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PENGANTAR 

Perjanjian Baru menuturkan kepada kita bahwa rentang waktu antara 

Kenaikan dan Pentakosta, para rasul “bertekun dengan sehati dalam doa 

bersama-sama, dengan beberapa perempuan serta Maria, ibu Yesus, dan 

dengan saudara-saudara Yesus” (Kis. 1:14), sambil menantikan 

“diperlengkapi dengan kuasa dari tempat tinggi” (Luk. 24:49). Ulah 

kesalehan Novena Pentakosta, yang dipraktekkan secara meluas di kalangan 

kaum beriman, muncul dari renungan atas peristiwa yang menyelamatkan itu. 

Memang, Novena ini sudah ada dalam Misale dan dalam Ibadat Harian, 

terutama pada Ibadat Sore II Pentakosta; teks-teks biblis dan eucologis, 

dengan pelbagai cara, mengisahkan penantian para murid atas Sang 

Penghibur. Kalau mungkin, Novena Pentakosta hendaknya mencakup 

perayaan Ibadat Sore meriah. Di mana hal ini tidak mungkin dilakukan, 

hendaklah diupayakan agar dalam Novena Pentakosta tercermin tema-tema 

liturgi pada hari-hari antara Kenaikan dan Vigili Pentakosta. (Lihat 

Direktorium Tentang Kesalehan Umat dan Liturgi Asas-asas dan Pedoman 

art. 155 hlm. 127)  

 Tahun kedua fokus pastoral Musyawarah Pastoral 2019 Keuskupan Surabaya 

adalah “Bersatu dengan Yesus, Guru dan Tuhan”, ini sudah kita geluti 

mulai Pendalaman Iman Adven 2021 sampai dengan Pendalaman Iman APP 

2022 dan akan terus kita geluti sampai dengan Bulan Rosario 2022 nanti.   

Dalam Novena Pentakosta 2022 dengan tema, “ROH KUDUS 

MENDORONG GEREJA BERJALAN BERSAMA MENUJU 

PERSATUAN DENGAN YESUS, GURU DAN TUHAN ”, kita, umat 

Keuskupan Surabaya bersama para rasul dan Bunda Maria akan sehati sejiwa 

memohonkan kedatangan Sang Penolong agar Ia berkenan menghantar kita 

melaksanakan perutusan kita sebagai Gereja Sinodal: Persekutuan, 

Partisipasi dan Misi.  

Tema Novena di atas dibagi dalam subtema selama Sembilan hari Novena 

Pentakosta.  

Komisi Liturgi Keuskupan Surabaya 
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Keterangan Pelaksanaan: 

 
● Novena Pentakosta merupakan salah satu bentuk devosi, maka 

dilaksanakan di luar Liturgi (di luar Misa), bisa dilaksanakan 
sebelum atau sesudah Misa. 

● Disajikan dalam dua bentuk, ke-1, dilanjut dengan Misa; ke-2 
dalam Perayaan Sabda Tanpa Imam. 

● Mazmur Tanggapan dan Bait Pengantar Injil Masa Paskah/ 
Peringatan Wajib, silahkan memilih Melodi yang cocok pada 
Buku Mazmur Tanggapan dan Alleluya, dapat juga didaraskan.  

● Kalau yang memimpin Pelayan Awam (PA), hendaknya tidak 
menggunakan Salam Pembuka atau Aklamasi menjelang 
Pemakluman Injil yang sejatinya diperuntukkan bagi Kaum 
Tertahbis (Imam dan Diakon), demikian juga di akhir Novena 
cukup mengajak umat untuk membuat Tanda Salib bersama dan 
tidak menggunakan rumus pemberkatan. 
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DOA MOHON TUJUH KARUNIA ROH KUDUS 

P Ya Allah Yang Mahakuasa, - dalam Sakramen Permandian dan 

Penguatan – Engkau telah memberikan Roh-Mu sendiri menjadi 

jaminan kemuliaan yang akan datang bagi kami. Dia telah 

mencantumkan meterai-Nya pada diri kami - dan kami pun menjadi 

milik-Mu. Semoga kami tetap memelihara karunia-Mu menjadi anak-

anak terang dan anak-anak Roh. 

U Datanglah, ya Roh Hikmat, turunlah atas diri kami, ajarlah kami 

menjadi orang bijak, terutama agar kami dapat menghargai, mencintai, 

dan mengutamakan cita-cita surgawi; dan semoga kami Kaulepaskan 

dari belenggu dosa dunia ini. 

Datanglah, ya Roh Pengertian, turunlah atas diri kami. Terangilah 

budi kami, agar dapat memahami ajaran Yesus, Sang Putra, dan 

melaksanakannya dalam hidup sehari-hari. 

Datanglah, ya Roh Nasihat, dampingilah kami dalam perjalanan hidup 

yang penuh gejolak ini. Semoga kami selalu melakukan yang baik dan 

menjauhi yang jahat. 

Datanglah, ya Roh Keperkasaan, kuatkanlah hamba-Mu yang lemah 

ini, agar tabah menghadapi segala kesulitan dan derita. Semoga kami 

Kaukuatkan dengan memegang tangan-Mu yang senantiasa menuntun 

kami. 

Datanglah, ya Roh Pengenalan akan Allah, ajarlah kami mengetahui 

bahwa semua yang ada di dunia ini sifatnya sementara saja. Bimbinglah 

kami,  agar dapat menggunakan hal-hal duniawi untuk kemuliaan-Mu. 

Datanglah, ya Roh Kesalehan, bimbinglah kami untuk terus berbakti 

kepada-Mu. Ajarilah kami untuk menjadi orang yang tahu 

berterimakasih atas segala kebaikan-Mu; dan berani menjadi teladan 

kesalehan bagi orang-orang di sekitar kami. 

Datanglah, ya Roh Takut akan Allah, ajarlah kami untuk takut dan 

tunduk kepada-Mu dimanapun kami berada; tegakkanlah kami agar 

selalu berusaha melakukan hal-hal yang berkenan kepada-Mu. 

P Ya Bapa, utuslah Roh Kudus memenuhi hati umat-Mu, 

dan menyalakan di dalamnya api cinta-Mu. 
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Utuslah Roh-Mu, maka semuanya akan dicipta kembali. 

U Dan Engkau akan membarui muka bumi. 

P Marilah kita berdoa (hening sejenak) 

 Ya Allah, Engkau telah mengajar hati umat-Mu dengan penerangan Roh 

Kudus. Berilah supaya berkat Roh yang kudus ini kami senantiasa 

berpikir benar, bertindak bijaksana, serta selalu bergembira karena 

penghiburan-Nya. Dengan pengantaraan Kristus, Tuhan kami. 

U Amin.  
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Jumat, 27 Mei 2022 

Hari Biasa Pekan VI Paskah 

Novena Pentakosta 

Hari ke-1: “Sukacita Gereja Dalam Persatuan Dengan Kristus” 

 

PERARAKAN MASUK: 

Nyanyian “Datanglah, ya Roh Pencipta”  PS. 565 (1-7)  / hlm. 5 

TANDA SALIB 

P Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. 

U Amin 

 

SALAM 

P Marilah kita mengagungkan nama Tuhan. 

U Sekarang dan selama-lamanya. 

PENGANTAR 

TOBAT 

P Saudara-Saudari, marilah menyesali dan mengakui bahwa kita 

 telah berdosa supaya kita siap mendengarkan Sabda Allah, 

 Terang dan Pedoman hidup kita. 

P+U Saya mengaku .... 

P Semoga Allah memandang dan memperhatikan kita. Semoga Ia 

 menunjukkan kerelaan hati-Nya serta memberikan 

 pengampunan dosa dan damai sejahtera kepada kita. 

U Amin. 

TUHAN KASIHANILAH KAMI 

P Tuhan, Kasihanilah kami. U Tuhan, kasihanilah kami. 

P Kristus, kasihanilah kami. U Kristus, kasihanilah kami 

P Tuhan, kasihanilah kami. U Tuhan, kasihanilah kami. 

DOA PEMBUKA 

P Marilah kita berdoa (hening sejenak) 

 Allah, Bapa Sumber Keselamatan,  
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 berkat kebangkitan Kristus kami lahir dalam hidup baru. 

 Arahkanlah hati kami kepada Kristus, yang kini duduk di sisi 

 kanan-Mu.Semoga kami Kauanugerahi hidup abadi, ketika 

 Penyelamat kami datang dalam kemuliaan. Sebab Dialah yang 

 Hidup dan Berkuasa bersama Dikau dalam persatuan Roh 

 Kudus, Allah, sepanjang segala masa. 

U Amin. 

BACAAN PERTAMA                      Kis. 18: 9-18 

 Banyak umat-Ku di kota ini! 

L Bacaan dari Kisah Para Rasul: 

Ketika Paulus ada di Korintus, Tuhan berfirman kepadanya pada suatu 

malam di dalam suatu penglihatan, - “Jangan takut! Teruslah 

memberitakan firman dan jangan diam! - Sebab Aku menyertai engkau 

dan tidak ada seorangpun yang akan menjamah dan menganiaya 

engkau, sebab banyak umat-Ku di kota ini.” – Maka tinggallah Paulus di 

situ selama satu tahun enam bulan, dan ia mengajarkan firman Allah di 

tengah-tengah mereka.  

Akan tetapi, setelah Galio menjadi gubernur di propinsi Akhaya, 

bangkitlah orang-orang Yahudi bersama-sama melawan Paulus. Mereka 

membawa dia ke pengadilan. Kata mereka, “Ia berusaha meyakinkan 

orang untuk beribadah kepada Allah dengan jalan yang bertentangan 

dengan hukum.” 

Ketika Paulus hendak memulai berbicara, berkatalah Galio kepada 

orang-orang Yahudi itu, “Hai orang-orang Yahudi, sekiranya dakwaanmu 

mengenai suatu pelanggaran atau kejahatan, sudahlah sepatutnya aku 

menerima perkaramu. Tetapi dalam hal ini adalah perselisihan tentang 

perkataan, nama, atau hukum yang berlaku di antara kamu, maka 

hendaklah kamu sendiri yang mengurusnya; aku tidak rela menjadi 

hakim atas perkara yang demikian.” 

Lalu Galio mengusir mereka dari ruang pengadilan, maka semua orang 

menyerbu Sostenes, kepala rumah ibadat, lalu memukulinya di depan 

pengadilan itu; tetapi Galio sama sekali tidak menghiraukan hal itu.  

Paulus tinggal beberapa hari lagi Korintus, lalu ia minta diri kepada 

saudara-saudara di situ, dan berlayar ke Siria, sesudah ia mencukur 

rambutnya di Kengkrea, karena ia telah bernazar. 
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Demikianlah Sabda Tuhan. 

U Syukur kepada Allah. 

MAZMUR TANGGAPAN                 Mzm. 47: 2-3, 4-5, 6-7 

Refren:  Allah adalah Raja seluruh bumi. 

Mazmur: 

● Hai segala bangsa, bertepuk tanganlah,  

 elu-elukanlah Allah dengan sorak-sorai! 

 Sebab Tuhan, Yang Maha Tinggi, adalah dahsyat, 

 Raja agung atas seluruh bumi. 

● Ia menaklukkan bangsa-bangsa ke bawah kuasa kita,  

 Ia menundukkan suku-suku bangsa ke bawah telapak kaki kita; 

 Ia memilih bagi kita tanah pusaka kita,  

 kebanggaan Yakub yang dikasihi-Nya. 

● Allah telah naik diiringi sorak-sorai,  

 Tuhan mengangkasa diiringi bunyi sangkakala. 

 Bermazmurlah bagi Allah, bermazmurlah! 

 Kidungkanlah mazmur bagi Raja kita, kidungkan mazmur! 

BAIT PENGANTAR INJIL        Luk. 24:46. 26 

S Alleluya.   U Alleluya. 

S Mesias harus menderita dan bangkit dari antara orang mati 

 untuk masuk ke dalam kemuliaan-Nya. 

U Alleluya. 

INJIL         Yoh. 16: 20-23a 

 Tidak ada seorang pun  

 yang dapat merampas kegembiraanmu itu dari padamu. 

P Marilah kita bersama-sama mendengarkan Injil Suci menurut 

 Yohanes: 

U Dimuliakanlah Tuhan. 

 

P Dalam amanat perpisahan-Nya Yesus berkata kepada murid-

murid-Nya, - “Aku berkata kepadamu: Sesungguhnya kamu akan 

menangis dan meratap, tetapi dunia akan bergembira; kamu akan 

berdukacita, tetapi dukacitamu akan berubah menjadi sukacita.  
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Seorang perempuan berdukacita pada saat ia melahirkan, tetapi 

sesudah ia melahirkan anaknya, ia tidak ingat lagi akan penderitaannya, 

karena kegembiraan bahwa seorang manusia telah dilahirkan ke dunia.  

Demikian juga kamu sekarang diliputi dukacita, tetapi Aku akan melihat 

kamu lagi dan hatimu akan bergembira, dan tidak ada seorang pun yang 

dapat merampas kegembiraanmu itu dari padamu. Dan pada hari itu 

kamu tidak akan menanyakan apa-apa pada-Ku.  

Demikianlah Sabda Tuhan. 

U Terpujilah Kristus. 

KHOTBAH/RENUNGAN 

Berbahagialah orang yang berdukacita, karena mereka akan dihibur (Mat 

5:4). Yesus menjanjikan sukacita yang sejati kepada para murid-Nya. 

Sukacita itu akan datang setelah mereka berdukacita karena 

penderitaan dan kematian Kristus. Paskah Kristus merupakan kelahiran 

baru bagi para putra-putri Gereja. Bersama dengan Misteri Kebangkitan-

Nya, Gereja yang ikut menanggung penderitaan Kristus di dunia akan 

memperoleh sukacita kebangkitan dan kemuliaan yang abadi. Roh 

Kudus dicurahkan Yesus bagi Gereja-Nya  menjadi daya yang menjiwai 

dan menguatkan mereka dalam penderitaan yang harus dipikul selama 

berziarah di dunia. Paulus dikuatkan Roh Kudus untuk menjadi saksi 

pewartaan sukacita Injil ini di tengah segala penganiayaan dunia yang 

menghadang misinya.   

