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LAMPIRAN 1 

Dikutip dari: Pedoman Umum Misale Romawi hal 113-123 oleh Komlsi [ Itrogi KWI. 

BABIV 

TATA RUANG DAN PERLENGKAPAN GEREJA 

UNTUK PERAYAAN EKARISTI 

I. Asas-asas Umum 

288. Untuk merayakan Ekaristi, umat Allah biasanya berhimpun dalam gereja. 

Kalau tidak ada gereja, atau kalau gereja tidak memadai, mereka berhimpun di suatu 

tempat lain yang pantas untuk misteri yang seagung itu. Maka dari itu, hendaknya 

ruang gereja atau tempat lain itu sungguh-sungguh sesuai untuk perayaan kudus 

yang dilangsungkan di dalamnya, dan sungguh-sungguh memungkinkan partisipasi 

umat beriman dalam perayaan tersebut. Rumah ibadat dan segala perlengkapannya 

hendaknya sungguh pantas, indah, serta merupakan tanda dan lambang alam 

surgawi. 127 

289. Dari sebab itu, Gereja selalu mengharapkan sumbangan para seniman dan 

memberikan keleluasaan kepada kesenian segala bangsa serta daerah.128 Memang, 

Gereja berusaha memelihara karya seni dari abad-abad yang lalu 129 dan 

menyesuaikan seperlunya dengan tuntutan zaman, namun ia berusaha juga 

., memajukan bentuk-bentuk baru yang serasi dengan semangat zamannya.130 

Oleh karen a itu, dalam mendidik para seniman dan dalam memilih karya-karya 

seni untuk gereja, hendaknya dituntut yang sungguhbermutu. Sebab seni itu harus 

membantu memperdalam iman dan kesucian, harus selaras dengan kebenaran yang 

mau diungkapkan dan mencapai tujuan yang dimaksud.131 

140 



" 

290. Semua gereja hendaknya didedikasikan atau, sekurang-kurangnya, 

diberkati. Katedral dan gereja-gereja paroki harus didedikasikan dengan ritus meriah. 

291. Untuk mendirikan gereja baru, atau memperbarui gereja lama, atau 

mengubah konstruksi gereja, hendaknya lebih dulu diminta nasi hat kepada Komisi 

Liturgi dan Komisi Kesenian keuskupan. Uskup diosesan hendaknya memanfaatkan 

nasi hat komisi-komisi tersebut, bila ia harus memberikan petunjuk, mengesahkan 

rencana untuk bangunan baru, atau mengambil keputusan lain di bidang ini.132 

292. Hiasan gereja hendaknya bermutu, anggun tetapi tetap sederhana. Bahan 

untuk hiasan hendaknya asli. Seluruh perlengkapan gereja hendaknya mendukung 

pendidikan iman umat dan martabat ruang ibadat. 

293. Perancangan gereja dan lingkungan sekitarnya hendaknya serasi dengan 

situasi setempat dan sesuai pula dengan tuntutan zaman. Maka dari itu, tidak cukup 

kalau hanya syarat-syarat minimal untuk perayaan ibadat dipenuhi. Hendaknya juga 

diusahakan agar umat beriman, yang secara teratur berhimpun di situ, merasa 

nyaman. 

294. Umat Allah yang berhimpun untuk Misa mempunyai susunan organik dan 

hirarkis. Hal itu tampak dalam bermacam-macam tug as dan aneka ragam tindakan 

yang dilakukan dalam masing-masing bagian perayaan liturgi. Oleh karena itu, tata 

ruang gereja haruslah disusun sedemikian rupa, sehingga mencerminkan susunan 

umat yang berhimpun, memungkinkan pembagian tempat sesuai dengan susunan 

itu, dan mempermudah pelaksanaan tugas masing-masing anggota jemaat. 

Umat beriman dan paduan suara hendaknya mendapat tempat yang 

memudahkan mereka berpartisipasi secara aktif di dalam Iiturgi.133 

Imam, diakon, dan pelayan-pelayan lain hendaknya mengambil tempat di panti 

imam. Oi sini pula hendaknya disiapkan tempat duduk untuk para konselebran; 
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tetapi, kalau jumlah konselebran besar, hendaknya tempat duduk mereka diatur di 

bagianlsin gereja, tetapi masih dekat de...,n~gfC!aun-caU!lt.C!lal-r ______________ _ 

Jadi, tata ruang gereja harus menunjukkan susunan hirarkis umat dan 

keanekaragaman tugas-tugas. Meskipun demikian, tata ruang gereja harus tetap 

mewujudkan kesatuan, supaya dengan demikian tampaklah kesatuan seluruh umat 

kudus. Penataan dan keindahan ruang serta semua perlengkapan gereja hendaknya 

menunjang suasana doa dan mengantar umat kepada misteri-misteri kudus yang 

dirayakan di sini. 

