
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

introito 
Sal. 12, 6 

O  Ginoo, sa Imong mahigugmaong-kalolot misalig ako: ang akong kasingkasing 
nalipay sa Imong kaluwasan: magaawit ako sa Ginoo, tungod kay gitagaan Niya 

ako ug maayong mga butang. Sal. 12, 1. Hangtud anus-a ba, O Ginoo, hikalimtan Mo 
ako sa walay katapusan? Hangtud anus-a ba igalikay Mo ang Imong nawong gikan ka-
nako? Himaya sa Amahan. 
 

colecta 

O  Dios nga kabaskug sa mga nagalaum Kanimo, mahinangopnon Kang umabut 
sa among pangaliya: ug sanglit kung Ikaw wala, walay mamugna ang kahuyang 

nga himalatyon, itugot ang hinabang sa Imong gracia: aron diha sa pagtuman sa 
Imong mga kasugoan, gumikan sa among kabubut-on ug binuhatan kami Imo un-
tang kahimut-an. Tungod ni Jesucristo nga among Ginoo, Imong Anak: nga buhi ug 
nagahari uban Kanimo diha sa kahiusa sa Espíritu Santo. 
 

Pagbasa gikan sa sulan ni San Juan Apóstol. 
1 Jn. 4, 8–21 

M ga hinigugma uyamut: Ang Dios gugma. Ang gugma sa Dios gipadayag dinhi 
kanato pinaagi niini: gipadala sa Dios ang iyang bugtong nga Anak nganhi sa 

kalibutan, aron kita mabuhi pinaagi Kaniya. Niini ania ang gugma, dili nga kita nahi-
gugma sa Dios kundili nga Siya mao una ang nahigugma kanato ug nagpadala sa 
iyang Anak nga halad pasighiuli alang sa atong mga sala. Mga hinigugma uyamut, kay 
ang Dios nahigugma man kanato sa ingon niana, nan, kinahanglan kita usab maghi-
gugmaay ang usa sa usa. Wala pa gayuy tawo nga nakakita sa Dios. Kun kita maghigug-
maay ang usa sa usa, ang Dios magapabilin kanato, ug ang Iyang gugma nahingpit 
dinhi kanato. Mahibaloan nato nga kita nagapabilin diha Kaniya ug Siya dinhi kana-
to pinaagi niini: tungod kay kita Iya mang gihatagan sa Iyang kaugalingong Espiritu. 
Ug kita nakakita ug magapanghimatuod nga ang Amahan mao ang nagpadala sa 
Iyang Anak ingon nga Manluluwas alang sa kalibutan. Bisan kinsa nga magasugid nga 
si Jesús mao ang Anak sa Dios, ang Dios magapabilin Kaniya, ug siya magapabilin sa 
Dios. Ug tungod niini kita nahibalo ug nagatoo sa gugma nga ginabatonan sa Dios 
alang kanato. Ang Dios gugma, ug ang nagapabilin sa gugma, nagapabilin sa Dios; ug 
ang Dios nagapabilin diha kaniya. Niini gihingpit ang gugma dinhi kanato, aron kita 
may pagsalig unya sa adlaw sa paghukom, sanglit maingon nga mao Siya, mao man 
usab kita dinhi sa kalibutan. Ang kahadlok wala diha sa gugma, hinunoa ang hingpit 
nga gugma nagahingilin sa kahadlok, kay ang kahadlok may kalabutan sa silot. Ug 
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siya nga may kahadlok wala pa mahingpit diha sa gugma. Kita nagahigugma, tungod 
kay Siya mao man ang unang nahigugma kanato. Kun adunay magaingon: Ako na-
gahigugma sa Dios, apan nagadumot sa iyang igsoon, nan, kini siya bakakon. Kay siya 
nga wala maghigugma sa iyang igsoon nga iya rang makita, dili gayud makahimo sa 
paghigugma sa Dios nga wala niya makita. Ug gikan Kaniya nabatonan ta kining 
maong sugo: nga ang nagahigugma sa Dios kinahanglan magahigugma sa iyang igso-
on usab. 
 

