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MISA HARI PERKAWINAN SEDUNIA,  
HARI MINGGU BIASA VI 

 
LABUH BARU, 14 FEBRUARI 2015 

 
 
A. PENGANTAR PERAYAAN EKARISTI 

 
Sejarah Hari Perkawinan Sedunia (World Marriage Day) 

Ide agar ada perayaan perkawinan secara khusus, bermula di kota Baton Roug, ibukota 
dari negara bagian Lousiana, Amerika Serikat, pada tahun 1981. 
Pada tahun itu beberapa pasangan suami istri ME pergi menghadap walikota, gubernur, 
serta Uskup kota Baton Roug. Mereka meminta agar valentine day dirayakan sebagai 
hari “Kami Percaya Terhadap Perkawinan” (We Believe in Marriage Day). 
Walikota, Gubernur dan Uskup kota Baton Roug menyetujui permintaan itu. Oleh sebab 
itu, terjadilah hari valentine day pada tahun itu, dirayakan sebagai hari perkawinan.  
Pada perayaan itu, acara-acara “kasih sayang” ala orang muda yang biasa dilakukan 
pada pesta valentine day, diganti dengan acara-acara perkawinan ala pasutri. Salah 
satunya, dalam perayaan ekaristi, para pasutri mengucapkan tujuh ikrar mengenai 
keyakinannya dalam perkawinan. 
Dalam ikrar tersebut para pasutri berjanji untuk melaksanakan dan menghormati 
keyakinan-keyakinan utama yang dianutnya dalam perkawinan. Pernyataan-pernyatan 
tersebut sebagai berikut: 
o Kami percaya bahwa semua orang, tanpa memandang umur, perkembangan, 

penampilan dan kemampuan, memiliki niali-nilai hidup yang abadi. 
o Kami percaya bahwa perkawinan adalah dasar dari kehidupan keluarga. Allah telah 

merencanakan bahwa perkawinan merupakan persatuan antara seorang laki-laki 
dan seorang perempuan. Dalam kesatuan, suami dan istri berkomitmen untuk saling 
mencintai, saling memperhatikan sepanjang hidup. 

o Kami percaya bahwa anak-anak adalah karunia Tuhan. Mereka bertumbuh-kembang 
dalam rumah, dimana kedua orangtuanya berkomitmen untuk membesarkan dan 
mengasuh mereka dengan cinta dan perhatian. 

o Kami percaya bahwa seksualitas adalah karunia Tuhan sebagai ekspresi cinta; 
diberikan kepada suami istri, untuk secara eksklusif saling berbagi; dan berbahagia 
bersama. 

o Kami percaya bahwa orang kristen mempunyai tanggungjawab untuk 
mempromosikan kebenaran dan kebijakan sosial, yang meningkatkan kekuatan dan 
kesehatan keluarga; untuk mempertahankan peran yang tepat bagi pemerintah, 
gereja dan keluarga, sebagaimana yang direncanakan Tuhan. 

o Kami percaya bahwa orangtua harus memberi contoh sebagai model untuk anak-
anak mereka, tentang kerendahan hati dalam mengikuti ajaran-ajaran dan 
semangat Yesus. 

o Akhirnya kami percaya bahwa maksud dari hidup kita adalah untuk mengetahui dan 
memuliakan Tuhan melalui hubungan yang otentik dengan PutraNya Yesus Kristus. 
Oleh karena hubungan itu, kita dapat berpegang teguh pada kebajikan, kebenaran, 
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dan kehati-hatian, sehingga kata-kata dan perbuatan kita, menjadi sebagai 
kesaksian bagi masyarakat yang semakin rusak. 

