
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

introito 
Sal. 17, 19–20 

A ng Ginoo nahimong akong sandiganan, ug gipagawas usab Niya ako ngadto sa 
dapit nga halapad: giluwas Niya ako, kay Siya nahamuot kanako. Sal. 17, 2–3. 

Gihigugma ko Ikaw, O Ginoo nga akong kusog: ang Ginoo mao ang akong bato, ug 
akong kuta, ug ang akong manluluwas. Himaya sa Amahan. 
 

colecta 

O  Ginoo, himoa kaming kanunayng bumaton sa kahadlok maingon man sa pag-
mahal sa Imong balaan nga Ngalan: kay diha sa Imong pagdumala wala pa ga-

yud Ikaw magahikaw kanila nga Imong ginatukod diha sa kalig-on sa Imong pagpang-
ga. Tungod ni Jesucristo nga among Ginoo. 
 

Pagbasa gikan sa sulat ni San Juan Apóstol. 
1 Jn. 3, 13–18 

M ga hinigugma uyamut: Ayaw na kamo kahibulong nga ang kalibutan nagadu-
mot kaninyo. Kita nasayud nga kita nakalabang na gikan sa kamatayon ngadto 

sa kinabuhi, tungod kay kita nagahigugma man sa mga igsoon. Siya nga wala magahi-
gugma nagapabilin pa gihapon sa kamatayon. Ang matag usa nga nagadumot sa 
iyang igsoon, mamumuno; ug kamo nasayud nga ang mamumuno walay kinabuhing 
dayon nga magapabilin diha kaniya. Ug nahibaloan nato ang gugma pinaagi niini: 
kay Siya mihatag man sa Iyang kinabuhi sa pagpakamatay alang kanato; ug kinahang-
lan nga kita usab magahatag sa atong kinabuhi sa pagpakamatay alang sa mga igsoon. 
Apan kon adunay nakapanag-iyag mga butang alang sa panginabuhi dinhi sa kalibu-
tan, ug kini siya makakita sa iyang igsoon nga anaa sa kawalad-on, ug unya magpaga-
hi lamang siya sa iyang kasingkasing, unsaon man sa pagpabilin diha kaniya sa gugma 
sa Dios? Mga anak, kinahanglan maghigugma kita dili lamang pinaagi sa pulong o sa 
sulti, kondili pinaagi sa buhat ug sa tinuoray gayud. 
 

gradual 
Sal. 119, 1–2 

 Sa akong kalisdanan mituaw ako sa Ginoo, ug Iyang gitubag ako. v. Luwasa ang 
akong kalag, O Ginoo, gikan sa mga ngabil nga bakakon, ug gikan sa dila nga malim-
bongon. 
 Aleluya, aleluya. v. Sal. 7, 2. O Ginoo nga akong Dios, diha kanimo milaum 
ako: luwasa ako gikan sa tanan nga mga nagalutos kanako, ug bawion Mo ako. Alelu-
ya. 
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Pagpadayon sa santos nga Evangelio sumala ni San Lucas. 
Luc. 14, 16–24 

N iadtong panahona: Misugid si Jesús sa mga pariseo niining sambingaya: Dihay 
usa ka tawo nga midalit ug dakung kombira, ug daghan ang iyang gidapit. Ug 

sa panahon na sa kombira, ang mga dinapit iyang gipaadtoan sa iyang ulipon ug gi-
ingnan: Umadto na kamo, kay ang tanan andam na. Apan silang tanan nga nanagka-
hiusa misugod sa pagpamalibad. Ang nahauna miingon kaniya: Nakapalit akog uma, 
ug kinahanglan nga adtoon ug tan-awon ko kini; hangyoon ko ikaw nga pasayloa lang 
usa ako. Ug ang usa miingon: Nakapalit akog lima ka pares nga baka, ug moadto ako 
aron sulayan ko sila; hangyoon ko ikaw nga pasayloa lang usa ako. Ug may laing usa 
pa nga miingon: Bag-o lang ako nga nakapangasawa, busa dili ako makaadto. Unya 
ang ulipon mipauli ug gisugilon niya kini sa iyang agalon. Ug uban sa kasuko ang tag-
balay miingon sa iyang ulipon: Dumali ka sa pag-adto sa mga kadalanan ug mga agia-
nan sa lungsod, ug dad-a dinhi ang mga kabus ug ang mga pungkol ug ang mga buta 
ug ang mga piang. Ug unya ang ulipon miingon: Agalon, nahimo ko na ang imong 
gisugo, ngani aduna pay kasudlan. Ang agalon miingon sa ulipon: Umadto ka sa 
kadalanan ug sa kakoralan, ug pugsa ang mga tawo sa pag-anhi dinhi aron mapuno 
kining akong balay. Kay sultihan ko kamo, nga walay bisan usa niadtong mga dinapit 
nga makatilaw sa akong kombira.  
 

ofertorio 
Sal. 6, 5 

 Lumingi Ka, O Ginoo, ug luwasa ang akong kalag: luwason Mo ako tungod sa 
Imong mahigugmaong kalulot. 
 

secreta 

K ining halad, O Ginoo, nga igapahinungod sa Imong Ngalan magalinis unta ka-
namo: ug sa adlaw-adlaw magabalhin kanamo padulong sa pagtamod sa langit-

nong pagpuyo. Tungod ni Jesucristo nga among Ginoo. 
 

comunión 
Sal. 12, 6 

 Magaawit ako sa Ginoo, kay gihatagaan Niya ako kaayohan: ug magaawit ako sa 
Ngalan sa Ginoo nga halangdon uyamut. 
  

poscomunión 

K ay nakalawat na namo ang mga balaang gasa, nagapangamuyo kami, O Ginoo: 
aron, diha pag-uli-uli namo sa pagduol sa mga misterio, molambo unta ang 

sangpotanan sa among kaluwasan. Tungod ni Jesucristo nga among Ginoo. 
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