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RITUS PEMBUKA 

ANTIFON PEMBUKA                     Mzm 27:7,9 

Dengarlah, Tuhan, seruan yang kusampaikan. Engkaulah pertolonganku, janganlah 

membuang aku, dan janganlah meninggalkan aku, ya Allah Penyelamatku. 

SERUAN TOBAT / TUHAN KASIHANILAH KAMI 

I   Tuhan Yesus Kristus, Engkaulah yang menaburkan benih Kerajaan Allah, 

yang kini telah tumbuh menjadi pohon rindang. Tuhan, kasihanilah kami. 

U Tuhan, kasihanilah kami. 

I   Engkaulah yang menaburkan benih Kerajaan Allah dan sampai kini tetap 

memeliharanya. Kristus, kasihanilah kami. 

U Kristus, kasihanilah kami. 

I   Engkaulah yang menumbuhkan benih Kerajaan Allah sehingga kami mampu 

bergerak mewartakan Sabda-Mu. 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 MINGGU BIASA XI 
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LITURGI SABDA 

BACAAN I (Yeh 17:22-24) 

"Allah meninggikan pohon yang rendah.” 

L.  Bacaan dari Nubuat Yehezkiel:  

Beginilah firman Tuhan Allah, “Aku sendiri akan mengambil sebuah carang dari 

puncak pohon aras yang tinggi, dan menanamnya; Aku akan mematahkannya 

dari pucuk yang paling ujung dan yang masih muda, dan Aku sendiri akan 

menanamnya di atas sebuah gunung yang menjulang tinggi ke atas; di atas 

gunung Israel yang tinggi akan Kutanam dia, agar ia bercabang-cabang dan 

berbuah, dan menjadi pohon aras yang hebat; segala macam burung dan unggas 

akan tinggal di bawahnya, mereka akan bernaung di bawah cabang-cabangnya. 

Maka segala pohon di ladang akan mengetahui, bahwa Aku, Tuhan, 

merendahkan pohon yang tinggi dan meninggikan pohon yang rendah, membuat 

pohon yang tumbuh menjadi layu-kering, dan membuat pohon yang layu-kering 

bertaruk kembali. Aku, Tuhan, telah mengatakannya dan akan membuatnya.” 

Demikianlah Sabda Tuhan. 

U. Syukur kepada Allah.  

MAZMUR TANGGAPAN (Mzm 92:2-3.13-14.15-16; Ul: 2a) 

Refr. : “Sungguh baik menyanyikan syukur kepada-Mu, ya Tuhan.” 

Mazmur:   

1. Sungguh baik menyanyikan syukur kepada Tuhan, dan menyanyikan mazmur 

bagi nama-Mu, Yang Mahatinggi, memberitakan kasih setia-Mu di waktu pagi, 

dan kesetiaan-Mu di waktu malam. 

2. Orang benar akan bertunas seperti pohon kurma, akan tumbuh subur seperti 

pohon ara di Libanon mereka yang ditanam di bait Tuhan akan bertunas di 

pelataran Allah kita. 

BACAAN II  (2Kor 5:6-10)  
"Kami berusaha, entah di dalam tubuh entah di luarnya, supaya kami berkenan kepada Allah.”  

L. Bacaan dari Surat Rasul Paulus kepada Jemaat di Efesus: 

Saudara-saudara, hati kami senantiasa tabah! Meskipun kami sadar bahwa 

selama kami mendiami tubuh ini, kami masih jauh dari Tuhan, sebab hidup kami 

ini adalah hidup karena percaya, bukan karena melihat; toh hati kami tabah! 

Tetapi, kami lebih suka beralih dari tubuh ini untuk menetap pada Tuhan. Sebab 

itu kami berusaha, entah di dalam tubuh entah di luarnya, supaya kami berkenan 

kepada Allah. Sebab kita semua harus menghadap takhta pengadilan Kristus, 

supaya setiap orang memperoleh apa yang patut ia peroleh, sesuai dengan yang 

ia lakukan dalam hidup ini, baik atau pun jahat. Demikianlah Sabda Tuhan. 

U. Syukur kepada Allah. 
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BAIT PENGANTAR INJIL                        

 
Ayat : 

Benih itu adalah sabda Allah, penaburnya adalah Kristus. Semua orang yang datang 

kepada-Nya akan hidup selama-lamanya. 

BACAAN INJIL (Mrk 4:26-34) 

"Memang biji itu paling kecil di antara segala jenis benih,  

tetapi apabila ditaburkan, ia tumbuh menjadi lebih besar.” 

