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PERAYAAN EKARISTI

27 July 2014

UJUD MISA HARI INI / INTENTION OF TODAY’S MASS
Mengucap syukur dan terima kasih atas terkabulnya doa
Novena 3x Salam Maria, dan mohon penyertaan Bunda Maria
untuk kelancaran studi yang sedang dijalani (ucapan syukur
dan permohonan dari Elfrida Selvia)
Untuk memperingati dan mendoakan arwah Ibu Lauw Siet Nio
yang meninggal 29 May 2014 di Madiun (permohonan dari LiJing dan keluarga)
LAGU PEMBUKAAN / GATHERING SONG
TUHAN KASIHANILAH KAMI / KYRIE
KEMULIAAN / GLORIA
DOA PEMBUKAAN / OPENING PRAYER
LITURGI SABDA / LITURGY OF THE WORD
_______________________________________
BACAAN PERTAMA / FIRST READING
Pembacaan dari Kitab Pertama Raja-Raja:
(1 Raj 3:5.7 – 12)
“Salomo meminta hikmat dan pengertian.”
Pada suatu malam Tuhan menampakkan diri kepada Salomo
dalam mimpi. Beginilah firman Tuhan Allah, “Mintalah apa
yang kauharapkan dari pada-Ku!” Lalu Salomo berkata, “Ya
Tuhan, Allahku, Engkau telah mengangkat hamba-Mu ini
menjadi raja menggantikan Daud, ayahku, sekalipun aku
masih sangat muda dan belum berpengalaman. Kini hambaMu ini berada di tengah-tengah umat-Mu yang Kaupilih, suatu
umat yang besar, yang tidak terhitung dan tidak terkira
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banyaknya. Maka berikanlah kepada hamba-Mu ini hati yang
faham menimbang perkara untuk menghakimi umat-Mu
dengan tepat, dapat membedakan antara yang baik dan yang
jahat, sebab siapakah yang sanggup menghakimi umat-Mu
yang sangat besar ini?
Tuhan sangat berkenan bahwa Salomo meminta hal yang
demikian. Maka berfirmanlah Tuhan kepada Salomo, “Oleh
karena engkau telah meminta hal yang demikian, dan tidak
meminta umur panjang, atau kekayaan, atau nyawa musuhmu,
melainkan pengertian untuk memutuskan hukum maka Aku
melakukan sesuai dengan permintaanmu! Sungguh, Aku
memberikan kepadamu hati yang penuh hikmat dan
pengertian, sehingga sebelum engkau tidak ada seorang pun
seperti engkau, dan sesudah engkau pun takkan bangkit
seorang seperti engkau.”
Demikianlah sabda Tuhan.
U: Syukur kepada Allah
MAZMUR ANTAR BACAAN / RESPONSORIAL PSALM
Mazmur 119 : 57. 72. 76 – 77. 127 – 128. 129 – 130; R: 97a
Refr.:
Sabda-Mu aalah kebenaran, hukum-Mu kebebasan.
1. Bagianku ialah Tuhan, aku telah berjanji untuk berpegang
pada firman-firman-Mu. Taurat yang Kausampaikan adalah
baik bagiku, lebih berharga daripada ribuan keping emas dan
perak. Refr.
2. Biarlah kiranya kasih setia-Mu menjadi penghiburanku,
sesuai dengan janji yang Kauucapkan kepada hamba-Mu.
Biarlah rahmat-Mu turun kepadaku sehingga aku hidup, sebab
Taurat-Mulah kegemaranku. Refr.
3. Itulah sebabnya aku mencintai perintah-perintah-Mu lebih
daripada emas, bahkan daripada emas tua. Itulah sebabnya
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aku hidup jujur sesuai dengan segala titah-Mu, segala jalan
dusta aku benci. Refr.
4. Peringatan-peringatan-Mu ajaib, itulah sebabnya jiwaku
memegangnya. Bila tersingkap, firman-Mu memberi terang,
memberi pengertian kepada orang-orang bodoh. Refr.
BACAAN KEDUA / SECOND READING
Pembacaan dari Surat Rasul Paulus kepada Jemaat di Roma
(Rm 8: 28 – 30 )
“Mereka ditentukan Allah dari semula untuk menjadi serupa
dengan gambaran Anak-Nya.”
Saudara-saudara, kita tahu sekarang bahwa Allah turut
bekerja dapat segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan
bagi mereka yang mengasihi Dia, yaitu bagi mereka yang
terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Sebab semua orang
yang dipilih Allah dari semula, mereka itu juga ditentukan-Nya
sejak semula untuk menjadi serupa dengan gambaran AnakNya, supaya Anak-Nya itu menjadi yang sulung di antara
banyak saudara. Dan mereka yang ditentukan Allah dari
semula, mereka itu juga dipanggil-Nya. Dan yang dipanggailNya, mereka itu juga dibenarkan-Nya. Dan yang dibenarkanNya, mereka itu juga dimuliakan-Nya.
Demikianlah sabda Tuhan.
U: Syukur kepada Allah
BAIT PENGANTAR INJIL / GOSPEL ACCLAMATION
ALLELUYA
Refr. Alleluya
Aku bersyukur kepada-Mu, Bapa, Tuhan langit dan bumi,
karena rahasia Kerajaan telah Kaunyatakan kepada orangorang kecil. Refr.
INJIL / GOSPEL (Mat 13:44-46)
I : Tuhan sertamu atau Tuhan bersamamu
U: Dan sertamu juga atau Dan bersama Roh-mu
I : Inilah Injil Yesus Kristus menurut Santo Matius
U: Dimuliakanlah Tuhan.
“Ia menjual seluruh miliknya, lalu membeli ladang itu.”
Sekali peristiwa Yesus mengajar orang banyak, “Hal Kerajaan
Surga itu seumpama harta yang terpendam di ladang, yang
ditemukan orang, lalu dipendamnya lagi. Karena sukacitanya,
pergilah ia menjual seluruh miliknya, lalu membeli ladang itu.
Demikian pula hal Kerajaan Surga itu seumpama seorang
pedagang yang mencari mutiara yang indah. Setelah
ditemukannya mutiara yang sangat berharga, ia pun pergi
menjual seluruh miliknya, lalu membeli mutiara itu.”
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Demikian pula hal Kerajaan Surga itu seumpama pukat yang
dilabuhkan di laut, lalu mengumpulkan pelbagai jenis ikan.
Setelah penuh, pukat itu ditarik orang ke pantai. Lalu mereka
duduk dan dipilihlah ikan-ikan itu, yang baik dikumpulkan ke
dalam pasu, yang buruk dibuang.
Demikianlah juga pada akhir zaman: Malaikat-malaikat akan
datang memisahkan orang jahat dari orang benar. Yang jahat
lalu dicampakkan ke dalam dapur api. Di sana akan terdapat
ratapan dan kertak gigi. Mengertikah kamu semuanya itu?”
Mereka menjawab, “Ya kami mengerti.” Maka bersabdalah
Yesus kepada mereka, “Karena itu setiap ahli Taurat yang
menerima pelajaran hal Kerajaan Surga seumpama tuan
rumah yang mengeluarkan harta yang baru dan yang lama
dari perbendaharaannya.”
I: Berbahagialah orang yang. mendengarkan Sabda Tuhan,
dan tekun melaksanakannya
___ __
U: 3
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Sab-da- Mu a da-lah ja- lan Ke-be-nar-an, dan hi-dup ka mi

