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TATA PERAYAAN EKARISTI 

DAN PENGIKRARAN KAUL 

 

Ritus Pembuka 

 

 

01. PERARAKAN MASUK                Umat berdiri 

  

Sebelum perarakan dimulai, selebran utama (provinsial) mengisi dupa pada pedupaan dan memberkatinya 
dengan tanda salib. Selebran dan para pelayan lainnya berarak menuju ruang altar, menggabungkan diri 
dengan umat yang sudah berhimpun. Perarakan dengan urutan sebagai berikut: paling depan misdinar 
pembawa pedupaan yang mengepul, pembawa salib perarakan yang diapit oleh pembawa lilin, misdinar 
lainnya, para frater yang menyanyikan lagu Nos Autem, lektor/frater yang membawa Evangeliarium (Buku 
Bacaan Injil) yang diangkat sedikit, para Imam Konselebran, para Imam Asisten, dan Provinsial.  
 
Setibanya di depan altar semua peserta perarakan dan umat menyatakan penghormatan kepada Allah dengan 
membungkuk khidmat. Kemudian, salib, lilin, dan Evangeliarium diletakkan pada tempat yang telah 
disediakan. Provinsial mendupai salib dan altar kemudian bersama Imam Asisten menghampiri altar dan 
menyatakan hormat dengan menciumnya. Selebran, konselebran, dan para frater berdiri mengitari altar sambil 
menyanyikan Nos Autem. Setelah selesai lagu perarakan, para frater bersama-sama  membungkuk 
menghormati altar, kemudian kembali ke tempat duduk masing-masing. Provinsial membuka perayaan ekaristi 
pengkiraran kaul di depan kursi imam 
 

 

Lagu Perarakan [NOS AUTEM] 

 

  Nos autem gloriari oportet 
  In cruce Domini nostri Jesu Christi: 
  In quo est salus vita et resurrectio nostra: 
  Per quem salvati et liberati sumus. 

Deus misereatur nostri et benedicat nobis: 
Illuminet vultum suum super nos, et misereatur nostri. 
Gloria Patri et Filio et Spiritui Sancto. 
Sicut erat in principio et nunc et semper. 
Et in saecula saeculorum. Amen. 

 
 

Kita patut bermegah-megah atas Salib Tuhan kita Yesus Kristus: Dalam Dialah ada 
keselamatan, kehidupan, dan kebangkitan kita: melalui Dia, kita telah diselamatkan dan 
dibebaskan. Semoga Allah mengasihani dan memberkati kita; Semoga Allah menyinari 
wajah-Nya atas kita, serta mengasihani kita. Kemuliaan kepada Bapa, Putera, dan Roh 
Kudus. Seperti pada permulaan sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. 
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02. TANDA SALIB        Umat berdiri 
 
Imam dan umat menandai diri dengan Tanda Salib sambil berkata sebagai berikut. 
 

Provinsial  (†) Dalam nama Bapa, dan Putra, dan Roh Kudus. 
 
Umat  Amin. 
 

 

03. SALAM         Umat berdiri 

 
Sambil membuka tangan, atau dengan cara lain menurut kebiasaan setempat, imam menyampaikan salam 
kepada umat. 

 
Provinsial  Kasih karunia, rahmat, dan damai sejahtera dari Allah 

Bapa, dan dari Putra-Nya, Yesus Kristus, bersamamu. 
 
Umat  Dan bersama rohmu. 
 
 
04. PENGANTAR       Umat berdiri 

Provinsial atau imam yang ditunjuk mengaarahkan umat kepada inti misteri yang dirayakan dengan 
beberapa patah kata.  

 
 

05. TOBAT         Umat berdiri 
 

Menyambung pengantar di atas, provinsial mengajak umat untuk menyesali dan mengakui dosa dengan 
kata-kata berikut. 

 

Provinsial  Saudara-saudari, marilah menyesali dan mengakui 
bahwa kita telah berdosa, supaya layak merayakan 
peristiwa penyelamatan ini. 

 

  (hening sejenak) 

Provinsial  Bersama-sama  

Umat  Saya mengaku kepada Allah yang mahakuasa dan 
kepada Saudara sekalian, bahwa saya telah berdosa, 
dengan pikiran dan perkataan, dengan perbuatan dan 
kelalaian.  
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Baris berikut diucapkan sambil menebah dada 
 

  Saya berdosa, saya berdosa, saya sungguh berdosa. Oleh 
sebab itu, saya mohon kepada Santa Perawan Maria, 
kepada para malaikat dan orang kudus, dan kepada 
saudara sekalian, supaya mendoakan saya pada Allah, 
Tuhan kita. 

 

Provinsial  Semoga Allah yang mahakuasa mengasihani kita, 
mengampuni dosa kita, dan mengantar kita ke hidup 
yang kekal. 

 

Umat  Amin. 
 
 
06. TUHAN KASIHANILAH     Umat berdiri 

 
Lagu:  “Tuhan Kasihanilah Kami” [Misa Kita IV,  PS 353] 
 
 I/K: Tuhan, kasihanilah kami. U: Tuhan, kasihanilah kami. 
 I/K: Kristus, kasihanilah kami. U: Kristus, kasihanilah kami. 
 I/K: Tuhan, kasihanilah kami. U: Tuhan, kasihanilah kami. 
 
 
07. MADAH KEMULIAAN [Misa Kita IV, PS 354 ]  Umat berdiri 

 
Kemudian dinyanyikan Madah kemuliaan. Madah Kemuliaan diangkat oleh selebran, atau oleh solis/kor, 
dilanjutkan oleh seluruh jemaat bersama-sama menyanyikan Madah Kemuliaan. 

     

 

Prov./Solis  Ke mu li -    a  -    an    ke - pa - da   Al - lah   di   sur ga. 

 
 

Semua  Dan damai di bumi kepada orang yang berkenan padaNya.  
Kami memuji Dikau, kami meluhurkan Dikau.  
Kami menyembah Dikau, kami memuliakan Dikau.  
Kami bersyukur kepadaMu karena kemuliaan-Mu yang besar. 

 Ya Tuhan Allah, Raja Surgawi, Allah Bapa yang   mahakuasa.  
Ya Tuhan Yesus Kristus, Putera yang Tunggal.  

 Ya Tuhan Allah, Anak domba Allah Putra Bapa.  
Engkau yang menghapus dosa dunia, kasihanilah kami.  
Engkau yang menghapus dosa dunia, kabulkanlah doa  kami. 
Engkau yang duduk disisi Bapa, kasihanilah kami. 
 

