekali lagi, "Damai sejahtera bagi kamu! Sama 

seperti Bapa mengutus Aku, demikian juga sekarang Aku mengutus kamu." Dan sesudah berkata demikian, 

Yesus menghembusi mereka dan berkata, "Terimalah Roh Kudus. Jikalau kamu mengampuni dosa orang, 

dosanya diampuni, dan jikalau kamu menyatakan dosa orang tetap ada, dosanya tetap ada." Pada waktu 

Yesus datang itu Tomas, seorang dari kedua belas murid, yang juga disebut Didimus, tidak ada bersama-

sama mereka. Maka kata murid-murid yang lain kepada-Nya, "Kami telah melihat Tuhan!" Tetapi Tomas 

berkata kepada mereka "Sebelum aku melihat bekas paku pada tangan-Nya, dan sebelum aku mencucukkan 

jariku ke dalam bekas paku itu, dan mencucukkan tanganku ke dalam lambung-Nya, sekali-kali aku tidak 

akan percaya." Delapan hari kemudian murid-murid Yesus berada kembali dalam rumah itu, dan Tomas 

bersama-sama dengan mereka. Sementara pintu-pintu terkunci, Yesus datang. Ia berdiri di tengah-tengah 

mereka dan berkata, "Damai sejahtera bagi kamu!" Kemudian Yesus berkata kepada Tomas, "Taruhlah 

jarimu di sini dan lihatlah tangan-Ku. Ulurkanlah tanganmu dan cucukkan ke dalam lambung-Ku, dan 

jangan engkau tidak percaya lagi, melainkan percayalah!" Tomas menjawab kepada-Nya, "Ya Tuhanku 

dan Allahku!" Kata Yesus kepadanya, "Karena engkau telah melihat Aku, maka engkau percaya. 

Berbahagialah mereka yang tidak melihat, namun percaya." Memang masih banyak tanda lain yang dibuat 

Yesus di depan mata murid-murid-Nya, yang tidak tercatat dalam kitab ini. Tetapi semua yang tercantum 

di sini telah dicatat supaya kamu percaya bahwa Yesuslah Mesias, Anak Allah, dan supaya oleh imanmu 

kamu memperoleh hidup dalam nama-Nya. Demikianlah Injil Tuhan. 

U. Terpujilah Kristus. 

HOMILI 

SYAHADAT 
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DOA UMAT 

I  Kristus telah bangkit dan bersabda kepada para murid, "Damai sejahtera bagi kamu! Sama seperti Bapa 

mengutus Aku, demikian juga sekarang Aku mengutus kamu." Marilah kita berdoa kepada Bapa yang telah 

mengutus Putra-Nya demi keselamatan dan kesejahteraan kita: 

L Umat menjawab : “Kobarkanlah semangat belas kasih-Mu dalam hati kami, ya Tuhan.” 

U Kobarkanlah semangat belas kasih-Mu dalam hati kami, ya Tuhan. 

L Bagi para gembala umat beriman. 

 Semoga para gembala umat beriman mempergunakan daya penyembuhan, pengampunan dan pendamaian 

yang dipercayakan oleh Yesus kepada mereka untuk mengabdi Umat Allah dan melayani orang-orang yang 

mencari kebenaran. Marilah kita mohon, ... 

U Kobarkanlah semangat belas kasih-Mu dalam hati kami, ya Tuhan. 

L Bagi mereka yang memegang pemerintahan dalam masyarakat kita. 

 Semoga para pemimpin masyarakat lebih dijiwai semangat kasih dan solidaritas kepada rakyat-Nya 

terutama yang miskin dan kurang beruntung daripada semangat mencari kepentingan sendiri. Marilah kita 

mohon, ... 

U Kobarkanlah semangat belas kasih-Mu dalam hati kami, ya Tuhan. 

L Bagi mereka yang sedang sakit, menderita dan mengalami cobaan hidup. 

 Semoga mereka yang sedang menderita tetap percaya kepada Tuhan, Sang Penyembuh dan Pemberi hidup. 