   
Perayaan hari “kami percaya terhadap perkawinan” itu, begitu sukses. Perayaan ini 
kemudian disampaikan kepada koordinator nasional ME Amerika Serikat. Mereka 
sangat antusias, lalu mengadopsi perayaan ini menjadi salah satu perayaan ME. 
Makin tahun perayaan ini makin menyebar. Pada tahun 1982, 43 gubernur dari negara-
negara bagian di Amerika Serikat, menerima dan mengumumkan secara resmi, 
perayaan hari “kami percaya terhadap perkawinan” menjadi fokus dalam perayaan 
valentine day, dinegara-negara bagian mereka. 
Dengan itu pada tahun 1982, perayaan “kami percaya terhadap perkawinan” sudah 
dirayakan di 43 negara bagian di Amerika Serikat. Dan lebih menyenangkan lagi, bahwa 
perayaan yang sama itu dirayakan pula di pangkalan-pangkalan militer Amerika diluar 
negeri. 
Pada tahun 1983, judul “kami percaya terhadap perkawinan” diubah menjadi  “Hari 
Perkawinan Sedunia” (World Marriage Day). Perayaan-perayaannya pun sudah lebih 
terstruktur. 
Ditetapkan bahwa perayaan “World Marriage Day” dilakukan pada minggu kedua bulan 
Februari. 
Sebagai motto dari “World Marriage Day” adalah “cintailah satu sama lain” yang 
diambil dari injil Yohanes 15:12. 
Sedangkan sebagai simbolnya adalah 2 lilin berbentuk manusia yang disatukan oleh 
sebuah gambar hati. Simbol lilin mengingatkan kita bahwa cinta perkawinan memanggil 
kita untuk membantu menerangi dunia. Pasangan disatukan oleh gambar hati berarti 
bahwa pasangan harus memusatkan pikiran dan hatinya pada cinta sebagai kekuatan 
yang mendorong persatuan pasangan dan melahirkan kemampuan untuk saling 
memberi hidup dan menginspirasi orang lain agar berhasil dan bersatu. 
Tujuan dari hari perkawinan sedunia ialah untuk menghormati suami istri sebagai 
kepala keluarga, yaitu unit basis dari masyarakat. Perayaan ini juga hendak menjunjung 
tinggi keindahan kesetiaan pasutri, pengorbanan dan kegembiraan dalam hidup 
perkawinan setiap hari. Artinya, pasutri diajak untuk menyadari dan menghangatkan 
kembali kesatuan hati diantara mereka, dan menyadari peran penting mereka 
memelihara kesatuan dalam keluarga. 
Pada tahun 1993, sepuluh tahun sesudah pergantian nama, Paus Yohanes Paulus II 
memberikan restu apostolik terhadap “World Marriage Day”. Dengan begitu, sejak saat 
itu perayaan “World Marriage Day” sudah menjadi perayaan-perayaan dalam gereja 
katolik hampir diseantero dunia, termasuk di Indonesia. 

 
B. PERAYAAN EKARISTI 
 

I. RITUS PEMBUKA 

 Nyanyian Pembuka 
 

 Tanda salib 
I : Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus 
U  : Amin 
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I  : Semoga Allah memberikan rahmat dan berkat, agar kita semua pantas 
menghadap kepadaNya dengan hati yang suci dan murni. 

U  : Sekarang dan selama-lamanya. 
 

 Ajakan Tobat 
I :  Marilah kita hening sejenak untuk memeriksa hati kita atas kekeliruan, kesalahan 

dan dosa-dosa kita, supaya kita layak merayakan peristiwa penyelamatan ini. 
 Mari kita hening sejenak……… 
 

Oleh Romo Anton: 

Penelitian Batin Suami Istri 
1. Pernahkah aku menyakiti mu? 
2. Pernahkah aku mempermalukan mu di muka umum? 
3. Pernahkah aku bersikap kasar terhadap mu? 
4. Pernah aku bersikap kasar terhadap anak-anak? 
5. Pernahkah aku memojokkan mu? 
6. Pernahkah aku membiarkan mu kecewa dan  kesepian? 
7. Pernahkah aku tidak setia kepada mu? 
8. Pernahkah aku menghina mu? 
9. Pernahkah aku mengkritik mu? 
10. Pernahkah aku menuduh mu? 
11. Pernahkah aku tidak jujur kepada mu? 
12. Pernahkah aku tidak memperdulikanmu karena keinginan dan hobiku dalam 

berjudi, minuman keras, dan narkoba? 
13. Pernahkah aku berprasangka buruk terhadap mu? 
14. Pernahkah aku mengekang mu secara tidak wajar? 
15. Pernahkah aku melakukan abortus? 
16. Pernahkah aku memfitnah mu? 
17. Pernahkah aku hanya mengejar karir atau prestasi melulu dengan mengabaikan 

mu? 

