
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

introito 
Kal. 1, 7 

A ng Espíritu sa Dios nagpuno sa tibuok kalibotan, aleluya: ug siya nga naghug-
pong sa tanang butang nasayod sa matag pulong nga litokon, aleluya, aleluya, 

aleluya. Sal. 67, 2. Motindog unta ang Dios, pagapatlaagon unta ang Iyang mga kaa-
way; mangalagiw usab unta gikan sa Iyang atubangan kadtong nanagdumot Kaniya. 
Himaya sa Amahan. 
 

colecta 

O  Dios, nga karong adlawa nagatudlo sa mga kasingkasing sa mga tumutoo pina-
agi sa paglamdag sa Espíritu Santo; itugot nga sa maong Espíritu makakat-on 

kami sa mga matarong nga butang; ug sa kanunay makapahimulos kami sa Iyang pag-
hupay. Tungod ni Jesucristo nga among Ginoo, … diha sa kahiusa sa maong Espíritu 
Santo. 
 

Pagbasa gika sa mga Buhat sa mga Apóstoles. 
Buh. 2, 1–11 

S a pag-abut na sa adlaw sa Pentecostes, ang tanan mga tinun-an nagkatigum sa 
usa ka dapit. Ug sa kalit may miabut nga dahunog gikan sa langit ingon sa huros 

sa makusog nga hangin, ug kini mipuno sa tibuok balay diin didto sila nanaglingkod. 
Ug dihay mipakita kanila nga mga dila nga daw kalayo, nga nagtinagsaay sa pagpa-
tong sa ibabaw sa matag usa kanila. Ug silang tanan napuno sa Espíritu Santo ug mi-
sugod sila sa pagsulti sa nagkalainlaing mga pinulongan, sumala sa ipalitok kanila sa 
Espíritu. Ug didto sa Jerusalén may nanagpuyo nga mga Judío, mga tawong masim-
bahon gikan sa tanang kanasuran ubos sa langit. Ug sa nabanha na, ang kadaghanan 
nanagpanugok ug sila nangalibog kay ang matag usa nakadungog man sa mga após-
toles nga naglitok sa pinulongan sa matag usa nga nakadungog. Ug sila nahingangha 
ug nahibulong, nga nanag-ingon, Tan-awa ra, dili ba mga taga-Galilea man kini si-
lang tanan nga nanagpanulti? Ug naunsa ba nga ang tagsatagsa kanato nakadungog 
man kanila nga nagasulti sa atong matag kaugalingong pinulongan nga natawhan? 
Kitang mga taga-Partia, ug mga taga-Media, ug mga taga-Elam, mga molupyo sa Me-
sopotamia, Judea ug Capadocia, Ponto ug Asia, Frigia ug Pan<lia, Egipto ug sa kayu-
taan sa Libia nga sakop sa Cirene, ug mga dumuluong gikan sa Roma, mga Judío ug 
mga kinabig, mga taga-Creta ug mga taga-Arabia—kitang tanan pinaagi sa atong ma-
tag kaugalingong mga sinultihan nakadungog kanila nga nagasugilon mahitungod sa 
kahibulongang mga buhat sa Dios. 
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 Aleluya, aleluya. v. Sal. 103, 30. Ipadala ang Imong Espíritu, ug mamahimo sila; ug 
Imong mabag-o ang nawong sa yuta. Aleluya. v. Umari Ka, O Espíritu Santo, pun-a 
ang mga kasingkasing sa mga nagatoo Kanimo; ug diha kanila pasigaa ang kalayo sa 
Imong gugma. 
 

secuencia 
[Rabano Mauro] 

