
Teks Misa Perayaan Ekaristi – Hari Minggu Biasa XII Tahun B  1 

 
 

 
 

 



Teks Misa Perayaan Ekaristi – Hari Minggu Biasa XII Tahun B  2 

Tahun B                    20 Juni 2021 

 

 

RITUS PEMBUKA 

ANTIFON PEMBUKA                    Mzm 28:8-9 

Tuhan adalah kekuatan umat-Nya dan benteng keselamatan bagi Yang diurapi-

Nya. Selamatkanlah umat-Mu, ya Tuhan, berkatilah milik pusaka-Mu; 

gembalakanlah mereka selama-lamanya. 

SERUAN TOBAT / TUHAN KASIHANILAH KAMI 

I   Tuhan Yesus Kristus, Engkau selalu menyertai kami sehingga kami mampu 

menghayati iman akan kehadiran-Mu di tengah-tengah kami. Tuhan, 

kasihanilah kami. 

U Tuhan, kasihanilah kami. 

I   Engkau telah meredakan taufan yang dahsyat dan ombak yang menghempas-

hempas. Kristus, kasihanilah kami. 

U Kristus, kasihanilah kami. 

I   Engkau telah wafat bagi semua orang agar kami hidup dan mengabdi pada-

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 XII  
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LITURGI SABDA 

BACAAN I (Ayb 38:1.8-11) 

"Di sinilah gelombang-gelombangmu yang congkak akan dihentikan.” 

L.  Bacaan dari Kitab Ayub :  

Dari dalam badai Tuhan menjawab Ayub, kata-Nya: “Siapa yang telah 

membendung laut dengan pintu, ketika laut itu membual ke luar dari dalam 

rahim samudera? Ketika Aku membuat awan menjadi pakaiannya dan 

kekelaman menjadi kain bedungnya? Ketika aku menetapkan batasnya, dan 

memasang palang serta pintu? Ketika Aku berfirman: sampai di sini engkau 

boleh datang dan jangan lewat, di sinilah gelombang-gelombangmu yang 

congkak akan dihentikan!” Demikianlah Sabda Tuhan. 

U. Syukur kepada Allah.  

MAZMUR TANGGAPAN (Mzm 107:23-24, 25-26, 28-29, 30-31) 

Refr. : “Bersyukurlah kepada Tuhan, kekal abadi kasih setia-Nya.” 

Mazmur:   

1. Ada orang yang mengarungi laut dengan kapal, yang melakukan perdagangan 

di lautan luas; mereka melihat pekerjaan-pekerjaan Tuhan, dan karya-karya-Nya 

yang ajaib di tempat yang dalam. 

2. Tuhan berfirman, maka dibangkitkan-Nya angin badai yang meninggikan 

gelombang-gelombang laut. Mereka naik sampai ke langit dan turun ke 

samudera raya, jiwa mereka hancur karena celaka. 

BACAAN II  (2Kor 5:14-17)  

"Sungguh, yang baru sudah datang!”  

L. Bacaan dari Surat Kedua Rasul Paulus kepada Jemaat di Korintus: 

Saudara-saudara, kasih Kristus telah menguasai kami. Sebab kami mengerti 

bahwa, jika satu orang mati untuk semua orang, maka semua orang sudah mati. 

Dan Kristus telah mati untuk semua orang, supaya mereka yang hidup tidak lagi 

hidup untuk dirinya sendiri, melainkan untuk Dia yang telah mati dan 

dibangkitkan bagi mereka. Sebab itu, kami tidak lagi menilai seorang pun 

menurut ukuran manusia. Dan jika kami pernah menilai Kristus menurut ukuran 

manusia sekarang kami tidak lagi menilai-Nya demikian. Jadi barangsiapa ada 

dalam Kristus, ia adalah ciptaan baru. Yang lama sudah berlalu, dan sungguh, 

yang baru sudah datang. Demikianlah Sabda Tuhan. 

U. Syukur kepada Allah. 
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BAIT PENGANTAR INJIL  

 
Ayat : 

Seorang nabi besar telah muncul di tengah-tengah kita, dan Allah telah melawat 

umat-Nya. 

BACAAN INJIL (Mrk 4:35-40) 

"Siapa gerangan orang ini sehingga angin dan danau pun taat kepada-Nya?” 