II. Penataan Panti Imam untuk Perayaan Kudus 

295. Panti imam adalah tempat di mana altar dibangun, sabda Allah 

dimaklumkan, dan imam, diakon, serta pelayan-pelayan lain melaksanakan 

tugasnya. Panti imam hendaknya sungguh berbeda dari bag ian gereja lainnya, entah 

karena lebih tinggi sedikit, entah karen a rancangan dan hiasannya. Panti imam 

hendaknya cukup luas, sehingga perayaan kudus dapat dilaksanakan dengan 

semestinya dan kegiatan yang dilaksanakan di sana dapat dilihat dengan jelas.134 

Altar dan Hiasannya 

296. Altar merupakan tempat untuk menghadirkan kurban salib dengan 

menggunakan tanda-tanda sakramental. Sekaligus altar merupakan meja perjamuan 

c Tuhan, dan dalam Misa umat Allah dihimpun di sekeliling altar untuk mengambil 

bag ian dalam perjamuan itu. Kecuali itu, altar merupakan juga pusat ucapan syukur 

yang diselenggarakan dalam Perayaan Ekaristi. 

297. Bila perayaan Ekaristi berlangsung di gereja atau di kapel, harus digunakan 

sebuah altar. Bila perayaan Ekaristi berlangsung di luar gereja atau kapel, dapat 
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digunakan meja yang pantas. Tetapi meja itu hendaknya ditutup dengan kain altar 

dan dilengkapi dengan korporale, salib, dan lilin. 

298. Sangat diharapkan agar dalam setiap gereja ada satu altar permanen, 

karena altar seperti ini secara jelas dan lestari menghadirkan Yesus Kristus, Sang 

Batu Hidup (1 Ptr 2:4; bdk. Ef 2:20). Tetapi, di tempat-tempat Jain yang dimanfaatkan 

untuk perayaan liturgi, cukup dipasang altar geser. 

Suatu altar disebut altar permanen kalau dibangun melekat pad a lantai sehingga 

tidak dapat dipindahkan; altar disebut altar geser kalau dapat dipindah-pindahkan. 

299. Altar utama hendaknya dibangun terpisah dari dinding gereja, sehingga 

para pelayan dapat mengitarinya dengan mudah, dan imam, sedapat mungkin, 

memimpin perayaan Ekaristi dengan menghadap ke arah jemaat. Oi samping itu, 

altar hendaknya dibangun pada tempat yang sungguh-sungguh menjadi pusat 

perhatian, sehingga perhatian seluruh umat beriman dengan sendirinya terarah ke 

sana.135 Seturut ketentuan, altar uta rna harus berupa altar permanen dan 

didedikasikan. 

300. Baik altar permanen maupun altar geser didedikasikan menurut tata cara 

yang digariskan dalam buku Pontificale Romanum; tetapi altar geser dapat juga 

hanya diberkati. 

301. Seturut tradisi Gereja, dan sesuai pula dengan makna simbolis altar, daun 

meja untuk altar permanen harus terbuat dari batu, bahkan dari batu alam. Tetapi 

( Konferensi Uskup dapat menetapkan bahwa boleh juga digunakan bahan lain, asal 

sungguh bermutu, kuat, dan indah. Sedangkan penyangga atau kaki altar dapat 

dibuat dari bahan apapun, asal kuat dan bermutu. 

Altar geser dapat dibuat dari bah an apapun asal, menurut pandangan 

masyarakat setempat, bermutu, kuat, dan selaras untuk digunakan dalam liturgi. 
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302. Hendaknya dipertahankan tradisi Gereja untuk memasang relikui orang 

kudus, juga yang bulron martir, di dalam ata. • di bawah altar yang akan 

didedikasikan. Namun harus dijamin bahwa relikui itu asli. 

303. Sila membangun gereja baru, lebih baik dibangun hanya satu altar sehingga 

dalam himpunan jemaat beriman altar tunggal itu sungguh menjadi tanda Kristus 

yang satu dan Ekaristi Gereja yang satu. 

Akan tetapi, dalam gereja-gereja yang sudah ada, kalau tempat altar menyulitkan 

partisipasi umat dan tidak dapat dipindah tanpa merusak nilai seninya, hendaklah 

dibangun altar permanen baru. Altar baru ini hendaknya memiliki nilai seni yang 

sarna dengan altar lama, dan didedikasikan dengan semestinya. Hanya pada altar 

inilah perayaan-perayaan liturgis dilaksanakan. Agar tidak mengganggu perhatian 

umat ke altar baru, altar lama hendaknya tidak dihias secara berlebihan. 

304. Untuk menghormati perayaan-kenangan akan Tuhan serta perjamuan 

Tubuh dan Oarah-Nya,pantaslah altar ditutup dengan sehelai kain altar berwarna 

putih. Sentuk, ukuran, dan hiasannya hendaknya cocok dengan altar itu. 