 5     5      4      3  2         1      1        2        3       4       3      4     5     5   .    
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Karena hanya Engkaulah Kudus, hanya Engkaulah Tuhan. 
Hanya Engkaulah mahatinggi, ya Yesus, Kristus, 
Bersama Roh Kudus dalam kemuliaan Allah Bapa. Amin. 

 
 

08. DOA PEMBUKA       Umat berdiri 
 
Seusai Madah Kemuliaan, imam berkata/bernyanyi dengan tangan terkatup: 
 

 

Provinsial  Marilah kita berdoa (hening sejenak)  

 
 

  Allah Sang Maha Pengasih, Engkau telah mencurahkan 
rahmat panggilan-Mu kepada kami semua. Khususnya 
kepada orang-orang muda yang bertekad 
mempersembahkan hidupnya bagi-Mu; dan secara 
khusus bagi; 
 

 Kfr. Sixtus Nurmalay, OSC, Kfr. Yohanes Haris 
Andjaja, OSC, dan Kfr. Hubertus Lidi, OSC yang 
merayakan 25 tahun  profesi, Kfr. Mathieu Kuppens, 
OSC yang merayakan 60 tahun profesi, Kfr. Bertus 
Blessing, OSC yang merayakan 70 tahun profesi dan 65 
tahun imamat. 
 

 Kfr. Agustinus Made yang merayakan 40 tahun imamat, 
dan Kfr. Agustinus Gani yang merayakan 60 tahun 
imamat. 

 
  Semoga dengan perjamuan syukur ini, Kau tegarkan 

kembali kami untuk tetap melangkah  bersama-Mu. Oleh 
karena itu, siapkanlah kini hati kami agar mampu 
membatinkan sabda-Mu dengan segala kerendahan hati.  

  Dengan pengantaraan Yesus Kristus, Putra-Mu, Tuhan 
kami, yang bersama dengan Dikau dalam persatuan Roh 
Kudus hidup dan berkuasa, Allah, sepanjang segala 
masa. 

 
Umat  Amin. 
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Liturgi Sabda 

 
 

09. BACAAN PERTAMA      Umat duduk 

Lektor pergi ke mimbar/ambo dan membawakan Bacaan Pertama. Para pelayan lain dan seluruh umat 
mengikuti pembacaan sambil duduk.  
 

 

Bacaan dari Kidung Agung: 
[Kidung Agung 8: 6-7] 
 

Taruhlah aku laksana materai pada hatimu,  
laksana materai pada lenganmu,  
karena kuat seperti mautlah cinta;  
kegairahan gigih seperti dunia orang mati,  
nyalanya adalah nyala api, seperti nyala api Tuhan! 
 
Air yang banyak tak mampu memadamkan cinta,  
sungai-sungai pun tak kuasa menghanyutkannya.  
Sekalipun orang memberi segala harta benda rumahnya untuk 
cinta, namun pasti itu masih kurang! 

   

 
Lektor Demikianlah sabda Tuhan 
 
Umat Syukur kepada Allah 

 
 

10. MAZMUR TANGGAPAN      Umat duduk 
[Mzm. 18:2-3a.3bc-4.47+51ab; R:2]               

  Refren: ”Aku mengasihi Tuhan, Dia sumber kekuatan.  
    Hidupku „kan menjadi aman dalam lindungan-Nya.” 

 
1. Aku mengasihi Engkau, ya Tuhan kekuatanku;  

ya Tuhan, bukit batuku,  
kubu pertahanan dan penyelamatku 
 

2. Allahku, gunung batuku, tempat aku berlindung,  
perisaiku, tanduk keselamatanku, kota bentengku!  



Tata Perayaan Ekaristi dan Pengikraran Kaul OSC 2017  | 6  
 

Terpujilah Tuhan, seruku;  
maka aku pun selamat dari para musuhku; 
 

3. Tuhan itu hidup! Terpujilah gunung batuku,  
dan mulialah Allah Penyelamatku.  
Tuhan mengaruniakan keselamatan yang besar  
kepada raja yang diangkat-Nya,  
Ia menunjukkan kasih setia kepada orang yang diurapi-Nya. 

 
 
 

11. BACAAN KEDUA        Umat duduk 

 
Bacaan dari Surat Rasul Paulus kepada jemaat di Roma: 
[Roma 8: 31b-39] 

Saudara-saudara,  
jika Allah di pihak kita, siapakah yang akan melawan kita?  
Allah bahkan tidak menyayangkan Anak-Nya sendiri,  
tetapi menyerahkan-Nya demi kita sekalian.  
Bagaimana mungkin Dia tidak menganugerahkan segalanya 
bersama  Anak-Nya itu kepada kita?  
Siapakah yang akan menggugat orang-orang pilihan Allah? 
Allah, yang membenarkan mereka!  
Siapakah yang akan menghukum mereka? 
Kristus Yesus yang telah wafat? 
Bahkan lebih lagi: yang telah bangkit?  
yang juga duduk di sisi kanan Allah? 
yang malahan menjadi pembela kita? 
 
Siapakah yang akan memisahkan kita dari kasih Kristus? 
Penindasan atau kesesakan? 
Penganiayaan? Kelaparan? Ketelanjangan? 
Bahaya? Atau pedang? 
Seperti ada tertulis, „Karena Engkaulah kami berada dalam 
bahaya maut sepanjang hari dan dianggap sebagai domba 
sembelihan.‟ Tetapi dalam segalanya itu kita akan menang oleh 
Dia yang telah mengasihi kita. 
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Sebab aku yakin, baik maut maupun hidup, malaikat-malaikat 
maupun pemerintah-pemerintah, baik yang ada sekarang 
maupun yang akan datang, atau kuasa-kuasa baik yang di atas 
maupun yang di bawah, atau suatu makhluk lain mana pun, 
takkan dapat memisahkan kita dari kasih Allah yang ada dalam 
Kristus Yesus, Tuhan kita. 
 
Lektor Demikianlah sabda Tuhan 
 
Umat Syukur kepada Allah 
 
 
 

12. ALLELUYA/ BAIT PENGANTAR INJIL   Umat berdiri 
 

Menyusul Alleluya/Bait Pengantar Injil yang diangkat oleh solis atau kor. Umat berdiri sebagai ungkapan 
hormat pada Sabda Tuhan. Sementara Alleluya dinyanyikan, selebran mengisi pedupaan dan memberkatinya. 
Kemudian asisten selebran menghadap selebran, dan, sambil membungkuk khidmat, memohon berkat. 

  
   

3    4   5  / 3    .  3   4    5 /  7     .  7   5    7    /      .              /      ║ 

     Al- le- lu-  ya,  al-   le- lu ya,     al-   le-  lu-     ya,    al-     le-   lu-     ya. 
  
