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RITUS PEMBUKA 

ANTIFON PEMBUKA                      Mzm 81:17 

Ia telah memberi mereka gandum yang terbaik. Ia telah mengenyangkan mereka 

dengan madu dari gunung batu. 

SERUAN TOBAT / TUHAN KASIHANILAH KAMI 

I   Tuhan Yesus Kristus, Engkau menghendaki kami selalu mengenangkan Dikau 

dengan merayakan Ekaristi. Tuhan, kasihanilah kami. 

U Tuhan, kasihanilah kami. 

I   Engkau menghendaki kami ikut serta dalam hidup, wafat dan kebangkitan-Mu 

dengan makan tubuh-Mu dan minum darah-Mu. Kristus, kasihanilah kami. 

U Kristus, kasihanilah kami. 

I   Engkau menghendaki kami bersatu dengan Dikau dan bersatu pula satu sama 

lain dengan makan roti kehidupan dan minum darah keselamatan yang satu dan 

sama. 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 

 

HARI RAYA TUBUH DAN DARAH KRISTUS 
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LITURGI SABDA 

BACAAN I (Kel 24:3-8) 

"Inilah darah perjanjian yang diikat Allah dengan kamu!” 

L.  Bacaan dari Kitab Keluaran :  

Ketika Musa turun Gunung Sinai, dan memberitahukan kepada bangsa Israel 

segala firman dan peraturan Tuhan, maka seluruh bangsa itu menjawab serentak, 

“Segala firman yang telah diucapkan Tuhan itu, akan kami laksanakan!” Musa 

lalu menuliskan segala firman Tuhan itu. Keesokan harinya, pagi-pagi, 

didirikannya mezbah di kaki gunung itu, dengan dua belas tugu sesuai dengan 

kedua belas suku Israel. Kemudian disuruhnyalah orang-orang muda dari bangsa 

Israel mempersembahkan kurban bakaran dan menyembelih lembu-lembu 

jantan sebagai kurban keselamatan kepada Tuhan. Sesudah itu Musa mengambil 

sebagian dari darah itu, lalu ditaruhnya ke dalam pasu; sebagian lagi dari darah 

itu disiramkannya pada mezbah itu. Lalu diambilnya kitab perjanjian itu dan 

dibacakannya, dan bangsa itu mendengarkan. Lalu mereka berkata, “Segala 

firman Tuhan akan kami laksanakan dan kami taati!” Kemudian Musa 

mengambil darah itu dan memercikkannya kepada bangsa itu seraya berkata, 

“Inilah darah perjanjian yang diikat Tuhan dengan kamu, berdasarkan segala 

firman ini.” Demikianlah Sabda Tuhan. 

U. Syukur kepada Allah.  

MAZMUR TANGGAPAN (Mzm 116:12-13.15.16b-18) 

Refr. : “Aku akan mengangkat piala keselamatan, dan akan menyerukan 

nama Tuhan.” 

Mazmur:   

1. Bagaimana akan kubalas kepada Tuhan, segala kebaikan-Nya kepadaku? Aku 

akan mengangkat piala keselamatan, dan akan menyerukan nama Tuhan. 

2. Sungguh berhargalah di mata Tuhan, kematian semua orang yang dikasihi-Nya, 

Ya Tuhan, aku hamba-Mu, aku hamba-Mu, anak sahaya-Mu, Engkau telah 

melepaskan belengguku. 

BACAAN II  (Ibr 9:11-15)  

"Darah Kristus akan menyucikan hati nurani kita.”  

L. Bacaan dari Surat Kepada Orang Ibrani: 

Saudara-saudara terkasih, Kristus telah datang sebagai Imam Agung demi 

kesejahteraan masa yang akan datang; Ia telah melintasi kemah yang lebih besar 

dan lebih sempurna, yang bukan buatan tangan manusia, artinya yang tidak 

termasuk ciptaan ini, dan Ia telah masuk satu kali untuk selama-lamanya ke dalam 

tempat yang kudus bukan dengan membawa darah domba jantan dan darah anak 

lembu, tetapi dengan membawa darah-Nya sendiri. Dan dengan itu Ia telah 
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mendapat pelunasan yang kekal. Sebab, jika darah domba dan lembu jantan dan 

percikan abu lembu muda mampu menguduskan mereka yang najis, sehingga 

mereka disucikan secara lahiriah, betapa lebihnya darah Kristus, yang atas 

dorongan Roh Abadi telah mempersembahkan diri-Nya sendiri kepada Allah 

sebagai persembahan yang tidak bercacat; betapa darah ini akan menyucikan hati 

nurani kita dari perbuatan-perbuatan yang sia-sia, supaya kita dapat beribadah 

kepada Allah yang hidup. Karena itu Kristus adalah Pengantara dari suatu 

perjanjian yang baru, supaya mereka yang telah terpanggil dapat menerima bagian 

kekal yang dijanjikan, sebab Ia telah mati untuk menebus pelanggaran-

pelanggaran yang telah dilakukan selama perjanjian yang pertama. Demikianlah 

Sabda Tuhan. 

U. Syukur kepada Allah. 

SEKUENSIA: MADAH EKARISTI  

1. Sion, puji Penyelamat, Sang 

Pemimpin dan Gembala dalam 

kidung pujian. 

2. Pujilah sekuat hati, kar'na Dia 

melampaui puji yang 

kaulambungkan. 

3. Hari ini yang tersaji: Roti Hidup 

yang dipuji, sumber hidup yang 

kekal. 

4. Itulah yang dihidangkan bagi para 

rasul Tuhan: Tak perlu diragukan. 

