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24 Desember 2022 

PERAYAAN VIGILI NATAL 

Pengantar (Dibawakan oleh DPP/DPS) 

P: Saudara-saudari terkasih, inilah malam yang 

dinanti-nantikan oleh kita sekalian. Malam yang 

penuh harapan, sukacita dan damai. Mala mini 

telah lahir bagi kita Sang Juru Selamat, Yesus Kristus 

Putera Terang. Dialah yang menghalau kegelapan 

dosa kita, Dialah yang memberikan terang hidup 

baru dan Dialah Sang Imanuel: Allah beserta kita. 

karena itu, marilah dengan rasa syukur dan sukacita 

kita siapkan hati kita di hadapa Allah untuk 

merayakan malam yang kudus dan mulia ini dalam 

liturgi suci, perayaan Ekaristi Vigily Natal 2022. 

 
RITUS PEMBUKA 

PERARAKAN MASUK 
 Di depan pintu gereja, Imam dan misdinar serta para petugas 

liturgi lainnya bersiap dalam barisan untuk berarak, sebagai 

berikut: (1) Pembawa salib, dua lilin, dupa dan wiruk, (2) para 
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lektor, mazmur dan doa umat, (3) bapak-ibu-anak sebagai Yosep- 

Maria-Yesus sambil anak membawa bayi Yesus dalam palungan, 

(4) Imam. 

Sambil berarak dapat dinyanyikan lagu-lagu bertema Natal misalnya 

“Saudara, ke mari...” 

  Sampai di depan Altar semua berlutut. Setelah itu, Imam dan 

para misdinar memberkarti (mendupai) Altar dan langsung berdiri 

di depan kandang Natal, siap menerima bayi Yesus dari 

perwakilan keluarga. 

 Sementara itu, para petugas liturgi kembali ke tempat duduk, 

sedangkan perwakilan keluarga (bapak-ibu-anak) dengan sopan 

berjalan menuju kandang Natal untuk menyerahkan bayi Natal 

kepada Imam. 

 Imam menerima bayi Natal dan meletakkannya di dalam kandang 

Natal lalu berdoa dan memberkati kandang Natal serta 

mendupainya. 

I:   Marilah berdoa 

Allah Mahakasih, begitu besar kasihMu 

terhadap kami umat manusia sehingga dihari yang 

suci ini, di malam yang kudus ini Engkau 

menganugerahkan PuteraMu terkasih lahir untuk 

kami sebagai Penyelamat. Dialah Kristus, Bayi Natal 

yang menjadi sumber harapan dan sukacita kami 

dalam perayaan malam ini. Tuhan, kami mohon 

kiranya dalam perayaan suci ini, Dikau berkenan 
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tinggal di dalam palung hati kami masing-masing, 

dalam keluarga dan dalam masyarakat kami. 

Semoga pralambang Kandang Natal ini kau 

kuduskan agar menjadi lambang kegembiraan kami 

merayakan sukacita Natal. Kami mohon ya Tuhan 

berkatilah Kandang Natal ini (+) Dalam Nama Bapa 

dna Putera dan Roh Kudus… agar menjadi nyatalah 

kehadiranMu bagi kami umat beriman dalam masa 

Natal dan dalam hidup kami. Demi Kristus, Tuhan 

dan Pengantara kami. 

U: Amin. 
 Imam memerciki dan mendupai kandang Natal, setelah itu 

bersama Misdinar kembali ke Altar. Perwakilan keluarga kembali 

ke tempat duduk. Liturgi perayaan malam Natal dilanjutkan. 

 

ANTIFON PEMBUKA 

I: Tuhan bersabda kepadaKu: “Engkaulah 

PuteraKu, hari ini Engkau Kuperanakkan”. 

TANDA SALIB 

I:   Dalam nama Bapa dan Putera dan Roh Kudus. 

U: Amin. 
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SALAM 

I: Semoga rahmat Tuhan kita Yesus Kristus, cinta 

kasih Allah dan persekutuan Roh Kudus 

bersamamu. 

U: Dan bersama rohMu. 

KATA PENGANTAR 

TOBAT 
Pemimpin mengajak umat untuk bertobat, dengan kata-kata pilihan 

sendiri, atau dengan mengatakan: 

I: Saudara-saudari terkasih, kita sadar bahwa 

sebetulnya tidak layaklah kita untuk menghadap 

Tuhan, merayakan malam yang suci ini. 

Menghadapi peristiwa seagung ini, kita mau menya- 

darkan diri akan apa yang membuat Allah Putera 

menjadi manusia, yakni dosa-dosa kita. Yesus 

datang untuk merenggut kita dari kuasa setan. 

Karena itu, marilah kita memohon ribuan maaf 

kepada Allah, yang telah merelakan PuteraNya 

sebagai tebusan untuk dosa kita. Kita hening 

sejenak… 
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Marilah kita mengucapkan pernyataan tobat Saya 

Mengaku. 

U: Saya mengaku kepada Allah yang mahakuasa 

dan  kepada saudara sekalian,  bahwa saya telah 

berdosa dengan pikiran dan perkataan, dengan 

perbuatan dan kelalaian. 

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. 

I: Semoga Allah yang mahakuasa mengasihani 

kita, mengampuni dosa kita dan mengantar kita ke 

hidup yang kekal. 

U: Amin. 

 
TUHAN KASIHANILAH 

MAKLUMAT 

I: Umat yang baik, sepanjang masa Perjanjian 

Lama, Mesias dinantikan dan didoakan 

kedatanganNya. Akhirnya Penebus itu datang, 
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dilahirkan oleh Perawan Maria. KelahiranNya itu 

kita wartakan dan rayakan pada malam yang suci 

ini. Lagu berikut adalah pemberitaan resmi tentang 

peristiwa agung itu. Mari dengan penuh hormat dan 

perhatian kita mendengarkannya. 
Pembawa Maklumat membawakan Maklumat dari mimbar; saat itu 

lampu-lampu gereja dipadamkan dan umat memegang lilin bernyala 

sambil berdiri dengan hikhmat mendengarkan maklumat. 

Maklumat tentang kelahiran Yesus Kristus 
do=c 

1 3 5 5 5 5 5 6 5 3 4 5 5 ‘ 

Ma- klu- mat ten-tang ke- la- hi - ran Yesus Kris-tus, 

1 2 3 3 2 2 1 

Penye-la-mat du - ni-a. 

1 3  5   6 6    3’ 1 2 3     4 

Beribu- ribu a- bad,  se-su-dahbumi dan segala isinya 

4 3 2 3 ‘ 3 4 5 5 4 3 2 

Di - cip-ta - kan, de la pan be-las a-bad, 

’2 2 1 2 3 

sesudah Abraham menanggapi panggi-lan Al-lah; 
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1 3 5 5 5 5 6 6 3’ 1 2 3 4 4 3’ 

Dua belas seteng-ah a- bad, sesudah Musa diutus Al-lah 

2  2 3 4’ 4  4 3 2 3 

Untuk mengantar umat Is-ra-el, ke tanah yang di-jan-ji-kan 

3 4 5 4 3 2’ 2 2 2 

Sepuluh a - bad, sesudah Daud dipilih Allah 

2 1 2 3 5 6 6 3’ 1 2 3 3 

menjadi raja u - mat-Nya; li-ma a-bad, sesudah sisa 

3 3 5 5 4 3 2’ 2 2 1 2 3 2 2 1 

umat Allah di-an-tar-kan kembali dari pem-buangan Ba-bel. 

1 2 3 3 2 1 2 

Sesudah kegenapan masa ti-ba 

2 3 4 4 3 2 3 

waktu kaisar Agustus mengeluarkan pe- rin-tah 

2 3 4 5 5 5 5 5 6 5 

untuk me- nga -da- kan cacah ji-wa, 

5 6 i 7 6 5 3 2 1 2 2 3 

di se-lu ruh wi-layah ke-ra- ja- an-nya 

i 5’ 1 2 3 3 3 4 3 3 2 3 

maka, sesudah dikandung perawan Ma-ri -a 
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3 4 5 5 5 5  6   5’ 5 i 5 ‘ 1 3 5 5 

oleh ku-a- sa Roh Ku-dus, la-hir-lah, di Betlehem 

5 5 6 5’ 6 7 i 5’ 1 3 6 5 

daerah Ye-hu-da, Ye-sus Kris-tus, Putra Ba-pa 

4  3’ 2 2 2 3 2 1 

untuk menyelamatkan umat ma-nu-si-a. 
 