DOA MOHON TUJUH KARUNIA ROH KUDUS (hlm. 6 ) 

BAPA KAMI 

P Atas petunjuk Penyelamat kita dan menurut ajaran Ilahi, maka 

 beranilah kita berdoa. 

P+U Bapa kami .... 

DOA PENUTUP 

P Marilah kita berdoa (hening sejenak) 

 Allah Bapa Maharahim,  

 kami telah Kautebus melalui wafat dan kebangkitan Putra-Mu. 

 Kasihanilah dan jagalah kami agar kami dapat mewartakan 

 sukacita kebangkitan-Nya sambil menantikan kedatangan 

 kembali Putra-Mu. Sebab Dialah Tuhan, Pengantara kami. 

U Amin. 
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MOHON BERKAT TUHAN 

P Saudara-Saudari terkasih, sebelum mengakhiri perayaan ini 

 marilah kita menundukkan kepala, memohon berkat Tuhan. 

P Semoga Tuhan memberkati kita, melindungi kita terhadap dosa 

 dan menghantar kita ke hidup yang kekal. 

Sambil membuat Tanda Salib pada diri sendiri. 

 Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. 

U Amin. 

P Saudara sekalian Perayaan Sabda Novena Pentakosta hari ke-1 

 sudah selesai. Alleluya 

U Syukur kepada Allah. Alleluya 

PENGUTUSAN 

P Marilah pergi, kita diutus Tuhan untuk mewartakan Kabar 

 Gembira bagi banyak orang. 

U Amin. 

PERARAKAN KELUAR -  Diiringi Nyanyian 
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Sabtu, 28 Mei 2022 

Hari Biasa Pekan VI Paskah 

Novena Pentakosta  

Hari ke-2: “Gereja Berjalan Bersama Dari Sumber Yang Sama” 

 

PERARAKAN MASUK:  

Nyanyian “Datanglah, ya Roh Pencipta”  PS. 565 (1-7)  / hlm. 5 

TANDA SALIB 

P Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. 

U Amin 

SALAM 

P Marilah kita mengagungkan nama Tuhan. 

U Sekarang dan selama-lamanya. 

PENGANTAR 

TOBAT 

P Saudara-Saudari, marilah menyesali dan mengakui bahwa kita 

 telah berdosa supaya kita siap mendengarkan Sabda Allah, 

 Terang dan Pedoman hidup kita. 

P+U Saya mengaku .... 

P Semoga Allah memandang dan memperhatikan kita. Semoga Ia 

 menunjukkan kerelaan hati-Nya serta memberikan 

 pengampunan dosa dan damai sejahtera kepada kita. 

U Amin. 

TUHAN KASIHANILAH KAMI 

P Tuhan, Kasihanilah kami. U Tuhan, kasihanilah kami. 

P Kristus, kasihanilah kami. U Kristus, kasihanilah kami 

P Tuhan, kasihanilah kami. U Tuhan, kasihanilah kami. 

DOA PEMBUKA 

P Marilah kita berdoa (hening sejenak) 

  Allah Bapa Mahabijaksana, 
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  Putra-Mu yang telah naik ke Surga menjanjikan Roh Kudus 

 kepada para Rasul. Semoga kami pun Kaulimpahi rahmat Roh 

 Kudus agar kami Kauperkaya dengan aneka macam karunia 

 untuk mengabdi-Mu dan melayani sesama. Dengan 

 pengantaraan Tuhan kami, Yesus Kristus, Putra-Mu yang Hidup 

 dan Berkuasa bersama Dikau dalam persatuan Roh Kudus, Allah, 

 sepanjang segala masa. 

U Amin. 

BACAAN PERTAMA           Kis. 18:23-28 

Apolos membuktikan dari Kitab Suci,  bahwa Yesus adalah Mesias. 

L Bacaan dari Kisah Para Rasul: 

Paulus meninggalkan Korintus dan kembali ke kota Antiokhia di Siria. 

Setelah beberapa hari lamanya tinggal di Antiokhia, ia berangkat, dan 

menjelajahi seluruh tanah Galatia dan Frigia untuk meneguhkan hati 

semua murid. Sementara itu datanglah ke Efesus seorang Yahudi 

bernama Apolos, yang berasal dari Kota Aleksandria. Ia seorang yang 

fasih berbicara dan sangat mahir dalam soal-soal Kitab Suci. Ia telah 

menerima pengajaran dalam Jalan Tuhan. Dengan bersemangat ia 

berbicara dan dengan teliti ia mengajar tentang Yesus; tetapi ia hanya 

mengetahui baptisan Yohanes. Ia mulai mengajar dengan berani di 

rumah ibadat. Setelah Priskila dan Akwila mendengarnya, mereka 

membawa Apolos ke rumah mereka dan dengan teliti menjelaskan 

kepadanya Jalan Tuhan. 

 

Karena Apolos ingin menyeberang ke daerah Akhaya, saudara-saudara 

di Efesus mengirim surat kepada murid-murid di situ, supaya mereka 

menyambut dia. Setibanya di Akhaya, Apolos oleh kasih karunia Allah, 

menjadi seorang yang sangat berguna bagi orang-orang yang percaya. 

Sebab dengan tak jemu-jemunya ia membantah orang-orang Yahudi di 

muka umum dan membuktikan dari Kitab Suci bahwa Yesus adalah 

Mesias.  

Demikianlah Sabda Tuhan. 

U Syukur kepada Allah. 

MAZMUR TANGGAPAN          Mzm. 47: 2-3, 8-9, 10; R:8a 

Refren:  Allah adalah Raja seluruh bumi. 

Mazmur: 
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● Hai segala bangsa, bertepuk tanganlah,  

 elu-elukanlah Allah dengan sorak-sorai! 

 Sebab Tuhan, Yang Maha Tinggi, adalah dahsyat, 

 Raja agung atas seluruh bumi. 

● Sebab Allah adalah Raja seluruh bumi,  

 Bermazmurlah dengan lagu yang paling indah!   

 Allah merajai segala bangsa,  

 Di atas takhta-Nya yang kudus Ia bersemayam. 

● Para pemimpin bangsa-bangsa berdatangan  

bergabung dengan umat Allah Abraham. 

Sebab segala perisai di atas bumi adalah milik-Nya;  

sangat agunglah Dia! 

BAIT PENGANTAR INJIL             Yoh. 16:28 

S Alleluya.   U Alleluya. 

S Aku datang dari Bapa dan Aku datang ke dalam dunia; kini Aku 

 meninggalkan dunia lagi dan pergi kepada Bapa. 

U Alleluya. 

INJIL         Yoh. 16: 23b-28 

 Bapa mengasihi kamu,  

 karena kamu telah mengasihi Aku dan percaya. 

P Marilah kita bersama-sama mendengarkan Injil Suci menurut 

 Yohanes: 

U Dimuliakanlah Tuhan. 

 

P Dalam amanat perpisahan-Nya Yesus berkata kepada murid-

murid-Nya, “Aku berkata kepadamu: Sesungguhnya segala sesuatu yang 

kamu minta kepada Bapa, akan diberikan-Nya kepadamu dalam nama-

Ku. 

Sampai sekarang kamu belum meminta sesuatupun dalam nama-Ku. 

Mintalah maka kamu akan menerima, supaya penuhlah sukacitamu. 

Semuanya ini Kukatakan kepadamu dengan kiasan. Akan tiba saatnya 

Aku tidak lagi berkata-kata kepadamu dengan kiasan, tetapi terus terang 

memberitakan Bapa kepadamu. Pada hari itu kamu akan berdoa dalam 

nama-Ku. Dan tidak Kukatakan kepadamu, bahwa Aku meminta bagimu 
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kepada Bapa, sebab Bapa sendiri mengasihi kamu, karena kamu telah 

mengasihi Aku dan percaya bahwa Aku datang dari Allah. 

Aku datang dari Bapa dan Aku datang ke dalam dunia; kini Aku 

meninggalkan dunia lagi dan pergi kepada Bapa.”  

Demikianlah Sabda Tuhan. 

U Terpujilah Kristus.  

KHOTBAH/RENUNGAN 

Aku datang dari Bapa dan Aku datang ke dalam dunia; kini aku 

meninggalkan dunia lagi dan pergi kepada Bapa. Kita, berkat persatuan 

dengan Yesus dalam pembaptisan diangkat menjadi anak-anak Allah. 

Dengan demikian, kita tidak berasal dari dunia ini, melainkan dari Bapa, 

sebagaimana dengan Yesus yang telah memilih kita (bdk. Yoh 15:19b). 

Roh Kudus yang dicurahkan bagi kita saat pembaptisan menyatukan kita 

dengan Yesus dan menggabungkan kita dengan misi-Nya. Sebagai 

anggota dari Gereja, Tubuh Kristus, kita berjalan bersama Sang Kepala 

untuk menyatakan kasih karunia Allah kepada dunia. Paulus dalam 

dorongan Roh Kudus berkeliling untuk mengajar dan meneguhkan hati 

jemaat agar selalu ingat dan setia pada perutusan Gereja ini.  

DOA MOHON TUJUH KARUNIA ROH KUDUS (hlm. 6 ) 

BAPA KAMI 

P Atas petunjuk Penyelamat kita dan menurut ajaran Ilahi, maka 

 beranilah kita berdoa. 

P+U Bapa kami .... 

DOA PENUTUP 

P Marilah kita berdoa. (hening sejenak) 

 Allah, Bapa Maha Penyayang,  

 dengan merayakan Ekaristi suci kami mengenangkan wafat 

 dan kebangkitan Putra-Mu. Tambahkanlah kerinduan kami akan 

 Ekaristi. Semoga kami semakin bertumbuh dalam kasih dan 

 kelak kami pun Kausatukan bersama para kudus di Surga. 

 Dengan pengantaraan Kristus, Tuhan kami. 

U Amin. 
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MOHON BERKAT TUHAN 

P Saudara-Saudari terkasih, sebelum mengakhiri perayaan ini 

 marilah kita menundukkan kepala, memohon berkat Tuhan. 

P Semoga Tuhan memberkati kita, melindungi kita terhadap dosa 

 dan menghantar kita ke hidup yang kekal. 

 Sambil membuat Tanda Salib pada diri sendiri. 

 Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. 

U Amin. 

P Saudara sekalian Perayaan Sabda Novena Pentakosta hari ke-2 

 sudah selesai. Alleluya 

U Syukur kepada Allah. Alleluya 

PENGUTUSAN 

P Marilah pergi, kita diutus Tuhan untuk mewartakan Kabar 

 Gembira bagi banyak orang. 

PERARAKAN KELUAR: diiringi Nyanyian Penutup. 
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Minggu, 29 Mei 2022 

Hari Minggu Paskah VII 

Hari Minggu Komunikasi Sedunia ke-56: “DENGARKAN” 

Novena Pentakosta  

Hari ke-3: “Gereja Adalah Persekutuan Dalam Kristus dan 

Dengan Kristus” 

PERARAKAN MASUK:  

Nyanyian “Datanglah, ya Roh Pencipta”  PS. 565 (1-7)  / hlm. 5  

TANDA SALIB 

P Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. 

U Amin 

SALAM 

P Marilah kita mengagungkan nama Tuhan. 

U Sekarang dan selama-lamanya. 

PENGANTAR 

TOBAT 

P Saudara-Saudari, marilah menyesali dan mengakui bahwa kita 

 telah berdosa supaya kita siap mendengarkan Sabda Allah, 

 Terang dan Pedoman hidup kita. 

P+U Saya mengaku .... 

P Semoga Allah memandang dan memperhatikan kita. Semoga Ia 

 menunjukkan kerelaan hati-Nya serta memberikan 

 pengampunan dosa dan damai sejahtera kepada kita. 

U Amin. 

TUHAN KASIHANILAH KAMI 

P Tuhan, Kasihanilah kami. U Tuhan, kasihanilah kami. 

P Kristus, kasihanilah kami. U Kristus, kasihanilah kami 

P Tuhan, kasihanilah kami. U Tuhan, kasihanilah kami. 

 

MADAH KEMULIAAN 
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DOA PEMBUKA 

P Marilah kita berdoa. (hening sejenak) 

  Ya Allah, meskipun Putra-Mu telah bersatu dengan Dikau di 

 surga, kami percaya bahwa Ia senantiasa menyertai dan 

 mendoakan kami. Kami mohon, berkatilah kami agar dapat 

 selalu bersatu sebagai umat-Mu dan memuliakan nama-Mu. 

 Dengan pengantaraan Tuhan kami, Yesus Kristus, Putra-Mu yang 

 Hidup dan Berkuasa bersama Dikau dalam persatuan Roh 

 Kudus, Allah, sepanjang segala masa. 

U  Amin. 

BACAAN PERTAMA            Kis. 7: 55-60 

Aku melihat Anak Manusia berdiri di sebelah kanan Allah. 

L Bacaan dari Kisah Para Rasul: 

Diakon Stefanus, setelah ditangkap, dihadapkan kepada Mahkamah 

Agama Yahudi. Di situ Stefanus yang dipenuhi Roh Kudus, menatap ke 

langit. Ia melihat kemuliaan Allah, dan Yesus berdiri di sebelah kanan 

Allah. Maka ia berseru, - “Sungguh, aku melihat langit terbuka, dan Putra 

Manusia berdiri di sebelah kanan Allah!” 

Maka berteriak-teriaklah para anggota mahkamah, dan sambil menutup 

telinga, mereka serentak menyerbu Stefanus. Mereka menyeret dia ke 

luar kota, lalu melempari dia dengan batu. Dan saksi-saksi meletakkan 

mantol mereka di depan kaki seorang muda bernama Saulus. 

Sementara dilempari batu, Stefanus berdoa, -  “Ya Tuhan Yesus, 

terimalah rohku!” - Dan sambil berlutut, Stefanus berseru dengan suara 

nyaring, - “Tuhan, janganlah tanggungkan dosa ini kepada mereka!” - 

Dengan perkataan itu meninggallah Stefanus. 

Demikianlah Sabda Tuhan. 

U Syukur kepada Allah. 

MAZMUR TANGGAPAN                Mzm. 16: 1-2a, 5, 7-8, 9-10, 11 

Refren:  Tuhan adalah Raja. 

