
 
A. RITUS PEMBUKA 

Lagu Pembuka - Tanda Salib (†) - Salam - Kata Pembuka  
Seruan Tobat - Tuhan Kasihanilah - Kemuliaan 
Doa Pembuka 

I  Marilah berdoa, 

Allah Bapa kami yang mahabaik, kami umat-Mu di Paroki 

Santo Isidorus berkehendak untuk lebih menghidupkan 

pelayanan-pelayanan kami terutama melalui pelayanan 

Dewan Paroki. Maka kami mohon berkat-Mu agar kami 

dapat setia, penuh semangat melayani Engkau dan 

sesama, sebagaimana dihidupi oleh Keuskupan Agung 

kami. Demi Kristus, Tuhan dan pengantaraan kami, yang 

bersama Dikau dalam persatuan Roh Kudus, hidup dan 

berkuasa, Allah, sepanjang segala masa. 

U  Amin. 

B. LITURGI SABDA 
Bacaan I 

P  Pembacaan dari Kitab Bilangan (11:25-29) 

“Apakah engkau iri hati demi aku? Semoga seluruh umat 

bernubuat!” 

Pada suatu ketika turunlah Tuhan dalam awan dan bersabda 

kepada Musa. Ia mengambil sebagian dari roh yang ada 

pada Musa dan memberikannya kepada ketujuh puluh tua-

tua. Ketika roh itu hinggap pada mereka, kepenuhanlah 

mereka seperti nabi, tetapi sesudah itu tidak lagi. Masih ada 

dua orang tinggal di tempat penkemahan; yang seorang 

bernama Eldad, yang lain bernama Medad. Ketika Roh itu 

hinggap pada mereka — mereka itu termasuk orang-orang 

yang dicatat, tetapi tidak turut pergi ke kemah — maka 

kepenuhanlah mereka seperti nabi di tempat perkemahan. 

Lalu berlarilah seorang muda memberitahukan kepada Musa, 

“Eldad dan Medad kepenuhan seperti nabi di tempat 

perkemahan.” Maka rnenjawablah Yosua bin Nun, yang sejak 

mudanya menjadi abdi Musa, “Tuanku Musa, cegahlah 

mereka!” Tetapi Musa berkata kepadanya, “Apakah engkau 

iri hati demi aku? Semoga seluruh umat menerima Roh 

Tuhan dan bernubuat.” 

 Demikianlah sabda Tuhan. 

U  Syukur kepada Allah. 

Mazmur Tanggapan - Mzm 19:8. 10.12-13. 14 

R Sabda-Mu, adalah Roh dan kehidupan. 

Bacaan II 

P  Pembacaan dari Surat Pertama Rasul kepada Timotuis  

 (1 Tim. 3:1-13).  

“Mereka yang melayani dengan baik beroleh kedudukan 

yang baik” 

Benarlah perkataan ini: "Orang yang menghendaki jabatan 

penilik jemaat menginginkan pekerjaan yang indah." Karena 

itu penilik jemaat haruslah seorang yang tak bercacat, suami 

dari satu isteri, dapat menahan diri, bijaksana, sopan, suka 

memberi tumpangan, cakap mengajar orang, bukan 

peminum, bukan pemarah melainkan peramah, pendamai, 

bukan hamba uang, seorang kepala keluarga yang baik, 

disegani dan dihormati oleh anak-anaknya. Jikalau seorang 

tidak tahu mengepalai keluarganya sendiri, bagaimanakah ia 

dapat mengurus Jemaat Allah? Janganlah ia seorang yang 

baru bertobat, agar jangan ia menjadi sombong dan kena 

hukuman Iblis. Hendaklah ia juga mempunyai nama baik di 

luar jemaat, agar jangan ia digugat orang dan jatuh ke dalam 

jerat Iblis. Demikian juga diaken-diaken haruslah orang 

terhormat, jangan bercabang lidah, jangan penggemar 

anggur, jangan serakah, melainkan orang yang memelihara 

rahasia iman dalam hati nurani yang suci. Mereka juga harus 

diuji dahulu, baru ditetapkan dalam pelayanan itu setelah 

ternyata mereka tak bercacat. Demikian pula isteri-isteri 

hendaklah orang terhormat, jangan pemfitnah, hendaklah 

dapat menahan diri dan dapat dipercayai dalam segala hal. 