 

Setelah maklumat, lampu-lampu gereja dinyalakan. 

MADAH / DOA KEMULIAAN 

Dinyanyikan lagu Kemuliaan atau Lagu Pujian lain’ 

Atau diucapkan doa “Kemuliaan” sambil dibunyikan giring-giring dan 

lonceng gereja. 

DOA PEMBUKA 

I:   Marilah berdoa: 

Allah Bapa kami, Engkau membuat malam yang 

amat kudus ini bermandikan sinar cahaya sejati. 

Kami mohon semoga kami yang di dunia ini 

mengagumi misteri cahaya, kelak di surga dapat 

menikmatinya pula dengan sukacita. Dengan 

Pengantaraan Tuhan kami, Yesus Kristus, PuteraMu 
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yang hidup dan berkuasa, bersama dengan Dikau, 

dalam persekutuan Roh Kudus, Allah, sepanjang 

segala masa. 

U: Amin. 

LITURGI SABDA 

BACAAN PERTAMA 
Seorang Putra telah diberikan kepada kita. 

L:   Bacaan dari Kitab Yesaya (9:1-6) 

Bangsa yang berjalan di dalam kegelapan telah 
melihat terang yang besar; mereka yang diam di 
negeri kekelaman, atasnya terang telah bersinar. 
Engkau telah menimbulkan banyak sorak-sorak, dan 
sukacita yang besar; mereka telah bersukacita di 
hadapanMu, seperti sukacita di waktu panen, 
seperti orang bersorak-sorak di waktu membagi- 
bagi jarahan. Sebab kuk yang menekannya dan 
gandar yang di atas bahunya serta tongkat si 
penindas telah Kaupatahkan seperti pada hari 
kekalahan Midian. 

Sebab setiap sepatu tentara yang berderap- 
derap dan setiap jubah yang berlumuran darah akan 
menjadi umpan api. Sebab seorang anak telah lahir 
untuk kita, seorang putera telah diberikan untuk 
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kita; lambang pemerintahan ada di atas bahunya, 
dan namanya disebutkan orang: Penasihat Ajaib, 
Allah yang Perkasa, Bapa yang Kekal, Raja Damai. 
Besar kekuasaannya, dan damai sejahtera tidak 
akan berkesudahan di atas takhta Daud dan di 
dalam kerajaannya, karena ia mendasarkan dan 
mengokohkannya dengan keadilan dan kebenaran 
dari sekarang sampai selama-lamanya. 
Kecemburuan Tuhan semesta alam akan melakukan 
hal ini. 
L:   Demikianlah sabda Tuhan. 

U: Syukur kepada Allah. 

MAZMUR TANGGAPAN (Mzm 96:1-3. 11-13) 

“Hari ini telah lahir bagi kita seorang Juruselamat, 

yaitu Kristus Tuhan”. 

 
BACAAN KEDUA 
Kasih karunia Allah sudah nyata bagi semua orang. 

L: Bacaan dari Surat Rasul Paulus kepada Titus 

(2:11-14) 

Karena kasih karunia Allah yang menyelamatkan 
semua manusia sudah nyata. Ia mendidik kita 



12  

supaya kita meninggalkan kefasikan dan keinginan- 
keinginan duniawi dan supaya kita hidup bijaksana, 
adil dan beribadah di dalam dunia sekarang ini 
dengan menantikan penggenapan pengharapan kita 
yang penuh bahagia dan penyataan kemuliaan Allah 
yang Mahabesar dan Juruselamat kita Yesus Kristus, 
yang telah menyerahkan diriNya bagi kita untuk 
membebaskan kita dari segala kejahatan dan untuk 
menguduskan bagi diriNya suatu umat, kepunyaan- 
Nya sendiri, yang rajin berbuat baik. 
L:   Demikianlah sabda Tuhan. 

U: Syukur kepada Allah. 

BAIT PENGANTAR INJIL (PS No. 953) 

Alleluya. “Aku memberitakan kepadamu kesukaan 

besar: Hari ini telah lahir bagimu Juruselamat, yaitu 

Kristus Tuhan”. Alleluia. 

 
INJIL 
Hari ini telah lahir bagimu Juruselamat. 

P: Inilah Injil suci menurut Lukas (2:1-14) 

U: Dimuliakanlah Tuhan. 



13  

Pada waktu itu Kaisar Agustus mengeluarkan 
suatu perintah, menyuruh mendaftarkan semua 
orang di seluruh dunia. Inilah pendaftaran yang 
pertama kali diadakan sewaktu Kirenius menjadi 
wali negeri di Siria. Maka pergilah semua orang 
mendaftarkan diri, masing-masing di kotanya 
sendiri. Demikian juga Yusuf pergi dari kota Nazaret 
di Galilea ke Yudea, ke kota Daud yang bernama 
Betlehem, karena ia berasal dari keluarga dan 
keturunan Daud supaya didaftarkan bersama-sama 
dengan Maria, tunangannya, yang sedang 
mengandung. Ketika mereka di situ tibalah 
waktunya bagi Maria untuk bersalin, dan ia 
melahirkan seorang anak laki-laki, anaknya yang 
sulung, lalu dibungkusnya dengan lampin dan 
dibaringkannya di dalam palungan, karena tidak ada 
tempat bagi mereka di rumah penginapan. 

Di daerah itu ada gembala-gembala yang tinggal 
di padang menjaga kawanan ternak mereka pada 
waktu malam. Tiba-tiba berdirilah seorang malaikat 
Tuhan di dekat mereka dan kemuliaan Tuhan 
bersinar meliputi mereka dan mereka sangat 
ketakutan. Lalu kata malaikat itu kepada mereka: 
"Jangan takut, sebab sesungguhnya aku 
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memberitakan kepadamu kesukaan besar untuk 
seluruh bangsa: Hari ini telah lahir bagimu 
Juruselamat, yaitu Kristus, Tuhan, di kota Daud. Dan 
inilah tandanya bagimu: Kamu akan menjumpai 
seorang bayi dibungkus dengan lampin dan terbaring 
di dalam palungan." Dan tiba-tiba tampaklah 
bersama-sama dengan malaikat itu sejumlah besar 
bala tentara sorga yang memuji Allah, katanya: 
"Kemuliaan bagi Allah di tempat yang mahatinggi 
dan damai sejahtera di bumi di antara manusia yang 
berkenan kepada-Nya." 
P: Demikianlah sabda Tuhan. 

U: Terpujilah Kristus. 

HOMILI 

SYAHADAT 

I: Marilah kita menyatakan iman kepercayaan kita 

kepada Allah dengan berdoa bersama “Syahadat 

Para Rasul” … Aku Percaya (didaraskan atau dapat 

dinyanyikan). 
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DOA UMAT 

I: Seorang Putera telah lahir bagi kita, Imanuel, 

Tuhan beserta kita namaNya. Dialah tanda tetap 

bahwa Allah menyayangi kita. Maka marilah kita 

panjatkan doa kepadaNya dengan pengantaraan 

Yesus, PuteraNya yang terbaring di palungan: 

P: Bagi Gereja kita: Semoga Allah Bapa 

membimbing kita agar iman akan Yesus tetap 

mendorong Gereja untuk selalu memperbaharui 

diri, umat dan masyarakat seturut kehendakNya. 

Marilah kita mohon ......... 

P: Bagi perdamaian di antara umat manusia: 

Semoga nyanyian para malaikat terwujud benar dan 

tercapailah perdamaian, bukan perang, 

kebahagiaan, bukan penderitaan, kegembiraan, 

bukan kesedihan bagi seluruh umat manusia. 

Marilah kita mohon ......... 