  Ia Maha Tinggi di atas seluruh bumi. 

Mazmur: 

● Tuhan adalah Raja.  

Biarlah bumi bersorak-sorai, 

biarlah banyak pulau bersukacita!  

Keadilan dan hukum adalah tumpuan takhta-Nya.  
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● Langit memberitakan keadilan-Nya  

dan segala bangsa melihat kemuliaan-Nya. 

Segala dewata sujud menyembah-Nya.  

● Sebab, ya Tuhan, 

Engkaulah Yang Maha Tinggi di atas seluruh bumi,  

Engkau sangat dimuliakan di atas segala dewata.  

BACAAN KEDUA                Why. 22:12-14,16-17,20 

Datanglah Tuhan Yesus! 
 

L Bacaan dari Kitab Wahyu: 

Aku, Yohanes, mendengar suara yang berkata kepadaku, -

“Sesungguhnya aku datang segera, dan Aku membawa upah untuk 

membalas setiap orang menurut perbuatannya. Aku adalah Alfa dan 

Omega, Yang Pertama dan Yang Terkemudian, Yang Awal dan Yang 

Akhir.” 
 

Berbahagialah mereka yang membasuh jubahnya. Mereka akan 

memperoleh hak atas pohon-pohon kehidupan dan masuk melalui pintu-

pintu gerbang ke dalam kota yang turun dari surga, dari Allah. Aku 

mendengar pula suara yang berkata, - “Aku, Yesus, telah mengutus 

malaikat-Ku untuk memberi kesaksian tentang semuanya ini kepadamu 

bagi jemaat-jemaat. Aku adalah Tunas, yaitu keturunan Daud, bintang 

timur yang gilang gemilang.” 
 

Roh dan pengantin perempuan itu berkata, - “Marilah!” -  Dan siapa saja 

yang mendengarnya, hendaknya ia berkata, - “Marilah!” - Siapa saja yang 

haus, hendaklah ia datang, dan siapa saja yang mau, hendaklah ia 

mengambil air kehidupan dengan cuma-cuma!” Ia yang memberi 

kesaksian tentang semuanya ini berfirman, - “Ya, Aku datang segera!” 

Amin, datanglah, Tuhan Yesus! 

Demikianlah Sabda Tuhan. 

U Syukur kepada Allah. 

BAIT PENGANTAR INJIL          lih. Yoh 14:18 

S Alleluya   U Alleluya 

S Aku tidak akan meninggalkan kamu sebagai yatim piatu,   

 Aku akan datang kembali kepadamu,  

 dan hatimu akan bersukacita. 

 U Alleluya 
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INJIL                                  Yoh. 17:20-26 

 Supaya mereka sempurna menjadi satu. 
 

P Marilah kita bersama-sama mendengarkan Injil Suci menurut 

 Yohanes: 

U Dimuliakanlah Tuhan. 
 

P Dalam perjamuan malam terakhir, Yesus menengadah ke langit 

dan berdoa bagi para pengikut-Nya: - “Bapa yang kudus, bukan untuk 

mereka ini saja Aku berdoa, tetapi juga untuk orang-orang yang percaya 

kepada-Ku melalui pemberitaan mereka; supaya mereka semua menjadi 

satu, sama seperti Engkau, ya Bapa, di dalam Aku, dan Aku di dalam 

Engkau,  

agar mereka juga di dalam Kita, supaya dunia percaya bahwa Engkaulah 

yang telah mengutus Aku.  
 

Aku telah memberikan kepada mereka kemuliaan yang Engkau berikan 

kepada-Ku, supaya mereka menjadi satu, sama seperti Kita adalah satu: 

Aku di dalam mereka dan Engkau di dalam Aku, supaya mereka menjadi 

satu dengan sempurna, agar dunia tahu bahwa Engkau yang telah 

mengutus Aku, dan bahwa Engkau mengasihi mereka, sama seperti 

Engkau mengasihi Aku. 
 

Ya Bapa yang adil, 

memang dunia tidak mengenal Engkau, tetapi Aku mengenal Engkau, 

dan mereka ini tahu bahwa Engkaulah yang telah mengutus Aku. Aku pun 

telah memberitahukan nama-Mu kepada mereka, dan Aku akan 

memberitahukannya, supaya kasih yang Engkau berikan kepada-Ku ada 

di dalam mereka dan Aku di dalam mereka.” 

Demikianlah Sabda Tuhan. 

U Terpujilah Kristus. 

KHOTBAH/RENUNGAN 
„Bapa yang Kudus, bukan untuk mereka ini saja aku berdoa, tetapi juga 

untuk orang-orang yang percaya kepada-Ku melalui pemberitaan 

mereka; supaya mereka semua menjadi satu, sama seperti Engkau ya 

Bapa di dalam Aku dan aku di dalam Dikau” (Yoh 17:20). Demikianlah 

bunyi doa Yesus bagi persekutuan kita, Gereja yang adalah Tubuh Mistik-

Nya sendiri. Doa ini kiranya selalu menyertai peziarahan dan perutusan 

kita di dunia. Dengan ini, kita selalu diingatkan untuk menyatukan segala 

pikiran, perkataan dan perbuatan kita dalam Yesus, Sang Kepala Gereja. 
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Kesadaran ini memampukan kita untuk setia mengikuti Yesus dan 

memaknai hidup kita dalam kesatuan dengan perutusan-Nya. Stefanus 

dimampukan Yesus untuk mengorbankan diri-Nya demi kebenaran. Ia 

menyatukan penderitaannya dengan penderitaan Yesus sendiri. Bahkan 

ia dimampukan untuk mengikuti jalan kematian Yesus. Berbahagialah 

yang membasuh jubahnya. Mereka akan memperoleh hak atas pohon-

pohon kehidupan dan masuk melalui pintu-pintu gerbang ke dalam kota 

yang turun dari surga, dari Allah (Why 22:14).  

SYAHADAT 

DOA MOHON TUJUH KARUNIA ROH KUDUS (hlm. 6) 

DOA UMAT 
P Yesus telah berjanji bahwa Bapa akan memberikan Roh Kudus 

 kepada mereka yang meminta kepada-Nya. Maka, marilah kita 

 berdoa dengan penuh kepercayaan kepada Allah, Bapa kita. 

L Bagi Bapa Suci dan Para Uskup. 

 Semoga Bapa menganugerahkan Roh Kebijaksanaan dan 

 Kekuatan kepada Bapa Suci dan Para Uskup. Semoga mereka 

 tersentuh oleh Roh sehingga memimpin umat beriman dengan 

 penuh semangat untuk membebaskan, membina dan membarui. 

 Marilah kita mohon. 

U Utuslah Roh Kudus-Mu, ya Tuhan, memenuhi hati umat-Mu. 

L Bagi para pemimpin dunia.  

 Semoga Bapa menganugerahkan Roh Nasihat dan Kekuatan 

 kepada para pemimpin dunia. Semoga mereka diterangi oleh 

 Roh sehingga memakai kekuasaan dan pengaruh mereka demi 

 kesejahteraan manusia.  Marilah kita mohon. 

L Bagi saudara-saudari kita yang sedang mengalami kesulitan 

 dalam hidup. 

 Semoga Bapa menganugerahkan Roh Penghiburan dan Harapan 

 kepada saudara-saudari kita yang dalam kesulitan. Semoga 

 berkat hiburan Roh mereka berani meneruskan perjalanan 

 hidupnya walaupun dirundung kesusahan dan ketidakpastian. 

 Marilah kita mohon. 

L Bagi kita semua di sini. 
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 Semoga Bapa mencurahkan anugerah-anugerah Roh Kudus atas 

 kita semua. Semoga Roh Kudus tinggal dalam diri kita sehingga 

 kita ikut membangun Gereja dan masyarakat menurut bakat-

 bakat yang telah Bapa berikan kepada kita masing-masing. 

 Marilah kita mohon.  

P Ya Allah, curahkanlah anugerah-anugerah Roh Kudus atas 

 seluruh umat yang percaya kepada-Mu. Bantulah kami dengan 

 kasih-Mu agar mendapat bagian dalam kebahagiaan yang tak 

 pernah akan musnah sepanjang masa. Dengan pengantaraan 

 Kristus, Tuhan kami.  

U Amin. 

BAPA KAMI 

P Atas petunjuk Penyelamat kita dan menurut ajaran Ilahi, maka 

 beranilah kita berdoa. 

P+U Bapa kami .... 

DOA PENUTUP 

P Marilah kita berdoa. 

 Ya Allah, semoga Sakramen Ekaristi yang kami rindukan senantiasa 

memberi kekuatan kepada kami untuk berani bersaksi atas 

kebangkitan Putra-Mu dan kenaikan-Nya ke Surga. Semoga, kami 

senantiasa menantikan kedatangan Roh Kudus yang dijanjikan-Nya 

dengan setia. Sebab Dialah Tuhan, Pengantara kami. 

U Amin. 

MOHON BERKAT TUHAN 

P Saudara-Saudari terkasih, sebelum mengakhiri perayaan ini 

 marilah kita menundukkan kepala, memohon berkat Tuhan. 

P Semoga Tuhan memberkati kita, melindungi kita terhadap dosa 

 dan menghantar kita ke hidup yang kekal. 

Sambil membuat Tanda Salib pada diri sendiri. 

 Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. 

U Amin. 

P Saudara sekalian Perayaan Sabda Novena Pentakosta hari ke-3 

 sudah selesai. Alleluya 

U Syukur kepada Allah. Alleluya 
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PENGUTUSAN 

P Marilah pergi, kita diutus Tuhan untuk mewartakan Kabar 

 Gembira bagi banyak orang. 

PERARAKAN KELUAR: diiringi nyanyian 
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Senin, 30 Mei 2022 

Hari Biasa Pekan VII Paskah 

Novena Pentakosta  

Hari ke-4: “Yesus Guru Gereja Yang Partisipatif” 

 

PERARAKAN MASUK:  

Nyanyian “Datanglah, ya Roh Pencipta”  PS. 565 (1-7)  / hlm. 5 

TANDA SALIB 

P Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. 

U Amin 

SALAM 

P Marilah kita mengagungkan nama Tuhan. 

U Sekarang dan selama-lamanya. 

PENGANTAR 

TOBAT 

P Saudara-Saudari, marilah menyesali dan mengakui bahwa kita 

 telah berdosa supaya kita siap mendengarkan Sabda Allah, 

 Terang dan Pedoman hidup kita. 

P+U Saya mengaku .... 

P Semoga Allah memandang dan memperhatikan kita. Semoga Ia 

 menunjukkan kerelaan hati-Nya serta memberikan 

 pengampunan dosa dan damai sejahtera kepada kita. 

U Amin. 

TUHAN KASIHANILAH KAMI 

P Tuhan, Kasihanilah kami. U Tuhan, kasihanilah kami. 

P Kristus, kasihanilah kami. U Kristus, kasihanilah kami 

P Tuhan, kasihanilah kami. U Tuhan, kasihanilah kami. 

DOA PEMBUKA 

P Marilah kita berdoa. (hening sejenak) 

 Allah Bapa yang Mahakudus, kami bersyukur atas rahmat 

 kebangkitan Putra-Mu Curahkanlah Roh Kudus-Mu atas kami 
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 agar kami mematuhi kehendak-Mu dengan setia dan 

 mengamalkannya dalam hidup yang suci. Dengan pengantaraan 

 Tuhan kami, Yesus Kristus, Putra-Mu, yang Hidup dan Berkuasa 

 bersama Dikau dalam persatuan Roh Kudus, Allah, sepanjang 

 segala masa. 

U Amin. 

BACAAN PERTAMA            Kis. 19: 1-8 

Sudahkah kamu menerima Roh Kudus, ketika kamu menjadi percaya? 

 

L Bacaan dari Kisah Para Rasul: 
 

Ketika Apolos masih berada di kota Korintus, Paulus sudah menjelajah 

daerah-daerah pedalaman Asia, dan tiba di Efesus. Di situ didapatinya 

beberapa orang murid.Katanya kepada mereka, - “Sudahkah kamu 

menerima Roh Kudus, ketika kamu menjadi percaya?” - Akan tetapi 

mereka menjawab dia, - “Belum, bahkan kami belum pernah mendengar,  

bahwa ada Roh Kudus.” - Lalu kata Paulus kepada mereka, - “Kalau 

begitu dengan baptisan manakah kamu telah dibaptis?” - Jawab mereka, 

“Dengan baptisan Yohanes.” - Kata Paulus - “Baptisan Yohanes adalah 

baptisan tobat, dan Yohanes sendiri berkata kepada orang banyak, 

bahwa mereka harus percaya kepada Dia yang datang kemudian 

daripadanya, yaitu Yesus.” 

Ketika mendengar hal itu, mereka memberi diri dibaptis dalam nama 

Tuhan Yesus. Dan ketika Paulus menumpangkan tangan di atas mereka,  

turunlah Roh Kudus ke atas mereka, dan mulailah mereka berkata-kata 

dalam bahasa roh dan bernubuat. Jumlah mereka adalah kira-kira dua 

belas orang. 

Selama tiga bulan Paulus mengunjungi rumah ibadat di situ dan 

mengajar dengan berani. Lewat pemberitaannya ia berusaha 

meyakinkan mereka tentang Kerajaan Allah.  

Demikianlah Sabda Tuhan. 

U Syukur kepada Allah 

MAZMUR TANGGAPAN            Mzm. 68: 2-3, 4-5ac, 6-7b; R: 33a 

Refren  Hai kerajaan-kerajaan, menyanyilah bagi Allah. 

Mazmur: 

● Allah bangkit, maka terseraklah musuh-musuh-Nya,  

orang-orang yang membenci Dia melarikan diri dari hadapan-Nya.  

Seperti asap hilang tertiup,  
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seperti lilin meleleh di depan api,  

demikianlah orang-orang fasik binasa di hadapan Allah. 

● Tetapi orang-orang benar bersukacita,  

mereka beria-ria di hadapan Allah,  

bergembira dan bersukaria.  

Bernyanyilah bagi Allah, bermazmurlah bagi nama-Nya!  

Nama-Nya ialah Tuhan! 

