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RITUS PEMBUKA 

ANTIFON PEMBUKA                 Mzm 48:10-11 

Kami mengenangkan kasih setia-Mu, ya Allah, dalam rumah-Mu yang kudus. 

Seperti nama-Mu memenuhi seluruh bumi, demikian juga kemahsyuran-Mu, ya 

Allah; tangan kanan-Mu penuh dengan keadilan. 

SERUAN TOBAT / TUHAN KASIHANILAH KAMI 

I   Tuhan Yesus Kristus, Engkaulah Nabi Agung, utusan Allah, yang dihormati di 

mana-mana, kecuali di tempat asal-Mu sendiri. Tuhan, kasihanilah kami. 

U Tuhan, kasihanilah kami. 

I   Engkaulah utusan Allah, yang disertai Roh Allah dan mewartakan Kabar 

Gembira kepada kaum papa miskin. Kristus, kasihanilah kami. 

U Kristus, kasihanilah kami. 

I   Engkaulah utusan Allah, yang dengan kata dan karya mau mengembalikan 

umat yang tidak setia kepada Bapa di surga. 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 KOLEKTA 

 

HARI MINGGU BIASA XIV 
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LITURGI SABDA 

BACAAN I (Yeh 2:2-5) 

"Mereka adalah kaum pemberontak! Tetapi mereka akan mengetahui bahwa 

seorang nabi ada di tengah-tengah mereka.” 

L.  Bacaan dari Nubuat Yehezkiel :  

Sekali peristiwa, kembalilah rohku ke dalam tubuhku, dan aku ditegakkannya. 

Maka aku mendengar Allah yang berbicara dengan aku. Beginilah firman-Nya, 

"Hai anak manusia, Aku mengutus engkau kepada orang Israel, kepada bangsa 

yang memberontak melawan Aku. Mereka dan nenek moyang mereka telah 

mendurhaka terhadap Aku sampai hari ini juga; mereka keras kepala dan tegar 

hati! Kepada keturunan inilah Aku mengutus engkau! Kepada mereka harus 

kaukatakan: Beginilah firman Tuhan Allah. Dan entah mereka mendengarkan 

entah tidak, sebab mereka adalah kaum pemberontak, mereka akan mengetahui 

bahwa seorang nabi ada di tengah-tengah mereka." Demikianlah Sabda Tuhan. 

U. Syukur kepada Allah.  

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

Refr. : “Mata kita memandang kepada Tuhan, sampai Ia mengasihani kita.” 

Mazmur:   

1. Kepada-Mu aku melayangkan mataku, Engkau yang bersemayam di surga, 

seperti mata para hamba laki-laki, memandang kepada tangan tuannya. 

2. Seperti mata hamba perempuan, memandang kepada tangan nyonyanya, 

demikianlah mata kita memandang kepada Tuhan, Allah kita, sampai Ia 

mengasihani kita. 

BACAAN II  (2Kor 12:7-10)  

"Aku lebih suka bermegah atas kelemahanku,  

agar kuasa Kristus turun menaungi aku.”  

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

Saudara-saudara, agar aku jangan meninggikan diri karena penyataan luar biasa 

yang aku terima, aku diberi suatu duri dalam dagingku, yaitu seorang utusan Iblis 

untuk mengecoh aku, agar aku jangan meninggikan diri. Tentang hal itu aku sudah 

tiga kali berseru kepada Tuhan, supaya utusan Iblis itu mundur dari padaku. Tetapi 

jawab Tuhan kepadaku, "Cukuplah kasih karunia-Ku bagimu, sebab justru dalam 

kelemahanlah kuasa-Ku menjadi sempurna." Sebab itu aku lebih suka bermegah 

atas kelemahanku, agar kuasa Kristus turun menaungi aku. Karena itu aku senang 

dan rela di dalam kelemahan, di dalam siksaan, kesukaran, penganiayaan dan 

kesesakan oleh karena Kristus. Sebab jika aku lemah, maka aku kuat. 

Demikianlah Sabda Tuhan. 

U. Syukur kepada Allah. 
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BAIT PENGANTAR INJIL  

ALLELUYA 961 do = F 2/4                       

 
Ayat : 

Roh Tuhan ada pada-Ku, dan Aku diutus-Nya, menyampaikan Kabar Baik kepada 

orang-orang miskin. 

BACAAN INJIL (Mrk 6:1-6) 

"Seorang nabi dihormati di mana-mana, kecuali di tempat asalnya sendiri.” 

