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RITUS PEMBUKA 

ANTIFON PEMBUKA                          

Akulah keselamatan umat, Sabda Tuhan. Aku akan mendengarkan seruannya 

dalam segala kesulitan. Aku akan tetap menjadi Tuhan mereka sepanjang masa. 

SERUAN TOBAT / TUHAN KASIHANILAH KAMI 

I   Tuhan Yesus Kristus, Engkaulah Al Masih, orang jujur yang dihadang, dihina, 

dianiaya dan dibunuh secara keji oleh orang-orang jahat. Tuhan, kasihanilah kami. 

U Tuhan, kasihanilah kami. 

I   Engkaulah Putera Manusia yang diserahkan ke dalam tangan manusia dan 

dibunuh, tetapi pada hari ketiga telah bangkit. Kristus, kasihanilah kami. 

U Kristus, kasihanilah kami. 

I   Engkaulah utusan Allah dan barangsiapa menerima Engkau, menerima Dia 

yang mengutus Engkau. 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 PEMBUKA 

 

HARI MINGGU BIASA XXIV



 

LITURGI SABDA 

BACAAN I (Keb 2:12.17-20) 

"Hendaklah kita menjatuhkan hukuman keji terhadapnya.” 

L.  Bacaan dari Kitab Kebijaksanaan :  

Orang-orang fasik berkata satu sama lain, “Marilah kita menghadang orang yang 

baik, sebab bagi kita ia menjadi gangguan, serta menentang pekerjaan kita. 

Pelanggaran-pelanggaran hukum dituduhkannya kepada kita, dan kepada kita 

dipersalahkannya dosa-dosa terhadap pendidikan kita. Cobalah kita lihat apakah 

perkataannya benar, dan ujilah apa yang terjadi waktu ia berpulang. Jika orang 

yang benar itu sungguh anak Allah, niscaya Allah akan menolong dia serta 

melepaskannya dari tangan para lawannya. Mari, kita mencobainya dengan 

aniaya dan siksa, agar kita mengenal kelembutannya serta menguji kesabaran 

hatinya. Hendaklah kita menjatuhkan hukuman mati keji terhadapnya, sebab 

menurut katanya ia pasti mendapat pertolongan.” Demikianlah Sabda Tuhan. 

U. Syukur kepada Allah.  

MAZMUR TANGGAPAN (Mzm. 54:3-4.5.6.8) 

Refr. : “Condongkanlah telinga-Mu kepadaku, bersegeralah bebaskan daku.” 

Mazmur:   

1.  Ya Allah, selamatkanlah aku karena nama-Mu, berilah keadilan kepadaku 

karena keperkasaan-Mu! Ya Allah, dengarkanlah doaku, berilah telinga kepada 

ucapan mulutku! 

2. Sebab orang-orang yang angkuh bangkit menyerang aku, orang-orang yang 

sombong ingin mencabut nyawaku; mereka tidak mempedulikan Allah. 

BACAAN II  (Yak 3:16-4:3)  

"Buah yang terdiri dari kebenaran  

ditaburkan dalam damai untuk mereka yang mengadakan damai.”  
L. Bacaan dari Surat Rasul Yakobus: 

Saudara-saudaraku yang terkasih, di mana ada iri hati dan mementingkan diri 

sendiri, di situ ada kekacauan dan segala macam perbuatan jahat. Tetapi hikmat 

yang dari atas itu pertama-tama murni, selanjutnya pendamai, peramah, penurut, 

penuh belas kasihan dan buah-buah yang baik, tidak memihak dan tidak 

munafik. Dan buah yang terdiri dari kebenaran itu ditaburkan dalam damai 

untuk mereka yang mengadakan damai. Dari manakah datangnya sengketa dan 

pertengkaran di antara kamu? Bukankah dari hawa nafsumu yang saling bergulat 

di dalam dirimu? Kamu mengingini sesuatu tetapi tidak memperolehnya, lalu 

kamu membunuh. Kamu iri hati, tetapi tidak mencapai tujuan, lalu kamu 

bertengkar dan berkelahi. Kamu tidak memperoleh apa-apa, karena kamu tidak 



 

berdoa. Atau kamu berdoa juga, tetapi kamu tidak menerima apa-apa, karena 

kamu salah berdoa, sebab yang kamu minta akan kamu gunakan untuk 

memuaskan hawa nafsu. Demikianlah Sabda Tuhan. 

U. Syukur kepada Allah. 

BAIT PENGANTAR INJIL                        

 
Ayat : 

Allah telah memanggil kita; sehingga kita boleh memperoleh kemuliaan Yesus 

Kristus, Tuhan kita.  

