
 
A. RITUS PEMBUKA 

Lagu Pembuka - Tanda Salib (†) - Salam - Kata Pembuka - 

Seruan Tobat - Tuhan Kasihanilah - Kemuliaan 

Doa Pembuka 

I  Marilah berdoa, 

 Allah Bapa maha pengasih dan penyayang, kami 

bersyukur karena telah Kauselamatkan serta Kauangkat 

menjadi putera dan puteri-Mu. Anugerahilah para pilihan-

Mu yang mengimani Kristus, perhatian penuh cinta kasih, 

agar dapat memperoleh kebebasan sejati dan hidup yang 

kekal. Demi Yesus Kristus, Tuhan dan pengantara kami. 

U  Amin. 

B. LITURGI SABDA 

Bacaan I 

P  Pembacaan dari Kitab Yesaya (35:4-7a).  

“Telinga si tuli akan mendengar dan mulut si bisu akan 

bersorak-sorai.” 

Katakanlah kepada orang-orang yang tawar hati, “Kuatkanlah 

hati, janganlah takut! Lihatlah, Allah-mu akan datang dengan 

pembalasan dan dengan ganjaran Allah. Ia sendiri datang 

menyelamatkan kamu!” Pada waktu itu mata orang-orang 

buta akan dicelikkan, dan telinga orang-orang tuli akan 

dibuka. Pada waktu itu orang lumpuh akan melompat seperti 

rusa, dan mulut orang bisu akan bersoraksorai; sebab mata 

air memancar di padang gurun, dan sungai di padang 

belantara; tanah pasir yang hangat akan menjadi kolam dan 

tanah kersang menjadi sumber air. 

 Demikianlah sabda Tuhan. 

U  Syukur kepada Allah. 

Mazmur Tanggapan - Mzm 146:7. 8-9a. 9bc-10 

R Betapa megah nama-Mu Tuhan, diseluruh bumi. 

Bacaan II 

P  Pembacaan dari Surat Rasul Yakobus (2:1-5).  

“Bukankah Allah telah memilih orang sederhana untuk 

mewarisi kerajaan?” 

Saudara-saudara, imanmu akan Yesus Kristus, Tuhan yang 

mulia, hendaknya murni dan sikap pandang muka. Sebab jika 

ada orang masuk ke dalam kumpulanmu dengan memakai 

cincin emas dan pakaian indah dan datang juga seorang 

miskin ke situ dengan memakai pakaian buruk, dan kamu 

menghormati orang yang berpakaian indah itu dan berkata 

kepadanya, “Silakan tuan duduk di tempat yang baik ini?” 

sedang kepada orang yang miskin itu kamu berkata, 

“Berdirilah di sana!” atau “Duduklah di lantai ini dekat 

tumpuan kakiku!” bukankah kamu telah membuat 

pembedaan di dalam hatimu dan bertindak sebagai hakim 

dengan pikiran yang jahat? Dengarkanlah, hai Saudara-

saudara yang kukasihi! Bukankah Allah memilih orang-orang 

yang dianggap miskin oleh dunia ini untuk menjadi kaya 

dalam iman dan menjadi ahli waris kerajaan yang telah 

dijanjikan-Nya kepada barangsiapa yang mengasihi Dia? 

 Demikianlah sabda Tuhan. 

U  Syukur kepada Allah. 

Bait Pengantar Injil - Mat 4:23 

* Alleluya. Alleluya. 

Bacaan Injil 

I  Inilah Injil Yesus Kristus karangan Santo Markus (7:31-

37).  

“Orang tuli dibuat-Nya mendengar dan orang bisu 

berbicara.” 

Pada suatu hari Yesus meninggalkan daerah Tirus dan 

melalui Sidon menuju Danau Galilea, di tengah-tengah 

daerah Dekapolis. Di situ orang membawa kepada-Nya 

seorang yang tuli dan yang gagap dan memohon kepada-

Nya, supaya Ia meletakkan tangan-Nya atas orang itu. Dan 

sesudah Yesus memisahkan dia dari orang banyak, sehingga 

mereka sendirian, Ia memasukkan jari-Nya ke telinga orang 

itu, lalu Ia meludah dan meraba lidah onang itu. Kemudian 

sambil menengadah ke langit Yesus menarik nafas dan 

berkata kepadanya, “Efata!” artinya: Terbukalah! Maka 

terbukalah telinga orang itu dan seketika itu terlepas pulalah 

pengikat Iidahnya, lalu ia berkata-kata dengan baik. Yesus 

berpesan kepada orang-orang yang ada di situ supaya 

jangan menceriterakannya kepada siapa pun juga. Tetapi 

makin dilarang-Nya mereka, makin luas mereka 

memberitakannya. Mereka takjub dan tercengang dan 

berkata, “Ia menjadikan segala-galanya baik, yang tuli 

dijadikan-Nya mendengar, dan orang bisu berbicara.” 

 Demikianlah sabda Tuhan. 

U  Terpujilah Kristus. 

Homili - Aku Percaya  

Doa Umat  

I  Marilah kita dengan mantap berdoa kepada Bapa, agar 

dengan perantaraan Yesus menyembuhkan kita dan 

mengabulkan doa permohonan kita: 

P  Bagi Gereja di negara-negara berkembang: 

 Ya Bapa, tabahkanlah Gereja-Mu di negara-negara 

berkembang, agar tidak hanya menonjol karena 

perhatiannya kepada kaum miskin, tetapi berani pula 

membela keadilan sosial. Kami mohon, … 

U Ya Tuhan. Kabulkanlah permohonan kami. 

