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memanggil dan mengutus kita untuk 
mewartakan karya keselamatan-Nya 
tidak akan membiarkan kita sendirian 
berjuang.

Yesus mengutus Roh Kudus bukan 
hanya untuk memampukan kita 
mewartakan karya keselamatan-Nya 
namun juga akan memampukan kita 
bertahan disaat mengalami aneka macam 
kesulitan dan penderitaan. Sejauh mana 
kita percaya Yesus mengutus Roh-Nya 
menyertai kita dan pada saat apa kita 
merasakan penyertaan Yesus? Masa 
pandemi karena Covid-19 ini menjadi 
ujian nyata bagi iman kita, apakah 
kita akan berhenti dengan bersungut-
sungut atau bahkan menyalahkan pihak 
lain? Atau mencoba berdamai dengan 
keadaan dan dengan cara yang kreatif 
melanjutkan peziarahan kita dalam 
sebuah keadaan normal yang baru. 
Tuhan memberkati. *** (Suster PIJ)

“Ia akan memberikan kepadamu 
seorang Penolong yang lain, 
supaya Ia menyertai kamu selama-
lamanya, yaitu Roh Kebenaran.“

Firman Tuhan hari ini berisi janji 
penyertaan Yesus kepada para murid-
Nya. Yesus akan pergi meninggalkan 
para murid, namun Yesus menjanjikan 
kehadiran Roh Kudus, Sang Penghibur, 
untuk menyertai mereka. Yesus tidak 
akan pernah meninggalkan para murid, 
Yesus tidak membiarkan mereka 
sendirian, akan tetapi Roh kudus akan 
menyertai mereka. “Aku akan minta 
kepada Bapa, dan Ia akan memberikan 
kepadamu seorang Penolong yang lain, 
supaya Ia menyertai kamu selama-
lamanya, yaitu Roh Kebenaran. Dunia 
tidak dapat menerima Dia, sebab dunia 
tidak melihat Dia dan tidak mengenal 
Dia. Tetapi kamu mengenal Dia, sebab 
Ia menyertai kamu dan akan diam di 
dalam kamu.” (Yoh. 14:16-17)

Janji Tuhan kepada para murid adalah 
janji Tuhan kepada kita juga. Iman 
akan janji Tuhan ini menjadi penting 
bagi kita. Sering dalam kehidupan 
kita merasa seperti sendiri, sebagai 
minoritas tidak jarang kita mengahadapi 
berbagai macam kesulitan dalam 
menghayati iman dalam kehidupan kita 
sehari-hari. Di beberapa tempat kita 
sulit membangun tempat ibadah, kita 
dibatasi dalam mengungkapkan iman 
dan kepercayaan kita. Namun Injil hari 
ini meneguhkan kita bahwa Yesus yang 
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TATA PERAYAAN EKARISTI
RITUS PEMBUKA 
Perarakan Masuk
Lagu Pembuka  PS. 322
Salam dan Pengantar
Tobat
Tuhan Kasihanilah Kami  PS. 353
Kemuliaan  PS. 354
Doa Pembuka 

LITURGI SABDA 
Bacaan I: Kis. 8:5-8,14-17
Mazmur Tanggapan PS. 822
Reff. Pujilah Allah, alleluya, alleluya!
Mazmur: Mzm. 66:1-3a,4-5,6-7a,16,20
Bacan II: 1Ptr. 3:15-18
Bait Pengantar Injil  PS. 963
Reff. Alleluya, alleluya. Alleluya, alleluya.
Bacaan Injil: Yoh. 14:15-21
Homili
Syahadat
Doa Umat :  
I. Gereja dibangun di atas dasar para 
rasul dan para nabi. Sedangkan Kristus 
adalah batu sendinya. Dialah yang 
mempersatukan dan menegakkan 
bangunan itu. Maka kita berani berdoa 
kepada-Nya:
L. Bagi kesatuan Gereja: Semoga Allah 
Bapa membimbing kita agar jangan 
sampai memandang pendapat dan 
pendirian kita sebagai satu-satunya yang 
benar dan harus berlaku, melainkan 
lebih banyak mendengarkan Sabda Yesus 
dalam Injil. Semoga melalui Perayaan 
Ekaristi ini nampaklah tanda kesatuan 
dengan seluruh Gereja, yakni Gereja 
masa lampau dan masa kini, serta 
seluruh Gereja yang tersebar di seluruh 
dunia, Gereja yang bersatu dengan 
penerus Petrus dan dipimpin oleh para 
uskup. 
Marilah kita mohon:
U. Kabulkanlah doa kami, ya Tuhan.
L. Bagi persoalan-persoalan besar dewasa 
ini: Semoga Allah Bapa menerangi 