I    Inilah Injil Suci menurut Santo Markus :  

Sekali peristiwa, Yesus tiba kembali di tempat asal-Nya, sedang murid-murid-

Nya mengikuti Dia. Pada hari Sabat Yesus mulai mengajar di rumah ibadat, dan 

jemaat yang besar takjub ketika mendengar Dia. Mereka berkata, "Dari mana 

diperoleh-Nya semuanya itu? Hikmat apa pulakah yang diberikan kepada-Nya? 

Dan mujizat-mujizat yang demikian, bagaimana dapat diadakan oleh tangan-

Nya? Bukankah Ia ini tukang kayu, anak Maria? Bukankah Ia saudara Yakobus, 

Yoses dan Simon? Dan bukankah saudara-saudara-Nya yang perempuan ada 

bersama kita?" Lalu mereka kecewa dan menolak Dia. Maka Yesus berkata 

kepada mereka, "Seorang nabi dihormati di mana-mana, kecuali di tempat 

asalnya sendiri, di antara kaum keluarganya dan di rumahnya." Maka Yesus 

tidak dapat mengadakan satu mujizat pun di sana, kecuali menyembuhkan 

beberapa orang sakit dengan meletakkan tangan-Nya atas mereka. Yesus merasa 

heran atas ketidakpercayaan mereka. Lalu Yesus berjalan keliling dari desa ke 

desa sambil mengajar. Demikianlah Sabda Tuhan. 

U. Terpujilah Kristus. 

HOMILI 

SYAHADAT 

DOA UMAT 

I  Tuhan Yesus mengajari kita untuk tetap setia dan teguh mewartakan karya 

keselamatan Allah meski mengalami berbagai macam tantangan dan kesulitan. 

Marilah kita panjatkan doa kepada Allah Bapa agar kita mampu siap sedia dalam 

mengikuti sabda-sabda-Nya. 

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

U Kabulkanlah doa kami, ya Tuhan. 
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L Bagi Sri Paus, para Uskup dan para Imam. 

 Ya Bapa, semoga Sabda kenabian para pemimpin Gereja didengarkan dan 

diperhatikan oleh semua orang yang berkehendak baik. Marilah kita mohon, ... 

U Kabulkanlah doa kami, ya Tuhan. 

L Bagi para orang tua dan para pendidik. 

Ya Bapa, dampingilah para orang tua dan para pendidik dalam melaksanakan 

tugas mereka, agar dapat membimbing kaum muda menuju kedewasaan yang 

penuh sesuai dengan kehendak-Mu. Marilah kita mohon, ... 

U Kabulkanlah doa kami, ya Tuhan. 

L Bagi para penganggur. 

Ya Bapa, berilah pekerjaan yang layak kepada para penganggur, dan juga berilah 

mereka semangat bekerja penuh kesetiaan serta ketekunan. Marilah kita mohon, … 

U Kabulkanlah doa kami, ya Tuhan. 

L Bagi kita bersama. 

Ya Bapa, semoga kami tetap setia dalam mewartakan karya keselamatan-Mu 

meski mengalami berbagai tantangan dan kesulitan dalam hidup kami. 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 Bapa Yang Mahabaik, dengarkanlah doa-doa kami dan bantulah kami dalam 

kelemahan kami. Perkenankanlah kami lebih menghayati keutamaan Yesus 

Kristus, Putra-Mu, Tuhan dan 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 
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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 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 
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Tahun B                    11 Juli 2021 

 

 

 

RITUS PEMBUKA 

ANTIFON PEMBUKA           Mzm 17:15 

Dalam kebenaran, aku akan memandang wajah-Mu, dan aku akan puas waktu 

menyaksikan kemuliaan-Mu. 

SERUAN TOBAT / TUHAN KASIHANILAH KAMI 

I   Tuhan Yesus Kristus, Engkaulah Guru dan Nabi Agung, yang mengikutsertakan 

orang-orang pilihan-Mu mewartakan pertobatan dan Injil. Tuhan, kasihanilah 

kami. 

U Tuhan, kasihanilah kami. 

I   Engkaulah Imam Agung, yang mendamaikan kami dengan Allah dengan 

pengorbanan di salib dan kebangkitan-Mu. Kristus, kasihanilah kami. 

U Kristus, kasihanilah kami. 

I   Engkaulah Raja dan Gembala Agung, yang mengajak para murid 

mengumpulkan domba-domba-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 KOLEKTA 

 

HARI MINGGU BIASA XV 
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LITURGI SABDA 

BACAAN I (Amos 7:12-15) 

"Pergilah, bernubuatlah terhadap umat-Ku.” 