● Bapa bagi anak yatim dan pelindung bagi para janda,  

itulah Allah di kediaman-Nya yang kudus;  

Allah memberi tempat tinggal  

kepada orang-orang sebatang kara,  

Ia mengeluarkan orang-orang tahanan,  

sehingga mereka bahagia. 

BAIT PENGANTAR INJIL        Kol. 3:1 

S Alleluya   U Alleluya 

S Kalau kamu dibangkitkan bersama dengan Kristus, carilah 

 perkara yang di atas,  di mana Kristus ada, duduk di sebelah 

 kanan Allah. 

U Alleluya 

INJIL                      Yoh. 16:29-33 

 Kuatkanlah hatimu, Aku telah mengalahkan dunia. 
 

P Marilah kita bersama-sama mendengarkan Injil Suci menurut 

 Yohanes: 

U Dimuliakanlah Tuhan. 
 

P Dalam amanat perpisahan-Nya Yesus berkata bahwa akan tiba 

saat-Nya bahwa Ia tidak lagi berbicara dengan memakai kiasan. Maka 

para murid berkata kepada Yesus, - “Lihat sekarang Engkau berkata-kata 

terus terang dan Engkau tidak memakai kiasan. Sekarang kami tahu, 

bahwa Engkau mengetahui segala sesuatu dan tidak perlu orang 

bertanya kepada-Mu. Karena itu kami percaya, bahwa Engkau datang 

dari Allah.” 

Jawab Yesus kepada mereka, “Percayakah kamu sekarang? Lihat, 

saatnya datang, bahkan sudah datang, bahwa kamu dicerai-beraikan, 

masing-masing ke tempatnya sendiri dan kamu meninggalkan Aku 

seorang diri. Namun Aku tidak seorang diri, sebab Bapa menyertai Aku. 

Semuanya itu Kukatakan kepadamu, supaya kamu beroleh damai 

sejahtera dalam Aku. Dalam dunia kamu menderita penganiayaan, tetapi 

kuatkanlah hatimu, Aku telah mengalahkan dunia.”  
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Demikianlah Sabda Tuhan. 

U Terpujilah Kristus. 

KHOTBAH/RENUNGAN 

„Semuanya itu kukatakan kepadamu, supaya kamu beroleh damai 

sejahtera dalam Aku (Yoh. 33a).“ Yesus berkata terus-terang kepada 

murid-murid-Nya. Tidak lagi dengan kiasan. Yesus mengajar mereka 

supaya mereka percaya bahwa Bapa senantiasa menyertai Yesus. 

Demikianlah Yesus juga akan selalu menyertai muri-murid-Nya. 

Sekalipun mereka akan dicerai-beraikan oleh dunia; tampaknya berjalan 

sendirian dalam perutusannya, Yesus senantiasa menyertai mereka. 

Para murid tidak perlu takut akan dunia, sebab Yesus telah 

mengalahkannya. Roh Kudus yang dicurahkan kepada para anggota baru 

Gereja senantiasa menyertai dan menguatkan mereka untuk selalu ingat 

akan pengajaran Yesus dan berpartisipasi di dalam misi-Nya di dunia.    

DOA MOHON TUJUH KARUNIA ROH KUDUS (hlm. 6) 

BAPA KAMI 

P Atas petunjuk Penyelamat kita dan menurut ajaran Ilahi, maka 

 beranilah kita berdoa. 

P+U Bapa kami .... 

DOA PENUTUP 

P Marilah kita berdoa. (hening sejenak) 

 Allah Bapa Mahasetia, 

 Engkau telah memperkenankan kami menyantap Sabda-Mu. 

 Semoga kami setia menaati perintah-Mu dalam membangun 

 dunia ini menuju kepenuhan kehendak-Mu. Dengan 

 pengantaraan Kristus Tuhan kami. 

U Amin. 

MOHON BERKAT TUHAN 

P Saudara-Saudari terkasih, sebelum mengakhiri perayaan ini 

 marilah kita menundukkan kepala, memohon berkat Tuhan. 

P Semoga Tuhan memberkati kita, melindungi kita terhadap dosa 

 dan menghantar kita ke hidup yang kekal. 

 Sambil membuat Tanda Salib pada diri sendiri. 
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 Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. 

U Amin. 

P Saudara sekalian Perayaan Sabda Novena Pentakosta hari ke-4 

 sudah selesai. Alleluya 

U Syukur kepada Allah. Alleluya 

PENGUTUSAN 

P Marilah pergi, kita diutus Tuhan untuk mewartakan Kabar 

 Gembira bagi banyak orang. 

PERARAKAN KELUAR: Diiringi nyanyian. 
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Selasa, 31 Mei 2022 

Pesta Santa Perawan Maria Mengunjungi Elisabet 

Novena Pentakosta  

Hari ke-5: “Bunda Maria Teladan Gereja Misioner” 

 

PERARAKAN MASUK:  

Nyanyian “Datanglah, ya Roh Pencipta”  PS. 565 (1-7)  / hlm. 5 

TANDA SALIB 

P Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. 

U Amin 

SALAM 

P Marilah kita mengagungkan nama Tuhan. 

U Sekarang dan selama-lamanya. 

PENGANTAR 

P Pesta Santa Perawan Maria Mengunjungi Elisabet menutup 

rangkaian devosi kepada Bunda Maria yang secara khusus 

diadakan pada bulan Mei ini. Pesta ini sudah dirayakan dalam 

liturgi Gereja Romawi sejak abad VI dan Paus Urbanus VI 

ditegaskan sebagai perayaan seluruh Gereja. Adapun yang 

menjadi inti pokok dari perayaan ini adalah Gereja, seraya 

merayakan kunjungan kasih dan pelayanan Maria kepada 

Elisabet, juga mengaktualkan kunjungan Tuhan kepada Gereja-

Nya untuk menjadikan kita masing-masing sebagai “pembawa” 

Kristus dalam kehidupan sehari-hari. 

TOBAT 

P Saudara-Saudari, marilah menyesali dan mengakui bahwa kita 

 telah berdosa supaya kita siap mendengarkan Sabda Allah, 

 Terang dan Pedoman hidup kita. 

P+U Saya mengaku .... 

P Semoga Allah memandang dan memperhatikan kita. Semoga Ia 

 menunjukkan kerelaan hati-Nya serta memberikan 

 pengampunan dosa dan damai sejahtera kepada kita. 

U Amin. 
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TUHAN KASIHANILAH KAMI 

P Tuhan, Kasihanilah kami. U Tuhan, kasihanilah kami. 

P Kristus, kasihanilah kami. U Kristus, kasihanilah kami 

P Tuhan, kasihanilah kami. U Tuhan, kasihanilah kami. 

MADAH KEMULIAAN 

DOA PEMBUKA 

P   Marilah kita berdoa.  (hening sejenak) 

Allah, Bapa yang Mahakuasa, Engkau telah mengilhami Santa 

Perawan Maria, yang sedang mengandung Putra-Mu, untuk 

mengunjungi Elisabet. Semoga kami pun mengikuti bisikan Roh 

Kudus dan bersama Maria selalu memuliakan Dikau. Dengan 

pengantaraan Tuhan kami, Yesus Kristus, Putra-Mu yang Hidup 

dan Berkuasa bersama Dikau dalam persatuan Roh Kudus, Allah, 

sepanjang segala masa. 

U  Amin. 
 

BACAAN PERTAMA                      Zef. 3:14-18a 

 Tuhan, Raja Israel, ada di tengah-tengahmu. 
 

L Bacaan dari Nubuat Zefanya: 

Bersorak-sorailah, hai putri Sion, bergembiralah, hai Israel! Bersukacita 

dan beria-rialah dengan segenap hati, hai putri Yerusalem! Tuhan telah 

menyingkirkan hukuman yang dijatuhkan atasmu, Ia telah menebas 

binasa musuh-musuhmu. Raja Israel, yakni Tuhan, ada di tengah-

tengahmu; engkau tidak akan takut lagi kepada malapetaka. 

Pada hari itu akan dikatakan kepada Yerusalem, “Janganlah takut, hai 

Sion! Janganlah tanganmu menjadi lunglai! Tuhan Allahmu ada di tengah-

tengahmu sebagai pahlawan yang memberi kemenangan. Ia bersukaria 

karena engkau, Ia membarui engkau dalam kasih-Nya, dan Ia bersorak 

gembira karena engkau seperti pada hari pertemuan raya.” 

Demikianlah Sabda Tuhan. 

U  Syukur kepada Allah. 

 

MAZMUR TANGGAPAN                               Yes. 12:2-3.4bcd.5-6; R:6b 

Refren : Agunglah di tengah-tengahmu: Yang Kudus, Allah  

  Israel. 
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Kidung: : 

● Sungguh, Allah itu keselamatanku;  

aku percaya dengan tidak gemetar; 

sebab Tuhan Allah itu kekuatan dan mazmurku, 

ia telah menjadi keselamatanku. 

● Maka kamu akan menimba air dengan kegirangan  

dari mata air keselamatan. 

● Bersyukurlah kepada Tuhan, panggillah nama-Nya,  

beritakanlah karya-Nya di antara bangsa-bangsa,  

masyhurkanlah bahwa nama-Nya tinggi luhur! 

● Bermazmurlah bagi Tuhan, sebab mulialah karya-Nya;  

baiklah hal ini diketahui di seluruh bumi! 

Berserulah dan bersorak-sorailah, hai penduduk Sion,  

sebab Yang Mahakudus, Allah Israel, agung di tengah-

tengahmu! 

BAIT PENGANTAR INJIL                                                     Luk. 1:45 

S Alleluya    U  Alleluya  

S Berbahagialah dia yang telah percaya,  

 sebab firman Tuhan yang dikatakan kepadanya akan terlaksana. 

U  Alleluya 
 

INJIL                                Luk. 1:39-56  

 Siapakah aku ini Sampai ibu Tuhanku datang mengunjungi aku? 
 

P Marilah kita bersama-sama mendengarkan Injil Suci menurut 

 Lukas: 

U Dimuliakanlah Tuhan. 
  

P Beberapa waktu sesudah kedatangan Malaikat Gabriel, 

bergegaslah Maria ke pegunungan menuju sebuah kota di wilayah 

Yehuda. Ia masuk ke rumah Zakharia dan memberi salam kepada 

Elisabet. 
 

Ketika Elisabet mendengar salam Maria, melonjaklah anak yang di dalam 

rahimnya, dan Elisabet pun penuh dengan Roh Kudus, lalu berseru 

dengan suara nyaring, “Diberkatilah engkau di antara semua wanita, dan 

diberkatilah buah rahimmu. Siapakah aku ini sampai ibu Tuhanku datang 

mengunjungi aku? Sebab sesungguhnya, ketika salammu sampai 

kepada telingaku, anak yang di dalam rahimku melonjak kegirangan. 
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Sungguh, berbahagialah dia yang telah percaya, sebab firman Tuhan 

yang dikatakan kepadanya akan terlaksana.” 
 

Lalu kata Maria,  

“Jiwaku memuliakan Tuhan, dan hatiku bergembira karena Allah, Juru 

Selamatku, sebab Ia telah memperhatikan kerendahan hamba-Nya. 

Sesungguhnya, mulai sekarang segala keturunan akan menyebut aku 

berbahagia, karena Yang Mahakuasa telah melakukan perbuatan-

perbuatan besar kepadaku, dan nama-Nya adalah kudus. 

Rahmat-Nya turun-temurun atas orang yang takut akan Dia.  

Ia memperlihatkan kuasa-Nya dengan perbuatan tangan-Nya, dan 

mencerai-beraikan orang-orang yang congkak hatinya; Ia menurunkan 

orang-orang yang berkuasa dari takhtanya, dan meninggikan orang-orang 

yang rendah; Ia melimpahkan segala yang baik kepada orang yang lapar,  

dan menyuruh orang yang kaya pergi dengan tangan hampa; 

Ia menolong Israel, hamba-Nya, karena Ia mengingat rahmat-Nya, seperti 

yang dijanjikan-Nya kepada nenek moyang kita, kepada Abraham dan 

keturunannya untuk selama-lamanya.” 
 

Kira-kira tiga bulan lamanya Maria tinggal bersama dengan Elisabet, lalu 

pulang ke rumahnya. 

Demikianlah Sabda Tuhan. 

U  Terpujilah Kristus. 

KHOTBAH/RENUNGAN 

“Diberkatilah engkau di antara semua wanita dan diberkatilah buah 

rahimmu. Siapakah aku ini sampai ibu Tuhanku datang mengunjungi 

aku?” Kunjungan Maria kepada Elisabeth merupakan sebuah teladan 

misi. Digerakkan oleh Roh Kudus, Maria menempuh perjalanan jauh 

untuk menjumpai saudarinya. Pertemuan ini sungguh menguatkan 

Elisabeth dan mengingatkan dia pada panggilannya untuk selalu 

memuliakan Tuhan dalam hidupnya. Maria yang menerima salam inipun 

mengidungkan nyanyian pujian bagi Tuhan yang selalu memperhatikan 

orang beriman yang takut akan Tuhan. Misi adalah gerakan Roh Kudus. 

Gereja memiliki sifat misioner karena Roh Kudus yang berkarya di 

dalamnya. Seperti bunda Maria, kita sekalian para anggota Gereja 

diundang untuk menajamkan mata hati dalam mendengarkan bimbingan 

Roh Kudus dalam pelaksanaan karya misi ini. Misi Gereja sama dengan 

misi bunda Maria yakni untuk menyampaikan kabar sukacita kepada 
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dunia bahwa “Tuhan Allahmu ada di tengah-tengahmu, sebagai 

pahlawan yang memberikan kemenangan (Zef 3:17a).” 

DOA MOHON TUJUH KARUNIA ROH KUDUS (hlm. 6) 

BAPA KAMI 

P Atas petunjuk Penyelamat kita dan menurut ajaran Ilahi, maka 

 beranilah kita berdoa. 

P+U Bapa kami .... 

DOA PENUTUP 

I  Marilah  kita berdoa. (hening sejenak) 

Allah Bapa Mahabaik,  

Engkau telah melakukan perbuatan-perbuatan besar bagi umat-

Mu. Semoga dalam perayaan Sabda ini kami pun dengan 

gembira menyambut Putra-Mu yang sewaktu masih tersembunyi 

dalam rahim ibu-Nya disambut dengan sukacita oleh Yohanes. 

