
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

introito 
Tob. 12, 6 

P urihin ang Kabanal-banalang Trinidad at ang di-mahahating Kaisahan: ipaman-
sag natin Siya sapagka’t nagmagandang-loob sa atin. Sal. 8, 2. O Panginoon, 

aming Panginoon, kahanga-hanga ang Iyong Pangalan sa sangkalupaan! Luwalhati sa 
Ama. 
 

colecta 

O  Dios na walang hanggan at makapangyayari sa lahat, niloob Mo na makilala 
ng Iyong mga lingcod ang kaluwalhatian ng Santísima Trinidad sa pagpapaha-

yag ng kanilang pananampalataya at masamba ang Kaisahan nito sa lakas ng Kanyang 
Kamahalan, isinasamo namin na sa pagsampalatayang ito ay maligtas kami sa lahat ng 
ligalig. Alang-alang kay Jesucristong aming Panginoon. 
 

Pagbasa mula sulat ni San Pablo Apóstol sa mga Romano. 
Rom 11, 33–36 

O  di-matarok na kayamanan ng karunungan at kaalaman ng Dios!, O di-mating-
kala Niyang mga kapasiyahan at di-malirip na mga daan. Sapagka’t sino ang na-

kakilala sa isip ng Panginoon, o sino ang nagpayo sa Kanya? O kaya sino ang unang 
nagbigay sa Kanya ng kaloob upang tumanggap ng ganti? Sapagka’t mula sa Kanya at 
sa pamamagitan Niya at sa Kanya ang lahat ng bagay. Sumakanya nawa ang kaluwal-
hatian magpakailan pa man. Siya nawa. 
 

gradual 
Dan. 3, 55–56 

 Purihin Ka, O Panginoon, na nakakakita sa mga kailaliman, at naluluklok sa 
ibabaw ng mga querubín. v. Purihin Ka, O Panginoon, sa papawirin ng sangkalangi-
tan, karapat-dapat kang awitan magpakailanman. 
 Aleluya, aleluya. v. Dan. 3, 52. Purihin Ka, O Panginoon, Dios ng aming mga 
ninuno, karapatdapat kang parangalan magpakailanman. Aleluya. 
 

Pagpapatuloy ng mahal na Ebanghelyo ayon kay San Mateo. 
Mat. 28, 18–20 

N ang panahong yaon: Sinabi ni Jesús sa Kanyang mga alagad: Ipinagkakaloob 
sa Akin ang lahat ng kapangyarihan sa langit at sa lupa. Kaya magsihayo kayo at 

gawin ninyong mga alagad ang lahat ng mga bansa, binyagan sila sa Ngalan ng Ama 
at ng Anak at ng Espíritu Santo, ituro sa kanila na ganapin ang lahat ng iniuutos Ko 
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sa inyo. Tandaan niño na Ako ay sumasainyo sa lahat ng araw hanggang sa wakas ng 
sandaigdigan.  
 

ofertorio 
Tob. 12, 6 

 Purihin ang Dios Ama, at ang bugtong na Anak ng Dios, at ang Espíritu Santo: 
sapagka’t nagmagandang-loob Siya sa atin. 
 

secreta 

G awin Mong banal, nanalangin kami, O Panginoon na aming Dios, sa pamama-
gitan ng pagtawag sa Iyong banal na Pangalan, ang pag-aalay sa handog na ito: 

at sa pamamagitan nito alang-alang sa Iyo ay maging ganap nawa kaming mga alay na 
walang hanggan. Alang-alang kay Jesucristong. 
 

comunión 
Tob. 12, 6 

 Pinupuri natin ang Dios sa langit, at sa harap ng lahat ng mga nabubuhay pasala-
matan natin Siya, sapagka’t nagmagandang-loob Siya sa atin. 
  

poscomunión 

M aging kapaki-pakinabang nawa alang-alang sa amin ukol sa kaligtasan ng kata-
wan at kaluluwa, O Panginoon na aming Dios, ang pagtanggap sa sacramen-

tong ito: at ang pagpapahayag ng pananampalataya namin sa walang-hanggang Santí-
sima Trinidad at ng Kanyang di-mahahating Kaisahan. Alang-alang kay Jesucristong. 
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