 

Solis  Seperti Aku telah mengasihi kamu, 
  demikian pula kamu harus saling mengasihi. 

  

 
13. INJIL         Umat berdiri 

 
Asisten 2 mengambil Evangeliarium yang ada di atas altar, membawanya ke mimbar/ambo didahului putera 
altar yang membawa pedupaan.Pembacaan Injil diawali dengan seruan: 

  
 

Asisten 2  Tuhan bersamamu   

Umat  Dan bersama rohmu. 

Asisten2  Inilah Injil Yesus Kristus menurut Yohanes 

Umat   Dimuliakanlah Tuhan 
 

 
Asisten 2, imam, dan umat membuat tanda salib dengan ibu jari pada dahi, mulut, dan dadanya sendiri. Asisten 2 
mendupai Evangeliarium, kemudian ia  membacakan/melagukan Injil. Seluruh umat mengikuti pewartaan Injil 
sambil berdiri. 
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 [ Yohanes 13: 31-35] 

  
Inilah Injil Yesus Kristus menurut Yohanes 

 
alam perjamuan malam terakhir,  
sesudah Yudas meninggalkan ruang perjamuan,  
berkatalah Yesus kepada para murid yang lain.  
“Sekarang Putra Manusia dimuliakan,  

dan Allah dimuliakan di dalam dia.   
Jika Allah dimuliakan di dalam Dia,  
Allah akan memuliakan Dia juga di dalam diri-Nya,  
dan akan memuliakan Dia dengan segera. 
 
Hai anak-anak-Ku,  
tinggal sesaat lagi Aku ada bersama kamu.  
Aku memberikan perintah baru kepadamu,  
yaitu supaya kamu saling mengasihi;  
sama seperti Aku telah mengasihi kamu,  
demikian pula kamu harus saling mengasihi.  
Dengan demikian semua orang akan tahu,  
bahwa kamu adalah murid-murid-Ku,  
yaitu jikalau kamu saling mengasihi.” 
 

 
 
14. AKLAMASI SESUDAH INJIL     Umat berdiri 

Setelah pembacaan Injil selesai, imam mengangkat Evangeliarium sambil menyerukan/melagukan aklamasi di 
bawah ini. 
 
 

Asisten 2 Berbahagialah orang yang mendengarkan sabda Tuhan,       
dan tekun melaksanakannya. 

Umat  Sabda-Mu adalah jalan, kebenaran, dan hidup kami. 

Imam selebran/asisten mengecup Evangeliarium sambil berkaa: 

 

I/A  Semoga karena pewartaan Injil ini dileburlah dosa-dosa kami. 
 
Selebran/asisten memberikan Evangeliarium kepada misdinar untuk diletakkan di kredens, kemudian kembali ke 
tempat duduknya. 

D 
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Ritus Pengikraran Kaul 
 

 

15. PERMOHONAN PARA FRATER    Umat duduk 

 

 KAUL SEMENTARA PERTAMA 
 

Asisten 1 memanggil nama-nama para frater yang akan mengikrarkan Kaul Sementara Pertama  untuk tampil 
ke depan. Para frater yang akan mengikrarkan kaul sementara pertama bersama-sama berlutut di hadapan 
Provinsial untuk menjawab pertanyaan Provinsial. 

 

Asisten 1  Para frater yang akan mengikrarkan Kaul Sementara 
Pertama, kami persilahkan tampil ke depan: 

 
 

 Fr. Dominius Kristian Pratama 

 Fr. Gerardus Evam Dwibala 

 Fr. Ignatius Tonius Hia 

 Fr. Nico Karpist Gulo 

 Fr. Ricky Fernando Sitio 

 Fr. Paulinus Daeli 

 
Provinsial  Para frater terkasih, apakah yang kalian mohon dari 

Allah dan dari Gereja-Nya yang kudus? 
 

Frater  Cinta Allah dan Rahmat untuk melayani Allah dalam 
kehidupan bakti, bersama para saudara Salib Suci. 

 
Provinsial  Dengan bersandar pada bantuan Allah, kami 

menyambut para frater ini dalam kehidupan berkaul. 
 

Umat  Syukur kepada Allah. 
 
 

Para frater yang akan ber-Kaul Sementara Pertama  berdiri, membungkuk hormat kepada Provinsial  dan 
kembali ke tempat duduk. 
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 KAUL KEKAL 
 

Asisten2 memanggil nama-nama frater yang akan mengikrarkan Kaul Kekal untuk tampil ke depan, kemudian 
mereka berlutut di hadapan Provinsial untuk menjawab pertanyaan Provinsial. 

 

Asisten 2  Frater yang akan mengikrarkan Kaul Kekal, kami 

persilahkan tampil ke depan: 
 

 Fr. Peter Elvin Atmaja Hidayat 

 

Provinsial  Frater terkasih, apakah yang saudara mohon dari Allah 

dan dari Gereja-Nya yang kudus? 

 

Frater  Ketekunan dalam pelayanan bagi Allah dan dalam 

hidup bersama para saudara Salib Suci selama hidup 

saya. 

 

Provinsial  Dengan bersandar pada bantuan Allah kami 

menegaskan keputusan frater ini untuk berkaul selama 

hidup. 

 

Umat  Syukur kepada Allah. 
 
Frater yang akan ber-Kaul Kekal berdiri, membungkuk hormat kepada Provinsial, kembali ke tempat duduk. 

 

16. HOMILI        Umat duduk 

 
Kemudian imam selebran menyampaikan Homili sambil berdiri di tempat duduk atau di mimbar/ambo. 
Seluruh umat mengikuti Homili sambil duduk. Sesudah Homili, diadakan saat hening sejenak. 
 
 

 

17. KESEDIAAN PARA FRATER     Umat duduk 

 

 KAUL SEMENTARA PERTAMA 
 

Para frater yang akan ber-Kaul Sementara Pertama tampil kembali, berlutut di hadapan Provinsial dan 
bersama-sama menjawab pertanyaan Provinsial. Dua orang misdinar membantu memegang teks liturgi 
perayaan kaul dan microphone. 
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Provinsial  Para frater, oleh air baptis dan Roh Kudus kalian telah 
disucikan untuk pelayanan bagi Allah. Maukah kalian 
mempersatukan diri lebih dekat pada Allah dengan 
ikatan baru dalam hidup berkaul? 

 

Frater  Saya mau. 

Provinsial  Didorong keinginan untuk mengikuti Kristus secara 
sempurna, maukah kalian menjalani hidup dalam 
kemurnian demi Kerajaan Surga, memilih hidup 
sederhana dengan semangat kemiskinan, dan bersedia 
berkurban demi ketaatan? 

