
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

introito 
Sal. 80, 17 

S iya nagpakaon kanila sa labing matambok sa trigo, aleluya: ug sa dugos nga gikan 
sa bato gitagbaw Niya sila, aleluya, aleluya, aleluya. Sal. 80, 2. Pag-awit sa makusog 

ngadto sa Dios nga atong kusog: Sa Dios ni Jacob managsinggit kamo ug usa ka ka-
gahub sa kalipay. Himaya sa Amahan. 
 

colecta 

O  Dios, nga ubos nianang katingalahang Sacramento gibinlan Mo kami ug han-
dumanan sa Imong Kasakit: tugoti, nagapangamuyo kami, nga sa ingon paga-

simbahon namo ang balaang mga misterio sa Imong Lawas ug Dugo; aron sa kanu-
nay dinhi kanamo mabaton namo ang bunga sa Imong pagpanubos: Ikaw nga buhi. 
 

Pagbasa gikan sa sulat ni San Pablo Apóstol ngadto sa mga taga-Corinto. 
1 Cor. 11, 23–29 

M ga kaigsoonan: Kay gikan sa Ginoo nadawat ko ang gikahatag ko usab kanin-
yo, nga ang Ginoong Jesús, sa gabii sa pagbudhi Kaniya, mikuhag tinapay, ug 

sa nakapasalamat na Siya, kini Iyang gipikaspikas, ug miingon Siya: Kini mao ang 
Akong lawas nga gipikaspikas alang kaninyo. Buhata ninyo kini sa paghandum Kana-
ko. Sa maong paagi usab, tapus sa panihapon, ang kalis gikuha niya nga miingon: Ki-
ni mao ang kalis sa bag-ong pakigsaad diha sa Akong dugo. Buhata ninyo kini, sa ma-
tag inom ninyo niini, sa paghandum Kanako. Kay sa matag kaon ninyo niining ti-
napay ug matag inom ninyo niining kalis, ginasangyaw ninyo ang kamatayon sa Gi-
noo hangtud sa iyang pag-anhi. Busa, bisan kinsa nga magakaon sa tinapay ug magai-
nom sa kalis sa Ginoo sa paagi nga dili takus, makasala batok sa lawas ug dugo sa Gi-
noo. Apan ipasusi sa matag usa ka tawo ang iyang kaugalingon, ug unya pakan-a siya 
sa tinapay ug paimna siya sa kalis. Kay bisan kinsa nga magakaon ug magainom sa 
walay pagpakaila sa lawas sa Ginoo, nagakaon ug nagainom siya sa hukom sa silot 
alang sa iyang kaugalingon. 
 

gradual 
Sal. 144, 15–16 

 Ang mga mata sa ngatanan nagahulat Kanimo, O Ginoo: ug ginahatagan Mo sila 
sa ilang makaon sa nahaum nga panahon. v. Imong ginabuklad ang Imong kamot: 
ug ginatagbaw Mo ang tinguha sa tagsatagsa ka butang nga buhi. 
 Aleluya, aleluya. v. Jn. 6, 56–57. Ang Akong unod tinuod nga kalan-on ug ang 
Akong dugo tinuod nga ilimnon: siya nga mokaon sa Akong unod ug moinom sa 
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Akong dugo magapuyo sa sulod Nako, ug Ako sa sulod niya. 
 