305. Oalam menghias altar hendaknya tidak berlebihan. Selama Masa Adven 

penghiasan altar dengan bunga hendaknya mencerminkan ciri khas masa ini (masa 

penantian penuh sukacita), tetapi tidak boleh mengungkapkan sepenuhnya sukacita 

kelahiran Tuhan. Selama Masa Prapaskah altar tidak dihias dengan bunga, kecuali 

pad a Minggu Laetare(Minggu Prapaskah IV), hari raya dan pesta yang terjadi pada 

<: masa ini. 

Hiasan bunga hendaknya tidak berJebihan dan ditempatkan di sekitar altar, 

bukan di atasnya. 

306. Oi atas altar hendaknya ditempatkan hanya barang-barang yang diperlukan 

untuk perayaan Misa, yakni sebagai berikut: 
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a. dari awal perayaan sampai pemakluman Injil: Kitab Injil; 

b. dari persiapan persembahan sampai pembersihan bejana-bejana: piala 

dengan patena, sibori, kalau perlu; dan akhimya: korporale, purifikatorium, dan 

Misale. 

Oi samping itu, mike yang diperlukan untuk memperkeras suara imam 

hendaknya diatur secara cermat. 

307. Lilin diperlukan dalam setiap perayaan liturgi untuk menciptakan suasana 

khidmat dan untuk menunjukkan tingkat kemeriahan perayaan (bdk. no. 117). Lilin itu 

seyogyanya ditaruh di atas atau di sekitar altar, sesuai dengan bentuk altar dan tata 

ruang panti imam. Semuanya harus ditata secara serasi, dan tidak boleh 

menghalangi pandangan umat, sehingga mereka dapat melihat dengan jelas apa 

yang terjadi di altar atau yang diletakkan di atasnya. 

308. Juga di atas atau di dekat altar hendaknya dipajang sebuah salib 

dengan sosok Kristus tersalib. Salib itu harus mudah dilihat oleh seluruh umat. Salib 

seperti itu akan mengingatkan umat beriman akan sengsara Tuhan yang 

menyelamatkan. Maka, seyogyanya salib itu tetap ada di dekat altar, juga di luar 

perayaan-perayaan liturgi. 

Mimbar 

309. Keagungan sabda Allah menuntut agar dalam gereja ada tempat yang 

serasi untuk pewartaan sabda, yang dengan sendirinya menjadi pusat perhatian 

umat selama Liturgi Sabda.136 

Sebaiknya tempat pewartaan sabda itu berupa mimbar (ambo) yang tetap, 

bukannya "standar" yang dapat dipindah-pindahkan. Sesuai dengan bentuk dan 
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ruang gereja masing-masing, hendaknya mimbar itu ditempatkan sedemikian rupa, 

sel iit i998 pembaea dapat dilihat dan didengar dengan mlldab oleh urnat beriman. 

Mimbar adalah tempat untuk membawakan bacaan-bacaan dan mazmur 

tanggapan serta Pujian Paskah. Juga homili dan doa umat dapat dibawakan dari 

mimbar. Untuk menjaga keagungan mimbar, hendaknya hanya pelayan sabda yang 

melaksanakan tugas di sana. 

Seyogyanya, sebelum digunakan untuk keperluan liturgi, mimbar baru diberkati 

menurut tata cara yang diuraikan dalam buku Ritua/e Romanum.137 

Kursi Imam Selebran dan Para Pelayan Lain 

310. Kursi imam selebran harus rnelambangkan kedudukan imam sebagai 

pemimpin jemaat dan mengungkapkan tugasnya sebagai pemimpin doa. Oleh 

karena itu, tempat yang paling sesuai untuk kursi imam selebran ialah berhadapan 

dengan umat dan berada pad a ujung panti imam, kecuali kalau tata bangun gereja 

atau suatu sebab lain tidak mengizinkannya; misalnya saja kalau dengan demikian 

jarak antara umat dan imam terlalu jauh, sehingga mempersulit komunikasi; atau 

kalau tabemakel dibangun di belakang altar persis di tengah garis belakang panti 

imam. Kursi imam selebran sarna sekali tidak boleh menyerupai takhta.138 

Seyogyanya, sebelum digunakan untuk keperluan liturgi, kursi imam selebran 

diberkati menurut tata cara yang diuraikan dalam buku Ritua/e Romanum.139 

Demikian pula, di panti imam hendaknya dipasang kursi-kursi lain baik untuk 

para imam konselebran maupun untuk imam-imam yang berhimpun untuk Ibadat 

Harian tetapi tidak ikut berkonselebrasi. 
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Kursi diakon hendaknya ditempatkan di dekat imam selebran. Tempat duduk 