 Umari Ka, O Espíritu Santo, 
Ug ipadala gikan sa langit 
Ang bidlisiw sa Imong kahayag. 
 Umari Ka, O Amahan sa mga kabus, 
Umari Ka, O Maghahatag sa mga gasa, 
Umari Ka, O Lamdag sa mga kasingkasing. 
 O halangdon uyamut nga Maghuhupay, 
Mahinangop nga dumuduaw sa kalag, 
Matam-is nga pabugnaw. 
 O pahulay sa pamudlay, 
O kabugnaw sa kainit, 
O kalipay sa kasubo. 
 O balaan uyamut nga kahayag, 
Pun-a ang kinahiladman sa kasingkasing 
Sa mga nagatoo Kanimo. 
 Kung wala ang Imong espíritu, 
Walay aduna usab ang tawo. 
Walay bisan usa nga maayo. 
 Hugasi kadtong mahugaw, 
Bisbisi kadtong mauga, 
Ayoha kadtong samdan. 
 Bawoga kadtong magahi, 
Inita kadtong mabugnaw, 
Tul-ira kadtong masinupakon. 
 Hatagi ang mga nagatoo Kanimo, 
Ang mga nagasalig Kanimo, 
Sa pipitong mga gasa. 
 Hatagi sa kapuslanan sa kaligdong, 
Hatagi sa kalamposan sa kaluwasan, 
Hatagi sa walay kinutubang kalipay. 
 Amen. Aleluya. 

 
Pagpadayon sa santos nga Evangelio sumala ni San Juan. 

Jn. 14, 23–31 

N iadtong panahona: Miingon si Jesús sa Iyang mga tinun-an: Kon kinsa ang na-
higugma Kanako, iyang pagabantayan ang Akong pulong, ug ang Akong Ama-

han mahigugma kaniya, ug moanha Kami kaniya ug anha Kami mopuyo diha kaniya. 
Ang wala mahigugma Kanako dili magabantay sa Akong mga pulong; ug ang pulong 
nga inyong nadungog dili Akong kaugalingon, kondili Iya sa Amahan nga mao ang 
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nagpadala Kanako. Kining mga butanga gisulti Ko kaninyo samtang ania pa Ako 
uban kaninyo. Apan ang Manlalaban, ang Espíritu Santo, nga sa Akong Ngalan iga-
padala sa Amahan, Siya mao ang magatudlo kaninyo sa tanang butang, ug magapahi-
numdom kaninyo sa tanan nga Akong gikasulti kaninyo. Kaninyo ibilin Ko ang kali-
naw; kaninyo ihatag Ko ang akong kalinaw. Hatagan Ko kamo niini dili sama sa hi-
natagan sa kalibutan. Kinahanglan dili magkaguol ang inyong kasingkasing, ni mag-
talaw. Nakadungog kamo Kanako nga nag-ingon kaninyo, Ako moadto, apan moba-
lik ra Ako kaninyo. Kon kamo nahigugma pa Kanako, igakalipay unta ninyo nga Ako 
moadto sa Amahan, kay ang Amahan labaw pa man Kanako. Ug karon gisultihan Ko 
kamo sa wala pa kini mahitabo, aron nga kon kini mahitabo na, managpanoo kamo. 
Dili na Ako magdaghan pa ug sulti kaninyo, kay moabut na ang punoan niining kali-
butana. Siya wala hinooy labut Kanako, apan magabuhat Ako sumala sa gisugo Kana-
ko sa Amahan, aron masayud ang kalibutan nga Ako nahigugma sa Amahan.  
 

ofertorio 
Sal. 67, 29–30 

 Palig-ona, O Dios, kadtong Imong gibuhat alang kanamo: tungod sa Imong tem-
plo didto sa Jerusalén, ang mga hari managdala ug mga gasa nganha Kanimo, alelu-
ya. 
 

secreta 

B alaana, nagapangamuyo kami, O Ginoo, ang mga gasa nga gihalad: ug hinloi 
ang among mga kasingkasing pinaagi sa paglamdag sa Espíritu Santo. Tungod 

ni Jesucristo nga among Ginoo, … diha sa kahiusa sa maong Espíritu Santo. 
 

comunión 
Buh. 2, 2, 4 

 Sa kalit may miabut nga dahunog gikan sa langit ingon sa huros sa makusog nga 
hangin, didto diin didto sila nanaglingkod: ug silang tanan napuno sa Espíritu Santo 
ug misugilon sa mga kahibulongang mga buhat sa Dios, aleluya, aleluya. 
  

poscomunión 

H inloan unta, O Ginoo, sa paghunob sa Espíritu Santo ang among mga kasing-
kasing: ug kini sila magmabungahon unta sa pasulod nga pagwisik sa Iyang ya-

mog. Tungod ni Jesucristo nga among Ginoo, … diha sa kahiusa sa maong Espíritu 
Santo. 
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