Doa Permohonan:

September 2018

Kristus sanggup menyelamatkan semua orang yang
datang kepada Allah melalui Dia, sebab Ia selalu
bertindak sebagai pengantara kita. Marilah kita memuji
dan meluhurkan Dia dan dengan penuh kepercayaan
berkata:

U: Ingatlah akan umat Mu, ya Tuhan.

PENDAHULUAN

HARI MINGGU BIASA XXVI

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

IBADAT SENJA

Pada senja hari ini kami mohon kepadaMu, ya Kristus,
matahari sejati: lindungilah seluruh umat manusia dan
sinarilah dengan terang cahayaMu. U
Peliharalah perjanjian yang Kauteguhkan dengan
darahMu, dan kuduskanlah GerejaMu supaya tetap suci
dan tak bercela. U
Bimbinglah orang yang sedang bepergian, dan
hantarlah mereka pada jalan yang aman sentosa, agar
mereka sampai ke tempat tujuannya dengan selamat. 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.

Sambutlah, ya Tuhan, arwah-arwah para hambaMu,
hapuskanlah dosa mereka dan terimalah mereka dalam
kemuliaan abadi. U

Doa Penutup:
Allah yang amat baik hati, Engkau menyatakan kuasaMu
yang tak terhingga terutama dengan menyayangi dan
mengasihani kami. Limpahilah kami dengan rahmatMu,
agar kami berusaha mencapai janjiMu dan kelak ikut
merasakan sukacita surgawi.
Demi Yesus Kristus, PuteraMu dan pengantara kami, yang
hidup dan berkuasa bersama Engkau, 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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Puji Bagi Tuhan
(LOVE IS BLUE)

Puji bagi Tuhan
Yang telah me-nyatukan kaita
Syukur kepada-Nya
Kerana berkat dan kasih-nya

# Riangnya, hatiku ini
Marilah, pulang bersama-Nya

Puji bagi Tuhan
Yang mencurah damai dan kasih
Syukur kepada-Nya
Atas s’gala, pemberian-Nya

Puji bagi Tuhan
Yang penuh kemuliaan
Syukur kepada-Nya
Sekarang dan sela-manya

Ant. 1: Kristus Tuhan adalah iman
seperti Melkisedek untuk selamalamanya, alleluya.

Mazmur 109 (110)
Tuhan berﬁrman kepada baginda:
“Duduklah di sisi kananKu,
sampai musuh-musuhmu Kujadikan
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:
“Engkaulah 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.: Kristus Tuhan adalah iman
seperti Melkisedek untuk
selama-lamanya, alleluya
Ant. 2: Allah kita ada di surga, Ia
melakukan semua yang dikehendakiNya,
alleluya

Mazmur 113B (115)
Bukan kami, ya Tuhan, bukan kami,
melainkan namaMulah hendaknya di
muliakan karena kasih dan kesetiaanMu.
Mengapa para bangsa harus berkata:
“Di manakah Allah mereka?”
Allah kita ada di surga,
Ia melakukan semua yang di kehendakiNya.
Berhala-berhala mereka perak dan emas
belaka, buatan tangan manusia
Mempunyai mulut, tetapi tidak dapat
berbicara, mempunyai mata, tetapi tidak
dapat melihat. Mempunyai telinga, tetapi
tidak dapat mendengar, mempunyai
hidung, tetapi tidak dapat mencium.
Mempunyai tangan, tetapi tidak dapat
meraba, Mempunyai kaki, tetapi tidak
dapat berjalan, tiada suara keluar dari
tenggorokannya. Mereka yang membuatnya akan sama halnya, begitupun
mereka yang percaya kepadanya.
Umat Israel hendaknya percaya kepada
Tuhan, Dialah pertolongan dan perisai
mereka. Kaum Harun hendaknya percaya
kepada Tuhan. Dialah pertolongan dan
perisai mereka. Semua orang yang takwa
hendaknya percaya kepada Tuhan,
Dialah pertolongan dan perisai mereka.
Tuhan akan mengingatkan kita, Ia akan
memberkati kita. Ia akan memberkati
umat Israel, Ia memberkati kaum Harun.
Ia memberkati semua orang yang takwa,
baik yang kecil maupun yang besar.
Semoga Tuhan menambah jumlahmu,
jumlahmu sendiri dan jumlah keturunanmu.
Diberkatilah engkau oleh Tuhan Allah kita,
yang menjadikan langit dan bumi.
Surga itu kepunyaan Tuhan,dan bumi
diberikanNya kepada manusia.
Yang memuji Tuhan bukan orang-orang
mati, dan bukan mereka yang turun ke
alam maut. Tetapi kitalah yang memuliakan
Tuhan, sekarang dan selama-lamanya.

Kemuliaan kepada Bapa...

Ant.: Allah kita ada di surga, Ia melakukan
semua yang dikehendakiNya, alleluya

Ant. 3: Pujilah Allah kita, hai kamu para
hambaNya, baik kecil mahupun besar, 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. : Pujilah Allah kita, hai kamu para
hambaNya, baik kecil mahupun besar, alleluya

Bacaan Singkat: 2 Tes 2, 13-14

KIDUNG MARIA
Ant: Nak, ingatlah,
engkau telah
menerima yang baik
sewaktu hidupmu,
sedangkan Lazarus
menerima yang buruk.
“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
Kami harus selalu mengucap syukur kepada Allah atas
disuruhnya pergi dengan hampa.
kamu, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan. Sebab

Allah telah memilih kamu sebagai buah sulung untuk
Dia memenuhi perjanjian yang dibuatnya
diselamatkan karena dikuduskan oleh Roh dan karena
kepada nenek-moyang kita; Dia datang
percaya akan kebenaran. Untuk itulah Allah telah
menyelamatkan hambanya Israel; Dia ingat
memanggil kamu dengan perantaraan Injil yang kami
wartakan, sehingga kamu dapat memperoleh
menunjukkan rahmatnya kepada Abraham
kemuliaan Yesus Kristus, Tuhan kita.
dan kepada segenap keturunannya hingga kekal!”

LAGU SINGKAT
P: Agunglah Tuhan kita, Dan amat besarlah kekuasaanNya
U:Agunglah Tuhan kita, Dan amat besarlah kekuasaanNya
P: HikmatNya tak terduga dalamnya.
U:Agunglah Tuhan kita, Dan amat besarlah kekuasaanNya
P: Kemuliaan kepada ...
U:Agunglah Tuhan kita, Dan amat besarlah kekuasaanNya

Kemuliaan kepada Bapa...
Ant: Nak, ingatlah, engkau telah
menerima yang baik sewaktu
hidupmu,
sedangkan
Lazarus
menerima yang buruk.

