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PERAYAAN EKARISTI
MINGGU PALMA

MENGENANG SENGSARA TUHAN YESUS
Minggu 14 April 2019

Th. C /I

UPACARA PEMBERKATAN DAUN PALMA
( Di luar Gereja)

Pengantar
Lagu Pembukaan

MB. 398 HORMAT PUJI BAGI-MU
1. Hormat puji bagi-Mu Yesus Penebusku

Para bangsa berseru “Hosanna Rajaku”
Dikau raja Israel, Putra raja Daud
Seluruh Alam Raya pada-Mu bersujud

2. Salam bakti bagi-Mu, Yesus junjunganku
Segala kidung lagu, berkenan bagi-Mu
Dawai nyaring bunyi , gaungnya lestari
Tiada saat lagi, tanpa lagu puji

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

dan persekutuan Roh Kudus bersamamu
U Dan bersama rohmu.

Pengantar
I Saudara-saudari terkasih,

Sudah sejak awal masa Prapaskah, kita menyiapkan diri
dengan ulah tobat dan karya amal kasih. Pada hari ini
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kita semua berkumpul dan bersama seluruh umat
Allah, mengawali misteri Paskah Tuhan kita, yakni
sengsara, wafat dan kebangkitan-Nya. Untuk meng-
genapi misteri inilah Yesus memasuki Yerusalem, kota-
Nya. Oleh karena itu, marilah dengan penuh iman dan
bakti, kita mengiringi Tuhan sambil mengenangkan
peristiwa yang menyelamatkan itu. Dengan demikian
kita memetik buah salib suci, yakni kebangkitan dan
kehidupan.

Pemberkatan Daun Palma
I Marilah berdoa:

Allah yang mahakuasa dan kekal, kuduskanlah (+) daun
palma ini dengan berkat-Mu. Semoga kami, yang
mengiringi Raja Kristus dengan suka cita, diperke-
nankan memasuki Yerusalem abadi bersama Dia, yang
hidup dan berkuasa, kini dan sepanjang segala masa.

U Amin

* umat mengangkat daun palma
* Romo dan prodiakon dibantu putra altar memerciki daun

palma yang dibawa umat

Lagu percikan daun Palma :

MB.393 KRISTUS JAYA
Reff : Kristus jaya, Kristus Mulia, Kristus, Kristus Tuhan kita
1. Pujilah Tuhan segala makhluk

Puji Allah hai putra-putri bangsa segalanya....Reff
2. Pujilah Tuhan, hai bangsa,

Muliakanlah Allah hai rakyat semuanya....Reff
3. Kisahkanlah kepada bangsa-bangsa kemulian-Nya

Keajaiban-Nya diantara segala rakyat...Reff
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MB 397 WAHAI UMAT BERSORAKLAH
Reff : Wahai umat bersoraklah, sambutlah Kristus Raja

Penebus kita
1. Dahulu umat Allah, menyambut Kristus Raja

Dengan bersorak gembira “Hosanna Putra David”..Reff
2. Kini kita rayakan, kedatangan Sang Kristus

Sebagai penebus kita pujian kepada-Nya..Reff

Bacaan Injil : Lukas 19: 28 – 40
"Diberkatilah yang datang dalam nama Tuhan."
I Tuhan bersamamu
U Dan bersama rohmu
I Inilah Injil Yesus Kristus menurut St. Lukas:
I Dalam perjalanan-Nya ke Yerusalem, ketika telah dekat