L.  Bacaan dari Nubuat Amos :  

Sekali peristiwa, berkatalah Amazia, imam di Betel, kepada Amos, "Hai pelihat, 

pergilah, enyahlah ke tanah Yehuda! Carilah di sana makananmu, dan 

bernubuatlah juga di sana! Tetapi jangan lagi bernubuat di Betel, sebab Betel 

adalah tempat kudus raja dan bait suci kerajaan." Jawab Amos kepada Amazia, 

"Aku ini bukan nabi, dan tidak termasuk golongan para nabi, melainkan hanya 

seorang peternak dan pemungut buah ara hutan. Tetapi Tuhanlah yang mengambil 

aku dari pekerjaan menggiring kambing domba; Tuhan berfirman kepadaku: 

Pergilah, bernubuatlah terhadap umat-Ku Israel.” Demikianlah Sabda Tuhan. 

U. Syukur kepada Allah.  

MAZMUR TANGGAPAN (Yes 12:2-3.4bcd.5-6) 

Refr. : “Perlihatkanlah kepada kami, kasih setia-Mu, ya Tuhan, dan berilah 

kami keselamatan yang dari pada-Mu.” 

Mazmur:   

1. Aku ingin mendengar apa yang hendak difirmankan Tuhan. Bukankah Ia hendak 

berbicara tentang damai? Sungguh, keselamatan dari Tuhan dekat pada orang-

orang yang takwa, dan kemuliaan-Nya diam di negeri kita. 

2. Kasih dan kesetiaan akan bertemu, keadilan dan damai sejahtera akan 

berpelukan. Kesetiaan akan tumbuh dari bumi, dan keadilan akan merunduk dari 

langit. 

BACAAN II  (Ef 1:3-14)  

"Di dalam Kristus Allah telah memilih kita sebelum dunia dijadikan.”  

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

Terpujilah Allah dan Bapa Tuhan kita Yesus Kristus yang dalam Kristus telah 

mengaruniakan kepada kita segala berkat rohani di surga. Sebab di dalam Dia 

Allah telah memilih kita sebelum dunia dijadikan, supaya kita kudus dan tak 

bercela di hadapan-Nya. Dengan kasih, Allah telah menentukan kita menjadi 

anak-Nya oleh perantaraan Yesus Kristus sesuai dengan kerelaan kehendak-

Nya, supaya terpujilah kasih karunia-Nya yang mulia, yang dianugerahkan-Nya 

kepada kita di dalam Dia yang dikasihi-Nya. Sebab dalam Kristus dan oleh 

darah-Nya, kita peroleh penebusan, yaitu pengampunan dosa menurut kekayaan 

kasih karunia-Nya, yang Ia limpahkan kepada kita dalam segala hikmat dan 

pengertian. Sebab Allah telah menyatakan rahasia kehendak-Nya kepada kita, 

sesuai dengan rencana kerelaan-Nya, yaitu rencana kerelaan yang dari semula 

telah ditetapkan-Nya di dalam Kristus sebagai persiapan kegenapan waktu untuk 
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mempersatukan segala sesuatu, baik yang di surga maupun yang di bumi, di 

dalam Kristus sebagai Kepala. Aku katakan "di dalam Kristus" karena di dalam 

Dialah kami mendapat bagian yang dijanjikan Allah, yakni yang dari semula 

ditentukan untuk menerima bagian itu sesuai dengan maksud Allah, yang dalam 

segala sesuatu bekerja menurut keputusan-keputusan kehendak-Nya; kami, yang 

sebelumnya telah menaruh harapan pada Kristus, ditentukan menjadi puji-pujian 

kemuliaan-Nya. Di dalam Dia, kamu pun telah mendengar Firman kebenaran, 

yaitu Injil keselamatan; dan setelah percaya akan Injil itu, kamu pun 

dimeteraikan dengan Roh Kudus yang dijanjikan-Nya itu. Dan, Roh Kudus ini 

adalah jaminan bahwa kita akan memperoleh seluruh warisan, yaitu penebusan 

yang menjadikan kita milik Allah, untuk memuji kemuliaan-Nya. Demikianlah 

Sabda Tuhan. 

U. Syukur kepada Allah. 

BAIT PENGANTAR INJIL                       

 
Ayat : 

Semoga Bapa Tuhan kita Yesus Kristus menerangi mata hati kita agar kita mengerti 

pengharapan apakah yang terkandung dalam panggilan kita. 

BACAAN INJIL (Mrk 6:7-13) 

"Yesus mengutus murid-murid-Nya.” 

