
A. RITUS PEMBUKA 
Lagu Pembuka - Tanda Salib (†) - Salam - Kata Pembuka - 

Seruan Tobat - Tuhan Kasihanilah - Kemuliaan 

Doa Pembukaan 

I  Marilah berdoa:  

Allah Bapa kami yang mahakudus, Putera-Mu dengan 

setia pada tugas penebusan-Nya dengan menanggung 

penderitaan sampai wafat. Kami mohon, arahkanlah 

pandangan kami pada salib-Nya, bila kami sendiri di-

rundung malang ataupun iba hati oleh penderitaan 

sesama. Perkenankanlah kami menempuh jalan Putera-

Mu, yaitu hidup dan mati bagi sesama dan dengan 

demikian mengalami cinta kasih-Mu sepenuhnya. Demi 

Yesus Kristus, Tuhan dan pengantara kami. 

U  Amin. 

B. LITURGI SABDA 

Bacaan I 

P  Pembacaan dari Kitab Yesaya (50:5-9a).  

“Punggungku kubiarkan dipukuli.” 

Tuhan Allah telah membuka telingaku, dan aku tidak 

memberontak, tidak berpaling ke belakang. Aku memberi 

punggungku kepada orang-orang yang memukul aku, dan 

pipiku kepada orang-orang yang mencabut janggutku. Aku 

tidak menyembunyika mukaku ketika aku dinodai dan 

diludahi. Tetapi Tuhan Allah menolong aku; sebab itu aku 

tidak mendapat noda. Sebab itu aku meneguhkan hatiku 

seperti keteguhan gunung batu karena aku tahu, bahwa tidak 

akan mendapat malu. Dia yang menyatakan aku benar telah 

dekat. Siapakah yang berani berbantah dengan aku? Marilah 

kita tampil bersama-sama! Siapakah lawanku berperkara? 

Biarlah ia mendekat kepadaku! Sesungguhnya, Tuhan Allah 

menolong aku; siapakah yang berani menyata-kan aku 

bersalah? 

 Demikianlah sabda Tuhan. 

U  Syukur kepada Allah. 

Mazmur Tanggapan - Mzm 116:1-2. 3-4. 5-6.8-9 

R Berbelaskasihlah Tuhan dan adil; Allah kami adalah 

Rahim. 

Bacaan II 

P  Pembacaan dari Surat Rasul Yakobus (2: 14- 18).  

“Tanpa perbuatan iman itu mati.” 

Saudara-saudara, apakah gunanya, jika seseorang 

mengatakan bahwa ia beriman, padahal ia tidak berbuat 

dengan imannya? Dapatkah iman itu menyelamatkan dia? 

Jika seorang saudara atau saudari tidak mempunyai pakaian 

dan kekurangan makanan sehari-hari, dan seorang dari 

antara kamu berkata, “Selamat jalan, kenakanlah kain panas 

dan makanlah sampai kenyang!” tetapi ia tidak memberikan 

kepadanya apa yang yang perlu bagi tubuhnya, apakah 

gunanya itu? Demikian juga halnya dengan iman: Jika iman 

itu tidak disertai perbuatan, maka iman itu pada hakekatnya 

adalah mati. Tetapi mungkin ada orang berkata, “Padamu 

ada iman dan padaku ada perbuatan,” aku akan menjawab 

dia, “Tunjukkanlah kepadaku imanmu itu tanpa perbuatan, 

dan aku akan menunjukkan kepadamu imanku dari 

perbuatan-perbuatanku.” 

 Demikianlah sabda Tuhan. 

U  Syukur kepada Allah. 

Bait Pengantar Injil 

* Alleluya, alleluya, alleluya. 

Bacaan Injil 

I  Inilah Injil Yesus Kristus karangan Markus (8:27-35).  

“Engkaulah Kristus….! Putera Manusia harus menderita 

banyak.” 