 
 I : Kita mohon ampun dengan bersama-sama berdoa : Saya mengaku… 
 

 Tuhan Kasihanilah Kami… 

 Madah Kemuliaan: .. 

 Doa Pembuka: 
I : Marilah berdoa 

Allah Bapa kami, kami bersyukur karena melalui putraMu, Yesus Kristus, Engkau 
telah mengangkat martabat orang-orang yang kecil, lemah, miskin, tersingkir dan 
menderita. Semoga, teladan hidupNya menggerakkan kami untuk melakukan hal 
yang sama sehingga karya penyelamatanMu sungguh menjadi nyata dalam diri 
kami. Dengan pengantaraan Kristus, Tuhan kami, yang bersama Dikau dan Roh 
Kudus, hidup dan berkuasa, Allah sepanjang segala masa.    

U  :  Amin. 
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II. LITURGI SABDA 

 Bacaan 1 dari kitab Imamat 13:1-2. 44-46 
TUHAN Allah berfirman kepada Musa dan Harun, "Apabila pada kulit badan seseorang 
ada bengkak atau bintil-bintil atau panau,   yang mungkin menjadi penyakit kusta pada 
kulitnya, ia harus dibawa kepada imam Harun, atau kepada salah seorang dari antara 
anak-anaknya, yang adalah imam. Karena orang sakit kusta, maka ia najis, dan imam 
harus menyatakan dia najis, karena penyakit yang di kepalanya itu. Orang yang sakit 
kusta harus berpakaian cabik-cabik, dan rambutnya terurai. Ia harus menutupi mukanya 

sambil berseru-seru: Najis! Najis!  Selama ia kena penyakit itu, ia tetap najis; memang ia 
najis; ia harus tinggal terasing, di luar perkemahanlah tempat kediamannya. 
Demikianlah sabda Tuhan. 
 

 Mazmur tanggapan : Mazmur 32:1-2.5.11. 
 
Reff: Tuhan penjaga dan benteng perkasa dalam lindunganNya aman sentosa 
Mazmur:  
1. Berbahagialah orang yang pelanggarannya diampuni dan dosa-dosanya ditutupi. 

Berbahagialah manusia yang kesalahannya tidak diperhitungkan Tuhan, dan tidak 
berjiwa penipu. 

2. Dosa-dosaku kuungkapkan kepadaMu, dan kesalahanku tidaklah kusembunyikan; 
aku berkata, “aku akan menghadap Tuhan, dan mengakui segala pelanggaranku.” 
Maka engkau mengampuni kesalahanku. 

3. Bersukacitalah dalam Tuhan! Bersorak-sorailah hai orang-orang benar; bersorak 
gembiralah, hai orang jujur! 

 

 Bacaan 2 dari 1 Kor 10:31 – 11:1 
“Saudara-saudara, jika engkau makan atau minum, atau jika engkau melakukan sesuatu 
yang lain, lakukanlah semuanya itu demi kemuliaan Allah. Janganlah kamu 
menimbulkan syak dalam hati orang, baik orang Yahudi atau orang Yunani, maupun 
Jemaat Allah. Sama seperti aku juga berusaha menyenangkan hati semua orang dalam 
segala hal, bukan untuk kepentingan diriku, tetapi untuk kepentingan orang banyak, 
supaya mereka beroleh selamat. Jadilah pengikutku, sama seperti aku juga menjadi 
pengikut Kristus.” 
Demikianlah sabda Tuhan. 
 

 Bait Pengantar Injil 
Alleluya... 
Seorang nabi besar telah muncul ditengah kita dan Allah telah melawat umatNya 
Alleluya... 
  