Marilah kita mohon, … 

U Kobarkanlah semangat belas kasih-Mu dalam hati kami, ya Tuhan. 

L Bagi umat di paroki kita dan di tempat-tempat lain.  

Semoga iman kepada Yesus menuntun kita sehingga dapat mempercayai kebaikan orang lain dan 

dipersatukan dalam cinta kasih-Nya. Marilah kita mohon, ... 

U Kobarkanlah semangat belas kasih-Mu dalam hati kami, ya Tuhan. 

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

U Kobarkanlah semangat belas kasih-Mu dalam hati kami, ya Tuhan. 

I Allah Bapa yang Maharahim, Putra-Mu yang bangkit telah menyatakan belas kasih-Mu. Semoga 

kerukunan di antara kami dan cinta kasih antar kami, menjadi tanda bagi semua orang yang menyaksikan 

cara hidup kami, bahwa Engkau berbelas kasih kepada siapa pun. Dengan pengantaraan Kristus, Tuhan 

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. (2x) 

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

KOMUNI  

ANTIFON KOMUNI                          Yoh 20:27 

Ulurkanlah tanganmu dan cucukkan ke dalam lambung-Ku. Jangan sangsi lagi, tetapi percayalah. Alleluya. 

DOA SESUDAH KOMUNI 

RITUS PENUTUP  

PENGUMUMAN 

BERKAT DAN PENGUTUSAN 

LAGU PENUTUP 
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Tahun B                                            18 April 2021 

 

 

 

RITUS PEMBUKA 

ANTIFON PEMBUKA                                   Mzm 65:1-2 

Bersorak-sorailah bagi Allah, hai seluruh bumi, mazmurkanlah kemuliaan nama-Nya, muliakanlah Dia 

dengan puji-pujian! Alleluya. 

SERUAN TOBAT / TUHAN KASIHANILAH KAMI 

I   Tuhan Yesus Kristus, Engkau telah bangkit dan duduk di sisi Bapa dalam kemuliaan sebagai Pengantara 

kami. Tuhan, kasihanilah kami. 

U Tuhan, kasihanilah kami. 

I   Engkau telah bangkit dan menunjukkan jalan menuju kemuliaan kekal. Kristus, kasihanilah kami. 

U Kristus, kasihanilah kami. 

I   Engkau telah bangkit dan mendampingi kami, umat-Mu, dalam perjalanan kami menuju hidup yang 

kekal. Tuhan, kasihanilah kami. 

U Tuhan, kasihanilah kami.

MADAH KEMULIAAN 

K  Kemuliaan kepada Allah di surga. 

U  Dan damai di bumi kepada orang yang berkenan 

pada-Nya. 

K  Kami memuji Dikau 

U  Kami meluhurkan Dikau 

K  Kami menyembah Dikau 

U Kami memuliakan Dikau 

K Kami bersyukur kepada-Mu, kar'na kemuliaan-

Mu yang besar. 

U Ya Tuhan Allah, Raja surgawi, Allah Bapa yang 

mahakuasa. 

K Ya Tuhan Yesus Kristus, Putra yang tunggal. 

U Ya Tuhan Allah, Anak domba Allah, Putra Bapa. 

K Engkau yang menghapus dosa dunia, kasihanilah 

kami. 

U Engkau yang menghapus dosa dunia, kabulkanlah 

doa kami.  

K Engkau yang duduk di sisi Bapa, kasihanilah 

kami. 

U Karna hanya Engkaulah Kudus. 

K Hanya Engkaulah Tuhan. 

U Hanya Engkaulah Mahatinggi, ya Yesus Kristus. 

K Bersama dengan Roh Kudus dalam kemuliaan 

Allah Bapa.  

U  Amin. 

DOA PEMBUKAAN 

LITURGI SABDA 

BACAAN I (Kis 3:13-15.17-19) 

" Yesus, Pemimpin kepada hidup, telah kamu bunuh,  

tetapi Allah telah membangkitkan Dia dari antara orang mati.” 