 

Frater  Saya mau. 
 

Provinsial  Semoga Allah Yang Mahakuasa melimpahkan rahmat-
Nya agar kalian dapat mewujudkan niat kalian. 

 

Frater  Amin. 
 
Selebran  berdiri, mengajak umat berdoa dan hening sejenak, kemudian ia merentangkan kedua tangannya 
sambil berdoa: 

 

Provinsial  Marilah berdoa (hening sejenak) 

 
  Ya Allah, pandanglah hamba-hamba-Mu ini, yang telah 

bertekad untuk mengabdikan hidup mereka kepada-Mu. 
Di hadapan umat-Mu, mereka hari ini hendak 
mengikrarkan kaul sesuai dengan nasihat-nasihat Injil. 
Curahkanlah belas kasih-Mu agar cara hidup mereka 
dapat membawakan kemuliaan nama-Mu dan juga cinta-
Mu yang menyelamatkan.  

  Dengan pengantaraan Kristus, Tuhan kami. 
 

Umat  Amin 
 

Provinsial  Sekarang ikrarkanlah niat kalian satu persatu. 
 
 

Provinsial duduk di kursi sementara para frater yang akan ber-Kaul, satu per satu menghadap Provinsial, 
membungkuk, berlutut, berjabat tangan, dan mengucapkan ikrarnya. 
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Frater  “Saya, … , berkaul dan berjanji ketaatan kepada Allah dan 
kepadamu, Pastor Basilius Hendra Kimawan, OSC, Provinsial 
Ordo Salib Suci Indonesia, sebagai wakil dari Mgr. Laurentius 
Tarpin, OSC, Magister General Ordo Salib Suci, serta para 
penggantinya, sesuai dengan Regula Santo Agustinus dan 
Konstitusi Ordo Salib Suci. Maka, dengan cara ini, saya akan 
taat kepada Magister General dan para penggantinya untuk ... 
tahun.” 

 
  

Setelah semua frater yang ber-Kaul Pertama selesai berikrar, Provisnial berkata: 
 
  

Provinsial  Semoga Allah yang telah mengawali karya baik dalam 
diri kalian membawa pada penyempurnaan sebelum 
hari kedatangan Kristus Yesus. 

 

Umat  Amin. 
 

Para frater yang telah ber-Kaul Sementara Pertama (bersama-sama) berdiri, membungkuk hormat kepada 
Provinsial, dan kembali ke tempat duduk. Frater yang akan ber-Kaul Kekal tampil kembali di hadapan 
Provinsial dan menjawab pertanyaan Provinsial. 

 
 
 

 KAUL KEKAL 
 

Provinsial  Frater, dalam pembaptisan Saudara telah dibersihkan 
dari dosa dan disucikan dalam pelayanan kepada Allah. 
Maukah sekarang Saudara mempersatukan diri lebih 
dekat kepada Allah dalam  ikatan pengabdian yang 
kekal? 

 
Frater  Saya mau. 

 
Provinsial  Dengan bantuan Allah, maukah Saudara menjalani 

hidup utuh dalam kemurnian, ketaatan, dan kemiskinan 
sebagaimana yang telah dipilih oleh Kristus Tuhan kita 
dan Perawan Maria Bunda-Nya; maukah pula Saudara 
dengan penuh iman menekuninya sepanjang hidup? 

 
Frater  Saya mau. 
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Provinsial  Maukah Saudara berusaha menuju kesempurnaan dalam 

cinta kepada Allah dan sesama, dengan segenap hati 
hidup menurut Injil dan memegang teguh peraturan 
Ordo kita? 

 
Frater   Saya mau. 

 
Provinsial  Maukah Saudara, dengan bantuan Roh Kudus, 

mengabdikan seluruh hidupmu dalam pelayanan umat 
Allah? 

 
Frater   Saya mau. 

 
Provinsial  Semoga Allah yang telah mengawali karya baik dalam 

diri Saudara membawa pada penyempurnaan sebelum 
hari kedatangan Kristus Yesus. 

 
Umat  Amin. 

 
 
 
 

18. LITANI PARA KUDUS                 Umat berlutut 

 

Provinsial  Saudara-saudaraku dalam Kristus, marilah kita berdoa 
kepada Allah Yang Mahakuasa bagi hamba-Nya ini, 
yang telah dipanggilnya untuk mengikuti Kristus dalam 
kehidupan bakti. Semoga Allah memberkatinya dengan 
rahmat dan senantiasa meneguhkannya dalam cinta. 

 
Semua berlutut, kecuali  frater yang ber-Kaul Kekal, telungkup (prostasi) di hadapan altar. 
 

Solis:       Umat: 
  

Tuhan, kasihanilah kami    Tuhan, kasihanilah kami 
Kristus, kasihanilah kami    Kristus, kasihanilah kami 
Tuhan, kasihanilah kami    Tuhan, kasihanilah kami 
 

Santa Maria Bunda Allah    Doakanlah kami 
Santo Mikael 
Para Malaikat Allah 
Santo Yohanes Pembaptis 
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Santo Yosef 
Santo Petrus dan Paulus 
Santo Yohanes  
Santa Maria Magdalena 
Santo Stefanus dan Laurensius 
Santa Agnes 
Santo Basilius 
Santo Agustinus 
Santo Benediktus 
Santo Bernardus 
Santo Fransiskus dan Dominikus 
Santo Ignatius dari Loyola 
Santo Vincentius de Paulo 
Santo Yohanes Bosco 
Santa Katarina dari Siena 

 Santa Theresia dari Avila 
 

Santa Monika 
Santa Odilia 
Santa Helena 
Beato Theodorus de Celles 
Semua Orang Kudus. 

 

Tuhan, maharahim     Bebaskanlah umat-Mu 
Dari segala kejahatan 
Dari segala dosa 
Dari kematian kekal 
Karena penjelmaan-Mu 
Karena wafat dan kebangkitan-Mu 
Karena pencurahan Roh Kudus 
 

 

Kami orang berdosa    Dengarkanlah umat-Mu 
 

Pimpinlah semua orang kepada kesempurnaan hidup Kristiani sejati. 
 

Dampingilah agar semua kelompok hidup bakti sungguh bertumbuh 
dan mekar dalam cinta Kristus dan semangat para pendiri mereka. 
 
Buatlah agar para hamba-Mu ini semakin mirip dengan Kristus. Putra-
Mu yang tunggal. 
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Berilah hamba-hamba-Mu ini rahmat pengabdian. 
 

Berkatilah saudara-saudara kami ini dan sucikanlah mereka bagi- 
pelayanan-Mu. 
 