P: Bagi para penganggur, gelandangan, pengungsi 

dan tawanan: Semoga Allah Bapa mendampingi kita 

semua dengan rahmatNya agar para penganggur, 

gelandangan, pengungsi dan tawanan dapat 
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menemukan pada diri kita asegala sesuatu yang 

mereka perlukan, tangan-tangan kasih yang mau 

menolong dan terutama hati yang penuh cinta 

kasih. 

Marilah kita mohon ......... 

I: Bagi diri kita: Semoga Allah Bapa mendampingi 

kita agar dalam suasana perayaan Natal ini kita tak 

melupakan mereka yang terpencil dan menderita. 

Marilah kita mohon ......... 

Hening sejenak untuk ujud pribadi dalam hati 

masing-masing. 

I: Allah Bapa Maha Pengasih dan Penyayang, kami 

mohon, pandanglah kami dengan kasih sayangMu 

agar kami semakin sadar bahwa Engkau beserta 

kami dan kami beserta Engkau, bahwa Engkau Allah 

kami dan kami umatMu, bahwa Engkau Bapa kami 

dan kami putra dan putriMu. Dengan pengantaraan 

Kristus, Tuhan kami. 

U: Amin. 

KOLEKTE 
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LITURGI EKARISTI 

PERSIAPAN PERSEMBAHAN 

DOA PERSEMBAHAN 

I: Allah, Bapa yang Maha Penyayang, kiranya 

Engkau berkenan menerima persembahan hari raya 

ini. sebagai penukarnya berilah kini rahmatMu. 

Semoga kami semakin mirip dengan Dia, yang tetap 

bersatu dengan Dikau dan dengan kami, ialah Yesus 

Kristus, Tuhan dan Pengantara kami. 

U: Amin. 

PREFASI 

SANCTUS 

DOA SYUKUR AGUNG II (lihat TPE) 

BAPA KAMI 

DOA DAMAI 

AGNUS DEI 
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RITUS PENUTUP 

ANTIFON KOMUNI 

I: Sabda telah menjadi manusia dan kita telah 

melihatNya. 

DOA SESUDAH KOMUNI 

I: Marilah berdoa: 

Allah, Bapa kami, kami bersyukur telah dapat 

merayakan bersama kelahiran Penyelamat kami 

dengan gembira. Kami mohon, perkenankanlah 

kami mengikuti jejak Kristus agar bersama Dia dapat 

ikut serta dalam hidup ilahiNya. Sebab Dialah Tuhan 

dan Pengantara kami. 

U: Amin. 

PENGUMUMAN 

BERKAT PENUTUP 

I: Marilah kita mohon berkat Tuhan bagi kita di 

malam Natal ini. 

I:   Tuhan sertamu. 
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U: Dan sertamu juga. 

I: Semoga di malam penuh sukacita ini kita 

semua, keluarga kita di mana pun berada selalu 

dibimbing, dilindungi dan diberkati oleh Allah yang 

Maha Kuasa (+) Bapa dan Putera dan Roh Kudus. 

U: Amin. 

PENGUTUSAN 

I: Merry Christmas 2022. Misa Malam Natal telah 

selesai. 

U: Syukur kepada Allah. 

I: Marilah pergi, kita diutus untuk membawa 

sukacita dan damai Natal Kristus untuk setiap 

orang. 

U:    Amin. 

LAGU PENUTUP 

(dinyanyikan lagu yang sesuai. Misalnya: Gita Surga ….) 

PERARAKAN KELUAR 
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25 Desember 2022 

PERAYAAN NATAL (FAJAR/PAGI) 

RITUS PEMBUKA 

PERARAKAN MASUK (diiringi lagu bertema Natal) 

 Di depan pintu gereja, Imam dan misdinar serta para petugas 

liturgi lainnya bersiap dalam barisan untuk berarak, sebagai 

berikut: (1) Pembawa salib, dua lilin, dupa dan wiruk, (2) para 

lektor, mazmur dan doa umat, (3) Imam. 

Sambil berarak dapat dinyanyikan lagu-lagu bertema Natal misalnya 

“Gita surga bergemah...” 
 

ANTIFON PEMBUKA 

I: Hari ini cahaya bersinar atas kta, sebab Tuhan 

telah lahir bagi kita. Ia akan disebut Penasihat Ajaib, 

Allah Perkasa, Raja Damai, Bapa Kekal dan 

KerajaanNya takkan berakhir. 

TANDA SALIB 

I:   Dalam nama Bapa dan Putera dan Roh Kudus. 

U: Amin. 
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SALAM 

I: Semoga rahmat Tuhan kita Yesus Kristus, cinta 

kasih Allah dan persekutuan Roh Kudus 

bersamamu. 

U: Dan bersama rohMu. 

KATA PENGANTAR 

TOBAT 
Pemimpin mengajak umat untuk bertobat, dengan kata-kata pilihan 

sendiri, atau dengan mengatakan: 

I: Saudara-saudari terkasih, marilah sebelum 

melanjutkan perayaan suci dan agung ini terlebih 

dahulu kita menyadari dosa-dosa kita dan mohon 

pengampunan dari Tuhan supaya kita 

diperkenankan layak merayakan misteri 

penyelamatan ini. Kita hening sejenak… 

Marilah kita mengucapkan pernyataan tobat Saya 

Mengaku. 

U: 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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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. 

I: Semoga Allah yang mahakuasa mengasihani 

kita, mengampuni dosa kita dan mengantar kita ke 

hidup yang kekal. 

U: Amin. 

 
TUHAN KASIHANILAH 

MADAH / DOA KEMULIAAN 
Dinyanyikan lagu Kemuliaan atau Lagu Pujian lain’ 

Atau diucapkan doa “Kemuliaan” 

DOA PEMBUKA 

I:   Marilah berdoa: 

Allah Bapa kami yang Mahakuasa, kami telah 

Kau sinari cahaya baru, ialah cahaya SabdaMu yang 

menjadi manusia. Kami mohon, semoga cahaya itu, 

memancar di dalam karya kami, sebagaimana 

memancar di dalam budi kami karena iman. Dengan 
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pengantaraan Tuhan kami, Yesus Kristus, PuteraMu 

yang hidup dan berkuasa bersama Dikau dan Roh 

Kudus, Allah sepanjang segala masa. 

U: Amin. 
 

LITURGI SABDA 

BACAAN PERTAMA 
Lihat, Penyelamatmu datang. 

L:   Bacaan dari Kitab Yesaya (62:11-12) 

Sebab inilah yang telah diperdengarkan Tuhan 

sampai ke ujung bumi! Katakanlah kepada puteri 

Sion: Sesungguhnya, keselamatanmu datang; 

sesungguhnya, mereka yang menjadi upah jerih 

payahNya ada bersama-sama Dia dan mereka yang 

diperolehNya berjalan di hadapanNya. Orang akan 

menyebutkan mereka "bangsa kudus", "orang- 

orang tebusan Tuhan", dan engkau akan disebutkan 

"yang dicari", "kota yang tidak ditinggalkan". 

L:   Demikianlah sabda Tuhan. 

U: Syukur kepada Allah. 
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MAZMUR TANGGAPAN (Mzm 97:1.6.11-12) 

“Hari ini cahaya turun atas kita, sebab Tuhan lahir 

bagi kita”. 

 
BACAAN KEDUA 
Kita diselamatkan seturut belas kasihNya. 

L: Bacaan dari Surat Rasul Paulus kepada Titus (3:4-

7) 

Tetapi ketika nyata kemurahan Allah, 

Juruselamat kita, dan kasihNya kepada manusia, 

pada waktu itu Dia telah menyelamatkan kita, 

bukan karena perbuatan baik yang telah kita 

lakukan, tetapi karena rahmatNya oleh permandian 

kelahiran kembali dan oleh pembaharuan yang 

dikerjakan oleh Roh Kudus, yang sudah 

dilimpahkanNya kepada kita oleh Yesus Kristus, 

Juruselamat kita, supaya kita, sebagai orang yang 

dibenarkan oleh kasih karuniaNya, berhak 

menerima hidup yang kekal, sesuai dengan 

pengharapan kita. 
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L: Demikianlah sabda Tuhan. 

