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MISA MALAM 
 

RITUS PEMBUKA 
 

AJAKAN PEMBUKA 
K Saudara-saudari terkasih, masa penantian akan kedatangan 

Juru Selamat kita, telah kita lewatkan dengan penuh 

kerinduan. "Hari ini Sang Juru Selamat lahir untukmu", 

demikianlah pesan malaikat kepada para gembala. Inilah hari 

yang kita nantikan karena Allah telah memberikan diri-Nya 

dan hadir di tengah-tengah kita kita dalam wujud manusia. 

“Mereka akan menamakan-Nya Imanuel” (Mat 1:23), 

demikian bunyi tema Natal kita tahun 2020 ini. Allah 

sungguh-sungguh memberikan tanda nyata, kasih-Nya yang 

begitu besar kepada umat manusia. Yesus, Sang Imanuel yang 

lahir di kandang dan dibaringkan di palungan adalah seorang 

penyelamat yang akan memulihkan kembali hubungan 

manusia dengan Allah yang telah rusak akibat dosa. Maka, 

meskipun situasi pandemi menuntut kita untuk merayakan 

Natal tahun ini secara sederhana dan dengan menerapkan 

protokol kesehatan, namun malam ini sungguh membawa 

kebahagiaan, kegembiraan, dan kedamaian bagi seluruh umat 

manusia. Inilah yang mendorong kita untuk bersujud dan 

menyembah-Nya dengan penuh sukacita.  

 Saudara-saudari yang berbahagia, sekarang marilah kita 

masuk dalam perayaan kita bersama ini dengan menyanyikan 

lagu “O Datanglah Imanuel” (PS 442). 

 

MAKLUMAT KELAHIRAN YESUS KRISTUS 

K  Saudara-saudari terkasih, Nabi Yesaya bernubuat, “Suatu 

tunas akan keluar dari tunggul Isai dan taruk yang tumbuh 
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pada pangkalnya akan berbuah”. Pada malam berahmat ini 

terpenuhilah nubuat nabi. Tunggul Isai telah bertunas, Juru 

Selamat kita sudah datang, Sang Imanuel namanya, Allah 

tinggal bersama kita. Maka bersukacitalah dan bergembiralah. 

Namun sebelum itu, marilah kita dengan penuh hikmat 

mendengarkan dan merenungkan Maklumat tentang 

Kelahiran Yesus Kristus. 

  j1j j 3 5             jj6j 5  j3j 4  5   5    
S Maklumat tentang kelahiran Yesus Kristus,  

  j1j j 2 j3j j 3  j2j 2 1 | 
 Pe-nyelamat  duni-a. 

j1j j 3 j5j 5 j6j j 6 3 ‘  
Be-ribu-ri-bu  a-bad      

j2j 3 4                       j3j 2 3 | 
sesudah bumi dan segala isinya diciptakan. 

J3j j 3 j5j j 5 j4j 3 2 ‘ 
De-lapan belas abad   

2                              j1j 2 3 | 
sesudah Abraham menanggapi panggil-an Allah. 

j1j 3 5       j6j j j 6  3 ‘j 1 j2j 3  4            3 |  
Dua belas setengah a-bad    sesudah Musa diutus Allah. 

J 2             3 4 ‘ 4            j3j j 2 3 | 
mengantar umat Israel    ke tanah yang dijanjikan. 

J 3 j4j 5 gj4j 3 2 ‘ 
Sepuluh  a-  bad   
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2                                j1j 2   3 | 
sesudah Daud dipilih Allah menjadi raja umat-Nya. 

j5j j6jj j 6 3 ‘j 1 j2j 3                j5jj j 5  j4j j 3 2 |  
Lima  a-bad   sesudah umat Israel diantarkan kembali 

j2j 2  j1j j 2  j3j 2 2 1 + 
dari pembuangan Babel. 

j1j 2  3          j2jj j 1 2 2 ‘ 
Sesudah kegenapan masa  ti-ba, 

j2j j 3  4                       j3jj j 2 3 | 
waktu Kaisar Agustus mengeluarkan perintah 

j3j j 4  5              6 5 | 
untuk mengadakan cacah jiwa. 

B5b b6 bab1b b7  b6 b5b b3  b2b b1 b2b b2 3 | 
di seluruh wilayah  kera-jaannya. 

A1  5  b1b b2 3             b4bb b b3  b3 2 3 ‘ 
Maka, sesudah dikandung Perawan Mari-a 

j3j 4 j5j 5 j5j j 5  6  5 ‘ 
oleh kua-sa Roh Kudus, 

b5 a1  5 b1b b b3 b5b b b5  b5b b5 b5bb b b5 6 5  | 
lahirlah di Betlehem  da-erah  Yude-a. 

j6j j 7  a1  5   j1j 3 6 5 ‘ 
Yesus Kristus, Putra Bapa. 

4               3 ‘ b2b b2  b2 3 2 1 + 
untuk menyelamatkan   umat manusi-a. 

 



4 | TPE Hari Raya Natal 

 

PERARAKAN MASUK (diiringi Nyanyian Pembuka: 

“Malam Kudus” PS 451/452) 

Imam, para petugas liturgi, dan 1 pasutri (menggendong patung 

kanak-kanak Yesus) berarak menuju panti imam.  

 

Setibanya di depan altar, imam, semua petugas bersama seluruh 

umat MENYATAKAN PENGHORMATAN kepada Allah yang 

hadir dengan membungkuk khidmat. Setelah itu, imam 

menerima patung kanak-kanak Yesus dan meletakkannya di 

palungan, para petugas menuju tempatnya masing-masing. 

 

PEMBERKATAN PALUNGAN NATAL 
I  : Sabda sudah menjadi daging 

U  :  Dan tinggal di antara kita 

I  :  Marilah berdoa 

  Ya Allah Yang Mahakuasa, kami mohon kepada-Mu agar 

kami yang masih terbelenggu dalam perbudakan dosa 

dibebaskan oleh kelahiran baru Putra-Mu yang tunggal yang 

menjadi manusia. Dialah yang hidup dan bertakhta bersama 

Dikau, dalam persatuan Roh Kudus, Allah sepanjang segala 

abad. 

U  :  Amin 

(Imam mereciki lalu mendupai palungan Natal dan patung 

kanak-kanak Yesus) 

DOA DI DEPAN PALUNGAN NATAL  
(Para petugas memimpin doa dari tempat duduknya masing-

masing atau bila maju ke depan palungan, maju satu per satu.) 

I  : Di tengah selubung rasa cemas, gelisah, dan takut akibat 

pandemi Covid-19, telah tampak kepada kita kebaikan dan 

kasih sayang Tuhan, Juru Selamat kita.  
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Marilah kita menyembah Dia dan dengan hati tulus ikhlas 

mempersembahkan doa-doa kepada-Nya, Sang bayi mungil 

di palungan. 

  Terpujilah Yesus Juru Selamat, Pembawa damai sejati. 

  Terimalah sembah dan pujian kami.   

  1 | 1  u  1  2 | 1 . t  3 | 3  2  3  4 | 3 . 2 
U : Sembah dan pu-ji      Di  -  a, sem -bah dan pu-ji      Di  -  a 

  3 | 4   3  2 1 | u . g1 4 | 3 . 2 . | 1 . . + 

sembah dan pu- ji     Di  -   a,         Tu - han   -   Mu! 
 
A : Tuhan Yesus, dengan berbaring di palungan, Engkau 

menunjukkan bahwa Engkau selalu ada untuk kami, juga 

pada masa pandemi Covid-19 ini. Kami anak-anak di paroki 

Katedral St. Yosef Pangkalpinang, bersama seluruh anak di 

dunia saat ini sungguh merasa cemas, gelisah, dan takut, 

karena pandemi ini telah membuat banyak orang sakit 

bahkan meninggal, kami tidak bisa pergi ke sekolah, ibu dan 

ayah kami bekerja di rumah, bahkan ada yang sudah 

kehilangan pekerjaan. Karena kami semua berada di rumah 

sepanjang hari, bantulah kami untuk bersikap baik dan mau 

saling membantu, tetap semangat dan tekun belajar serta 

tidak menambah berat beban para orang tua kami. 

Tuhan, kami sebenarnya sangat rindu untuk berjumpa dan 

bermain dengan teman-teman dan guru-guru kami seperti 

dulu. Saat ini kami hanya bisa berdoa pada-Mu agar Engkau 

menyertai mereka juga, dan biarkan mereka pun merasakan 

kasih-Mu seperti yang kami rasakan saat ini. 

 Terimalah sembah dan pujian kami. 

  1 | 1  u  1  2 | 1 . t  3 | 3  2  3  4 | 3 . 2 
U : Sembah dan pu-ji      Di  -  a, sem -bah dan pu-ji      Di  -  a 
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  3 | 4   3  2 1 | u . g1 4 | 3 . 2 . | 1 . . + 

sembah dan pu- ji     Di  -   a,         Tu - han   -   Mu! 
 

R : Ya Yesus, kami para remaja paroki Katedral St. Yosef 

Pangkalpinang juga bersama seluruh remaja di dunia ini 

berterima kasih atas cinta-Mu yang boleh kami rasakan 

lewat orang tua, saudara-saudari, guru-guru, teman-teman, 

dan semua orang yang memperhatikan pertumbuhan dan 

perkembangan kami dalam segala dimensi hidup kami, baik 

dalam hal fisik, intelektual, moral, kepribadian, maupun 

dalam hal iman, terlebih di masa pandemi Covid-19 ini. 

Tuntunlah kami, khususnya dalam masa pandemi Covid-19 

ini agar kami tidak menyalahgunakan kebebasan dan 

tanggung jawab yang diberikan kepada kami; tidak 

melakukan hal-hal yang tidak terpuji yang mendatangkan 

kegelisahan dan kekecewaan bagi orang tua dan masyarakat. 

Semoga kami mampu memanfaatkan berbagai fasilitas yang 

ada, khususnya sarana teknologi dan informasi yang selalu 

kami gunakan, dengan sikap kritis, bijaksana, dan 

bertanggung jawab. Berilah kami kekuatan dan rahmat agar 

kami dapat menjadi kakak dan teladan bagi adik-adik kami. 

Dalam mencari dan menemukan jati diri kami, semoga kami 

tetap setia memilih dan menempuh jalan hidup yang benar. 

Kami mohon Engkau senantiasa mengulurkan tangan-Mu 

untuk memberkati kami semua sehingga kami pun hidup 

dan tumbuh menjadi remaja Kristiani yang baik, patuh, dan 

setia. 