Yesus, Putra Allah yang hidup   Tuhan dengarkanlah doa kami 
Kristus, dengarkanlah kami   Kristus dengarkanlah kami. 
Tuhan Yesus, dengarkanlah doa kami  Tuhan Yesus dengarkanlah 

doa kami. 
 
Selebran berdiri dan merentangkan kedua tangan seraya berdoa: 
 

Provinsial  Tuhan, dengarkanlah doa-doa umat-Mu. Siapkanlah hati 
hamba-Mu untuk hidup suci dalam pelayanan-Mu. 
Dengan rahmat Roh Kudus bersihkanlah dia dari segala 
dosa dan kobarkanlah semangatnya dengan api cinta-
Mu. Dengan pengantaraan Kristus, Tuhan kami. 

 

Umat  Amin. 
 
(Para) Frater yang akan ber-Kaul Kekal menghadap Provinsial, membungkuk hormat, berlutut, berjabat 
tangan, dan mengucapkan ikrarnya. Umat duduk kembali. 

 
 

Frater “Saya, …, berkaul dan berjanji ketaatan kepada Allah dan 
kepadamu, Pastor Basilius Hendra Kimawan, OSC, Provinsial 
Ordo Salib Suci Indonesia sebagai wakil dari Mgr. Laurentius 
Tarpin, OSC, Magister  General Ordo Salib Suci, serta para 
penggantinya, sesuai dengan Regula Santo Agustinus dan 
Konstitusi Ordo Salib Suci. Maka, dengan cara ini, saya 
berjanji akan taat kepada Magister General dan para 
penggantinya sampai mati.” 

 
 
Setelah frater yang ber-Kaul Kekal selesai berikrar, Provinsial berkata: 

 

Provinsial  Semoga Allah yang telah mengawali karya baik dalam 
dirimu membawa pada penyempurnaan sebelum hari 
kedatangan Kristus Yesus. 

 
Frater  Amin. 
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19. BERKAT MERIAH KAUL     Umat berdiri 

 
(Para) Frater yang baru saja mengikrarkan Kaul Kekal berlutut di hadapan Provinsial kemudian Provinsial 

merentangkan kedua tangannya, sambil berdo. 
 

 

Provinsial Bapa di surga, sumber segala kesucian, pencipta segala 
suku bangsa, cinta kasih-Mu sungguh besar terhadap 
kami. Engkau senantiasa memperkenankan kami untuk 
ambil bagian dalam hidup-Mu yang suci. Baik dosa 
Adam maupun dosa-dosa dunia tidak dapat mengubah 
kasih-Mu kepada kami. 

 
 

Pada permulaan sejarah, Engkau memberi kami Habel 
sebagai teladan kekudusan. Kemudian, dari bangsa 
Yahudi yang Kaucintai. Engkau memuliakan lelaki dan 
perempuan dengan segala keutamaan. Di antara mereka 
yang terutama adalah Bunda Maria, Putri Sion yang 
tetap perawan. Dari rahimnya yang suci telah lahir Yesus 
Kristus, Sabda-Mu yang abadi, Penyelamat dunia. 

 
 

Bapa, Engkau mengutus Dia, sebagai teladan kesucian 
kami. Dia menjadi miskin supaya kami kaya, menjadi 
seorang hamba untuk membebaskan kami. Dengan cinta 
yang tak terkatakan, Dia menebus dunia dengan misteri 
Paskah dan meraih rahmat Roh Kudus daripada-Mu 
untuk menguduskan Gereja-Nya. 

 
 

  Bisikan Roh Kudus telah menarik sejumlah anak-anak-
Mu untuk mengikuti jejak Putra-Mu. Mereka telah 
meninggalkan segalanya untuk menjadi satu dengan-Mu 
dalam ikatan cinta dan memberi seluruh hidup mereka 
untuk tugas pelayanan-Mu dan pelayanan terhadap 
umat-Mu seluruhnya. 

 
 

  Oleh karena itu, dengan segala kemurahan hati-Mu, 
pandanglah mereka yang telah mendengar panggilan-
Mu. Curahkanlah Roh kekudusan; bantulah mereka 
dalam kepenuhan iman bahwa Engkau telah 
memungkinkan mereka untuk berjanji dengan sukacita. 
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Jagalah agar mereka senantiasa bersama Kristus, Sang 
Guru sejati. 

 

  Semoga mereka membangun Gereja dengan kesucian 
hidup mereka, memajukan keselamatan dunia, dan hadir 
sebagai tanda rahmat yang akan datang. 

 

  Tuhan, lindungilah dan tuntunlah (para) hamba-Mu ini. 
Pada saat pengadilan Putra-Mu, Engkau sendirilah yang 
mengganjar dia/mereka dengan kelimpahan. 
Anugerahilah dia/mereka sukacita atas kaul-kaul yang 
diucapkannya. Sempurnakanlah dia/mereka dalam 
cinta-Mu, semoga dia/mereka bergembira dalam 
persatuan dengan para kudus-Mu dan memuji Engkau 
selama-lamanya dalam persekutuan dengan sesamanya. 
Ini semua kami mohon dengan pengantaraan Kristus, 
Tuhan kami. 

 
Umat  Amin. 
 

 

20. SALAM DAMAI        Umat berdiri 

 
Para frater yang baru saja ber-Kaul Kekal berdiri kembali. 
 

Provinsial  Frater, kini Saudara telah secara penuh menjadi anggota 
Ordo Salib Suci. Marilah kita menjadi satu hati dan satu 
jiwa, berjalan menuju Allah. 

 
Umat  Amin. 
 
Provinsial memberi “salam damai” kepada frater yang ber-Kaul Kekal. Para konfrater yang berada di sekitar 
frater yang ber-Kaul dapat juga memberikan salam. Setelah itu frater yang ber-Kaul Kekal kembali ke tempat 
duduk. Sebuah lagu bertema persaudaraan atau kebersamaan dapat dinyanyikan untuk mengiringi “salam 
damai”. Setelah selesai ritus salam damai dilanjutkan dengan persiapan persembahan. Misdinar membantu 
mempersiapkan bahan persembahan untuk Perayaan Ekaristi. 
 
 

Lagu Pengiring Salam Damai 
 

UNUM IN DEUM 
“Primum, propter quod in unum estis congregati,  ut unanimes habitetis in domo et  

sit vobis anima una et cor unum in Deum”, anima una et cor unum in Deum. 
Ante omnia fratres, fratres carisimi, diligatur Deus, deinde proximus 
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First of all, the reason you are joined together in your house 
Is to live as one with one soul, one heart intent on God 
We become one in the one Christ on the way to the one father, 
Living with one soul, one heart intent on God.  
Before all else, my brothers, beloved brothers, love God  
and then your neighbor.  
These are the chief commands. 