para petugas lain hendaknya jelas berbeda dengan kursi klerus, dan diatur 

sedemikian rupa, sehingga semua dapat menjalankan tugasnya dengan mudah.140 

III. Penataan Ruang Lain dalam Gereja 

Tempat Umat Beriman 

311. Tempat umat beriman hendaknya diatur dengan saksama, sehingga 

mereka dapat berpartisipasi dengan semestinya dalam perayaan-perayaan kudus, 

baik secara visual maupun secara batin. Sebagaimana lazimnya, baiklah disediakan 

bangku atau tempat duduk lain bagi mereka. Tetapi kebiasaan menyediakan tempat 

dud uk istimewa bagi orang-orang tertentu harus dihapus.141 Khususnya dalam 

gereja-gereja yang dibangun baru, bangku atau tempat duduk lain itu hendaknya 

diatur sedemikian rupa, sehingga umat dengan mudah dapat melaksanakan tata 

gerak yang dituntut dalam aneka bagian perayaan, dan tanpa hambatan dapat maju 

untuk menyambut Tubuh dan Darah Kristus. 

Hendaknya diusahakan, agar umat tidak hanya dapat melihat imam, diakon, dan 

lektor tetapi juga, dengan bantuan sarana teknologi modern, dapat mendengar 

mereka tanpa kesulitan. 

Tempat Paduan Suara dan Alat Musik 

312. Paduan suara merupakan bagian utuh dari umat yang berhimpun namun 

memiliki tugas yang khusus. Oleh karena itu, dengan memperhatikan tata ruang 

gereja, paduan suara hendaknya ditempatkan sedemikian rupa sehingga kedua ciri 

khas tersebut tampak dengan jelas. Juga agar paduan suara dapat menjalankan 
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tugasnya dengan mudah, dan memungkinkan setiap anggota paduan suara 

berparlisipasi seearapenuh deism Miss, ysitu berpartisipasi secara sakramental.142 

313. Organ dan alat-alat musik lain yang boleh digunakan dalam liturgi, 

hendaknya diatur pada tempat yang cocok, sehingga dapat menopang nyanyian baik 

paduan suara maupun umat, dan kalau dimainkan sendiri dapat didengar dengan 

baik oleh seluruh umat. 

Seyogyanya, sebelum digunakan khusus untuk liturgi, organ diberkati menurut 

tata cara yang diuraikan dalam buku Ritua/e Romanum.143 

Selama Masa Adven, organ dan alat musik lain hendaknya dimainkan secara 

sederhana sehingga mengungkapkan ciri khas masa ini; jadi, jangan terlalu meriah 

sehingga memberi kesan bahwa Natal telah tiba. 

Selama Masa Prapaskah, organ dan alat musik lain hanya boleh dimainkan 

untuk menopang nyanyian, kecuali pada Minggu Laetare (Minggu Prapaskah IV) dan 

hari raya serta pesta yang terjadi dalam masa ini. 

Tempat Tabemakel 

314. Sesuai dengan tata bangun masing-masing gereja dan kebiasaan setempat, 

Sakramen Mahakudus hendaknya disimpan dalam tabernakel yang dibangun di 

salah satu bagian gereja. Tempat tabernakel itu hendaknya sungguh mencolok, 

indah, dan cocok untuk berdoa.144 

Seturut ketentuan, hendaknya hanya ada satu tabernakel dalam satu gereja. 

Tabemakel hendaknya dibangun permanen, dibuat dari bah an yang kokoh, tidak 

mudah dibongkar, dan tidak tembus pandang. Tabernakel hendaknya dilengkapi 

dengan kunci yang aman, sehingga setiap bahaya pencemaran dapat 

dihindarkan.145 Seyogyanya, sebelum dikhususkan untuk penggunaan liturgis, 
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tabernakel diberkati seturut tata cara yang diuraikan dalam buku Ritua/e 

Romanum.146 

315. Sangatlah sesuai dengan makna simbolisnya, kalau tabernakel sebagai 

tempat menyimpan Sakramen Mahakudus tidak diletakkan di atas altar di mana 

dirayakan EkaristL147 

Oleh karena itu, sesuai dengan kebijakan uskup diosesan, tabemakel lebih baik 

ditempatkan: 

a. kalau di panti imam, terpisah dari altar yang digunakan untuk merayakan 

Ekaristi, dalam bentuk dan tempat yang serasi, tidak terkecuali pada altar lama yang 

tidak lagi digunakan untuk merayakan Ekaristi (no. 303); 

b. di kapel yang cocok untuk sembah sujud dan doa pribadi umat beriman; 148 dari 

segi tata bangun, kapel ini hendaknya terhubung dengan gereja dan mudah dilihat 

oleh umat. 