Berkatilah hidup kami agar menjadi tanda kehadiran Yesus 

Kristus, Putra-Mu sampai kami Kaupersatukan dalam kehidupan 

abadi. Dengan pengantaraan Kristus, Tuhan kami. 

U Amin. 

MOHON BERKAT TUHAN 

P Saudara-Saudari terkasih, sebelum mengakhiri perayaan ini 

 marilah kita menundukkan kepala, memohon berkat Tuhan. 

P Semoga Tuhan memberkati kita, melindungi kita terhadap dosa 

 dan menghantar kita ke hidup yang kekal. 

 Sambil membuat Tanda Salib pada diri sendiri. 

 Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. 

U Amin. 

P Saudara sekalian Perayaan Sabda Novena Pentakosta hari ke-5 

 sudah selesai. Alleluya 

U Syukur kepada Allah. Alleluya 

PENGUTUSAN 

P Marilah pergi, kita diutus Tuhan untuk mewartakan Kabar 

 Gembira bagi banyak orang. 

PERARAKAN KELUAR: diiringi nyanyian. 
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Rabu, 01 Juni 2022 

Peringatan Wajib Santo Yustinus, Martir 

Novena Pentakosta  

Hari ke-6: “Memelihara Gereja Dalam Kebenaran Menuju 

Kekudusan” 

 

PERARAKAN MASUK:  

Nyanyian “Datanglah, ya Roh Pencipta”  PS. 565 (1-7)  / hlm. 5 

TANDA SALIB 

P Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. 

U Amin 

SALAM 

P Marilah kita mengagungkan nama Tuhan. 

U Sekarang dan selama-lamanya. 

PENGANTAR 

I Yustinus, seorang filosof dan pemikir kristiani yang besar, lahir di 

 Flavia Neapolis sekarang Nablus), pada awal abad II, dari sebuah 

 keluarga tidak beriman. Setelah matang dalam belajar filsafat 

 dan Kitab Suci Kristiani, sekitar tahun 130, Yustinus menjadi 

 pengikut Kristus. Kemudian, ia pergi ke Roma dan menjadi 

 seorang pengajar sekaligus pewarta iman kristiani. Ia merupakan 

 pemikir kristiani pertama yang menggunakan filsafat untuk 

 menjelaskan dan membela iman akan Kristus. Ia mengajarkan 

 bahwa, baik para filsuf maupun para nabi menyampaikan 

 pengajaran yang diinspirasi oleh Logos Sang Sabda), dan pada 

 akhirnya Logos itu menjelma menjadi manusia Yesus Kristus 

 (Yoh. 1: 1. 14). Karena penghayatan, pengajaran, dan 

 pembelaannya terhadap iman kristiani ini, Yustinus akhirnya 

 dibunuh sebagai martir pada masa pemerintahan Kaisar Markus 

 Aurelius, sekitar tahun 169. 

TOBAT 

P Saudara-Saudari, marilah menyesali dan mengakui bahwa kita 

 telah berdosa supaya kita siap mendengarkan Sabda Allah, 

 Terang dan Pedoman hidup kita. 
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P+U Saya mengaku .... 

P Semoga Allah memandang dan memperhatikan kita. Semoga Ia 

 menunjukkan kerelaan hati-Nya serta memberikan 

 pengampunan dosa dan damai sejahtera kepada kita. 

U Amin. 

TUHAN KASIHANILAH KAMI 

P Tuhan, Kasihanilah kami. U Tuhan, kasihanilah kami. 

P Kristus, kasihanilah kami. U Kristus, kasihanilah kami 

P Tuhan, kasihanilah kami. U Tuhan, kasihanilah kami. 

DOA PEMBUKA 

P Marilah kita berdoa. (hening sejenak) 

Allah Bapa, Mahabijaksana,  

Melalui salib yang dianggap kebodohan oleh orang-orang yang 

tidak beriman, secara mengagumkan Engkau telah 

menganugerahkan kepada Santo Yustinus, martir-Mu, 

pengetahuan yang mendalam mengenai misteri Kristus. Semoga 

berkat doanya, tipu muslihat ajaran sesat dijauhkan dari kami, 

dan kami diteguhkan dalam pengakuan iman yang benar. 

Dengan pengantaraan Tuhan kami, Yesus Kristus, Putra-Mu yang 

Hidup dan Berkuasa bersama Dikau dalam persatuan Roh 

Kudus, Allah, sepanjang segala masa. 

U  Amin. 

BACAAN PERTAMA                                 Kis. 20:28-38 

Aku menyerahkan kamu kepada Tuhan yang berkuasa membangun 

kamu dan menganugerahkan kepada kamu suatu bagian yang telah 

ditentukan. 
 

L Bacaan dari Kisah Para Rasul: 

Dalam perpisahan dengan para penatua jemaat dari Efesus, Paulus 

berkata: “Jagalah dirimu dan jagalah seluruh kawanan, karena kamulah 

yang ditetapkan Roh Kudus menjadi penilik untuk menggembalakan 

jemaat Allah yang diperoleh-Nya dengan darah Anak-Nya sendiri. Aku 

tahu, bahwa sesudah aku pergi, serigala-serigala yang ganas akan 

masuk ke tengah-tengah kamu dan tidak akan menyayangkan kawanan 

itu. Bahkan dari antara kamu sendiri akan muncul beberapa orang, yang 

dengan ajaran palsu berusaha menarik murid-murid dari jalan yang 

benar supaya mengikut mereka. 
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Sebab itu berjaga-jagalah dan ingatlah , bahwa aku tiga tahun lamanya, 

siang malam, dengan tiada henti-hentinya menasihati kamu masing-

masing dengan mencucurkan air mata. Dan sekarang aku menyerahkan 

kamu kepada Tuhan dan kepada firman kasih karunia-Nya, yang 

berkuasa membangun kamu dan berkuasa pula menganugerahkan 

kepada kamu bagian yang ditentukan bagi semua orang yang telah 

dikuduskan. 

Perak atau emas atau pakaian tidak pernah aku ingini dari siapapun 

juga. Kamu sendiri tahu, bahwa dengan tanganku sendiri aku telah 

bekerja untuk memenuhi keperluanku dan keperluan kawan-kawan 

seperjalananku.  

Dalam segala sesuatu telah kuberikan contoh kepada kamu, bahwa 

dengan bekerja demikian kita harus membantu orang-orang yang lemah 

dan harus mengingat perkataan Tuhan Yesus, sebab Ia sendiri telah 

mengatakan: Adalah lebih berbahagia memberi daripada menerima.” 

Sesudah mengucapkan kata-kata itu, Paulus berlutut dan berdoa 

bersama-sama dengan mereka semua. Maka menangislah mereka 

semua tersedu-sedu, dan sambil memeluk Paulus, mereka berulang-

ulang mencium dia. Mereka sangat berdukacita, terlebih-lebih karena 

Paulus katakan, bahwa mereka tidak akan melihat mukanya lagi. Lalu 

mereka mengantar dia ke kapal. 

Demikianlah Sabda Tuhan. 

U Syukur kepada Allah. 

MAZMUR TANGGAPAN        Mzm 68: 29-30, 33-35a, 35b-36c; R: 33a 

Refren:  Hai kerajaan-kerajaan bumi, menyanyilah bagi Allah! 

Mazmur: 

● Kerahkanlah kekuatan-Mu, ya Allah,  

tunjukkanlah kekuatan-Mu ya, Allah,  

Engkau yang telah bertindak bagi kami.  

Demi bait-Mu di Yerusalem  

raja-raja menyampaikan persembahan kepada-Mu. 

● Hai kerajaan-kerajaan bumi, menyanyilah bagi Allah, 

bermazmurlah bagi Tuhan,  

bagi Dia yang berkendaraan melintasi langit purbakala. 

Perhatikanlah,  

Ia memperdengarkan suara, suara-Nya yang dahsyat!  

Akuilah kekuatan Allah. 

● Kemegahan-Nya ada di atas Israel,  

Kekuatan-Nya di dalam awan-awan.  
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Terpujilah Allah! 

BAIT PENGANTAR INJIL          Yoh. 

17:17b.a. 

S Alleluya   U Alleluya 

S Firman-Mu, ya Tuhan, adalah kebenaran. Kuduskanlah kami 

 dalam kebenaran. 

U Alleluya 

INJIL                          Yoh. 17:11b-19 

Supaya mereka menjadi satu sama seperti Kita.. 

P Marilah kita bersama-sama mendengarkan Injil Suci menurut 

 Yohanes: 

U Dimuliakanlah Tuhan. 

P Dalam perjamuan malam terakhir Yesus menengadah ke langit 

dan berdoa bagi semua murid-Nya, “Ya Bapa yang Kudus, peliharalah 

mereka dalam nama-Mu, yaitu nama-Mu yang telah Engkau berikan 

kepada-Ku, supaya mereka menjadi satu sama seperti Kita. Selama Aku 

bersama mereka, Aku memelihara mereka dalam nama-Mu, yaitu nama-

Mu yang telah Engkau berikan kepada-Ku. Aku telah menjaga mereka, 

dan tidak ada seorang pun dari mereka yang binasa selain dia yang telah 

ditentukan untuk binasa, supaya genaplah yang tertulis dalam Kitab Suci. 

Tetapi sekarang, Aku datang kepada-Mu. Aku mengatakan semuanya ini 

sementara Aku masih ada di dalam dunia, supaya penuhlah sukacita-Ku 

di dalam diri mereka. Aku telah memberikan firman-Mu kepada mereka, 

dan dunia membenci mereka, karena mereka bukan dari dunia, sama 

seperti Aku bukan dari dunia. Aku tidak meminta supaya Engkau 

mengambil mereka dari dunia, tetapi supaya Engkau melindungi mereka 

dari yang jahat. Mereka bukan dari dunia, sama seperti Aku bukan dari 

dunia. 

Kuduskanlah mereka dalam kebenaran; firman-Mu adalah kebenaran. 

Sama seperti Engkau telah mengutus Aku ke dalam dunia, demikian pula 

Aku telah mengutus mereka ke dalam dunia. Dan Aku menguduskan diri-

Ku bagi mereka, supaya mereka pun dikuduskan dalam kebenaran. 

Demikianlah Sabda Tuhan. 

U Terpujilah Kristus. 
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KHOTBAH/RENUNGAN 

“Dan Aku menguduskan diriKu bagi mereka, supaya merekapun 

dikuduskan dalam kebenaran.” Dalam doa-Nya, Yesus memohon kepada 

Bapa untuk memelihara murid-murid-Nya dalam nama-Nya. Dalam doa 

ini, Yesus menyatakan bahwa Ia menguduskan diri-Nya bagi Gereja. 

Yesus hadir di dalam Gereja dan menguduskan Gereja di dalam 

kebenaran-Nya. Dalam jalan kekudusan ini, Gereja diarahkan pada jalan 

kebenaran di tengah berbagai penyesatan yang mengancam peziarahan 

mereka. Selama berada di dunia, kawanan domba Yesus akan 

berhadapan dengan serigala-serigala ganas yang mencerai-beraikan. 

Bahkan dari tengah-tengah mereka akan muncul penyesat yang 

menjauhkan dari jalan ini. Kepada Jemaat di Efesus, Paulus berdoa agar 

Allah senantiasa menjaga mereka agar selalu menetap dalam 

kebenaran. Kita sekalian, kawanan domba Yesus memang selalu 

menghadapi godaan dan ancaman dari dunia. Roh Kudus selalu 

mengingatkan kita bahwa Yesus selalu hadir di tengah-tengah kita untuk 

membimbing dan menjagai kita agar selalu setia pada jalan kekudusan 

yang membawa kita pada kebenaran yang kita rindukan.  

DOA MOHON TUJUH KARUNIA ROH KUDUS (hlm. 6) 

BAPA KAMI 

P Atas petunjuk Penyelamat kita dan menurut ajaran Ilahi, maka 

 beranilah kita berdoa. 

P+U Bapa kami .... 

DOA PENUTUP 

P Marilah kita berdoa. (hening sejenak) 

Allah, Bapa, Penyelenggara Kehidupan,  

kami telah Engkau segarkan dengan Sabda-Mu. Semoga seturut 

teladan Santo Yustinus, martir, kami selalu bersyukur atas segala 

karunia dan dengan gigih menghayati iman kami kepada-Mu 

sampai kami Kaupersatukan dalam kehidupan abadi. Dengan 

pengantaraan Kristus, Tuhan kami. 

U Amin. 
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MOHON BERKAT TUHAN 

P Saudara-Saudari terkasih, sebelum mengakhiri perayaan ini 

 marilah kita menundukkan kepala, memohon berkat Tuhan. 

P Semoga Tuhan memberkati kita, melindungi kita terhadap dosa 

 dan menghantar kita ke hidup yang kekal. 

 Sambil membuat Tanda Salib pada diri sendiri. 

 Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. 

U Amin. 

P Saudara sekalian Perayaan Sabda Novena Pentakosta hari ke-6 

 sudah selesai. Alleluya 

U Syukur kepada Allah. Alleluya 

PENGUTUSAN 

P Marilah pergi, kita diutus Tuhan untuk mewartakan Kabar 

 Gembira bagi banyak orang. 
 

PERARAKAN KELUAR: diiringi nyanyian. 
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Kamis, 02 Juni 2022 

Hari Biasa Pekan VII Paskah 

Novena Pentakosta  

Hari ke-7: “Gereja Yang Universal dan Unitas” 

 

PERARAKAN MASUK:  

Nyanyian “Datanglah, ya Roh Pencipta”  PS. 565 (1-7)  / hlm. 5 

TANDA SALIB 

P Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. 

U Amin 

SALAM 

P Marilah kita mengagungkan nama Tuhan. 

U Sekarang dan selama-lamanya. 

PENGANTAR 

TOBAT 

P Saudara-Saudari, marilah menyesali dan mengakui bahwa kita 

 telah berdosa supaya kita siap mendengarkan Sabda Allah, 

 Terang dan Pedoman hidup kita. 

P+U Saya mengaku .... 

