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PERAYAAN EKARISTI
KAMIS PUTIH

MENGENANG PERJAMUAN TUHAN
Kamis, 18 April 2019

Th. C /I

RITUS PEMBUKA
Pengantar
Lagu Pembukaan Umat Berdiri

MB. 400 AJARILAH KAMI TUHAN, BAHASA CINTA KASIH
Reff : Ajarilah kami Tuhan, bahasa cinta kasih

1. Andaikan aku fahami bahasa semuanya
Hanyalah bahasa cinta kunci setiap hati...Reff

2. Andaikan aku lakukan yang luhur dan mulia
Jika tanpa cinta kasih, hampa dan tak berguna..Reff

3. Andaikan aku dermakan, segala harta milik
hanya cintaku yang mampu membahagiakan
orang.Reff

4. Cinta itu lemah lembut, sabar dan murah hati
Tidak cari keuntungan, tidak megahkan diri..Reff

Salam dan Tanda Salib
I Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus
U Amin
I Rahmat Tuhan kita Yesus Kristus, cinta kasih Allah dan

persekutuan Roh Kudus bersamamu
U Dan bersama rohmu

Pengantar
Seruan Tobat
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I Saudara-saudari, marilah mengakui bahwa kita telah
berdosa supaya layak merayakan peristiwa
penyelamatan ini.

I Saya Mengaku....
I Semoga Allah yang mahakuasa mengasihani kita, me-

ngampuni dosa kita, dan mengantar kita ke hidup yang
kekal.

U Amin.

Tuhan Kasihanilah
MB 179 Tuhan Kasihanilah – Lauda Sion
Tuhan kasihanilah kami, tuhan kasihanilah kami
Kristus kasihanilah kami, kristus kasihanilah kami
Tuhan kasihanilah kami, Tuhan kasihanilah kami

Madah Kemuliaan : MB. 194 Lauda Sion Umat Berdiri
*Lonceng dan klinting dibunyikan

Doa Pembukaan
I Marilah kita berdoa:

Ya Allah, dalam perjamuan malam yang amat kudus ini,
Putra Tunggal-Mu menyerahkan diri-Nya kepada
kematian, mempercayakan kepada Gereja kurban yang
baru dan kekal, serta perjamuan cinta kasih-Nya.
Semoga kami yang merayakan perjamuan malam ini
menimba kepenuhan kasih dan hidup dari misteri yang
luhur dan agung itu. Dengan pengantaraan Yesus
Kristus, Putra-Mu, Tuhan kami, yang bersama dengan
Dikau dalam persatuan Roh Kudus, hidup dan
berkuasa, sepanjang segala masa.

U Amin.
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LITURGI SABDA

Bacaan I :Kel. 12: 1-8. 11-14 Umat Duduk
" Ketetapan tentang perjamuan Paskah."
L. Pembacaan dari Kitab Keluaran:

Pada waktu itu berfirmanlah Tuhan kepada Musa dan
Harun di tanah Mesir, “Bulan ini akan menjadi
permulaan segala bulan bagimu, bulan yang pertama
bagimu tiap-tiap tahun. Katakanlah kepada segenap
jemaat Israel, ‘Pada tanggal sepuluh bulan ini
hendaklah diambil seekor anak domba oleh masing-
masing menurut kaum keluarga, seekor anak domba
untuk tiap-tiap rumah tangga. Tetapi jika rumah tangga
itu terlalu kecil jumlahnya untuk menghabiskan seekor
anak domba, maka hendaklah ia bersama dengan
tetangga yang terdekat mengambil seekor menurut
jumlah jiwa; tentang anak domba itu, kamu buatlah
perkiraan menurut keperluan tiap-tiap orang.
Anak dombamu itu harus jantan, tidak bercela dan
berumur satu tahun; kamu boleh mengambil domba,
boleh kambing. Anak domba itu harus kamu kurung
sampai tanggal empat belas bulan ini. Lalu seluruh
jemaat Israel yang berkumpul harus menyembelihnya
pada senja hari. Darahnya harus diambil sedikit dan
dioleskan pada kedua tiang pintu dan pada ambang
atas rumah, tempat orang-orang makan anak domba
itu. Pada malam itu juga mereka harus memakan
dagingnya yang dipanggang; daging panggang itu harus
mereka makan dengan roti yang tidak beragi dan
sayuran pahit. Beginilah kamu harus memakannya:
pinggangmu berikat, kaki berkasut, dan tongkat ada di
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tanganmu. Hendaknya kamu memakannya cepat-
cepat.
Itulah Paskah bagi Tuhan. Sebab pada malam ini Aku
akan menjelajahi negeri Mesir, dan membunuh semua
anak sulung, baik anak sulung manusia maupun anak
sulung hewan, dan semua dewata Mesir akan Kujatuhi
hukuman. Akulah Tuhan. Adapun darah domba itu
menjadi tanda bagimu pada rumah-rumah tempat
kamu tinggal. Apabila Aku melihat darah itu, maka Aku
akan melewati kamu. Jadi tidak akan ada tulah
kemusnahan di tengah-tengah kamu, pada saat Aku
menghukum negeri Mesir. Hari ini harus menjadi hari
peringatan bagimu, dan harus kamu rayakan sebagai
hari raya bagi Tuhan turun temurun.”
Demikianlah Sabda Tuhan