Betfage dan Betania, yang terletak di gunung yang
bernama Bukit Zaitun, Yesus menyuruh dua orang
murid-Nya dengan pesan, "Pergilah ke kampung itu,
kamu akan mendapati seekor keledai muda tertambat,
yang belum pernah ditunggangi orang. Lepaskanlah
keledai itu dan bawalah ke mari! Dan jika ada orang
bertanya kepadamu,'Mengapa kamu melepaskannya?',
jawablah begini,'Tuhan memerlukannya'."Lalu pergilah
kedua murid yang disuruh itu, dan mereka mendapati
segala sesuatu seperti yang telah dikatakan Yesus.
Ketika mereka melepaskan keledai itu, berkatalah
orang yang empunya keledai itu,"Mengapa kamu
melepaskan keledai itu?" Kata mereka,"Tuhan
memerlukannya." Mereka membawa keledai itu
kepada Yesus, lalu mengalasinya dengan pakaian
mereka dan menolong Yesus naik ke atasnya. Dan
sementara Yesus mengendarai keledai itu, mereka
menghamparkan pakaiannya di jalan. Ketika Yesus
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sudah dekat Yerusalem, di jalan yang menurun dari
Bukit Zaitun, mulailah semua murid yang mengiringi
Dia bergembira dan memuji Allah dengan suara
nyaring oleh karena mukjizat yang telah mereka lihat.
Kata mereka, "Diberkatilah Dia yang datang sebagai
Raja dalam nama Tuhan! Damai sejahtera di surga dan
kemuliaan di tempat yang mahatinggi!" Beberapa
orang Farisi yang turut dengan orang banyak itu
berkata kepada Yesus, "Guru, tegurlah murid-murid-
Mu itu!" jawab Yesus kepada mereka, "Aku berkata
kepadamu: Jika mereka ini diam, maka batu-batu ini
akan berteriak”.

I Demikanlah Injil Tuhan
U Terpujilah Kristus

Homili Singkat
Perarakan Masuk ke dalam Gereja
I Saudara-saudari yang terkasih, marilah kita mencontoh

khalayak di Yerusalem yang mengelu-elukan Yesus.
Marilah kita berarak dalam damai

U Amin

*Perarakan menuju gereja diawali koor, kemudian umat
*Untuk urutan petugas liturgi yang paling depan Putera Altar
pembawa dupa, kemudian pembawa salib yang sudah diberi daun
palma, kemudian pembawa lilin. Menyusul prodiakon yang
membawa Evangeliarium, lektor dan prodiakon lain beserta imam.

Lagu Perarakan
MB. 395 YERUSALEM, LIHATLAH RAJAMU
Reff : Yerusalem, Yerusalem, lihatlah Rajamu hosanna

terpujilah (1) Kristus Raja mahajaya (2) Penebus umat
manusia (3) Kristus pembaharu dunia
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1. Dikala Yesus disambut di gerbang Yerusalem
Umat bagai lautan dengan palma ditangan..
Gemuruh sorak dan sorai “Kristus Raja damai”..Reff 1

2. Lihatlah Kristus Tuhan-Mu Dialah Penebusku
Duka hati terhibur hina cela terlebur..
Maka lekaslah bersyukur luhurkan nama-Nya..Reff 2

3. Dan diakhir dunia nanti Kristus raja abadi
Hadirlah yang dinanti wajah bumi berganti..
Seluruh alam bernyanyi bermadah bagi-Nya..Reff 3

RITUS PEMBUKA

Doa Pembukaan Umat Berdiri
I Marilah kita berdoa:

Allah Yang Mahakuasa dan kekal, Engkau telah
menyerahkan Juru Selamat kami yang telah menjadi
manusia dan direndahkan sampai wafat di salib
sebagai teladan kerendahan bagi umat manusia.
Perkenankanlah, agar kami meneladan sengsara
Putera-Mu dan pantas untuk bangkit bersama Nya.
Sebab dialah Tuhan, pengantara kami, yang bersama
dengan Dikau dalam persatuan Roh Kudus, hidup dan
berkuasa, Allah, sepanjang segala masa.

U Amin.

LITURGI SABDA
Bacaan I :Yes 50:4–7 Umat Duduk
“Aku tidak menyembunyikan mukaku ketika aku dinodai
karena aku tahu bahwa aku tidak akan mendapat malu.”
P Pembacaan dari Kitab Nabi Yesaya.