L.  Bacaan dari Kisah Para Rasul :  

Setelah Petrus dan Yohanes menyembuhkan orang lumpuh, orang banyak yang sangat keheranan 

mengerumuni mereka. Maka kata Petrus kepada mereka, "Allah Abraham, Ishak dan Yakub, Allah nenek 

moyang kita telah memuliakan Hamba-Nya, yaitu Yesus yang kamu serahkan dan tolak di depan Pilatus, 

walaupun Pilatus berpendapat bahwa Ia harus dilepaskan. Kamu telah menolak Yang Kudus dan Benar, dan 

malah menghendaki seorang pembunuh sebagai hadiahmu. Demikianlah Yesus, Pemimpin kepada hidup, 

telah kamu bunuh, tetapi Allah telah membangkitkan Dia dari antara orang mati, dan tentang hal itu kami 

adalah saksi. Hai saudara-saudara, aku tahu bahwa kamu telah berbuat demikian karena ketidaktahuan, sama 

seperti semua pemimpinmu. Tetapi dengan jalan demikian Allah telah menggenapi apa yang telah 

difirmankan-Nya dahulu dengan perantaraan nabi-nabi-Nya, yaitu bahwa Mesias yang diutus-Nya harus 

menderita. Karena itu sadarlah dan bertobatlah, supaya dosamu dihapuskan. Demikianlah Sabda Tuhan. 

U. Syukur kepada Allah.  

 

 

 

 

HARI MINGGU PASKAH III 
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MAZMUR TANGGAPAN (Mzm 4:2.4.7.9; Ul: 7a) 

Refr. : “Biarlah cahaya wajah-Mu menyinari kami, ya Tuhan.” 

Mazmur:   

1. Apabila aku berseru, jawablah aku ya Allah yang adil. Apabila aku bersusah, lapangkanlah dadaku, 

kasihanilah aku dan dengarkanlah doaku. 

2. Ketahuilah, Tuhan akan mengerjakan karya agung bagi para kekasih-Nya, Tuhan akan mendengarkan 

daku, bila aku berseru kepada-Nya. 

BACAAN II  (1Yoh 2:1-5a)  

"Yesus adalah pendamaian untuk segala dosa kita, dan juga untuk dosa seluruh dunia.”  

L. Bacaan dari Surat Pertama Rasul Yohanes: 

Anak-anakku, hal-hal ini kutulis kepada kamu, supaya kamu jangan berbuat dosa. Namun jika seorang 

berbuat dosa, kita mempunyai seorang pengantara pada Bapa, yaitu Yesus Kristus, yang adil. Ia adalah 

pendamaian untuk segala dosa kita; malahan bukan untuk dosa kita saja, tetapi juga untuk dosa seluruh 

dunia. Dan inilah tandanya bahwa kita mengenal Allah, yaitu jikalau kita menuruti perintah-perintah-Nya. 

Barangsiapa berkata, 'Aku mengenal Allah' tetapi ia tidak menuruti perintah-Nya, ia adalah seorang 

pendusta dan di dalam dia tidak ada kebenaran. Tetapi barangsiapa menuruti firman Allah, di dalam orang 

itu kasih Allah sungguh sudah sempurna. Demikianlah Sabda Tuhan. 

U. Syukur kepada Allah. 

BAIT PENGANTAR INJIL  

ALLELUYA 955 do = F 2/4                      Luk 24:32 

 
Ayat : 

Tuhan Yesus, bukalah arti Kitab Suci bagi kami, dan kobarkanlah hati kami karena ajaran-Mu. 

BACAAN INJIL (Luk 24:35-48) 

"Mesias harus menderita dan bangkit dari antara orang mati pada hari ketiga.” 