  Terimalah sembah dan pujian kami 

  1 | 1  u  1  2 | 1 . t  3 | 3  2  3  4 | 3 . 2 
U : Sembah dan pu-ji      Di  -  a, sem -bah dan pu-ji      Di  -  a 

  3 | 4   3  2 1 | u . g1 4 | 3 . 2 . | 1 . . + 

sembah dan pu- ji     Di  -   a,         Tu - han   -   Mu! 
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M : Ya Yesus, dalam hidup-Mu Engkau telah menunjukkan 

kesetiaan yang sangat mendalam pada kehendak Bapa-Mu 

dan selalu memuliakan nama-Nya. Kami, orang-orang muda 

di paroki Katedral St. Yosef Pangkalpinang meyakini 

Engkaulah sahabat dan rekan kami yang setia, juga di saat 

kami merasa kebebasan kami sebagai anak muda direnggut 

paksa oleh pelbagai peraturan yang membatasi gerak kami 

akibat pandemi Covid-19 ini. Ketika kami belajar, bekerja, 

dan beraktivitas, seringkali dengan sengaja kami melanggar 

protokol kesehatan, kurang setia dalam panggilan hidup 

kami, dan kami akui kami sering tidak menunjukkan jati diri 

kami sebagai pengikut-Mu yang setia. Kami mohon ampun 

atas kesengajaan dan kelalaian itu dan berilah kami rahmat-

Mu agar kami tetap setia dalam panggilan hidup kami, 

mampu benar-benar menjadi pengikut-Mu yang selalu 

mengamalkan ajaran cinta kasih-Mu dalam keseharian 

hidup kami, sehingga dengan cara itu kami selalu memuji 

dan memuliakan Allah dalam setiap langkah hidup kami. 

  Terimalah sembah dan pujian kami 

  1 | 1  u  1  2 | 1 . t  3 | 3  2  3  4 | 3 . 2 
U : Sembah dan pu-ji      Di  -  a, sem -bah dan pu-ji      Di  -  a 

  3 | 4   3  2 1 | u . g1 4 | 3 . 2 . | 1 . . + 

sembah dan pu- ji     Di  -   a,         Tu - han   -   Mu! 
 
Ib : Ya Yesus, Engkaulah sumber cinta dan kasih sayang. Kami, 

para ibu di paroki Katedral St. Yosef Pangkalpinang ini 

bersyukur karena Engkau telah menjadi manusia dari Roh 

Kudus dan menjadikan rahim Perawan Maria, rahim kami 

para ibu, sebagai tempat penjelmaan awal-Mu di dunia ini. 

Kami mohon ampun karena kami sering mengabaikan tugas 

dan tanggung jawab terhadap suami dan anak-anak kami, 

yang sering membuat kami kurang sabar dan tabah 



8 | TPE Hari Raya Natal 

 

menghadapi berbagai tantangan dan cobaan hidup, 

khususnya di masa pandemi Covid-19. Kami ingin 

meneladan bunda-Mu, Perawan Maria, yang kuat dan 

mampu menerima segala situasi hidup serta 

merenungkannya dalam hati, dengan taat dan setia selalu 

menerima semua kehendak-Mu. Karena itu berilah kami 

rahmat untuk lebih beriman kepada belas kasih-Mu dalam 

upaya kami mendidik dan membesarkan anak-anak kami, 

apalagi dalam masa pandemi Covid-19 ini, mereka sepanjang 

hari berada di rumah dalam asuhan dan didikan kami. 

Semoga kami teguh setia memegang dan memenuhi janji 

perkawinan kami yang telah Kaujadikan sakramen kudus. 

  Terimalah sembah dan pujian kami 

  1 | 1  u  1  2 | 1 . t  3 | 3  2  3  4 | 3 . 2 
U : Sembah dan pu-ji      Di  -  a, sem -bah dan pu-ji      Di  -  a 

  3 | 4   3  2 1 | u . g1 4 | 3 . 2 . | 1 . . + 

sembah dan pu- ji     Di  -   a,         Tu - han   -   Mu! 
 
B : Ya Yesus pembawa damai sejati, cinta-Mu amat besar 

kepada kami manusia sehingga Engkau rela meninggalkan 

kemuliaan-Mu sebagai Allah dan menjadi manusia seperti 

kami. Kami, para bapak dan kepala keluarga di paroki 

Katedral St. Yosef Pangkalpinang ini, terlebih di saat beban 

berat yang harus kami pikul di tengah pandemi Covid-19 ini, 

datang pada-Mu dengan rasa gembira dan syukur sembari 

memohon. Semoga kami para bapak, para kepala keluarga 

mempunyai hati yang berbelas kasih seperti hati-Mu untuk 

menggembalakan kawanan domba yang Kaupercayakan 

kepada kami. Maka dengan tulus kami persembahkan semua 

anggota keluarga kami kepada-Mu. Semoga kami senantiasa 

dapat memberikan teladan dan bimbingan bagi mereka. 

Sudilah Engkau memberikan rahmat dan kekuatan-Mu 
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kepada kami agar kami dapat menjadi pembangun keluarga 

Kristen yang sejati yang melandaskan keluarga kami atas 

iman dan kasih: kasih akan Dikau dan kasih antarsemua 

anggota keluarga. 

  Terimalah sembah dan pujian kami 

  1 | 1  u  1  2 | 1 . t  3 | 3  2  3  4 | 3 . 2 
U : Sembah dan pu-ji      Di  -  a, sem -bah dan pu-ji      Di  -  a 

  3 | 4   3  2 1 | u . g1 4 | 3 . 2 . | 1 . . + 

sembah dan pu- ji     Di  -   a,         Tu - han   -   Mu! 

KBG : Ya Yesus Kristus, Engkaulah gembala kami yang sejati dan 

Engkau selalu menghendaki kami selamat. Dengan penuh 

kegembiraan, komunitas-komunitas di paroki Katedral St. 

Yosef Pangkalpinang ini menyambut kelahiran dan 

kehadiran-Mu di tengah-tengah kami. Semoga kehadiran-

Mu ini mendatangkan semangat di dalam hidup 

keberimanan kami sehingga kami mampu 

mewujudnyatakan visi Gereja Keuskupan Pangkalpinang, 

yaitu menjadi Gereja partisipatif dan menghayati 

partisipasi kami itu dengan aktif dalam hidup menggereja 

di KBG-KBG walaupun sebagian besar kegiatan harus kami 

lakukan dari dan di rumah saja. Meneladan pemberian diri-

Mu yang tak terhingga sehingga Engkau sudi lahir sebagai 

manusia, semoga kami selalu terdorong untuk juga mau 

memberikan diri kami dalam berbagai macam keterlibatan 

untuk membangun komunitas dan paroki kami menjadi 

Gereja yang tetap hidup walaupun masih dalam masa 

pandemi Covid-19 ini. Terhadap sesama kami, semoga 

kami semakin menunjukkan sikap yang penuh kerahiman 

dan murah hati. Semoga dalam tahun 2021 nanti, kami 

senantiasa berusaha membangun komunio, dalam keluarga 



10 | TPE Hari Raya Natal 

 

kami, dalam komunitas kami, dan juga dalam paroki dan 

keuskupan kami. 

Terimalah sembah dan pujian kami 

 1 | 1  u  1  2 | 1 . t  3 | 3  2  3  4 | 3. 2 
U : Sem-bah dan pu- ji      Di  -  a, sem-bah dan pu- ji      Di-  a 

 3 | 4   3  2 1 | u . g1 4 | 3 . 2 . | 1 . . + 

sem- bah  dan pu-ji     Di  -   a,         Tu - han   -   Mu! 

I : Ya Yesus, Engkaulah Putra Allah Yang Mahakudus. Syukur 

kepada-Mu karena Engkau telah memanggil dan mengutus 

kami, para imam untuk menggembalakan umat-Mu, 

khususnya di paroki Katedral St. Yosef Pangkalpinang ini. 

Kini kami datang mempersembahkan semua umat yang 

Kaupercayakan kepada kami ini serta segala keberhasilan 

dan kegagalan yang telah kami alami dalam menjalankan 

tugas penggembalaan kami. Sebagaimana Engkau yang lahir 

ke dunia dan mengambil rupa manusia tidak menuntut 

untuk dilayani melainkan datang untuk melayani, semoga 

kami pun menghayati tugas penggembalaan dan 

kepemimpinan kami ini sebagai tugas untuk melayani dan 

membawa semua umat bertemu dengan Engkau sendiri. 

Semoga kami selalu terdorong untuk merefleksikan pola 

pelayanan dan kepemimpinan kami dengan bercermin pada 

pola pelayanan dan kepemimpinan-Mu sendiri.  

Semoga kami mampu menggembalakan umat-Mu dengan 

bijaksana di tengah situasi sulit saat ini karena merebaknya 

pandemi Covid-19 dan menuntun mereka untuk semakin 

berserah diri kepada daya penyelenggaraan-Mu. Semoga 

semua tetap sehat; yang lansia mendapatkan kenyamanan 

dari kasih-Mu agar mereka tidak merasa sendirian; yang 

sakit disembuhkan dan dipulihkan; para tenaga kesehatan 

mendapat kekuatan ekstra untuk melayani semua pasien; 
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yang terdampak secara sosial dan ekonomi akibat pandemi 

ini mendapatkan rahmat kekuatan. Lindungilah gereja-

gereja agar tidak menjadi cluster baru dalam penularan 

Covid-19. 

  Tuhan Yesus, dari palungan-Mu yang suci, berkatilah semua 

umat-Mu.  Tuhan Yesus, selamat datang di paroki ini dan 

selamat datang di hati kami.  

  Terimalah sembah dan pujian kami 

  1 | 1  u  1  2 | 1 . t  3 | 3  2  3  4 | 3 . 2 
U : Sembah dan pu-ji      Di  -  a, sem -bah dan pu-ji      Di  -  a 

  3 | 4   3  2 1 | u . g1 4 | 3 . 2 . | 1 . . + 

sembah dan pu- ji     Di  -   a,         Tu - han   -   Mu! 

I : Terbitlah cahaya dari kegelapan bagi orang tulus 

  Marilah berdoa 

  Kami mohon kepada-Mu, ya Allah Yang Mahakuasa, 

limpahilah kami terang baru dari sabda-Mu yang menjadi 

manusia itu sehingga dari setiap pikiran, perkataan, dan 

perbuatan kami muncullah cahaya yang cemerlang sebab 

segalanya berlandaskan iman yang ada di dalam hati kami 

kepada Tuhan kami Yesus Kristus, Putra-Mu, yang hidup 

dan berkuasa bersama Dikau dalam persatuan Roh Kudus, 

Allah sepanjang segala masa. 

U : Amin. 

 

Setelah doa di depan palungan, imam mendupai altar, diiringi 

lagu S’lamat S’lamat Datang (PS 460) atau lagu lain yang 

sesuai.  

 

TANDA SALIB dan SALAM 

I  Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus 

U  Amin 
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I  Rahmat Tuhan kita Yesus Kristus, cinta kasih Allah, dan 

persekutuan Roh Kudus, bersamamu. 

U  Dan bersama rohmu. 

 

PENGANTAR 

 

SERUAN TOBAT 

 

TUHAN KASIHANILAH KAMI  (PS No. 351) 

KEMULIAAN     (PS No. 352) 

(dapat dibunyikan lonceng gereja dan lonceng putra altar) 

 

DOA PEMBUKA 
I Marilah kita berdoa (hening sejenak) 

Allah Bapa kami, Engkau membuat malam suci dan kudus 

ini bermandikan cahaya sejati. Kami mohon, semoga kami 

yang di dunia ini mengagumi misteri cahaya, kelak di surga 

dapat menikmatinya pula dengan sukacita. Dengan 

pengantaraan Yesus Kristus Putra-Mu, Tuhan kami, yang 

bersama dengan Dikau, dalam persatuan Roh Kudus, hidup 

dan berkuasa kini dan sepanjang masa.  