Tuhan Allah telah memberikan kepadaku lidah seorang
murid supaya dengan perkataanku aku dapat memberi
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semangat baru kepada orang yang letih lesu. Setiap
pagi Ia mempertajam pendengaranku untuk
mendengar seperti seorang murid. Tuhan Allah telah
membuka telingku, dan aku tidak memberontak, tidak
berpaling ke belakang. Aku memberi punggungku
kepada orang-orang yang memukul aku, dan pipiku
kepada orang-orang yang mencabuti janggutku. Aku
tidak menyembunyikan mukaku ketika aku dinodai dan
diludahi. Tetapi, Tuhan Allah menolong aku; sebab itu
aku tidak mendapat noda. Maka, aku meneguhkan
hatiku seperti teguhnya gunung batu karena aku tahu
bahwa aku tidak akan mendapat malu.
Demikianlah Sabda Tuhan

U Syukur kepada Allah.

Mazmur Tanggapan :
Maz.22: 8-9,17-18a,19-20,23-24
Reff : Allahku, ya Allahku, mengapa Kautinggalkan daku?
Mazmur:

1. Semua yang melihat aku mengolok-olok, mereka
menci-birkan bibir dan menggelengkan kepala! Mereka
bilang: “Ia pasrah kepada Allah! Biarlah Allah yang
meluput-kannya, biarlah Allah yang melepaskannya!
Bukankah Allah berkenan kepada-Nya?”

2. Sekawanan anjing mengerumuni aku; gerombolan
penja-hat mengepung aku, mereka menusuk tangan
dan kakiku. Segala tulangku dapat kuhitung.

3. Mereka membagi-bagikan pakaianku di antara mereka
dan membuang undi atas jubahku. Tetap Engkau,
Tuhan, janganlah jauh; ya kekuatanku, segeralah
menolong aku!
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Bacaan II: Filipi 2:6-11 Umat Duduk
"Yesus Kristus telah merendahkan diri, maka Allah sangat
meninggikan Dia."
P Pembacaan dari Surat Rasul Paulus kepada Jemaat di

Filipi
Saudara-saudara, walaupun dalam rupa Allah, Kristus
Yesus tidak menganggap kesetaraan dengan Allah itu
sebagai milik yang harus dipertahankan. Sebaliknya Ia
telah mengosongkan diri dan mengambil rupa seorang
hamba, dan menjadi sama dengan manusia. Dan dalam
keadaan sebagai manusia, Ia telah merendahkan diri-
Nya dan taat sampai mati, bahkan sampai mati di kayu
salib. Itulah sebabnya Allah sangat meninggikan Dia
dan menganugerahi-Nya nama di atas segala nama
supaya dalam nama Yesus bertekuk lututlah segala
yang ada di langit, yang ada di atas dan dibawah bumi,
dan bagi kemuliaan Allah Bapa semua lidah mengakui:
Yesus Kristus adalah Tuhan.
Demikianlah Sabda Tuhan

U Syukur kepada Allah

Bait Pengantar Injil Umat Berdiri
Refrein: Terpujilah Kristus Tuhan, Raja mulia dan kekal.
Ayat.
Kristus taat untuk kita sampai wafat-Nya di salib. Dari sebab
itulah Allah mengagungkan Yesus, dan menganugerahkan
nama yang paling luhur kepada-Nya.
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PEMBACAAN KISAH SENGSARA YESUS
(Bacaan Injil : Lukas 23: 1 -49)

N=Narator Y=YESUS  R= Rakyat PP=Pilatus
N: Inilah Kisah Sengsara Tuhan kita Yesus Kristus menurut

Lukas
N: Pada waktu itu bangkitlah para tua-tua bangsa Yahudi,

imam-imam kepala dan ahli-ahli Taurat, dan mereka
membawa Yesus menghadap Pilatus. Di situ mereka
mulai menuduh Dia, katanya,

R: "Telah kedapatan oleh kami, bahwa orang ini
menyesatkan bangsa kami; Ia melarang orang
membayar pajak kepada Kaisar, dan tentang diri-Nya Ia
mengatakan, bahwa Ia adalah Kristus, yaitu Raja."

