
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

introito 
Sal. 17, 19–20 

A ng Panginoon ang naging tanggulan ko: inilagay ako sa mapanatag na kalaga-
yan, at sinagip ako dala ng Kanyang pagmamahal sa akin. Sal. 17, 2–3. Iniibig 

kita, O Panginoong aking lakas! O Panginoong aking bato, aking kuta, aking tagapag-
ligtas! Luwalhati sa Ama. 
 

colecta 

O  Panginoon, ipagkaloob Mo na lagi kaming matakot at magmahal sa Iyong ba-
nal na Pangalan, sapagka’t kailanman ay di Mo pinagkakaitan ng kalinga ang 

mga pinatatag Mo sa Iyong pag-ibig. Alang-alang kay Jesucristo aming Panginoon. 
 

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

M ga pinakamamahal: Huwag kayong magtaka kung kinapopootan kayo ng daig-
dig. Nalalaman natin na tayo’y inilipat sa buhay mula sa kamatayan sapagka’t 

minamahal natin ang mga kapatid; ang hindi nagmamahal ay nasa kamatayan. Ang 
sino mang napopoot sa kanyang kapatid ay mamamatay-tao, at nababatid ninyong 
mamamatay-tao ay walang buhay na walang hanggan na nananatili sa kanya. Sa gani-
tong pangyayari ay ating nakilala ang pag-ibig na ibinigay Niya ang sariling buhay 
alang-alang sa mga kapatid. Kung ang isang maykaya sa daigdig na ito ay makakita ng 
kapatid na nangangailangan at ipagkait sa kanya ang awa, paanong mananahan sa 
kanya ang pag-ibig ng Dios? Mumunting mga anak, huwag sana tayong umibig sa sali-
ta at dila lamang kundi sa gawa at katotohanan. 
 

gradual 
Sal. 119, 1–2 

 Sa aking kahirapan ay dumaing ako sa Panginoon, at sinagot Niya ako. v. Iligtas 
mo ang aking kaluluwa, O Panginoon, sa mga sinungaling na labi, at mula sa magda-
rayang dila. 
 Aleluya, aleluya. v. Sal. 7, 2. O Panginoon kong Dios, sa Iyo nanganganlong 
ako: iligtas Mo ako sa lahat na nagsisihabol sa akin, at palayain Mo ako. Aleluya. 
 

Pagpapatuloy ng mahal na Ebanghelyo ayon kay San Lucas. 
Luc. 14, 16–24 

N ang panahong yaon: Sinabi ni Jesús ang talinghagang ito sa mga pariseo: May 
isang tao na naghanda ng isang malaking hapunan at nag-anyaya ng marami. Sa 
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oras ng hapunan, sinugo niya ang kanyang utusan upang sabihin sa mga inanya-
yahan: Halina kayo at nakahanda na ang lahat. Nguni’t silang lahat ay sabay-sabay na 
nagdahilan. Winika ng una sa kanya: Bumili ako ng lupa at kailangan kong lumabas 
upang tingnan ito; ipinakikiusap ko sa iyo na ako’y pagpaumanhinan mo na. Sinabi 
ng pangalawa: Bumili ako ng limang magkatuwang na bakang lalaki at aking susubu-
kin. Ipinakikiusap ko sa iyo na ako’y papaumanhinan mo na. Sinabi ng pangatlo: 
Ako’y bagong kasal, kaya hindi ako makadalo. Pagbalik ng utusan, isinalaysay niya 
ang lahat ng ito sa kanyang panginoon. Dahil sa galit ng ama ng sambahayan ay sina-
bi niya sa kanyang utusan: Lumabas ka agad sa mga liwasan at mga lansangan ng lun-
sod, at papasukin mo rito ang mga dukha, mga pingkaw, mga bulag, at mga pilay. 
Anang utusan: Panginoon, natupad na ang ipinag-utos mo, at maluwag pa. Nang 
magkagayon, winika ng panginoon sa kanyang utusan: Yumaon ka sa mga daan at 
makikipot na landas at pilitin mong pumasok ang mga tao upang mapuno ang aking 
bahay. Sapagka’t sinasabi ko sa inyo na sa mga inanyayahan ay walang titikim ng 
aking hapunan.  
 

ofertorio 
Sal. 6, 5 

 Lumingon Ka, O Panginoon, palayain Mo ang aking kaluluwa: iligtas Mo ako 
alang-alang sa Iyong kagandahang-loob. 
 

secreta 

I tong handog, O Panginoon, na itatalaga namin sa Iyong Ngalan nawa’y luminis 
sa amin: at sa araw-araw nawa’y maglipat sa amin tungo sa pagganap sa makalangit 

na pamumuhay. Alang-alang kay Jesucristong aming Panginoon. 
 

comunión 
Sal. 12, 6 

 Aawitan ko ang Panginoon, sapagka’t ginawan Niya ako ng sagana: at aawitan ko 
ang Ngalan ng Panginoong Kataastaasan. 
  

poscomunión 

Y amang pinakinabangan na namin ang banal na mga handog, nanalangin kami, 
O Panginoon: upang, kaalinsabay ng kalimitan ng paglapit sa mga misterio, na-

wa’y yumaman ang bisa ng aming kaligtasan. Alang-alang kay Jesucristong. 
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