gradual 
Sal. 40, 5, 2 

 Ako miingon: O Ginoo, malooy Ka kanako: ayohon Mo ang akong kalag; kay na-
kasala ako batok Kanimo. v. Bulahan siya nga nagapalandong sa nanginahanglan ug 
sa kabus: ang Ginoo magaluwas kaniya sa adlaw sa kadautan. 
 Aleluya, aleluya. v. Sal. 5, 2. Patalinghugi ang akong mga pulong, O Ginoo; 
tulutimbanga ang akong pagsangpit. Aleluya. 
 

Pagpadayon sa santos nga Evangelio sumala ni San Lucas. 
Luc. 6, 36–42 

N iadtong panahona: Miingon sa Jesús sa Iyang mga tinun-an: Magmaloloy-on 
kamo, maingon nga maloloy-on man ang inyong Amahan. Ayaw kamo pagpang-

hukom sa uban, ug kamo dili nila pagahukman; ayaw ninyo sila pagpakasad-a, ug ka-
mo dili nila pagapakasad-on; pagpasaylo, ug pagapasayloon kamo. Panghatag kamo, 
ug kamo pagahatagan; ang takus nga pinaugdo, dinasok ug tinantan, ug magaawas, 
igabutang ra unya diha sa inyong sabakan. Kay ang takus nga inyong igahatag mao 
usab unya ang takus nga inyong pagadawaton. Ug sila Iya usab nga gisuginlan niining 
usa ka sambingay: Makahimo ba gud ang usa ka buta sa pagguyod sa laing buta? Dili 
ba mangahulog silang duha ngadto sa gahong? Ang tinun-an dili labaw sa iyang mag-
tutudlo, apan ang matag usa nga katudloan sa hingpit mahisama sa iyang magtutud-
lo. Nganong tan-awon mo man ang puling nga anaa sa mata sa imong igsoon, ug wala 
hinoon nimo tagda ang lag-it nga anaa sa kaugalingon mong mata? Ug unsaon mo 
man sa pagpakaingon sa imong igsoon: Igsoon, ambi, kuhiton ko kanang puling 
gikan sa imong mata, nga dili ka man gani makakita sa lag-it nga anaa sa kaugalingon 
mong mata? Maut! Kuhaa una ang lag-it nga anaa sa kaugalingon mong mata, ug un-
ya makakita ka na pag-ayo sa pagkuhit sa puling gikan sa mata sa imong igsoon.  
 

ofertorio 
Sal. 5, 3–4 

 Pamatia ang tingog sa akong pangamuyo, O Hari ko ug Dios ko: kay Kanimo na-
gaampo ako, O Ginoo. 
 

secreta 

A ng among mga halad, nagapangamuyo kami, O Ginoo, nga kanimo gipahinu-
ngod dawaton Mo unta nga nahimuot: ug sa kanunay itugot kanamo nga kini 

sila mahimong panabang. Tungod ni Jesucristo nga among Ginoo, Imong Anak: nga 
buhi ug nagahari uban Kanimo diha sa kahiusa sa Espíritu Santo. 
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comunión 
Sal. 9, 2–3 

 Igapakita ko ang tanan Nimong mga buhat nga katingalahan: magasadya ako ug 
magakalipay ako diha Kanimo: magaawit ako sa pagdayeg sa Imong Ngalan, O ha-
langdon uyamut. 
 

poscomunión 

I tugot, nagapangamuyo kami, O Ginoo, nga kami nga nahupong sa maingon 
kadaghang mga halad, makaangkon unta sa mga gasa sa kaluwasan, ug dili gayud 

unta kami mag-undang sa Imong pagdayeg. Tungod ni Jesucristo nga among Ginoo, 
Imong Anak: nga buhi ug nagahari uban Kanimo diha sa kahiusa sa Espíritu Santo. 
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