N: Pilatus bertanya kepada Yesus,
PP: "Benarkah Engkau raja orang Yahudi?"
N: Jawab Yesus,
Y: "Engkau sendiri mengatakannya."
N: Kata Pilatus kepada imam-imam kepala dan seluruh

orang banyak itu,
PP: "Aku tidak mendapati kesalahan apa pun pada orang

ini."
N: Tetapi mereka makin kuat mendesak, katanya,
R: "Ia menghasut rakyat dengan ajaran-Nya di seluruh

Yudea! Ia mulai di Galilea dan kini sudah sampai ke
sini!"

N: Ketika Pilatus mendengar itu ia bertanya, apakah Yesus
itu seorang Galilea. Dan ketika tahu, bahwa Yesus
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seorang dari wilayah Herodes, Pilatus mengirim Dia
menghadap Herodes, yang pada waktu itu ada juga di
Yerusalem. Ketika melihat Yesus, Herodes sangat
girang. Sudah lama ia ingin melihat Yesus, karena ia
sering mendengar tentang Dia; lagipula ia berharap
dapat melihat bagaimana Yesus mengadakan suatu
tanda. Ia mengajukan banyak pertanyaan kepada
Yesus, tetapi Yesus tidak memberi jawab apa pun.
Sementara itu imam-imam kepala dan ahli-ahli Taurat
maju ke depan, dan melontarkan tuduhan-tuduhan
yang berat terhadap Yesus. Maka mulailah Herodes
dan pasukannya menista serta mengolok-olok Yesus. Ia
mengenakan jubah kebesaran kepada Yesus lalu
mengirim Dia kembali kepada Pilatus. Dan pada hari itu
juga bersahabatlah Herodes dan Pilatus, yang
sebelumnya bermusuhan. Lalu Pilatus mengumpulkan
imam-imam kepala serta rakyat, dan berkata kepada
mereka,

PP: "Kamu telah membawa orang ini kepadaku sebagai
seorang yang menyesatkan rakyat. Kamu lihat sendiri
bahwa aku telah memeriksa-Nya, dan dari kesalahan-
kesalahan yang kamu tuduhkan kepada-Nya tidak ada
yang kudapati pada-Nya. Herodes pun tidak
menemukan kesalahan pada-Nya, sehingga ia
mengirimkan Dia kembali kepada kami. Sesungguhnya
tidak ada suatu apa pun yang dilakukan-Nya yang
setimpal dengan hukuman mati. Jadi aku akan
menghajar Dia, lalu melepaskan-Nya.
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N: Tetapi mereka berteriak bersama-sama,
R: "Enyahkanlah Dia, lepaskanlah Barabas bagi kami!"
N: Barabas ini dimasukkan ke dalam penjara berhubung

dengan suatu pemberontakan yang telah terjadi di
dalam kota dan karena pembunuhan. Sekali lagi Pilatus
berbicara dengan suara keras kepada mereka, karena
ia ingin melepaskan Yesus. Tetapi mereka berteriak
membalasnya,

R: "Salibkanlah Dia! Salibkanlah Dia!"
N: Kata Pilatus untuk ketiga kalinya kepada mereka.
PP: "Kejahatan apa yang sebenarnya telah dilakukan orang

ini? Tidak ada suatu kesalahan pun yang kudapati
pada-Nya, yang setimpal dengan hukuman mati. Jadi
aku akan menghajar Dia, lalu melepaskan-Nya."

N: Tetapi dengan berteriak mereka mendesak dan
menuntut, supaya Yesus disalibkan. Akhirnya mereka
menang dengan teriakan mereka. Lalu Pilatus
memutuskan, supaya tuntutan mereka dikabulkan. Jadi
Pilatus melepaskan Barabas yang dimasukkan ke dalam
penjara karena pemberontakan dan pembunuhan itu
sesuai dengan tuntutan mereka. Ketika membawa
Yesus untuk disalibkan, para serdadu menahan
seorang bernama Simon dari Kirene, yang baru datang
dari luar kota, lalu meletakkan salib Yesus di atas
bahunya, supaya ia memikulnya sambil mengikuti
Yesus. Sejumlah besar orang mengikuti Yesus, di
antaranya banyak perempuan yang menangisi dan
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meratapi Dia. Yesus berpaling kepada mereka dan
berkata,