U Syukur kepada Allah.

Mazmur Tanggapan : (Mzm.116: 12–13.15-16bc.17-18)
Reff:
Inilah Tubuh-Ku yang diserahkan bagimu. Inilah Darah-Ku
yang ditumpahkan bagimu. Lakukanlah ini akan peringatan
kepada-Ku.
Mazmur:

1. Bagaimana akan kubalas kepada Tuhan segala
kebaikan-Nya kepadaku?,Aku akan mengangkat piala
keselamatan,dan akan menyerukan nama Tuhan.

2. Sungguh berhargalah di mata Tuhan kematian semua
orang yang dikasihi-Nya. Ya Tuhan, aku hamba-Mu;
aku hamba-Mu, anak dari sahaya-Mu. Engkau telah
melepaskan belengguku

3. Aku akan mempersembahkan kurban syukur kepada-
Mu, dan akan menyerukan nama Tuhan.Aku akan
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membayar nazarku kepada Tuhan di depan seluruh
umat-Nya.

Bacaan II: 1 Korintus 11 : 23 - 26
"Setiap kali kamu makan dan minum, kamu mewartakan
wafat Tuhan"
L. Pembacaan dari Surat Rasul Paulus kepada Jemaat di

Korintus:
Saudara-saudara, apa yang telah kuteruskan kepa-
damu ini telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa
Tuhan Yesus, pada malam Ia diserahkan, mengambil
roti dan setelah mengucap syukur atasnya, Ia
memecah-mecahkan roti itu seraya berkata, "Inilah
tubuh-Ku, yang diserahkan bagimu; perbuatlah ini
untuk mengenangkan daku!" Demikian juga Ia
mengambil cawan, sesudah makan, lalu berkata,
"Cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan
dalam darah-Ku. Setiap kali kamu meminumnya,
perbuatlah ini untuk mengenangkan Daku.” Sebab
setiap kali kamu makan roti ini dan minum dari cawan
ini, kamu mewartakan wafat Tuhan sampai Ia datang.
Demikianlah Sabda Tuhan

U Syukur kepada Allah

Bait Pengantar Injil Umat Berdiri
Reff:
Terpujilah Kristus Tuhan, Raja mulia dan kekal.
Ayat. Aku memberikan perintah baru kepada kamu, yaitu
supaya kamu saling mengasihi, sama seperti Aku telah
mengasihi kamu.
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Bacaan Injil : Yohanes 13 : 1 – 15
"Ia mengasihi mereka sampai saat terakhir."`
I Tuhan bersamamu
U Dan bersama rohmu
I Inilah Injil Yesus Kristus menurut Yohanes
U Dimuliakanlah Tuhan
I Sebelum Hari Raya Paskah mulai, Yesus sudah tahu