Pada suatu ketika Yesus bersama para murid berangkat ke 

desa-desa di sekitar Kaisarea Filipi. Di tengah jalan Ia 

bertanya kepada murid-murid-Nya, kata-Nya, “Kata orang, 

siapakah Aku ini?” Jawab mereka, “Ada yang mengatakan: 

Yohanes Pembaptis, ada juga yang mengatakan: Elia, ada 

pula yang mengatakan: seorang dari para nabi.” Ia bertanya 

kepada mereka, “Tetapi apa katamu, siapakah Aku ini?” 

Maka jawab Petrus, “Engkau adalah Mesias!” Lalu Yesus 

melarang mereka dengan keras supaya jangan 

memberitahukan kepada siapa pun tentang Dia. Kemudian 

mulailah Yesus mengajarkan kepada mereka, bahwa Putera 

Manusia harus menanggung banyak penderitaan dan ditolak 

oleh tua-tua, imam-imam kepala dan ahli-ahli Taurat, lalu 

dibunuh dan bangkit sesudah tiga hari. Hal ini dikatakan-Nya 

dengan terus terang. Tetapi Petrus menarik Yesus ke 

samping dan menegur Dia. Maka berpalinglah Yesus dan 

sambil memandang murid-murid-Nya Ia memarahi Petrus, 

kata-Nya, “Enyahlah Iblis, sebab engkau bukan memikirkan 

apa yang dipikirkan Allah melainkan apa yang dipikirkan 

manusia.” Lalu Yesus memanggil orang banyak dan murid-

murid-Nya dan berkata kepada mereka, “Setiap orang yang 

mau mengikuti Aku, ia harus menyangkal dirinya, memikul 

salibnya dan mengikuti Aku. Karena barangsiapa mau 

menyelamatkan nyawanya, ia akan kehilangan nyawanya; 

tetapi barangsiapa kehilangan nyawanya karena Aku dan 

karena Injil, ia akan menyelamatkannya.” 

 Demikianlah sabda Tuhan. 

U  Terpujilah Kristus. 

Homili - Aku Percaya  

Doa Umat  
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I  Marilah kita berdoa kepada Allah Bapa kita dengan 

perantaraan Yesus, yang dengan rela mau menderita: 

P  Bagi Sri Paus, para uskup dan para imam: 

 Ya Bapa, dampingilah Sri Paus, para uskup serta para 

imam agar mampu memimpin umat-Mu berkat doa, 

pendalaman dan penghayatan iman mereka. Kami mohon 

..... 

U Ya Tuhan, kabulkanlah permohonan kami. 

P  Bagi orang-orang sederhana yang setiap hari 

melaksanakan tugas mereka tanpa menonjol dan disebut-

sebut orang lain:  

 Ya Bapa, berkatilah mereka yang bertekun dalam amal 

kebaikan tanpa menonjolkan diri dan semoga mereka 

menjadi teladan bagi sesamanya. Kami mohon ..... 

U Ya Tuhan, kabulkanlah permohonan kami. 

P  Bagi mereka yang sakit dan cacat:  

 Ya Bapa, sadarkanlah mereka yang sakit dan cacat, 

bahwa mereka lebih dekat dengan Kristus, Putera-Mu, 

yang menderita, daripada orang-orang sehat. Kami 

mohon ..... 

U Ya Tuhan, kabulkanlah permohonan kami. 

P  Bagi kita di sini:  

 Ya Bapa, bukalah mata hati kami terhadap mereka yang 

mengorbankan penderitaannya demi keselamatan 

sesama. Kami mohon ..... 

U Ya Tuhan, kabulkanlah permohonan kami. 

I  Allah Bapa kami, dengarkanlah doa kami yang kami 

panjatkan dengan rendah hati dan perkenankanlah kami 

menyatakan iman kami kepada-Mu bukan hanya dengan 

kata-kata, tetapi juga dengan tindakan kami. Kami mohon 

itu demi Kristus, Putera-Mu dan Tuhan kami. 

