
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

introito 
Sal. 32, 11, 19 

A ng mga balak ng Kanyang Puso ay sa lahat ng salinlahi: upang iligtas ang kani-
lang mga kaluluwa sa kamatayan, at buhayin sila sa kabila ng kagutuman. Sal. 

32, 1. Magalak kayo, mga makatarungan, sa Panginoon; marapat ng papuring mula 
sa mga matuwid. Luwalhati sa Ama. 
 

colecta 

O  Dios, na minarapat Mo kaming dulutan ng walang hanggang kayamanan ng 
Iyong pag-ibig sa pamamagitan ng Puso ng Iyong Anak na nasugatan dahil sa 

aming kasalanan, ipagkaloob Mo, hinihiling namin, na pag-ukulan Siya ng aming ta-
pat at masuyong paglilingkod upang maging karapatdapat an gaming pagbabayad-
puri sa Kanya. Alang kay Jesucristong aming Panginoon. 
 

Pagbasa mula sa sulat ni San Pablo Apóstol sa mga Efesio. 
Ef. 3, 8–19 

M ga kapatid: Sa akin na pinakamaliit sa lahat ng mga banal ay ipinagkaloob 
ang biyayang ito, na ipangaral sa mga Gentil ang di-malirip na kayamanan ni 

Cristo, at ipaliwanag sa lahat ng tao kung ano ang pasya ng Dios tungkol sa hiwaga, 
na nakatago sa mula’t mula pa sa Dios, na lumalang ng lahat ng bagay, upang maha-
yag ngayon sa kalangitan sa mga Pinuno at sa mga Kapangyarihan sa pamamagita ng 
Iglesia ang iba’t ibang karunungan ng Dios, ayon sa walang hanggang panukala ng 
Kanyang binalak kay Cristo Jesús na ating Panginoon. Sa pamamagitan ng pagsasam-
palataya sa Kanya ay buong pananalig tayo makadudulog sa Dios. Kaya ipinamaman-
hik ko na huwag sana kayong masiraan ng loob dahil sa mga kahirapang tinitiis ko 
alang-alang sa inyo, na siyang karangalan ninyo. Dahil dito, itinitiklop ko ang aking 
mga tuhod sa Ama, na pinanggagalingan ng lahat ng mag-anak, maging sa kalangitan 
at sa lupa upang ipagkaloob sa inyo, ayon sa kayamanan ng Kanyang kaluwalhatian, 
na lubhang palakasin ang inyong loob sa pamamagitan ng Kanyang Espíritu sa 
ikauunlad ng pagkataong loob, at upang sumainyong mga puso si Cristo sa kaparaa-
nan ng pananampalataya, upang sa inyong pagiging matatag at matibay sa pag-ibig ay 
matalos ninyo kasama ng lahat ng mga banal kung ano ang luwang, ang haba, ang 
taas at ang lalim, at makikilala rin ang di-masayod na pag-ibig ni Cristo, upang 
mapuspos kayo ng lahat ng kasaganaan ng Dios. 
 

gradual 
Sal. 24, 8–9 

 Matamis at matuwid ang Panginoon: dahil dito’y bibigyan Niya ng batas ang mga 
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makasalanan sa daan. v. Ang mga mababait ay papatnubayan Niya sa kahatulan: at 
ituturo Niya sa mga maaamo ang mga daan Niya. 
 
 Aleluya, aleluya. v. Mat. 11, 29. Pasanin ninyo ang Aking pamatok, at mag-aral 
kayo sa Akin; sapagka’t Ako’y maamo at mapagpakumbabang Puso: at masusumpun-
gan ninyo ang kapahingahan ng inyong mga kaluluwa. Aleluya.  
 

Pagpapatuloy ng mahal na Ebanghelyo ayon kay San Juan. 
Jn. 19, 31–37 

N ang panahong yaon: Araw ng Paghahanda, upang huwag manatili sa krus ang 
mga bangkay sa araw ng pangilin—sapagka’t ang pangilin na yaon ay dakilang 

araw—hiniling ng mga Judío kay Pilato na baliin ang mga binti ng mga iyon at sila ay 
ialis. Kaya naparoon ang mga kawal at binali nila ang mga binti ng nauuna at ng isa 
pa, na ipinakong kasama Niya sa krus. Datapuwa’t pagdating nila kay Jesús at maki-
tang patay na Siya, hindi na nila binali ang Kanyang mga binti, at sa halip ay sinibat 
ng isa sa mga kawal ang Kanyang tagiliran at biglang may lumabas na dugo at tubig. 
Ang nakakita noon ay nagpapatotoo—kapanipaniwala ang kanyang patotoo, at na-
babatid niyang nagsasabi siya ng katotohanan—upang kayo ay sumampalataya. Sapa-
gka’t ang lahat ng ito ay nangyari upang matupad ang Kasulatan: Isa mang buto niya 
ay hindi mababali. At nakasaad din sa ibang Kasulatan: Pagmamasdan nila ang kani-
lang siniba.  
 

ofertorio 
Sal. 68, 21  

 Kaduwahagihan ang hinintay ng Aking Puso, at ang hapis: at Ako’y nagtiis, si-
yang maaaring makibahagi kasama Ko sa aking pagdurusa, at wala kahit isa; nagha-
nap ako ng mag-aaliw sa akin, nguni’t wala akong nasumpunan. 
 

secreta 

T unghayan Mo, nananalangin kami, O Panginoon, ang di-matingkalang pag-ibig 
ng Puso ng mahal Mong Anak: upang itong inaalay namin ay maging katanggap-

tanggap na handog sa Iyo at pagbabayad-puri sa aming mga kasalanan. Alang-alang. 
 

comunión 
Jn. 19, 34 

 Sinibat ng isa sa mga kawal ang Kanyang tagiliran at biglang may lumabas na du-
go at tubig. 
  

poscomunión 

M agdulot nawa sa amin, O Panginoong Jesús, ng banal na sigasig ang mga Ba-
nal na Misterio: na sa pamamagitan ng sigasig na ito, pagkapakinabang namin 

sa linamnam ng Katamistamisan Mong Puso; nawa’y matutunan naming kamuhian 
ang mga makadaigdig na bagay at ibigin ang mga makalangit na bagay: Ikaw na nabu-
buhay at naghahari. 
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