BACAAN INJIL (Mrk 9:30-37) 

"Anak Manusia akan diserahkan .... Jika seseorang ingin menjadi yang terdahulu, 

hendaklah ia menjadi pelayan dari semuanya.” 

I    Inilah Injil Yesus Kristus menurut Santo Markus :  

Setelah Yesus dimuliakan di atas gunung, Ia dan murid-murid-Nya melintas di 

Galilea. Yesus tidak mau hal itu diketahui orang, sebab Ia sedang mengajar murid-

murid-Nya. Ia berkata kepada mereka, “Anak Manusia akan diserahkan ke dalam 

tangan manusia, dan mereka akan membunuh Dia. Tetapi tiga hari setelah 

dibunuh, Ia akan bangkit.” Mereka tidak mengerti perkataan itu, namun segan 

menanyakannya kepada Yesus. Kemudian tibalah Yesus dan murid-murid-Nya di 

Kapernaum. Ketika sudah di rumah, Yesus bertanya kepada para murid itu, “Apa 

yang kamu perbincangkan tadi di jalan?” Tetapi mereka diam saja; sebab di 

tengah jalan tadi mereka mempertengkarkan siapa yang terbesar di antara mereka. 

Lalu Yesus duduk dan memanggil kedua belas murid itu. Kata-Nya kepada 

mereka, “Jika seseorang ingin menjadi yang terdahulu, hendaklah ia menjadi yang 

terakhir dari semuanya dan menjadi pelayan dari semuanya.” Yesus lalu 

mengambil seorang anak kecil ke tengah-tengah mereka. Kemudian Ia memeluk 

anak itu dan berkata kepada mereka, “Barangsiapa menerima seorang anak seperti 

ini demi nama-Ku, ia menerima Aku. Dan barangsiapa menerima Aku, 

sebenarnya bukan Aku yang mereka terima, melainkan Dia yang mengutus Aku.” 

Demikianlah Injil Tuhan. 

U. Terpujilah Kristus. 

HOMILI 

SYAHADAT 

 

 



 

DOA UMAT 

I  Kristus bersabda, "Jika seseorang ingin menjadi yang terdahulu, hendaklah ia 

menjadi yang terakhir dari semuanya dan menjadi pelayan dari semuanya." 

Marilah kita panjatkan doa kepada Allah Bapa agar kita boleh menjadi pelayan 

seperti Kristus, Putra-Nya: 

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

U Kabulkanlah doa kami, ya Tuhan. 

L Bagi Gereja. 

Ya Bapa, tuntunlah Gereja-Mu untuk selalu bersatu meski ada perbedaan dan dalam 

keanekaragaman. Bimbinglah umat-Mu dalam melayani sesama agar selalu 

berdasarkan kasih sejati dan tulus ikhlas. Kami mohon ... 

U Kabulkanlah doa kami, ya Tuhan. 

L Bagi para penanggungjawab masyarakat. 

Ya Bapa, bimbinglah para penanggungjawab masyarakat kami agar 

mengutamakan semangat pelayanan daripada kekuasaan. Semoga kami saling 

bekerja sama dalam menegakkan kebenaran dan keadilan di masyarakat kami. 

Kami mohon ... 

U Kabulkanlah doa kami, ya Tuhan. 

L Bagi para korban perang, pertikaian, penahanan, dan pembuangan. 

Ya Bapa, tolonglah para korban perang, pertikaian, penahanan, dan 

pembuangan, agar mereka dapat menemukan kembali kedamaian. Semoga kami 

dapat mengembangkan perdamaian sesuai dengan kehendak-Mu dan 

menghasilkan buah berlimpah bagi kesejahteraan umat-Mu. Kami mohon … 

U Kabulkanlah doa kami, ya Tuhan. 

L Bagi kita bersama. 

Ya Bapa, semoga kami selalu bertekun dan bersemangat dalam melayani sesama 

daripada melayani diri sendiri seturut teladan Putra-Mu. Teguhkanlah iman, 

pengharapan, dan kasih kami dalam mewartakan Injil bagi keselamatan semua 

makhluk. Kami mohon ... 

U Kabulkanlah doa kami, ya Tuhan.. 

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

U Kabulkanlah doa kami, ya Tuhan. 

I Allah Bapa kami yang Mahabaik, berkatilah kami dengan kasih sayang-Mu yang 

demikian agung dan kabulkanlah kini doa-doa kami yang kami panjatkan 

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           

Betapa berharga kasih setia-Mu, ya Allah! Kiranya anak-anak manusia berlindung 

dalam naungan sayap-Mu. 

DOA SESUDAH KOMUNI 

 

RITUS PENUTUP  

PENGUMUMAN 

BERKAT DAN PENGUTUSAN 

LAGU PENUTUP 


