RITUS PEMBUKA
PERARAKAN MASUK

(Umat berdiri)

Nyanyian Pembuka:
“Wahai Saudara” (PS.319)
Setiba di ruang altar, Imam, para pelayan, dan seluruh umat
MENYATAKAN PENGHORMATAN kepada Allah
yang hadir dengan membungkuk khidmat

TANDA SALIB
SALAM – PENGANTAR
TOBAT
Seruan Tobat
“Percikilah”
Madah Kemuliaan
“Kemuliaan” (PS.356)
DOA PEMBUKA
I. Marilah berdoa:

Ya Allah, Engkau telah mengutus Putra-Mu,
Yesus, yang hadir dalam kesederhanaan, untuk
memberi hidup baru bagi kami. Kami mohon,
bangkitkanlah iman kami agar memiliki
keberanian untuk berbagi hidup dan talenta
kami kepada sanak saudara kami yang
berkekurangan. Dengan pengantaraan Kristus,
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Putra-Mu, Tuhan kami, yang bersama dengan
Dikau dalam persatuan Roh Kudus, hidup dan
berkuasa, Allah, sepanjang segala masa.
U. Amin
LITURGI SABDA

BACAAN I
Pembacaan dari Kitab Kebijaksanaan
(Keb 1:13-15;2:23-24)
Allah tidak menciptakan maut, dan Ia pun tidak
bergembira kalau makhluk yang hidup musnah
binasa. Sebaliknya Ia menciptakan segala sesuatu
supaya ada; dan supaya makhluk-makhluk jagat
menemukan
keselamatan.
Racun
yang
membinasakan tidak ditemukan di antara mereka,
dan dunia orang mati tidak merajai bumi. Maka
kesucian mesti baka. Sebab Allah telah
menciptakan manusia untuk kebakaan, dan
menjadikan-Nya gambar hakikat-Nya sendiri.
Tetapi karena dengki setan, maka maut masuk ke
dunia, dan yang menjadi milik setan mencari maut
itu.
L. Demikianlah sabda Tuhan
U. Syukur kepada Allah
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TANGGAPAN SABDA
Mazmur Ulangan 838
__ __
__
3. 2| 1 1 .2| 1 7| 6.|
Tuhan telah membebaskan
____
____
7 7 1 | 2 2 4 | 3 2 | 1 . ||
dan menyelamatkan da - ku.

(Umat duduk)

Mazmur: oleh pemazmur
1.

Aku akan memuji Engkau, ya Tuhan, sebab
Engkau telah menarik aku ke atas, dan
tidak
membiarkan
musuh-musuhku
bersukacita
atas
diriku.
Engkau
mengangkat aku dari dunia orang mati,
Engkau menghidupkan daku di antara
mereka yang turun ke liang kubur.

2.

Nyanyikanlah mazmur bagi Tuhan, hai
orang-orang yang dikasihi oleh-Nya, dan
persembahkanlah syukur kepada namaNya yang kudus! Sebab hanya sesaat Ia
murka, tetapi seumur hidup Ia murah hati;
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sepanjang malam ada tangisan, menjelang
pagi terdengar sorak-sorai.
3.

Dengarlah, Tuhan, dan kasihanilah aku,
Tuhan, jadilah penolongku! Aku yang
meratap telah Kauubah menjadi orang
yang menari-nari, Tuhan, Allahku, untuk
selama-lamanya aku mau menyanyikan
syukur bagi-Mu.