 Bacaan Injil :  
 Tuhan sertamu 
 Inilah injil Yesus Kristus menurut Markus (1:40-45) 

Sekali peristiwa seorang yang sakit kusta datang kepada Yesus. Sambil berlutut q  di 
hadapan Yesus ia mohon bantuan-Nya, katanya: "Kalau Engkau mau, Engkau dapat 
mentahirkan aku."  Maka tergeraklah hati Yesus oleh belas kasihan, lalu Ia 
mengulurkan tangan-Nya, menjamah orang itu, dan berkata kepadanya, "Aku mau, 

http://alkitab.sabda.org/passage.php?passage=mar%201:40-45
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jadilah engkau tahir."  Seketika itu juga lenyaplah penyakit kusta orang itu, dan ia 
menjadi tahir. Segera Yesus menyuruh orang itu pergi dengan peringatan keras: 
"Ingatlah, janganlah engkau memberitahukan hal ini kepada siapapun, tetapi 
pergilah, perlihatkanlah dirimu kepada imam, dan persembahkanlah untuk 
pentahiranmu persembahan, yang diperintahkan oleh Musa, sebagai bukti bagi 
mereka." Tetapi orang itu pergi memberitakan peristiwa itu dan menyebarkannya 
kemana-mana, sehingga Yesus tidak dapat lagi terang-terangan masuk ke dalam 
kota. Yesus tinggal di luar kota di tempat-tempat yang sepi; namun orang terus juga 
datang kepada-Nya dari segala penjuru. 
Demikianlah Injil Tuhan. 

 

 Homili  

 Aku Percaya 

 Janji perkawinan. 
 Pengantar Pembaharuan Janji Perkawinan 

Perkawinan diciptakan oleh Tuhan sejak penciptaan manusia pertama di Taman 
Eden. Diceritakan, Tuhan menciptakan Adam dari debu tanah dan menghembuskan 
nafas hidup ke dalam hidungnya. Demikianlah manusia itu menjadi mahkluk yang 
hidup (Kej 2:7). 
Selanjutnya Tuhan Allah membuat Taman Eden, dan menempatkan manusia di 
dalamnya. Setelah Adam diciptakan, Tuhan menciptakan perempuan dari rusuknya, 
lalu menganugerahkannya kepada Adam. Adam menerima dengan sukacita dan 
mengumandangkan puisi kekaguman yang pertama:”oh inilah dia tulang dari 
tulangku, dan daging dari dagingku” (Kej 2:8). “Demikianlah mereka bukan lagi dua, 
melainkan satu. Karena itu apa yang telah dipersatukan Allah, tidak boleh diceraikan 
manusia (Mat 19:6).  
 
Marilah kita mendengar lagu “Tulang Rusuk” 
 
Terima kasih kuucapkan padaMu 
Atas dia yang Kau berikan padaku 
Sekian lamanya kuberdoa menunggu 
Menanti-nanti janjiMu Tuhan 
 
Reff :  
Tulang rusuk yang lama hilang 
Kini ku dapat mendampingimu 
Tulang rusuk yang lama hilang 
Kini ku t’lah jadi penolongmu 
 
Kita berdua menjadi satu, 
dalam kasihnya menjadi satu 
Kita berdua menjadi satu, 
melayani Tuhan selama-lamanya 
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 Marilah sekarang kita membaharui janji perkawinan kita. 
(Pembaharuan janji perkawinan dipimpin oleh Bapa Uskup. Pada saat janji 
perkawinan, Bapa Uskup menanyakan janji perkawinan didepan altar. 1 pasutri 
maju kedepan Bapa Uskup sebagai wakil dari para pasutri.) 

 

PEMBAHARUAN JANJI PERKAWINAN 

1. Kepada para suami   

Uskup :  “Bersediakan anda untuk tetap mencintai ISTRI Anda dalam untung dan 

malang, dalam keadaan suka dan duka seumur hidup Anda?” 