Diaken haruslah suami dari satu isteri dan mengurus anak-

anaknya dan keluarganya dengan baik. Karena mereka yang 

melayani dengan baik beroleh kedudukan yang baik 

sehingga dalam iman kepada Kristus Yesus mereka dapat 

bersaksi dengan leluasa. 

 Demikianlah sabda Tuhan. 

U  Syukur kepada Allah. 

Bait Pengantar Injil - Yoh 17:17ba 

* Alleluya, alleluya, alleluya. 

Bacaan Injil 

I  Inilah Injil Yesus Kristus karangan Santo Lukas (9:57-62). 

“Setiap orang yang siap untuk membajak tetapi menoleh 

kebelakang, tidak layak untuk Kerajaan Allah” 

Ketika Yesus dan murid-murid-Nya melanjutkan perjalanan 

mereka, berkatalah seorang di tengah jalan kepada Yesus: 

"Aku akan mengikut Engkau, ke mana saja Engkau pergi." 

Yesus berkata kepadanya: "Serigala mempunyai liang dan 

burung mempunyai sarang, tetapi Anak Manusia tidak 

mempunyai tempat untuk meletakkan kepala-Nya." Lalu Ia 

berkata kepada seorang lain: "Ikutlah Aku!" Tetapi orang itu 

berkata: "Izinkanlah aku pergi dahulu menguburkan bapaku." 

Tetapi Yesus berkata kepadanya: "Biarlah orang mati 

menguburkan orang mati; tetapi engkau, pergilah dan 

beritakanlah Kerajaan Allah di mana-mana." Dan seorang lain 

lagi berkata: "Aku akan mengikut Engkau, Tuhan, tetapi 
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izinkanlah aku pamitan dahulu dengan keluargaku." Tetapi 

Yesus berkata: "Setiap orang yang siap untuk membajak 

tetapi menoleh ke belakang, tidak layak untuk Kerajaan 

Allah." 

 Demikianlah sabda Tuhan. 

U  Terpujilah Kristus. 

Homili - Pelantikan Dewan Paroki - Aku Percaya  

Doa Umat 

I  Tiada orang yang dapat sampai kepada Bapa kecuali 

melalui Aku. Demikianlah sabda Yesus. Maka marilah kita 

berdoa dengan perantaraan-Nya: 

P  Bagi para pemimpin gereja-gereja: 

 Ya Bapa, doronglah para pemimpin gereja-gereja, agar 

saling menghormati sebagai saudara dalam Kristus dan 

bekerja sama untuk kedatangan kerajaan-Nya. Kami 

mohon ..... 

U Ya Tuhan, kabulkanlah permohonan kami. 

P  Bagi anggota Dewan Paroki yang baru saja dilantik:  

 Ya Bapa, berilah anggota Dewan Paroki yang baru saja 

dilantik Kasih yang mendalam terhadap Engkau dan 

Gereja-Mu, semangat pelayanan tanpa mengenal lelah, 

tidak mudah putus asa dan menyerah demi terwujudnya 

peradaban kasih di Sukorejo dan sekitarnya. Kami mohon 

..... 

U Ya Tuhan, kabulkanlah permohonan kami. 

P  Bagi kelompok-kelompok yang dilupakan dalam 

masyarakat:  

 Ya Bapa, semoga mereka mengalami cinta kasih Kristus 

berkat perhatian dan pertolongan kami dalam kesulitan. 

Kami mohon ..... 

U Ya Tuhan, kabulkanlah permohonan kami. 