I    Inilah Injil Suci menurut Santo Markus :  

Sekali peristiwa, Yesus memanggil kedua belas murid dan mengutus mereka 

berdua-dua. Ia memberi mereka kuasa atas roh-roh jahat, dan berpesan kepada 

mereka supaya jangan membawa apa-apa dalam perjalanan, kecuali tongkat; roti 

pun tidak boleh dibawa, demikian pula bekal, dan uang dalam ikat pinggang; 

mereka boleh memakai alas kaki, tetapi tidak boleh memakai dua baju. Kata 

Yesus selanjutnya kepada murid-murid itu, "Kalau di suatu tempat kamu sudah 

diterima dalam suatu rumah, tinggallah di situ sampai kamu berangkat dari 

tempat itu. Kalau ada suatu tempat yang tidak mau menerima kamu, dan kalau 

mereka tidak mau mendengarkan kamu, keluarlah dari situ dan kebaskanlah 

debu yang di kakimu sebagai peringatan bagi mereka." Lalu pergilah mereka 

memberitakan bahwa orang harus bertobat, Mereka mengusir banyak setan, dan 

mengoles banyak orang sakit dengan minyak dan menyembuhkan mereka. 

Demikianlah Sabda Tuhan. 

U. Terpujilah Kristus. 
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HOMILI 

SYAHADAT 

DOA UMAT 

I  Kristus mengutus para murid untuk mewartakan Kerajaan Allah dan membuka 

jalan kepada Allah melalui pertobatan. Marilah kita panjatkan doa kepada Bapa 

dengan rendah hati dan tulus untuk menyambut warta Kerajaan Allah yang 

berkenan tinggal di antara kita. 

L Umat menjawab : “Berkatilah dan bimbinglah kami, umat-Mu, ya Tuhan.” 

U Berkatilah dan bimbinglah kami, umat-Mu, ya Tuhan. 

L Bagi para imam. 

 Semoga Allah Bapa Mahabaik memberkati dan mendampingi para Imam-Nya 

agar selalu bersedia menjadi roti yang terbagi-bagi demi keselamatan dan 

kegembiraan orang banyak. Marilah kita mohon, ... 

U Berkatilah dan bimbinglah kami, umat-Mu, ya Tuhan. 

L Bagi kaum muda. 

 Semoga Allah Bapa Mahasetia berkenan memberkati kaum muda agar memiliki 

semangat pengorbanan dalam membangun diri dan masyarakat sekitarnya. 

Marilah kita mohon, ... 

U Berkatilah dan bimbinglah kami, umat-Mu, ya Tuhan. 

L Bagi saudara-saudari kita yang sakit hati, cacat dan lemah mentalnya:  

Semoga kehadiran para penderita aneka macam kelemahan menggugah 

semangat belarasa dan persaudaraan sejati kami untuk berani berkorban dan 

dengan penuh kesabaran terlibat aktif dalam meringankan penderitaan mereka 

sesuai dengan kehendak Tuhan. Marilah kita mohon, … 

U Berkatilah dan bimbinglah kami, umat-Mu, ya Tuhan. 

L Bagi kita bersama:  

Semoga Allah Bapa memberkati kita bersama agar mampu menunaikan tugas 

dengan iman dan penuh pengorbanan demi keselamatan semua orang dan 

kemuliaan nama Tuhan. Marilah kita mohon, … 

U Berkatilah dan bimbinglah kami, umat-Mu, ya Tuhan. 

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

U Berkatilah dan bimbinglah kami, umat-Mu, ya Tuhan. 

I Allah Bapa di surga, dalam Yesus Engkau telah memberkati kami dengan 

anugerah berlimpah. Berkenanlah mengabulkan permohonan-permohonan kami 

dan buatlah kami bergembira. Dengan pengantaraan Kristus, Tuhan kami. 

U Amin. 
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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               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 
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Tahun B             18 Juli 2021 

 

 

 

RITUS PEMBUKA 

ANTIFON PEMBUKA                     Mzm 54:6,8 

Allah adalah Penolongku; Tuhanlah yang menopang aku. Dengan rela aku akan 

mempersembahkan kurban dan bersyukur kepada-Mu, ya Tuhan, karena baiklah nama-Mu. 

SERUAN TOBAT / TUHAN KASIHANILAH KAMI 

I   Tuhan Yesus Kristus, Engkaulah gembala kami, yang selalu mengantar kami 

ke padang hijau dan sumber air yang segar. Tuhan, kasihanilah kami. 

