Hari Minggu Prapaskah III Tahun A

PERAYAAN EKARISTI

23 Maret 2014

UJUD MISA HARI INI / INTENTION OF TODAY’S MASS
Mengucap syukur dan mohon berkat bagi yang berulangtahun:
- Romo Antonius Purwono SCJ yg ke-40
- Bp. Ignatius Kuswoyo yg ke-72 (permintaan Randy dan
Anita)
Mendoakan arwah:
- Oma Susanti Surjapranata yg meninggal 21 Maret 2014 (Ibu
/ Ibu mertua dari Wies dan Deacon Val Danukarjanto)
- Bp. Robby Hartono yg meninggal 15 Maret 2014 (Ayah /
Ayah mertua dari Robert Natanegara dan Ribkah)
- Ibu Butet Pantjoro yg meninggal 13 Maret 2014 (Ibu / Ibu
mertua dari Mira Pantjoro dan Laurentius Nainggolan)
- Bp. Antonio Gunawan Danurahardja yg meninggal 45 hari
yang lalu (permintaan dari Randy-Anita Danurahardja)
- Bp. Sumadji Hutamadjaja yg meninggal 100 hari lalu
(permintaan dari Keluarga Ibu Tjitrawati Hartjojo)
- Bp. Stephanus Wimpy Solichin yg meninggal 7 thn lalu
(permintaan dari Keluarga Janto Solichin)
- Bp. Liem Kian Giap yg meninggal 10 tahun lalu (permintaan
dari Ina Liem)
LAGU PEMBUKAAN / GATHERING SONG:
Tuhan Sumber Gembiraku
Refr:

Semua bunga ikut bernyanyi, gembira hatiku
Segala rumputpun riang ria, Tuhan sumber gembiraku

Semua jalan didunia, menuntunmu kesurga
Desiran angin nan mesra, mengayunmu ke surga. Refr.
Semua lorong dibumi, haruslah kau jalani
Bersama dengan sesama, menuju pada Bapa. Refr.
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Semua roda hidupmu, mendambakan imanmu
Di perjamuan abadi, Bapa sudah menanti. Refr.
TOBAT / PENITENTIAL ACT
I+U: Saya mengaku kepada Allah yang mahakuasa dan kepada
Saudara sekalian, bahwa saya telah berdosa dengan
pikiran dan perkataan, dengan perbuatan dan kelalain.
Saya berdosa, saya berdosa, saya sungguh berdosa.
Oleh sebab itu saya mohon kepada Santa Perawan Maria,
kepada para malaikat dan orang kudus dan kepada
Saudara sekalian, supaya mendoakan saya pada Allah,
Tuhan kita.
I:
Semoga Allah yang mahakuasa mengasihani kita,
mengampuni dosa kita, dan mengantar kita ke hidup yang
kekal.
U: Amin.
KYRIE/ TUHAN KASIHANILAH KAMI
Tu-han ka-sihanilah kami
Kristus kasihanilah kami
Tuhan kasihanilah kami
DOA PEMBUKAAN / OPENING PRAYER
LITURGI SABDA / LITURGY OF THE WORD
BACAAN PERTAMA / FIRST READING
Pembacaan dari Kitab Keluaran: (Kel 17: 3 – 7)
“Berikanlah air kepada kami, supaya kami dapat minum.”
Sekali peristiwa, setelah bangsa Israel melewati padang gurun
Sin, dan berkemah di Rafidim, kehausanlah mereka di sana.
Maka bersungut-sungutlah bangsa itu kepada Musa dan
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berkata, “Mengapa pula engkau memimpin kami keluar dari
Mesir untuk membunuh kami, anak-anak dan ternak kami
dengan kehausan?”
Lalu berseru-serulah Musa kepada Tuhan, katanya, “Apakah
yang akan kulakukan kepada bangsa ini? Sebentar lagi mereka
akan melempari aku dengan batu!” Maka berfirmanlah Tuhan
kepada Musa, “Berjalanlah di depan bangsa itu, dan bawalah
serta beberapa orang dari antara para tua-tua Israel; bawalah
juga tongkatmu yang kaupakai memukul Sungai Nil, dan
pergilah. Maka aku akan berdiri di sana di depanmu di atas
gunung batu di Horeb; pukullah gunung batu itu, dan dari
dalamnya akan keluar air, sehingga bangsa itu dapat minum.
Demikianlah diperbuat Musa di depan mata tua-tua Israel. Maka
dinamailah tempat itu Masa dan Meriba, oleh karena orang
Israel telah bertengkar, dan oleh karena mereka telah mencobai
Tuhan dengan mengatakan, “Adakah Tuhan di tengah-tengah
kita atau tidak?”
L: Demikianlah sabda Tuhan.
U: Syukur kepada Allah
MAZMUR ANTAR BACAAN / RESPONSORIAL PSALM
MAZMUR 95:1 – 2.6 – 7. 8 – 9; R: 8
Refr.