P  Bagi kita disini:  

 Ya Bapa, berilah kami semangat solidaritas dalam  

 membangun masyarakat adil dan makmur merata. Kami 

mohon ..... 

U Ya Tuhan, kabulkanlah permohonan kami. 

I  Allah Bapa yang mahabaik, kami memerlukan sekali nabi-

nabi sejati, yaitu orang-orang yang di tengah kami dengan 

kata dan karya memberi kesaksian atas cinta kasih Yesus 

Kristus, Tuhan dan pengantara kami. 

U  Amin. 

C. LITURGI EKARISTI 

Lagu Pengiring persembahan 

Doa Persiapan Persembahan   

I Allah Bapa yang mahakudus, semoga Roh-Mu menguasai 

kami sementara kami bersyukur kepada-Mu atas Yesus 

Putera-Mu, yang memperkenalkan nama-Mu kepada kami 

serta mengantar kami menyusuri jalan-Mu. Semoga 

perjuangan dan pengorbanan anggota Dewan Paroki kita 

persatukan dengan kurban Kristus. Dialah 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 pembaharuan sejati, semoga 

perjamuan surgawi ini membaharui jiwa raga kami. 

Utuslah kami untuk memaklumkan wafat dan kebangkitan  

Putera-Mu, agar kami yang ikut dalam penderitaan-Nya 

kami pantas pula mewarisi kemuliaan-Nya. Sebab Dialah 

Tuhan dan pengantara. 

U Amin. 

D. RITUS PENUTUP 

Pengumuman - Berkat - Tanda Salib (†) Lagu Penutup 

Menghayati Ekaristi dalam Hidup 

Berlawanan dengan beberapa sistem, yang lebih terarah pada ide 
daripada kepada orang dan karena itu menindas, maka kenabian 
kristiani bukanlah suatu ideologi, melainkan suatu hidup yang 
dihayati dan diwartakan oleh seorang pribadi, yaitu Yesus Kristus. 
Karena terbuka terhadap ilham Roh yang bertiup seturut kehendak 
hati-Nya, maka bersedia mengakui, bahwa orang dapat saja 
mengabdi Kristus sekalipun berada di luar batas-batas Gereja yang 
tampak. Tidak segalanya boleh dilakukannya, agar tidak menjadi 
sandungan bagi yang lemah. Orang Kristen harus membenci 
kesalahan, tetapi sesamanya harus selalu disayanginya. 
Sekurang-kurangnya Ia harus membatasi kejahatan sampai ke 
akar-akarnya. 

Pengumuman Gerejani 

A. Bacaan Liturgi 

- 01 Senin, Yes.66:10-14b;Luk.9:46-50 
- 02 Selasa, Kel.23:20-23a;Mat.18:1-5.10 
- 03 Rabu, Ayb.19:21-27;Luk.9:57-62 
- 04 Kamis, Ayb.19:21-27;Luk.10:1-12 
- 05 Jumat, Ayb.38:1.12-21;39:36-38;Luk.10:13-16 
- 06 Sabtu, Ayb.42:1-3.5-6.12-16;Luk.10:17-24 

B. Petugas Liturgi 

Hari Jumat Pertama Sabtu Minggu 

Tanggal 5-Oct-18 6-Oct-18 7-Jul-18 

Lektor 1 Ign. Suyatin Novarena Th. Sri Ayem 

Lektor 2 
 

B. Cinta Aquilina 

Prodiakon 1 SM. Suroso Imam SN 
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Organis Sita Dhantari Risdyatwoko 
Wilayah 

Sidodadi 

Paduan Suara AMH Kalimanggis 
Wilayah 

Sidodadi 

Putra Altar AMH 1 SMPK 1 AMH 2 

Persembahan 
Kel. Ant. 

Sisworo 

Kel. P. 

Suryadi 

Kel. Setyo 

Utomo (Yoh) 

Tata Tertib Lukas Paulus OMK ADV 

 


