
HARI MINGGU PRAPASKAH IV TAHUN A 
“Turut Serta Dalam Karya Keselamatan Allah” 

22 Maret 2020 
 
Bapak/Ibu/Saudara/i …. 
Selamat mengikuti Perayaan Ekaristi Hari Minggu Prapaskah IV 
yang disebut juga Minggu LAETARE atau Minggu SUKACITA, dari 
Gereja Santa Perawan Maria Diangkat Ke Surga Paroki Katedral 
Jakarta. 
 
Perayaan Ekaristi akan dipersembahkan oleh: ….. 
 
Intensi Misa: 
 
Pengantar: 
Minggu Prapaskah keempat disebut Minggu LAETARE atau Minggu 
Sukacita karena penghiburan dari Allah di tengah berbagai macam 
kondisi sulit yang dialami. Melalui bacaan-bacaan yang akan kita 
dengar hari ini, kita diingatkan bahwa pertobatan bukan menjadi 
beban melainkan menjadi kesempatan mengasah kepekaan diri dan 
mengalami kasih Allah secara utuh. Di situlah, sukacita dapat 
dirasakan dan seperti halnya kisah orang yang buta sejak lahir 
disembuhkan Yesus, ia akhirnya mau turut serta dalam karya 
keselamatan Allah, yaitu dengan menjadi saluran sukacita bagi 
semua orang. Pertobatan membuat kita mengalami kesembuhan 
dari kebutaan, bangkit dari kelumpuhan, dan lebih dalam lagi, 
mengalami rahmat Allah sehingga memampukan kita menjadi 
sarana Tuhan dalam mewartakan cinta kasih-Nya di dunia. 
 
Saudara, marilah kita awali perayaan ekaristi …..dengan 
menyanyikan lagu pembuka …. PS no……  
 
 

RITUS PEMBUKA 
 
Lagu Pembuka 
Tanda Salib, Salam 
 
Seruan Tobat  



I Selama kusembunyikan dosaku, batinku tertekan, dan aku 
mengeluh sepanjang hari. 

U Berbahagialah orang bila dosanya diampuni 
I Aku mengakui dosaku di hadapan-Mu, Tuhan dan 

kesalahanku tidak kusembunyikan. 
U Berbahagialah orang bila dosanya diampuni  
I Nasib orang berdosa sengsara belaka, tetapi orang yang 

percaya kepada Tuhan dilimpahi kasih setia. 
U Berbahagialah orang bila dosanya diampuni 
I Semoga Allah yang Mahakuasa mengasihani kita, mengampuni 

dosa kita, dan mengantar kita ke hidup yang kekal. 
U Amin.  
Tuhan Kasihanilah 
 
Doa Pembuka 
I Marilah berdoa: 

Allah Bapa yang Maharahim, melalui Yesus Putra-Mu, Engkau 
telah mencurahkan kasih setia-Mu.  

U Bukalah hati kami agar mampu merasakan kehadiran Sang 
Juru Selamat dan mendengarkan Sabda-Nya. 

I Sebab Dialah Tuhan kami, yang bersama dengan Dikau dalam 
persatuan dengan Roh Kudus, hidup dan berkuasa, Allah, 
sepanjang segala masa. Amin. 

  
 

LITURGI SABDA 
 
Bacaan I          
Pembacaan dari Kitab Pertama Samuel (1 Sam 16:1b.6-7.10-13a) 
 
