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RITUS 
PEMBUKA

• Nyanyian Pembuka

• Doa Tobat, “Tuhan 
Kasihanilah Kami”

• Madah Kemuliaan

LITURGI 
SABDA

• Makna Liturgi Sabda

• Mazmur Tanggapan/ 
Nyanyian Tanggapan

• Bait Pengantar
Injil/Alleluia

LITURGI 
EKARISTI

• Makna Liturgi Ekaristi

• Nyanyian Persiapan
Persembahan

• DSA dan Kudus

• Bapa Kami

• Anak Domba Allah

• Nyanyian Komuni

• Nyanyian Madah
Pujian

• Nyanyian Penutup



A. Ritus Pembuka

Ritus pembuka terdiri dari tiga bagian, yakni:

1. Nyanyian Pembuka

memiliki beberapa fungsi dan peran:
• Membuka Ekaristi

• Membuka kesatuan umat berhimpun dan
mengantar masuk ke dalam misteri iman yang
dirayakan pada liturgi

• Mengiringi perarakan imam dan para petugas
liturgi menuju ke altar



Catatan:

Disesuaikan dengan keadaan imam

Berdasarkan fungsinya, lebih tepat jika
dinyanyikan oleh seluruh umat.

Bila tidak ada nyanyian pembuka, antifon
pembuka dapat dibacakan oleh: seluruh umat,
beberapa atau seorang pembaca atau imam
sendiri (sebelum tanda salib atau sesudah
salam)



2. Doa Tobat dan “Tuhan Kasihanilah Kami”

Merupakan penghormatan kepada Tuhan Yesus
Kristus dan sebagai bentuk belas kasihan-Nya

Diucapkan atau dinyanyikan secara bergantian
antara kelompok paduan suara dengan umat.

Cara mengucapkan Tuhan Kasihanilah Kami:
a. Langsung sesudah doa Tobat (cara 1 & 2)

b. Selang-seling dengan ungkapan tobat (cara 3)

c. diganti dengan pemercikan air suci (diiringi lagu
Asperges Me atau Vidi Aquam untuk masa Paskah)

Setelah “Tuhan Kasihanilah”, imam memberi
Absolusi dan dilanjutkan dengan Kemuliaan.



3. Madah Kemuliaan (PUMR 53)

 Kidung pujian yang dilambungkan oleh
dorongan Roh Kudus kepada Bapa dan
Putera

 Dibagi menjadi 3 bagian:

a. Pertama, Pujian berasal dari Kidung para
Malaikat (Luk 2:14)

b. Kidung pujian yang disertai dengan
permohonan belas kasihan kepada Bapa
dan Putera

c. Penutup, diwarnai pujian yang kuat
tentang Kristus.

“Kemuliaan

bagi Allah di 

tempat yang 

mahatinggi

dan damai

sejahtera di 

bumi di antara

manusia yang 

berkenan

kepada-Nya.”

(Luk 2:14)



 CATATAN: (PUMR 53)

 Kemuliaan di buka oleh imam atau, lebih
cocok, oleh solis atau oleh kor, kemudian
dilanjutkan oleh seluruh umat bersama-
sama, atau oleh umat dan paduan suara
bersahut-sahutan, atau hanya oleh kor.

 Kalau tidakdilagukan, madah Kemuliaan
dilafalkan oleh seluruh umat bersama-
sama atau oleh dua kelompok umat
secara bersahut-sahutan.

 Diucapkan dan dinyanyikan pada: hari 
minggu, hari raya, dan pesta-pesta.

 Tidak dinyanyikan dalam masa adven dan 

prapaskah.

 Kemuliaan Misa Senja, Misa Dolo-Dolo, 

dan Misa Syukur (yang teksnya berbeda

dengan teks asli) ???? 

“Kemuliaan adalah
madah yang sangat
dihormati dari zaman
kristen kuno. Lewat
madah ini Gereja yang
berkumpul atas
dorongan Roh Kudus
memuji Allah Bapa
dan Anakdomba Allah,
serta memohon
belaskasihan-Nya.
Teks madah ini tidak
boleh di ganti dengan
teks lain.”

(PUMR 53)



B. Liturgi Sabda
4. Makna Liturgi Sabda
 Allah bersabda kepada umat-Nya dan umat

menanggapi sabda Tuhan tersebut.

 Sebagai Pusat dan puncak liturgi sabda adalah
membaca Injil suci

5. Mazmur Tanggapan atau Nyanyian Tanggapan
 Untuk memperdalam dan menanggapi Sabda

Allah.

 Diambil dari Kitab Suci dan disesuaikan dengan
bacaan pertama.

 Bila diganti dengan sebuah nyanyian, tidak boleh
disebut sebagai lagu antar bacaan, melainkan
sebagai nyanyian tanggapan.



6. Bait Pengantar Injil/ Alleluya
Mempersiapkan umat untuk mendengarkan Injil

Saat dinyanyikan umat berdiri, sebagai ungkapan
kesiapan dan penghormatan akan Sabda Kristus
melalui Injil

Harus dinyanyikan tidak boleh didaraskan.



C. Liturgi Ekaristi
7. Makna

disusun sedemikian serupa sehingga sesuai dengan
kata-kata dan tindakan-tindakan Kristus.