U Tuhan, kasihanilah kami. 

I   Engkaulah gembala kami, yang menuntun kami di jalan yang aman, dan 

membimbing serta menghibur kami. Kristus, kasihanilah kami. 

U Kristus, kasihanilah kami. 

I   Engkaulah gembala kami, yang mendampingi kami seumur hidup dan 

memberikan rasa aman tenteram. 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 KOLEKTA 

 

HARI MINGGU BIASA XVI 
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LITURGI SABDA 

BACAAN I (Yer 23:1-6) 

" Aku akan mengumpulkan sisa-sisa kambing domba-Ku,  

dan Aku akan mengangkat gembala-gembala atas mereka.” 

L.  Bacaan dari Kitab Yeremia :  

Beginilah firman Tuhan, "Celakalah para gembala yang membiarkan kambing 

domba gembalaan-Ku hilang dan terserak!" Sebab itu beginilah firman Tuhan, 

Allah Israel, terhadap para gembala yang menggembalakan bangsaku, "Kamu 

telah membiarkan kambing domba-Ku terserak dan tercerai-berai; kamu tidak 

menjaganya. Maka ketahuilah, Aku akan membalas kepadamu perbuatan-

perbuatanmu yang jahat, demikianlah firman Tuhan. Aku sendiri akan 

mengumpulkan sisa-sisa kambing domba-Ku dari segala negeri ke mana Aku 

mencerai-beraikan mereka, dan Aku akan membawa mereka kembali ke padang 

mereka; mereka akan berkembang biak dan bertambah banyak. Aku akan 

mengangkat atas mereka gembala-gembala yang akan menggembalakan 

mereka, sehingga mereka tidak takut lagi, tidak terkejut dan tidak hilang seekor 

pun, demikianlah firman Tuhan. Sungguh, waktunya akan datang, bahwa Aku 

akan menumbuhkan Tunas Adil bagi Daud. Ia akan memerintah sebagai raja 

yang bijaksana dan akan melakukan keadilan dan kebenaran di negeri. Dalam 

zamannya Yehuda akan dibebaskan, dan Israel akan hidup dengan tenteram; dan 

inilah nama yang diberikan orang kepadanya: Tuhan -- keadilan Kita.” 

Demikianlah Sabda Tuhan. 

U. Syukur kepada Allah.  

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

Refr. : “Tuhanlah gembalaku, aku takkan berkekurangan.” 

Mazmur:   

1.  Tuhan adalah gembalaku, aku tidak kekurangan: 'ku dibaringkan-Nya di rumput 

yang hijau, di dekat air yang tenang. 'Ku dituntun-Nya di jalan yang lurus demi 

nama-Nya yang kudus. 

2.  Sekalipun aku harus berjalan berjalan di lembah yang kelam, aku tidak takut 

akan bahaya, sebab Engkau besertaku; sungguh tongkat penggembalaan-Mu, 

itulah yang menghibur aku. 

BACAAN II  (Ef 2:13-18)  

"Dialah damai sejahtera kita, yang telah mempersatukan kedua pihak.”  
L. Bacaan dari Surat Rasul Paulus kepada Jemaat di Efesus: 

Saudara-saudara, di dalam Kristus Yesus kamu yang dahulu 'jauh' sekarang 

sudah menjadi 'dekat' oleh darah Kristus. Dialah damai sejahtera kita, yang telah 

mempersatukan kedua pihak, dan yang telah merobohkan tembok pemisah, yaitu 
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permusuhan. Sebab dengan wafat-Nya sebagai manusia Ia telah membatalkan 

hukum Taurat dengan segala perintah dan ketentuannya, untuk menciptakan 

keduanya menjadi satu manusia baru di dalam diri-Nya. Dengan demikian Ia 

mengadakan damai sejahtera. Dalam satu tubuh Ia memperdamaikan keduanya 

dengan Allah oleh salib, dengan melenyapkan permusuhan pada salib itu. Ia 

datang dan memberitakan damai sejahtera kepada kamu yang 'jauh' dan kepada 

mereka yang 'dekat'. Sebab oleh Dia kita, kedua pihak, beroleh jalan masuk 

kepada Bapa dalam satu Roh. Demikianlah Sabda Tuhan. 

U. Syukur kepada Allah. 

BAIT PENGANTAR INJIL                        

 
Ayat : 

Domba-domba-Ku mendengar suara-Ku, sabda Tuhan. Aku mengenal mereka dan 

mereka mengikuti Aku.  

