
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

introito 
Sal. 24, 16, 18 

S ud-onga ako ug malooy Ka kanako, O Ginoo: kay ako biniyaan ug kabus: tan-awa 
ang akong kasakit ug ang akong pag-antus: ug pasayloa ang tanan ko nga mga sa-

la, O Dios ko. Sal. 24, 1–2. Kanimo, O Ginoo, gibayaw nako ang akong kalag: O Dios 
ko, Kanimo nagasalig ako, ayaw ako ibutang sa kaulawan. Himaya sa Amahan. 
 

colecta 

O  Dios, nga tigpanalipod sa mga nagalaum Kanimo, nga kung wala Ikaw walay 
butang nga mahingkod, walay mabalaan: palamboa ibabaw kanamo ang Imong 

mahigugmaong kalulot; aron, uban Kanimo isip among tagdumala, isip among mag-
aagak, sa ingong paagi kami nga makalalin unta agi sa mga kaayohang lumalabay da, 
nga walay pagsalikway sa mga kaayohan tunhay. Tungod ni Jesucristo. 
 

Pagbasa gikan sa sulat ni San Pedro Apóstol. 
1 Ped. 5, 6–11 

M ga hinigugma uyamut: Ipahiubos ninyo ang inyong kaugalingon ilalom sa 
gamhanang kamot sa Dios, aron kamo Iyang igatuboy unya sa gitagal nga pa-

nahon. Itugyan ngadto Kaniya ang inyong tanang kabalaka, kay Siya may kahingawa 
man alang kaninyo. Magmalinawon kamo sa hunahuna, managtukaw kamo. Ang in-
yong kaaway nga mao ang yawa nagalibutlibut sama sa león nga nag-angulob nga na-
ngitag iyang matukob. Kaniya kinahanglan managpanukol kamo nga malig-on sa in-
yong pagtoo, sa nahibaloan ninyo nga ang samang mga pag-antus kinahanglan gayud 
masinati ninyong tanan nga masigkaigsoon nga ania sa kalibutan. Ug tapus kamo ma-
kaantus sa makadiyot, ang Dios sa tanang gracia, nga nagtawag kaninyo ngadto sa 
Iyang tunhayng himaya diha kang Cristo, mao gayud ang mangunay sa pag-ayo, pag-
lig-on, ug pagbaskug kaninyo. Ang himaya ug panggahum Iya diha sa katuigan sa 
mga katuigan. Amén. 
 

gradual 
Sal. 54, 23, 17, 19 

 Itugyan mo sa Ginoo ang imong palas-anon, ug Siya magasapnay kanimo. v. Ni-
adtong misangpit ako sa Ginoon, gipatalinghugan Niya ang akong tingog batok kani-
la nga miasdang batok kanako. 
 Aleluya, aleluya. v. Sal. 7, 12. Ang Dios mao ang maghuhukom nga matarung: 
Siya ba adunay kaligutgut sa matag adlaw? Aleluya. 
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Pagpadayon sa santos nga Evangelio sumala ni San Lucas. 
Luc. 15, 1–10 

N iadtong panahona: Ang mga maniningil sa buhis ug ang mga makasasala mi-
duol silang tanan sa pagpatalinghug Kaniya. Ug ang mga fariseo ug mga escriba 

nanagbagutbot nga nag-ingon: Kining tawhana nagaabiabi sa mga makasasala ug 
nakigsalo kanila sa pagpangaon. Busa Iyang gisultihan sila niining usa ka sambingay: 
Kinsa bang tawhana kaninyo nga may usa ka gatus ka mga karnero, nga kon kawad-
an siyag usa kabuok niini, dili mobiya sa kasiyaman ug siyam diha sa kaawaawan ug 
moadto sa pagpangita niadtong usa nga nawala, hangtud nga hikaplagan niya kini? 
Ug sa iya na kining makaplagan, kini pas-anon niya nga malipayon diha sa iyang mga 
abaga. Ug sa mahiuli na siya, iyang tigumon ang iyang mga higala ug mga silingan ug 
ingnon sila: Pangalipay kamo uban kanako, kay hingkaplagan ko ang akong karnero 
nga nawala. Sultihan Ko kamo, nga sa ingon usab niana may labi pang kalipay unya 
didto sa langit tungod sa usa ka makasasala nga magahinulsol kay sa tungod sa kasiya-
man ug siyam ka mga tawong matarong nga wala magkinahanglan sa paghinulsol. O 
kinsa bang babayhana nga may napulo kabuok nga mga salapi, nga kun kawad-an 
siyag usa kabuok niini, dili modagkot ug suga ug dili silhigan niya ang balay, ug dili 
niya kini pangitaon pag-ayo hangtud iyang makaplagan? Ug sa makaplagan na niya 
kini, iyang tigumon ang iyang mga higala ug mga silingan ug magaingon: Pangalipay 
kamo uban kanako, kay hingkaplagan ko ang salapi nga nawala. Sultihan Ko kamo, 
nga sa ingon usab niana may kalipay unya sa atubangan sa mga ángeles sa Dios tun-
god sa usa ka makasasala nga magahinulsol. 
 

ofertorio 
Sal. 9, 11–12, 13 

 Kanimo managsalig ang mga nakaila sa Imong Ngalan, O Ginoo: kay Ikaw wala 
mobiya niadtong mga nanagpangita Kanimo: Mag-awit kamo ug mga pagdayeg sa Gi-
noo, nga nagapuyo sa Sión: kay Siya wala malimot sa pagtuaw sa mga kabus. 
 

secreta 

S ud-onga, O Ginoo, ang mga gasa sa nagapangaliyupo nga Iglesia: ug itugot nga 
kini sila, pinaagi sa walay-katapusang pagbalaan, pagakalawaton alang sa kaluwa-

san sa mga tumutoo. Tungod ni Jesucristo nga among Ginoo. 
 

comunión 
Luc. 15, 10 

 Sultihan Ko kamo: kalipay alang sa mga ángeles sa Dios ang usa ka makasasala 
nga magahinulsol. 
  

poscomunión 

A ng mga balaang misterio Mo, O Ginoo, nga amo nang nakalawat magahatag 
unta kanamo ug kinabuhi: ug magaandam kanamong hinugasan na gikan sa 

among mga sala alang sa tunhayng mahigugmaon Mong kalulot. Tungod ni Jesucris-
to nga among Ginoo. 
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