U  Amin. 
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LITURGI SABDA 
 

BACAAN PERTAMA    (Yes 9:1-6) 

 

L  Bacaan dari Kitab Yesaya  

Bangsa yang berjalan di dalam kegelapan  

telah melihat terang yang besar,  

terang telah bersinar atas mereka  

yang diam di negeri kekelaman.  

Engkau, ya Tuhan,  

telah banyak menimbulkan sorak-sorai 

dan sukacita yang besar.  

Mereka telah bersukacita di hadapan-Mu  

seperti orang bersukacita di waktu panen,  

seperti orang bersorak-sorai  

di waktu membagi-bagi jarahan.  

Sebab kuk yang menekan bangsa itu  

dan gandar yang di atas bahunya  

serta tongkat si penindas  

telah Kaupatahkan seperti pada hari kekalahan Median.  

Setiap sepatu tentara yang berderap-derap  

dan setiap jubah yang berlumuran darah  

akan menjadi umpan api.  

Sebab seorang anak telah lahir bagi kita,  

seorang putra telah diberikan kepada kita.  

Lambang pemerintahan ada di atas bahunya,  

dan orang menyebut dia: Penasihat Ajaib,  

Allah yang Perkasa, Bapa yang Kekal, Raja Damai.  

Besarlah kekuasaannya  

dan damai sejahtera tidak akan berkesudahan  

di atas tahta Daud dan di dalam kerajaannya,  
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karena ia mendasarkan dan mengokohkan kerajaannya itu  

dengan keadilan dan kebenaran  

dari sekarang sampai selama-lamanya.  

Kecemburuan Tuhan semesta alam  

akan melakukan hal ini. 

Demikianlah sabda Tuhan 

U Syukur kepada Allah. 

 

MAZMUR TANGGAPAN   
(Mzm 96: 1-2a. 2b-3. 11-12. 13; R: Luk 2:11)  

Refren 006      do = D, 2/4, 4/4 

j5j j 5 | j5j 5 j.j 5  j6j j 7  jaj1j 6 | j5j 3 j.j 1 j6j 6  jaj1j j j7j 6 | 5 
Ha-ri      i-  ni   t’lah la- hir  bagi      ki-ta     se-orang Ju-ru Se-  la- 

3 j.j 1 j2j 3 | jg4j 5 gj6j 7 | a1  a1 . + 
mat  ya-i-tu      Kris-tus       Tu-han.  
 

Mazmur: oleh pemazmur 

 b1  b3b b b4  5                               6  5 ‘ 
1. Nya-nyikanlah lagu baru bagi                                        Tu-han, 

2. Ka-  barkanlah dari hari ke                                              ha- ri 

3. Bi-   ar-lah   la-ngit bersukacita dan bumi bersorak-so- rai, 

4. Bi-   ar- lah mereka bersorak-sorai di hadapan          Tu-han, 

b6  b7b b ba1 5                    b3b b b4  5 5  | 
1. menyanyilah bagi Tuhan, hai se-     lu-ruh bumi! 

2. ke-se-  lamatan yang datang dari-    pa-da-Nya.  

3. bi- ar   gemuruhlah laut serta segala i-  si- nya! 

4. se-bab  I-  a datang untuk mengha-kim-i   bumi. 
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b1  b3b b b4  5                                 6   5 ‘ 
1. Menyanyi-lah bagi                                                               Tu-  han, 

2. Ce- ri-  ta-kanlah kemuliaan-Nya di antara bangsa-  bang-sa, 

3. Bi- ar- lah beria-ria padang dan segala yang ada di a-tas-nya, 

4. I-    a     a-kan menghakimi dunia dengan kea-             dil-  an, 

b6b b b b6                             b4b b b3  2  1 + 
1. pu-   ji-                                                              lah na-ma-Nya. 

2. Ki-   sahkanlah karya-karya-Nya yang ajaib  

                                              di antara segala su-ku bangsa. 

3. dan segala pohon di hutan ber-                   so-rak-so- rai. 

4. dan bangsa-bangsa dengan kese-                 ti-   a-  an-Nya. 

 

BACAAN KEDUA     (Tit 2:11-14) 

L  Bacaan dari Surat Rasul Paulus kepada Titus  

Saudaraku terkasih,  

sudah nyatalah kasih karunia Allah  

yang menyelamatkan semua manusia.  

Kasih karunia itu mendidik kita  

agar meninggalkan kefasikan  

dan keinginan-keinginan duniawi,  

dan agar kita hidup bijaksana, adil dan beribadah,  

di dunia sekarang ini,  sambil menantikan  

penggenapan pengharapan kita yang penuh bahagia,  

dan penyataan kemuliaan Allah Yang Mahabesar  

dan Penyelamat kita Yesus Kristus.  

Ia telah menyerahkan diri-Nya bagi kita  

untuk membebaskan kita dari segala kejahatan  

dan untuk menguduskan bagi diri-Nya  

suatu umat, milik-Nya sendiri, yang rajin berbuat baik. 

Demikianlah sabda Tuhan 
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U Syukur kepada Allah 

 

BAIT PENGANTAR INJIL    

Alleluya PS No. 953     do = D, 2/2 

3 2 | 3 2 1 3 | 5 6 5 . | 6 a1 a1 7 | 5 . + 
Al-        le-                  lu-   ya,         al-le-lu-        ya. 

 

Ayat: Luk 2:10-11; oleh solis 

5                                j34  5 | 
Aku memberitakan kepadamu kesukaan be-sar: 

6                                      j5j j 4 5  5 + 
Hari ini telah lahir bagimu Juru Selamat, yaitu Kristus Tuhan. 

         Alleluya 

 

BACAAN INJIL     (Luk 2:1-14) 

I Tuhan sertamu 

U Dan sertamu juga 

I Inilah Injil Yesus Kristus menurut Lukas 

U Dimuliakanlah Tuhan 

I Sekali peristiwa  

Kaisar Agustus mengeluarkan suatu perintah,  

menyuruh mendaftar semua orang di seluruh dunia.  

Inilah pendaftaran yang pertama kali diadakan  

sewaktu Kirenius menjadi walinegeri di Siria.  

Maka pergilah semua orang mendaftarkan diri,  

masing-masing ke kota asalnya.  

Demikian juga Yusuf.  

Ia pergi dari kota Nazaret di Galilea ke Yudea,  

ke kota Daud yang bernama Betlehem,  

- karena ia berasal dari keluarga dan keturunan Daud –  
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supaya didaftarkan bersama-sama dengan Maria, 

tunangannya, yang sedang mengandung.  

Ketika mereka berada di Betlehem,  

tibalah waktunya bagi Maria untuk bersalin,  

dan ia melahirkan seorang anak laki-laki,  

anaknya yang sulung.  

Lalu dibungkusnya anak itu 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,  

sehingga mereka sangat ketakutan.  

Maka kata malaikat itu kepada mereka,  

“Jangan takut,  

sebab sesungguhnya aku 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 dengan malaikat itu  

sejumlah besar bala tentara surga yang memuji Allah,  

katanya, “Kemuliaan bagi Allah di tempat yang mahatinggi,  

dan damai sejahtera di bumi  

bagi orang yang berkenan kepada-Nya.” 

I Demikianlah Injil Tuhan 

U Terpujilah Kristus 
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HOMILI 

 

SYAHADAT (CREDO) 
Umat MEMBUNGKUKKAN BADAN (tidak perlu BERLUTUT 

demi memenuhi protokol beribadah di gereja dalam masa 

pandemi Covid-19) ketika mengucapkan/menyanyikan, “... Ia 

dikandung dari Roh Kudus, dilahirkan oleh Perawan Maria dan 

menjadi manusia“ (syahadat Nikea-Konstantinopel) atau “yang 

dikandung dari Roh Kudus, dilahirkan oleh Perawan Maria” 

(Syahadat Para Rasul). 

 

DOA UMAT 
I Saat ini, di tengah pembatasan gerak dan aktivitas kita 

akibat pandemi Covid-19, seorang Putra telah lahir bagi kita, 

Emanuel, Tuhan-beserta-kita nama-Nya. Dialah tanda tetap 

bahwa Allah menyayangi kita, Allah tidak meninggalkan kita 

di saat-saat yang penuh rasa cemas, gelisah, takut, dan 

kehilangan harapan. Maka marilah kita panjatkan doa 

kepada-Nya dengan perantaraan Yesus Putra-Nya, yang 

terbaring di palungan: 

L Bagi Gereja kita: Semoga Allah Bapa mendampingi Gereja 

agar iman akan perutusan Yesus tetap mendorong Gereja 

untuk selalu memperbaharui diri, umat, dan masyarakat 

seturut kehendak-Nya. Semoga Gereja, umat Allah tetap 

mampu bersaksi dan menjadi rasul cinta kasih di tengah 

masyarakat dalam masa pandemi Covid-19 ini sehingga 

keselamatan Allah dapat dirasakan dan dialami secara nyata 

oleh semua orang. 

 Marilah kita mohon ... 

U Dengarkanlah umat-Mu. 
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L Bagi para pemimpin bangsa dan negara kita: Semoga Allah 

Bapa mendampingi dan menuntun para pemimpin bangsa 

agar terus-menerus berusaha sekuat tenaga untuk 

mengendalikan penyebaran virus corona ini dan mengatasi 

akibat-akibatnya. Semoga Engkau menganugerahkan kepada 

mereka semua, perlindungan, kekuatan, serta rahmat yang 

dibutuhkan untuk menjalankan tanggung jawab ini. 

 Marilah kita mohon ... 

U Dengarkanlah umat-Mu. 

L Bagi perdamaian dan kesejahteraan di antara umat manusia: 

Semoga Allah Bapa menerangi kita agar makna nyanyian 

para malaikat terwujud benar, dan tercapailah perdamaian 

bukan perang, kebahagiaan bukan penderitaan, kegembiraan 

bukan kesedihan, bagi seluruh umat manusia, khususnya di 

tengah keputusasaan akibat pandemi Covid-19 yang 

dampaknya terjadi dalam banyak bidang kehidupan. 

 Marilah kita mohon ... 

U Dengarkanlah umat-Mu. 

L Bagi para penganggur, gelandangan, pengungsi dan 

tawanan, khususnya mereka yang terdampak pandemi 

Covid-19: Semoga mereka dapat menemukan pada diri kami 

segala sesuatu yang mereka perlukan, tangan-tangan yang 

mau menolong, merawat, menghibur dan memberi harapan 

dan terutama menemukan hati yang penuh kerahiman dan 

kemurahan.  

 Marilah kita mohon ... 

U Dengarkanlah umat-Mu. 

L Bagi diri kita: Semoga Allah Bapa mendampingi kita agar 

dalam suasana perayaan Natal yang diselimuti rasa cemas, 

gelisah. dan takut akibat pandemi Covid-19 ini kita tak 

melupakan mereka yang terpencil dan menderita, khususnya 

mereka yang sakit dan diisolasi karena Covid-19, para tenaga 
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kesehatan yang merawat pasien Covid-19. Semoga kita dapat 

menjadi perpanjangan tangan Kristus untuk hadir dan 

memberikan diri bagi mereka.  