P Semoga Allah memandang dan memperhatikan kita. Semoga Ia 

 menunjukkan kerelaan hati-Nya serta memberikan 

 pengampunan dosa dan damai sejahtera kepada kita. 

U Amin. 

TUHAN KASIHANILAH KAMI 

P Tuhan, Kasihanilah kami. U Tuhan, kasihanilah kami. 

P Kristus, kasihanilah kami. U Kristus, kasihanilah kami 

P Tuhan, kasihanilah kami. U Tuhan, kasihanilah kami. 

DOA PEMBUKA 

P Marilah kita berdoa. (hening sejenak) 

Allah Bapa Sumber Hidup kami,  

berkat daya Roh-Mu, dunia Kauciptakan menjadi baru. Semoga 

umat manusia rukun bersatu padu berkat kebaikan dan cinta 
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kasih yang lebih kuat daripada perselisihan. Dengan 

pengantaraan Tuhan kami, Yesus Kristus,  Putra-Mu, yang Hidup 

dan Berkuasa bersama Dikau dalam persatuan Roh Kudus, Allah, 

sepanjang segala masa. 

U Amin.  

BACAAN PERTAMA                                  Kis. 22:30; 23: 6-11 

 Hendaknya engkau pergi bersaksi di Roma. 

L  Bacaan dari Kisah Para Rasul: 

Setelah Paulus ditangkap di kota Yerusalem, kepala pasukan ingin 

mengetahui dengan teliti apa yang dituduhkan orang-orang Yahudi 

kepada Paulus. Karena itu ia menyuruh mengambil Paulus dari penjara  

dan memerintahkan supaya imam-imam kepala dan seluruh Mahkamah 

Agama berkumpul. Lalu ia membawa Paulus dari markas dan 

menghadapkannya kepada mereka.  
 

Paulus tahu bahwa sebagian dari mereka itu termasuk golongan orang 

Saduki dan sebagian termasuk golongan orang Farisi. Oleh karena itu ia 

berseru dalam Mahkamah Agama itu, katanya: - "Hai saudara-saudaraku,   

aku adalah orang Farisi, keturunan orang Farisi; aku dihadapkan ke 

Mahkamah ini, karena aku mengharap kebangkitan orang mati.” - Ketika 

Paulus berkata demikian, timbullah perpecahan antara orang-orang 

Farisi dan orang-orang Saduki, dan terbagi-bagilah orang banyak itu. 

Sebab orang-orang Saduki mengatakan, bahwa tidak ada kebangkitan,  

dan tidak ada malaikat atau roh, tetapi orang-orang Farisi mengakui 

kedua-duanya.  

 

Maka terjadilah keributan besar. Beberapa ahli Taurat dari golongan 

Farisi tampil ke depan dan membantah dengan keras, katanya: - "Kami 

sama sekali tidak menemukan sesuatu yang salah pada orang 

ini!   Barangkali ada roh atau malaikat yang telah berbicara kepadanya.  "  

Maka terjadilah perpecahan besar, sehingga kepala pasukan takut, 

kalau-kalau mereka akan mengoyak-ngoyak Paulus. Karena itu ia 

memerintahkan pasukan untuk turun ke bawah dan mengambil Paulus 

dari tengah-tengah mereka lalu membawanya ke markas.  

Pada malam berikutnya Tuhan datang berdiri di sisi Paulus dan berkata 

kepadanya, "Kuatkanlah hatimu, sebab sebagaimana engkau dengan 

berani telah bersaksi tentang Aku di Yerusalem, demikian jugalah 

hendaknya engkau pergi bersaksi di Roma." 

Demikianlah Sabda Tuhan.  
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U  Syukur kepada Allah. 

 

MAZMUR TANGGAPAN                  Mzm 16:1-2a.5, 7-8, 9-10, 11; R: 1 

Refren : Jagalah aku,  ya Tuhan,  

  sebab pada-Mu aku berlindung. 

Mazmur: 

● Jagalah aku, ya Allah,  

sebab pada-Mu aku berlindung.  

Aku berkata kepada Tuhan, “Engkaulah Tuhanku.  

Ya Tuhan, Engkaulah bagian warisan dan pialaku,  

Engkau sendirilah  

yang meneguhkan bagian yang diundikan kepadaku.” 

● Aku memuji Tuhan, yang telah memberi nasihat kepadaku, 

pada waktu malam aku diajar oleh hati nuraniku. 

Aku senantiasa memandang kepada Tuhan,  

karena Ia berdiri di sebelah kananku, aku tidak goyah. 

● Sebab itu hatiku bersukacita dan jiwaku bersorak-sorai, 

dan tubuhku akan diam dengan tenteram;  

sebab Engkau tidak menyerahkan aku ke dunia orang mati, 

dan tidak membiarkan Orang Kudus-Mu melihat kebinasaan. 

● Engkau memberitahukan jalan kehidupan;  

di hadapan-Mu ada sukacita berlimpah,  

di tangan kanan-Mu ada nikmat yang abadi. 
  

BAIT PENGANTAR INJIL                               Yoh 

17:21 

S Alleluya   U Alleluya 

S Semoga mereka semua menjadi satu, sama seperti Engkau, ya 

 Bapa, ada di dalam Aku dan Aku di dalam Engkau, supaya dunia 

 percaya bahwa Engkaulah yang telah mengutus Aku. 

U Alleluya 

INJIL                                 Yoh. 17:20-26 

 Supaya mereka sempurna menjadi satu. 
 

P Marilah kita bersama-sama mendengarkan Injil Suci menurut 

 Yohanes: 

U Dimuliakanlah Tuhan. 
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P Dalam perjamuan malam terakhir, Yesus menengadah ke langit 

dan berdoa bagi para pengikut-Nya: - “Bapa yang kudus, bukan untuk 

mereka ini saja Aku berdoa, tetapi juga untuk orang-orang yang percaya 

kepada-Ku melalui pemberitaan mereka; supaya mereka semua menjadi 

satu, sama seperti Engkau, ya Bapa, di dalam Aku, dan Aku di dalam 

Engkau, agar mereka juga di dalam Kita, supaya dunia percaya bahwa 

Engkaulah yang telah mengutus Aku.  
 

Aku telah memberikan kepada mereka kemuliaan yang Engkau berikan 

kepada-Ku, supaya mereka menjadi satu, sama seperti Kita adalah satu: 

Aku di dalam mereka dan Engkau di dalam Aku, supaya mereka menjadi 

satu dengan sempurna, agar dunia tahu bahwa Engkau yang telah 

mengutus Aku, dan bahwa Engkau mengasihi mereka, sama seperti 

Engkau mengasihi Aku. 
 

Ya Bapa,Aku mau supaya dimanapun Aku berada, mereka juga berada 

bersama-sama dengan Aku, yakni mereka yang telah Engkau berikan 

kepada-Ku, agar mereka memandang kemuliaan-Ku yang telah Engkau 

berikan kepada-Ku, sebab Engkau telah mengasihi Aku sebelum dunia 

dijadikan. 

 

Ya Bapa yang adil, memang dunia tidak mengenal Engkau, tetapi Aku 

mengenal Engkau, dan mereka ini tahu bahwa Engkaulah yang telah 

mengutus Aku. dan Aku pun telah memberitahukan nama-Mu kepada 

mereka, dan Aku akan memberitahukannya, supaya kasih yang Engkau 

berikan kepada-Ku ada di dalam mereka dan Aku di dalam mereka.” 

Demikianlah Sabda Tuhan.    

U Terpujilah Kristus. 

KHOTBAH/RENUNGAN 

“Aku telah memberikan kepada mereka kemuliaan yang Engkau berikan 

kepada-Ku, supaya mereka menjadi satu, sama seperti kita adalah satu 

(Yoh. 17:22). Gereja telah menerima kemuliaan dari Allah. Yesus 

sendirilah yang menganugrahkan kemuliaan itu. Kemuliaan itulah yang 

menyatukan Gereja yang tersebar di segala penjuru dunia. Paulus, Rasul 

para bangsa diutus oleh Yesus untuk menjadi saksi-Nya di Roma. Dari 

Roma kabar sukacita kebangkitan Yesus tersebar di seluruh dunia dan 

diimani oleh banyak orang. Roh Kuduslah yang meneguhkan karya 

penginjilan ini. Banyak orang dipilih dari dunia untuk menjadi saksi-Nya 

dari seluruh penjuru dunia. Seluruh saksi dari Gereja yang satu ini 
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mewartakan satu kebenaran universal yang diajarkan oleh Roh Kudus 

sendiri: bahwa Yesus telah diutus ke dalam dunia, membawa 

keselamatan bagi mereka yang percaya kepada-Nya.  

DOA MOHON TUJUH KARUNIA ROH KUDUS (hlm. 6) 

BAPA KAMI 

P Atas petunjuk Penyelamat kita dan menurut ajaran Ilahi, maka 

 beranilah kita berdoa. 

P+U Bapa kami .... 

DOA PENUTUP 

P Marilah kita berdoa. (hening sejenak) 

Allah Bapa Sumber Hidup,  

kami telah merayakan Sabda-Mu. Semoga sabda-Mu 

menyemangati kami, dan karunia perjamuan yang kami rindukan 

memperbarui hidup kami, agar kami layak menerima karunia Roh 

Kudus, dan boleh bersatu dalam Kerajaan-Mu. Dengan 

pengantaraan Kristus, Tuhan kami. 

U        Amin. 

MOHON BERKAT TUHAN 

P Saudara-Saudari terkasih, sebelum mengakhiri perayaan ini 

 marilah kita menundukkan kepala, memohon berkat Tuhan. 

P Semoga Tuhan memberkati kita, melindungi kita terhadap dosa 

 dan menghantar kita ke hidup yang kekal. 

 Sambil membuat Tanda Salib pada diri sendiri. 

 Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. 

U Amin. 

P Saudara sekalian Perayaan Sabda Novena Pentakosta hari ke-7 

 sudah selesai. Alleluya 

U Syukur kepada Allah. Alleluya 

PENGUTUSAN 

P Marilah pergi, kita diutus Tuhan untuk mewartakan Kabar 

 Gembira bagi banyak orang. 

PERARAKAN KELUAR: diiringi nyanyian. 
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Jumat, 03 Juni 2022 

Pw. Santo Karolus Lwanga, dan kawan-kawan, Martir 

Novena Pentakosta  

Hari ke-8: “Gereja Yang Dikasihi dan Mengasihi” 

 

PERARAKAN MASUK:  

Nyanyian “Datanglah, ya Roh Pencipta”  PS. 565 (1-7)  / hlm. 5 

TANDA SALIB 

P Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. 

U Amin 

SALAM 

P Marilah kita mengagungkan nama Tuhan. 

U Sekarang dan selama-lamanya. 

PENGANTAR 

Pada abad XIX, kebudayaan di Afrika, khususnya di uganda, masih 

terbilang primitif. Perdagangan budak, poligami, pemerkosaan anak-

anak, dan praktik-praktik animisme masih marak. Itu semua 

bertentangan dengan iman dan moralitas kristiani yang mulai diwartakan 

oleh para misionaris. Oleh karena itu, ketika beberapa penduduk 

setempat mulai meninggalkan cara primitif tersebut dan beralih ke cara 

hidup kristiani, Raja Mwanga menjadi marah. Ia melancarkan aksi 

pembunuhan, baik kepada para misionaris maupun rakyat mereka yang 

bertobat. Karolus Lwanga, seorang pemuda berusia 20 tahun dan 

pemimpin 19 pemuda kristiani tidak luput dari sasaran Raja Lwanga. 

Bersama 12 kawannya, Karolus ditangkap dan dibunuh pada tanggal 3 

Juni 1886, sementara yang lainnya pada tanggal 26 Mei tahun yang 

sama, dan yang terakhir pada tanggal 27 Januari tahun berikutnya. 

Mereka dikanonisasi oleh Paus Paulus VI pada tahun 1964. 

TOBAT 

P Saudara-Saudari, marilah menyesali dan mengakui bahwa kita 

 telah berdosa supaya kita siap mendengarkan Sabda Allah, 

 Terang dan Pedoman hidup kita. 

P+U Saya mengaku .... 
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P Semoga Allah memandang dan memperhatikan kita. Semoga Ia 

 menunjukkan kerelaan hati-Nya serta memberikan 

 pengampunan dosa dan damai sejahtera kepada kita. 

U Amin. 

TUHAN KASIHANILAH KAMI 

P Tuhan, Kasihanilah kami. U Tuhan, kasihanilah kami. 

P Kristus, kasihanilah kami. U Kristus, kasihanilah kami 

P Tuhan, kasihanilah kami. U Tuhan, kasihanilah kami. 

DOA PEMBUKA 

P Marilah kita berdoa. (hening sejenak) 

Allah Bapa Sumber Keteguhan Iman,  

Darah para martir telah Engkau jadikan benih iman umat Kristen. 

Semoga Gereja-Mu yang sudah disuburkan dengan darah Santo 

Karolus dan kawan-kawan, semakin bertumbuh dan 

menghasilkan panenan berlimpah. Dengan pengantaraan Tuhan 

kami, Yesus Kristus,  Putra-Mu, yang Hidup dan Berkuasa 

bersama Dikau dalam persatuan Roh Kudus, Allah, sepanjang 

segala masa. 

U  Amin. 

BACAAN PERTAMA                                           Kis. 25: 13-21 

Yesus telah mati, 

tetapi dengan yakin Paulus mengatakan, bahwa Ia hidup. 

