
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

introito 
Kar. 1, 7 

A ng sandaigdigan ay napupuno ng espíritu ng Panginoon, aleluya: lumaganap 
ito sa lahat at nalalaman ang pangungusap ng tao, aleluya, aleluya, aleluya. Sal. 

67, 2. Ang Dios ay bumabangon; nasasambulat ang Kanyang mga kaaway, at lahat ng 
napopoot sa Kanya ay tumatakas sa Kanyang harapan. Luwalhati sa Ama. 
 

colecta 

O  Dios, yayamang sa araw na ito ay tinuruan Mo ang mga puso ng mga binyagan 
sa liwanag ng Espíritu Santo, ipagkaloob Mo na sa tulong ng Espíritu ring ito ay 

malasap namin ang tunay na karunungan at matamo ang Kanyang walang hanggang 
aliw. Alang-alang kay Jesucristong aming Panginoon … kapisan ng Siya ring Espíritu 
Santo. 
 

Pagbasa mula sa mga Gawa ng mga Apóstol. 
Gawa 2, 1–11 

P agsapit ng araw ng Pentecostés, ang lahat ng mga alagad ay nagkakatipon sa 
isang pook. Biglang dumating mula sa langit ang isang ugong na tulad ng ihip 

ng malakas na hangin, at pinuno ang buong bahay na kanilang kinaroroonan. Lumi-
taw mula sa kanila ang mga hiwa-hiwalay na parang dilang apoy na tumigil sa ulo ng 
bawat isa sa kanila. Silang lahat ay napuspos ng Espíritu Santo at nagsimulang magsa-
lita sa iba’t ibang wika, batay sa pinabibigkas ng Espíritu Santo. Ngayon sa mga Judío 
sa Jerusalén ay may naninirahan na mga taong banal na galing sa lahat ng bansa sa 
silong ng langit. Nang marinig ang ugong na yaon, ang makapal na tao ay nagtipun-
tipon at namangha, sapagka’t narinig nila ng bawat isa na sila nagsasalita sa kani-
kanilang wika. Sa kanilang pagkagulat at paghanga ay winika nila, Hindi ba silang 
lahat na nagsasalita ay mga Galileo? Bakit naririnig ng bawat isa sa atin ang sarili ni-
yang katutubong wika? Tayong mga Parto, Medo, Elamita, mga mamamayan ng Me-
sopotamia, Judea, Capadocia, Ponto at Asia, sa Frigia, at Pan:lia, sa Egipto, at sa mga 
dako ng Libia na sakop ng Cirene, at ang mga panauhin mula sa Roma, ang Judío at 
ang mga naakit nito sa kanilang relihiyon, ang mga Cretense at mga Árabe, ay ating 
naririnig na isinasalaysay nila sa ating wika ang mga kababalaghan ng Dios. 
 
 Aleluya, aleluya. v. Sal. 103, 30. Suguin Mo ang Iyong espíritu, at malilikha sila: at 
mababago Mo ang mukha ng lupa. Aleluya. v. Halina, O Espíritu Santo, puspusin Mo 
ang mga puso ng mga sumasampalataya sa Iyo: at pasiklabin Mo sa kanila ang apoy 
ng Iyong pag-ibig. 
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secuencia 

[Rabano Mauro] 
 Halina, O Espíritu Santo, 
At suguin Mo mula sa langit 
Ang sinag ng Iyong liwanag. 
 Halina, O Ama ng mga aba, 
Halina, O Tagapagbigay ng mga biyaya: 
Halina, O Liwanag ng mga puso. 
 O dakilang Tagapag-aliw, 
Masintahing tagadalaw ng kaluluwa, 
Nakatitighaw na pamatid-uhaw. 
 O pahinga sa paggawa, 
O lamig sa tag-init, 
O aliw sa pighati. 
 O kabanal-banalang liwanag, 
Punuin mo ang mga kaibuturan ng puso 
Ng mga sumasampalataya sa Iyo. 
 Kung wala ang Iyong espíritu, 
Walang aariin mandin ang tao. 
Wala kahit isa ang magiging mabuti. 
 Hugasan Mo yaong marumi, 
Diligan Mo yaong tigang, 
Pagalingin Mo yaong narungisan. 
 Tiklupin Mo yaong nagmamatuod, 
Pasiklabin Mo yaong nagmamalamig, 
Patnubayan Mo yaong naglulumihis. 
 Gawaran Mo ang mga sumasampalataya sa Iyo, 
Ang mga nananalig sa Iyo, 
Niyaong pitong-luping kabiyayaan. 
 Gawaran Mo ng karapatan ng kagalingan, 
Gawaran Mo ng tagumpay ng kaligtasan, 
Gawaran Mo ng walang hanggang kagalakan. 
 Amen. Aleluya. 