BACAAN INJIL (Mrk 6:30-34) 

" Mereka seperti domba yang tidak mempunyai gembala.” 

I    Inilah Injil Suci menurut Santo Markus :  

Sekali peristiwa Yesus mengutus murid-murid-Nya mewartakan Injil. Setelah 

menunaikan perutusannya, mereka kembali berkumpul dengan Yesus dan 

memberitahukan kepada-Nya semua yang mereka kerjakan dan ajarkan. Lalu 

Yesus berkata kepada mereka, "Marilah ke tempat yang sunyi, supaya kita 

sendirian, dan beristirahatlah sejenak!" Sebab memang begitu banyaknya orang 

datang dan pergi, sehingga makan pun mereka tidak sempat. Maka pergilah 

mereka mengasingkan diri dengan perahu ke tempat yang sunyi. Tetapi pada 

waktu mereka bertolak, banyak orang melihat, dan mereka mengetahui 

tujuannya. Dengan mengambil jalan darat segeralah datang orang dari semua 

kota ke tempat itu dan mereka malah mendahului Yesus dan murid-murid-Nya. 

Ketika mendarat, dan melihat jumlah orang yang begitu banyak, tergeraklah hati 

Yesus oleh belas kasihan kepada mereka, karena mereka seperti domba yang 

tidak mempunyai gembala. Lalu mulailah Ia mengajarkan banyak hal kepada 

mereka. Demikianlah Sabda Tuhan. 

U. Terpujilah Kristus. 

HOMILI 

SYAHADAT 
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DOA UMAT 

I  Begitu besarlah belas kasih Allah kepada kita, umat-Nya. Marilah kita 

memanjatkan doa kepada Allah Bapa kita yang amat menyayangi kita dan 

takkan pernah meninggalkan kita. 

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

U Kabulkanlah doa kami, ya Tuhan. 

L Bagi kesatuan Gereja. 

Ya Bapa, satukanlah umat yang mengimani Kristus, Putra-Mu, untuk selalu 

mengutamakan belas kasih dan persaudaraan sejati di atas kepentingan-kepentingan 

kelompok dan perbedaan yang ada di antara kami. Pimpinlah kami untuk selalu 

menghayati Injil-Mu dalam hidup kami sebagai satu kawanan yang dipersatukan 

oleh Sang Gembala Agung, Tuhan kami, Yesus Kristus. Marilah kita mohon, ... 

U Kabulkanlah doa kami, ya Tuhan. 

L Bagi kerukunan umat beragama. 

 Ya Bapa, semoga kerukunan di antara umat beragama dalam masyarakat kami semakin 

nyata berkat penggembalaan-Mu. Semoga kami tetap bertekun mengembangkan 

persaudaraan sejati terhadap setiap orang di dunia ini. Marilah kita mohon, ... 

U Kabulkanlah doa kami, ya Tuhan. 

L Bagi anak-anak terlantar. 

 Ya Bapa, semoga anak-anak yang terlantar menemukan tempat tinggal dan cinta 

kasih sejati. Bimbinglah kami untuk memiliki bela rasa dan cinta kasih sejati bagi 

mereka yang miskin, menderita, dan juga terlantar. Marilah kita mohon, … 

U Kabulkanlah doa kami, ya Tuhan. 

L Bagi kita bersama.  

Ya Bapa, semoga kami selalu bersikap rendah hati dan mau belajar dari orang lain 

demi perkembangan hidup kami. Bimbinglah kami agar selalu tulus dan 

bersemangat dalam membangun kerja sama dengan orang lain demi kesejahteraan 

bersama. 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 Maha Esa, Engkau menghendaki kami hidup rukun dan 

bersatu. Oleh karena itulah Engkau mengutus Putra-Mu. Perkenankanlah 

Kerajaan damai dan cinta kasih-Nya berkembang sekarang dan di waktu 

mendatang. Dengan pengantaraan Kristus, Tuhan kami. 

U Amin. 
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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 111:4-5 

Perbuatan Tuhan yang agung pantas dikenang, Tuhan itu pengasih dan penyayang. 

Orang yang takut akan Dia diberiNya makanan. 

DOA SESUDAH KOMUNI 

RITUS PENUTUP  

PENGUMUMAN 

BERKAT DAN PENGUTUSAN 

LAGU PENUTUP 
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Tahun B                     25 Juli 2021 

 

 

RITUS PEMBUKA 

ANTIFON PEMBUKA                Mzm 68:6-7,36 

Allah bersemayam di tempat-Nya yang kudus. Di dalam rumah-Nya Ia 

menghimpun semua orang. Dia sendiri akan memberi kekuatan dan keberanian 

kepada umat-Nya. 