U: Syukur kepada Allah. 

BAIT PENGANTAR INJIL (PS No. 953) 

Alleluia. “Kemuliaan bagi Allah di tempat yang 

Mahatinggi, dan damai sejahtera di bumi bagi orang 

yang berkenan kepada Allah”. Alleluia. 

 
INJIL 
Mereka mendapati Maria, Yusuf dan Si Bayi. 

P: Inilah Injil suci menurut Lukas (2:15-20) 

U: Dimuliakanlah Tuhan. 

Setelah malaikat-malaikat itu meninggalkan 

mereka dan kembali ke sorga, gembala-gembala itu 

berkata seorang kepada yang lain: "Marilah kita 

pergi ke Betlehem untuk melihat apa yang terjadi di 

sana, seperti yang diberitahukan Tuhan kepada 

kita." Lalu mereka cepat-cepat berangkat dan 

menjumpai Maria dan Yusuf dan bayi itu, yang 

sedang berbaring di dalam palungan. Dan ketika 

mereka melihatNya, mereka memberitahukan apa 

yang telah dikatakan kepada mereka tentang Anak 
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itu. Dan semua orang yang mendengarnya heran 

tentang apa yang dikatakan gembala-gembala itu 

kepada mereka. Tetapi Maria menyimpan segala 

perkara itu di dalam hatinya dan merenungkannya. 

Maka kembalilah gembala-gembala itu sambil 

memuji dan memuliakan Allah karena segala 

sesuatu yang mereka dengar dan mereka lihat, 

semuanya sesuai dengan apa yang telah dikatakan 

kepada mereka. 

P: Demikianlah sabda Tuhan. 

U: Terpujilah Kristus. 

HOMILI 

SYAHADAT 

I: Marilah kita menyatakan iman kepercayaan kita 

kepada Allah dengan berdoa bersama “Syahadat 

Para Rasul” … Aku Percaya (didaraskan atau dapat 

dinyanyikan). 
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DOA UMAT 

I: Dalam diri Yesus kebaikan dan kasih Allah 

tampak bagi kita. Maka marilah kita berdoa kepada 

Bapa: 

P: Bagi Gereja Allah: Semoga Allah Bapa 

memperkenankan Gereja semakin menghayati 

tugas panggilannya melahirkan Kristus kembali 

dalam hati rakyat jelata dan masyarakat. 

Marilah kita mohon …. 

P: Bagi para ibu muda: Semoga Allah Bapa 

mendampingi para ibu supaya mereka merasa 

bahagia dalam melahirkan manusia baru dan jangan 

menganggapnya sebagai beban hidup. 

Marilah kita mohon …. 

P: Bagi para gelandangan, para pengungsi yang 

kehilangan tanah air, tempat tinggal dan pekerjaan: 

Semoga Allah Bapa memberkati para pengungsi 

agar mereka dapat menemukan apa yang mereka 
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perlukan, tangan-tangan yang mau menolong dan 

hati penuh cinta kasih. 

Marilah kita mohon …. 

P: Bagi kita sendiri: Semoga Allah Bapa 

mendampingi kita agar jangan kecewa akan 

kemiskinan Tuhan, tetapi mengakuiNya sebagai 

Allah beserta kita. 

Marilah kita mohon …. 

Hening sejenak untuk ujud pribadi dalam hati 

masing-masing. 

I: Allah Bapa kami, Engkau menghendaki tinggal di 

tengah-tengah kami dan berkat Yesus, kami menjadi 

putra-putriMu. Dengarkanlah doa kami dna berilah 

apa yang kami mohon dengan mantap. Dengan 

pengantaraan Kristus Tuhan kami. 

U: Amin. 

KOLEKTE 
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LITURGI EKARISTI 

PERSIAPAN PERSEMBAHAN 

DOA PERSEMBAHAN 

I: Allah Bapa kami, semoga persembahan ini 

berguna bagi kami untuk menghayati misteri 

kelahiran PutraMu yang telah menganugerahkan 

diri kepada kami. Semoga pula dengan benda- 

benda itu kami dapat mencicipi apa yang datang 

daripadaMu, sebagaimana kami dalam kemuliaan 

Kristus dapat menyaksikan KeAllahanNya. Sebab 

Dialah Tuhan dan Pengantara kami. 

U: Amin. 

PREFASI 

SANCTUS 

DOA SYUKUR AGUNG II (lihat TPE) 

BAPA KAMI 

DOA DAMAI 

AGNUS DEI 
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RITUS PENUTUP 

ANTIFON KOMUNI 

I: Bersorak-sorailah, hai puteri Sion, 

bergembiralah, hai Yerusalem. Lihatlah, Rajamu, 

Penyelamat dunia, kudus dan jaya. 

DOA SESUDAH KOMUNI 

I: Marilah berdoa: 

Allah Bapa yang Maha Penyayang, kami telah 

merayakan kelahiran PutraMu dengan khidmat dan 

gembira. Kami mohon rahmatMu, semoga kami 

dapat menghayati arti misteri ini dengan iman lebih 

mantap serta cinta kasih lebih menyala. Sebab 

Dialah Tuhan dan Pengantara kami. 

U: Amin. 

PENGUMUMAN 

BERKAT PENUTUP 

I:    Marilah kita mohon berkat Tuhan bagi kita di 

hari Natal ini. 
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I:   Tuhan bersamamu. 

U: Dan bersama rohmu. 

I: Semoga kita sekalian dibimbing, dilindungi dan 

diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa (+) Bapa dan 

Putera dan Roh Kudus. 

U: Amin. 

PENGUTUSAN 

I: Merry Christmas 2022. Misa Natal telah 

selesai. 

U: Syukur kepada Allah. 

I: Marilah pergi, kita diutus. 

U: Amin. 

LAGU PENUTUP 

(dinyanyikan lagu yang sesuai.….) 

PERARAKAN KELUAR 
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30 Januari 2022 

PESTA KELUARGA KUDUS 

YESUS, MARIA, YUSUF 

RITUS PEMBUKA 

PERARAKAN MASUK (diiringi lagu bertema keluarga kudus) 

 Di depan pintu gereja, Imam dan misdinar serta para petugas 

liturgi lainnya bersiap dalam barisan untuk berarak, sebagai 

berikut: (1) Pembawa salib, dua lilin, dupa dan wiruk, (2) para 

lektor, mazmur dan doa umat, (3) Imam. 

Sambil berarak dapat dinyanyikan lagu-lagu bertema “keluarga kudus” 
 

ANTIFON PEMBUKA 

I: Para gembala bergegas datang dan bertemu 

dengan Maria dan Yusuf serta Sang Bayi yang 

terbaring di palungan. 

TANDA SALIB 

I: Dalam nama Bapa dan Putera dan Roh Kudus. 

U: Amin. 
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SALAM 

I: Semoga rahmat Tuhan kita Yesus Kristus, cinta 

kasih Allah dan persekutuan Roh Kudus 

bersamamu. 

U: Dan bersama rohMu. 

KATA PENGANTAR 

TOBAT 
Pemimpin mengajak umat untuk bertobat, dengan kata-kata pilihan 

sendiri, atau dengan mengatakan: 

I: Saudara-saudari terkasih, marilah sebelum 

melanjutkan perayaan suci dan agung ini terlebih 

dahulu kita menyadari dosa-dosa kita dan mohon 

pengampunan dari Tuhan supaya kita 

diperkenankan layak merayakan misteri 

penyelamatan ini. Kita hening sejenak… 

Marilah kita mengucapkan pernyataan tobat Saya 

Mengaku. 

U: 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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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. 

I: Semoga Allah yang mahakuasa mengasihani 

kita, mengampuni dosa kita dan mengantar kita ke 

hidup yang kekal. 

U: Amin. 