Singkirkanlah penghalang Sabda-Mu.
Cairkanlah hatiku yang beku, dan bimbinglah kami di
jalan-Mu

Marilah kita bernyanyi-nyanyi bagi Tuhan
Bersorak-sorai bagi Gunung Batu keselamatan kita.
Biarlah kita menghadap wajah-Nya dengan lagu syukur,
Bersorak-sorailah bagi-Nya dengan nyanyian mazmur.
Masuklah, mari kita sujud menyembah,
Berlutut dihadapan Tuhan yang menjadikan kita
Sebab Dialah Allah kita;
Kita ini umat gembalaan-Nya serta kawanan domba-Nya.
Pada hari ini, kalau kamu mendengar suaraNya,
Janganlah bertegar hati seperti di Meriba,
seperti waktu berada di Masa di padang gurun
Ketika nenek moyangmu mencobai dan menguji Aku
Padahal mereka melihat perbuatan-Ku.
BACAAN KEDUA / SECOND READING
Pembacaan dari Surat Rasul Paulus Kepada Jemaat di Roma:
(Rm 5: 1 – 2. 5 – 8 )
“Kasih Allah telah dicurahkan di dalam hati kita oleh Roh Kudus
yang telah dikaruniakan kepada kita.”
Saudara–saudara, kita yang dibenarkan karena iman, kita hidup
dalam damai sejahtera dengan Allah oleh karena Tuhan kita,
Yesus Kristus. Oleh Dia kita juga beroleh jalan masuk ke dalam