HOMILI / HOMILY
AKU PERCAYA / APOSTLES CREED
DOA UMAT / PRAYER OF THE FAITHFUL
Imam / Celebrant:
Kerajaan Surga itu seumpama harta terpendam di lading dan
ditemukan orang, kemudian orang itu menjual seluruh miliknya
untuk membeli lading itu. Marilah kita panjatkan doa kepada
Bapa, Sang Raja Kerajaan Surga agar kita diperkenankan
tinggal di dalamnya.
L: Bagi Gereja kita.
Ya Bapa, bimbinglah Gereja-Mu dengan cahaya Roh-Mu,
agar selalu memperbarui diri dalam pengajarannya sesuai
dengan perkembangan zaman.
U: Semoga umat-Mu selalu siap sedia memberikan diri secara
penuh dalam mewartakan kabar sukacita keselamatan-Mu.
L: Bagi para pemimpin bangsa-bangsa.
Ya Bapa, anugerahilah para pemimpin bangsa-bangsa
pengenalan
yang
mendalam,
pengertian,
dan
kebijaksanaan yang penuh dalam memimpin rakyatnya.
U: Semoga nama-Mu semakin dimuliakan di dalam karya
pelayanan mereka.
L: Bagi mereka yang sedang sakit, terutama Tante Lisa
Tanerya, Tante Jackie Bobak, Bp. Hanafie, Ibu Bernadette
Rostini Solichin, Ibu Jetti Kuswadi, Bp. George Setiabudi,
Ibu Theresia Lie, dan Bp. Ridwan Nusaputra dapat
menerima kesempatan untuk menimba hiburan dan
kekuatan daripada-Mu dalam kondisi mereka.
U: Semoga belas kasih-Mu meringankan penderitaan mereka.