 Marilah kita mohon ... 

 Dengarkanlah umat-Mu. 

I Allah Bapa Maha Pengasih dan Penyayang, kami mohon, 

pandanglah kami dengan kasih sayang-Mu agar kami 

semakin sadar bahwa Engkau beserta kami dan kami beserta 

Engkau, bahwa Engkau Allah kami dan kami umat-Mu, 

bahwa Engkau Bapa kami dan kami putra-putri-Mu, bahwa 

Engkau telah mengundang kami merayakan kelahiran Putra-

Mu dan kami juga Kauutus menjadi Kristus yang lahir dan 

hadir di tengah masyarakat di mana kami tinggal dan 

beraktivitas. Dengan perantaraan Kristus, Tuhan kami. 

U Amin. 

 

LITURGI EKARISTI 
 

DOA PERSIAPAN PERSEMBAHAN 
I 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. 

U Terpujilah Allah selama-lamanya. 

I 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. 

U Terpujilah Allah selama-lamanya. 

I Berdoalah, Saudara-saudari, supaya persembahanku dan 

persembahanmu berkenan pada Allah, Bapa Yang 

Mahakuasa. 
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U Semoga persembahan ini diterima demi kemuliaan Tuhan 

dan keselamatan kita serta seluruh umat Allah yang kudus. 

I Allah Bapa Yang Maha Penyayang, kiranya Engkau berkenan 

menerima persembahan hari raya ini. Sebagai penukarnya 

berilah kini rahmat-Mu. Semoga kami semakin mirip dengan 

Dia, yang tetap bersatu dengan Dikau dan dengan kami. 

Ialah Yesus Kristus, Tuhan dan pengantara kami. 

U Amin. 

 

DOA SYUKUR AGUNG 
 

Dialog Pembuka 

I Tuhan bersamamu. 

U Dan bersama rohmu. 

I Marilah mengarahkan hati kepada Tuhan. 

U Sudah kami arahkan. 

I Marilah bersyukur kepada Tuhan Allah kita. 

U Sudah layak dan sepantasnya 

Prefasi Natal 1  

I     Sungguh layak dan sepantasnya, ya Bapa Yang Kudus, Allah 

Yang Kekal dan Kuasa, bahwa di manapun juga kami 

senantiasa bersyukur kepada-Mu. Sebab ketika Sabda-Mu 

menjadi manusia Engkau memancarkan di hadapan kami, 

keagungan-Mu yang tak terperikan. Engkau Allah yang 

kelihatan, kini dapat kami kenal dalam diri Putra-Mu, Juru 

Selamat kami. Kabut yang meliputi hati dan budi ditembus 

sinar surgawi. Maka terbukalah cakrawala baru sehingga kini 

kami dapat mendambakan kasih karunia dan penyelamatan-

Mu yang tadinya tak terbayangkan. Dari sebab itu, kami 

mengumandangkan kidung kemuliaan bagi-Mu bersama 

para malaikat dan seluruh laskar surgawi yang tak henti-

hentinya bernyanyi: 
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KUDUS      PS No. 392 
 

DOA SYUKUR AGUNG      (DSA I) 

I  Ya Bapa Yang Mahamurah, dengan rendah hati kami mohon 

demi Yesus Kristus, Putra-Mu, Tuhan kami: Sudilah 

menerima dan memberkati † pemberian ini, persembahan ini, 

kurban kudus yang tak bernoda ini. Kami mempersembahkan 

kepada-Mu pertama-tama untuk Gereja-Mu yang kudus dan 

katolik. Semoga Engkau memberikan kepadanya damai, 

perlindungan, persatuan, dan bimbingan di seluruh dunia 

bersama hamba-Mu Paus kami Fransiskus dan Uskup kami 

Adrianus serta semua orang yang menjaga dan menumbuhkan 

iman katolik, sebagaimana kami terima dari para rasul. 

Ingatlah, ya Tuhan, akan hamba-hamba-Mu ... yang meminta 

doa kami; dan semua orang yang berhimpun di sini, yang 

iman dan baktinya Engkau kenal dan Engkau maklumi; bagi 

mereka, kurban ini kami persembahkan kepada-Mu. Ingatlah 

juga akan mereka yang mempersembahkan kepada-Mu 

kurban pujian ini bagi dirinya sendiri dan bagi kaum 

kerabatnya untuk penebusan jiwa mereka, untuk keselamatan 

dan kesejahteraan yang mereka harapkan dari-Mu, ya Allah 

yang benar, hidup dan kekal. 

 
Communicantes (Pada Hari Raya Natal dan selama oktaf Natal) 

Dalam persatuan dengan seluruh Gereja, kami merayakan 

malam yang amat suci ini, Sang Penyelamat dunia dilahirkan 

oleh Santa Perawan Maria; juga kami mengenang dan 

menghormati: terutama Santa Perawan, tetap perawan mulia, 

Bunda Yesus Kristus, Tuhan dan Allah kami, Santo Yusuf, 

suaminya, serta para rasul dan para martir-Mu yang bahagia, 

dan semua orang kudus-Mu. Atas jasa dan doa mereka, 
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lindungilah dan tolonglah kami dalam segala hal. (Demi 

Kristus, Tuhan kami. Amin) 

Maka kami mohon, ya Tuhan, sudilah menerima 

persembahan kami, hamba-hamba-Mu, dan persembahan 

seluruh keluarga-Mu ini: bimbinglah jalan hidup kami dalam 

damai-Mu, luputkanlah kami dari hukuman kekal, dan 

terimalah kami dalam kawanan para pilihan-Mu. (Demi 

Kristus, Tuhan kami. Amin) 

Ya Allah, kami mohon, sudilah memberkati dan menerima 

persembahan kami ini sebagai persembahan yang sempurna, 

yang benar, dan yang berkenan pada-Mu, agar bagi kami 

menjadi Tubuh dan Darah Putra-Mu terkasih, Tuhan kami, 

Yesus Kristus. 

Putra altar membunyikan lonceng/gong dan mengisi pedupaan. 

I  Pada hari sebelum menderita Ia mengambil roti dengan 

tangan-Nya yang kudus dan mulia, dan sambil menengadah 

kepada-Mu, Allah Bapa-Nya Yang Mahakuasa, Ia mengucap 

syukur dan memuji Dikau, memecah-mecahkan roti itu, dan 

memberikannya kepada murid-murid-Nya seraya berkata: 

TERIMALAH DAN MAKANLAH: 

INILAH TUBUHKU 

YANG DISERAHKAN BAGIMU. 

 
Ketika imam memperlihatkan hosti dengan mengangkat-Nya, umat 

memandang-Nya. Ketika Imam meletakkan hosti dan berlutut, umat 

menundukkan kepala dengan hormat dan khidmat. 

 

Demikian pula, sesudah perjamuan, Ia mengambil piala yang 

luhur dengan tangan-Nya yang kudus dan mulia. Sekali lagi Ia 

mengucap syukur dan memuji Dikau lalu memberikan piala 

itu kepada murid-murid-Nya seraya berkata: 
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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. 

 
Ketika imam memperlihatkan piala dengan mengangkat-Nya, umat 

memandang-Nya. Ketika imam meletakkan piala dan berlutut, umat 

menundukkan kepala  dengan hormat dan khidmat. 

 

Anamnesis 6     re = g 

I        sj6j j j 1  j2j j j2j j 2  j2j j 4  j3j j j2j j 1  2 + 

 Sungguh a-gung miste  - ri     i- man ki - ta. 

U j s6  1  j 1  j1j j 1  j1j j 2  1 ‘ 

  Tu- han,  pe-ne-bus du- ni - a, 

 j1j j 2   j4j j 4  j4j j j4j j 3   j4j j 5  4 ‘ 
 dengan  sa- lib  dan ke-bangkit-an- Mu 

 j 4   j4j j jj j4j j 4  j4j j 4   j3j j j2j j 1  2 ‘  
 Eng-kau membe-bas-kan  ma-nu - si -  a.  

 J S6  j1j j 2  j4j j 3  j2j j 1  j3j j 4   2 + 

   Se- la-matkanlah  ka- mi,  u- mat- Mu. 

I  Oleh karena itu, ya Bapa, kami, hamba-Mu, dan juga umat-

Mu yang kudus mengenangkan Kristus, Putra-Mu, Tuhan 

kami: penderitaanNya yang menyelamatkan, kebangkitan-Nya 

dari alam maut, dan juga kenaikan-Nya yang mulia ke surga. 

Dari anugerah-anugerah yang telah Engkau berikan kepada 

kami, ya Allah, Yang Mahamulia, kami mempersembahkan 
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kepada-Mu, kurban yang murni, kurban yang suci, kurban 

yang tak bernoda, roti suci kehidupan abadi dan piala 

keselamatan kekal. 

 Sudilah memandang persembahan ini dengan hati yang rela 

dan wajah berseri; dan sudilah menerimanya seperti Engkau 

berkenan menerima persembahan hamba-Mu Habel dan 

kurban leluhur kami Abraham dan seperti Engkau berkenan 

menerima kurban suci dan tak bernoda yang dipersembahkan 

kepada-Mu oleh Melkisedek, Imam Agung-Mu. 

I  Kami mohon kepada-Mu, ya Allah Yang Mahakuasa: utuslah 

malaikat-Mu yang kudus mengantar persembahan ini ke altar-

Mu yang luhur, ke hadapan keagungan ilahi-Mu, agar kami 

semua yang mengambil bagian dalam perjamuan ini, dengan 

menyambut Tubuh dan Darah Putra-Mu, dipenuhi dengan 

segala berkat dan rahmat surgawi. (Demi Kristus, Tuhan 

kami. Amin) 

I  Kami mohon ya Bapa, biarlah semua orang mengenal cinta 

kasih-Mu yang dituangkan oleh kedatangan Putra-Mu, hingga 

terhibur yang susah hati dan putus asa, hingga bersatu 

kembali yang berlawanan dan bermusuhan, dan semua Kau 

ikat dalam cinta kasih yang diwahyukan oleh Putra-Mu.  

 Kami mohon kepada-Mu, ya Tuhan, perkenankanlah mereka 

dan semua orang yang telah beristirahat dalam Kristus 

mendapatkan kebahagiaan, terang dan damai. (Demi Kristus, 

Tuhan kami. Amin) 

I  Perkenankanlah juga kami, hamba-hamba-Mu yang berdosa 

ini, yang berharap atas kerahiman-Mu yang melimpah, 

mengambil bagian dalam persekutuan dengan para rasul, para 

martir dan semua orang kudus-Mu: perkenankanlah kami 

menikmati kebahagiaan bersama mereka, bukan karena jasa-
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jasa kami, melainkan kelimpahan pengampunan-Mu. Demi 

Kristus, Tuhan kami. 

 Dengan pengantaraan Dia, Engkau senantiasa menciptakan, 

menguduskan, menghidupkan, memberkati, dan 

menganugerahkan segala yang baik kepada kami. 

 Dengan pengantaraan Kristus, bersama Dia dan dalam Dia, 

bagi-Mu, Allah Bapa Yang Mahakuasa, dalam persekutuan 

Roh Kudus, segala hormat dan kemuliaan sepanjang segala 

masa. 