8. Nyanyian Persiapan Persembahan

Mengiringi perarakan bahan persembahan.

Mengantar umat masuk kedalam misteri ekaristi



9. Doa Syukur Agung dan Kudus

DSA
DSA merupakan pusat dan puncak perayaan

Ekaristi
Di dalamnya Gereja menggabungkan diri dengan

Kristus dan bersama Kristus Gereja
mempersembahkan dirinya kepada Allah.

Nyanyian Kudus
Merupakan aklamasi terhadap pujian syukur.
Nomer nyanyian kudus dan anamese sebaiknya

diumumkan oleh imam sebelum dialog pembuka
prefasi



10. Bapa Kami
Mengungkapkan kerinduan akan Kerajaan Allah.

Memohon apa yang dibutuhkan hari ini: rejeki,
pengampunan dan damai.

Prinsip lagu dan doa Bapa Kami

 Isi syair sesuai dengan teks asli

Melodi sesuai dengan jiwa liturgi Gereja

Doa damai dan salam damai bukan suatu
keharusan dan bersifat fakultatif



11. Nyanyian iringan pemecahan roti dan Anak

Domba Allah
 Dimaksudkan untuk mengiringi pemecahan

dan pencampuran roti serta juga persiapan
penerimaan komuni untuk umat

 Anak domba Allah dapat diucapkan maupun
dinyanyikan.



12. Nyanyian Komuni

Dimaksudkan untuk:
a. Mengiringi umat untuk menyambut Tubuh

Kristus
b. Meneguhkan persaudaraan dan persatuan

umat sebagai Tubuh Kristus.
c. Membina suasana doa bagi umat
d. Dinyanyikan sendiri oleh kelompok paduan

suara
e. Pilihan lagu harus disesuaikan dengan misteri

iman yang sedang dirayakan
f. Perlu diperhatikan, umat perlu waktu untuk 

hening pada saat komuni, sehingga nyanyian
komuni tidak perlu terlalu banyak.



13. Nyanyian Madah Pujian
 Mengungkapkan pujian syukur seluruh umat

beriman atas karunia Ekaristi suci dan seluruh
perayaan Ekaristi yang dirayakan.

 Dinyanyikan setelah imam selesai
membersihkan piala dan kembali ke tempat
duduk.

 Jika keheningan lebih cocok, nyanyian bisa
ditiadakan.



14. Nyanyian Penutup

Fungsinya:
 Menutup perayaan ekaristi

 Memberi gairah dan semangat kepada umat
agar pergi menjalankan perutusan untuk
mewartakan kabar damai dan kebaikan Tuhan
dengan gembira.

 Mengiringi perarakan imam dan para petugas
liturgi memasuki sakristi.





Nyanyian-nyanyian dalam 
suatu ibadat dipilih 

berdasarkan kesesuaian 
kata-kata nyanyian itu 
dengan bacaan-bacaan 

dalam ibadat itu.



a) Membaca bacaan Injil, bacaan pertama dan mazmur 
tanggapan secara berulang-ulang, dan 
merenungkannya serta mencari intinya.

b) Memilih nyanyian pembuka, persiapan persembahan, 
madah syukur sesudah komuni, dan nyanyian 
penutup yang sesuai dengan isi Injil, bacaan I, dan 
mazmur tanggapan. Pemilihan nyanyian JANGAN 
TERIKAT pada pengelompokan dalam MB atau PS 
atau KA dengan judul “pembuka”, “persiapan 
persembahan”, dsb.



c) Kalau tidak ada nyanyian yang sesuai dengan bacaan 
Injil, bacaan I dan mazmur tanggapan, pilihlah nyanyian 
yang sesuai dengan bacaan kedua. Bacaan II baru 
diperhitungkan kemudian sebagai pertimbangan, sebab 
isi bacaan II dalam hari-hari Minggu Biasa belum tentu 
sesuai dengan isi Injil dan bacaan I.

d) Dalam masa-masa khusus (prapaskah, paskah, dsb), 
nyanyian boleh diambil dari nyanyian umum atau masa 
biasa, asal syairnya sesuai dengan bacaan yang 
digunakan (lihat point b!). Sebaliknya, nyanyian-
nyanyian masa khusus juga dapat dipakai dalam masa 
biasa.



e. Usahakan agar nyanyian-nyanyian dalam satu 
ibadat bertangga nada sama atau sejenis. (cth: 
gregorian, mayor/minor, slendro-pelog, 
pentatonis)

f. Kalau bukan perayaan ekaristi atau ibadat untuk 
menghormati Maria, nyanyian-nyanyian Maria 
sebaiknya tidak digunakan, karena tema 
nyanyian harus senantiasa disesuaikan dengan 
tema Misa atau yang sesuai dengan bacaan hari 
itu (lihat point a dan b)



g. Dalam pemilihan nyanyain untuk perayaan 
ekaristi sebaiknya diperhatikan juga antifon-
antifon yang ada dalam buku Misale (antifon 
pembuka dan komuni)

h. Membuat catatan daftar nyanyian yang akan 
digunakan dalam perayaan Ekaristi dan jika 
perlu mengkomunikasikan dan 
mengkonsultasikan dengan imam yang akan 
memimpin ekaristi 



TERIMA KASIH
Berkah Dalem