Setelah Raja Saul ditolak, berfirmanlah  Tuhan kepada Samuel, 
“Isilah tabung tandukmu dengan minyak, dan pergilah. Aku 
mengutus engkau kepada Isai, orang Betlehem itu, sebab di antara 
anak-anaknya telah kupilih seorang raja bagi-Ku.” Ketika anak-anak 
Isai itu masuk, dan ketika melihat Eliab, Samuel berpikir, “Sungguh, 
di hadapan Tuhan sekarang berdiri yang diurapi-Nya.” Tetapi 
berfirmanlah Tuhan kepada Samuel, “Janganlah terpancang pada 
paras atau perawakan yang tinggi, sebab Aku telah menolaknya. 
Bukan yang dilihat manusia yang dilihat Allah; manusia melihat apa 



yang di depan mata, tetapi Tuhan melihat hati.” Demikianlah Isai 
menyuruh ketujuh anaknya lewat di depan Samuel, tetapi Samuel 
berkata kepada Isai, “Semuanya ini tidak dipilih Tuhan.”  Lalu 
Samuel berkata kepada Isai, “Inikah semua anakmu?” Jawab Isai, 
“Masih tinggal yang bungsu, tetapi ia sedang menggembalakan 
kambing domba.” Kata Samuel kepada Isai, “Suruhlah memanggil 
dia, sebab kita tidak akan duduk makan, sebelum ia datang ke 
mari.” Kemudian disuruhnyalah menjemput dia. Kulitnya kemerah-
merahan, matanya indah dan parasnya elok. Lalu Tuhan berfirman, 
“Bangkitlah, urapilah dia, sebab inilah dia.” Samuel mengambil 
tabung tanduk yang berisi minyak itu, dan mengurapi Daud di 
tengah-tengah saudara-saudaranya. 
 Demikianlah Sabda Tuhan.  
U Syukur kepada Allah 
  
Mazmur Tanggapan (PS 849) 
Ulangan: Tuhanlah gembalaku, tak’kan kekurangan aku. 
  
1/ Tuhan adalah gembalaku, aku tidak kekurangan; ‘ku 

dibaringkan-Nya di rumput yang hijau, di dekat air yang 
tenang. ‘Ku dituntun-Nya di jalan yang lurus demi nama-Nya 
yang kudus. 

  
2/ Sekalipun aku harus berjalan di lembah yang kelam, aku tidak 

takut akan bahaya, sebab Engkau besertaku; sungguh tongkat 
penggembalaan-Mu, itulah yang menghibur aku. 

  
Bacaan II    
Pembacaan dari Surat Rasul Paulus kepada Jemaat di Efesus  (Ef 5:8-
14)  
 
Saudara-saudara, memang dahulu kamu adalah kegelapan, tetapi 
sekarang kamu adalah terang di dalam Tuhan. Sebab itu hiduplah 
sebagai anak-anak terang. Karena terang hanya berbuahkan 
kebaikan, keadilan dan kebenaran. Ujilah apa yang berkenan 
kepada Tuhan. Janganlah turut mengambil bagian dalam perbuatan 
kegelapan yang tidak berbuahkan apa-apa, tetapi sebaliknya, 
telanjangilah perbuatan-perbuatan itu. Sebab menyebut saja apa 
yang mereka buat di tempat-tempat yang tersembunyi sudah 



memalukan. Tetapi segala sesuatu yang sudah ditelanjangi oleh 
terang itu menjadi nampak, sebab semua yang nampak adalah 
terang. Itulah sebabnya dikatakan, “Bangunlah, hai kamu yang 
tidur, dan bangkitlah dari antara orang mati, maka Kristus akan 
bercahaya atas kamu.”  
 Demikianlah Sabda Tuhan.  
U Syukur kepada Allah 
  
Bait Pengantar Injil (PS 965)  
Ulangan: Terpujilah Kristus Tuhan, Raja mulia dan kekal. 
  
Akulah cahaya dunia; siapa yang mengikuti Aku akan hidup dalam 
cahaya abadi. 
  