 
TUHAN KASIHANILAH 

MADAH / DOA KEMULIAAN 
Dinyanyikan lagu Kemuliaan 

DOA PEMBUKA 

I:   Marilah berdoa: 

Allah Bapa yang Mahakuasa dan tak tampak, 

Engkau telah mengusir kegelapan dunia dengan 

kedatangan cahayaMu. Kami mohon, padanglah 

kiranya kami dengan wajah berseri agar kami dapat 

memuji agungnya kelahiran PutraMu yang Tunggal 

dengan suara yang pantas. Dengan pengantaraan 
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Tuhan kami, Yesus Kristus, PuteraMu yang hidup 

dan berkuasa bersama Dikau dan Roh Kudus, Allah 

sepanjang segala masa. 

U: Amin. 
 

LITURGI SABDA 

BACAAN PERTAMA 
Barang siapa takwa pada Tuhan, ia menghormati orang 

tuanya. 

L:   Bacaan dari Kitab Putra Sirakh (3:2-6.12-14) 

Anak-anakku, dengarkanlah aku: Tuhan telah 

memuliakan bapa di atas anak-aaknya, dan hak ibu 

atas para anaknya Ia teguhkan. Siapa saja yang 

menghormati bapanya, ia memulihkan dosa, dan 

siapa memuliakan ibunya, ia sama dengan orang 

yang mengumpulkan harta. Siapa saja yang 

menghormati bapanya, ia sendiri akan mendapat 

kesukaan pada anak-anaknya, dan apabila 

bersembahyang, niscaya doanya akan dikabulkan. 

Siapa saja yang memuliakan bapanya akan 

panjang umurnya, dan orang yang taat pada Tuhan 
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menenangkan hati ibunya. Anakku, tolonglah 

bapamu pada masa tuanya, dan jangan menyakiti 

hatinya di masa hidupnya. Kalau akalnya sudah 

berkurang, hendaknya engkau tetap 

memaafkannya, jangan menghina dia sewaktu 

engkau masih berjaya, kebaikan yang ditujukan 

kepada bapa, tidak terlupakan; sebaliknya akan 

diperhitungkan sebagai silih atas dosamu. 

L:   Demikianlah sabda Tuhan. 

U: Syukur kepada Allah. 

MAZMUR TANGGAPAN (Mzm 128:1-5) 

“Berbahagialah orang yang takwa pada Tuhan, 

yang hidup menurut jalan yang ditunjukanNya”. 

 
BACAAN KEDUA 
Tata hidup keluarga di dalam Tuhan. 

L:   Bacaan dari Surat Rasul Paulus kepada Jemaat 

di Kolose (3:12-21) 

Karena itu, sebagai orang-orang pilihan Allah 

yang dikuduskan dan dikasihi-Nya, kenakanlah belas 

kasihan, kemurahan, kerendahan hati, 
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kelemahlembutan dan kesabaran. Sabarlah kamu 

seorang terhadap yang lain, dan ampunilah seorang 

akan yang lain apabila yang seorang menaruh 

dendam terhadap yang lain, sama seperti Tuhan 

telah mengampuni kamu, kamu perbuat jugalah 

demikian. Dan di atas semuanya itu: kenakanlah 

kasih, sebagai pengikat yang mempersatukan dan 

menyempurnakan. Hendaklah damai sejahtera 

Kristus memerintah dalam hatimu, karena untuk 

itulah kamu telah dipanggil menjadi satu tubuh. Dan 

bersyukurlah. Hendaklah perkataan Kristus diam 

dengan segala kekayaannya di antara kamu, 

sehingga kamu dengan segala hikmat mengajar dan 

menegur seorang akan yang lain dan sambil 

menyanyikan mazmur, dan puji-pujian dan nyanyian 

rohani, kamu mengucap syukur kepada Allah di 

dalam hatimu. 

Dan segala sesuatu yang kamu lakukan dengan 

perkataan atau perbuatan, lakukanlah semuanya itu 

dalam nama Tuhan Yesus, sambil mengucap syukur 
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oleh Dia kepada Allah, Bapa kita. Hai isteri-isteri, 

tunduklah kepada suamimu, sebagaimana 

seharusnya di dalam Tuhan. Hai suami-suami, 

kasihilah isterimu dan janganlah berlaku kasar 

terhadap dia. Hai anak-anak, taatilah orang tuamu 

dalam segala hal, karena itulah yang indah di dalam 

Tuhan. Hai bapa-bapa, janganlah sakiti hati anakmu, 

supaya jangan tawar hatinya. 

L:   Demikianlah sabda Tuhan. 

U: Syukur kepada Allah. 

BAIT PENGANTAR INJIL (PS No. 956) 

Alleluia. “Semoga damai sejahtera Kristus 

menguasai hatimu, semoga sabda Kristus dengan 

segala kekayaannya tinggal di antara kamu”. 

Alleluia. 

 
INJIL 
Ambillah Anak itu serta ibuNya, dan larilah ke Mesir. 

P: Inilah Injil suci menurut Matius (2:13-15.19-23) 

U: Dimuliakanlah Tuhan. 
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Setelah orang-orang majus itu berangkat, 

nampaklah malaikat Tuhan kepada Yusuf dalam 

mimpi dan berkata: "Bangunlah, ambillah Anak itu 

serta ibuNya, larilah ke Mesir dan tinggallah di sana 

sampai Aku berfirman kepadamu, karena Herodes 

akan mencari Anak itu untuk membunuh Dia." 

Maka Yusuf pun bangunlah, diambilnya Anak itu 

serta ibuNya malam itu juga, lalu menyingkir ke 

Mesir, dan tinggal di sana hingga Herodes mati. Hal 

itu terjadi supaya genaplah yang difirmankan Tuhan 

oleh nabi: "Dari Mesir Kupanggil AnakKu." Setelah 

Herodes mati, nampaklah malaikat Tuhan kepada 

Yusuf dalam mimpi di Mesir, katanya: "Bangunlah, 

ambillah Anak itu serta ibuNya dan berangkatlah ke 

tanah Israel, karena mereka yang hendak 

membunuh Anak itu, sudah mati." 

Lalu Yusuf pun bangunlah, diambilnya Anak itu 

serta ibuNya dan pergi ke tanah Israel. Tetapi 

setelah didengarnya, bahwa Arkhelaus menjadi raja 

di Yudea menggantikan Herodes, ayahnya, ia takut 
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ke sana. Karena dinasihati dalam mimpi, pergilah 

Yusuf ke daerah Galilea. Setibanya di sana ia pun 

tinggal di sebuah kota yang bernama Nazaret. Hal 

itu terjadi supaya genaplah firman yang 

disampaikan oleh nabi-nabi, bahwa Ia akan disebut: 

Orang Nazaret. 

P: Demikianlah sabda Tuhan. 

U: Terpujilah Kristus. 

 
HOMILI 

SYAHADAT 

I: Marilah kita menyatakan iman kepercayaan kita 

kepada Allah dengan berdoa bersama “Syahadat 

Para Rasul” … Aku Percaya (didaraskan atau dapat 

dinyanyikan). 

 

DOA UMAT 

I: Marilah kita sebagai satu keluarga besar berdoa 

kepada Allah Bapa kita bersama: 
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P: Bagi Gereja Kristus: Semoga Allah Bapa 

memperkenankan Gereja berkembang menjadi 

keluarga besar, di mana cinta kasih dan hormat 

terhadap tanggung jawab sesama menjadi ciri- 

cirinya yang khas. 

Marilah kita mohon …. 

P: Bagi para bapak dan ibu: Semoga Allah Bapa 

mendampingi para bapak dan ibu agar mereka 

dalam kesulitan tetap tabah bertahan, karena yakin 

bahwa cintanya yang tanpa pamrih menjadi 

jaminan pendidikan anak-anak mereka. 

Marilah kita mohon …. 

P: Bagi kaum muda kita: Semoga Allah Bapa 

menyadarkan kaum muda kita bahwa hari depan 

mereka harus mereka bangun dengan kebebasan, 

tetapi penuh tanggung jawab. 

Marilah kita mohon …. 

P: Bagi keluarga-keluarga kita masing-masing: 

Semoga Allah Bapa memberkati keluarga-keluarga 
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kita dalam usaha menciptakan suasana akrab 

terbuka dan penuh cinta kasih berdasarkan iman 

yang mendalam. 