bahwa saatnya sudah tiba untuk beralih dari dunia ini
kepada Bapa. Sebagaimana Ia senantiasa mengasihi
murid-murid-Nya, demikianlah sekarang Ia mengasihi
mereka sampai saat terakhir. Ketika mereka sedang
makan bersama, Iblis membisikkan dalam hati Yudas
Iskariot, anak Simon, rencana untuk mengkhianati
Yesus. Yesus tahu bahwa Bapa telah menyerahkan
segala sesuatu kepada-Nya dan bahwa Ia datang dari
Allah dan akan kembali kepada Allah.
Maka, bangunlah Yesus dan menanggalkan jubah-Nya.
Ia mengambil sehelai kain lenan dan mengikatkannya
pada pinggang-Nya. Kemudian, Ia menuangkan air ke
dalam sebuah basi, dan mulai membasuh kaki murid-
murid-Nya, lalu menyekanya dengan kain yang terikat
pada pinggang-Nya itu. Maka, sampailah Ia kepada
Simon Petrus. Kata Petrus kepada-Nya, “Tuhan, Engkau
hendak membasuh kakiku?” Jawab Yesus kepadanya,
“Apa yang Kuperbuat, engkau tidak mengerti sekarang,
tetapi engkau akan memahaminya kelak.” Kata Petrus
kepada-Nya, “Selama-lamanya Engkau tidak akan
membasuh kakiku!” Jawab Yesus, “Jikalau Aku tidak
membasuh engkau, engkau tidak akan mendapat
bagian bersama Aku.” Kata Simon Petrus kepada-Nya,
“Tuhan, jangan hanya kakiku saja, tetapi juga tangan
dan kepalaku!” Kata Yesus kepadanya, “Barangsiapa
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sudah mandi, cukuplah ia membasuh kakinya, karena
ia sudah bersih seluruhnya. Kamu pun sudah bersih,
hanya tidak semua!” Yesus tahu siapa yang akan
menyerahkan Dia; karena itu Ia berkata, “Tidak semua
kamu bersih.”
Sesudah membasuh kaki mereka, Yesus mengenakan
pakaian-Nya dan kembali ke tempat-Nya. Lalu Ia
berkata kepada mereka, “Mengertikah kamu apa yang
Kuperbuat kepadamu? Kamu menyebut Aku Guru dan
Tuhan, dan katamu itu tepat, sebab memang Akulah
Guru dan Tuhan. Nah, jikalau Aku, Tuhan dan Gurumu,
membasuh kakimu, maka kamu pun wajib saling
membasuh kaki. Sebab Aku telah memberikan suatu
teladan kepadamu supaya kamu juga berbuat seperti
yang telah Kuperbuat padamu.”
Demikianlah Injil Tuhan

U Terpujilah Kristus.

Homili

UPACARA PEMBASUHAN KAKI

*Imam menanggalkan kasula untuk mulai membasuh kaki para
rasul. Putra Altar mempersiapkan diri dan prodiakon membantu

Imam

Lagu Pengiring :
MB. 403 KAMULAH SAHABAT-SAHABATKU
Reff : “Kamulah sahabat-sahabat-Ku , bila melakukan perintah-
Ku“ Sabda Tuhan.
1. Kini kamu tidak kusebut hamba lagi, melainkan teman

teman-Ku
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Karena sekalian telah mengetahui semua yang Kuperbuat
diantara kamu..Reff

2. Terimalah Roh Kudus penghibur di dalam hatimu, Dia akan
diutus Bapa Kepada-Mu..Reff

MB.402 JIKA ADA CINTA KASIH
Reff. Jika ada cinta kasih, hadirlah Tuhan

1. Cinta Kristus mengumpulkan kita semua
Bersuka dalam diri-Nya dan bersoraklah
Bertakwa dan sayangilah Tuhan yang hidup
Mari saling cinta kasih sebulat hati

2. Marilah kita berkumpul bersatu hati
Hendaklah kita hindarkan perselisihan
Hentikanlah permusuhan dan pertikaian
Semoga antara kita hadirlah Kristus

3. Mari saling memaafkan sesama kita
Agar Tuhan mengampuni segala dosa
Bila kita mengamalkan ajaran Kristus
Maka bahagialah kita slama-lamanya
Amin

Doa Umat :
I Saudara-saudari terkasih, Yesus telah memberikan

perintah baru agar kita saling melayani dan saling
mencintai. Marilah kita berdoa kepada Bapa agar kita
dapat melaksanakan perintah baru itu.

L Bagi Sri Paus dan Para Uskup:
Semoga Sri Paus dan para Uskup, melakukan tugas
penggembalaan umat kristiani dengan rendah hati dan
penuh kasih seperti Yesus melakukanNya dengan
membasuh kaki para muridNya. Marilah kita mohon.
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U Kabulkanlah doa kami, ya Tuhan

L Bagi para  imam, calon imam dan pemimpin umat
Semoga para imam, calon imam dan para peminpin
umat, senatiasa meneladan kerendah hati Kristus,
Imam Agung, dalam pengabdian dan pelayanan kepada
umat beriman. Marilah kita mohon.