Bacaan Injil     
Inilah Injil Yesus Kristus menurut Yohanes (Yoh 9:1.6-9.13-17.34-38) 
 
Sekali peristiwa, ketika Yesus sedang berjalan lewat, Ia melihat 
seorang yang buta sejak lahir. Maka Ia meludah ke tanah, dan 
mengaduk ludahnya itu dengan tanah, lalu mengoleskannya pada 
mata orang buta tadi dan berkata kepadanya, “Pergilah, basuhlah 
dirimu di kolam Siloam.” Siloam artinya, “Yang diutus”. Maka 
pergilah orang itu, ia membasuh dirinya, lalu kembali dengan 
matanya sudah melek. Maka tetangga-tetangganya dan mereka yang 
dahulu mengenalnya sebagai pengemis, berkata, “Bukankah dia ini 
yang selalu mengemis?” Ada yang berkata, “Benar, dialah ini!” Ada 
pula yang berkata, “Bukan, tetapi Ia serupa dengan dia.“ Orang itu 
sendiri berkata, “Benar, akulah dia.” Lalu mereka membawa orang 
yang tadinya buta itu kepada orang-orang Farisi. Adapun hari waktu 
Yesus mengaduk tanah dan memelekkan mata orang itu adalah hari 
Sabat. Karena itu orang-orang Farisi pun bertanya kepadanya, 
bagaimana matanya menjadi melek. Jawabnya, “Ia mengoleskan 
adukan tanah pada mataku, lalu aku membasuh diriku dan 
sekarang aku dapat melihat.” “Maka kata sebagian orang-orang 
Farisi itu, “Orang ini tidak datang dari Allah, sebab Ia tidak 
memelihara hari Sabat.” Sebagian pula berkata, “Bagaimanakah 
seorang berdosa dapat membuat mujizat yang demikian?” Maka 
timbullah pertentangan di antara mereka. Lalu kata mereka pula 
kepada orang yang tadinya buta itu, “Dan engkau, karena Ia telah 



memelekkan matamu, apakah katamu tentang Dia?” Jawabnya, “Ia 
seorang nabi!”. Tetapi orang-orang Farisi menegur dia, “Engkau ini 
lahir sama sekali dalam dosa, dan engkau hendak mengajar kami?” 
Lalu mereka mengusir dia keluar. Yesus mendengar bahwa orang itu 
telah diusir oleh orang-orang Farisi. Maka ketika bertemu dengan 
dia, Yesus berkata, “Percayakah engkau kepada Anak Manusia?” 
Jawabnya, “Siapakah Dia, Tuhan, supaya aku percaya kepada-Nya.” 
Kata Yesus kepadanya, “Engkau bukan saja melihat Dia! Dia yang 
sedang berbicara dengan engkau, Dialah itu!” Kata orang itu, “Aku 
percaya, Tuhan!” Lalu ia sujud menyembah Yesus. 
 Demikianlah Injil Tuhan. 
U Terpujilah Kristus. 
  
Homili 
Syahadat/Aku Percaya…. 
  
Doa Umat 
I Allah Bapa telah menerangi hidup kita melalui diri Yesus 

Kristus Putra-Nya. Maka marilah dengan penuh suka cita, kita 
panjatkan doa-doa kepada Allah Bapa:  

  
L Ya Bapa, bimbinglah para pemimpin Gereja dengan terang-Mu 

dalam menggembalakan umat-Mu. Semoga mereka mampu 
menjadi teladan dan tanda kehadiran-Mu di tengah dunia yang 
sedang berjuang mengatasi krisis dan kesulitan. Marilah kita 
mohon… 

U Kasihanilah kami umat-Mu, ya Tuhan 
 
L Ya Bapa, tuntunlah para pemimpin masyarakat agar mampu 

mengambil keputusan dan tindakan dengan bijaksana. Semoga 
mereka membuka mata hati dan pikiran untuk bisa 
mengupayakan kehidupan yang lebih baik dan sejahtera untuk 
semua lapisan masyarakat. Marilah kita mohon… 