secuencia 
Santo Tomás de Aquino 

 Dayega, O Sión, ang Manluluwas, 
Dayega ang Mag-aagak ug Magbalantay, 
Diha sa mga awit ug mga dalit. 
 Kutub sa mahimo paningkamoti 
Tungod kay kini labaw pa sa tanang pagdayeg, 
Ug sa pagdayeg, ikaw dili pa gayud mag-igo. 
 Mao kini ang diwa sa hamiling pagdayeg: 
Ang tinapay nga buhi ug nagahatag kinabuhi 
Karong adlawa ginapasundayag. 
 Tinapay nga sa talad sa balaang panihapon 
Wala panagan-i paghatag 
Alang sa pundok sa napulogduha ka magsoon. 
 Magmahingpit unta ang pagdayeg, magmananoy unta, 
Magmasadya unta, magmaligdong unta 
Ang kalipay sa hunahuna. 
 Kay ang balaanong adlaw ginasaulog, 
Nga karon ginahandum ang kinaunhang 
Pagtukod niining talara. 
 Dinhi niining talad sa bag-ong Hari 
Ginatapus ang daang Pagsaylo 
Sa bag-ong Pagsaylo sa bag-ong balaod. 
 Ginatapus sa kabag-ohan ang kakaraanan, 
Gihinginlan sa kamatuoran ang kangitngit 
Giwagtang sa kahayag ang kagabhion. 
 Ang gihimo ni Cristo didto sa panihapon 
Kini gipasabot Niya nga pagabuhaton 
Alang sa paghandum Kaniya. 
 Minatuto sa balaang mga lagda, 
Ginaconsagrar nato ang tinapay, ang alak  
Maingon ug halad alang sa kaluwasan. 
 Ang katudloan ginahatag sa mga Kristiyanos 
Nga ang tinapay nahimog unod. 
Ug ang alak nahimog dugo. 
 Ang wala nimo matuhop, ang wala nimo makita, 
Kini ginasuta sa mainitong pagtoo, 
Gawas sa naundang han-ay sa mga butang. 
 Ubos sa nagkadaiyang matang 
Nga diha lamang sa timaan, ug wala sa kinaiyahan, 
Nagatago ang mga butang nga labing katingalahan. 
 Unod ang kalan-on, dugo ang ilimnon: 
Apan bug-os si Cristo nga nagapabilin 
Ubos sa duruha ka matang. 
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 Alang sa nagakalawat Siya wala makawang, 
Wala mabungkag, wala makulang, 
Hinunoa tibuok Siya nga ginadawat. 
 Nagakalawat ang usa, nagakalawat ang usa ka libo: 
Kung unsa ang ginadawat sa usa ka libo, mao usab ang ginadawat sa usa ra: 
Apan ang gidawat wala gayud mahurot. 
 Nagakalawat ang mga maayo, nagakalawat ang mga dautan, 
Hinunoa sa sangpotanan da sila magligas, 
Kinabuhi kaha o kamatayon. 
 Kamatayon sa mga dautan, kinabuhi sa mga maayo: 
Tan-awa ra kung unsa gayud kalahi ang napupo 
Sa susamang pagkalawat. 
 Sa katapusan, tapus mapikas ang sacramento, 
Ayaw pagpanuko, hinunoa magdumdum ka, 
Kung giunsa pagbaton niining anaa lamang sa bahin 
Kadtong aduna sa bug-os nga katibuk-an. 
 Walay panagbulag sa kinaiyahan nga nagakahitabo: 
Panagpikas lamang sa tinapay ang ginahimo: 
Diin ang kahimtang ug ang pamarog 
Sa gitimaan wala gayud makunhod. 
 Tan-awa: ang tinapay sa mga Ángeles 
Nahimong kalan-on sa mga nagalakat: 
Ang tinapay gayud sa mga anak 
Dili angay ibahog sa mga iro. 
 Diha sa mga pag-anggid kini ginapaila: 
Sa dihang si Isaac ginaula; 
Sa dihang ang carnero ginapili alang sa Pagsaylo ; 
Sa dihang ang maná ginahatag sa mga katigulangan. 
 O maayong Magbalantay, O matuod nga tinapay, 
O Jesús, kaloy-an Mo kami: 
Pakan-a kami, panalipdi kami, 
Himoa kami nga makakita sa kabulahanan 
Sa yuta sa mga buhi. 
 Ikaw nga nagakasabot ug nagahimo sa tanan: 
Nga nagapakaon kanamong mga himalatyon dinhi: 
Himoa kami didtong takus makigsalo Kanimo, 
Mga isigkamanununod ug mga isigkaabyan 
Sa mga molupyong balaan sa langit. 
 Amén. Aleluya. 

 
Pagpadayon sa santos ng Evangelio sumala ni San Juan. 

Jn. 6, 55–59 

N iadtong panahona: Miingon si Jesús sa pundok sa mga Judío: Ang Akong 
unod tinuod nga kalan-on ug ang Akong dugo tinuod nga ilimnon. Siya nga 

mokaon sa Akong unod ug moinom sa Akong dugo magapuyo sa sulod Nako, ug Ako 
sa sulod niya. Maingon nga ang buhing Amahan nagpadala Kanako, ug Ako nabuhi 
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tungod sa Amahan, maingon man usab niana, siya nga mokaon Kanako mabuhi tu-
ngod Kanako. Mao kini ang tinapay nga nanaug gikan sa langit, dili ingon niadtong 
gikaon sa inyong mga ginikanan, nga bisan pa niini nangamatay sila. Siya nga mo-
kaon niining maong tinapay mabuhi sa dayon.  
 

ofertorio 
Lev. 21, 6 

 Ang mga kaparian sa Ginoo ang nagahalad ug incienso ug mga tinapay ngadto 
sa Ginoo: ug busa sila magbalaan sila alang sa ilang Dios, ug dili nila pagabiaybiayon 
ang Iyang Ngalan, aleluya. 
 

secreta 

A ng Imong Iglesia, nagapangamuyo kami, O Ginoo, manggiloloy-on Mong hata-
gan sa mga gasa sa paghiusa ug kalinaw: nga sa tulukibong paagi ginatuga ubos 

sa mga halad nga giula. Tungod ni Jesucristo nga among Ginoo. 
 

comunión 
1 Cor. 11, 26–27 

 Sa matag kaon ninyo niining tinapay ug matag inom ninyo niining kalis, ginasang-
yaw ninyo ang kamatayon sa Ginoo hangtud sa iyang pag-anhi: busa, bisan kinsa nga 
magakaon sa tinapay ug magainom sa kalis sa Ginoo sa paagi nga dili takus, makasala 
batok sa lawas ug dugo sa Ginoo, aleluya. 
  

poscomunión 

H imoa kami, nagapangamuyo kami, O Ginoo, nga malukop sa walay-paglubad 
nga kamabungahon sa Imong kabalaanan: kamabungahon nga ginapaila sa pag-

kalawat niining panahona sa bililhon Mong Lawas ug Dugo: Ikaw nga buhi ug naga-
hari. 
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