U Kabulkanlah doa kami, ya Tuhan

L Bagi Para Biarawan -Biarawati
Semoga para biarawan-biarawati, dapat menghayati
hidup membiara serta menjadi suri teladan bagi umat
beriman dalam penghayatan hidup beriman, mengabdi
dan melayani masyarakat dengan penuh kasih, rendah
hati dan tanpa pamrih demi kebahagiaan dan
keselamatan mereka . Marilah kita mohon…..

U Kabulkanlah doa kami, ya Tuhan

L Bagi Para Pemimpin Negara
Semoga para pemimpin negara yang baru saja terpilih
dalam pemilihan legislatif dan pemilihan presiden
baru-baru ini, menjadi pemimpin bagi rakyat Indonesia
yang rendah hati, dan dengan penuh dedikasi melayani
masyarakat tanpa membedakan-beda satu dengan
yang lain demi kehidupan berbangsa dan bernegara
yang lebih  baik.  Marilah kita mohon,.....

U Kabulkanlah doa kami, ya Tuhan.

L Bagi kita di sekitar altar ini:
Semoga kita semua pada hari ini memperbaharui niat
untuk saling mengasihi satu sama lain sebagaimana
dicontohkan Yesus kepada kita. Semoga hati kita makin
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tergerak untuk berbagi  berkat yang kita terima dari
Tuhan kepada sesama kita demi kemuliaan Tuhan.
Marilah kita mohon....

U Kabulkanlah doa kami, ya Tuhan.

I Ya Allah, Maha Pengasih, dengarkanlah permohonan
kami. Semoga kami belajar rendah hati, sabar dan rela
berkorban bagi sesama seperti Yesus Kristus, Putera-
Mu Tuhan kami.

U. Amin.

Pengumuman Umat Duduk

LITURGI EKARISTI

Kolekte Umat Duduk
Lagu Persiapan Persembahan
DI ATAS ALTARMU
Di atas altar-Mu ini kupersembahkan cintaku
Bersama roti dan anggur yang telau Kau sucikan
Trimalah diriku Tuhan, lambang persembahanku
Jadikan aku Tuhan pewarta sabda-Mu
1. Hanya pada-Mu Tuhanku kupasrahkan cintaku

Hanya dalam tangan-Mu Tuhan kuserahkan hidupku..Reff
2. Trimalah sembah baktiku sucikan korban ini

Agar pantas bagi-Mu Tuhan didalam kurban surga-Mu..Reff

Doa Persiapan Persembahan
I Berdoalah, Saudara-saudari, supaya persembahanku

dan persembahanmu berkenan pada Allah, Bapa yang
mahakuasa.
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U Semoga persembahan ini diterima demi kemuliaan
Tuhan dan keselamatan kita serta seluruh umat Allah
yang kudus.

Doa Persembahan
I Ya Tuhan, perkenankanlah kami merayakan misteri ini

dengan pantas karena setiap kali kenangan akan
kurban ini dirayakan, terlaksanalah karya penebusan
kami. Dengan pengantaraan Kristus, Tuhan kami.

U Amin

Prefasi Umat Berdiri
Kudus- MB. 250 Lauda Sion Umat Berdiri
Doa Syukur Agung Umat Duduk
Anamnesis
Bapa Kami Umat Berdiri
Doa Damai :
I Tuhan Yesus Kristus, Engkau bersabda kepada para

rasul, "Damai Kutinggalkan bagimu, damai-Ku
Kuberikan kepadamu." Jangan memperhitungkan dosa
kami, tetapi perhatikanlah iman Gereja-Mu, dan
restuilah kami supaya hidup bersatu dengan rukun
sesuai dengan kehendak-Mu. Sebab Engkaulah pe-
ngantara kami kini dan sepanjang masa.

U Amin.
I Damai Tuhan bersamamu
U Dan bersama rohmu.

Anak Domba Allah MB. 271 Lauda Sion
Persiapan Komuni (Ajakan menyambut Komuni)
I. Inilah Anak Domba Allah, yang menghapus dosa dunia.

Berbahagialah kita yang diundang ke perjamuan-Nya
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U. Ya Tuhan, saya tidak pantas, Engkau datang kepada
saya, tetapi bersabdalah saja, maka saya akan sembuh.

