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HARI MINGGU BIASA XXVII
RITUS PEMBUKA
ANTIFON PEMBUKA
Semesta alam takluk kepada kehendak-Mu, ya Tuhan, dan tidak ada yang dapat
menentangnya. Sebab Engkau telah menciptakan segala sesuatu, langit dan bumi
serta segala isinya. Engkaulah Tuhan atas semesta alam.
SERUAN TOBAT / TUHAN KASIHANILAH KAMI
I Tuhan Yesus Kristus, Engkau menaruh cinta kasih kepada Gereja dengan kasih
setia dan mengurbankan diri untuk keselamatannya. Tuhan, kasihanilah kami.
U Tuhan, kasihanilah kami.
I Engkau memberikan anugerah khusus kepada suami-istri, yang mendasarkan
perkawinan mereka atas iman kepada-Mu. Kristus, kasihanilah kami.
U Kristus, kasihanilah kami.
I Engkau hendak menguduskan perkawinan kristiani dengan mengangkatnya
menjadi sakramen, ialah suatu tanda kedatangan dan kehadiran-Mu yang
menyelamatkan. 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.
DOA KOLEKTA

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.

LITURGI SABDA
BACAAN I (Kej 2:18-24)
"Keduanya akan menjadi satu daging.”
L. Bacaan dari Kitab Kejadian :
Beginilah firman Tuhan Allah, “Tidak baik, kalau manusia itu seorang diri saja!
Aku akan menjadikan penolong baginya, yang sepadan dengan dia.” Maka
Tuhan Allah membentuk dari tanah segala binatang hutan dan segala burung di
udara. Dibawa-Nyalah semuanya kepada manusia itu, untuk melihat, bagaimana
ia menamainya; dan seperti nama yang diberikan manusia itu kepada tiap-tiap
makhluk yang hidup, demikianlah nanti nama makhluk itu. Manusia itu
memberi nama kepada segala ternak, kepada burung-burung di udara dan kepada
segala binatang hutan. Tetapi bagi dirinya sendiri ia tidak menjumpai penolong
yang sepadan dengan dia. Lalu Allah membuat manusia itu tidur nyenyak; ketika
manusia itu tidur, Tuhan Allah mengambil salah satu rusuk dari padanya, lalu
menutup tempat itu dengan daging. Dan dari rusuk yang diambil-Nya dari
manusia itu, dibangunlah oleh Tuhan Allah seorang perempuan, lalu dibawaNya kepada manusia itu. Lalu berkatalah manusia itu: “Inilah dia, tulang dari
tulangku dan daging dari dagingku. Ia akan dinamai perempuan, sebab ia
diambil dari laki-laki.” Sebab itu seorang laki-laki akan meninggalkan ayah dan
ibunya, dan bersatu dengan isterinya, sehingga keduanya menjadi satu daging.
Demikianlah Sabda Tuhan.
U. Syukur kepada Allah.
MAZMUR TANGGAPAN (Mzm 19:8.10.12-13.14)
Refr. : “Kiranya Tuhan memberkati kita seumur hidup kita.”
Mazmur:
1. Berbahagialah setiap orang yang bertakwa pada Tuhan, yang hidup menurut
jalan yang ditunjukkan-Nya! Apabila engkau menikmati hasil jerih payahmu,
berbahagialah engkau dan baiklah keadaanmu!
2. Istrimu akan menjadi seperti pohon anggur subur, di dalam rumah-Mu; anakanakmu seperti tunas pohon zaitun di sekeliling mejamu!
BACAAN II (Ibr 2:9-11)
"Kenakanlah manusia baru, yang telah diciptakan menurut kehendak Allah.”
L. Bacaan dari Surat kepada Orang Ibrani:
Saudara-saudara, untuk waktu yang singkat Yesus telah direndahkan di bawah
malaikat-malaikat, tetapi oleh derita kematian-Nya Ia telah dimahkotai dengan
kemuliaan dan hormat. Dan berkat kasih karunia Allah, Yesus mengalami maut
bagi semua orang. Memang sesuai dengan keadaan Allah, Allah menjadikan

segala sesuatu bagi diri-Nya, dan mengantar banyak orang kepada kemuliaan.
Maka sudah sepatutnya Ia pun menyempurnakan Yesus, yang memimpin
mereka kepada keselamatan dengan penderitaan. Sebab Dia yang menguduskan
dan mereka yang dikuduskan semua berasal dari Yang Satu. Itulah sebabnya Ia
tidak malu menyebut mereka saudara. Demikianlah Sabda Tuhan.
U. Syukur kepada Allah.
BAIT PENGANTAR INJIL