kasih karunia Allah. Di dalam kasih karunia ini kita berdiri dan
bermegah dalam pengharapan akan menerima kemuliaan Allah.
Dan pengharapan tidak mengecewakan, karena kasih Allah
telah dicurahkan di dalam hati kita oleh Roh Kudus yang telah
dikaruniakan kepada kita. Karena waktu kita masih lemah,
Kristus telah mati untuk kita orang-orang durhaka pada waktu
yang ditentukan oleh Allah. Sebab tidak mudah seorang mau
mati untuk orang yang benar tetapi mungkin untuk orang yang
baik ada orang yang berani mati. Tetapi Allah menunjukkan
kasih-Nya kepada kita, oleh karena Kristus telah mati untuk kita,
ketika kita masih berdosa.
L: Demikianlah sabda Tuhan.
U: Syukur kepada Allah
BAIT PENGANTAR INJIL / GOSPEL ACCLAMATION
Refr.: Terpujilah Kristus Tuhan, Raja mulia dan kekal.
Tuhan, Engkau benar-benar Juruselamat dunia.
Berilah aku air hidup, supaya aku tidak haus lagi. Refr.
INJIL / GOSPEL (Yoh 4:5-15,19b-26,39a,40-42)
I : Tuhan sertamu atau Tuhan bersamamu
U: Dan sertamu juga atau Dan bersama Roh-mu
I : Inilah Injil Yesus Kristus menurut Santo Yohanes
U: Dimuliakanlah Tuhan.
“Mata air yang memancar sampai ke hidup yang kekal.”
Maka sampailah Ia ke sebuah kota di Samaria, yang bernama
Sikhar dekat tanah yang diberikan Yakub dahulu kepada
anaknya, Yusuf. Di situ terdapat sumur Yakub. Yesus sangat
letih oleh perjalanan, karena itu Ia duduk di pinggir sumur itu.
Hari kira-kira pukul dua belas. Maka datanglah seorang
perempuan Samaria hendak menimba air. Kata Yesus
kepadanya: "Berilah Aku minum." Sebab murid-murid-Nya telah
pergi ke kota membeli makanan. Maka kata perempuan
Samaria itu kepada-Nya: "Masakan Engkau, seorang Yahudi,
minta minum kepadaku, seorang Samaria?" Maklumlah, orang
Yahudi tidak bergaul dengan orang Samaria. Jawab Yesus
kepadanya: "Jikalau engkau tahu tentang karunia Allah dan
siapakah Dia yang berkata kepadamu: Berilah Aku minum!
niscaya engkau telah meminta kepada-Nya dan Ia telah
memberikan kepadamu air hidup." Kata perempuan itu kepadaNya: "Tuhan, Engkau tidak punya timba dan sumur ini amat
dalam; dari manakah Engkau memperoleh air hidup itu?
Adakah Engkau lebih besar dari pada bapa kami Yakub, yang
memberikan sumur ini kepada kami dan yang telah minum
sendiri dari dalamnya, ia serta anak-anaknya dan ternaknya?"
Jawab Yesus kepadanya: "Barangsiapa minum air ini, ia akan
haus lagi, tetapi barangsiapa minum air yang akan Kuberikan
kepadanya, ia tidak akan haus untuk selama-lamanya.
Sebaliknya air yang akan Kuberikan kepadanya, akan menjadi
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mata air di dalam dirinya, yang terus-menerus memancar
sampai kepada hidup yang kekal." Kata perempuan itu kepadaNya: "Tuhan, berikanlah aku air itu, supaya aku tidak haus dan
tidak usah datang lagi ke sini untuk menimba air." (Setelah
Yesus menyinggung masalah pribadi perempuan itu,)
perempuan itu berkata Yesus, "Tuhan, nyata sekarang
kepadaku, bahwa Engkau seorang nabi. Nenek moyang kami
menyembah di atas gunung ini, tetapi kamu katakan, bahwa
Yerusalemlah tempat orang menyembah."
Kata Yesus
kepadanya: "Percayalah kepada-Ku, hai perempuan, saatnya
akan tiba, bahwa kamu akan menyembah Bapa bukan di
gunung ini dan bukan juga di Yerusalem. Kamu menyembah
apa yang tidak kamu kenal, kami menyembah apa yang kami
kenal, sebab keselamatan datang dari bangsa Yahudi. Tetapi
saatnya akan datang dan sudah tiba sekarang, bahwa para
penyembah yang benar akan menyembah Bapa dalam roh dan
kebenaran; sebab Bapa menghendaki penyembah-penyembah
demikian. Allah itu Roh dan barangsiapa menyembah Dia,
harus menyembah-Nya dalam roh dan kebenaran." Jawab
perempuan itu, "Aku tahu bahwa Mesias, yang disebut juga
Kristus, akan datang; apabila datang, Ia akan memberitakan
segala sesuatu kepada kami." Kata Yesus kepadanya: "Akulah
Dia, yang sedang bercakap-cakap dengan engkau." Banyak
orang Samaria dari kota itu telah menjadi percaya kepada Yesus
karena perkataan perempuan itu. Dan ketika orang-orang
Samaria itu sampai kepada Yesus, mereka meminta kepadaNya supaya Yesus tinggal pada mereka; dan Yesus pun tinggal
di situ dua hari lamanya. Dan lebih banyak lagi orang yang
menjadi percaya karena perkataan Yesus, dan mereka berkata
kepada perempuan itu: "Kami percaya, tetapi bukan lagi karena
apa yang kaukatakan, sebab kami sendiri telah mendengar Dia
dan kami tahu, bahwa Dialah benar-benar Juruselamat dunia."
I: Berbahagialah orang yang mendengarkan Sabda Tuhan, dan
tekun melaksanakannya.
___ __
U: 3 5 6 6 5 6 7 6 ` 6……
5 6 5 5 3/
Sab-da- Mu a da-lah ja- lan Ke-be-nar-an, dan hi-dup ka mi