Para suami :  Ya, saya mau 

 

2. Kepada para Istri    
Uskup : “Bersediakan anda untuk tetap mencintai SUAMI Anda dalam untung dan 

malang, dalam keadaan suka dan duka seumur hidup Anda?” 

Para istri :  Ya, saya mau 

 

 Doa umat (diganti doa suami istri, orangtua untuk anak, anak untuk orangtua) 

 

1. Doa suami istri 
Allah, sumber cinta sejati, Engkau telah mempersatukan kami dalam ikatan 
perkawinan yang suci. Kami bersyukur atas segala pengalaman selama perjalanan 
perkawinan kami: atas segala suka dan duka; atas kebahagiaan dan penderitaan; 
atas untung dan malang; terlebih atas rahmat kesetiaan yang telah memungkinkan 
kami berpegang teguh pada ikrar perkawinan kami: berpadu dalam cinta. 

Bantulah kami agar selalu setia satu sama lain; tak jemu-jemu mengusahakan 
kebahagiaan pasangan; tak enggan untuk saling berkorban; bersikap jujur, dan 
terbuka demi keutuhan keluarga; saling menopang bila menanggung beban; dan 
siap saling mengampuni bila suatu saat kami jatuh. 
Semoga karena berkat-Mu kami saling menguatkan dalam menghadapi tantangan 
dan godaan yang mangancam keutuhan kami. Semoga dari hari ke hari perpaduan 
kasih kami semakin kuat, dan perkawinan kami sungguh menjadi sakramen kasih 
Kristus terhadap Gereja. Dan kelak, apabila tugas kami di dunia telah selesai, 
perkenankanlah kami berdua menikmati kebahagiaan abadi bersama-Mu. 
 
Kami mohon berkat-Mu bagi semua pasangan suami istri, yang sedang mengalami 
kegoncangan. Nyalakanlah kembali api kasih yang dulu mengobarkan semangat 
mereka untuk mengikrarkan janji perkawinan. Kuatkanlah mereka untuk 
mempertahankan keutuhan keluarga. 
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Kami unjukkan doa ini kepada-Mu, ya Bapa, demi Yesus Kristus junjungan dan 
teladan kami, kini dan sepanjang masa. Amin 

 

2. Doa anak untuk orangtua 

Bapa di Surga, saya gembira sekali karena Engkau memberi ayah dan ibu yang baik 

serta sayang pada saya. Mereka membesarkan saya, selalu melindungi saya, dan 

memberi saya makanan serta pakaian. Karena itu, saya berterima kasih kepada-Mu. 

Tolonglah ayah ibu saya setiap hari, supaya tetap setia satu sama lain; adil dan 

bijaksana dalam mendidik dan membesarkan kakak, adik-adik dan saya sendiri. 

Berilah supaya ayah ibu selalu sehat, dan saya selalu patuh kepada mereka. Ya 

Yesusku, dalam derita-Mu di Taman Zaitun Engkau dikecewakan oleh para rasul: 

mereka tidak mau berjaga bersama Engkau; dan waktu Engkau ditangkap, mereka 

lari meninggalkan Dikau seorang diri. Tolonglah keluarga kami, supaya saling 

membantu dalam pekerjaan, saling menghibur dalam kesusahan, dan saling 

menguatkan dalam penderitaan, sehingga kami semua tetap bersatu padu, rukun, 

dan setia satu sama lain. Akhirnya, ya Yesus yang manis, tinggallah pada kami selalu. 

Amin. 

 