I    Inilah Injil Yesus Kristus menurut Santo Lukas :  

Dua murid yang dalam perjalanan ke Emaus ditemui oleh Yesus yang bangkit segera kembali ke 

Yerusalem. Di sana mereka menceriterakan kepada saudara-saudara yang lain apa yang terjadi di tengah 

jalan, dan bagaimana mereka mengenal Yesus pada waktu Ia memecah-mecahkan roti. Sementara mereka 

bercakap-cakap tentang hal-hal itu, Yesus tiba-tiba berdiri di tengah-tengah mereka dan berkata kepada 

mereka, "Damai sejahtera bagi kamu!" Mereka terkejut dan takut, karena menyangka bahwa mereka 

melihat hantu. Akan tetapi Yesus berkata kepada mereka, "Mengapa kamu terkejut, dan apa sebabnya 

timbul keragu-raguan di dalam hatimu? Lihatlah tangan-Ku dan kaki-Ku: Aku sendirilah ini! Rabalah Aku 

dan lihatlah, karena hantu tidak ada daging dan tulangnya, seperti yang kamu lihat ada pada-Ku."Sambil 

berkata demikian Yesus memperlihatkan tangan dan kaki-Nya kepada mereka. Dan ketika mereka belum 

juga percaya karena girang dan masih heran, berkatalah Yesus kepada mereka, "Adakah padamu makanan 

di sini?" Lalu mereka memberikan kepada-Nya sepotong ikan goreng. Yesus mengambilnya dan 

memakannya di depan mata mereka. Yesus berkata kepada mereka, "Inilah perkataan yang telah Kukatakan 

kepadamu ketika Aku masih bersama-sama dengan kamu, yakni bahwa harus digenapi semua yang ada 

tertulis tentang Aku dalam kitab Taurat Musa, kitab nabi-nabi dan kitab Mazmur." Lalu Yesus membuka 

pikiran mereka, sehingga mereka mengerti Kitab Suci. Kata Yesus kepada mereka, "Ada tertulis demikian: 

Mesias harus menderita dan bangkit dari antara orang mati pada hari yang ketiga. Dan lagi: Dalam nama-

Nya berita tentang pertobatan dan pengampunan dosa harus disampaikan kepada segala bangsa, mulai dari 

Yerusalem. Kamu adalah saksi dari semuanya ini." Demikianlah Injil Tuhan. 

U. Terpujilah Kristus. 

HOMILI 

SYAHADAT 
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DOA UMAT 

I  Kedua murid yang tengah berjalan ke Emaus berkobar-kobar hati mereka karena berjumpa dengan Yesus 

yang bangkit. Marilah kita panjatkan doa dengan hati yang berkobar-kobar kepada Bapa karena Kristus 

telah bangkit bagi keselamatan kita pula : 

L Umat menjawab : “Engkaulah tumpuan harapan dan keselamatan kami, ya Tuhan.” 

U Engkaulah tumpuan harapan dan keselamatan kami, ya Tuhan.. 

L Bagi kaum awam di dalam gereja. 

 Semoga Allah Bapa yang Mahabaik memberkati para rasul awam: para katekis dan pendidik, para pembina 

dan penjiwa gerakan-gerakan sosial, sehingga setiap karya pengabdian mereka dalam karya kerasulan 

menjadi wujud kesaksian nyata atas iman akan Kristus yang telah bangkit. Marilah kita mohon, ... 

U Engkaulah tumpuan harapan dan keselamatan kami, ya Tuhan. 

L Bagi masyarakat kita. 

 Semoga berkat kebangkitan Kristus, masyarakat kita yang diperbudak oleh kesempitan cinta diri dan 

ketidaksetiaan, diperbarui kembali dalam kekudusan seturut kehendak Kristus. Marilah kita mohon, ... 

U Engkaulah tumpuan harapan dan keselamatan kami, ya Tuhan. 

L Bagi para penderita. 

 Semoga berkat kebangkitan Kristus, para penderita cacat dan sakit selalu teguh dalam pengharapan dan 

setia dalam iman yang terwujud dalam perjuangan tanpa henti untuk berbagi hidup demi masa depan yang 

semakin cerah. Marilah kita mohon, … 

U Engkaulah tumpuan harapan dan keselamatan kami, ya Tuhan. 

L Bagi keluarga-keluarga muda di paroki kita.  