BACAAN II
Pembacaan dari Surat Kedua Rasul Paulus
kepada Jemaat di Korintus (2Kor 8:7.9.13-15)
Saudara-saudara, hendaknya kamu kaya dalam
pelayanan kasih, sebagaimana kamu kaya dalam
segala sesuatu: dalam iman, dalam perkataan,
dalam pengetahuan, dalam kesungguhan untuk
membantu, dan dalam kasihmu terhadap kami.
Karena kamu telah mengenal kasih karunia Tuhan
kita Yesus Kristus, yakni: Sekalipun kaya, Ia telah
menjadi miskin karena kamu, supaya karena
kemiskinan-Nya, kamu menjadi kaya. Sebab kamu
dibebani bukan supaya orang lain mendapat
keringanan, tetapi supaya ada keseimbangan.
Maka hendaklah sekarang ini kelebihanmu
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mencukupkan kekurangan orang-orang kudus,
agar kelebihan mereka kelak mencukupkan
kekuranganmu, supaya ada keseimbangan. Seperti
ada tertulis: Orang yang mengumpulkan banyak,
tidak kelebihan, dan orang yang mengumpulkan
sedikit, tidak kekurangan.
L. Demikianlah sabda Tuhan
U. Syukur kepada Allah
ALLELUYA
963
_____ ___ ___ ____
5 1 1 1 23 . 4 | 2 2 2 .
Al-le-lu-ya,
al-le-lu-ya.
___ ____ ___ ___ ____
. 2 | 4 4 4 32 . 3 | 1 1 1 . . ||
Al-le-lu-ya,
al-le-lu-ya.

(Umat berdiri)

Ayat: 2Tim 1:10b– oleh solis
Penebus kita Yesus Kristus telah membinasakan
maut, dan menerangi hidup dengan Injil.
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BACAAN INJIL
(Umat berdiri)
I. Tuhan bersamamu
U. Dan bersama rohmu
I. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Markus
(Mrk 5:21-43)
U. Dimuliakanlah Tuhan
Sekali peristiwa, setelah Yesus menyeberang
dengan perahu, datanglah orang banyak
berbondong-bondong, lalu mengerumuni Dia.
Ketika itu Yesus masih berada di tepi danau. Maka
datanglah seorang kepala rumah ibadat yang
bernama
Yairus.
Ketika
melihat
Yesus,
tersungkurlah Yairus di depan kaki-Nya. Dengan
sangat ia memohon kepada-Nya, "Anakku
perempuan sedang sakit, hampir mati. Datanglah
kiranya, dan letakkanlah tangan-Mu atasnya,
supaya ia selamat dan tetap hidup.” Lalu pergilah
Yesus dengan orang itu. Orang banyak
berbondong-bondong
mengikuti
Dia
dan
berdesak-desakan di dekat-Nya. Adalah di situ
seorang perempuan yang sudah dua belas tahun
lamanya menderita pendarahan. Ia telah berulangulang diobati oleh berbagai tabib, sampai habislah
semua yang ada padanya, namun sama sekali tidak
Minggu Biasa XIII – Tahun B/II

6

ada faedahnya, malah sebaliknya keadaannya
makin memburuk. Dia sudah mendengar beritaberita tentang Yesus. Maka di tengah-tengah
orang banyak itu ia mendekati Yesus dari belakang
dan menjamah jubah-Nya. Sebab katanya, "Asal
kujamah saja jubah-Nya, aku akan sembuh."
Sungguh,
seketika
itu
juga
berhentilah
pendarahannya, dan ia merasa badannya sudah
sembuh dari penyakit itu. Pada ketika itu juga
Yesus mengetahui, bahwa ada tenaga yang keluar
dari diri-Nya. Maka Ia berpaling di tengah orang
banyak itu dan bertanya, "Siapa yang menjamah
jubah-Ku?" Murid-murid menjawab, "Engkau
melihat sendiri bagaimana orang-orang ini
berdesak-desakan di dekat-Mu! Bagaimana
mungkin Engkau bertanya: Siapa yang menjamah
Aku!" Lalu Yesus memandang sekeliling-Nya untuk
melihat siapa yang telah melakukan hal itu. Maka
perempuan tadi menjadi takut dan gemetar sejak
ia mengetahui apa yang telah terjadi atas dirinya.
Maka ia tampil dan tersungkur di depan Yesus.
Dengan tulus ia memberitahukan segala sesuatu
kepada Yesus. Maka kata Yesus kepada
perempuan itu, "Hai anak-Ku, imanmu telah
menyelamatkan engkau. Pergilah dengan selamat
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dan sembuhlah dari penyakitmu!" Ketika Yesus
masih berbicara, datanglah orang dari keluarga
kepala rumah ibadat itu, dan berkata, "Anakmu
sudah mati! Apa perlunya lagi engkau
menyusahkan
Guru?"
Tetapi
Yesus
tidak
menghiraukan perkataan mereka dan berkata
kepada kepala rumah ibadat, "Jangan takut,
percaya saja!" Lalu Yesus tidak memperbolehkan
seorang pun ikut serta, kecuali Petrus, Yakobus
dan Yohanes, saudara Yakobus. Dan tibalah
mereka di rumah kepala rumah ibadat itu, dan di
sana Yesus melihat orang-orang ribut, menangis
dan meratap dengan suara nyaring. Sesudah
masuk, Yesus berkata kepada orang-orang itu,
"Mengapa kamu ribut dan menangis? Anak ini
tidak mati, tetapi tidur!" Tetapi mereka
menertawakan Dia. Maka Yesus menyuruh semua
orang itu keluar. Lalu Ia membawa ayah dan ibu
anak itu, dan mereka yang bersama dengan Yesus
masuk ke dalam kamar anak itu. Lalu Yesus
memegang tangan anak itu seraya berkata, "Talita
kum," yang berarti: "Hai anak, Aku berkata
kepadamu: Bangunlah!" Seketika itu juga anak itu
bangkit berdiri dan berjalan, sebab umurnya sudah
dua belas tahun. Semua orang yang hadir sangat
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takjub. Dengan sangat Yesus berpesan kepada
mereka, supaya jangan seorang pun mengetahui
hal itu. Lalu Yesus menyuruh mereka memberi
anak itu makan.
L. Demikianlah Injil Tuhan
U. Terpujilah Kristus
HOMILI
DOA SYAHADAT
DOA UMAT