 
Pagpapatuloy ng mahal na Ebanghelyo ayon kay San Juan. 

Jn. 14, 23–31 

N ang panahong yaon: Sinabi ni Jesús sa Kanyang mga alagad: Ang sino mang 
umiibig sa Akin ay tutupad ng Aking salita, at siya ay iibigin ng Aking Ama at 

Kami ay mapapasakanya at tatahan sa kanya. Ang hindi umiibig sa Akin ay hindi tu-
mutupad sa Aking mga salita; ngayon ang salita na inyong naririnig ay hindi Akin, 
kundi sa Ama, na Siyang nagsugo sa Akin. Ang mga bagay na ito ay sinabi Ko sa inyo 
samantalang kasama ninyo Ako, subali’t ang Paráclito, ang Espíritu Santo, na susu-
guin ng Ama sa Pangalan Ko, ay Siyang magtuturo sa inyo ng lahat at magpapaalaala 
sa inyo ng lahat ng bagay na sinabi Ko sa inyo. Kapayapaan ang Aking iniiwan sa inyo; 
kapayapaan ang Aking ipinagkakaloob sa inyo; ang ipinagkakaloob Ko ay hindi katu-

LINGGO NG PENTECOSTÉS 

2 



lad ng ibinibigay ng daigdig. Huwag sanang maligalig ang inyong puso, huwag ma-
ngamba. Narinig ninyo ang Aking sinabi sa inyo: Yayaon Ako at magbabalik din sa 
inyo. Kung iniibig ninyo Ako, ikagagalak ninyo ang Aking pagtungo sa Ama, sapag-
ka’t ang Ama ay higit sa Akin. Sinabi Ko na ito sa inyo bago mangyari, upang kung 
mangyari na, ay sumapalataya kayo. Hindi na Ako magsasalita pa nang marami sa in-
yo; dumarating na ang prinsipe ng daigdig na ito. Tunay na wala siyang magawa sa 
Akin, subali’t kailangan na makilala ng daigdig na mahal Ko ang Ama, at yaong ipi-
nag-uutos ng Ama ay Aking gaganapin.  
 

ofertorio 
Sal. 67, 29–30 

 Ipakita Mo ang Iyong lakas, O Dios, tulad ng ginawa Mo sa amin noon: mula sa 
Iyong templo sa Jerusalén, sa Iyo nagdadala ang mga hari ng handog, aleluya. 
 

secreta 

G awin Mong banal, nanalangin kami, O Dios, ang mga handog na itong alay; at 
linisin Mo ang aming mga puso sa pamamagitan ng kaliwanagan ng Espíritu 

Santo. Alang-alang kay Jesucristong aming Panginoon … kapisan ng Siya ring Espíri-
tu Santo. 
 

comunión 
Gawa 2, 2, 4 

 Biglang dumating mula sa langit ang isang ugong na tulad ng ihip ng malakas 
na hangin, doon sa kanilang kinaroroonan, aleluya: at silang lahat ay napuspos ng 
Espíritu Santo at isinalaysay nila ang mga kababalaghan ng Dios, aleluya, aleluya. 
  

poscomunión 

L inisin nawa, O Panginoon, ng pagbuhos ng Espíritu Santo ang aming mga puso: 
at ang mga ito’y pagyamanin nawa ng pakaibuturang pagpatak ng Kanyang ha-

mog. Alang-alang kay Jesucristong aming Panginoon … kapisan ng Siya ring Espíritu 
Santo. 
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