SERUAN TOBAT / TUHAN KASIHANILAH KAMI 

I   Tuhan Yesus Kristus, Engkaulah yang mengambil roti, mengucapkan doa 

syukur, dan membagi-bagi roti itu kepada sekitar lima ribu orang. Tuhan, 

kasihanilah kami. 

U Tuhan, kasihanilah kami. 

I   Engkau menghendaki kami selalu mengenangkan Dikau dengan merayakan 

ekaristi. Kristus, kasihanilah kami. 

U Kristus, kasihanilah kami. 

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

dengan makan Tubuh-Mu dan minum Darah-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 KOLEKTA 

HARI MINGGU BIASA XVII  
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LITURGI SABDA 

BACAAN I (2Raj 4:42-44) 

" Orang akan makan, dan bahkan akan ada sisanya.” 

L.  Bacaan dari Kitab Kedua Raja-Raja :  

Sekali peristiwa datanglah seseorang dari Baal-Salisa dengan membawa bagi 

Elisa, abdi Allah, roti-hulu-hasil, yaitu dua puluh roti jelai serta gandum baru 

dalam sebuah kantong. Lalu berkatalah Elisa, "Berikanlah roti itu kepada orang-

orang ini, supaya mereka makan." Tetapi pelayan abdi Allah itu berkata, 

"Bagaimanakah aku dapat menghidangkannya di depan seratus orang?" Jawab 

abdi Allah itu, "Berikanlah kepada orang-orang itu, supaya mereka makan, sebab 

beginilah firman Tuhan: Orang akan makan, dan bahkan akan ada sisanya." Lalu 

dihidangkannyalah roti itu di depan mereka. Maka makanlah mereka, dan masih 

ada sisa, sesuai dengan firman Tuhan. Demikianlah Sabda Tuhan. 

U. Syukur kepada Allah.  

MAZMUR TANGGAPAN (Mzm 145:10-11.15-16.17-18) 

Refr. : “Engkau membuka tangan, ya Tuhan, dan berkenan mengenyangkan kami.” 

Mazmur:   

1.  Segala yang Kaujadikan akan bersyukur kepada-Mu ya Tuhan, dan orang-orang 

yang Kaukasihi akan memuji Engkau. Mereka akan mengumumkan kemuliaan 

kerajaan-Mu, dan akan membicarakan keperkasaan-Mu. 

2.  Mata sekalian orang menantikan Engkau, dan Engkau pun memberi mereka 

makanan pada waktunya; Engkau membuka tangan-Mu dan berkenan 

mengenyangkan segala yang hidup. 

BACAAN II  (Ef 4:1-6)  

" Satu tubuh, satu Tuhan, satu iman, satu baptisan.”  

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

Saudara-saudara, aku, orang yang dipenjarakan demi Tuhan, menasihati kamu, 

supaya sebagai orang-orang yang terpanggil, kamu hidup berpadanan dengan 

panggilan itu. Hendaklah kamu selalu rendah hati, lemah lembut dan sabar. 

Tunjukkanlah kasihmu dalam saling membantu. Dan berusahalah memelihara 

kesatuan Roh dalam ikatan damai sejahtera: Satu tubuh, satu Roh, sebagaimana 

kamu telah dipanggil kepada satu pengharapan yang terkandung dalam 

panggilanmu. Satu Tuhan, satu iman, satu baptisan, satu Allah dan Bapa kita 

semua, yang mengatasi semua, menyertai semua dan menjiwai semua. 

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 (Yoh 6:1-15) 

" Yesus membagi-bagikan roti kepada orang banyak,  

sebanyak yang mereka kehendaki.” 

I    Inilah Injil Suci menurut Santo Yohanes :  

Sekali peristiwa Yesus berangkat ke seberang Danau Galilea, yaitu Danau 

Tiberias. Orang banyak berbondong-bondong mengikuti Dia, karena mereka 

melihat mukjizat-mukjizat penyembuhan, yang diadakan-Nya terhadap orang-

orang sakit. Yesus naik ke atas gunung dan duduk di situ dengan murid-murid-

Nya. Ketika itu Paskah, hari raya orang Yahudi, sudah dekat. Ketika Yesus 

memandang sekeliling-Nya, dan melihat bahwa orang banyak berbondong-

bondong datang kepada-Nya, berkatalah Ia kepada Filipus, "Di manakah kita 

akan membeli roti, supaya mereka ini dapat makan?" Hal itu dikatakan-Nya 

untuk mencobai Filipus, sebab Ia sendiri tahu apa yang hendak dilakukan-Nya. 