Y: "Hai putri-putri Yerusalem, janganlah kamu menangisi
Aku, melainkan tangisilah dirimu sendiri dan anak-
anakmu! Sebab lihat, akan tiba masanya orang
berkata: Berbahagialah perempuan mandul dan
berbahagialah perempuan yang rahimnya tidak pernah
melahirkan, dan yang tidak pernah menyusui. Maka
orang akan mulai berkata kepada gunung-gunung:
Runtuhlah menimpa kami! dan kepada bukit-bukit:
Timbunilah kami! Sebab jikalau orang berbuat
demikian dengan kayu hidup, apakah yang akan terjadi
dengan kayu kering?"

N: Bersama Yesus digiring juga dua orang lain, yaitu dua
penjahat untuk dihukum mati bersama-sama dengan
Dia. Ketika mereka sampai di tempat yang bernama
Tengkorak, mereka menyalibkan Yesus di situ. Kecuali
Yesus disalibkan, juga kedua orang penjahat itu, yang
seorang di sebelah kanan-Nya dan yang lain di sebelah
kiri-Nya. Ketika bergantung di salib, Yesus berkata,

Y: "Ya Bapa, ampunilah mereka, sebab mereka tidak tahu
apa yang mereka perbuat."

N: Dan mereka membuang undi untuk membagi pakaian
Yesus. Orang banyak berdiri di situ dan melihat
semuanya. Pemimpin-pemimpin mengejek Yesus,
katanya:
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R: "Orang lain Ia selamatkan, biarlah sekarang Ia
menyelamatkan diri-Nya sendiri, jika Ia adalah Mesias,
orang yang dipilih Allah."

N: Juga prajurit-prajurit mengolok-olokkan Dia; mereka
mengunjukkan anggur asam kepada-Nya dan berkata,

R: "Jika Engkau adalah raja orang Yahudi, selamatkanlah
diri-Mu!"

N: Ada juga tulisan di atas kepala-Nya: "Inilah raja orang
Yahudi". Salah seorang dari penjahat yang digantung
itu menghujat Yesus, katanya:

R: "Bukankah Engkau adalah Kristus? Selamatkanlah diri-
Mu dan kami!"

N: Tetapi penjahat yang seorang lagi menegur dia,
katanya,

R: "Tidakkah engkau takut, juga tidak kepada Allah,
padahal engkau menerima hukuman yang sama? Kita
memang selayaknya dihukum, sebab kita menerima
balasan yang setimpal dengan perbuatan kita, tetapi
orang ini tidak berbuat sesuatu yang salah."

N: Lalu ia berkata kepada Yesus:
R: "Yesus, ingatlah akan aku, apabila Engkau datang

sebagai Raja."
N: Kata Yesus kepadanya:
Y: "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya hari ini juga

engkau akan ada bersama-sama dengan Aku di dalam
Firdaus.”

N: Ketika itu kira-kira jam dua belas, kegelapan meliputi
seluruh daerah itu sampai jam tiga, sebab matahari
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tidak bersinar. Ketika itu tabir Bait Suci terbelah dua.
Lalu Yesus berseru dengan suara nyaring,

Y: "Ya Bapa, ke dalam tangan-Mu Kuserahkan nyawa-Ku."
N: Dan sesudah berkata demikian Ia menyerahkan

nyawaNya.
---- berlutut - hening sejenak ------

N: Ketika kepala pasukan melihat apa yang terjadi, ia
memuliakan Allah, katanya,

R: "Sungguh, orang ini adalah orang besar!"
N: Di situ berkerumun pula orang banyak yang datang

untuk menyaksikan seluruh peristiwa itu. Sesudah
melihat apa yang terjadi itu, pulanglah mereka sambil
memukul-mukul diri. Semua orang yang mengenal
Yesus dari dekat, termasuk perempuan-perempuan
yang mengikuti Dia dari Galilea, berdiri jauh-jauh dan
melihat semua itu.
Demikianlah Injil Tuhan

