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Kristus mengundang semua orang kepada perjamuanNya
untuk menyerahkan tubuh dan darahNya demi kehidupan
seluruh dunia. Marilah kita berdoa:

U: Kristus, roti surgawi, hidupkanlah kami
Kristus, Putera Allah yang hidup, Engkau menyuruh kami
merayakan perjamuan ekaristi sebagai kenangan akan Dikau,
limpahilah Gereja dengan kemewahan rahmatMu berkat
perayaan peristiwa keselamatan kami. U
Kristus, imam agung yang mahatinggi, Engkau telah
menyerahkan perayaan ekaristi kepada para imam, semoga
mereka hidup sesuai dengan misteri yang mereka rayakan
dalam tanda. U
Kristus, manna yang turun dari surga, Engkau
mempersatukan semua yang mengambil bagian dalam roti
yang sama, berikanlah damai kepada semua orang yang
percaya kepadaMu.U
Kristus, pemberi kesembuhan, dalam roti ekaristi Engkau
memberi kami bekal untuk kehidupan kekal dan jaminan
kebangkitan, pulihkanlah kesehatan orang sakit dan
hidupkanlah pengharapan orang berdosa.U

BAPA KAMI
Bapa kami yang ada di syurga
dimuliakanlah namaMu.
Datanglah kerajaanMu
Jadilah kehendakMu
diatas bumi seperti
didalam syurga.
Berilah kami rezeki pada hari ini
dan ampunilah kesalahan kami
seperti kami pun mengampuni
yang bersalah kepada kami.
Dan janganlah masukkan kami
kedalam percubaan
tetapi bebaskanlah kami
dari yang jahat.
Amin.

Kristus, raja yang akan datang, Engkau menghendaki agar
misteri iman dirayakan dan kematianMu dimaklumkan
sampai Engkau datang kembali, izinkanlah semua orang yang
meninggal dalam Engkau, mengambil bagian dalam
kebangkitanMu. U

Doa Penutup:
Tuhan Yesus, dalam sakramen ekaristi yang luhur ini
Kauwariskan kepada kami peringatan akan wafat dan
kebangkitanMu. Semoga kami menghormati misteri kudus
tubuh dan darahMu sepantasnya, sehingga kami selalu
dapat menikmati hasil penebusanMu.
Sebab Engkaulah pengantara kami, yang hidup dan berkuasa
bersama Bapa, dalam persekutuan roh kudus sepanjang
segala masa. Amin.
Semoga Tuhan memberkati kita, melindungi kita terhadap
dosa dan menghantar kita ke hidup kekal. Amin.
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PENDAHULUAN

P – Ya Allah, bersegeralah menolong aku
U – Tuhan, perhatikanlah hambaMu
Kemuliaan kepada Bapa...

BUKALAH PINTU KEPADA PENEBUS
Yesus penebus dan Juruselamatku
Hanyalah pada-Mu ku menyembah
Agung mulianya cinta kasih-Mu
Ku serahkan seluruhnya kepada-Mu

# Yesus, Yesusku,
Ker’na darah-Mu puaslah dahagaku
Yesus, Yesusku
Ker’na tubuh-Mu kenyanglah jiwaku

Yesus sentiasa ku melayani-Mu
Dalam hidupku penuh syukur
Ker’na Engkaulah jalan hidupku
Kebenaran dan kebangkitan-Mu

Percayalah kepada penebus
Supaya kamu beroleh terang
Jalan hidupmu akan jadi cerah
Menuju kebahagiaan kekal.

Ant. 1: Tuhan pengasih memberikan
santapan kepada orang takwa sebagai
kenangan akan karyaNya yang agung.

Ant. 2: Tuhan memberikan kesejahteraan
kepada daerahmu dan mengenyangkan
dikau dengan gandum yang paling baik.

Mazmur 109 (110)

Mazmur 115 (116)

Tuhan berﬁrman kepada baginda:
“Duduklah di sisi kananKu,
sampai musuh-musuhmu Ku jadikan
tumpuan kakimu.”
Tuhan meluaskan kekuasaan baginda
dari kediamanNya di Sion:
“ Berkuasalah atas para musuh.
Engkau berkuasa sejak kelahiranmu,
diatas gunung yang suci,
sejak engkau terkandung, sejak fajar
masa mudamu.”
Tuhan telah bersumpah dan tidak
menyesal:
“Engkau imam seperti Melkisedek,
untuk selama-lamanya.”
Tuhan mendampingi baginda,
pada hari kemurkaanNya raja-raja
dihancurkanNya.
Tuhan menyertai baginda dalam segala
usaha, agar baginda berlangkah maju
dengan gagah perkasa.

Kemuliaan kepada Bapa...
Ant.: Tuhan pengasih memberikan
santapan kepada orang takwa
sebagai kenangan akan karyaNya
yang agung.