I.

L.

U.
L.

(Umat duduk)
(Umat berdiri)

Tuhan Yesus Kristus mengajak kita untuk
percaya dan takut kepada Allah agar kita
memperoleh kehidupan yang sejati. Maka
marilah kita panjatkan dengan mantap dan
penuh iman, doa-doa kita kepada Allah Bapa
di surga:
Bagi seluruh Gereja: Semoga Bapa memimpin
Gereja-Nya untuk berani terlibat dalam
pembangunan masyarakat dan mau ambil
bagian dalam kegembiraan serta harapan
semua orang. Marilah kita mohon...
Tuhan, dengarkanlah umat-Mu
Untuk kesejahteraan daerah: Semoga Bapa
mendampingi para pemimpin daerah-daerah
agar berhasil mengejar keterbelakangan
mereka di bidang ekonomi dan teknik,
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U.
L.

U.
L.

U.
I.

U.

sehingga dapat memajukan kesejahteraan
daerahnya. Marilah kita mohon...
Tuhan, dengarkanlah umat-Mu
Bagi mereka yang mengorbankan waktu demi
pelayanan umat manusia: Semoga Bapa
menerangi para pejuang pelayan masyarakat
agar mampu menemukan jalan yang tepat,
untuk mengatasi segala isu kemanusiaan yang
dialami
masyarakat
dunia
khususnya
Indonesia. Marilah kita mohon...
Tuhan, dengarkanlah umat-Mu
Bagi saudara-saudari kita yang sedang sakit:
Semoga Bapa menguatkan mereka melalui
perantaraan para dokter, perawat, dan
kerabat serta saudara-saudari mereka yang
senantiasa ada di samping mereka. Marilah
kita mohon...
Tuhan, dengarkanlah umat-Mu
... hening sejenak ...
Allah Bapa kami, Yesus Kristus, Putra-Mu telah
hadir sebagai sosok manusia yang sederhana.
Perkenankanlah kami selalu mengalami kasih
setia-Mu dan dengarkanlah doa-doa kami.
Dengan pengantaraan Kristus, Tuhan kami.
Amin.

Minggu Biasa XIII – Tahun B/II

10

LITURGI EKARISTI
PERSIAPAN BAHAN PERSEMBAHAN
(diawali KOLEKTE)

Lagu Perarakan Bahan Persembahan :
“Tuhan Ambil Hidupku” (PS.376)
(Umat berdiri menghantarkan perarakan persembahan)

DOA PERSEMBAHAN

I.