 
Dilanjutkan dengan Liturgi Ekaristi 
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Liturgi Ekaristi 

 
 

21.   PERSIAPAN PERSEMBAHAN    Umat duduk 

 
 

Selebran berdiri di depan altar untuk  menerima bahan-bahan persembahan yang diantarkan oleh wakil-wakil 
umat. Selanjutnya selebran/provinsial mempersiapkan bahan-bahan persembahan tersebut di altar, sementara 
koor menyanyikan lagu persiapan persembahan. 

 

Lagu Persiapan Persembahan: “Kupersembahkan Diri dan Hidupku” 
 

 

22.  PENGUNJUKAN BAHAN PERSEMBAHAN  Umat duduk 
 

Setelah bahan-bahan persembahan  selesai dipersiapkan di atas altar, Provinsial berdiri di belakang altar 
mengambil patena dengan roti di atasnya, lalu mengangkatnya sedikit sambil berdoa: 
 

Provinsial  Terpujilah Engkau, ya Tuhan, Allah semesta alam, 
sebab dari kemurahan-Mu kami menerima roti 
yang kami siapkan ini. Inilah hasil dari bumi dan 
dari usaha manusia yang bagi kami akan menjadi 
roti kehidupan. 

 

Umat   Terpujilah Allah selama-lamanya. 
 
Provinsial menaruh patena di atas korporale, kemudian mengambil piala berisi anggur, mengangkatnya sedikit 
sambil berdoa: 

 

Provinsial  Terpujilah Engkau, ya Tuhan, Allah semesta alam, 
sebab dari kemurahan-Mu kami menerima anggur 
yang kami siapkan ini. Inilah hasil dari pohon 
anggur dan dari usaha manusia yang bagi kami 
akan menjadi minuman rohani. 

 

Umat   Terpujilah Allah selama-lamanya. 
 
Provinsial menaruh piala di atas korporale, kemudian membungkuk khidmat dan berdoa dengan suara 
pelan/dalam hati: 
 
 

Provinsial  (Dengan rendah hati dan tulus, kami menghadap kepada-Mu, ya 
Allah, Bapa kami. Terimalah kami, dan semoga persembahan yang 
kami siapkan ini berkenan pada-Mu.) 

 
Provinsial mengisi pedupaan dan mendupai bahan persembahan, Salib, dan altar. Kemudian Diakon atau 
Asisten Imam mendupai selebran/provinsial. Sesudah itu, putra altar mendupai umat, sementara Provinsial 
membasuh tangannya di sisi meja altar sambil berdoa dalam hati: 
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Provinsial (Ya Tuhan, bersihkanlah aku seluruhnya dari kesalahanku dan 

sucikanlah aku dari dosaku.) 
 
 

 

23.   DOA PERSIAPAN PERSEMBAHAN   Umat berdiri 
 

Provinsial dan Para Asisten berdiri di belakang meja altar, menghadap ke arah umat. Ia membuka tangan dan 
mengatupkannya kembali sambil berkata: 
 
 

Provinsial Berdoalah, Saudara-saudari,  
supaya persembahanku dan persembahanmu  
berkenan pada Allah, Bapa yang mahakuasa. 

 
Umat  Semoga persembahan ini diterima demi kemuliaan 

Tuhan dan keselamatan kita serta seluruh umat 
Allah yang kudus. 

 
Provinsial Bapa, terimalah persembahan ini dan ikrar bakti 

para hamba-Mu. Teguhkanlah mereka dengan 
cinta-Mu agar dapat menghayati nasihat-nasihat 
injili. Dengan pengantaraan Kristus, Tuhan kami. 

 
Umat   Amin. 
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DOA SYUKUR AGUNG  
 

 

24.   DIALOG PEMBUKA & PREFASI    Umat berdiri 

 
Selebran mengajak umat untuk bersyukur (sebaiknya dinyanyikan), sambil membuka tangan imam berkata: 

 

Provinsial   Tuhan bersamamu. 

Umat   Dan bersama rohmu. 

 

Sambil mengangkat tangan, imam melanjutkan 
 

Provinsial   Marilah mengarahkan hati kepada Tuhan. 

Umat   Sudah kami arahkan. 

 

Sambil merentangkan tangan, imam melanjutkan: 

Provinsial   Marilah bersyukur kepada Tuhan, Allah kita. 

 Umat   Sudah layak dan sepantasnya. 
 

Sambil merentangkan tangan, imam melagukan/mengucapkan prefasi berikut. 

 

Provinsial    Sungguh layak dan sepantasnya, ya Bapa yang 
kudus, Allah yang kekal dan kuasa, bahwa di mana 
pun juga kami senantiasa bersyukur kepada-Mu, 
dengan perantaraan Kristus, Tuhan  kami. Sebab ia 
lahir dari Perawan bagaikan bunga yang murni, 
memuji bahagia orang yang murni hatinya dan 
mengajarkan puncak kemurnian dengan cara 
hidup-Nya sendiri.  

 
    Ia selalu mencintai kehendak-Mu, menjadi taat 

sampai mati untuk kami dan mempersembahkan 
diri sebagai kurban yang harum mewangi. Ia 
memanggil orang yang berani meninggalkan 
segala-galanya demi Engkau, mengangkat mereka 
menjadi pengabdi-Mu yang khusus dan 
menjanjikan warisan harta surgawi kepada mereka.  

     
Dari sebab itu, bersama para malaikat dan laskar 
surgawi kami mengumandangkan kidung bagi-Mu 
dengan tak henti-hentinya bernyanyi: 
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Lagu “KUDUS” [Misa Kita IV, PS 393 ] 

Umat  Kudus, kudus, kuduslah Tuhan, Allah segala kuasa. Surga dan 
bumi, surga dan bumi penuh kemuliaan-Mu. Terpujilah 
Engkau di surga. Diberkatilah yang datang dalam nama 
Tuhan. Terpujilah Engkau di surga. 

 
 
 

25.   DOA SYUKUR AGUNG II             Umat berlutut 
 

Sambil merentangkan tangan, selebran dan konselebran bersama-sama mengucapkan: 

 
Selebran+Kons. Sungguh kuduslah Engkau, ya Bapa,  

sumber segala yang kudus. 
 
Selebran mengatupkan tangan. Kemudian, sambil mengulurkan tangan di atas persembahan, ia berkata: 

 
Utuslah Roh-Mu agar menguduskan persembahan 
ini dan mengubahnya bagi kami menjadi Tubuh (†) 
dan Darah Yesus Kristus, Tuhan kami, 

     
 Selebran mengatupkan tangan. Selebran mengambil roti, dan sambil mengangkatnya sedikit di atas meja altar. 