U. Terpujilah Kristus.

Homili Umat Duduk
Aku Percaya Umat Berdiri
Doa Umat
I Saudara-saudari, kita telah mengikuti dan

merenungkan sengsara dan wafat Yesus. Maka marilah
sekarang kita memanjatkan doa kepada Bapa di surga,
agar penderitaan dan wafat Putera-Nya menghasilkan
buah kehidupan dalam diri kita dan dalam diri semua
orang.
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L Bagi Gereja-Mu yang kudus
Ya Bapa, semoga Gereja-Mu yang kudus, selalu  setia
mewartakan Sabda Tuhan. Berkatilah para pemimpin
Gereja, agar mereka dalam melaksanakan tugas
pewartaan senantiasa siap menghadapi tantangan,
seperti Yesus siap meanggung sengsara bahkan wafat
di kayu salib. Marilah kita berseru .....

U Tuhan, dengarkanlah umat-Mu.

L Bagi Bangsa kami Indonesia
Semoga penderitaan dan wafat Yesus menghasilkan
buah kehidupan bagi bangsa kami Indonesia, yaitu
kehidupan yang dijiwai semangat persatuan dan
persaudaraan sejati, menghormati dan menghargai
segala perbedaaan dalam kehidupan berbangsa dan
bernegara. Marilah kita berseru …….

U Tuhan, dengarkanlah umat-Mu.

L Bagi Pesta Demokrasi.
Ya Bapa, semoga pesta demokrasi bangsa Indonesia
yang akan berlangsung 17 April ini, dalam memilih
wakil rakyat, Presiden dan wakil Presiden berjalan
dengan tertib, aman dan lancar serta penuh
kegembiraan. Sebab Yesus Putera-Mu yang menderita
dan wafat di kayu salib selalu menyertai bangsa kami
dari waktu ke waktu hingga saat ini. Marilah kita
berseru ….

U Tuhan, dengarkanlah umat-Mu.

L. Bagi mereka yang mengalami penderitaan:
Ya Bapa, semoga mereka yang mengalami penderitaan,
kesusahan dan kesedihan, Kau tegarkan hidup mereka
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bahwa semuanya akan berakhir dengan baik karena
penderitaan dan wafat Yesus di kayu Salib membawa
harapan yang tak kunjung padam bagi mereka. Marilah
kita berseru …….

U Tuhan, dengarkanlah umat-Mu.

L Bagi yang sedang menghadapi sakrat maut:
Ya Bapa, semoga mereka yang sedang menghadapi
sakrat maut, Kau kuatkan imannya dan Kau bimbing
dalam kepastian bahwa Kristus tidak akan pernah
meninggalkan mereka. Hidup bukanlah berakhir
melainkan hanya diubah berkat sengsara dan wafat
Kristus di Kayu salib. Marilah  kita berseru ……..

U Tuhan, dengarkanlah umat-Mu.

L Bagi kita semua.
Ya Bapa, semoga Pekan Suci ini menjadi saat penuh
rahmat bagi kami, terutama rahmat pengampunan dan
kasih, agar hidup kami menjadi hidup yang selalu
menawarkan pengampunan dan kasih melalui berkat-
berkat yang kami terima untuk sesama kami. Marilah
kita berseru ……..

U Tuhan, dengarkanlah umat-Mu.

I Allah Bapa kami, dengarkan dan kabulkanlah dod-doa
kami. Bantulah agar kami mampu mendalami arti
sengsara dan wafat Putera-Mu dalam kehidupan kami
sehari-hari. Demi Kristus, Tuhan kami.

U. Amin.

LITURGI EKARISTI
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Kolekte
Lagu Persiapan Persembahan:
Kami Membawakan
Reff : Kami membawakan persembahan roti anggur hasil
karya kami. Sudi Tuhan memberkati agar berkenan pada-Mu

1. Ya Tuhan kami datang membawakan persembahan
karya bakti diri kami...reff

2. Pandanglah hati kami dan sucikan diri kami agar bersih
dari dosa..reff

Doa Persiapan Persembahan: Umat Duduk
I Berdoalah, Saudara-saudari, supaya persembahanku

dan persembahanmu berkenan pada Allah, Bapa yang
mahakuasa.