U Amin. 

 

BAPA KAMI      
 

DOA DAMAI 
I  Tuhan Yesus Kristus, Engkau bersabda kepada para rasul, 

"Damai Kutinggalkan bagimu, damai-Ku Kuberikan 

kepadamu." Janganlah Engkau memperhitungkan dosa kami, 

tetapi perhatikanlah iman Gereja-Mu. Restuilah kami supaya 

hidup bersatu dengan rukun sesuai dengan kehendak-Mu. 

Sebab Engkaulah Pengantara kami kini dan sepanjang masa. 

U Amin. 

I Damai Tuhan bersamamu 

U  Dan bersama rohmu 

 

PEMECAHAN ROTI   
diiringi pendarasan Anak Domba Allah 

 

PERSIAPAN KOMUNI 

I  Inilah Anak Domba Allah yang menghapus dosa dunia 

berbahagialah kita yang diundang ke perjamuan-Nya. 
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U  Ya Tuhan, saya tidak pantas Engkau datang pada saya, tetapi 

bersabdalah saja, maka saya akan sembuh. 

 

LAGU-LAGU KOMUNI 

 

DOA SESUDAH KOMUNI 
I Marilah kita 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 ilahi-Nya. Sebab 

Dialah Tuhan dan pengantara kami. 

U Amin. 

 

RITUS PENUTUP 
 

PENGUMUMAN 
 

AMANAT PENGUTUSAN 
K  Yesus lahir di Betlehem dan kelahiran-Nya membuat 

segalanya baru (Why 21:15). Itulah nada dasar pesta Natal 

yang semarak dan meriah. Kelembutan, keharuan, 

kegembiraan yang mendawai dan melincah di sela-sela nada-

nada Natal, disemburkan oleh peristiwa di kandang dua ribu 

lebih tahun yang lalu, di tempat yang terpencil. Kita 

bersyukur karena kita telah menerima rahmat dan kebaikan 

Ilahi yang melimpah, dalam hati kita, dalam rumah, dan 

dalam komunitas kita. 

Kegelapan hidup yang tak menentu telah diusir-Nya, dan 

cahaya baru bersinar atas dunia dan dalam hati kita, 



28 | TPE Hari Raya Natal 

 

sehingga keselamatan pun telah tampak pada semua orang 

yang menanggapi-Nya. 

Namun kemiskinan palungan sudah merupakan lambang 

kemiskinan salib. Maka, merayakan Natal berarti sanggup 

miskin dalam Kristus dan dengan demikian memasuki 

perdamaian-Nya. 

Saudara/saudari terkasih, marilah kita mengakhiri perayaan 

penuh syukur ini dengan memohon berkat Tuhan, agar kita 

pun menjadi berkat dan sarana keselamatan bagi orang lain. 

 

BERKAT MERIAH dan PENGUTUSAN 
I Tuhan bersamamu 

U Dan bersama rohmu 

I Semoga Allah meneguhkan keyakinan iman, yang malam ini 

ditumbuhkan-Nya dalam hati Saudara. 

U Amin. 

I Semoga Allah Putra yang datang di tengah kita, 

mendampingi Saudara dalam mewartakan kabar gembira 

keselamatan dalam hidup Saudara. 

U Amin. 

I Semoga Allah Roh Kudus memberi semangat untuk tekun 

mengikuti bimbingan Kristus dan mengusahakan damai 

bahagia bagi Saudara.  

U Amin. 

I Dan semoga Saudara sekalian, diberkati oleh Allah Yang 

Mahakuasa, t Bapa dan Putra dan Roh Kudus. 

U Amin. 

I Dengan ini perayaan kelahiran Tuhan kita Yesus Kristus 

sudah selesai. 

U Syukur kepada Allah. 

 

PERARAKAN KELUAR (diiringi lagu PS 476) 
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MISA FAJAR – MISA SIANG 

RITUS PEMBUKA 
 

AJAKAN PEMBUKA 
K Saudara-saudari umat beriman yang terkasih dalam Tuhan, 

selamat hari raya Natal! Hari ini adalah hari yang penuh 

sukacita dan kebahagiaan bagi kita yang tengah menantikan 

Sang Juru Selamat. Lonceng Natal telah berdentang. Natal 

Tuhan telah tiba. Sang Sabda telah datang menyapa semua 

kita, tinggal di tengah kita, dan “… mereka menamakan 

Dia Imanuel” (Mat 1: 23). Inilah tema Natal kita tahun 2020 

di tengah pandemi Covid-19 ini. “Karena begitu besar kasih 

Allah akan dunia ini, sehingga Ia telah mengaruniakan Anak-

Nya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepada-

Nya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal” (Yoh 

3:16). Oleh karena kasih-Nya, Allah datang mengunjungi kita. 

Ia turut merasakan apa yang kita rasakan, merasa senasib 

sepenanggungan dengan kita, dan bagi dunia yang dilanda 

pandemi Covid-19. Mari kita bergegas pergi ke Betlehem, 

dengan penuh sukacita menyambut kedatangan Sang Raja 

Damai, menyembah dan memuji Dia, karena Dia adalah 

Tuhan dan Juru Selamat kita. 

 Marilah kita berdiri dan mengiringi perarakan masuk imam 

dan para petugas liturgi dengan menyanyikan lagu pembuka. 

 

PERARAKAN MASUK (diiringi Nyanyian Pembuka: PS 

No. 455 untuk misa fajar dan PS 460 untuk misa siang) 

Imam dan para petugas liturgi berarak masuk ruang liturgi 

dengan berbaris satu per satu dan menjaga jarak fisik satu sama 

lain. Urutan perarakan:  
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1. Misdinar pembawa wiruk 
2. Misdinar pembawa salib 
3. Misdinar pembawa lilin 
4. Misdinar pembawa dupa 

5. Pemazmur 

6. Lektor 

7. PKTL 

8. Imam 

 

TANDA SALIB dan SALAM 

I  Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus 

U  Amin 

I  Rahmat Tuhan kita Yesus Kristus, cinta kasih Allah, dan 

persekutuan Roh Kudus, bersamamu. 

U  Dan bersama rohmu. 

 

PENGANTAR 

 

SERUAN TOBAT (jika dinyanyikan: PS 351) 
Misa Fajar: 

I Tuhan Yesus Kristus, Engkaulah Putra Allah yang sudi 

menjadi manusia, agar dapat mengangkat kami menjadi 

anak-anak Allah. 

 Tuhan, kasihanilah kami. 

U Tuhan, kasihanilah kami. 

I Engkaulah Putra Allah, yang sudi lahir di kandang binatang, 

agar menjadi kaya dan sejahtera.  

 Kristus, kasihanilah kami. 

U Kristus, kasihanilah kami. 
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I Engkaulah Putra Allah, yang sudi menjadi bayi lemah, 

dibedung kain lampin, dan dibaringkan di palungan, agar 

kami menjadi orang kuat karena Allah beserta kami. 

 Tuhan, kasihanilah kami. 

U Tuhan, kasihanilah kami. 

 

Misa Siang: 

I Tuhan Yesus Kristus, Engkaulah Sabda Allah yang ada sejak 

awal mula dan menjadi perantara penciptaan alam semesta. 

 Tuhan, kasihanilah kami. 

U Tuhan, kasihanilah kami. 

I Engkaulah Sabda Allah, yang menjelma menjadi manusia 

dan menjadi cahaya kami dalam kegelapan.  

 Kristus, kasihanilah kami. 

U Kristus, kasihanilah kami. 

I Engkaulah Sabda Allah, penuh rahmat dan kebenaran, yang 

menjadi manusia lemah dan tinggal di antara kami. 

 Tuhan, kasihanilah kami. 

U Tuhan, kasihanilah kami. 

KEMULIAAN     (PS No. 352) 

 

DOA PEMBUKA 
Misa Fajar: 

I Marilah kita berdoa (hening sejenak) 

Allah Bapa kami Yang Mahakuasa, kami telah Kausinari 

cahaya baru, ialah cahaya Sabda-Mu yang menjadi manusia. 

Kami mohon, semoga cahaya itu memancar di dalam karya 

kami, sebagaimana memancar di dalam budi kami karena 

iman. Demi Yesus Kristus, Tuhan dan pengantara kami, yang 

bersama dengan Dikau dalam persekutuan Roh Kudus, 

hidup dan berkuasa, Allah, sepanjang segala masa. 
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U Amin. 

 

 

Misa Siang: 

I Marilah kita berdoa (hening sejenak) 

Allah Bapa Maha Pengasih, Engkau telah menciptakan 

manusia secara mengagumkan, namun secara lebih 

mengagumkan lagi Kaubarui dia. Kami mohon, 

perkenankanlah kami ikut ambil bagian dalam ke-Allahan 

Yesus, yang telah berkenan mengenakan kemanusiaan kami. 

Dialah Tuhan dan pengantara kami, yang hidup dan 

berkuasa bersama dengan Dikau dalam persekutuan Roh 

Kudus, kini dan sepanjang segala masa. 
U Amin. 

 

LITURGI SABDA 
 

Misa Fajar: 

BACAAN PERTAMA    (Yes 62:11-12) 

L  Bacaan dari Kitab Yesaya  

Inilah yang dimaklumkan Tuhan sampai ke ujung bumi, 

“Katakan kepada putri Sion: Lihat, Penyelamatmu datang! 

Mereka yang dikumpulkan dengan jerih payah-Nya ada 

bersama-sama dengan Dia,  dan mereka yang dihimpun-Nya 

berjalan di hadapan-Nya. Orang akan menyebut mereka: 

“Bangsa-Kudus”, “Orang-orang-Tebusan-Tuhan”; dan 

engkau akan disebut: “Yang-Dicari”, “Kota-yang-Tidak-

Ditinggalkan”. 

Demikianlah sabda Tuhan 

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

Refren 007      do = Bes, 2/4, 4/4 

A1  a1  7 j7j j 5 | 6 5 jg4j 3 3 | jg2j 6 agj1j 6 | 7 7 . j0j 7 | a1 . 
Ha-ri    i- ni   ca-    haya tu-  run     a-     tas       ki-ta,         se-   bab 

A2 ajf1a2 | a3 . a1  j6j a1 | ai2 j.j a1 a1 . +   
Tuhan    la-    hir  bagi     ki-         ta.  
 

Mazmur: oleh pemazmur 

 Ab1 a1                               b6b7 a1 ‘ 
1. Tuhan adalah raja, biarlah bumi bersorak- so-rai, 

2. Terang telah terbit bagi orang                        be-nar, 

 

b6   6                        ab1b b7  6  5  | 
1. bi-   arlah banyak pulau ber-              suka- ci-  ta! 

2. dan sukacita bagi orang-orang yang tulus ha-  ti.  

 

Ab1  a1                             b6bb b b7  a1  a1 ‘ 
1. Langit memberikan ke-                                a-  dil- an-Nya, 

2. Bersukacitalah karena Tuhan, hai orang-o-rang be-nar, 

 

5                              j6j j j a1  a2  a1 + 
1. dan segala bangsa melihat ke-                mu-  lia-an-Nya. 

2. dan nyanyikanlah syukur bagi nama- Nya yang ku-dus. 