Semoga Allah Bapa yang Mahasetia berkenan membimbing para keluarga muda di paroki kami, agar 

menemukan kebahagiaan dalam saling mencinta dan membuktikan kesetiaan yang mantap. Marilah kita 

mohon, … 

U Engkaulah tumpuan harapan dan keselamatan kami, ya Tuhan. 

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

U Engkaulah tumpuan harapan dan keselamatan kami, ya Tuhan. 

I Bapa kami di surga, dalam diri Yesus yang telah Bangkit Engkau menunjukkan kepada kami bahwa Engkau 

adalah Allah yang setia, Allah orang-orang hidup dan sukacita kami. Maka dengarkanlah doa putra dan 

putri-Mu dan perkenankanlah kami bergembira karena pengantaraan Yesus Kristus, Tuhan 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                                Luk 24:46-47 

Kristus harus menderita dan bangkit dari antara orang mati pada hari ketiga. Dalam nama-Nya pertobatan dan 

pengampunan dosa harus disampaikan kepada segala bangsa. Alleluya. 

DOA SESUDAH KOMUNI 

RITUS PENUTUP  

PENGUMUMAN 

BERKAT DAN PENGUTUSAN 
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Tahun B                                            25 April 2021 

 

 

 

RITUS PEMBUKA 

ANTIFON PEMBUKA                                  Mzm 33:5-6 

Bumi penuh dengan kasih setia Tuhan, oleh Firman Tuhan langit dijadikan, Alleluya. 

SERUAN TOBAT / TUHAN KASIHANILAH KAMI 

I   Tuhan Yesus Kristus, Engkaulah Gembala Baik, yang mengenal kami, domba-domba-Mu dengan segala 

kelemahan kami. Tuhan, kasihanilah kami. 

U Tuhan, kasihanilah kami. 

I   Engkaulah Gembala Baik, yang mempertaruhkan hidup-Mu demi keselamatan kami. Kristus, kasihanilah 

kami. 

U Kristus, kasihanilah kami. 

I   Engkaulah Gembala Baik, yang menghidupi kami dengan hidup ilahi-Mu sendiri. Tuhan, kasihanilah 

kami. 

U Tuhan, kasihanilah kami.

MADAH KEMULIAAN 

K  Kemuliaan kepada Allah di surga. 

U  Dan damai di bumi kepada orang yang berkenan 

pada-Nya. 

K  Kami memuji Dikau 

U  Kami meluhurkan Dikau 

K  Kami menyembah Dikau 

U Kami memuliakan Dikau 

K Kami bersyukur kepada-Mu, kar'na kemuliaan-

Mu yang besar. 

U Ya Tuhan Allah, Raja surgawi, Allah Bapa yang 

mahakuasa. 

K Ya Tuhan Yesus Kristus, Putra yang tunggal. 

U Ya Tuhan Allah, Anak domba Allah, Putra Bapa. 

K Engkau yang menghapus dosa dunia, kasihanilah 

kami. 

U Engkau yang menghapus dosa dunia, kabulkanlah 

doa kami.  

K Engkau yang duduk di sisi Bapa, kasihanilah 

kami. 

U Karna hanya Engkaulah Kudus. 

K Hanya Engkaulah Tuhan. 

U Hanya Engkaulah Mahatinggi, ya Yesus Kristus. 

K Bersama dengan Roh Kudus dalam kemuliaan 

Allah Bapa.  

U  Amin. 

DOA PEMBUKAAN 

LITURGI SABDA 

BACAAN I (Kis 4:8-12) 

"Hanya Yesuslah sumber keselamatan.” 