U  Amin. 

C. LITURGI EKARISTI 

Lagu Pengiring persembahan 

Doa Persiapan Persembahan   

I Allah Bapa yang maharahim, dengan roti dan anggur ini 

Kaucurahkan belas kasih-Mu secara melimpah. 

Perkenankanlah kami yang ikut serta dalam perjamuan 

ini, menerima serta membagi cinta kasih-Mu kepada 

sesama. 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 kami maha pengasih dan penyayang, kami 

bersyukur atas cahaya, yang telah Kaunyalakan di 

tengah-tengah kami dalam diri Yesus penyelamat kami. 

Dia telah berkenan kehilangan hidup-Nya untuk 

memperoleh kami sekalian bagi kebaikan dan 

kemanusiaan. Semoga semangat-Nya menguasai kami, 

agar segala tingkah laku kami semakin mendekatkan 

kedamaian. Sebab itulah panggilan kami. Demi Kristus, 

Tuhan dan pengantara kami. 

U Amin. 

D. RITUS PENUTUP 

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

Menghayati Ekaristi dalam Hidup 

Pada saat-saat menentukan hidup dan kerasulan-Nya Yesus 
semakin merasa bahwa jalan yang harus ditempuh-Nya sesuai 
gambaran Hamba Penderita, untuk melaksanakan penebusan 
dunia, cukup berat adanya. Pengikut-pengikut-Nya pun harus 
hidup seturut teladan Kristus itu. Tetapi pada Kristus pula Ia akan 
menemukan kekuatan untuk membangun hidupnya sesuai rencana 
Allah. Justru kalau kita menghadapi salib, kita yakin bahwa kita 
benar-benar mengikuti Kristus dan bahwa hidup kita akan berhasil 
berkat iman.  

 

Pengumuman Gereja 

A. Bacaan Liturgi 

- 17 Senin, 1Kor.11:17-26;Luk.7:1-10. 
- 18 Selasa, 1Kor.12:12-14.27-31a;Luk.7:11-17. 
- 19 Rabu, 1Kor.12:31-13:13;Luk.7:31-35. 
- 20 Kamis, 1Kor.15:1-11;Luk.7:36-50. 
- 21 Jumat, Ef.4:1-7.11-13;Mat.9:9-13. 
- 22 Sabtu, 1Kor.15:35-37.42-49;Luk.8:4-15. 

B. Petugas Liturgi 

 

C. Lain-Lain 

A. Misa arwah memperingati 49 hari meninggalnya Ibu 

Maria Legawati, hari senin, tanggal 17 September 

2018, pukul 19.00 wib, di rumah alm Ibu Maria 

Legawati (Jalan Pasar Senandu). Dimohon 

kehadiran umat Lingkungan Paulus dan Lukas. 

B. Pertemuan BKSN ke-2 Lingkungan Santa Maria de 

Fatima, hari senin, tanggal 17 September 2018, 

pukul 19.00 wib, di rumah Ibu Ari Widayati Curug. 

C. Misa Lingkungan Santo Fransiskus Xaverius 

Kalimanggis, hari rabu, tanggal 19 September 2018, 

pukul 18.00 wib, di Kapel Santo Fransiskus Xaverius 

Kalipuru. 

Hari Sabtu Minggu 

Tanggal 22-Sep-18 23-Sep-18 

Lektor 1 V. Sri Sukemi Suryadi 

Lektor 2 MM Tarwiyah Ign. Suwandi 

Prodiakon 1 Fx. Hengky Ag. Samina 

Prodiakon 2 Y. Kadaryono Suryadi 

Organis Risdyatwoko M. Heru W 

Paduan Suara Yohanes Lukas Paulus 

Putra Altar AMH 3 AMH 4 

Persembahan Kel. Ign. Sodiman Kel. AF. Sulistyo 

Tata Tertib SMPK Kalimanggis 