316. Selaras dengan tradisi, di dekat tabernakel harus dipasang lampu khusus 

yang menggunakan bahan bakar minyak atau Iii in. Lampu ini bernyala terus-menerus 

sebagai tanda dan ungkapan hormat akan kehadiran KristuS.149 

317. Semua hal lain yang berkaitan dengan penyimpanan Sakramen Mahakudus 

dan ditetapkan oleh hukum, hendaknya selalu diperhatikan.150 

Patung Kudus 

318. Dalam liturgi yang dirayakan di dunia, Gereja mencicipi liturgi surgawi yang 

dirayakan di kotasuci Yerusalem. Gereja ibarat peziarah yang berjalan menuju 

Yerusalem baru, tempat Kristus duduk di sisi kanan Allah. Dengan menghormati para 

kudus, Gereja juga berharap agar diperkenankan menikmati persekutuan dengan 

mereka dan ikut merasakan kebahagiaan mereka.151 
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Maka, sesuai dengan tradisi Gereja yang sudah sangat tua, ruang ibadat 

dilei Igkapi juga dengsn patung Tuhan YeSblS, Santa Perawan Maria, dan para kudus, 

agar dapat dihormati oleh umat beriman.152 Oi dalam gereja, patung-patung itu 

hendaknya diatur sedemikian rupa sehingga dapat membantu umat beriman 

menghayati misteri-misteri iman yang dirayakan di sana. Maka, harus diupayakan 

jangan sampai jumlahnya berlebihan, dan patung-patung itu hendaknya diatur 

sedemikian rupa sehingga tidak membelokkan perhatian umat dari perayaan liturgi 

sendiri.153 Tidak boleh ada lebih dari satu patung orang kudus yang sama. Pada 

umumnya, pemanfaatan patung dalam tata ruang dan tata hias gereja, hendaknya 

sungguh mempertimbangkan keindahan dan keagungan patung itu sendiri serta 

manfaatnya untuk kesalehan seluruh umat. 

BABV 

--::---------v-YANG-BIPERWK-A-N-YN:r-UK-P-ERA-v:AAN-MISA,---__ 

I. Roti dan Anggur 

319. Seturut teladan Kristus, Gereja selalu menggunakan roti dan anggur dengan 

air untuk merayakan perjamuan malam Tuhan. 

320. Roti yang digunakan untuk merayakan Ekaristi harus dari gandum, masih 

baru, dan menu rut kebiasaan Gereja Latin roti itu tidak beragi. 

321 . Mengingat hakikatnya sebagai tanda, bahan untuk perayaan Ekaristi 

hendaknya sungguh-sungguh kelihatan sebagai makanan. Oleh karena itu, 

hendaknya roti Ekaristi, biarpun berbentuk hosti, dibuat sedemikian rupa, sehingga 

sungguh-sungguh dapat dipecah-pecah oleh imam, dan bagian-bagian itu diberikan 

juga setidaknya kepada beberapa orang beriman. Namun, hal ini tidak berarti bahwa 
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hosti-hosti kecil harus ditiadakan, sebab hosti-hosti kecil tetap berguna karena 

banyaknya jumlah orang yang menyambut Tubuh Kristus atau karena alasan 

pastoral lain. Di zaman para rasul perayaan Ekaristi disebut Pemecahan Roti, sebab 

kegiatan pemecahan roti itu melambangkan dengan jelas dan nyata, bahwa semua 

bersatu dalam satu roti. Selain itu dilambangkan juga cinta persaudaraan, sebab roti 

yang satu dan sarna itu dipecah-pecah dan dibagikan di antara saudara-saudara 

seiman. 

322. Anggur untuk perayaan Ekaristi harus berasal dari buah pohon anggur (bdk. 

Luk 22:18). Anggur itu harus asli dan mumi, yaitu tanpa campuran dengan bahan 

lain. 

323. Hendaknya diperhatikan secara khusus, agar roti dan anggur untuk 

perayaan Ekaristi itu selalu dalam keadaan baik, artinya anggur jangan sampai 

menjadi masam, dan roti jangan menjadi busuk atau sangat keras, sehingga sukar 

dipecah-pecahkan. 

324. Jika seorang imam, sesudah konsekrasi atau waktu komuni, mengetahui 

bahwa yang ada dalam piala itu bukan anggur melainkan air, maka air itu harus 

dituangkan ke suatu wadah. Kemudian, piala diisi dengan anggur dan air. Lalu imam 

mengulangi kata-kata konsekrasi untuk anggur. Kata-kata konsekrasi untuk roti tidak 

perlu diulangi. 

II. Perabot Ibadat pada Umumnya 

325. Seperti untuk pembangunan gereja, demikian juga untuk perabot ibadat, 

Gereja menyambut baik cita rasa seni setiap daerah. Gereja juga menerima 

penyerasian dengan tradisi dan kekhasan masing-masing bangsa, asal saja sesuai 

dengan maksud dan fungsi perabot ibadat itu di dalam liturgi.154 Dalam hal ini pun, 
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hendaknya diperhatikan kesederhanaan yang anggun, yang merupakan bagian utuh 

dan seni sejati. 