L.  Bacaan dari Kisah Para Rasul :  

Tatkala dihadapkan Mahkamah Agama Yahudi karena telah menyembuhkan seorang lumpuh, Petrus, yang 

penuh dengan Roh Kudus berkata, "Hai pemimpin-pemimpin umat dan tua-tua, jika kami sekarang harus 

diperiksa karena suatu kebajikan kepada seorang sakit dan harus menerangkan dengan kuasa manakah orang 

itu disembuhkan, maka ketahuilah oleh kamu sekalian dan oleh seluruh umat Israel, bahwa semua itu kami 

lakukan dalam nama Yesus Kristus, orang Nazaret, yang telah kamu salibkan, tetapi dibangkitkan Allah dari 

antara orang mati. Karena Yesus itulah orang ini sekarang berdiri dengan sehat di depan kamu. Yesus adalah 

batu yang dibuang oleh tukang-tukang bangunan yaitu kamu sendiri, namun ia telah menjadi batu penjuru. 

Dan keselamatan tidak ada di dalam siapapun juga selain di dalam Dia. Demikianlah Sabda Tuhan. 

U. Syukur kepada Allah.  

MAZMUR TANGGAPAN (Mzm 118:1+8-9.21-23.26.28-29; Ul:22) 

Refr. : “Batu yang dibuang oleh tukang-tukang bangunan, telah menjadi batu penjuru.” 

Mazmur:   

1. Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Ia baik! Kekal abadi kasih setia-Nya! Lebih baik berlindung pada 

Tuhan, daripada percaya kepada manusia. Lebih baik berlindung pada Tuhan daripada percaya kepada para 

bangsawan. 

2. Aku bersyukur kepada-Mu, sebab Engkau telah menjawab aku dan telah menjadi keselamatanku. Batu 

yang dibuang oleh tukang-tukang bangunan, telah menjadi batu penjuru. Hal itu terjadi dari pihak Tuhan, 

suatu perbuatan ajaib di mata kita. 

HARI MINGGU PASKAH IV – MINGGU PANGGILAN 
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BACAAN II  (1Yoh 3:1-2)  

" Kita melihat Yesus dalam keadaan-Nya yang sebenarnya.”  

L. Bacaan dari Surat Pertama Rasul Yohanes: 

Saudara-saudara terkasih, lihatlah, betapa besarnya kasih yang dikaruniakan Bapa kepada kita, sehingga 

kita disebut anak-anak Allah, dan memang kita adalah anak-anak Allah. Karena itu dunia tidak mengenal 

kita, sebab dunia tidak mengenal Allah. Saudara-saudaraku yang terkasih, sekarang kita adalah anak-anak 

Allah, tetapi belum nyata bagaimana keadaan kita kelak. Akan tetapi kita tahu bahwa apabila Kristus 

menyatakan diri-Nya, kita akan menjadi sama seperti Dia, sebab kita akan melihat Dia dalam keadaan-Nya 

yang sebenarnya. Demikianlah Sabda Tuhan. 

U. Syukur kepada Allah. 

BAIT PENGANTAR INJIL  

ALLELUYA 959 do = E 2/4                      Yoh 10:14 

 
Ayat : 

Akulah gembala yang baik, sabda Tuhan; Aku mengenal domba-domba-Ku dan domba-domba-Ku mengenal Aku. 

BACAAN INJIL (Yoh 10:11-18) 

"Gembala yang baik memberikan nyawanya bagi domba-dombanya.” 

I    Inilah Injil Yesus Kristus menurut Santo Yohanes :  

Pada suatu hari Yesus berkata kepada orang-orang Farisi, "Akulah gembala yang baik. Gembala yang baik 

memberikan nyawanya bagi domba-dombanya; sedangkan seorang upahan yang bukan gembala, dan yang 

bukan pemilik domba-domba itu sendiri, ketika melihat serigala datang, meninggalkan domba-domba itu 

lalu lari, sehingga serigala itu menerkam dan mencerai-beraikan domba-domba itu. Ia lari karena ia seorang 

upahan dan tidak memperhatikan domba-domba itu. Akulah gembala yang baik. Aku mengenal domba-

domba-Ku dan domba-domba-Ku mengenal Aku sama seperti Bapa mengenal Aku dan Aku mengenal 