kita agar dalam usaha kita selalu 
menempatkan martabat pribadi manusia 
sebagai subyek pelaku, dan siap sedia 
membukakan kesempatan-kesempatan 
hidup bagi semua orang. 
Marilah kita mohon:
U. Kabulkanlah doa kami, ya Tuhan.
L. Bagi semua orang yang mengaku 
dirinya pengikut Kristus: Semoga 
Allah, Bapa yang Mahapengasih 
membimbing para pengikut Kristus 
agar lebih memperhatikan apa yang 
mempersatukan dan di dalam persatuan 
itu baru mencari kebenaran seutuhnya. 
Marilah kita mohon:
U. Kabulkanlah doa kami, ya Tuhan.
L. Bagi kita di sekitar altar ini: Semoga 
Allah Bapa membimbing kita semua agar 
dalam merayakan Perayaan Ekaristi ini 
harus mengingat bahwa dalam Ekaristi 
ini bukan hanya kami saja yang sedang 
berdoa, tetapi juga seluruh Gereja, yang 
dalam sakramen ini mengungkapkan 
kesatuan rohani. 
Marilah kita mohon:
U. Kabulkanlah doa kami, ya Tuhan.
Doa Memohon Perlindungan dari 
Wabah Virus Corona:
I+U. Terpujilah Engkau Bapa 
Surgawi, Pencipta Alam Semesta Yang 
Mahakuasa. Engkau menunjuk kami 
sebagai penguasa atas semua makhluk 
hidup dan memberikan kami kuasa 
kepemilikan atas mereka. Namun dalam 
banyak hal kami mengecewakan-Mu 
dan karenanya, kami memohon ampun 
dari-Mu.
Dalam saat-saat yang mengkhawatirkan 
ini dengan wabah virus Corona yang 
mengancam kesehatan dan keberadaan 
semua orang, kami dengan rendah 
hati dan penuh keyakinan memohon 
perlindungan, penyembuhan, dan 
pemulihan dari-Mu terutama bagi 
mereka yang telah terkena wabah ini.
Bapa, jagalah keselamatan para petugas 
kesehatan, mereka yang menghibur 
orang sakit, semua personel imigrasi 

Minggu Paskah VI
Senin, 18 Mei:
Kis. 16:11-15; Mzm. 149:1-2,3-4,5-6a,9b; 
Yoh. 15:26-16:4a.
Selasa, 19 Mei:
Kis. 16:22-34; Mzm. 138:1-2a,2bc-3,7c-8; 
Yoh. 16:5-11.
Rabu, 20 Mei:
Kis. 17:15,22-18:1; Mzm. 148:1-2, 
11-12ab,12c-14a,14bcd; Yoh. 16:12-15.
Kamis, 21 Mei:
HARI RAYA KENAIKAN TUHAN
Kis. 1:1-11; Mzm. 47:2-3,6-7,8-9; 
Ef. 1:17-23; Mat. 28:16-20.
Jumat, 22 Mei:
Kis. 18:9-18; Mzm. 47:2-3,4-5,6-7; 
Yoh. 16:20-23a.
Sabtu, 23 Mei: 
Kis. 18:23-28; Mzm. 47:2-3,8-9,10; 
Yoh. 16:23b-28.
Minggu, 24 Mei: 
HARI MINGGU PASKAH VII, 
Hari Minggu Komunikasi Sedunia
Kis. 1:12-14; Mzm. 27:1,4,7-8a; 
1Ptr. 4:13-16; Yoh. 17:1-11a.

KALENDER LITURGI

dan semua yang dengan berani bertugas 
mengamankan negara kita dan dunia 
dari ancaman virus ini.
Jadilah kehendak-Mu, ya Bapa, ikatlah 
wabah ini dan singirkanlah penderitaan 
ini dari kami. Roh Kudus, ubahlah 
ketakutan kami menjadi kekuatan, 
ketangguhan dan ketabahan serta 
bantulah kami menghasilkan buah-buah 
iman, harapan, amal dan kasih.
Darah Yesus yang mulia, kuduskanlah 
dunia dari wabah ini.
Hati Kudus Yesus, kasihanilah kami.
Bunda Penolong Abadi, awasi kami dan 
jadilah perantara kami.
Santo Benediktus dan Santo Rafael, 
doakanlah kami.
Semua malaikat pelindungan kami 
terangi dan jagalah kami.
Demi nama Yesus yang Mahakudus, 
kami berdoa. Amin.
I. Allah Bapa kami, sebelum sengsara 
Putra-Mu telah mendoakan para murid 
agar mereka bersatu seperti Engkau dan 
Dia satu adanya. Berilah daya untuk 
bekerjasama membangun persatuan 
dalam cinta kasih, sebagaimana yang 
ada di antara Engkau, ya Bapa, dengan 
Putra dan Roh Kudus, yang hidup dan 
berkuasa, kini dan sepanjang segala 
masa.
U. Amin.

LITURGI EKARISTI 
Persiapan Persembahan PS. 690
Kudus PS. 393
Doa Syukur Agung
Bapa Kami PS. 404
Doa Damai
Anak Domba Allah PS. 414
Komuni - Lagu Komuni  PS. 577
Doa Sesudah Komuni 

RITUS PENUTUP 
Pengumuman
Berkat dan Pengutusan 
Lagu Penutup PS. 575



Yesusku, aku percaya bahwa Engkau 
hadir dalam Sakramen Mahakudus.
Aku mengasihi-Mu melebihi segala 
sesuatu, dan aku merindukan Engkau 
dalam seluruh jiwaku. Karena aku tidak 
dapat menerima-Mu secara sakramental 
saat ini, maka datanglah ya Tuhan 
sekurang-kurangnya secara rohani dalam 
hatiku, meskipun Engkau selalu telah 
datang. 
Aku memeluk-Mu dan ingin 
mempersatukan seluruh diriku 
seutuhnya dengan-Mu, dan jangan 
ijinkan aku terpisah dari-Mu. Amin.

DOA KOMUNI BATIN

Materi iklan lowongan/ mencari pekerjaan dapat 
dikirimkan ke: wartagabriel@gmail.com