U Semoga persembahan ini diterima demi kemuliaan
Tuhan dan keselamatan kita serta seluruh umat Allah
yang kudus.

Doa Persembahan: Umat Duduk
I Ya Allah, semoga oleh penderitaan Putra Tunggal-Mu,

pendamaian-Mu dengan kami semakin mendekat.
Kami tidak mampu mencapainya dengan usaha kami
sendiri, namun kami sudah merasakannya, berkat
kurban yang penuh daya ini dan karena belas kasih-
Mu. Dengan pengantaraan Kristus, Tuhan kami.

U Amin.

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

rasul, "Damai Kutinggalkan bagimu, damai-Ku yang
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 peng-
antara kami kini dan sepanjang masa.

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

Anak Domba Allah – MB.271 Lauda Sion Umat Duduk
Persiapan Komuni
Lagu Komuni :
O YESUS YANG LEMBUT
O Yesus yang lembut hati dan penuh kasih sayang
Ajarkanlah kepadaku rendah hati dan taat
Lambung-Mu ditikam tombak deras arus cinta-Mu
Ingin ku rela berkorban bagi derita sesama
Dikau Raja yang perkasa namun lembut hati-Mu
Tegakanlah semangatku kibarkan panji yang baru

JIWA KRISTUS
Jiwa Kristus kuduskanlah kami, Tubuh Kristus selamatkan kami
Darah Kristus sucikan kami. Air lambung Kristus basuhlah kami
Sengsara Kristus kuatkanlah kami. Yesus yang murah hati
luluskanlah doa kami
Dalam luka-luka-Mu sembunyikanlah kami
Jangan kami dipisahkan daripada-Mu Tuhan
Terhadap musuh yang curang lindungilah kami,
diwaktu ajal terimalah kami
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supaya bersama para Kudus, kamipun memuji Engkau selama-
lamanya..Amin..Amin...Amin..Amin

Doa Sesudah Komuni
I Marilah kita berdoa:

Ya Allah, kami yang telah dipuaskan oleh anugerah suci
ini bersujud memohon kepada-Mu. Semoga
sebagaimana berkat kematian Putra-Mu Engkau
membantu kami mengharapkan apa yang kami imani
demikian pula berkat kebangkitan-Nya Engkau
membantu kami mencapai apa yang kami tuju. Dengan
pengantaraan Kristus, Tuhan kami.

U Amin.

Pengumuman Umat Duduk

RITUS PENUTUP
Berkat
I Tuhan bersamamu
U Dan bersama rohmu.
I Ya Bapa, sudilah memandang anak-anak-Mu yang

berkumpul di sini. Sebab demi keselamatan mereka,
Tuhan kami Yesus Kristus tidak ragu-ragu menye-
rahkan diri ke tangan kaum penjahat dan menderita
siksaan salib. Dialah penyelamat kami kini dan
sepanjang masa.

U Amin
I Semoga Saudara sekalian dilindungi, dibimbing, dan

diberkati oleh Allah yang Mahakuasa: (+) Bapa dan
Putra dan Roh Kudus.

U Amin
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Pengutusan
I Saudara sekalian, Perayaan Ekaristi sudah selesai.
U Syukur kepada Allah.
I Marilah pergi! Kita diutus.
U Amin.

Lagu Penutup
TUHAN YANG MAHA KUASA
Tuhan yang mahakuasa raja semesta alam, takhta-Mu abadi
mulia tak-kan mungkin silam
Langit dan bumi musnah , Tuhan tetap jaya.
Kami taat pada-Mu, Tuhan raja mulia
Nusa bangsa seluruhnya satu dalam  pujian
Hormat bakti pada Tuhan dalam kasih cinta
Riuh alam memuja Tuhan mahajaya
Kami taat pada-Mu, Tuhan raja mulia
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JADWAL EKARISTI DAN IBADAT
PEKAN SUCI 2019

Gereja St. Maria Bunda Allah Stasi Maguwo
Paroki Kalasan

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. Kamis, 18 April 2019 18.00 WIB Kamis Putih

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

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