 

BACAAN KEDUA     (Tit 3:4-7) 

L  Bacaan dari Surat Rasul Paulus kepada Titus  
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Saudaraku terkasih, ketika kerahiman dan kasih Allah serta 

Juru Selamat kita telah nyata kepada manusia kita 

diselamatkan oleh Allah. Hal itu terjadi bukan karena 

perbuatan baik yang telah kita lakukan, melainkan karena 

rahmat-Nya berkat kelahiran permandian kelahiran kembali 

dan berkat pembaruan yang dikerjakan Roh Kudus, yang 

sudah dilimpahkan-Nya kepada kita lantaran Yesus Kristus, 

Juru Selamat kita. Dengan demikian, kita sebagai orang yang 

dibenarkan oleh kasih karunia-Nya berhak menerima hidup 

yang kekal sesuai dengan pengharapan kita. 

Demikianlah sabda Tuhan 

U Syukur kepada Allah 

 

BAIT PENGANTAR INJIL    

Alleluya PS No. 953     do = D, 2/2 

3 2 | 3 2 1 3 | 5 6 5 . | 6 a1 a1 7 | 5 . + 
Al-        le-                  lu-   ya,          al-le-lu-        ya. 

 

Ayat: Luk 2:14; oleh solis 

5                              j3j j 4  5 5 | 
Kemuliaan bagi Allah di tempat yang ma-hatinggi, 

6                    6                   
dan damai sejahtera di bumi  

            6                                            j5j j 4 5  5 + 

bagi orang yang berkenan ke-pada-Nya. 

         Alleluya 

BACAAN INJIL     (Luk 2:15-20) 

I Tuhan sertamu 

U Dan sertamu juga 
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I Inilah Injil Yesus Kristus menurut Lukas 

U Dimuliakanlah Tuhan 

I Setelah malaikat-malaikat itu meninggalkan mereka dan 

kembali ke surga, gembala-gembala itu berkata satu sama 

lain, “Marilah sekarang 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 serta Bayi itu yang sedang 

terbaring di palungan. Ketika melihat Bayi itu, mereka 

memberitahukan apa yang telah dikatakan kepada mereka 

tentang Anak itu. Semua orang yang mendengarnya heran 

tentang apa yang dikatakan gembala-gembala itu kepada 

mereka. Tetapi Maria menyimpan segala perkataan itu di 

dalam hati dan merenungkannya. Kemudian 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. 

I Demikianlah Injil Tuhan 

U Terpujilah Kristus 

 
Misa Siang 

BACAAN PERTAMA    (Yes 52:7-10) 

L  Bacaan dari Kitab Yesaya  

O betapa indah kelihatan dari puncak bukit-bukit 

kedatangan bentara yang mengabarkan berita damai dan 

memberitakan kabar baik; yang mengabarkan berita selamat 

dan berkata kepada Sion, "Allahmu meraja!" Dengarlah 

suara orang-orang yang mengawal engkau: Mereka bersorak-

sorai serempak. Sebab dengan mata kepala sendiri mereka 

melihat bagaimana Tuhan kembali ke Sion. Bergembiralah, 
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bersorak-sorailah bersama-sama, hai reruntuhan Yerusalem! 

Sebab Tuhan telah menghibur umat-Nya. Ia telah menebus 

Yerusalem. Tuhan telah menunjukkan tangan-Nya yang 

kudus di depan mata semua bangsa; maka segala ujung bumi 

melihat keselamatan yang datang dari Allah kita. 

Demikianlah sabda Tuhan 

U Syukur kepada Allah. 

 

MAZMUR TANGGAPAN  (Mzm 98:1. 2-3ab. 3cd-4. 5-6)  

Refren 008       do = C, 4/4 

1 | 5  3  1  5 | 6 . 6  JJ5j j 5  | 6  7  a1  j7j jj 7 | 6 .   
Se-   ga-  la   u- jung  bu-  mi t’lah me-    li-  hat  ke- se- la-   mat-   

5  jh6j j 7 | a1 . 5 . | 6  5  4  3 | 2 . d1 + 
an  yang       da-  tang       da- ri   Al- lah     ki-    ta. 
 
Mazmur: oleh pemazmur 

  

b1  b3b b b4   5                            6  5 ‘ 
1. Nyanyikan-lah lagu baru bagi                                 Tuhan, 

2. Tuhan te-   lah memperkenalkan keselamatan  

                                                    yang datang daripada-Nya, 

3. Se- ga-  la    ujung bumi telah melihat kesela-    mat-an, 

4. Bermazmurlah bagi Tuhan dengan ke-                 ca-  pi, 
 

b6   b7b b ba1  5                          b3b b b b4  5 5 |  
1. se-    bab I-   a telah melakukan karya-karya  yang  a-  ja-ib; 

2. I-       a     te- lah menyatakan keadilan-Nya  

                    di hadapan pa-  ra bangsa, 

3. yang datang dari                                                     Al- lah  ki-ta; 

4. de- ngan ke- capi dan                                              la- gu merdu; 
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b1b b1 b3b b b4  5                            b6   5 ‘ 
1. kese-la-mat-an telah dikerjakan oleh tangan kanan-Nya, 

2. I-  a   i- ngat akan kasih dan kesetia-                      an-  Nya, 

3. ber-  so-rak-sorailah bagi Tuhan, hai seluruh      bu-   mi, 

4. de-  ngan nafiri dan sangkakala yang                    nya-ring, 

 

6                              j4j j j 3   2  1 + 
1. oleh lengan-                                              Nya yang ku- dus. 

2. terhadap ka-                                              um    I-    sra- el. 

3. bergembiralah dan                                  ber-maz-mur-lah. 

3. bersorak-sorailah di hadapan Raja,   yak-  ni    Tu-han. 

 

BACAAN KEDUA     (Ibr 1:1-6) 

L  Bacaan dari Surat kepada Orang Ibrani  

Saudara-saudara, pada zaman dahulu Allah berulangkali dan 

dalam pelbagai cara berbicara kepada nenek moyang kita 

dengan perantaraan para nabi. Tetapi pada zaman akhir ini 

Allah telah berbicara kepada kita dengan perantaraan Anak-

Nya. Anak-Nya itulah yang ditetapkan-Nya sebagai yang 

berhak menerima segala yang ada. Oleh Dialah Allah 

menjadikan alam semesta. Dialah cahaya kemuliaan Allah 

dan gambar wujud Allah. Dialah yang menopang segala yang 

ada dengan sabda-Nya yang penuh kekuasaan. Dan setelah 

berhasil mengadakan penyucian dosa, Ia duduk di sebelah 

kanan Yang Mahabesar di tempat yang tinggi. Ia jauh lebih 

tinggi daripada malaikat-malaikat sebagimana nama yang 

dikaruniakan kepada-Nya jauh lebih indah daripada nama 

mereka. Karena kepada siapakah di antara malaikat-



38 | TPE Hari Raya Natal 

 

malaikat itu Allah pernah berkata, "Anak-Kulah Engkau! 

Pada hari ini Engkau telah Kuperanakkan". Ataupun: "Aku 

akan menjadi Bapa-Nya, dan Ia menjadi Anak-Ku". Lagipula, 

ketika mengantar Anak-Nya yang sulung ke dunia, Allah 

berkata, "Semua malaikat Allah harus menyembah Dia." 

Demikianlah sabda Tuhan 

U Syukur kepada Allah. 

 

BAIT PENGANTAR INJIL    

Alleluya PS No. 951     do = F, 2/2 

1  3  4 | 5 . 4  5 | 6 . 5 . | 3  4  3  2 | 1 + 
Al- le-  lu-   ya,     al-  le-     lu-   ya,         al-  le-   lu-         ya. 

 

Ayat: oleh solis 

5                  5 ‘             
Fajar suci menyinari kita, 

      5                              b4 bg3b b2  3 |                   
marilah menyembah Tuhan, hai semu-a bang- sa, 

3                              fb4bb3 2 + 
sebab cahaya gemilang telah turun ke du-nia. 

         Alleluya 

BACAAN INJIL     (Yoh 1:1-5. 9-14) 

I Tuhan sertamu 

U Dan sertamu juga 

I Inilah Injil Yesus Kristus menurut Lukas 

U Dimuliakanlah Tuhan 

I Pada mulanya ada Firman. Firman itu bersama-sama 

dengan Allah, dan Firman itu adalah Allah. Firman itu pada 

mulanya bersama-sama dengan Allah. Segala sesuatu 
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dijadikan Dia dan tanpa Dia tidak ada suatupun yang telah 

jadi dari segala yang telah dijadikan. Di dalam Dia ada hidup 

dan hidup itu adalah cahaya manusia. Cahaya itu bersinar di 

dalam kegelapan tetapi kegelapan itu tidak menguasainya. 

Datanglah seorang yang diutus Allah, namanya Yohanes. Ia 

datang sebagai saksi untuk bersaksi tentang cahaya itu, 

supaya oleh dia semua orang menjadi percaya. Ia bukan 

cahaya itu, tetapi ia harus bersaksi tentang cahaya itu. 

Cahaya yang sesungguhnya, yang menerangi setiap orang, 

sedang datang ke dalam dunia. Cahaya itu telah ada di dalam 

dunia dan dunia dijadikan melalui Dia, tetapi dunia tidak 

mengenal Dia. Ia datang kepada milik-Nya, tetapi orang-

orang milik-Nya itu tidak menerima Dia. Namun semua 

orang yang menerima Dia diberi-Nya kekuasaan menjadi 

anak-anak Allah, yaitu mereka yang percaya dalam nama-

Nya; orang-orang yang dilahirkan bukan dari darah atau dari 

keinginan jasmani, bukan pula oleh keinginan seorang laki-

laki, melainkan dari Allah. Firman itu telah menjadi 

manusia, dan tinggal di antara kita, dan kita telah melihat 

kemuliaan-Nya, yaitu kemuliaan yang diberikan kepada-Nya 

sebagai Putra Tunggal Bapa, penuh anugerah dan 

kebenaran. Yohanes bersaksi tentang Dia dan berseru, 

katanya, "Inilah Dia, yang aku maksudkan ketika aku 

berkata: Sesudah aku akan datang Dia yang telah 

mendahului aku, sebab Dia telah ada sebelum aku." Karena 

dari kepenuhan-Nya kita semua telah menerima anugerah 

demi anugerah; sebab hukum Taurat diberikan melalui  

Musa, tetapi anugerah dan kebenaran datang melalui Yesus 

Kristus. Tidak seorang pun pernah melihat Allah; tetapi 

Putra Tunggal Allah, yang ada di pangkuan Bapa, Dialah 

yang menyatakan-Nya.  
I Demikianlah Injil Tuhan 
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U Terpujilah Kristus 

 

HOMILI 

SYAHADAT (CREDO) 
Umat MEMBUNGKUKKAN BADAN (tidak perlu BERLUTUT 

demi memenuhi protokol beribadah di gereja dalam masa 

pandemi Covid-19) ketika mengucapkan/menyanyikan, “... Ia 

dikandung dari Roh Kudus, dilahirkan oleh Perawan Maria dan 

menjadi manusia“ (syahadat Nikea-Konstantinopel) atau “yang 

dikandung dari Roh Kudus, dilahirkan oleh Perawan Maria” 

(Syahadat Para Rasul). 