-
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L: Bagi arwah saudara-saudari yang telah mendahului kami
menghadap Bapa, terutama Ibu Lauw Siet Nio. Semoga
arwah mereka menerima sukacita abadi dalam
kebahagiaan kekal dan keluarga yang ditinggalkan selalu
dalam lindungan Tuhan.
U: Terimalah mereka dalam kedamaian-Mu ya Tuhan, dan
berikan kasih penghiburan bagi yang ditinggalkan.

DOA TAHUN SYUKUR

L: Bagi para korban perang dan korban lalu lintas.
Ya Bapa, semoga para korban perang dan lalu lintas Kauperkenankan menikmati kedamaian di rumah Bapa.
U: Persatukanlah mereka di dalam kebahagiaan kekal
bersama PutraMu, Tuhan kami, Yesus Kristus.

Kami bersyukur atas kebaikan-Mu
mengutus para pendiri UKI, romo-romo pamong,
para pengurus dari waktu ke waktu,
untuk terus membantu UKI dalam peziarahan hidup.

L: Bagi masyarakat kita di sini.
Ya Bapa, semoga masyarakat kami tetap setia dalam
memperjuangkan dan menantikan kedatangan Kerajaan
Surga yang terwujud dalam usaha kami untuk semakin
membangun persaudaraan sejati di antara kami.
U: Tuntunlah masyarakat kami dalam nama-Mu agar dalam
perjuangan hidup ini, kami selalu mengandalkan Engkau.
Imam / Celebrant:
Allah Bapa Yang Mahabaik, dengarkanlah doa kami dan
tinggallah bersama kami. Kabulkanlah permohonan kami demi
Kristus, Tuhan dan Pengantara kami.
U: Amin.
LITURGI EKARISTI / LITURGY OF THE EUCHARIST
LAGU PERSEMBAHAN / OFFERTORY SONG
PERSEMBAHAN / OFFERING
DOA PERSEMBAHAN / OFFERING PRAYER
PREFASI / PREFACE ACCLAMATION
KUDUS / SANCTUS
DOA SYUKUR AGUNG / EUCHARISTIC PRAYER
KOMUNI / COMMUNION RITE
BAPA KAMI / THE LORD’S PRAYER
SALAM DAMAI / SIGN OF PEACE
PEMECAHAN HOSTI / BREAKING OF THE BREAD
ANAK DOMBA ALLAH / LAMB OF GOD
ANTIFON KOMUNI
LAGU KOMUNI / COMMUNION SONG

Allah Bapa yang mahakuasa,
kami bersyukur atas penyertaan-Mu
dalam gerak langkah kami sebagai UKI
di Keuskupan Agung Toronto
untuk mewartakan iman dan kasih.

Kami bersyukur atas bimbingan Roh Kudus
yang menggerakkan dan menyemangati seluruh umat
untuk aktif dan terlibat,
Sehingga Yesus semakin kami imani,
Dan karya-Nya kami wujudkan.
Kini, 34 tahun usia kami sebagai UKI
Bimbing terus langkah kami
agar iman kami semakin tangguh,
persaudaraan kami semakin kokoh
dan pelayanan kami semakin ikhlas.
Bersama Santo Yosef, pelindung kami,
teladan kesetiaan dan kerendahan hati,
kami persembahkan syukur, niat
dan upaya kami kepada-Mu,
melalui Yesus Kristus Putra-Mu,
Tuhan dan Pengantara kami. Amin.
Hati Yesus yang mahakudus, kasihanilah kami
Santa Maria tak bernoda, doakanlah kami
Santo Yosef pelindung kami, doakanlah kami
BAGIAN PENUTUP / CONCLUDING RITE
DOA PENUTUP / CONCLUDING PRAYER
LAGU PENUTUP / RECESSIONAL HYMN