 
L Bacaan dari Kisah Para Rasul:                                   

Waktu Paulus ditahan dalam penjara Kaisarea, datanglah Raja Agripa 

dengan Bernike ke Kaisarea,  untuk mengadakan kunjungan kehormatan  

kepada Gubernur Festus. Karena mereka beberapa hari lamanya tinggal 

di situ, Festus memaparkan perkara Paulus kepada raja itu, katanya, - "Di 

sini ada seorang tahanan yang ditinggalkan Gubernur Feliks pada waktu 

dia pergi. Ketika aku berada di Yerusalem, para imam-imam kepala dan 

tua-tua Yahudi mengajukan dakwaan terhadap orang itu dan meminta 

supaya ia dihukum. Aku menjawab mereka, bahwa bukanlah kebiasaan 

orang-orang Roma untuk menyerahkan seorang terdakwa sebagai suatu 

anugerah sebelum ia dihadapkan dengan orang-orang yang menuduhnya  

dan diberi kesempatan untuk membela diri terhadap tuduhan itu. 
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Karena itu mereka turut bersama  aku ke mari. Pada keesokan harinya 

aku segera mengadakan sidang pengadilan dan menyuruh 

menghadapkan orang itu. Tetapi ketika para pendakwa berdiri di 

sekelilingnya, mereka tidak mengajukan suatu tuduhan pun tentang 

perbuatan jahat, seperti yang telah aku duga. Mereka hanya berselisih 

paham dengan dia tentang soal-soal agama mereka, dan tentang 

seorang yang bernama Yesus, yang sudah mati, tetapi dengan yakin  

Paulus mengatakan, bahwa Ia hidup.  

Karena aku ragu-ragu bagaimana harus memeriksa perkara-perkara 

seperti itu, aku menanyakan apakah Paulus mau pergi ke Yerusalem, 

supaya perkaranya dihakimi di situ. Tetapi Paulus naik banding. Ia minta, 

supaya ia tinggal dalam tahanan, dan menunggu sampai perkaranya 

diputuskan oleh Kaisar. Karena itu aku menyuruh menahan dia sampai 

aku dapat mengirim dia kepada Kaisar." 

Demikianlah Sabda Tuhan.  

U  Syukur kepada Allah. 

MAZMUR TANGGAPAN       Mzm. 103:1-2, 11-12, 19-20b; R: 19a 

Refren    : Tuhan sudah menegakkan takhta-Nya di surga. 

Mazmur: 

● Pujilah Tuhan, hai jiwaku!  

Pujilah nama-Nya yang kudus, hai segenap batinku!  

Pujilah TUHAN, hai jiwaku,  

dan janganlah lupakan segala kebaikan-Nya. 

● Setinggi langit dari bumi,  

demikianlah besarnya kasih setia Tuhan  

atas orang-orang yang takwa kepada-Nya!  

sejauh timur dari barat,  

demikianlah –pelanggaran-pelanggaran kita dibuang-Nya. 

● Tuhan sudah menegakkan takhta-Nya di surga,  

dan kerajaan-Nya berkuasa atas segala sesuatu.  

Pujilah TUHAN, hai  malaikat-malaikat-Nya,  

Agungkanlah Dia, hai pahlawan-pahlawan perkasa. 

BAIT PENGANTAR INJIL                         Yoh. 14:26           

S Alleluya   U  Alleluya  

S Roh Kudus akan mengajarkan segala sesuatu kepadamu; 
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 Ia akan mengingatkan kamu Akan semua yang telah 

 Kukatakan kepadamu. 

U Alleluya 

INJIL                                         Yoh. 21:15-19 

 Gembalakanlah domba-domba-Ku. 

P Marilah kita bersama-sama mendengarkan Injil Suci menurut 

 Yohanes: 

U Dimuliakanlah Tuhan. 

P Yesus yang telah bangkit menampakkan diri kepada para murid-

murid-Nya. Sesudah mereka sarapan, Yesus berkata kepada Simon 

Petrus, "Simon, anak Yohanes, apakah engkau mengasihi Aku lebih 

daripada mereka ini?"  

Jawab Petrus kepada-Nya, -"Benar Tuhan, Engkau tahu, bahwa aku 

mengasihi Engkau."  

Kata Yesus kepadanya, "Gembalakanlah domba-domba-Ku!" - Kata 

Yesus pula kepadanya untuk kedua kalinya, -"Simon, anak Yohanes, 

apakah engkau mengasihi Aku?" -Jawab Petrus kepada-Nya, - "Benar 

Tuhan, Engkau tahu, bahwa aku mengasihi Engkau." - Kata Yesus 

kepadanya, "Gembalakanlah domba-domba-Ku." - Kata Yesus kepadanya 

untuk ketiga kalinya, - "Simon, anak Yohanes, apakah engkau mengasihi 

Aku?"  

Maka sedihlah hati Petrus karena Yesus berkata untuk ketiga kalinya, 

"Apakah engkau mengasihi Aku?”. Dan ia berkata kepada-Nya, "Tuhan, 

Engkau tahu segala sesuatu, Engkau tahu, bahwa aku mengasihi 

Engkau."  

 

Kata Yesus kepadanya, - "Gembalakanlah domba-domba-Ku!” –  

Aku berkata kepadamu: Sesungguhnya ketika masih muda engkau 

sendiri mengikat pinggangmu dan engkau berjalan kemana saja 

kaukehendaki. Tetapi jika engkau sudah menjadi tua, engkau akan 

mengulurkan tanganmu dan orang lain akan mengikat engkau dan 

membawa engkau ke tempat yang tidak kaukehendaki."  
 

Hal ini dikatakan Yesus untuk menyatakan bagaimana Petrus akan mati 

dan memuliakan Allah. Sesudah mengatakan demikian Ia berkata 

kepada Petrus, "Ikutlah Aku." 
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Demikianlah Sabda Tuhan. 

U Terpujilah Kristus. 

KHOTBAH/RENUNGAN 

Dalam Injil, Petrus mewakili seluruh Gereja menanggapi perutusan dari 

Yesus. Dalam peristiwa ini, Yesus menunjukkan kasih-Nya yang besar 

kepada Petrus. Ia memberikan kesempatan kepada Petrus untuk 

menebus kesalahannya. Dulu, tiga kali ia menyangkal Yesus. Kini, tiga 

kali pula ia menyatakan kasih-Nya kepada Yesus. Dengan segala 

kerendahan hatinya, Petrus mengakui kelemahannya dan membiarkan 

Roh Kudus sendiri yang menjiwainya agar ia mampu mengasihi Yesus 

dengan sepenuh hati. Gereja tidak mampu mengasihi Yesus dengan 

hanya mengandalkan kemampuannya sendiri. Roh Kudus memampukan 

Gereja untuk setia mengasihi Yesus. Dalam perjalanan ini, Gereja 

kerapkali jatuh bangun. Yesus memperhatikan pergumulan Gereja ini 

dan dengan terbuka mengalirkan kerahiman-Nya tercurah bagi putra-

putri-Nya. Dengan menerima kerahiman Allah, Gereja diutus untuk 

menceritakan kuasa belaskasih Allah kepada dunia, agar seluruh dunia 

bertobat dan mendapat pengampunan serta keselamatan dari Allah.   

DOA MOHON TUJUH KARUNIA ROH KUDUS (hlm. 6) 

BAPA KAMI 

P Atas petunjuk Penyelamat kita dan menurut ajaran Ilahi, maka 

 beranilah kita berdoa. 

P+U Bapa kami .... 

DOA PENUTUP 

P Marilah kita berdoa. (hening) 

Allah Bapa, Sumber Kekuatan,  

kami telah menikmati Sabda-Mu yang menguatkan Santo 

Karolus dan kawan-kawan. Semoga kami pun diberi ketabahan 

iman dan kasih dalam menghadapi pelbagai kesulitan sampai 

kami Kaupersatukan dalam Kerajaan-Mu. Dengan pengantaraan 

Kristus, Tuhan kami.  

U Amin. 
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MOHON BERKAT TUHAN 

P Saudara-Saudari terkasih, sebelum mengakhiri perayaan ini 

 marilah kita menundukkan kepala, memohon berkat Tuhan. 

P Semoga Tuhan memberkati kita, melindungi kita terhadap dosa 

 dan menghantar kita ke hidup yang kekal. 

 Sambil membuat Tanda Salib pada diri sendiri. 

 Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. 

U Amin. 

P Saudara sekalian Perayaan Sabda Novena Pentakosta hari ke-8 

 sudah selesai. Alleluya 

U Syukur kepada Allah. Alleluya 

PENGUTUSAN 

P Marilah pergi, kita diutus Tuhan untuk mewartakan Kabar 

 Gembira bagi banyak orang. 

PERARAKAN KELUAR: diiringi nyanyian. 
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Sabtu, 04 Juni 2022 

Hari Biasa Pekan VII Paskah (Pagi) 

Hari Sabtu Imam 

Novena Pentakosta  

Hari ke-9: “Gereja Persekutuan Dalam Roh yang Partisipatif dan 

Misioner” 

 

PERARAKAN MASUK: 

Nyanyian “Datanglah, ya Roh Pencipta”  PS. 565 (1-7)  / hlm. 5 

TANDA SALIB 

P Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. 

U Amin 

SALAM 

P Marilah kita mengagungkan nama Tuhan. 

U Sekarang dan selama-lamanya. 

PENGANTAR 

TOBAT 

P Saudara-Saudari, marilah menyesali dan mengakui bahwa kita 

 telah berdosa supaya kita siap mendengarkan Sabda Allah, 

 Terang dan Pedoman hidup kita. 

P+U Saya mengaku .... 

P Semoga Allah memandang dan memperhatikan kita. Semoga Ia 

 menunjukkan kerelaan hati-Nya serta memberikan 

 pengampunan dosa dan damai sejahtera kepada kita. 

U Amin. 

TUHAN KASIHANILAH KAMI 

P Tuhan, Kasihanilah kami. U Tuhan, kasihanilah kami. 

P Kristus, kasihanilah kami. U Kristus, kasihanilah kami 

P Tuhan, kasihanilah kami. U Tuhan, kasihanilah kami. 

DOA PEMBUKA 

P Marilah kita berdoa. (hening sejenak) 

Allah, Bapa Mahakuasa,   
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Kami Kauperkenankan merayakan kebangkitan Putra-Mu, 

sambil menantikan Roh Kudus-Mu. Semoga berkat bantuan-Mu 

kami dapat mewujudkan rahmat Paskah dalam hidup kami 

sehari-hari. Dengan pengantaraan Tuhan kami, Yesus Kristus, 

Putra-Mu, yang Hidup dan Berkuasa bersama Dikau dalam 

persatuan Roh Kudus Allah, sepanjang segala masa. 

U   Amin. 

BACAAN PERTAMA                     Kis. 28: 16-20. 30-31 

 Paulus tinggal di Roma memberitakan kerajaan Allah 
 

L Bacaan dari Kisah Para Rasul 

Setelah tiba di Roma, Paulus yang dalam tahanan diperbolehkan tinggal 

dalam rumah sendiri bersama-sama seorang prajurit yang mengawalnya.  

Tiga hari kemudian Paulus memanggil orang-orang terkemuka bangsa 

Yahudi, dan setelah mereka berkumpul, Paulus berkata, “Saudara-

saudara, aku tidak berbuat kesalahan terhadap bangsa kita atau 

terhadap adat-istiadat nenek moyang kita! Meskipun demikian aku 

ditangkap di Yerusalem dan diserahkan kepada orang-orang Roma. 

Setelah  diperiksa, mereka bermaksud melepaskan aku, karena tidak 

terdapat suatu kesalahan pun padaku yang setimpal dengan hukuman 

mati.  

Akan tetapi orang-orang Yahudi menentangnya, dan karena itu  

terpaksalah aku naik banding kepada Kaisar, tetapi bukan dengan 

maksud untuk mengadukan bangsaku. Itulah sebabnya aku meminta, 

supaya boleh bertemu dan berbicara dengan kamu, sebab justru karena 

pengharapan Israellah aku diikat dengan belenggu ini.”  

Dua tahun penuh Paulus tinggal di rumah yang disewanya sendiri itu; ia 

menerima semua orang yang datang kepadanya. Dengan terus terang 

dan tanpa rintangan apa-apa ia memberitakan Kerajaan Allah dan 

mengajar  tentang  Tuhan Yesus Kristus. 

Demikian Sabda Tuhan. 

U Syukur kepada Allah 

MAZMUR TANGGAPAN         Mzm.  11: 4,5,7;R: lih. 7b 

Refren :  Orang tulus hati akan memandang wajah-Mu, ya Tuhan. 

Mazmur: 

● Tuhan ada di dalam bait-Nya yang kudus,  

Tuhan, takhta-Nya di surga. 

mata-Nya mengamat-amati,  
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sorot mata-Nya menguji anak-anak manusia. 

● Tuhan menguji orang benar dan orang fasik,  

dan Ia membenci orang yang mencintai kekerasan.  

Sebab Tuhan itu adil, dan Ia mengasihi keadilan,  

orang yang tulus akan memandang wajah-Nya. 

 

BAIT PENGANTAR INJIL                      Yoh. 16:7.13 

S Alleluya   U Alleluya 

S Aku akan mengutus Roh kebenaran kepadamu, sabda Tuhan.  

 Ia akan memimpin kamu ke dalam seluruh kebenaran. 

U Alleluya 
 

INJIL                                         Yoh. 21 : 20-25 

Dialah murid yang telah menulis semuanya ini, 

 dan kesaksiannya benar. 
  

P Marilah kita bersama-sama mendengarkan Injil Suci menurut 

 Yohanes: 

U Dimuliakanlah Tuhan. 
 

P Setelah Yesus yang bangkit berkata kepada Petrus, “Ikutlah Aku,” 

Petrus berpaling dan melihat bahwa murid yang dikasihi Yesus, sedang 

mengikuti mereka, yaitu murid yang ada pada waktu mereka makan 

bersama duduk dekat Yesus; dia inilah yang berkata, -“Tuhan, siapakah 

yang akan menyerahkan Engkau?”  

Ketika Petrus melihat murid itu , ia berkata kepada Yesus, “Tuhan, 

apakah yang akan terjadi dengan dia ini?”  

Jawab Yesus, ”Jikalau Aku menghendaki, supaya ia tinggal hidup sampai 

Aku datang, itu bukan urusanmu. Tetapi engkau, ikutlah Aku.”  

Maka tersebarlah kabar di antara saudara-saudara itu, bahwa murid itu 

tidak akan mati. Tetapi Yesus tidak mengatakan kepada Petrus, bahwa 

murid itu tidak akan mati, melainkan,  ”Jikalau Aku menghendaki Supaya 

ia tinggal hidup sampai Aku datang, itu bukan urusanmu.”  

Dialah murid, yang memberikan kesaksian tentang semuanya ini, dan 

yang telah menuliskannya; dan kita tahu, bahwa kesaksiannya itu benar.  