 

Pada malam itu, sebelum diserahkan dan 
mengalami kesengsaraan dengan rela, Yesus 
mengambil roti dan mengucap syukur kepada-Mu. 
Ia membagi roti itu dan memberikannya kepada 
para murid seraya berkata 

 

  
Selebran membungkuk sedikit. Sabda Tuhan berikut ini hendaknya dibawakan dengan ucapan yang jelas, 
sesuai dengan sifatnya. 
 

    TERIMALAH DAN MAKANLAH: 

    INILAH TUBUHKU 

    YANG DISERAHKAN BAGIMU. 
 
 

Selebran memperlihatkan Hosti Suci kepada umat (para konselebran memandang-Nya dan putra altar 
mendupai), lalu meletakkan-Nya kembali pada patena, kemudian berlutut menyembah-Nya (para konselebran 
menghormati-Nya dengan membungkuk khidmat). Sesudah itu, sambil mengatupkan tangan, selebran 
melanjutkan: 
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Demikian pula, sesudah perjamuan, 
 

Selebran mengambil piala, sambil mengangkatnya sedikit di atas meja altar, melanjutkan: 

 
Ia mengambil piala. 
Ia kembali mengucap syukur dan memuji-Mu, 
lalu Ia memberikan piala itu  
kepada para murid-Nya seraya berkata: 

 
 
 

Selebran membungkuk sedikit. Sabda Tuhan berikut hendaknya dibawakan dengan ucapan jelas, sesuai dengan 
sifatnya. 

 

    TERIMALAH DAN MINUMLAH: 

    INILAH PIALA DARAHKU, 

    DARAH PERJANJIAN BARU DAN KEKAL, 

    YANG DITUMPAHKAN BAGIMU 
    DAN BAGI SEMUA ORANG 
    DEMI PENGAMPUNAN DOSA. 

    LAKUKANLAH INI 

    UNTUK MENGENANGKAN DAKU. 

 
 

Selebran memperlihatkan piala kepada umat (para konselebran memandang-Nya dan putra altar mendupai), 
lalu meletakkan-Nya di atas korporale, kemudian berlutut menyembahnya. (Para konselebran menghormati-
Nya dengan membungkuk khidmat). Sesudah itu, Selebran mengajak umat melagukan aklamasi anamnesis 
berikut: 
 
 
                          

     1    2   3    3     3    3   3   2    3     2   1   1. ║ 
Provinsial   A- gung-lah  mis-te-ri   i-man   ki-     ta. 

 

Umat   Tuhan, Engkau telah wafat. 
    Tuhan, sekarang „Kau hidup 
    Engkau Sang Juru Selamat: 
    Datanglah,  ya Yesus Tuhan. 
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Kemudian, sambil merentangkan tangan: 
 

 

Asisten 1  Sambil mengenangkan wafat dan kebangkitan 
Kristus, kami persembahkan kepada-Mu, ya Bapa, 
roti kehidupan dan piala keselamatan ini. Kami 
bersyukur kepada-Mu, sebab Engkau menganggap 
kami pantas hadir di hadapan-Mu dan mengabdi-
Mu. Perkenankanlah kami, yang akan menerima 
Tubuh dan Darah Kristus, dipersatukan oleh Roh 
Kudus menjadi umat-Mu. 

 
Provinsial Ya Bapa, ingatlah akan Gereja-Mu yang tersebar di 

seluruh dunia. Buatlah agar umat-Mu bertumbuh 
dalam cinta kasih persaudaraan, bersama Bapa Suci 
Fransiskus, Bapa Uskup kami Antonius para 
pelayan Gereja dan juga para rohaniwan semuanya. 
Pandanglah juga para frater yang pada hari ini 
telah berikrar untuk mengabdikan diri dan hendak 
selalu melayani Engkau. Semoga mereka selalu 
mengangkat budi dan hati kepada-Mu dan selalu 
memuliakan nama-Mu. 
 
 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 
Asisten 2   Ingatlah pula saudara-saudari kami yang telah 

beristirahat kekal dan tengah menanti saat 
kebangkitan. Ingatlah juga semua orang yang telah 
Kaupanggil ke hadirat-Mu.  

 
Kasihanilah dan sambutlah mereka dalam 
kebahagiaan surgawi bersama-Mu,  
bersama Santa Maria, Perawan dan Bunda Allah,  
bersama Santo Yosef suaminya,  
bersama para Rasul dan Semua Orang Kudus,  
yang tiada henti melaksanakan kehendak-Mu. 
Perkenankanlah kini kami melambungkan pujian 
bersama mereka dan memuliakan Engkau,  

   melalui Yesus Kristus, Putra-Mu. 
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Selebran dibantu Para Asisten mengangkat piala dan patena dengan Hosti Suci di atasnya sambil 
berkata/bernyanyi bersama para konselebran. 

 
 
 

    6      i  ... 
Selebran+Kons. De- ngan pengantaraan Kristus, 
      

    i  ...                          i        7 6        6 7     7  │ 
    bersama Dia dan  da-    lam       Di-    a, 

 

    6    i  ...                                                  i  ‟ 
    ba-gi-Mu, Allah Bapa yang mahakua-sa, 
 

    i  ...            i         7 6    6 7    7   │ 
    dalam persekutuan    de-  ngan   Roh    Ku-  dus, 
 

 

 

    7     7    7     7    7       7     6 5     5 6      7     6 7    6  ‟ 
    se-  ga- la   hor-mat dan  ke-     mu-   li-    a-    an 
 

 

    6      7      6      6     5     6     6  5      5    ║ 
    se-  pan- jang se-   ga-  la    ma-     sa. 
 
    5     5 . 6.      1 .  7    6 .     3  .  2  .    3  . 
Umat   A-   min,     A-      min,   A-          min. 
 
 
26. DOA TUHAN [ACHM 26]      Umat berdiri 

 
    La = Bm, 3/4, 4/4           Nada: Andre Manika      Kata: Charis, TPE 1979     [SDB 5]  

 

Provinsial  

   _____                             ___                    _______                              ____              ___                                                                        

  3      2   3      3     .   3  5     4 /     3    2     3 3 „   3  5    6    .  5 3 
 

 Sab-da Kris-tus    t‟lah   me-lim-pahi     ki-    ta.    Ma-    ri      ki-  ta     
  ____        _____                                                                                

  5    4/      3      2     3      3      0 
 

 kidungkan  do-      a-  Nya: 
 

 
  Umat  Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah nama-Mu. 
                  Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu. 
                Di atas bumi seperti di dalam surga. 
     Berilah kami rejeki, pada hari ini. 
  Dan ampunilah kesalahan kami,  
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  seperti kami pun mengampuni yang bersalah  
  kepada kami. 
  Dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan. 
  Tapi bebaskanlah kami dari yang jahat. 
 