I    Inilah Injil Yesus Kristus menurut Santo Markus :  

Sekali peristiwa Yesus mengajar di hadapan orang banyak, katanya, “Beginilah 

hal Kerajaan Allah: Kerajaan Allah itu seumpama orang yang menaburkan benih 

di tanah. Malam hari ia tidur, siang hari ia bangun, dan benih itu mengeluarkan 

tunas, dan tunas itu makin tinggi! Bagaimana terjadinya, orang itu tidak tahu. 

Bumi dengan sendirinya mengeluarkan buah, mula-mula tangkai, lalu bulir, 

kemudian butir-butir yang penuh isi pada bulir itu. Apabila buah itu sudah cukup 

masak, orang itu segera menyabit, sebab musim menuai sudah tiba.” Yesus 

berkata lagi, “Dengan apa hendaknya kita bandingkan Kerajaan Allah itu? Atau 

dengan perumpamaan manakah kita hendak menggambarkannya? Hal Kerajaan 

itu seumpama biji sesawi yang ditaburkan di tanah. Memang biji itu yang paling 

kecil di antara segala jenis benih yang ada di bumi. Tetapi apabila ditaburkan, ia 

tumbuh dan menjadi lebih besar daripada segala sayuran yang lain, dan 

mengeluarkan cabang-cabang yang besar, sehingga burung-burung di udara 

dapat bersarang dalam naungannya.” Dalam banyak perumpamaan semacam itu 

Yesus memberitakan firman kepada mereka sesuai dengan pengertian mereka, 

dan tanpa perumpamaan Ia tidak berkata-kata kepada mereka. Tetapi kepada 

murid-murid-Nya Ia menguraikan segala sesuatu secara tersendiri. Demikianlah 

Injil Tuhan. 

U. Terpujilah Kristus. 

HOMILI 

SYAHADAT 

DOA UMAT 

I  Kristus bersabda: "Kerajaan Allah itu seumpama orang yang menaburkan benih 

di tanah. Malam hari ia tidur dan siang hari ia bangun dan benih itu 

mengeluarkan tunas, dan tunas itu makin tinggi!" Marilah kita memanjatkan doa 

kepada Allah Bapa agar kerajaan-Nya berkenan tinggal di antara kita. 
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L Umat menjawab : “Kabulkanlah doa kami, ya Tuhan.” 

U Kabulkanlah doa kami, ya Tuhan. 

L Bagi Gereja Allah. 

Bapa, curahkanlah rahmat kesetiaan bagi Gereja-Nya sehingga tetap setia kepada-

Mu di tengah-tengah perubahan dunia. Bimbinglah umat-Mu untuk memiliki 

semangat Injil, yakni semangat kemiskinan dan pelayanan demi keselamatan 

sesama di dalam peziarahan menuju kepada-Mu. Marilah kita mohon, ... 

U Kabulkanlah doa kami, ya Tuhan. 

L Bagi negara-negara yang sedang berkembang. 

 Bapa, berkati dan lindungilah negara-negara yang sedang berkembang dalam 

perjuangannya memajukan kesejahtraan rohani dan jasmani rakyatnya. Marilah 

kita mohon, ... 

U Kabulkanlah doa kami, ya Tuhan. 

L Bagi kaum remaja. 

 Bapa, bimbinglah kaum remaja agar tumbuh menjadi pribadi-pribadi yang 

tangguh dalam iman, pengharapan dan kasih akan Dikau. Marilah kita mohon, … 

U Kabulkanlah doa kami, ya Tuhan. 

L Bagi kita sendiri.  

Bapa, tinggallah di dalam diri kami masing-masing sehingga meskipun kami ini 

lemah dan hina, namun sedia menanggapi panggilan-Mu untuk terlibat dalam 

pewartaan kerajaan-Mu demi keselamatan segala makhluk. 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 Mahabaik, Engkau berkenan tinggal bersama kami di dalam 

diri Kristus, Putra-Mu. Engkau mengenal kami dan tahu apa yang kami 

butuhkan. Janganlah meninggalkan kami, tetapi dampingilah kami selalu. 

Dengan pengantaraan Kristus, Tuhan kami. 

U Amin. 

 

 

LITURGI EKARISTI 

PERSIAPAN PERSEMBAHAN 

DOA PERSIAPAN PERSEMBAHAN 

PREFASI 

KUDUS 
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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 27:4 

Satu hal telah kuminta kepada Tuhan, itulah yang kuinginkan: diam di rumah 

Tuhan seumur hidupku. 

DOA SESUDAH KOMUNI 

RITUS PENUTUP  

PENGUMUMAN 

BERKAT DAN PENGUTUSAN 

LAGU PENUTUP 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