P  Bagi masyarakat kita:  
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 Ya Bapa, bukalah mata dan telinga hati masyarakat kami, 

agar peka terhadap mereka yang tertimpa bencana. Kami 

mohon, … 

U Ya Tuhan. Kabulkanlah permohonan kami. 

P  Bagi orang-orang sakit, bisu tuli dan buta:  

 Ya Bapa, semoga kami pada mereka yang sakit, bisu tuli 

dan buta, dapat melihat penderitaan Kristus dan 

memperhatikan mereka dengan cinta kasih. Kami mohon, 

… 

U Ya Tuhan. Kabulkanlah permohonan kami. 

P  Bagi kita semua di sini:  

 Ya Bapa, terangilah kami agar jangan sampai silau oleh 

kemakmuran, tetapi sebagai pengikut Kristus selalu 

waspada serta memperhatikan kesulitan sesama. Kami 

mohon, … 

U Ya Tuhan. Kabulkanlah permohonan kami. 

I  Allah Bapa di surga, kami percaya akan kebaikan-Mu 

sebagai Bapa dan akan penyelenggaraan-Mu terhadap 

semua orang. Perkenankanlah kami mengalami dan 

menghayati bahwa Engkau Allah kami dan kami umat 

kesayangan-Mu. Demi Kristus, Tuhan dan pengantara 

kami. 

U  Amin. 

C. LITURGI EKARISTI 

Lagu Pengiring persembahan 

Doa Persiapan Persembahan   

I Allah Bapa, sumber kedamaian, kami Kauperkenankan 

mengabdi Engkau dalam Roh dan kebenaran, serta hidup 

damai. Semoga kami dengan persembahan ini pantas 

menghormati Engkau dan semoga ikut serta kami dalam 

perayaan ini meneguhkan kami dalam iman dan 

kerukunan. Demi Kristus, Tuhan dan pengantara kami. 

U. Amin. 

Prefasi Hari Minggu - Kudus - Bapa Kami - Doa Damai - 

Anak Domba - Komuni - Lagu Komuni 

Doa Sesudah Komuni 

I Marilah berdoa: 

 Allah Bapa, sumber segala rahmat, Engkau menghidupi 

dan menguatkan kami umat-Mu dengan sabda dan 

sakramen-Mu. Semoga berkat anugerah agung ini kami 

dapat menimba kekuatan untuk senantiasa ikut serta 

menghayati kehidupan Yesus Kristus, Putera-Mu, Tuhan 

dan pengantara kami. 

U Amin. 

D. RITUS PENUTUP 

Pengumuman - Berkat - Tanda Salib (†) - Lagu Madah 

syukur 

Menghayati Ekaristi dalam Hidup 

Kristus telah datang untuk menjelaskan panggilan manusia 

yang sebenarnya. Orang harus membebaskan diri dari 

pengasingan dosa, agar terbuka terhadap Tuhan dan 

sesama. Ia harus membebaskan diri dari dirinya sendiri, agar 

dapat menerima pengampunan dan hidup. Terbuka mata dan 

telinganya terhadap sabda Tuhan, agar dapat melihat dan 

mendengarkan semua kejadian di sekitarnya. Terbuka pula 

Iidahnya di dalam doa dan memberikan kesaksian atau 

mewartakan iman. 

Pengumuman Gerejawi 

A. Bacaan Liturgi 

- 10 Senin, 1Kor.5:1-8;Luk.6:6-11. 
- 11 Selasa, 1Kor.6:1-11;Luk.6:12-19. 
- 12 Rabu, 1Kor.7:25-31;Luk.6:20-26. 
- 13 Kamis, 1Kor.8:1b-7.11-13. 
- 14 Jumat, Bil.21:4-9;Yoh.3:13-17. 
- 15 Sabtu, Ibr.5:7-9;Luk.2:33-35. 

 

B. Petugas Liturgi 

 

C. Lain-Lain 

- Misa arwah memperingati 100 hari meninggalnya 

Bapak Tjondro Kaswanto, hari minggu, tanggal 9 

September 2018, pukul 19.00 wib, di rumah almarhum 

(Tlangu). Dimohon kehadiran umat lingkungan 

Yohanes, Paulus dan Lukas. 

- Misa Lingkungan Santo Fransiskus Xaverius 

Kalimanggis, hari jumat, tanggal 14 September 2018, 

pukul 18.00 wib, di Kapel Santo Fransiskus Xaverius 

Kalipuru. 

 

Hari Sabtu Minggu 

Tanggal 15/1/2018 16/2/2018 

Lektor 1 Anaphalis Widiana 

Lektor 2 Adel Susyana 

Prodiakon 1 Sri Murtono Ign. Iswanto 

Prodiakon 2 P. Untung. P P. Supriyanto 

Organis M. Heru W Wilayah Sidodadi 

Paduan Suara Kalimanggis Wilayah Sidodadi 

Putra Altar SDK 2 SMPK 2 

Persembahan Kel. Y. Walidi Kel. Risdiyatwoko 

Tata Tertib Pageruyung Maria de Fatima 