Marilah berdoa:
Ya Bapa, kami datang kepada-Mu dengan
mempersembahkan roti dan anggur ini
sebagai kenangan akan wafat dan kebangkitan
Yesus. Kami mohon, terimalah persembahan
kami ini agar mendatangkan keselamatan bagi
kami. Dengan pengantaraan Kristus, Tuhan
kami.
U. Amin
DOA SYUKUR AGUNG
PREFASI
KUDUS
ANAMNESIS
KOMUNI
BAPA KAMI
DOA DAMAI
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Pemecahan Hosti

(Diiringi seruan/lagu)
“Anak Domba Allah” (PS.415)

Penerimaan Komuni
Madah Syukur
“Laksana Rusa” (PS.535)
DOA SESUDAH KOMUNI
I. Marilah berdoa:

Ya Allah, kami bersyukur karena telah
Kauperkenankan untuk mengambil bagian
dalam perjamuan kudus Putra-Mu. Semoga
kami semakin kuat dalam iman, teguh dalam
pengharapan dan berkembang dalam cinta
kasih, sehingga pada saat akhirnya nanti kami
dapat layak untuk menerima anugerah
kebahagiaan kekal. Dengan pengantaraan
Kristus, Tuhan kami.
U. Amin
RITUS PENUTUP
PENGUMUMAN + KOLEKTE-II
BERKAT DAN PERUTUSAN
PERARAKAN KELUAR
Nyanyian Penutup:
”Ya Tuhan, Bimbing Aku” (PS.684)
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JADWAL MISA
Jumat Pertama – 6 Juli 2018
JUMAT
DEKOR
ALTAR

SABTU

MINGGU

JAM

KOOR+TATA LAKSANA

PENGIRING/
ORGANIS

17.00 – INDO

Mateus Mejing

Eko Budi

FX Sumber Gamol
Minggu Biasa XIV – 7&8 Juli 2018
JAM
KOOR+TATA
PENGIRING/
LAKSANA
ORGANIS
FX Sumber
Embun
17.00Gamol
INDO

06.00JAWA
08.00INDO

17.00INDO

LAGU
BACAAN
& INJIL
DEKORASI

MISDINAR

Cornelia
Laras, Sita,
Whidelia,
Kara, Fajar,
Iwan
Antonius
Tonie W.
Angelique,
Padua
Sheli, Grace,
Jatisawit
Nino, Nelson,
Ridwan
Caecilia
Yudi
Tata Cahaya,
Onggobayan
Angeliana,
Fifi, Irfan,
Daniel Kalis,
Galih
Gancahan
Margaretha
Wawan
Flavia Thea,
Gejawan Puri
Marcellina
Putri, Feli,
Bernad, Arga,
Yoga
PUJI SYUKUR (INDO) & KIDUNG ADI (JAWA)
BACAAN I: Yeh 2:2-5; BACAAN II: 2 Kor 12:7-10;
INJIL: Mrk 6:1-6
FX Sumber Gamol
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PENGUMUMAN PAROKI
Putra Altar St. Christopher
Telah dibuka pendaftaran anggota Putra Altar dengan
syarat sudah dibaptis dan menerima komuni pertama.
Stand pendaftaran dibuka di halaman Gereja sampai 15
Juli setiap setelah misa pertama dan kedua. Untuk
informasi lebih lanjut dapat menghubungi Brighita Ratna
(08157907885).
Orang Muda Katolik Paroki Gamping
Telah dibuka pendaftaran kepengurusan OMK Paroki.
Formulir pendaftaran dapat diambil di kotak lingkungan
atau menghubungi langsung ketua lingkungan masingmasing. Formulir tersebut dapat dikumpulkan di stand
pendaftaran yang dibuka setiap setelah misa kedua di
halaman Gereja sebelum 21 Juli 2018. Dimohon
partisipasi setiap lingkungan untuk mengirimkan
perwakilannya. Untuk informasi lebih lanjut dapat
menghubungi Anton (085879275337).

CP Tim Kerja Panduan Paroki: 089657150088 (Echie)
Tim Penyusun Panduan Minggu ini:
Pater (Desain Sampul), Nia (Bacaan & Injil), Hugo (Doa),
Ratna (Mazmur & Lagu), Echie (Editor)
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