326. Mengenai bahan untuk perabot ibadat, di samping bahan tradisional boleh 

juga digunakan bahan lain, asal menurut penilaian zaman sekarang dianggap 

sebagai bahan yang luhur, tahan lama, dan serasi untuk digunakan dalam Iiturgi. 

Konferensi Uskuplah yang hendaknya menentukan kebijaksanaan dalam hal ini. 

III. 8ejana Kudus 

327. Oi antara hal-hal yang diperlukan untuk perayaan Ekaristi, bejana-bejana 

kudus harus dihormati secara khusus, terutama paten a dan piala, tempat roti dan 

anggur dipersembahkan, dikonsekrasikan, dan disambut. 

328. 8ejana-bejana kudus hendaknya dibuat dari logam mulia. Kalau bejana 

itu dibuat dari logam yang dapat berkarat, atau yang lebih rendah dari emas, 

hendaklah bagian dalamnya dilapis emas. 

329. Atas keputusan Konferensi Uskup, yang harus lebih dulu diketahui oleh 

Takhta Apostolik, bejana-bejana kudus dapat juga dibuat dari bahan lain yang kuat 

dan yang menurut anggapan umum setempat merupakan bahan bermutu, misalnya 

kayu eboni atau kayu keras lain, asal serasi untuk digunakan dalam Iiturgi. Oalam hal 

ini, hendaknya lebih diutamakan bahan yang tidak mudah pecah dan tidak mudah 

rusak. Hal ini berlaku untuk bejana-bejana kudus tempat menyimpan atau menaruh 

hosti, seperti patena, sibori, piksis, monstrans, dan lain-Iainnya. 

330. Piala dan bejana lain yang digunakan untuk Darah Tuhan, hendaknya 

dibuat dari bah an yang kedap air. Kaki piala boleh dibuat dari bahan lain yang kuat 

dan pantas. 
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331 . Untuk konsekrasi hosti, sebaiknya digunakan patena yang besar; dalam 

patena itu ditampung hosti baik untuk imam dan diakon, maupun untuk para pelayan 

lain dan umat. 

332. Para seniman yang membuat bejana-bejana kudus boleh membuatnya 

menurut kekhasan budaya setempat. Namun, hendaknya bejana-bejana itu serasi 

untuk digunakan dalam liturgi, dan jelas-jelas berbeda dari bejana-bejana yang 

digunakan untuk keperluan sehari-hari. 

333. Mengenai pemberkatan bejana-bejana kudus hendaknya diperhatikan tata 

cara yang terdapat dalam buku-buku liturgis.155 

334. Kebiasaan membangun sakrarium (sumur suci) di sakristi hendaknya 

dipertahankan. Ke dalam sakrarium inilah dituang air bekas pencuci bejana kudus 

dan kain-kain (bdk. no. 280). 

IV. Susana Liturgis 

335. Gereja adalah Tubuh Kristus. Dalam Tubuh itu tidak semua anggota 

menjalankan tugas yang sarna. Dalam perayaan Ekaristi, tug as yang berbeda-beda 

itu dinyatakan lewat busana liturgis yang berbeda-beda. Jadi, busana itu hendaknya 

menandakan tugas khusus masing-masing pelayan. Di samping itu, busana liturgis 

juga menambah keindahan perayaan liturgis. Seyogyanya busana liturgis untuk 

imam, diakon, dan para pelayan awam diberkati.156 

336. Busana liturgis yang lazim dikenakan oleh semua pelayan liturgi, tertahbis 

maupun tidak tertahbis, ialah alba, yang dikencangi dengan singel, kecuali kaJau 

bentuk alba ito merna'I9 tidak menuntut s-iflgel. Kalau alba tidak menub Ip sama--

sekali kerah pakaian sehari-hari, maka dikenakan amik sebelum alba. Kalau pelayan 

mengenakan kasula atau dalmatik, ia harus mengenakan alba, tidak boleh 
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menggantikan alba tersebut dengan superpli. Juga, sesuai dengan kaidah yang 

berlaku, tidak boleh pelayar1118ily8 Illengenakaft-stola tanpa kasula atab! dalmatik 

337. Busana khusus bagi imam selebran dalam Misa ialah "kasula" atau planeta. 

Begitu pula dalam perayaan liturgi lainnya yang langsung berhubungan dengan 

Misa, kecuali kalau ada peraturan lain. Kasula dipakai di atas alba dan stoia. 

338. Busana khusus bagi diakon ialah dalmatik yang dikenakan di atas alba dan 

stoia. Tetapi, kalau tidak perlu atau dalam perayaan liturgi yang kurang meriah, 

diakon tidak harus mengenakan dalmatik. 

339. Akolit, lektor, dan pelayan awam lain boleh mengenakan alba atau busana 

lain yang disahkan oleh Konferensi Uskup untuk wilayah gerejawi yang 

bersangkutan. 