Ayat :
Jika kita saling mengasihi, Allah tetap di dalam kita, dan kasih-Nya sempurna di
dalam kita.
BACAAN INJIL (Mrk 10:2-16)
"Apa yang telah dipersatukan Allah janganlah diceraikan manusia.”
I Inilah Injil Suci menurut Markus :
(Sekali peristiwa datanglah orang-orang Farisi hendak mencobai Yesus. Mereka
berkata kepada-Nya, “Bolehkah seorang suami menceraikan isterinya?” Tetapi
Yesus menjawab mereka, “Apa perintah Musa kepadamu?” Jawab mereka,
“Musa memberi izin untuk menceraikan isterinya dengan membuat surat cerai.”
Lalu Yesus berkata kepada mereka, “Karena ketegaran hatimulah Musa menulis
perintah itu untukmu. Sebab pada awal dunia Allah menjadikan manusia laki-laki
dan perempuan, sebab itu laki-laki akan meninggalkan ayah dan ibunya dan
bersatu dengan isterinya, sehingga keduanya menjadi satu daging. Demikianlah
mereka bukan lagi dua, melainkan satu. Karena itu, apa yang telah dipersatukan
Allah, janganlah diceraikan manusia.” Setelah tiba di rumah, para murid bertanya
pula tentang hal itu kepada Yesus. Lalu Yesus berkata kepada mereka,
“Barangsiapa menceraikan isterinya lalu kawin dengan perempuan lain, ia hidup
dalam perzinahan terhadap isterinya itu. Dan jika isteri menceraikan suaminya,
lalu kawin dengan laki-laki lain, ia berbuat zinah.”) Lalu orang membawa anakanak kecil kepada Yesus, supaya Ia menjamah mereka. Tetapi murid-murid-Nya
memarahi orang itu. Melihat itu, Yesus marah dan berkata kepada mereka,
“Biarkanlah anak-anak itu datang kepada-Ku! Jangan menghalang-halangi
mereka! Sebab orang-orang seperti itulah yang empunya Kerajaan Allah, Aku
berkata kepadamu: Sungguh, barangsiapa tidak menerima Kerajaan Allah seperti
seorang anak kecil, ia tidak akan masuk ke dalamnya.” Kemudian Yesus memeluk
anak-anak itu, meletakkan tangan ke atas mereka dan memberkati mereka.
Demikianlah Injil Tuhan.
U. Terpujilah Kristus.

HOMILI
SYAHADAT
DOA UMAT
I Kita telah dipersatukan oleh Kristus di dalam iman, pengharapan dan kasih.
Marilah kita mohon kepada Allah Bapa kita agar iman kita selalu ditegukan,
pengharapan dan kasih kita senantiasa dikobarkan:
L Umat menjawab : “Tuhan, tambahkanlah iman kami.”
U Tuhan, tambahkanlah iman kami.
L Bagi Gereja, Umat Allah.
Semoga segala perubahan dan pembaruan yang terjadi pada zaman ini tidak
membuat para pemimpin dan umat Gereja kehilangan arah, tetapi senantiasa
teguh membawa Kabar Gembira Injil-Mu bagi dunia. Kami mohon ...
U Tuhan, tambahkanlah iman kami.
L Bagi seluruh umat kristiani.
Semoga iman seluruh umat kristiani semakin teguh dan terbuka untuk menerima
pandangan dan rencana Allah sehingga berani menjelajah jalan-jalan baru untuk
membawa Kabar Baik Kristus kepada dunia dewasa ini. Kami mohon ...
U Tuhan, tambahkanlah iman kami.
L Bagi orang-orang yang tersandung dan terguncangkan oleh masalah kejahatan di
dunia; juga bagi orang-orang yang menjadi korban perang, kekerasan dan
ketidakadilan.
Semoga mereka semua tetap percaya kepada Allah yang Mahaadil, Pengasih dan
Penyayang. Kami mohon …
U Tuhan, tambahkanlah iman kami.
L Bagi kita semua yang berhimpun di sini.
Semoga kesetian, pengharapan dan kegembiraan kami menjadi isyarat bagi
semua orang bahwa Allah hidup di tengah-tengah kami. Kami mohon ...
U Tuhan, tambahkanlah iman kami.
L Bagi kepentingan diri kita masing-masing : ... (hening) ... Kami mohon ...
U Tuhan, tambahkanlah iman kami.
I Tuhan, Allah kami, sejak dahulu Gereja selalu menghayati imannya dengan hatihati dan bijaksana. Berilah kami iman yang tegas, yang membuat kami berani
membangun dunia baru sesuai kehendak-Mu. 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
Tuhan adalah baik bagi orang yang berharap kepada-Nya, bagi jiwa yang mencari
Dia.
DOA SESUDAH KOMUNI
RITUS PENUTUP
PENGUMUMAN
BERKAT DAN PENGUTUSAN
LAGU PENUTUP