 

DOA UMAT 
Misa Fajar: 
I Dalam diri Yesus kebaikan dan cinta kasih Allah tampak bagi 

kita yang saat ini sedang cemas dan takut di tengah 

merebaknya pandemi Covid-19. Maka marilah kita berdoa 

kepada Bapa: 

L Bagi Gereja Allah: Semoga Allah Bapa memperkenankan 

Gereja semakin menghayati tugas panggilannya untuk 

melahirkan Kristus kembali dalam hati rakyat jelata dan 

masyarakat, terutama yang sedang mengalami kegelisahan 

dan kesulitan hidup akibat pandemi Covid-19. 

 Marilah kita mohon ... 

U Kabulkanlah doa kami, ya Tuhan. 

L 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 ... 

U Kabulkanlah doa kami, ya Tuhan. 



41 | TPE Hari Raya Natal 

 

L 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 perlukan, tangan-tangan yang mau 

menolong dan hati penuh cinta kasih, kerahiman, dan 

kemurahan. 

 Marilah kita mohon ... 

U Kabulkanlah doa kami, ya Tuhan. 

L Bagi kita sendiri: Semoga Allah Bapa mendampingi kita agar 

jangan kecewa akan kemiskinan Tuhan, tetapi mengakui-

Nya sebagai Allah-Beserta-Kita, dan menyatakan Allah itu 

dalam kata dan perbuatan kita sehingga melalui kita, semua 

orang yang kita jumpai merasakan kehadiran Allah secara 

nyata.  

 Marilah kita mohon ... 

U Kabulkanlah doa kami, ya Tuhan. 

L Bagi paroki kita: Semoga semua elemen yang membentuk 

paroki kita menjalankan tugas pelayanan dengan tulus 

ikhlas, penuh semangat persaudaraan, saling mendukung 

dan menghibur, memiliki visi dan misi yang sama untuk 

membangun umat yang terlibat aktif dalam hidup 

menggereja dan bermasyarakat, sehingga paroki kita 

menjadi komunio yang hidup dan menjadi rumah yang 

nyaman bagi seluruh umat dan semua orang. Marilah kita 

mohon .... 

U Kabulkanlah doa kami, ya Tuhan.  

L Allah Bapa kami, Engkau menghendaki tinggal di tengah-

tengah kami dan berkat Yesus, kami menjadi putra-putri-

Mu. Dengarkanlah doa kami dan berilah apa yang kami 

mohon dengan mantap. Dengan pengantaraan Kristus, 

Tuhan kami. 

U Amin. 
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Misa Siang: 

I Tuhan hendak tinggal di antara kita, dan kita adalah putra 

dan putri-Nya di rumah-Nya. Dengan kepercayaan ini  

marilah kita berdoa kepada Allah Bapa kita: 

L Bagi Gereja kita: Semoga Allah Bapa membimbing kita agar 

iman akan perutusan Yesus tetap mendorong Gereja untuk 

selalu memperbaharui diri, umat, dan masyarakat seturut 

kehendak-Nya. Semoga Gereja, umat Allah tetap mampu 

bersaksi dan menjadi rasul cinta kasih di tengah masyarakat 

dalam masa pandemi Covid-19 ini sehingga keselamatan 

Allah dapat dirasakan dan dialami secara nyata oleh semua 

orang. 

 Marilah kita mohon ... 

U Kabulkanlah doa kami, ya Tuhan. 

L Bagi para pemimpin bangsa dan negara kita: Semoga Allah 

Bapa mendampingi dan menuntun para pemimpin bangsa 

agar terus-menerus berusaha sekuat tenaga untuk 

mengendalikan penyebaran virus corona ini dan mengatasi 

akibat-akibatnya. Semoga Engkau menganugerahkan kepada 

mereka semua, perlindungan, kekuatan, serta rahmat yang 

dibutuhkan untuk menjalankan tanggung jawab ini. 

 Marilah kita mohon ... 

U Kabulkanlah doa kami, ya Tuhan. 

L Bagi perdamaian dan kesejahteraan di antara umat manusia: 

Semoga Allah Bapa mencurahkan rahmat-Nya kepada umat 

manusia agar tercapailah perdamaian bagi umat manusia, 

bukan perang; kebahagiaan bukan penderitaan; 

kegembiraan bukan kesedihan, khususnya di tengah 
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keputusasaan akibat pandemi Covid-19 yang dampaknya 

terjadi dalam banyak bidang kehidupan. 

 Marilah kita mohon ... 

U Kabulkanlah doa kami, ya Tuhan. 

L Bagi para papa, khususnya mereka yang terdampak secara 

sosial dan ekonomi akibat pandemi Covid-19: Semoga Allah 

Bapa mendampingi kaum lemah dan papa, khususnya 

mereka yang terdampak secara sosial dan ekonomi akibat 

pandemi Covid-19 agar kelahiran Putra-Nya di Betlehem 

benar-benar menjadi hiburan bagi mereka yang lemah, papa, 

dan terdampak, serta membangkitkan semangat optimisme 

dalam perjuangan hidup mereka, terutama dalam 

menghadapi pandemi Covid-19 ini beserta dampak-

dampaknya.  

 Marilah kita mohon ... 

U Kabulkanlah doa kami, ya Tuhan. 

L Bagi diri kita: Semoga Allah Bapa tetap mendampingi kita 

agar suasana perayaan Natal yang diselimuti rasa cemas, 

gelisah. dan takut akibat pandemi Covid-19 ini tidak 

menyebabkan kita melupakan mereka yang terpencil dan 

menderita, khususnya mereka yang sakit dan diisolasi 

karena Covid-19 serta para tenaga kesehatan yang merawat 

pasien Covid-19. Semoga kita dapat menjadi perpanjangan 

tangan Kristus untuk hadir dan memberikan diri bagi 

mereka.  

 Marilah kita mohon ... 

 Kabulkanlah doa kami, ya Tuhan. 

L Bagi paroki kita: Semoga semua elemen yang membentuk 

paroki kita menjalankan tugas pelayanan dengan tulus 

ikhlas, penuh semangat persaudaraan, saling mendukung 

dan menghibur, memiliki visi dan misi yang sama untuk 

membangun umat yang terlibat aktif dalam hidup 
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menggereja dan bermasyarakat, sehingga paroki kita 

menjadi komunio yang hidup dan menjadi rumah yang 

nyaman bagi seluruh umat dan semua orang. Marilah kita 

mohon .... 

U Kabulkanlah doa kami, ya Tuhan. 

I Allah Bapa kami, hidup adalah suatu permohonan terus-

menerus. Dengarkanlah doa putra dan putri-Mu, dan berilah 

tanggapan dalam diri Yesus Putra-Mu. Sebab Dialah Tuhan 

dan pengantara kami. 

U Amin. 

 

LITURGI EKARISTI 
 

DOA PERSIAPAN PERSEMBAHAN 
I 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. 

U Terpujilah Allah selama-lamanya. 

I 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. 

U Terpujilah Allah selama-lamanya. 

I Berdoalah, Saudara-saudari, supaya persembahanku dan 

persembahanmu berkenan pada Allah, Bapa Yang 

Mahakuasa. 

U Semoga persembahan ini diterima demi kemuliaan Tuhan 

dan keselamatan kita serta seluruh umat Allah yang kudus. 

 

Misa Fajar: 
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I Allah Bapa kami, semoga persembahan ini berguna bagi 

kami untuk menghayati misteri kehadiran Putra-Mu, yang 

telah menganugerahkan diri kepada kami. Semoga pula 

dengan benda-benda itu, kami dapat mencicipi apa yang 

datang daripada-Mu, sebagaimana kami dalam kemanusiaan 

Kristus dapat menyaksikan ke-Allahan-Nya. Sebab  Dialah 

Tuhan dan pengantara kami. 

U Amin. 

 

Misa Siang: 

I Allah Bapa Maha Pengasih, terimalah kiranya persembahan 

hari raya ini. Kami mohon, semoga persembahan ini menjadi 

pepulih yang berkenan di hati-Mu serta pemenuhan ibadat 

kami. Demi Kristus, Tuhan dan pengantara kami.  

U Amin. 

 

DOA SYUKUR AGUNG 
Dialog Pembuka 

I Tuhan bersamamu. 

U Dan bersama rohmu. 

I Marilah mengarahkan hati kepada Tuhan. 

U Sudah kami arahkan. 

I Marilah bersyukur kepada Tuhan Allah kita. 

U Sudah layak dan sepantasnya 

Prefasi Natal 2  

I     Sungguh layak dan sepantasnya, ya Bapa Yang Kudus, Allah 

Yang Kekal dan Kuasa, bahwa di mana pun juga kami 

senantiasa bersyukur kepada-Mu, dengan pengantaraan 

Kristus, Tuhan kami. Sebab sungguh agung dan tak 

terperikan misteri kelahiran Putra-Mu yang kami rayakan 

ini. Dia, Allah yang tak dapat dilihat, kini tampak sebagai 

manusia seperti kami. Ia, yang sudah ada sebelum adanya 
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waktu, kini memasuki kurun waktu agar segala-galanya 

dijadikan baru. Alam semesta yang hancur berantakan 

dipulihkan keutuhannya, umat manusia yang jauh tersesat 

dipanggil-Nya kembali, dan dituntun-Nya menuju 

kebahagiaan abadi. Maka, bersama semua malaikat, kami 

pun memuji dan memuliakan Dikau dan dengan sukaria 

bernyanyi: 

 

KUDUS      PS No. 392 

 

DOA SYUKUR AGUNG      (DSA I) 

I  Ya Bapa Yang Mahamurah, dengan rendah hati kami mohon 

demi Yesus Kristus, Putra-Mu, Tuhan kami: Sudilah 

menerima dan memberkati † pemberian ini, persembahan ini, 

kurban kudus yang tak bernoda ini. Kami mempersembahkan 

kepada-Mu pertama-tama untuk Gereja-Mu yang kudus dan 

katolik. Semoga Engkau memberikan kepadanya damai, 

perlindungan, persatuan, dan bimbingan di seluruh dunia 

bersama hamba-Mu Paus kami Fransiskus dan Uskup kami 

Adrianus serta semua orang yang menjaga dan menumbuhkan 

iman katolik, sebagaimana kami terima dari para rasul. 