340. Imam mengenakan stoia yang dikalungkan pada leher, dan ujungnya 

dibiarkan menggantung, tidak disilangkan. Oiakon mengenakan stoia yang 

disampirkan pada bahu kiri dan ujungnya disilangkan ke pinggang kanan. 

341 . Pluviale dikenakan oleh imam dalam perarakan atau dalam perayaan 

liturgis lain seturut petunjuk khusus untuk perayaan yang bersangkutan. 

342. Konferensi Uskup dapat menentukan bentuk busana liturgis yang lebih 

sesuai dengan keperluan dan adat wilayah setempat; Takhta Apostolik hendaknya 

diberitahu tentang penyerasian itU.157 

343. Oi samping bahan-bahan tradisional Gereja, untuk busana Iiturgis, boleh 

digunakan bahan-bahan produksi khas daerah; boleh juga digunakan bahan-bahan 

. tiruan yang selaras dengaA martabat perayaan liturgis dan pelayan Utu(gi_ yang 

mengenakannya. Konferensi Uskuplah yang hendaknya memutuskan hal itU.158 

344. Busana Iiturgis hendaknya tampak indah dan anggun bukan karena banyak 

dan mewahnya hiasan, melainkan karena bahan dan bentuk potongannya. Hiasan 
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pada busana liturgis yang berupa gambar atau lambang, hendaknya sesuai dengan 

liturgi. Yang kurang sesuai hendaknya dihindarkan. 

345. Keanekaragaman wama busana liturgis dimaksudkan untuk 

mengungkapkan secara lahiriah dan berhasil guna ciri khas misteri iman yang 

dirayakan; dalam kerangka tahun liturgi, kebhinnekaan wama busana liturgis juga 

dimaksudkan untuk mengungkapkan makna tahap-tahap perkembangan dalam 

kehidupan kristen. 

346. Wama-wama busana liturgis hendaknya digunakan menu rut kebiasaan 

yang sampai sekarang berlaku, yaitu: 

a. Wama putih digunakan dalam Ibadat Harian dan Misa pad a Masa Paskah dan 

Natal, pada perayaan-perayaan Tuhan Yesus (kecuali peringatan sengsara-Nya); 

begitu pula pada Pesta Santa Perawan Maria, para malaikat, para kudus yang bukan 

martir, pad a Hari Raya Semua Orang Kudus (1 November) dan Kelahiran Santo 

Yohanes Pembaptis (24 Juni), pada Pesta Santo Yohanes Pengarang Injil (27 

Desember), Pesta Takhta Santo Petrus Rasul (22 Februari) dan Pesta Bertobatnya 

Santo Paulus Rasul (25 Januari). 

b. Wama merah digunakan pad a hari Minggu Palma memperingati Sengsara 

Tuhan dan pada hari Jumat Agung; pad a hari Minggu Pentakosta, dalam perayaan

perayaan Sengsara Tuhan, pada pesta para rasul dan pengarang Injil, dan pad a 

perayaan-perayaan para martir. 

c. Wama hijau digunakan dalam Ibadat Harian dan Misa selama Masa Biasa 

sepanjang tahun. 

d. Wama ungu digunakan dalam Masa Adven dan Prapaskah. Tetapi dapat juga 

digunakan dalam Ibadat Harian dan Misa arwah. 
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e. Warna hitam dapat digunakan, kalau memang sudah biasa, dalam Misa 

arwah. 

f. Warna jingga dapat digunakan, kalau memang sudah biasa, pada hari 

Minggu Gaudete (Minggu Adven III) dan hari Minggu Laetare (Minggu Prapaskah IV). 

Konferensi Uskup dapat menentukan perubahan-perubahan yanglebih serasi 

dengan keperluan dan kekhasan bangsa setempat. Penyerasian-penyerasian itu 

hendaknya diberitahukan kepada Takhta Apostolik. 

347. Dalam perayaan Misa Ritual digunakan warna liturgi yang ditentukan untuk 

perayaan yang bersangkutan, atau putih, atau warna pesta; dalam Misa untuk 

pelbagai keperluan digunakan warna liturgi yang sesuai dengan hari atau masa 

liturgi yang bersangkutan, atau dengan warna ungu bila perayaan bertema tobat 

seperti misalnya Misa di masa perang atau pertikaian, Misa di masa kelaparan, Misa 

untuk mohon pengampunan dosa; Misa Votif dirayakan dengan warna yang cocok 

dengan tema Misa yang bersangkutan, atau boleh juga dengan warna hari/masa 

liturgi yang bersangkutan. 

V. Hal-hal Lain 

348. Perabot-perabot lain yang digunakan dalam liturgi atau dipakai dalam 

gedung gerejahendaknya selalu pantas dan sesuai dengan tujuannya masing

masing. Ini juga berlaku untuk bejana kudus dan busana liturgis yang bahan 

khususnya sudah dijelaskan di atas.159 

349. Buktl-btlku Iitur€Jis, kRususnyaKitab Injil (Evange/iarium) dan Bl!ku Bacaan 

Misa (Lectionarium) yang dimaksudkan untuk pewartaan sabda Allah, harus 

diperhatikan secara saksama, karena merupakan tanda dan simbol alam surgawi. 
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Maka, buku-buku seperti itu harus sungguh bermutu, anggun, dan indah, serta 

mendapat penghormatan khusus. 