U Kasihanilah kami umat-Mu, ya Tuhan  
  
L Ya Bapa, bantulah para pelayan masyarakat terutama mereka 

yang bekerja di bidang kesehatan. Semoga mereka kaulimpahi 
berkat kesehatan dan kekuatan serta ketulusan untuk 



melayani dengan sungguh hati dan penuh sukacita.  Marilah 
kita mohon… 

U Kasihanilah kami umat-Mu, ya Tuhan 
 
L  Ya Bapa, berkatilah kami semua dengan rahmat kesehatan dan 

semoga saudara-saudari kami yang sakit menjadi pulih, serta 
kehidupan kami umat manusia dipulihkan ke dalam suasana 
yang aman, damai dan sejahtera. Marilah kita mohon… 

U Kasihanilah kami umat-Mu, ya Tuhan 
 
  
     Ujud Evangelisasi: 
L: Ya Bapa, semoga umat Katolik di Negara Republik Rakyat 

Tiongkok bertahan dalam keteguhan iman pada Injil dan 
bertumbuh dalam persatuan. Marilah kita mohon: 

U: Kasihanilah kami umat-Mu, ya Tuhan 
 Ujud Gereja Indonesia 
L: Ya Bapa, semoga di tengah merebaknya mal-mal modern, pasar 

tradisional tetap bisa berfungsi dan memperoleh hak hidupnya, 
sehingga pedagang-pedagang kecil tetap bia menjalankan 
aktivitas ekonominya. Marilah kita mohon: 

U: Kasihanilah kami umat-Mu, ya Tuhan 
 

...... hening sejenak …... 
  
I Allah Bapa kami, Putra-Mu telah bersabda: “Akulah terang 

dunia”. Perkenankanlah kami selalu mengalami terang kasih-
Mu dan dengarkanlah doa pengharapan kami dengan 
pengantaraan Kristus, Tuhan kami. Amin. 

 
 

LITURGI EKARISTI 
 
Lagu Persiapan Persembahan  
Doa Persiapan Persembahan 
I Allah Bapa yang Mahabaik, kami hendak mempersembahkan 

suka duka hidup kami kepada-Mu.  



U Sudilah Engkau mempersatukan persembahan ini dengan 
Tubuh dan Darah Putra-Mu yang akan membawa keselamatan 
abadi bagi kami.  

I Sebab Dialah, Tuhan dan penebus dosa kami. Amin. 
 
Prefasi Prapaskah  
Kudus - Doa Syukur Agung (DSA) 
Bapa Kami – Doa Damai  
Anak Domba Allah 
 
Komuni 
Doa Tahun Keadilan Sosial KAJ 
Allah Bapa, puji dan syukur atas rahmat-Mu yang berlimpah.  

Engkau mengajarkan bahwa setiap pribadi berharga dan pantas 
dicintai. 

Dalam terang Roh Kudus, ajarilah kami menyadari bahwa kami 
semua dipanggil untuk mengasihi dan berbuat adil bagi sesama. 

Engkau menghendaki kami memperhatikan kehadiran dan 
kebutuhan sesama, serta menghormati martabat manusia. 

Bimbinglah kami menjadi pribadi yang semakin tangguh, berhikmat 
dan berkeadilan mengikuti teladan Yesus Putra-Mu. 

Bantulah kami mewujudkan damai sejahtera bagi sesama dan alam 
ciptaan-Mu. 

Bunda Maria, Bunda Umat Berhikmat, Bunda segala suku, 
doakanlah kami. Amin 

 
 
Doa Sesudah Komuni 
I Marilah berdoa: 

Allah Bapa Mahabaik, kami bersyukur kepada-Mu karena 
melalui dan dalam Yesus, Engkau telah menerangi hidup kami 
dengan menyingkapkan siapa Allah dan apa yang menjadi 
rencana keselamatan.  

U Bantulah kami agar juga mampu memancarkan terang-Mu 
kepada sesama kami lewat perkataan dan tindakan kami 
sehari-hari. 

I Sebab Dialah Tuhan dan Pengantara kami, kini dan sepanjang 
masa. Amin. 

  



RITUS PENUTUP 
 
Berkat Penutup  
Perutusan 
Lagu Penutup 