Ingatlah, ya Tuhan, akan hamba-hamba-Mu ... yang meminta 

doa kami; dan semua orang yang berhimpun di sini, yang 

iman dan baktinya Engkau kenal dan Engkau maklumi; bagi 

mereka, kurban ini kami persembahkan kepada-Mu. Ingatlah 

juga akan mereka yang mempersembahkan kepada-Mu 

kurban pujian ini bagi dirinya sendiri dan bagi kaum 

kerabatnya untuk penebusan jiwa mereka, untuk keselamatan 

dan kesejahteraan yang mereka harapkan dari-Mu, ya Allah 

yang benar, hidup dan kekal. 
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Communicantes (Pada Hari Raya Natal dan selama oktaf Natal) 

Dalam persatuan dengan seluruh Gereja, kami merayakan 

hari yang amat suci ini, Sang Penyelamat dunia dilahirkan 

oleh Santa Perawan Maria; juga kami mengenang dan 

menghormati: terutama Santa Perawan, tetap perawan mulia, 

Bunda Yesus Kristus, Tuhan dan Allah kami, Santo Yusuf, 

suaminya, serta para rasul dan para martir-Mu yang bahagia, 

dan semua orang kudus-Mu. Atas jasa dan doa mereka, 

lindungilah dan tolonglah kami dalam segala hal. (Demi 

Kristus, Tuhan kami. Amin) 

Maka kami mohon, ya Tuhan, sudilah menerima 

persembahan kami, hamba-hamba-Mu, dan persembahan 

seluruh keluarga-Mu ini: bimbinglah jalan hidup kami dalam 

damai-Mu, luputkanlah kami dari hukuman kekal, dan 

terimalah kami dalam kawanan para pilihan-Mu. (Demi 

Kristus, Tuhan kami. Amin) 

Ya Allah, kami mohon, sudilah memberkati dan menerima 

persembahan kami ini sebagai persembahan yang sempurna, 

yang benar, dan yang berkenan pada-Mu, agar bagi kami 

menjadi Tubuh dan Darah Putra-Mu terkasih, Tuhan kami, 

Yesus Kristus. 

 
Putra altar membunyikan lonceng/gong dan mengisi pedupaan. 

 

I  Pada hari sebelum menderita Ia mengambil roti dengan 

tangan-Nya yang kudus dan mulia, dan sambil menengadah 

kepada-Mu, Allah Bapa-Nya Yang Mahakuasa, Ia mengucap 

syukur dan memuji Dikau, memecah-mecahkan roti itu, dan 

memberikannya kepada murid-murid-Nya seraya berkata: 

TERIMALAH DAN MAKANLAH: 

INILAH TUBUHKU 

YANG DISERAHKAN BAGIMU. 



48 | TPE Hari Raya Natal 

 

 
Ketika imam memperlihatkan hosti dengan mengangkat-Nya, umat 

memandang-Nya. Ketika Imam meletakkan hosti dan berlutut, umat 

menundukkan kepala dengan hormat dan khidmat. 

Demikian pula, sesudah perjamuan, Ia mengambil piala yang 

luhur dengan tangan-Nya yang kudus dan mulia. Sekali lagi Ia 

mengucap syukur dan memuji Dikau lalu memberikan piala 

itu kepada murid-murid-Nya seraya berkata: 

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. 

 
Ketika imam memperlihatkan piala dengan mengangkat-Nya, umat 

memandang-Nya. Ketika imam meletakkan piala dan berlutut, umat 

menundukkan kepala  dengan hormat dan khidmat. 

 

Anamnesis 3     do = f 

I j1j j 2 3                 2 1 jsjg6j 1 1 + 

 Ma-ri-lah mewartakan mis-te-ri    i-   man. 

U j1j j 1  j2j j 1  jsjg6j 1 1 ‘ 

  Yesus, Tuhan  ka-  mi, 

 b1  b2bb b b b3  3   b3  b3b b b b3  b3b bbb b4  bb5b b b3  b2b b1 2 ‘ 
 dengan wa- fat, Engkau menghancurkan ke-matian; 

 b2  b3bb b b b4  4   b4  b4b bb b4  b4b b b5  b6b b b4 b3b b b2 3  ‘ 
 dengan bangkit, Engkau memu-lih-kan kehidupan.  
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 j3j j 2  1  j1j j 1  j2j 1 jsj6j 1 1 + 

 Datanglah dalam kemuli- a-an. 

I  Oleh karena itu, ya Bapa, kami, hamba-Mu, dan juga umat-

Mu yang kudus mengenangkan Kristus, Putra-Mu, Tuhan 

kami: penderitaanNya yang menyelamatkan, kebangkitan-Nya 

dari alam maut, dan juga kenaikan-Nya yang mulia ke surga. 

Dari anugerah-anugerah yang telah Engkau berikan kepada 

kami, ya Allah, Yang Mahamulia, kami mempersembahkan 

kepada-Mu, kurban yang murni, kurban yang suci, kurban 

yang tak bernoda, roti suci kehidupan abadi dan piala 

keselamatan kekal. 

 Sudilah memandang persembahan ini dengan hati yang rela 

dan wajah berseri; dan sudilah menerimanya seperti Engkau 

berkenan menerima persembahan hamba-Mu Habel dan 

kurban leluhur kami Abraham dan seperti Engkau berkenan 

menerima kurban suci dan tak bernoda yang dipersembahkan 

kepada-Mu oleh Melkisedek, Imam Agung-Mu. 

I  Kami mohon kepada-Mu, ya Allah Yang Mahakuasa: utuslah 

malaikat-Mu yang kudus mengantar persembahan ini ke altar-

Mu yang luhur, ke hadapan keagungan ilahi-Mu, agar kami 

semua yang mengambil bagian dalam perjamuan ini, dengan 

menyambut Tubuh dan Darah Putra-Mu, dipenuhi dengan 

segala berkat dan rahmat surgawi. (Demi Kristus, Tuhan 

kami. Amin) 

I  Kami mohon ya Bapa, biarlah semua orang mengenal cinta 

kasih-Mu yang dituangkan oleh kedatangan Putra-Mu, hingga 

terhibur yang susah hati dan putus asa, hingga bersatu 

kembali yang berlawanan dan bermusuhan, dan semua Kau 

ikat dalam cinta kasih yang diwahyukan oleh Putra-Mu.  
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 Kami mohon kepada-Mu, ya Tuhan, perkenankanlah mereka 

dan semua orang yang telah beristirahat dalam Kristus 

mendapatkan kebahagiaan, terang dan damai. (Demi Kristus, 

Tuhan kami. Amin) 

I  Perkenankanlah juga kami, hamba-hamba-Mu yang berdosa 

ini, yang berharap atas kerahiman-Mu yang melimpah, 

mengambil bagian dalam persekutuan dengan para rasul, para 

martir dan semua orang kudus-Mu: perkenankanlah kami 

menikmati kebahagiaan bersama mereka, bukan karena jasa-

jasa kami, melainkan kelimpahan pengampunan-Mu. Demi 

Kristus, Tuhan kami. 

 Dengan pengantaraan Dia, Engkau senantiasa menciptakan, 

menguduskan, menghidupkan, memberkati, dan 

menganugerahkan segala yang baik kepada kami. 

 Dengan pengantaraan Kristus, bersama Dia dan dalam Dia, 

bagi-Mu, Allah Bapa Yang Mahakuasa, dalam persekutuan 

Roh Kudus, segala hormat dan kemuliaan sepanjang segala 

masa. 

U Amin. 

 

BAPA KAMI      
 

DOA DAMAI 
I  Tuhan Yesus Kristus, Engkau bersabda kepada para rasul, 

"Damai Kutinggalkan bagimu, damai-Ku Kuberikan 

kepadamu." Janganlah Engkau memperhitungkan dosa kami, 

tetapi perhatikanlah iman Gereja-Mu. Restuilah kami supaya 

hidup bersatu dengan rukun sesuai dengan kehendak-Mu. 

Sebab Engkaulah Pengantara kami kini dan sepanjang masa. 

U Amin. 
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I Damai Tuhan bersamamu 

U  Dan bersama rohmu 

 

PEMECAHAN ROTI   
diiringi pendarasan Anak Domba Allah 

PERSIAPAN KOMUNI 

I  Inilah Anak Domba Allah yang menghapus dosa dunia 

berbahagialah kita yang diundang ke perjamuan-Nya. 

U  Ya Tuhan, saya tidak pantas Engkau datang pada saya, tetapi 

bersabdalah saja, maka saya akan sembuh. 

 

LAGU-LAGU KOMUNI 

 

DOA SESUDAH KOMUNI 
Misa Fajar: 

I Marilah kita berdoa: 

 Allah Bapa Maha Penyayang, kami telah merayakan 

kelahiran Putra-Mu dengan khidmat dan gembira. Kami 

mohon rahmat-Mu, semoga kami dapat menghayati arti 

misteri ini dengan iman lebih mantap serta cinta kasih lebih 

menyala. Demi Kristus, Tuhan dan pengantara kami. 

U Amin. 

 

Misa Siang: 

I Allah Bapa Yang Maharahim, Sang Penyelamat dunia yang 

lahir hari ini telah menyebabkan kami dilahirkan dalam 

keallahan. Semoga Ia berkenan pula menganugerahkan 

kemenangan terhadap maut. Sebab Dialah Tuhan dan 

pengantara kami. 

U Amin. 
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RITUS PENUTUP 
 

PENGUMUMAN 
 

AMANAT PENGUTUSAN 
K  Yesus lahir di Betlehem dan kelahiran-Nya membuat 

segalanya baru (Why 21:15). Itulah nada dasar pesta Natal 

yang semarak dan meriah. Kelembutan, keharuan, 

kegembiraan yang mendawai dan melincah di sela-sela nada-

nada Natal, disemburkan oleh peristiwa di kandang dua ribu 

lebih tahun yang lalu, di tempat yang terpencil. Kita 

bersyukur karena kita telah menerima rahmat dan kebaikan 

Ilahi yang melimpah, dalam hati kita, dalam rumah, dan 

dalam komunitas kita. 

Kegelapan hidup yang tak menentu telah diusir-Nya, dan 

cahaya baru bersinar atas dunia dan dalam hati kita, 

sehingga keselamatan pun telah tampak pada semua orang 

yang menanggapi-Nya. 

Namun kemiskinan palungan sudah merupakan lambang 

kemiskinan salib. Maka, merayakan Natal berarti sanggup 

miskin dalam Kristus dan dengan demikian memasuki 

perdamaian-Nya. 

Saudara/saudari terkasih, marilah kita mengakhiri perayaan 

penuh syukur ini dengan memohon berkat Tuhan, agar kita 

pun menjadi berkat dan sarana keselamatan bagi orang lain. 

 

BERKAT MERIAH dan PENGUTUSAN 
I Tuhan bersamamu 

U Dan bersama rohmu 

I Semoga Allah meneguhkan keyakinan iman, yang hari ini 

ditumbuhkan-Nya dalam hati Saudara. 
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U Amin. 

I Semoga Allah Putra yang datang di tengah kita, 

mendampingi Saudara dalam mewartakan kabar gembira 

keselamatan dalam hidup Saudara. 

U Amin. 

I Semoga Allah Roh Kudus memberi semangat untuk tekun 

mengikuti bimbingan Kristus dan mengusahakan damai 

bahagia bagi Saudara.  

U Amin. 

I Semoga Saudara sekalian, diberkati oleh Allah Yang 

Mahakuasa, t Bapa dan Putra dan Roh Kudus. 

U Amin. 

I Dengan ini perayaan kelahiran Tuhan kita Yesus Kristus 

sudah selesai. 

U Syukur kepada Allah. 

I Marilah pergi, kita diutus! 

U Amin. 

 

PERARAKAN KELUAR (diiringi lagu PS 476) 

 



 

 

 

 

 

 

 

Faith makes all things possible. 

Hope makes all things work.  

Love makes all things beautiful. 

May we have all the three  

for this Christmas.  

Merry Christmas! 

 
 
 



 
 

 

 

Salam Damai Natal 



 
 

 

 
 



 
 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 