Marilah kita mohon …. 

Hening sejenak untuk ujud pribadi dalam hati 

masing-masing. 

I: Allah Bapa kami yang Mahabaik, demikianlah 

peromohonan kami sebagai ungkapan cita-cita kami 

akan dunia baru yang lebih baik, di mana kami 

hidup dengan gembira dna penuh gairah, sekarang 

dan selamanya. Dengan pengantaraan Kristus 

Tuhan kami. 

U: Amin. 

KOLEKTE 
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LITURGI EKARISTI 

PERSIAPAN PERSEMBAHAN 

DOA PERSEMBAHAN 

I: Ya Bapa yang Mahabaik, kami mengunjukkan 

persembahan ini seraya mohon dengan restu Bunda 

Maria, Bunda Kristus yang tetap perawan, serta 

Santo Yusuf agar keluarga-keluarga kami 

menemukan kekuatan dalam cinta kasihMu serta 

menikmati kedamaian dalam rumah tangga. Dengan 

pengantaraan Kristus, Tuhan kami. 

U: Amin. 

PREFASI 

SANCTUS 

DOA SYUKUR AGUNG II (lihat TPE) 

BAPA KAMI 

DOA DAMAI 

AGNUS DEI 
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RITUS PENUTUP 

ANTIFON KOMUNI 

I: Allah kita tampak di dunia dan berwawan sabda 

dengan manusia. 

DOA SESUDAH KOMUNI 

I: Marilah berdoa: 

Allah Bapa yang Maha Penyayang, kami telah 

kami bersyukur telah Kau segarkan dengan 

Sakramen Surgawi. Doronglah kami meneladan 

Keluarga Kudus agar setelah menyelesaikan 

perjalanan hidup di dunia ini, pantas diikutsertakan 

dalam keluargaMu yang besar untuk selama- 

lamanya. Dengan pengantaraan Kristus, Tuhan 

kami. 

U: Amin. 

PENGUMUMAN 

BERKAT PENUTUP 

I:   Marilah kita mohon berkat Tuhan. 
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I:   Tuhan bersamamu. 

U: Dan bersama rohmu. 

I: Semoga kita sekalian dibimbing, dilindungi dan 

diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa (+) Bapa dan 

Putera dan Roh Kudus. 

U: Amin. 

PENGUTUSAN 

I:   Selamat merayakan Pesta Keluarga Kudus. 

Misa telah selesai. 

U: Syukur kepada Allah. 

I: Marilah pergi, kita diutus. 

U: Amin. 

LAGU PENUTUP 

(dinyanyikan lagu yang sesuai.….) 

PERARAKAN KELUAR 
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31 Desember 2022 

PERAYAAN KUNCI TAHUN 

RITUS PEMBUKA 

PERARAKAN MASUK (diiringi lagu bertema Natal) 

 Di depan pintu gereja, Imam dan misdinar serta para petugas 

liturgi lainnya bersiap dalam barisan untuk berarak, sebagai 

berikut: (1) Pembawa salib, dua lilin, dupa dan wiruk, (2) para 

lektor, mazmur dan doa umat, (3) Imam. 

Sambil berarak dapat dinyanyikan lagu-lagu bertema “Natal”. 
 

ANTIFON PEMBUKA 

I: Seorang anak lahir untuk kita, seorang putra 

dianugerahkan kepada kita. Ia memegang kendali 

pemerintahan dan disebut Penasihat Ulung. 

TANDA SALIB 

I:   Dalam nama Bapa dan Putera dan Roh Kudus. 

U: Amin. 



47  

SALAM 

I: Semoga rahmat Tuhan kita Yesus Kristus, cinta 

kasih Allah dan persekutuan Roh Kudus 

bersamamu. 

U: Dan bersama rohMu. 

KATA PENGANTAR 

TOBAT 
Pemimpin mengajak umat untuk bertobat, dengan kata-kata pilihan 

sendiri, atau dengan mengatakan: 

I: Saudara-saudari terkasih, marilah sebelum 

melanjutkan perayaan suci dan agung ini terlebih 

dahulu kita menyadari dosa-dosa kita dan mohon 

pengampunan dari Tuhan supaya kita 

diperkenankan layak merayakan misteri 

penyelamatan ini. Kita hening sejenak… 

Marilah kita mengucapkan pernyataan tobat Saya 

Mengaku. 

U: Saya mengaku kepada Allah yang mahakuasa 

dan  kepada saudara sekalian,  bahwa saya telah 

berdosa dengan pikiran dan perkataan, dengan 

perbuatan dan kelalaian. 



48  

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. 

I: Semoga Allah yang mahakuasa mengasihani 

kita, mengampuni dosa kita dan mengantar kita ke 

hidup yang kekal. 

U: Amin. 

 
TUHAN KASIHANILAH 

MADAH / DOA KEMULIAAN 
Dinyanyikan lagu Kemuliaan 

DOA PEMBUKA 

I:   Marilah berdoa: 

Allah yang Mahamurah, Engkau mengetahui 

pengalaman kami selama tahun yang akan kami 

akhiri di malam ini, Engkau mengenal segala suka 

dan duka, kebaikan dan dosa kami. Di dalam segala 

pengalaman itu, Engkau tetap menyertai dan 

membimbing kami, sampai pada mala mini juga. 
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Pada kesempatan ini kami bersama-sama 

berkumpul untuk bersyukur kepadaMu dan 

memohon belaskasihMu. Sudilah Engkau menerima 

doa berupa ungkapan syukur dan penyesalan yang 

kami hadapkan kepadaMu. Dengan pengantaraan 

Tuhan kami, Yesus Kristus, PuteraMu yang hidup 

dan berkuasa bersama Dikau dan Roh Kudus, Allah 

sepanjang segala masa. 

U: Amin. 
 

LITURGI SABDA 

BACAAN PERTAMA 

Saat ini adalah saat terakhir. Seorang antikristus akan datang. 

Mereka ada di antara kita tapi tidak bersama kita. 

L: Bacaan dari Surat Pertama Rasul Yohanes (2:18-

21) 

Anak-anakku,   waktu   ini   adalah   waktu   yang 

terakhir, dan seperti yang telah kamu dengar, 

seorang antikristus akan datang, sekarang telah 

bangkit banyak antikristus. Itulah tandanya, bahwa 

waktu ini benar-benar adalah waktu yang terakhir. 
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Memang mereka berasal dari antara kita, tetapi 

mereka tidak sungguh-sungguh termasuk pada kita; 

sebab jika mereka sungguh-sungguh termasuk pada 

kita, niscaya mereka tetap bersama-sama dengan 

kita. Tetapi hal itu terjadi, supaya menjadi nyata, 

bahwa tidak semua mereka sungguh-sungguh 

termasuk pada kita. Tetapi kamu telah beroleh 

pengurapan dari Yang Kudus, dan dengan demikian 

kamu semua mengetahuinya. 

Aku menulis kepadamu, bukan karena kamu 

tidak mengetahui kebenaran, tetapi justru karena 

kamu mengetahuinya dan karena kamu juga 

mengetahui, bahwa tidak ada dusta yang berasal 

dari kebenaran. 

L:   Demikianlah sabda Tuhan. 

U: Syukur kepada Allah. 

MAZMUR TANGGAPAN (Mzm 96:1-2.11-13) 

“Biarlah langit bersukacita dan bumi bersorak- 

sorai”. 
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BAIT PENGANTAR INJIL 

Alleluya “Firman telah menjadi manusia dan diam 

di antara kita. Semua orang yang menerima Dia 

diberinya kuasa menjadi anak-anak Allah”. Alleluya 

 
INJIL 

 

P: Inilah Injil suci menurut Yohanes (1:1-18)  

U: Dimuliakanlah Tuhan.  

 Pada mulanya adalah Firman; Firman itu 

bersama-sama dengan Allah dan Firman itu adalah 

Allah. Ia pada mulanya bersama-sama dengan Allah. 

sesuatu dijadikan oleh Dia dan tanpa Dia tidak ada 

suatu pun yang telah jadi dari segala yang telah 

dijadikan. Dalam Dia ada hidup dan hidup itu adalah 

terang manusia. Terang itu bercahaya di dalam 

kegelapan dan kegelapan itu tidak menguasainya. 