350. Oi samping itu, barang-barang yang langsung terkait dengan altar dan 

perayaan Ekaristi, misalnya salib altar dan salib perarakan, hendaknya sungguh 

diperhatikan. 

351 . Juga, untuk hal-hal yang kurang penting pun hendaknya diusahakan agar 

memiliki mutu seni, yang memadukan kesederhanaan yang anggun dengan 

keindahan. 
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LAMPlRAN2 

PESYARATAN INSTALASI PENANGKAL PETIR pada BANGONAN 

Dikutip dari Juwana (2005;170-172) Panduan Sistem Bangunan Tinggi untuk Para 

Arsitek dan Praktisi Bangunan. 

*(Tulisan cetak merah atau miring merupakan angka terpakai dalam perhitungan perkiraan bahaya 

petir pada bangunan Gereja yang dirancang). 

Tabel R (Perkiraan Bahaya Petir) 

Nilai R Perkiraan Biaya Pengamanan 

< 11 Diabaikan Tidak perlu 

= 11 Keeil Tidak perlu 

= 12 Sedang Agak dianjurkan 

= 13 Agakbesar Dianjurkan 

= 14 Besar Sangat dianjurkan 

> 14 Sangatbesar Sangatperlu 

Tabel A (Macam Struktur Bangunan) 

Penggunaan dan isi Nilai Indeks 

Bangunan biasa yang tak perlu diamankan, baik bangunan maupun 
-10 

isinya 

Bangunan dan isinya jarang dipergunakan, seperti dangau di tengah 
0 

sawah, gudang, menara, atau tiang mental 

Bangunan yang berisi peralatan sehari-hari atau tempat tinggal orang, 

seperti rumah tinggal rumah tangga, toko, pabrik keeil, tenda, atau 1 

stasiun KA. 

Bangunan atau isinya eukup penting, seperti menara air, tenda yang 

berisi eukup banyak orang tinggal, toko barang-barang berharga, kantor, 2 

-ataupabrik, gedung pemedntah, tiang atcw m~na~ non-r:ne~al: __ 
-

Bangunan yang berisi banyak sekali orang, seperti bioskop, Mesjid, 
3 

Gereja, seko/ah, atau monument bersejarah yang penting 

Instalasi gas, minyak atau ben sin, atau rumah sa kit 5 

Bangunan yang mudah meledak 15 
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Tabel B (Konstruksi Bangunan) 

Konstruksi Bangunan Nilai Indeks 

Seluruh bangunan terbuat dari logam (mudah menyalurkan Iistrik) 0 

Bangunan dengan konstruksi beton bertulang, atau rangka besi dengan 
1 

atap logam 

Bangunan dengan konstruksi beton bertulang kerangka besi dan atap 
2 

bukan logam. Bangunan kayu dengan atap bukan logam 

Bangunan kayu dengan atap bukan logam 3 

Tabel C (tinggi bangunan) 

Tinggi Bangunan Nilai Indeks 

Sampai dengan 6 meter 0 

Sampai dengan 12 meter 2 

Sampai dengan 17 meter 3 

Sampai dengan 25 meter 4 

Sampai dengan 35 meter 5 

Sampai dengan 50 meter 6 

Sampai dengan 70 meter 7 

Sampai dengan 100 meter 8 

Sampai dengan 140 meter 9 

Sampai dengan 200 meter 10 

Tabel 0 (Situasi Bangunan) 

Situasi Bangunan Nilai Indeks 

Di tanah datar pada semua ketinggian 0 

Oi kaki bukit sampai tiga perempat tinggi bukit atau di pegunungan 
1 

sampai ketinggian 1000m 

Oi puncak gunung atau pegunungan dengan ketinggian lebih dari 100 
2 

meter 
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Tabel E (pengaruh kilat) 
f\.a.,,; J;.-... o~~ 

Han-Gurun per Ian un . , ....... 
-

2 0 

4 1 
-

8 2 
<f. 

16 3 

32 4 
0 

64 5 

128 6 

256 7 
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LAMPIRAN 3 

" 1 TABEL UTILISATION FA CTOR PERHITUNGAN PENCAHAYAAN BUATAN 

Dikutip dari Kumpulan Bahan Kuliah dan Buku Ke~a Perancangan Teknologi dan 

Sistem Bangunan III, semester III, lampiran 4 Utilisation Factor (UF) hal 108, oleh 

Moediartianto, ST, M.Sc dan Ir. Ayub Listriadi, M.Sc. 
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