
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

introito 
Sal. 32, 11, 19 

A ng mga hunahuna sa Iyang Kasingkasing ngadto sa tanang mga kaliwatan: aron 
sa pagluwas sa ilang kalag gikan sa kamatayon, ug aron sa pagpakaon kanila sa 

panahon sa gutom. Sal. 32, 1. Managkalipay kamo sa Ginoo, O kamong mga mata-
rung: kay sa mga matul-id matahum ang pagdayeg. Himaya sa Amahan. 
 

colecta 

O  Dios, nga kanamo, diha sa Kasingkasing sa Imong Anak, nga gisamdan tungod 
sa among mga kasal-anan, maluloton Kang nagatakus sa paghatag sa walay pag-

hubas nga mga bahandi sa pagpangga: itugot, nagapangamuyo kami; aron, samtang 
nagahalad kami Kaniya sa maunongong pag-alagad sa among pagtahud, mapakita un-
ta usab namo ang buluhaton sa takus nga igo ug haum nga paghiuli. Tungod. 
 

Pagbasa gikan sa sulat ni San Pablo Apóstol ngadto sa mga taga-Efeso. 
Ef. 3, 8–19 

M ga kaigsoonan: Ako, bisan tuod iwit sa tanang mga balaan, gihatagan sa 
maong gracia aron igawali ko ngadto sa mga Gentil ang dili matugkad nga 

mga bahandi ni Cristo, ug aron igapahayag ngadto sa tanang tawo kun unsa ang la-
raw sa tinago nga sulod sa mga katuigan gililong sa Dios nga Mao ang nagbuhat sa 
tanang mga butang; aron nga pinaagi sa Iglesia ang nagkadaiyang kinaadman sa Dios 
ikapahibalo karon ngadto sa mga punoan ug mga kagamhanan diha sa mga langit-
nong dapit, sumala sa walay katapusang tuyo nga Iyang natuman diha kang Cristo 
Jesus nga atong Ginoo, nga diha Kaniya nakabaton kitag kaisug ug pagsalig sa pag-
duol sa Dios pinaagi sa atong pagtoo Kaniya. Tungod niining maong katarungan, ako 
magaluhod sa atubangan sa Amahan ni Jesucristo nga atong Ginoo, gikan kinsa naga-
dawat ug ngalan ang tanang pagkaamahan sa langit ug sa yuta, aron nga sumala sa 
kadagaya sa Iyang himaya, itugot unta Niya aron malig-onan kamo sa gahum pinaagi 
sa Iyang Espíritu diha sa kinasuloran sa inyong pagkatawo, ug aron si Cristo magapu-
yo diha sa inyong mga kasingkasing pinaagi sa pagtoo; aron kamo, ingon nga mga 
pinagamut ug pinasukad diha sa gugma, makabaton ug gahum sa pagsabut uban sa 
tanang mga balaan, kon unsa ang gilapdon ug ang gitas-on ug ang kahabugon ug 
ang giladmon: ug sa pag-ila sa gugma ni Cristo nga nagalabaw sa tanang kinaadman 
aron mapuno kamo sa bug-os nga kahupnganan sa Dios. 
 

gradual 
Sal. 24, 8–9 

 Matam-is ug matul-id ang Ginoo: tungod niini hatagan Niya ug balaod ang mga 
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masalaypon diha sa dalan. v. Magtultul Siya sa mga malumo diha sa paghukom, tud-
loan Niya ang mga maaghop sa Iyang mga kadalanan. 
 
 Aleluya, aleluya. v. Mat. 11, 29. Isangon ninyo ang Akong yugo diha kaninyo, ug 
pagtuon kamo gikan Kanako; kay Ako maaghop ug mapaubsanon sa Kasingkasing, 
ug makakaplag kamog pahulay alang sa inyong mga kalag. Aleluya.  
 

Pagpadayon sa santos nga Evangelio sumala ni San Juan. 
Jn. 19, 31–37 

N iadtong panahona: Ang mga Judío, tungod kay kadto adlaw man sa Pangan-
dam, ug aron ang mga lawas dili magpabilin sa krus sa adlaw nga igpapahulay 

(kay kadtong adlawa nga igpapahulay daku man nga adlaw), mihangyo kang Pilato 
nga balibalion ang ilang mga bitiis us sila ipakuha. Busa nangadto ang mga sundalo 
ug ilang gibalibali ang mga bitiis sa nahauna ug sa ikaduha nga gipanaglansang sa 
krus uban Kaniya. Apan sa diha na sila kang Jesús, ug ilang nakita nga Siya patay na, 
wala na lang nila balia ang Iyang mga bitiis; hinunoa, usa sa mga sundalo midughang 
ug bangkaw sa Iyang kilid, ug gilayon dihay miagay nga dugo ug tubig. Ug siya nga 
nakakita niini nagahimog panghimatuod: ang iyang panghimatuod tinuod. Ug siya 
nahibalo nga siya nagasugilon sa tinuod, aron kamo usab managpanoo. Kay kining 
mga butanga nahitabo aron matuman ang Kasulatan nga nagaingon: Dili ka magaba-
li ug bukog gikan Kaniya. Ug usab ang laing Kasulatan nagaingon: Ilang pagatan-awon 
Siya nga ilang gidughang.  
 

ofertorio 
Sal. 68, 21  

 Pagkaulaw ang gidahum sa Akong Kasingkasing, ug ang kasubo: ug Ako milahu-
tay, si kinsay makahimo pakig-ambit duyog Kanako sa Akong kasakit, ug walay mausa; 
Ako nangita ug magalipay Kanako, apan wala Akoy hingkaplagan. 
 

secreta 

S ud-onga, nagapangamuyo kami, ang dili mahubit nga gugma sa Kasingkasing sa 
pinalangga Mong Anak: ug ang ginahalad namo mahimo untang gasang nadawat 

alang Kanimo ug paghinulsol sa among mga kasaypanan. Tungod ni Jesucristo. 
 

comunión 
Jn. 19, 34 

 Usa sa mga sundalo midughang ug bangkaw sa Iyang kilid, ug gilayon dihay mia-
gay nga dugo ug tubig. 
  

poscomunión 

M agahatag unta kanamo, O Ginoong Jesús, ug balaanong kadasig, ang Imong 
mga balaang misterio: nga pinaagi sa maong kadasig, dihang nakalawat na na-

mo ang katahum sa matam-is uyamut Mong Kasingkasing; makat-onan unta namo ang 
pagsalikway sa mga butang nga kalibutanhon, ug ang paghigugma sa mga butang nga 
langitnon: Ikaw nga buhi ug nagahari. 
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