Datanglah seorang yang diutus Allah, namanya 

Yohanes; ia datang sebagai saksi untuk memberi 

kesaksian tentang terang itu, supaya oleh dia semua 

orang menjadi percaya. Ia bukan terang itu, tetapi ia 

harus memberi kesaksian tentang terang itu. Terang 
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yang sesungguhnya, yang menerangi setiap orang, 

sedang datang ke dalam dunia. Ia telah ada di 

dalam dunia dan dunia dijadikan oleh-Nya, tetapi 

dunia tidak mengenal-Nya. Ia datang kepada milik 

kepunyaan-Nya, tetapi orang-orang kepunyaan-Nya 

itu tidak menerima-Nya. Tetapi semua orang yang 

menerima-Nya diberi-Nya kuasa supaya menjadi 

anak-anak Allah, yaitu mereka yang percaya dalam 

nama-Nya; orang-orang yang diperanakkan bukan 

dari darah atau dari daging, bukan pula secara 

jasmani oleh keinginan seorang laki-laki, melainkan 

dari Allah. 

Firman itu telah menjadi manusia, dan diam di 

antara kita, dan kita telah melihat kemuliaan-Nya, 

yaitu kemuliaan yang diberikan kepada-Nya sebagai 

Anak Tunggal Bapa, penuh kasih karunia dan 

kebenaran. Yohanes memberi kesaksian tentang Dia 

dan berseru, katanya: "Inilah Dia, yang 

kumaksudkan ketika aku berkata: Kemudian dari 

padaku akan datang Dia yang telah mendahului aku, 
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sebab Dia telah ada sebelum aku." Karena dari 

kepenuhan-Nya kita semua telah menerima kasih 

karunia demi kasih karunia; sebab hukum Taurat 

diberikan oleh Musa, tetapi kasih karunia dan 

kebenaran datang oleh Yesus Kristus. Tidak seorang 

pun yang pernah melihat Allah; tetapi Anak Tunggal 

Allah, yang ada di pangkuan Bapa, Dialah yang 

menyatakan-Nya. 

P: Demikianlah sabda Tuhan. 

U: Terpujilah Kristus. 

HOMILI 

SYAHADAT 

I: Marilah kita menyatakan iman kepercayaan kita 

kepada Allah dengan berdoa bersama “Syahadat 

Para Rasul” … Aku Percaya (didaraskan atau dapat 

dinyanyikan). 

KOLEKTE 
 

LITURGI EKARISTI 

PERSIAPAN PERSEMBAHAN 

DOA PERSEMBAHAN 
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PREFASI 

SANCTUS 

DOA SYUKUR AGUNG II (lihat TPE) 

BAPA KAMI 

DOA DAMAI 

AGNUS DEI 

RITUS PENUTUP 

ANTIFON KOMUNI 

I: Allah telah mengutus PutraNya yang Tunggal ke 

dunia supaya kita hidup olehNya. 

DOA SESUDAH KOMUNI 

I: Marilah berdoa: 

Bapa yang Mahamurah, segenap hidup kami 

ada di tanganMu. Engkau telah membimbing dan 

melindungi kami selama tahun yang lampau ini. 

Sudilah kiranya menyertai kami juga pada saat 

memasuki tahun yang baru ini. Dan berkatilah kami 



55  

pada malam terakhir di tahun ini. Dengan 

pengantaraan Kristus, Tuhan kami. 

U: Amin. 

PENGUMUMAN 

BERKAT PENUTUP 

I:   Marilah kita mohon berkat. 

I:   Tuhan bersamamu. 

U: Dan bersama rohmu. 

I: Semoga kita sekalian dibimbing, dilindungi dan 

diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa (+) Bapa dan 

Putera dan Roh Kudus. 

U: Amin. 

PENGUTUSAN 

I:   Saudara-saudari terkasih, Misa telah selesai. 

U: Syukur kepada Allah. 

I:   Marilah pergi, kita diutus. 
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U: Amin. 

LAGU PENUTUP 

(dinyanyikan lagu yang sesuai.….) 

PERARAKAN KELUAR 
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01 JANUARI 2023 

HARI RAYA MARIA BUNDA ALLAH 

(PERAYAAN TAHUN BARU) 

RITUS PEMBUKA 

PERARAKAN MASUK (diiringi lagu bertema Natal) 

 Di depan pintu gereja, Imam dan misdinar serta para petugas 

liturgi lainnya bersiap dalam barisan untuk berarak, sebagai 

berikut: (1) Pembawa salib, dua lilin, dupa dan wiruk, (2) para 

lektor, mazmur dan doa umat, (3) Imam. 

Sambil berarak dapat dinyanyikan lagu-lagu bertema “Natal”. 
 

ANTIFON PEMBUKA 

I: Salam Bunda yang suci, Bunda mulia Penguasa 

abadi, yang memerintah surga dan bumi. 

TANDA SALIB 

I: Dalam nama Bapa dan Putera dan Roh Kudus. 

U: Amin. 
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SALAM 

I: Semoga rahmat Tuhan kita Yesus Kristus, cinta 

kasih Allah dan persekutuan Roh Kudus 

bersamamu. 

U: Dan bersama rohMu. 

KATA PENGANTAR 

TOBAT 
Pemimpin mengajak umat untuk bertobat, dengan kata-kata pilihan 

sendiri, atau dengan mengatakan: 

I: Saudara-saudari terkasih, marilah sebelum 

melanjutkan perayaan suci dan agung ini terlebih 

dahulu kita menyadari dosa-dosa kita dan mohon 

pengampunan dari Tuhan supaya kita 

diperkenankan layak merayakan misteri 

penyelamatan ini. Kita hening sejenak… 

Marilah kita mengucapkan pernyataan tobat Saya 

Mengaku. 

U: 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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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. 

I: Semoga Allah yang mahakuasa mengasihani 

kita, mengampuni dosa kita dan mengantar kita ke 

hidup yang kekal. 

U: Amin. 

 
TUHAN KASIHANILAH 

MADAH / DOA KEMULIAAN 
Dinyanyikan lagu Kemuliaan 

DOA PEMBUKA 

I:   Marilah berdoa: 

Tuhan Allah kami, Engkaulah sumber segala 

berkat dan kebaikan. KepadaMu kami serahkan diri 

kami, segala harapan dan niat kami pada awal 

tahun yang baru ini. Kami mohon, jagalah dan 

peliharalah kami sebagai anak-anakMu. Semoga 

kami didampingi oleh cinta keibuan Santa Perawan 



60  

Maria, sehingga kami dapat hidup dengan tenteram 

dan damai, bahagia dan sejahtera. Dengan 

pengantaraan Kristus, PuteraMu, Tuhan kami yang 

hidup dan berkuasa bersama Dikau dan Roh Kudus, 

Allah kini dan sepanjang masa. 

U: Amin. 
 

LITURGI SABDA 

BACAAN PERTAMA 

L:   Bacaan dari Kitab Bilangan (6:22-27) 

Tuhan berfirman kepada Musa: "Berbicaralah 

kepada Harun dan anak-anaknya: Beginilah harus 

kamu memberkati orang Israel, katakanlah kepada 

mereka: Tuhan memberkati engkau dan melindungi 

engkau; Tuhan menyinari engkau dengan wajahNya 

dan memberi engkau kasih karunia; Tuhan 

menghadapkan wajahNya kepadamu dan memberi 

engkau damai sejahtera. Demikianlah harus mereka 

meletakkan namaKu atas orang Israel, maka Aku 

akan memberkati mereka." 
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L: Demikianlah sabda Tuhan. 

U: Syukur kepada Allah. 

MAZMUR TANGGAPAN 

“Ya Allah kasihanilah kami dan berkatilah kami”. 