 Embolisme Sebab Engkaulah Raja, yang mulia dan berkuasa sepanjang 

masa. 
 
 

27. DOA DAMAI       Umat berdiri 

 
Sambil merentangkan tangan, Selebran  berkata dengan suara lantang: 
 

Provinsial  Tuhan Yesus Kristus Engkau telah bersabda  
  kepada para rasul, 
  “Damai kutinggalkan bagimu, 
  damai-Ku Kuberikan kepadamu.” 
  Tuhan Yesus Kristus, 
  Jangan memperhitungkan dosa kami, 
  tetapi perhatikanlah iman Gereja-Mu, 
  dan restuilah kami 
  supaya hidup bersatu dengan rukun 
  sesuai dengan kehendak-Mu. 
  Sebab Engkaulah pengantara kami 
  kini dan sepanjang masa. 
 
 

Umat  Amin. 
 

Provinsial  Damai Tuhan bersamamu. 
 

Umat  Dan bersama rohmu. 
 

 
Sementara  koor dan umat  menyanyikan lagu Anak Domba Allah, selebran memecahkan Hosti besar dan 
memasukkan pecahan kecilnya (fermentum) ke dalam piala sambil berdoa dalam hati. 
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28. PEMECAHAN HOSTI               Umat berlutut 
 

”ANAK DOMBA ALLAH ” [Misa Kita IV, PS.414] 
  

Umat  Anak domba Allah, yang menghapus dosa dunia, kasihanilah kami.  
Anak domba Allah, yang menghapus dosa dunia, kasihanilah Kami. 
Anak domba Allah, yang menghapus dosa dunia, berilah kami damai, 
berilah kami damai. 

 
 

 
 

Provinsial  (Semoga percampuran Tubuh dan Darah Tuhan kita Yesus Kristus ini 

memberikan kehidupan abadi kepada kita semua yang akan 
menyambutnya.) 

 
 

Setelah berlutut, selebran memperlihatkan kepada Umat (salah satu) hosti besar yang sudah dipecahkan 
dengan mengangkat siborinya atau pialanya. 

 

Provinsial Inilah Anak Domba Allah yang menghapus dosa dunia.  
Berbahagialah kita yang diundang ke perjamuan-Nya. 

 
Umat  Ya Tuhan, saya tidak pantas  

Engkau datang pada saya,  
tetapi bersabdalah saja,  
maka saya akan sembuh.   

 
 

Dengan tangan terkatup, Provinsialberdoa dalam hati. Umat mempersiapkan diri dengan SIKAP DOA 
PRIBADI. 
 

Provinsial  Ya Tuhan Yesus Kristus, semoga Tubuh dan Darah-Mu yang akan 
kusambut melindungi dan menyehatkan jiwa ragaku. 

 

Selebran mempersilahkan Para Asisten mengambil Tubuh kristus dan menyantapnya bersama-sama. 

 
 

29. PENERIMAAN TUBUH (DAN DARAH) KRISTUS  

  
Selebran dibantu Para Asisten, membagikan Hosti kepada umat. Sementara penerimaan Tubuh Kristus 
dinyanyikan lagu-lagu bertemakan syukur. 
 
 

 Lagu Pengiring Komuni; Namun Sungguh, O Indah Kasih-Mu, Utuslah Roh-Mu 

 
 Setelah pembagian komuni selesai, Konselebran  membereskan seluruh peralatan Misa yang ada di atas altar. 
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30. DOA SESUDAH KOMUNI     Umat berdiri 
 

Selebran mengajak umat berdoa. 
 

Provinsial  Marilah kita berdoa   
 
Hening sejenak, kemudian selebran mengangkat tangan dan mengucapkan Doa Sesudah Komuni sebagai 
berikut. 

 

 Provinsial  Puji dan syukur kami panjatkan kepada-Mu, ya Allah,  
 karena Engkau mempertemukan kami  
 untuk ikut ambil bagian dalam perjamuan kudus ini.  
 Semoga sentuhan rahmat-Mu ini  
 mampu memperbaharui hati kami  
 sehingga kami dapat lebih mantap  
 bersama-sama menempuh jalan-jalan-Mu.  
 Dengan pengantaraan Kristus, Tuhan kami. 
 

 Umat  Amin. 
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Ritus Penutup 

 

 

31. PENGUMUMAN       Umat duduk 
 

Petugas  mengumumkan acara selanjutnya setelah Perayaan Ekaristi ini. 
 

 
32. BERKAT         Umat berdiri 

 
Sambil membuka tangan, Selebran berseru: 

 

Provinsial  Tuhan bersamamu. 

Umat  Dan bersama rohmu 
 
Selebran mengulurkan kedua belah tangan ke ara  umat. 
 
 

Provinsial  Allah mengilhami segala niat suci dan membawanya 
pada kepenuhan. Semoga Dia selalu melindungi kalian 
dengan rahmat-Nya sehingga kalian dapat menunaikan 
tugas-tugas panggilan dengan hati penuh iman. 

 

Umat  Amin. 

Provinsial  Semoga Dia menjadikan kalian  
  sebagai saksi dan tanda cinta-Nya kepada seluruh umat. 
 

Umat  Amin. 

Provinsial  Semoga Dia mempererat ikatan ini, sebagaimana Dia 
telah mengikatkan kalian kepada Kristus dalam dunia, 
bertahan selama-lamanya dalam cinta ilahi. 

 

Umat   Amin. 

 

Provinsial  Allah yang mahakuasa memberkati saudara sekalian 
yang telah mengambil bagian dalam perayaan ini: (†) 
Bapa, Putra, dan Roh Kudus. 

 

Umat  Amin. 
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33. PENGUTUSAN       Umat berdiri 
 
Selebran mengutus umat sebagai berikut. 

 
Provinsial  Saudara sekalian, dengan ini 
  Perayaan Ekaristi dan Pengikraran  Kaul sudah selesai. 
 

 

Umat  Syukur kepada Allah. 

Provinsial  Pergilah, saudara sekalian diutus! 

Umat  Amin. 

34. PERARAKAN       Umat berdiri 
 

Diiringi lagu penutup,Provinsial, para Imam Asisten, konselebran, misdinar, dan seluruh umat  menghormati 
altar, kemudian meninggalkan panti imam menuju Sakristi. 

 
 

 Lagu Penutup; Terpuji Kau, Allah Cinta [ACHM 184] 
 

† In Cruce Salus † 

 

 