3. Doa orangtua untuk  anak 

Ya, Allah, Bapa setiap insan, Engkau tahu bahwa kami sangat menyayangi anak-anak 

kami, dan berusaha sungguh-sungguh membahagiakan mereka, sebab memang 

itulah tanggung jawab kami. Kami mohon, ya Bapa, lindungilah anak-anak kami, dan 

bimbinglah supaya selalu hidup baik. Jangan Kaubiarkan mereka jauh dari pada-Mu 

karena terbujuk dosa. Teguhkanlah hati mereka, jangan sampai terpengaruh oleh 

kebiasaan jahat, apalagi sampai melanggar perintah-Mu. Restuilah kami, supaya 

dapat menanamkan dalam hati mereka semangat cinta akan Gereja dan kesucian, 

agar sejak kecil mereka tahu mengabdi Engkau. Jagalah kesehatan mereka, dan 

lindungliah mereka terhadap segala mara bahaya. Semoga mereka selalu setia 

kepada-Mu, sehingga kelak Kauperkenankan berbahagia di Surga selamanya. Dan 

akhirnya, jiwa raga serta suka dan duka mereka kami percayakan kepada-Mu, Allah 

yang Mahabijaksana dan Mahapengasih. Amin. 

 

III. LITURGI EKARISTI 
 

A. Persiapan Persembahan 
 

I:  Terpujilah Engkau, Tuhan, Allah semesta alam, sebab dari kemurahan-Mu kami menerima 

roti yang kami siapkan ini. Inilah hasil dari bumi dan dari usaha manusia yang bagi kami 

akan menjadi roti kehidupan. 

U:  Terpujilah Allah selama-lamanya. 
 

I:  Semoga kemanusiaan kami dilayakkan untuk mengambil bagian dalam hidup ilahi, 

sebagaimana dilambangkan dalam pencampuran air dan anggur ini 
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I:  Terpujilah Engkau, Tuhan, Allah semesta alam, sebab dari kemurahan-Mu kami menerima 

anggur yang kami siapkan ini. Inilah hasil dari pohon anggur dan dari usaha manusia yang 

bagi kami akan menjadi minuman rohani. 

U:  Terpujilah Allah selama-lamanya 

 

I:  Terimalah ke dalam hadirat-Mu ya Tuhan, kurban yang kami persembahkan kehadapan 

hadirat-Mu pada hari ini, dengan penuh kerendahan hati dan hati yang remuk redam 
 

I:  Cucilah aku ya Tuhan dari kesalahan-kesalahanku, dan hapuskanlah dosaku 
 

I:  Berdoalah, saudara-saudara agar persembahanku dan persembahanmu berkenan kepada 

Allah, Bapa yang mahakuasa. 

U:  Semoga persembahan diterima demi kemuliaan Tuhan dan keselamatan kita serta seluruh 

umat Allah yang kudus. 
 

 Doa persiapan persembahan: 
I : Ya Allah, semoga berkat persembahan roti dan anggur ini, Engkau berkenan 

membersihkan dan menyembuhkan kami dari segala dosa. Baharuilah hidup dan 
kesetiaan kami berkat karya penebusan PutraMu, Yesus Kristus, Tuhan dan 
pengantara kami. 

U  :  Amin. 
 

B. Doa Syukur Agung 

 Prefasi 
I  : Tuhan sertamu 
U : Dan sertamu juga 
I  : Marilah mengarahkan hati kepada Tuhan 
U : sudah kami arahkan 
I  : Marilah bersyukur kepada Tuhan Allah kita 
U : sudah layak dan sepantasnya 
 
I  :  Sungguh layak dan sepantasnya,  

ya Bapa yang kudus,  
Allah yang kekal dan kuasa,  
bahwa di manapun juga  
kami senantiasa bersyukur kepadaMu. 
Sebab Engkau berkenan menciptakan manusia,  
dan menganugerahinya dengan martabat yang luhur. 
Persatuan yang mesra antara suami isteri mencerminkan cinta kasihMu sendiri. 
Engkau menciptakan manusia karena cinta,  
Engkau memanggil pasangan suami istri untuk mengamalkan cinta  
dan Engkau mengundang mereka untuk menikmati cintaMu yang kekal.  
Dengan demikian, misteri pernikahan suci ini menandakan cinta Ilahi dengan 
menguduskan cinta insani.  
Maka bersama para malaikat dan orang kudus di surga, kami bermadah 
memuliakan Dikau dengan tak henti-hentinya berseru/bernyanyi : 