Masih banyak hal-hal lain lagi yang diperbuat oleh Yesus, tetapi jikalau 

semuanya itu harus dituliskan  satu persatu, maka agaknya dunia ini tak 

dapat memuat  semua kitab yang harus ditulis itu. 

Demikianlah Sabda Tuhan. 

U Terpujilah Kristus. 
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KHOTBAH/RENUNGAN 

“Dialah murid, yang memberikan kesaksian tentang semuanya ini, dan 

yang telah menuliskannya; dan kita tahu, bahwa kesaksiannya itu benar 

(Yoh 21:22).” Gereja tumbuh dan berkembang berkat kesaksian. Benih-

benih kebenaran yang ditaburkan dalam kesaksian para murid Yesus 

telah tersebat di seluruh dunia dan menumbuhkan pohon-pohon yang 

berbuah lebat. Roh Kudus berhembus laksana angin yang menyebarkan 

benih-benih itu hingga menjangkau seluruh dunia. Gereja laksana pohon 

yang berakara pada iman akan Yesus berkat kesaksian para Rasul dan 

berbuah lebat yakni putra-purti cahaya. Dari buah-buah inilah kesaksian 

akan karya keselamatan dari Allah terus dilanjutkan. Kita semua, 

anggota Gereja, diundang untuk menjadi cabang anggur yang 

berpartisipasi dalam karya Sang Pokok Anggur untuk menghasilkan buah 

misioner bagi keselamatan dunia.      

DOA MOHON TUJUH KARUNIA ROH KUDUS (hlm. 6) 

BAPA KAMI 

P Atas petunjuk Penyelamat kita dan menurut ajaran Ilahi, maka 

 beranilah kita berdoa. 

P+U Bapa kami .... 

DOA PENUTUP 

P  Marilah kita berdoa. (hening sejenak) 

Allah, Bapa Sumber Pembaruan,  

Engkau telah memindahkan kami dari dunia lama yang menuju 

kematian ke dunia baru yang membawa kehidupan. Semoga 

kami meninggalkan pandangan hidup lama dan membarui diri 

dalam terang Roh Kudus yang mengarahkan kami pada 

kehidupan abadi. Dengan pengantaraan Kristus, Tuhan kami. 

U  Amin. 
 

MOHON BERKAT TUHAN 

P Saudara-Saudari terkasih, sebelum mengakhiri perayaan ini 

 marilah kita menundukkan kepala, memohon berkat Tuhan. 

P Semoga Tuhan memberkati kita, melindungi kita terhadap dosa 

 dan menghantar kita ke hidup yang kekal. 

 Sambil membuat Tanda Salib pada diri sendiri. 
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 Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. 

U Amin. 

P Saudara sekalian Perayaan Sabda Novena Pentakosta hari ke-9 

 sudah selesai. Alleluya 

U Syukur kepada Allah. Alleluya 

PENGUTUSAN 

P Marilah pergi, kita diutus Tuhan untuk mewartakan Kabar 

 Gembira bagi banyak orang. 

PERARAKAN KELUAR: diiringi nyanyian. 

 

 

 

 

 

 

CATATAN: 

Jika Novena hari ini diadakan pada Sabtu petang, maka dapat 

menggunakan Rumusan Vigili Pentakosta / Misa Sore Menjelang Hari 

Raya Pentakosta 
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Sabtu, 05 Juni 2022 

Vigili Pentakosta (Sore) 

Novena Pentakosta  

Hari ke-9: “Gereja Persekutuan Dalam Roh yang Partisipatif dan 

Misioner“ 

 

PERARAKAN MASUK: 

Nyanyian “Datanglah, ya Roh Pencipta”  PS. 565 (1-7)  / hlm. 5 

TANDA SALIB 

P Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. 

U Amin 

SALAM 

P Marilah kita mengagungkan nama Tuhan. 

U Sekarang dan selama-lamanya. 

PENGANTAR 

TOBAT 

P Saudara-Saudari, marilah menyesali dan mengakui bahwa kita 

 telah berdosa supaya kita siap mendengarkan Sabda Allah, 

 Terang dan Pedoman hidup kita. 

P+U Saya mengaku .... 

P Semoga Allah memandang dan memperhatikan kita. Semoga Ia 

 menunjukkan kerelaan hati-Nya serta memberikan 

 pengampunan dosa dan damai sejahtera kepada kita. 

U Amin. 

TUHAN KASIHANILAH KAMI 

P Tuhan, Kasihanilah kami. U Tuhan, kasihanilah kami. 

P Kristus, kasihanilah kami. U Kristus, kasihanilah kami 

P Tuhan, kasihanilah kami. U Tuhan, kasihanilah kami. 

DOA PEMBUKA 

I  Marilah kita berdoa. (hening sejenak)  

Ya Allah, Engkau telah menghimpun Gereja-Mu dari segala 

penjuru dunia. Kami mohon pada Hari Raya Pentakosta ini, 
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Gereja-Mu sungguh Kauperbarui sehingga berkat daya Roh 

Kudus-Mu, kami mempunyai kekuatan dan keberanian untuk 

mewartakan karya-karya agung-Mu. Dengan pengantaraan 

Tuhan kami, Yesus Kristus, Putra-Mu, yang Hidup dan Berkuasa 

bersama Dikau dalam persatuan Roh Kudus Allah, sepanjang 

segala masa. 

U Amin        

BACAAN PERTAMA                Yl. 2:28-32   

Aku akan mencurahkan Roh-Ku ke atas hamba-hamba-Ku laki-

laki dan perempuan. 

L Bacaan dari Nubuat Yoel: 

Beginilah Firman Tuhan, “Bila hari Tuhan datang, Aku akan mencurahkan 

Roh-Ku ke atas semua manusia. Maka, anak-anakmu laki-laki dan 

perempuan akan bernubuat; orang-orangmu tua akan mendapat mimpi, 

teruna-terunamu akan mendapat penglihatan-penglihatan. Juga ke atas 

hamba-hambamu laki-laki dan perempuan akan Kucurahkan Roh-Ku. 

Aku akan mengadakan Mukjizat-mukjizat di langit dan di bumi: darah, 

api, dan gumpalan asap. Matahari akan berubah menjadi gelap gulita, 

dan bulan menjadi darah, sebelum datangnya Hari Tuhan yang hebat dan 

dahsyat itu. Dan, barangsiapa berseru kepada nama Tuhan akan 

diselamatkan, seperti yang telah difirmankan Tuhan; dan setiap orang 

yang dipanggil Tuhan akan termasuk orang-orang yang terlepas. 

Demikianlah Sabda Tuhan. 

U Syukur kepada Allah. 

MAZMUR TANGGAPAN      Mzm. 104: 1-2a.24-25c.27-28.29b-30;R: lih.30 

Refren:  Curahkan rahmat dalam hatiku,  

  Ciptakan hati dan semangat baru. 

Mazmur: 

● Pujilah Tuhan hai jiwaku! 

Tuhan, Allahku, Engkau sungguh besar! 

Betapa banyak karya-Mu, ya Tuhan, 

bumi penuh dengan ciptaan-Mu 

● Apabila Engkau mengambil roh mereka,  

matilah mereka dan kembali menjadi debu. 

Apabila Engkau mengirim roh-Mu,  

mereka pun tercipta kembali  

dan Engkau membarui muka bumi. 

● Biarlah kemuliaan Tuhan tetap untuk selamanya,  
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biarlah Tuhan bersukacita atas semua yang diciptakan-Nya!  

Biarlah renunganku berkenan kepada-Nya!  

Aku hendak bersukacita karena Tuhan. 

BACAAN KEDUA                        Rm. 8:22-27 

 Roh berdoa untuk kita dengan keluhan yang tidak terucapkan. 
 

L Bacaan dari Surat Rasul Paulus kepada Jemaat di Roma: 
 

Saudara-saudara, kita tahu, sampai sekarang segala makhluk sama-

sama mengeluh dan sama-sama merasakan sakit bersalin; dan bukan 

hanya makhluk-makhluk saja! Kita yang telah menerima Roh Kudus 

sebagai karunia sulung dari Allah, kita pun mengeluh dalam hati sambil 

menantikan pengangkatan sebagai anak, yaitu pembebasan tubuh kita. 

Tetapi keselamatan kita itu masih dalam pengharapan sebab 

pengharapan yang dilihat, bukan pengharapan lagi namanya; sebab 

bagaimana orang masih mengharapkan apa yang sudah dilihatnya? 

Tetapi kalau kita mengharapkan apa yang tidak kita lihat, kita akan 

menantikannya dengan tekun. Demikian juga Roh membantu kita dalam 

kelemahan kita. Sebab kita tidak tahu bagaimana sebenarnya harus 

berdoa. Tetapi Roh sendiri berdoa untuk kita kepada Allah dengan 

keluhan-keluhan yang tidak terucapkan. Dan, Allah yang menyelami hati 

nurani, mengetahui maksud Roh itu, yaitu bahwa Ia, sesuai dengan 

kehendak Allah. Berdoa untuk orang-orang kudus. 

Demikianlah sabda Tuhan. 

U Syukur kepada Allah. 

BAIT PENGANTAR INJIL     

S Alleluya   U Alleluya 

S Datanglah, Roh Kudus, penuhilah hati umat-Mu, 

 dan nyalakanlah di dalamnya api cinta-Mu di dalam hati mereka. 

U Alleluya 
 

INJIL                            Yoh. 7: 3-39 

Dari dalam hatinya akan mengalir aliran-aliran air hidup. 

P Marilah kita bersama-sama mendengarkan Injil Suci menurut 

 Yohanes: 

U Dimuliakanlah Tuhan. 
  

P Pada hari terakhir Perayaan Pondok Daun, yaitu pada puncak 

perayaan itu, Yesus berdiri dan berseru, “Barangsiapa haus, baiklah ia 

datang kepada-Ku dan minum! Barangsiapa percaya kepada-Ku, - seperti 
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yang dikatakan oleh Kitab Suci; Dari dalam hatinya akan mengalir aliran-

aliran air hidup.” Yang dimaksudkan Yesus ialah Roh yang akan diterima 

oleh mereka yang percaya kepada-Nya; sebab Roh itu belum datang 

karena Yesus belum dimuliakan. 

Berbahagialah orang yang mendengarkan sabda Tuhan, dan tekun 

melaksanakannya. 

Demikianlah Sabda Tuhan. 

U Terpujilah Kristus. 

KHOTBAH/RENUNGAN 

DOA MOHON TUJUH KARUNIA ROH KUDUS (hlm. 6) 

DOA UMAT 

P Yesus bersabda, “Barangsiapa percaya kepada-Ku, dari dalam 

 hatinya akan mengalir aliran-aliran air hidup.” Roh Kuduslah 

 aliran-aliran air hidup itu yang memampukan kita memanjatkan 

 doa-doa kepada Bapa di surga. 

L Bagi Bapa Suci, para Uskup dan para Imam. 

 Semoga Bapa mendorong para pemimpin Gereja agar memberi 

 teladan kepada umat dalam hidup menurut Injil, supaya api 

 Pentakosta tinggal di antara kita dan memperbarui seluruh muka 

 bumi ke dalam nama-Nya. Marilah kita mohon. 

U Utuslah Roh-Mu ya Tuhan, dan jadi baru seluruh muka bumi. 

L   Bagi mereka yang berpengaruh dalam memajukan dunia. 

 Semoga Bapa membimbing mereka yang berpengaruh dalam 

 masyarakat agar menggunakan bakat, kemampuan dan 

 kekuasaan mereka untuk kesejahteraan umat manusia, bukan 

 untuk kepentingan mereka sendiri. Marilah kita mohon. 

L Bagi mereka yang belum mengenal Kristus. 

 Semoga Bapa mencurahkan Roh Kudus kepada umat-Nya agar 

 oleh semangat cinta kasih, kita senantiasa terdorong untuk 

 memperkenalkan Kristus kepada masyarakat kita. Marilah kita 

 mohon. 

 L Bagi kita semua di sini. 

 Semoga peristiwa Pentakosta ini memperbarui dan meneguhkan 

 kita untuk berani berbicara dengan bahasa cinta kasih, yang 

 dimengerti oleh setiap orang yang berkenan di hati Tuhan. 

 Marilah kita mohon.  
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P Allah, Bapa yang Mahabaik, Engkau mengenal kami dengan 

 nama kami masing-masing. Engkau lebih agung dari hati kami 

 dan lebih dekat pada kami daripada yang dapat kami perkirakan. 

 Kasihanilah kami demi Yesus Kristus, Putra-Mu. Sebab Dialah 

 Tuhan, Pengantara kami. 

U Amin. 

BAPA KAMI 

P Atas petunjuk Penyelamat kita dan menurut ajaran Ilahi, maka 

 beranilah kita berdoa. 

P+U Bapa kami .... 

DOA PENUTUP 

P  Marilah kita berdoa. (hening sejenak)   

Ya Allah, semoga berkat Sabda yang telah kami rayakan ini dan 

dilengkapi dengan kuasa Roh Kudus yang turun atas kami, kami 

diteguhkan untuk mengambil bagian dalam penebusan Putra-Mu 

Jiwailah kami dalam memberi kesaksian akan karya 

keselamatan-Mu sampai kami Kauperkenankan untuk 

mengalaminya secara penuh di Surga. Dengan pengantaraan 

Kristus, Tuhan kami.  

U  Amin.  

MOHON BERKAT TUHAN 

P Saudara-Saudari terkasih, sebelum mengakhiri perayaan ini 

 marilah kita menundukkan kepala, memohon berkat Tuhan. 

P Semoga Tuhan memberkati kita, melindungi kita terhadap dosa 

 dan menghantar kita ke hidup yang kekal. 

 Sambil membuat Tanda Salib pada diri sendiri. 

 Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. 

U Amin. 

P Saudara sekalian Perayaan Sabda Novena Pentakosta hari ke-9 

 sudah selesai. Alleluya 

U Syukur kepada Allah. Alleluya 

PENGUTUSAN 

P Marilah pergi, kita diutus Tuhan untuk mewartakan Kabar 

 Gembira bagi banyak orang. 

PERARAKAN KELUAR: diiringi nyanyian. 
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