Bapa, dan Aku memberikan nyawa-Ku bagi domba-domba-Ku. Ada lagi pada-Ku domba-domba lain, yang 

bukan dari kandang ini; domba-domba itu harus Kutuntun juga; mereka akan mendengarkan suara-Ku dan 

mereka akan menjadi satu kawanan dengan satu gembala! Bapa mengasihi Aku, oleh karena Aku 

memberikan nyawa-Ku untuk menerimanya kembali. Tidak seorang pun mengambilnya dari pada-Ku, 

melainkan Aku memberikannya menurut kehendak-Ku sendiri. Aku berkuasa memberikannya dan 

berkuasa mengambilnya kembali. Inilah tugas yang Kuterima dari Bapa-Ku." Demikianlah Injil Tuhan. 

U. Terpujilah Kristus. 

HOMILI 

SYAHADAT 

DOA UMAT 

I  Kristus telah bersabda, “Akulah gembala yang baik. Gembala yang baik memberikan nyawanya bagi 

domba-dombanya.” Oleh karena kebaikan hati-Nya yang telah memberikan nyawa-Nya bagi keselamatan 

kita, marilah kita memanjatkan doa kepada Allah Bapa kita : 

L Umat menjawab : “Kabulkanlah doa kami, ya Tuhan.” 

U Kabulkanlah doa kami, ya Tuhan. 

L Bagi Sri Paus, para Uskup, serta para pemimpin umat. 

Ya Bapa, berkatilah Sri Paus, para Uskup, para Imam dan para pemimpin umat-Mu agar hidup mereka 

semakin menyerupai Kristus. Semoga mereka sungguh memiliki semangat pengabdian yang sejati, 

kebenaran yang menyelamatkan, serta penuh kasih terhadap setiap orang. Marilah kita mohon, ... 

U Kabulkanlah doa kami, ya Tuhan. 

L Bagi para pemimpin masyarakat. 

 Ya Bapa, semoga para pemimpin masyarakat kami mengikuti jejak Putra-mu dan sanggup berjerih payah 

berusaha membawa masyarakat menuju kesejahteraan umum. Semoga nama-Mu semakin diwartakan 

melalui kesaksian hidup mereka yang tekun berjuang demi keselamatan setiap orang. Marilah kita mohon, ... 

U Kabulkanlah doa kami, ya Tuhan. 
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L Bagi semua orang yang sudah meninggal. 

 Ya Bapa, semoga mereka yang sudah meninggal dunia, Kauperkenankan menikmati kasih-Mu di surga dan 

tetap sehati dengan kami yang masih berjuang di dunia ini. Teguhkanlah kami untuk selalu berjuang atas 

dasar kasih yang akan mengantar kami ke ke kehidupan abadi bersama-Mu. Marilah kita mohon, … 

U Kabulkanlah doa kami, ya Tuhan. 

 

L Bagi kita sendiri.  

Ya Bapa, berilah kami semangat bekerja sama, bergotong royong dan saling membantu dalam membangun 

umat-Mu menjadi Gereja, tanda kehadiran-Mu di masyarakat kami. Semoga kami boleh untuk ikut ambil 

bagian dalam karya keselamatan-Mu bagi dunia. Marilah kita mohon, … 

U Kabulkanlah doa kami, ya Tuhan. 

 

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

U Kabulkanlah doa kami, ya Tuhan. 

 

I Allah Bapa kami sumber kehidupan dan kegiatan, kami bersyukur Kauperkenankan ikut serta dalam 

kehidupan ilahi-Mu serta karya penggembalaan Putra-Mu. Berilah kami kekuatan agar selalu setia dalam 

perkara-perkara kecil dan sepenuh hati untuk menjalankan kehendak-Mu. Dengan pengantaraan Kristus, 

Tuhan 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                               

Telah bangkit Gembala Baik yang menyerahkan nyawa untuk domba-domba-Nya dan rela mati untuk 

kawanan-Nya. Alleluya. 

DOA SESUDAH KOMUNI 

RITUS PENUTUP  

PENGUMUMAN 

BERKAT DAN PENGUTUSAN 

LAGU PENUTUP 
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