I    Inilah Injil Yesus Kristus menurut Santo Markus :  

Sekali peristiwa, waktu hari sudah petang, Yesus berkata kepada murid-murid-

Nya, “Marilah kita bertolak ke seberang.” Mereka meninggalkan orang banyak, 

lalu bertolak dan membawa Yesus beserta dengan mereka dalam perahu di mana 

Yesus telah duduk, dan perahu-perahu lain pun menyertai Dia. Lalu 

mengamuklah topan yang sangat dahsyat, dan ombak menyembur masuk ke 

dalam perahu, sehingga perahu itu mulai penuh dengan air. Pada waktu itu 

Yesus sedang tidur di buritan, di atas sebuah tilam. Maka murid-murid-Nya 

membangunkan Dia dan berkata kepada-Nya, “Guru, Engkau tidak peduli kalau 

kita binasa?” Yesus pun bangun, menghardik angin itu, dan berkata kepada 

danau itu, “Diam! Tenanglah!” Lalu angin itu reda, dan danau pun menjadi teduh 

sekali. Lalu Yesus berkata kepada murid-murid-Nya, “Mengapa kamu begitu 

takut? Mengapa kamu tidak percaya?” Mereka menjadi sangat takut dan berkata 

seorang kepada yang lain, “Siapakah gerangan orang ini, sehingga angin dan 

danau pun taat kepada-Nya?” Demikianlah Injil Tuhan. 

U. Terpujilah Kristus. 

HOMILI 

SYAHADAT 

DOA UMAT 

I  Angin dan danau pun taat kepada Kristus, Sang Sabda. Sebab Dialah Sang 

Mesias penyelamat kita. Maka marilah kita berdoa kepada Allah Bapa kita agar 

di dalam badai dan ketidakpastian hidup ini, kita selalu merasa aman karena 

diselamatkannya. 

L Umat menjawab : “Teguhkanlah iman, pengharapan, dan kasih kami, ya Tuhan.” 

U Teguhkanlah iman, pengharapan, dan kasih kami, ya Tuhan.. 
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L Bagi para pemimpin Gereja dan negara. 

Semoga Allah Bapa Yang Mahabijaksana memberkati dan mendampingi para 

pemimpin Gereja dan negara sehingga mereka selalu setia mengutamakan 

kesejahteraan rakyat dan umat demi menghadirkan kerajaan-Mu di tengah-

tengah dunia. Marilah kita mohon, ... 

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

L Bagi mereka yang mencari kebenaran. 

 Semoga Allah Bapa Yang mahabaik berkenan menuntun orang-orang yang 

mencari kebenaran sehingga mereka menemukan kebenaran sejati di dalam 

Kristus yang telah hadir di dunia bagi keselamatan manusia. Marilah kita 

mohon, ... 

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

L Bagi orang-orang cacat, sakit dan terpencil 

Semoga orang-orang cacat, sakit, dan terpencil senantiasa dilindungi oleh kasih 

Bapa melalui kebaikan hati banyak orang yang setia mendampingi dan 

meringankan beban penderitaan mereka. Marilah kita mohon, … 

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

L Bagi kita sendiri.  

Semoga berkat kasih karunia Allah Bapa Mahabaik yang tidak pernah 

meninggalkan kita, semakin meneguhkan iman, pengharapan dan kasih kita dalam 

mengarungi kehidupan yang kadang terasa gelap serta menakutkan ini. Marilah 

kita mohon, … 

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

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

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

I Allah Bapa kami, cinta kasih Yesus Putra-Mu adalah hidup dan keselamatan 

kami. Berkat bantuan-Nya kami ingin mencapai kebahagiaan sepanjang hidup 

kami. Dengan pengantaraan Kristus, Tuhan kami. 

U Amin. 

LITURGI EKARISTI 

 

PERSIAPAN PERSEMBAHAN 

DOA PERSIAPAN PERSEMBAHAN 

PREFASI 
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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 145:15 

Mata sekalian orang menantikan Engkau, dan Engkau akan memberi mereka 

makanan pada waktunya. 

DOA SESUDAH KOMUNI 

RITUS PENUTUP  

PENGUMUMAN 

BERKAT DAN PENGUTUSAN 

LAGU PENUTUP 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