 
BACAAN KEDUA 

L:   Bacaan dari Surat Rasul Paulus kepada jemaat 

di Galatia (4:4-7) 

Tetapi setelah genap waktunya, maka Allah 

mengutus AnakNya, yang lahir dari seorang 

perempuan dan takluk kepada hukum Taurat. Ia 

diutus untuk menebus mereka, yang takluk kepada 

hukum Taurat, supaya kita diterima menjadi anak. 

Dan karena kamu adalah anak, maka Allah telah 

menyuruh Roh AnakNya ke dalam hati kita, yang 

berseru: "ya Abba, ya Bapa!" Jadi kamu bukan lagi 

hamba, melainkan anak; jikalau kamu anak, maka 

kamu juga adalah ahli-ahli waris, oleh Allah. 

L:   Demikianlah sabda Tuhan. 

U: Syukur kepada Allah. 
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BAIT PENGANTAR INJIL 

Alleluia. “Dahulu Allah bersabda berulang kali 

kepada leluhur kita melalui para nabi. Tetapi kini, Ia 

bersabda kepada kita dengan perantaraan PutraNya 

sendiri”. Alleluia. 

 
INJIL 

P: Inilah Injil suci menurut Lukas (2:16-21) 

U: Dimuliakanlah Tuhan. 

Lalu mereka cepat-cepat berangkat dan 

menjumpai Maria dan Yusuf dan bayi itu, yang 

sedang berbaring di dalam palungan. Dan ketika 

mereka melihat-Nya, mereka memberitahukan apa 

yang telah dikatakan kepada mereka tentang Anak 

itu. Dan semua orang yang mendengarnya heran 

tentang apa yang dikatakan gembala-gembala itu 

kepada mereka. Tetapi Maria menyimpan segala 

perkara itu di dalam hatinya dan merenungkannya. 

Maka kembalilah gembala-gembala itu sambil 

memuji dan memuliakan Allah karena segala 
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sesuatu yang mereka dengar dan mereka lihat, 

semuanya sesuai dengan apa yang telah dikatakan 

kepada mereka. Dan ketika genap delapan hari dan 

Ia harus disunatkan, Ia diberi nama Yesus, yaitu 

nama yang disebut oleh malaikat sebelum Ia 

dikandung ibu-Nya. 

P: Demikianlah sabda Tuhan. 

U: Terpujilah Kristus. 

HOMILI 

SYAHADAT 

I: Marilah kita menyatakan iman kepercayaan kita 

kepada Allah dengan berdoa bersama “Syahadat 

Para Rasul” … Aku Percaya (didaraskan atau dapat 

dinyanyikan). 

 
DOA UMAT 

I: Saudara-saudari, Allah berkenan tinggal 

bersama kita dalam diri Kristus, PuteraNya yang 

terkasih. Marilah kita memanjatkan doa-doa kita 

kepadaNya di awal tahun yang baru ini: 
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P: Bagi seluruh umat manusia: Ya Allah, semoga 

setiap manusia yang Kau ciptakan, mengaku diri 

sebagai anakMu dan dengan demikian mengalami 

damai, kebahagian dan kesejahteraan. 

Marilah kita mohon …. 

P: Bagi nusa dan bangsa kita: Ya Bapa, semoga 

selama tahun ini terjaminlah keamanan, kedamaian 

dan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. 

Marilah kita mohon …. 

P: Bagi anak-anak kita: Semoga mereka 

bertumbuh sesuai dengan kehendakMu, sehingga 

dalam diri mereka nyatalah kemuliaanMu. 

Marilah kita mohon …. 

P: Bagi kita sekalian: Semoga selama tahun ini, kita 

hidup layak sebagai putra-putri Allah, dengan 

mengamalkan kabar gembira yakni Injil Kristus. 

Marilah kita mohon …. 
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Hening sejenak untuk ujud pribadi dalam hati 

masing-masing. 

I: Allah Bapa kami, semoga Bunda Maria yang 

mengandung dan melahirkan Yesus, PutraMu, 

menjadi Perantara kami supaya segala permohonan 

ini Dikau kabulkan. Dengan pengantaraan Kristus 

Tuhan kami. 

U: Amin. 

KOLEKTE 

LITURGI EKARISTI 

PERSIAPAN PERSEMBAHAN 

DOA PERSEMBAHAN 

I: Allah Bapa yang Mahakuasa, Engkaulah yang 

memulai segala sesuatu yang baik dan 

menyelesaikannya pula. Dengan gembira hati kami 

merayakan Santa Maria Bunda Allah, pada 

pembukaan tahun baru ini. Engkau telah memulai 

karyaMu dengan rahmat. Kini kami mohon, 

selesaikanlah karyaMu itu sehingga kami dapat 
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memperoleh kebahagiaan sejati yang bersumber 

daripadaMu. Dengan pengantaraan Kristus, Tuhan 

kami. 

U: Amin. 

PREFASI 

SANCTUS 

DOA SYUKUR AGUNG II (lihat TPE) 

BAPA KAMI 

DOA DAMAI 

AGNUS DEI 

RITUS PENUTUP 

ANTIFON KOMUNI 

I: Allah kita tampak di dunia dan berwawan sabda 

dengan manusia. 

DOA SESUDAH KOMUNI 

I: Marilah berdoa: 

Allah Bapa yang Mahamurah, kami bersyukur 

karena dengan gembira hati, kami telah 
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menyambut Sakramen Surgawi. Kami mohon, 

semoga Santa Maria tetap perawan, yang kami 

imani sebagai Bunda PutraMu dan Bunda Gereja, 

merestui kami dalam perjalanan hidup kami di 

tahun yang baru ini, terutama dalam perjalanan 

menuju hidup yang kekal. Dengan pengantaraan 

Kristus, Tuhan kami. 

U: Amin. 

PENGUMUMAN 

BERKAT PENUTUP 

I:   Marilah kita mohon berkat. 

I:   Tuhan bersamamu. 

U: Dan bersama rohmu. 

I: Semoga kita sekalian dibimbing, dilindungi dan 

diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa (+) Bapa dan 

Putera dan Roh Kudus. 

U: Amin. 
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PENGUTUSAN 

I: Selamat merayakan Tahun Baru 2023. Misa 

telah selesai. 

U: Syukur kepada Allah. 

I: Marilah pergi, kita diutus. 

U: Amin. 

LAGU PENUTUP 

(dinyanyikan lagu yang sesuai.….) 

PERARAKAN KELUAR 
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UCAPAN  SELAMAT 

NATAL  25 DESEMBER 2022 

& 

TAHUN  BARU  01  JANUARI  2023 

 

KEPADA: 

PASTOR PAROKI SANTA MARIA TOBELO, 

PARA PASTOR, SUSTER, FRATER, 

DEWAN  PASTORAL PAROKI, 

PARA KETUA DAN BADAN PENGURUS RUKUN 

SERTA  

SELURUH UMAT PAROKI SANTA MARIA 

TOBELO 
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DARI KELUARGA KIALIAN-EMRAY 
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DARI KELUARGA FERY LEASIWAL 
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DARI KELUARGA YOSEPH TAKNDARE 
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DARI KELUARGA:  

1. PESOTH – UNDAP 

2. PESOTH – RUMAGIT 
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DARI   “TOKO MEGA BARU” TOBELO 
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KELUARGA   DEFLIN   SIMANGE, SH 

 
 

KELUARGA   SIMBAWA - SIEMAMORA 

 
 

KELUARGA  BENI  TAN  

 
 

KELUARGA  TOKO “MEGA TERANG”  

 
 

KELUARGA  RAYMOND PRATAMA PUTRA 
TOKO “KWANTOP” TOBELO 

 
 

KELUARGA FRANS SONGBES 
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TERIMAKASIH  BUAT SEMUA PIHAK YANG TELAH MEMBANTU, 

SALAM NATAL 2022 DAN TAHUN BARU 2023 

RUKUN SANTO YOHANES MARIA VIANEY 
 

 
 

KELUARGA   TONI  SH. 
KEPALA KPPN TOBELO 

 
 

KELUARGA   BALLANGAN - SAPAN 

 
 

KELUARGA   KIALIAN - TONGOTONGO 

 
 

KELUARGA   HEATUBUN - ODU 