U :   Kudus 
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 Doa Syukur Agung II 
I : Sungguh kuduslah Engkau, ya Bapa, sumber segala kekudusan. Oleh sebab itu, 

pada hari ini kami menghadap Dikau sehati-sejiwa dalam kesatuan dengan seluruh 
Gereja. Dalam perayaan ini kami mengenangkan bahwa Kristus bangkit dari alam 
maut. Engkau telah meninggikan Dia dan mengaruniakan kepadaNya nama yang 
mengatasi segala nama. Dalam nama Dia yang adalah Tuhan, kami mohon 
kuduskanlah persembahan ini dengan daya RohMu agar bagi kami menjadi Tubuh 
dan Darah PuteraMu terkasih Tuhan kami, Yesus Kristus. 

Pada malam Ia diserahkan, sebelum menderita sengsara dengan rela, Yesus 
mengambil roti, mengucap syukur, lalu membagi-bagi roti itu dan memberikannya 
kepada para murid seraya berkata : 

TERIMALAH DAN MAKANLAH 
INILAH TUBUHKU YANG DIKURBANKAN BAGIMU 

 

Demikian pula, sesudah perjamuan Ia mengambil piala. Sekali lagi Ia mengucap 
syukur, lalu mengedarkan piala itu kepada para murid seraya berkata : 

 TERIMALAH DAN MINUMLAH. 
 INILAH PIALA DARAHKU, DARAH PERJANJIAN BARU DAN KEKAL 
 YANG DITUMPAHKAN BAGIMU DAN BAGI SEMUA ORANG 
 DEMI PENGAMPUNAN DOSA 
 KENANGKANLAH AKU DENGAN MERAYAKAN PERISTIWA INI 
 

 Anamnesis 

I :  Setiap kali kita makan roti ini dan minum dari piala ini, kita menyatakan iman kita. 
U :  WafatMu kami kenang. Ya Tuhan yang bangkit mulia. Datanglah umatMu menanti, 

penuh iman dan harapan. 
I :  Maka sambil mengenangkan wafat dan kebangkitan Kristus, kami 

mempersembahkan kepadaMu, ya Bapa,  roti kehidupan dan piala keselamatan. 
Kami bersyukur sebab Engkau menganggap kami layak menghadap Engkau dan 
berbakti kepadaMu. Kami mohon agar kami yang menerima Tubuh dan Darah 
Kristus dihimpun menjadi satu umat oleh Roh Kudus. 

I :  Ya Bapa, berkatilah GerejaMu yang tersebar di seluruh bumi. Sudilah memupuk 
cinta kasih persaudaraan umatMu dalam persatuan dengan Bapa Suci Paus ...... 
dan Bapa Uskup kami ........, serta rohaniwan semuanya.  

  Ingatlah pula akan saudara-saudari kaum beriman yang telah meninggal dengan 
harapan akan bangkit dan akan semua orang yang telah berpulang dalam 
kerahimanMu. Terimalah mereka dalam cahaya wajahMu. 

Kami semua mohon belas kasihanMu, ya Bapa, supaya kami boleh mengambil 
bagian dalam kebahagiaan abadi, bersama Santa Perawan Maria, Perawan dan 
Bunda Allah, bersama para rasul dan semua orang kudus, yang hidup dalam 
cintaMu. Perkenankanlah kami memuji dan memuliakan Dikau. 
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 Doksologi 

I : Dengan perantaraan Kristus, bersama Dia dan dalam Dia, bagiMu Allah Bapa yang 
Maha Kuasa, dalam persekutuan dengan Roh Kudus, segala hormat dan kemuliaan 
sepanjang segala masa. 

 U :  Amin. 
C. Komuni 

 Bapa Kami 
I:  Atas petunjuk penyelamat kita, dan menurut ajaran ilahi, maka beranilah kita berdoa:.. 

U:  Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah 

kehendak-Mu diatas bumi seperti di dalam surga. 

Berilah kami rezeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun 

mengampuni yang bersalah kepada kami; dan janganlah masukkan kami ke dalam 

pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. 

