
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

introito 
Tob. 12, 6 

D ayegon unta ang balaan nga Trinidad ug ang dili-mabahin nga Unidad; maga-
pasalamat kita Kaniya, tungod kay gibuhat Niya kanato ang Iyang kalooy. Sal. 8, 

2. O Ginoo, nga Ginoo namo, pagkahalangdon sa Imong Ngalan sa tibuok nga yuta. 
Himaya sa Amahan. 
 

colecta 

M akagagahum sa ngatanan ug tunhay nga Dios, nga nagtugot sa Imong mga 
ulipon, diha sa pagbaton sa matuod nga tinoohan, sa pag-ila sa himaya sa Tri-

nidad, ug, diha sa kagamhanan sa kahalangdon, sa pagsimba sa Unidad: nagapanga-
muyo kami, pinaagi sa kalig-on niining maong pagtoo, mapanalipdan unta kami ka-
nunay sa tanang mga kadautan. Tungod ni Jesucristo nga among Ginoo. 
 

Pagbasa gikan sa sulat ni San Pablo Apóstol ngadto sa mga taga-Roma. 
Rom. 11, 33–36 

O  ang kahilabihan gayud sa kadagaya ug sa kaalam ug sa kahibalo nga Iya sa 
Dios!, pagkadili-matugkad sa Iyang mga paghukom ug pagkadili-matukib sa 

Iyang mga paagi! Kay kinsa bay nasayud sa hunahuna sa Ginoo, o kinsa bay Iyang 
magtatambag? O kinsa bay nakahatag Kaniyag gasa aron kaulian Siyag balus? Kay 
gikan Kaniya ug pinaagi Kaniya ug ngadto Kaniya mao ang tanang mga butang. Kani-
ya ang himaya diha sa mga katuigan. Amen. 
 

gradual 
Dan. 3, 55–56 

 Dayegon Ka, O Ginoo, nga nagasugid sa mga kahiladman, ug nga nagalingkod sa 
ibabaw sa mga querubín. v. Dayegon Ka, O Ginoo, sa kahalapdon sa langit, himaya-
on Ka diha sa mga katuigan. 
 Aleluya, aleluya. v. Dan. 3, 52. Dayegon Ka, O Ginoo, Dios sa among katigula-
ngan, himayaon Ka diha sa katuigan. Aleluya. 
 

Pagpadayon sa santos nga Evangelio sumala ni San Mateo. 
Mat. 28, 18–20 

N iadtong panahona: Miingon si Jesús sa Iyang mga tinun-an: Kanako gikahatag 
ang tanang kagahum sa langit ug sa yuta. Busa panglakaw kamo ug himoa nin-

yong mga tinun-an ang tanang kanasuran, sa pagpamunyag kanila sa Ngalan sa Ama-
han ug sa Anak ug sa Espíritu Santo: nga pagpanudlo kanila sa pagtuman sa tanan 

PANGILIN SA SANTÍSIMA TRINIDAD 

1 



nga Akong gisugo kaninyo. Ug tan-awa, Ako magauban kaninyo sa kanunay hangtud 
sa katapusan sa kapanahonan.  
 

ofertorio 
Tob. 12, 6 

 Dayegon ang Dios Amahan, ug ang bugtong Anak sa Dios, ug ang Espíritu Santo: 
tungod kay gibuhat Niya kanato ang Iyang kalooy. 
 

secreta 

B alaana, nagapangamuyo kami, O Ginoo nga among Dios, pinaagi sa pagsangpit 
sa Imong balaan nga Ngalan, ang pag-ula niining halad: ug pinaagi niini, hingpi-

ta kami ingong tunhayng gasa alang Kanimo. Tungod ni Jesucristo nga among Ginoo. 
 

comunión 
Tob. 12, 6 

 Ginadayeg ta ang Dios sa langit ug atubangan sa tanang mga buhi magapasala-
mat kita Kaniya, tungod kay gibuhat Niya kanato ang Iyang kalooy. 
  

poscomunión 

M apahimuslan unta namo kutub sa kaluwasan sa lawas ug sa kalag, O Ginoo 
nga among Dios, ang pagkalawat niining sacramento: ug ang pagtoo sa tun-

hayng balaan nga Trinidad ug sa Iyang dili-mabahin nga Unidad. Tungod ni Jesucris-
to nga among Ginoo. 
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