Aku tetap percaya, sekalipun aku berkata:
'Aku in sangat tertindas'
sekalipun aku berkata dalam kebingunganku:
'Semua orang penipu.'
Bagaimana akan kubalas
segala kebaikan tuhan terhadapku?
Aku mengangkat piala untuk merayakan
keselamatan sambil menyerukan nama Tuhan.
Aku akan menepati nadarku kepada Tuhan
di depan seluruh umatNya.
Sungguh berhargalah di hadapan Tuhan
kematian para kekasihNya.
Ya Tuhan, aku hambaMu, aku anak sahayaMu,
Engkau telah melepaskan belengguku.
Aku mempersembahkan kurban syukur
kepadaMu sambil menyerukan nama Tuhan.
Aku akan menepati nadarku kepada Tuhan
di depan seluruh umatNya
di pelataran rumah Tuhan
di tengah kota Yerusalem.

Kemuliaan kepada Bapa...

Ant.: Tuhan memberikan kesejahteraan

kepada daerahmu dan mengenyangkan dikau
dengan gandum yang paling baik.

Ant. 3: Sesungguhnya bukan Musa yang
memberikan roti dari surge, melainkan BapaKu
yang memberikan roti sejati dari surge, alleluya.

KIDUNG – Why 19, 1-7
Alleluya.
Pokok keselamatan, kemuliaan dan
kekuasaan ialah Allah kita,
karena benar dan adillah segala
keputusanNya.
Alleluya.

Alleluya.
Pujilah allah kita, hai sekalian hambaNya,
semua yang takwa, baik kecil maupun besar.
Alleluya.
Alleluya.
Sebab Tuhan, Allah kita yang mahakuasa,
Sudah menjadi raja. Alleluya.
Alleluya.
Marilah kita bersukacita dan bersorak-sorai,
marilah kita memuliakan Tuhan. Alleluya.
Alleluya.
Hari pernikahan Anakdomba telah tiba,
dan mempelaiNya sudah siap berhias. Alleluya

Kemuliaan kepada Bapa...
Ant. : Sesungguhnya bukan Musa yang
memberikan roti dari surge, melainkan BapaKu
yang memberikan roti sejati dari surge, alleluya.

Bacaan Singkat: 1 Kor 11, 23-25
Apa yang telah saya terima dari Tuhan, saya
teruskan kepada saudara, yakni: bahawa Tuhan
Yesus pada malam Ia diserahkan, mengambil
roti dan mengucap syukur, lalu membagi-bagi
roti itu seraya bersabda: “Inilah tubuhKu, yang
diserahkan bagimu; lakukanlah ini sebagai
kenangan akan Daku“. Demikian juga Ia
mengambil piala, sesudah makan, lalu
bersabda: “Inilah piala perjanjian baru yang di
ikat dalam darahKu. Setiap kali ini kamu minum,
lakukanlah sebagai kenangan akan Daku.”

Lagu Singkat
P: Tuhan memberi mereka roti surgawi,
Alleluya, alleluya
U: Tuhan memberi mereka roti surgawi, Alleluya,
alleluya
P: Manusia makan roti malaikat.
U: Tuhan memberi mereka roti surgawi, Alleluya,
alleluya
P: Kemuliaan kepada ...
U: Tuhan memberi mereka roti surgawi, Alleluya,
alleluya

KIDUNG MARIA
Ant: O perjamuan suci
yang menghidangkan
Kristus, mengenangkan
kesengsaraanNya,
mendatangkan rahmat
dan memberi
jaminankemuliaan
abadi
“Hatiku bersyukur kepada Tuhan;
jiwaku bersukacita kerana Allah, Juruselamatku,
sebab Dia ingat akan daku, hambanya yang hina!
Mulai dari sekarang sekalian orang akan
mengatakan aku berbahagia,
kerana perbuatan yang besar
yang Allah Maha Kuasa telah lakukan atas diriku.
Kudus namanya; Dia menyatakan rahmatnya
kepada orang yang takut akan dia,
dari satu keturunan sampai keturunan yang lain.
Dengan tangannya yang berkuasa
Dia mencerai-beraikan mereka yang sombong,
serta segala rancangan mereka.
Dia menurunkan raja-raja dari takhta mereka,
dan meninggikan orang-orang hina.
Dia mengenyangkan orang-orang yang lapar dengan
makanan-makanan yang baik, dan orang-orang kaya
disuruhnya pergi dengan hampa.
Dia memenuhi perjanjian yang dibuatnya
kepada nenek-moyang kita; Dia datang
menyelamatkan hambanya Israel; Dia ingat
menunjukkan rahmatnya kepada Abraham
dan kepada segenap keturunannya hingga kekal!”

Kemuliaan kepada Bapa...
Ant:
O
perjamuan
suci
yang
menghidangkan Kristus, mengenangkan
kesengsaraanNya, mendatangkan rahmat
dan memberi jaminankemuliaan abadi