I:  Ya Bapa, bebaskanlah kami dari segala yang jahat, dan berilah kami damai-Mu, 

kasihanilah dan bantulah kami, agar selalu bersih dari noda dosa dan terhindar dari 

segala gangguan, sehingga kami dapat hidup dengan tentram, sambil menantikan 

kedatangan Penyelamat kami Yesus Kristus 

U:  Sebab Engkaulah raja, yang mulia dan berkuasa untuk selama-lamanya. 

I:  Tuhan Yesus Kristus, Engkau berkata kepada para Rasul-Mu: Damai Ku berikan kepada-

Mu, damai-Ku Ku tinggalkan bagi-Mu: jangan memperhitungkan dosa kami, tetapi 

perhatikanlah iman Gereja-Mu, dan restuilah kami, supaya hidup bersatu dengan rukun, 

sesuai dengan kehendak-Mu.Engkau yang hidup dan berkuasa sepanjang masa. 

U:  Amin 
 

 Doa damai, Salam Damai  
I:  Damai Tuhan selalu bersamamu. 
U:  Dan bersama rohmu. 
I/D: Berikanlah damaimu. 

 
I:  Semoga pencampuran Tubuh dan Darah Tuhan kami Yesus Kristus yang akan kami 

sambut ini menghantar kami ke hidup yang kekal. 

 Anak Domba Allah : ….. 
U:  Anakdomba Allah, yang menghapus dosa dunia: kasihanilah kami. 
 Anakdomba Allah, yang menghapus dosa dunia: kasihanilah kami. 

Anakdomba Allah, yang menghapus dosa dunia: berilah kami damai. 
 

 Doa persiapan komuni 
 

I:  Tuhan Yesus Kristus, Putera Allah yang hidup, karena kehendak Bapa dan kuasa Roh 
Kudus, Engkau telah memberi hidup kepada dunia dengan kematian-Mu: bebaskanlah 
aku dari segala kejahatan dan semua dosa dengan Tubuh dan Darah-Mu yang 
mahakudus ini: dan buatlah aku selalu setia kepada perintah-perintah-Mu, dan 
janganlah aku Kau biarkan terpisah dari-Mu. 
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I:  Inilah Anakdomba Allah, yang menghapus dosa dunia. Berbahagialah kita yang 

diundang ke perjamuan Anakdomba 

U:  Ya Tuhan, saya tidak pantas, Tuhan datang kepada saya, tapi bersabdalah saja, maka 

saya akan sembuh. 

 Penerimaan Tubuh Kristus 
 
Imam memegang hosti dan mengatakan dengan diam-diam 
 

Tubuh Kristus menjaga aku sampai hidup kekal 
 

lalu menyantap Tubuh Tuhan. Dan kemudian memegang piala dan berkata dengan diam-diam 
 

Darah Kristus menjaga aku sampai hidup kekal 
 

dan meminum Darah Tuhan. 
 

I/D: Tubuh (dan Darah) Kristus 

U:  Amin 

 

Sambil membersihkan Imam diam-diam berdoa 
 

Tuhan, semoga yang kami sambut dengan mulut, kami terima dengan hati yang suci; agar 
pemberian sementara ini menjadi obat kekal bagi kami. 
 

 Doa Penutup 
I : Marilah berdoa: 

Allah yang maha penyayang, kami bersyukur atas uluran tangan PutraMu yang 
menyembuhkan dan membersihkan kami dari segala noda dosa. Semoga 
kamipun semakin rajin menyucikan diri kami demi terciptanya keharmonisan 
hubungan kami dengan Dikau, dengan pasangan dan anak-anak, serta dengan 
sesama kami. Dengan perantaraan Kristus Tuhan kami. 
Amin. 

 
IV. BERKAT PENUTUP 

 Tuhan sertamu  

 Dan sertamu juga 

 Semoga Tuhan memberkati saudara saudari sekalian; demi nama Bapa Putra dan Roh 

Kudus. 

 Dengan ini perayaan ekaristi telah selesai, kita pulang, kita diutus. 

 Syukur kepada Allah 

 Nyanyian Penutup : ….. 