Lagu Komuni
MB. 405 KASIH YANG PALING AGUNG
Reff : Tak ada kasih yang paling agung sbagai orang yang

serahkan nyawa bagi orang yang dikasih-Nya
1. Tidak ada kasih yang lebih besar dari orang itu,

Ia berani mati bagi orang yang dikasih-Nya..Reff
2. Tuhan Yesus Kristus, penebus umat manusia,

Yang berani mati untuk menebus domba-domba-Nya.. Reff
3. Untuk mempertahankan kebenaran, dan membela

kepentingan rakyat kecil,
Ia berani mati demi bangsa dan tanah air yang di kasih-
Nya..Reff

4. Kemuliaan kepada Bapa, Putera , dan Roh Kudus,
dahulu sekarang dan kekal, Amin. ..Reff

PANIS ANGELICUS
Panis angelicus fit panis hominum
dat panis caelicus figuris teriminum
O resmirabilis manducat dominum
Pauper, Pauper servus et humilis

Doa Sesudah Komuni
I Marilah kita berdoa:

Allah yang mahakuasa, dalam hidup di dunia ini kami
dikuatkan oleh Perjamuan Putra-Mu. Semoga kami
layak untuk turut menikmati perjamuan abadi di surga.
Dengan pengantaraan Kristus, Tuhan kami, yang hidup
dan berkuasa, sepanjang segala masa.

U Amin
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Persiapan Perarakan Sakramen Maha Kudus
*tidak perlu ada kidung pujian “Sakramen Maha Kudus”
*Seusai Doa Sesudah Komuni, Imam berdiri mengisi pendupaan

dan memberkatinya. Lalu sambil berlutut Imam mendupai
Sakramen Maha Kudus tiga kali. Setelah itu menggunakan Velum
lalu mengangkat Sibori. Setelah itu perarakan dimulai dengan
diiringi Lagu Pujian kepada Kristus “Mari Kita Puji Kristus”
MB. 406.

*Setelah Sakramen Maha Kudus ditahtakan di samping altar, dalam
suasana hening, Imam, Prodiakon dan Putra/i Altar meninggalkan
Altar, sementara paramenta membersihkan altar dilanjutkan
dengan tuguran.

MB.  406 MARI KITA PUJI KRISTUS
1. Mari kita puji Kristus, sang penebus dunia

Yang sudah kurbankan diri, agar kita bahagia
Tubuh dan darah suci-Nya, disrahkan untuk kita

2. Pada malam yang terakhir, lahir hukum yang baru
Hendaknyalah saling cinta, bak cinta-Ku padamu
Karena kasih padamu, Ku-kurbankan hidup-Ku

3. Sakramen yang maha luhur, tanda cinta kasih-Nya
Dalam rupa roti anggur Kristus brikan diri-Nya
Supaya satu dengan-Nya, kitapun saling cinta

4. Sri Yesus roti yang hidup, kurnia Allah Bapa
Bekal kehidupan kita, untuk slama-lamanya
Kristus santapan umat-Nya, penggalang persatuan

5. Kita sembah sujud Kristus, dalam sakramen Kudus
Peringatan penuh syukur, akan kurban salib-Nya
Allah Bapa dan Roh Kudus, pujaan kita juga..Amin
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JADWAL TUGURAN
Waktu Petugas

Setelah Misa – 21.00 Lingk Stefanus, Gregorius, Bartholomeus
21-00 – 22.00 Lingk Theresia, Monica, Paulus, Petrus
22.00 – 23.00 Lingk Fr.Asisi, Elisbeth, Yoh Pembaptis

23.00 – 00.00 Lingk. M.Immaculata, M.Assumpta, Brayat
Minulyo, Yusup

JADWAL EKARISTI DAN IBADAT PEKAN SUCI 2019
Gereja St. Maria Bunda Allah Stasi Maguwo

Jl. Anggrek No. 6 Karangploso, Maguwoharjo
Telp (0274) 488060, email : gmbajogja@gmail.com

website : www.gmba-maguwo.org

No. Hari, Tanggal Waktu Ekaristi / Ibadat

1. Jumat, 19 April 2019 08.00 WIB
Tablo Kisah Sengsara

Yesus Kristus
2. Jumat, 19 April 2019 15.00 WIB Jumat Agung
3. Sabtu, 20 April 2019 18.00 WIB Sabtu Paskah


