
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

introito 
Sal. 24, 16, 18 

T unghayan Mo ako, at kahabagan, sapagka’t nag-iisa ako at namimighati: ting-
nan Mo ang aking pighati at dusa, at patawarin ang lahat kong mga kasalanan, 

O Dios ko. Sal. 24, 1–2. Sa Iyo ko itinataas ang aking kaluluwa, O Panginoong aking 
Dios! Sa Iyo ako nananalig; huwag Mo akong pabayaang mabigo. Luwalhati sa Ama. 
 

colecta 

O  Dios, na tagapagtanggol ng mga umaasa sa Iyo, at pinagmumulan ng lahat ng 
lakas at kabanalan, dagdagan Mo sana ang Iyong mga biyaya sa amin, upang sa 

tulong ng Iyong pamamahala at pamamatnubay ay magamit namin ang mga bagay sa 
daigdig na ito nang di nawawala ang mga nauukol sa kabila. Alang-alang kay Jesucris-
tong aming Panginoon. 
 

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

M ga pinakamamahal: Magpakumbaba kayo sa ilalim ng malakas na kamay ng 
Dios upang itampok Niya kayo pagdating ng panahon: at ipaubaya ninyo sa 

Kanya ang lahat ninyong kabalisahan, sapagka’t pinangangalagaan Niya kayo. Mag-
pakahinahon kayo at magtanod. Ang diablo na inyong kalaban, katulad ng isang 
leong ngumangasab, ay gumagalang naghahanap ng masasakmal. Labanan ninyo siya 
nang may matibay na pananampalataya, yamang nalalaman ninyo na ang gayon ding 
mga hirap ay dinaranas ng inyong mga kapatid sa buong daigdig. Pagkatapos ng san-
daling paghihirap, ang Dios ng lahat ng biyaya na Siyang tumawag sa inyo sa Kanyang 
kaluwalhatiang walang hanggan sa pamamagitan ni Cristo, ay Siya ring magpapasak-
dal sa inyo, magpapatibay, magpapalakas, at magpapatatag. Sumakanya nawa ang ka-
luwalhatian at kapangyarihan magpakailanman at magpasawalanghanggan. Siya na-
wa. 
 

gradual 
Sal. 54, 23, 17, 19 

 Ilagay mo ang iyong pasan sa Panginoon, at Kanyang aalalayan ka. v. Noong tu-
mawag ako sa Panginoon, dininig Niya ang aking tinig laban sa kanila na nakikipagla-
ban sa sakin. 
 Aleluya, aleluya. v. Sal. 7, 12. Ang Dios ay matuwid na hukom, Siya baga’y na-
gagalit sa bawat araw? Aleluya. 
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Pagpapatuloy ng mahal na Ebanghelyo ayon kay San Lucas. 
Luc. 15, 1–10 

N ang panahong yaon: Ang mga publikano at ang mga makasalanan ay nagsisila-
pit sa Kanya upang making. Ang mga pariseo at mga eskriba ay nagbulung-

bulungan. Ang taong ito, anila, ay tumatanggap ng mga makasalanan at nakikisalo sa 
kanila. Sinabi Niya sa kanila ang talinghagang ito: Kung ang isa sa inyo na may san-
daang tupa at mawala ang isa, hindi ba niya iiwan ang siyamnapu’t siyam sa ilang at 
hahanapin ang nawawala hanggang sa matagpuan ito? Kung matagpuan ay masayang 
papasanin sa balikat, at pagdating sa bahay, tatawagin ang mga kaibigan at mga kapit-
bahay, at sasabihin sa kanila: Makipagsaya kayo sa akin, sapagka’t natagpuan ko na 
ang tupang nawawala. Ganito rin, sinasabi Ko sa inyo, na sa langit ay magkakaroon 
ng higit na kasayahan dahil sa makasalanang nagsisisi kaysa siyamnapu’t siyam na ma-
tuwid na di nangangailangan ng pagsisisi. O aling babae, na may sampung salaping 
pilak, na kung mawala ang isa ay di siya magsisindi ng ilaw, magwawalis sa bahay, at 
maghahanap nang maigi hanggang sa ito’y matagpuan? At kung makita na, tatawagin 
ang mga kaibigang babae at mga kapitbahay, at sasabihin sa kanila: Makipagsaya kayo 
sa akin, sapagka’t natagpuan ko ang nawala kong salaping pilak. Ganito rin, sinasabi 
ko sa inyo, ang magiging kasayahan ng mga anghel ng Dios dahil sa isang makasala-
nang nagsisisi.  
 

ofertorio 
Sal. 9, 11–12, 13 

 At silang nangakakaalam ng Iyong Pangalan ay maglalagak ng kanilang tiwala sa 
Iyo, O Panginoon; sapagka’t hindi Mo pinabayaan sila na nagsisihanap sa Iyo: magsi-
awit kayo ng mga pagpuri sa Panginoong tumatahan sa Sión: hindi Niya kinalilimu-
tan ang daing ng dukha. 
 

secreta 

L ingapin Mo, O Panginoon, ang mga handog ng nagsusumamong Iglesia: at ipa-
hintulot Mo na sa pamamagitan ng walang-hanggang pagbabanal, ang mga ito’y 

mapakinabangan alang-alang sa kaligtasan ng mga sumasampalataya. Alang-alang kay 
Jesucristong aming Panginoon. 
 

comunión 
Luc. 15, 10 

 Sinasabi ko sa inyo: Kasayahan ng mga anghel ng Dios ang isang makasalanang 
nagsisisi. 
  

poscomunión 

A ng mga banal na misteryong amin nang pinakinabangan, O Panginoon, nawa’y 
magbigay-buhay sa amin: at maghanda sa aming nahugasan na sa aming mga 

kasalanan alang-alang sa Iyong walang-hanggang kagandahang-loob. Alang-alang kay 
Jesucristong aming Panginoon. 
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