5. Lihat Roti malaikat, jadi boga 

peziarah: sungguh itu roti putra, 

anjing jangan diberi. 

6. Inilah yang dilambangkan waktu 

Ishak dikurbankan: Domba Paskah 

disajikan, dan manna dihujankan. 

7. Yesus, Roti yang sejati, Kau 

Gembala murah hati, s'lalu 

lindungilah kami, dan tunjukkan pada 

kami bahagia yang kekal. 

8. Dikau Allah mahakuasa, bimbing 

kami, insan fana, undang kami dalam 

pesta, dan jadikan kami warga umat 

kudus bahagia. Amin. Alleluya.  

BAIT PENGANTAR INJIL  

ALLELUYA 953 do = D 2/2                       

 
Ayat : 

Akulah roti hidup yang turun dari surga, siapa saja yang makan roti ini, ia akan hidup 

selama-lamanya. Dan roti yang Kuberikan itu ialah daging-Ku, yang akan Kuberikan 

untuk hidup dunia. 
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BACAAN INJIL (Mrk 14:12-16, 22-26) 

"Inilah Tubuh-Ku, inilah Darah-Ku.” 

I    Inilah Injil Yesus Kristus menurut Santo Markus :  

Pada hari pertama Hari Raya Roti Tidak Beragi, pada waktu orang menyembelih 

domba Paskah, murid-murid berkata kepada Yesus, “Ke tempat mana Engkau 

kehendaki kami pergi untuk mempersiapkan perjamuan Paskah bagi-Mu?” Lalu 

Yesus menyuruh dua orang murid-Nya dengan pesan, “Pergilah ke kota! Di sana 

kamu akan bertemu dengan seorang yang membawa kendi berisi air. Ikutilah dia, 

dan katakanlah kepada pemilik rumah yang dimasukinya: Guru berpesan, Di 

manakah ruangan yang disediakan bagi-Ku untuk makan Paskah bersama dengan 

murid-murid-Ku? Lalu orang itu akan menunjukkan kepadamu sebuah ruangan 

yang besar, yang sudah lengkap dan tersedia. Di situlah kamu harus 

mempersiapkan perjamuan Paskah untuk kita!” Maka berangkatlah kedua murid 

itu. Setibanya di kota, mereka dapati semua seperti yang dikatakan Yesus kepada 

mereka. Lalu mereka mempersiapkan Paskah. Ketika Yesus dan murid-murid-

Nya sedang makan, Yesus mengambil roti, mengucap berkat, membagi-bagi roti 

itu lalu memberikannya kepada para murid, seraya berkata “Ambillah, inilah 

Tubuh-Ku!” Sesudah itu Ia mengambil cawan, mengucap syukur, lalu 

memberikannya kepada para murid, dan mereka semua minum dari cawan itu. 

Dan Yesus berkata kepada mereka, “Inilah Darah-Ku, darah perjanjian yang 

ditumpahkan bagi banyak orang. Aku berkata kepadamu: Sesungguhnya Aku 

tidak lagi akan minum hasil pokok anggur sampai pada hari Aku meminumnya 

yang baru, yaitu dalam Kerajaan Allah.” Sesudah menyanyikan lagu pujian, 

pergilah mereka ke Bukit Zaitun. Demikianlah Injil Tuhan. 

U. Terpujilah Kristus. 

HOMILI 

SYAHADAT 

DOA UMAT 

I  Allah menyediakan rezeki bagi kita, dan selalu menyapa serta memperhatikan 

kita masing-masing. Maka, marilah kita berdoa kepada Allah di surga: 

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

U Kabulkanlah doa kami, ya Tuhan. 

L Bagi seluruh kaum beriman. 

Ya Bapa, semoga perjamuan Ekaristi yang setiap kali kita rayakan, memberi 

kekuatan nyata kepada umat-Nya untuk meningkatkan pengabdian kepada-Mu 

serta sesama. Marilah kita mohon, ... 

U Kabulkanlah doa kami, ya Tuhan. 
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L Bagi keadilan dan kerukunan. 

Ya Bapa, semoga semua orang yang berkumpul di sekitar altar ini seturut 

kemampuannya giat mengusahakan keadilan dan kerukunan di tengah-tengah 

masyarakat. Marilah kita mohon, ... 

U Kabulkanlah doa kami, ya Tuhan. 

L Bagi sanak saudara yang sedang menghadapi ajalnya. 

Ya Bapa, semoga sanak saudara kami yang sedang menghadapi ajalnya, masih 

diperkenankan menyambut tubuh Kristus sebagai bekal serta jaminan kebangkitan. 

Marilah kita mohon, … 

U Kabulkanlah doa kami, ya Tuhan. 

L Bagi kita semua.  

Ya Bapa, semoga kami semakin mencintai Ekaristi, tekun mengikuti perayaan Ekaristi 

sepenuh hati, dan rajin menghayati doa-doa Devosi Ekaristi bagi kekuatan kami untuk 

berbuat baik dan hidup suci. 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 yang Mahakudus, inilah roti anggur, sari gandum dan sari buah 

anggur, satu-satunya persembahan Gereja-Mu. Kami mohon, semoga karenanya 

kami rukun dan bersatu. Berikanlah kepada kami, damai dan sukacita-Mu. Demi 

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  
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ANTIFON KOMUNI               Yoh 6:56 

Siapa yang makan daging-Ku dan minum darah-Ku, tinggal di dalam Aku dan Aku di 

dalam dia, sabda Tuhan. 

DOA SESUDAH KOMUNI 

RITUS PENUTUP  

PENGUMUMAN 

BERKAT DAN PENGUTUSAN 

LAGU PENUTUP 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