HOMILI / HOMILY
AKU PERCAYA / APOSTLES CREED
Aku percaya akan Allah,
Bapa yang mahakuasa,
pencipta langit dan bumi.
Dan akan Yesus Kristus,
Putra-Nya yang tunggal, Tuhan kita,
yang dikandung dari Roh Kudus,
dilahirkan oleh Perawan Maria;
yang menderita sengsara
dalam pemerintahan Pontius Pilatus
disalibkan, wafat, dan dimakamkan;
yang turun ke tempat penantian
pada hari ketiga bangkit dari antara orang mati;
yang naik ke surga

duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang mahakuasa;
dari situ Ia akan datang
mengadili orang yang hidup dan yang mati.
Aku percaya akan Roh Kudus,
Gereja katolik yang kudus,
persekutuan para kudus,
pengampunan dosa,
kebangkitan badan,
kehidupan kekal. Amin.
DOA UMAT / PRAYER OF THE FAITHFUL
I: Marilah kita dalam roh dan kebenaran berdoa kepada Allah
Bapa kita, sumber segala kehidupan:
L: Semoga Gereja Allah jangan sampai mengecewakan orang
yang mendambakan hidup sejati, melainkan mengantarnya
kepada Kristus, jalan, kebenaran dan kehidupan. Marilah
kita berdoa kepada-Nya…..
U: Tuhan, Engkaulah tumpuan harapan dan keselamatan kami.
L: Semoga Allah mencurahkan Roh-Nya kepada masyarakat kita
agar dalam setiap langkah hidup ini, kita selalu terarah
kepada Yesus Kristus: jalan, kebenaran, dan kehidupan.
Marilah kita berdoa kepada-Nya…..
U: Tuhan, Engkaulah tumpuan harapan dan keselamatan kami.
L: Semoga mereka yang mau meninggalkan Gereja Allah
mengalami keterbukaan hati dan merasa tertarik untuk
kembali dengan menyaksikan usaha-usaha kita yang jujur
dalam hidup sesuai semangat Kristus. Marilah kita berdoa
kepada-Nya…..
U: Tuhan, Engkaulah tumpuan harapan dan keselamatan kami.
L: Bagi mereka yang sedang sakit:
Khususnya Bp. Matthew Pramana, Ibu Daisy Lie, Bernadette
Rostini Solichin, George Setia Budi dan Ibu Ignatia Sumarni
dapat menerima kesempatan untuk menimba hiburan & kekuatan daripada-Mu dlm kondisi mereka. Marilah kita berdoa
kepada-Nya…..
U: Tuhan, Engkaulah tumpuan harapan dan keselamatan kami.
L: Kami berdoa bagi semua arwah saudara-saudari yang telah
mendahului kami menghadap Bapa, terutama bagi Oma
Susanti Surjapranata, Bp. Robby Hartono, Ibu Butet Pantjoro,
Bp. Antonio Gunawan Danurahardja,
Bp. Sumadji
Hutamadjaja, Bp. Stephanus Wimpy Solichin, dan Bp. Liem
Kian Giap. Semoga arwah mereka menerima sukacita abadi
dalam kebahagiaan kekal dan keluarga yang ditinggalkan
selalu dalam lindungan Tuhan. Marilah kita berdoa kepadaNya…..
U: Tuhan, Engkaulah tumpuan harapan dan keselamatan kami.
L: Bagi kita di sekitar sumber hidup sejati:
Semoga kita selalu sadar akan kehendak Yesus, yang
mengutus kita melanjutkan dan menyelesaikan karya-Nya.
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Dan bagi intensi kami masing-masing…… Marilah kita
berdoa kepada-Nya…..
U: Tuhan, Engkaulah tumpuan harapan dan keselamatan kami.
I: Allah Bapa yang Maharahim, sengsara dan wafat Kristus
merupakan bukti cinta kasih-Mu kepada kami.
Perkenankanlah kami hidup sesuai dengan semangat-Nya.
Maka, setiap hari kami akan memberi kesaksian atas cinta
kasih sejati, sekarang dan sepanjang masa. Dengan
pengantaraan Kristus, Tuhan kami.
U: Amin.
LITURGI EKARISTI / LITURGY OF THE EUCHARIST
LAGU PERSEMBAHAN / OFFERTORY SONG
Kupersembahkan Pada Yesus
Kupersembahkan bagi-Mu Yesus
Yang termanis dan terindah
Segala apa yang kumiliki
Itu semua anug’rah-Mu
Refr.:

Terimalah Tuhan persembahan ini
Dengan tulus hati dan dengan hati bersyukur
Terimalah Tuhan persembahan ini
Segala puji hormat bagi-Mu

PERSEMBAHAN /OFFERING (umat berdiri)
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 / OFFERING PRAYER
PREFASI / PREFACE ACCLAMATION
KUDUS / SANCTUS
Ku-dus, Ku- dus, Kuduslah Tu-han
Allah segala kuasa, surga dan bumi penuh kemuliaan-Mu
Terpujilah Engkau di surga
Terberkatilah yang datang, atas nama Tuhan
Terpujilah Engkau di surga
DOA SYUKUR AGUNG / EUCHARISTIC PRAYER
KOMUNI / COMMUNION RITE

BAPA KAMI / THE LORD’S PRAYER
Bapa kami yang ada di surga, di mu li a kanlah na ma-Mu
Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu,
di atas bumi seperti di dalam surga.
Berilah kami rejeki pada hari ini.
Dan ampunilah kesalahan kami,
seperti kamipun mengampuni yang bersalah kepada kami.
Dan janganlah masukkan kami ke dalam percobaan,
tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat.
SALAM DAMAI / SIGN OF PEACE
Dalam Yesus kita bersaudara, dalam Yesus kita bersaudara
Dalam Yesus kita bersaudara sekarang dan selamanya
Dalam Yesus, kita bersaudara
Dalam Yesus ada cinta kasih, dalam Yesus ada cinta kasih
Dalam Yesus ada cinta kasih, sekarang dan selamanya
Dalam Yesus ada cinta kasih.
PEMECAHAN HOSTI / BREAKING OF THE BREAD
ANAK DOMBA ALLAH / LAMB OF GOD
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.
ANTIFON KOMUNI
I:

Inilah Anak Domba Allah yang menghapus dosa dunia.
Berbahagialah kita yang diundang ke perjamuan-Nya.
I+U: Ya Tuhan, saya tidak pantas Engkau datang pada saya,
tetapi bersabdalah saja, maka saya akan sembuh.
LAGU KOMUNI / COMMUNION SONG
Janji-Mu Seperti Fajar
Ketika kuhadapi kehidupan ini
Jalan mana yang harus kupilih
Kutahu ku tak mampu
Kutahu ku tak sanggup
Hanya Kau Tuhan tempat jawabanku
Akupun tahu ku tak pernah sendiri
S’bab Engkau Allah yang menggendongku
Tangan-Mu membelaiku
Cinta-Mu memuaskanku
Kau mengangkatku ke tempat yang tinggi
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Refr:

Janji-Mu seperti fajar pagi hari
Dan tiada pernah terlambat bersinar
Cinta-Mu seperti sungai yang mengalir
Dan kutahu betapa dalam kasih-Mu

BAGIAN PENUTUP / CONCLUDING RITE
DOA PENUTUP / CONCLUDING PRAYER
LAGU PENUTUP / RECESSIONAL HYMN

DOA TAHUN SYUKUR

Syukur dan Terima Kasih

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

Syukur dan terima kasih, kepada-Mu O Tuhanku
Berkat-Mu setiap hari, Kau berikan padaku
Sekarang ku persembahkan, seluruh jiwa ragaku
Sebab tiada perbuatan mampu balas kasih-Mu

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.

Terang sinar matahari, dan kebutuhan hidupku
Juga Putra-Mu sendiri, Kau berikan padaku
Syukur dan terima kasih, ku ucapkan kepada-Mu
Buatlah hidupku kini, mengandalkan cinta-Mu

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.
I:
U:
I:
U:
I:
U:

Hati Yesus yang mahakudus,
kasihanilah kami
Santa Maria tak bernoda,
doakanlah kami
Santo Yosef pelindung kami,
doakanlah kami