Jawab Filipus kepada-Nya, "Roti seharga dua ratus dinar tidak akan cukup untuk 

mereka ini, sekalipun masing-masing mendapat sepotong kecil saja!" Seorang 

dari murid-murid-Nya, yaitu Andreas, saudara Simon Petrus, berkata kepada 

Yesus, "Di sini ada seorang anak, yang mempunyai lima roti jelai dan dua ikan; 

tetapi apakah artinya untuk orang sebanyak ini?" Kata Yesus, "Suruhlah orang-

orang itu duduk!" Adapun di tempat itu banyak rumput. Maka duduklah orang-

orang itu, kira-kira lima ribu laki-laki banyaknya. Lalu Yesus mengambil roti 

itu, mengucap syukur dan membagi-bagikannya kepada mereka yang duduk di 

situ; demikian juga dibuat-Nya dengan ikan-ikan itu, sebanyak yang mereka 

kehendaki. Dan setelah mereka kenyang, Yesus berkata kepada murid-murid-

Nya, "Kumpulkanlah potongan-potongan yang lebih, supaya tidak ada yang 

terbuang." Maka mereka pun mengumpulkannya, dan mengisi dua belas bakul 

penuh dengan potongan-potongan dari lima roti jelai yang lebih setelah orang 

makan. Ketika orang-orang itu melihat mukjizat yang telah diadakan Yesus, 

mereka berkata, "Dia ini adalah benar-benar nabi yang akan datang ke dunia." 
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Karena Yesus tahu bahwa mereka akan datang dan hendak membawa Dia 

dengan paksa untuk dijadikan raja, Ia menyingkir lagi ke gunung seorang diri.  

Demikianlah Sabda Tuhan. 

U. Terpujilah Kristus. 

HOMILI 

SYAHADAT 

DOA UMAT 

I  Allah Bapa selalu memelihara dan memperhatikan kesejahteraan hidup setiap 

orang. Bahkan Ia berkenan memberikan Putra-Nya bagi keselamatan kita. Maka 

marilah kita berdoa kepada-Nya. 

L Umat menjawab : “Engkaulah Roti Hidup, sumber keselamatan kami, ya Tuhan.” 

U Engkaulah Roti Hidup, sumber keselamatan kami, ya Tuhan. 

L Bagi Bapa Suci dan para Uskup.  

 Ya Bapa, berkatilah Bapa Suci dan para Uskup dalam usaha memajukan 

persatuan Gereja dan menggembalakan segenap umat yang tengah berziarah 

menuju ke kerajaan keselamatan-Mu. Marilah kita mohon, ... 

U Engkaulah Roti Hidup, sumber keselamatan kami, ya Tuhan. 

L Bagi usaha mengatasi kelaparan di dunia.  

Ya Bapa, dampingilah para pemimpin bangsa-bangsa dalam memerangi 

kelaparan di dunia. Semoga mereka tetap gigih berjuang mengusahakan 

kesejahteraan rakyat bangsanya. Marilah kita mohon, ... 

U Engkaulah Roti Hidup, sumber keselamatan kami, ya Tuhan. 

L Bagi para orangtua yang tak mampu berbuat apa-apa terhadap kelaparan anak-

anak mereka. 

Ya Bapa, dampingilah dan tabahkanlah hati para orangtua yang menghadapi 

kelaparan anak-anak mereka. Teguhkanlah iman mereka agar jangan sampai 

putus asa, namun berjuang sekuat tenaga untuk memperoleh rejeki dari-Mu 

melalui belas kasih orang-orang di sekitarnya.. Marilah kita mohon, … 

U Engkaulah Roti Hidup, sumber keselamatan kami, ya Tuhan. 

L Bagi saudara-saudari kita warga baru paroki.  

Ya Bapa, semoga para putra dan putri Paroki yang baru merasa diterima dalam 

lingkungan kita, merasa tinggal di rumah yang nyaman dan aman bersama-Mu. 

Marilah kita mohon, … 

U Engkaulah Roti Hidup, sumber keselamatan kami, ya Tuhan. 

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

U Engkaulah Roti Hidup, sumber keselamatan kami, ya Tuhan. 
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I Allah Bapa di surga, Engkau selalu memberikan lebih dari yang kami inginkan. 

Maka, dengarkanlah permohonan-permohonan kami dan curahkanlah 

belaskasih-Mu yang melimpah. 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         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 
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