
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

introito 
Sal. 26, 1, 2 

A ng Ginoo mao ang akong kahayag ug ang akong kaluwasan; kinsa man ang akong 
pagakahadlokan? Ang Ginoo mao ang kusog sa akong kinabuhi; kang kinsa man 

ako malisang? Ang akong mga kaaway nga maoy nagabatok kanako, sila nanghipang-
dol ug nangapukan. Sal. 26, 3. Bisan ang usa ka dakung panon magapahamutang ba-
tok kanako, dili mahadlok ang akong kasingkasing. Himaya sa Amahan. 
 

colecta 

I tugot kanamo, nagapangamuyo kami, O Ginoo: aron ang pagdalagan sa kalibutan 
malinawong matultol alang kanamo diha sa Imong paghan-ay; maingon man nga 

ang Imong Iglesia magmalipayon diha sa hapsay nga pagsimba. Tungod ni Jesucristo. 
 

Pagbasa gikan sa sulat ni San Pablo Apóstol ngadto sa mga taga-Roma. 
Rom. 8, 18–23 

M ga kaigsoonan: Giisip ko nga ang mga pag-antus niining panahona karon dili 
takus ikagtandi sa himaya nga igapadayag ra unya kanato. Kay ang tibuok kabu-

hatan nagapaabut nga mahinamon sa pagkapinadayag sa mga anak sa Dios. Kay ang 
kabuhatan nailalum sa kakawangan, dili tungod sa kaugalingong pagbuot niini, kun-
dili tungod sa pagbuot Niya nga mao ang nagpahimutang niini diha, uban sa paglaum; 
kay ang kabuhatan ipahigawas ra unya gikan sa kaulipnan sa pagkadunot, ug makaam-
bit kini sa mahimayaong kagawasan sa mga anak sa Dios. Nahibalo kita nga ang tibuok 
kabuhatan nanagduyog sa pag-agulo sa pagbati hangtud karon; ug dili lamang ang ka-
buhatan ra, kundili kita gayud usab nga mga nanagpakabaton sa unang mga bunga sa 
Espíritu nagaagulo sa sulod nato samtang nagapaabut kita nga mahinamon nga paga-
sagupon ingon nga mga anak, nga mao ang pagtubos sa atong mga lawas: diha kang 
Cristo Jesús nga atong Ginoo. 
 

gradual 
Sal. 78, 9, 10 

 Magmaaghop Ka, O Ginoo, sa pagsusi sa among mga sala: basin unya ug manag-
ingon ang mga nasud: Hain ba ang ilang Dios? v. Tabangi kami, O Dios, sa among ka-
luwasan: ug tungod sa himaya sa Imong Ngalan, luwasa kami. 
 Aleluya, aleluya. v. Sal. 9, 5, 10. O Dios, nga nagalingkod Ka sa trono, ug na-
gahukom Ka gayud sa katarung: mahimo Ka nga dalangpanan alang sa mga linupigan. 
Aleluya. 
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Pagpadayon sa santos nga Evangelio sumala ni San Lucas. 
Luc. 5, 1–11 

N iadtong panahona: Samtang ang mga tawo nanagdutdot kang Jesús aron sa 
pagpatalinghug sa pulong sa Dios, Siya nagtindog sa lapyahan sa lanaw sa Gene-

saret. Ug Iyang nakita ang duha ka sakayan diha sa daplin sa lanaw; apan ang mga ma-
ngingisda mikawas na niini ug nanag-uyab sa ilang mga pukot. Ug sa paghisakay Niya 
sa usa sa mga sakayan, nga iya ni Simón, Siya mihangyo kaniya sa pagtulod niini ug di-
yutay gikan sa mamala. Ug Siya milingkod ug nagpanudlo sa mga tawo sukad sa saka-
yan. Ug sa nakaundang na Siya pagsulti, Siya miingon kang Simón: Palawod kamo ug 
itaktak didto ang inyong mga pukot aron makakuha kamo. Ug si Simón mitubag Ka-
niya: Ginoo, tibuok gabii namong hago ug wala gayud kamiy nakuha! Apan tungod 
sa Imong sulti akong itaktak ang mga pukot. Ug sa nabuhat na nila kini, ilang na-
kuha ang mabagang duot sa isda; ug kay nagkabusbos na man ang ilang mga pukot, 
gikamay nila ang ilang mga kauban nga didto sa usang sakayan aron sa pagduol ug 
pagtabang kanila. Ug sila miduol ug ang duha ka sakayan ilang napuno sa mga isda 
nga tungod niana hapit na kini malunod. Apan sa pagkakita niini ni Simón Pedro, 
siya mihapa sa tiilan ni Jesús ug miingon Kaniya: Pahawa kanako, Ginoo, kay ako usa 
ka tawong makasasala. Kay siya nahibulong man gud, ug ang tanan nga mga kauban 
niya, tungod sa mga isda nga ilang nakuha; ug maingon man usab sila si Santiago ug 
si Juan, ang mga anak ni Zebedeo nga mga kauban ni Simón. Ug si Jesús miingon 
kang Simon: Ayaw kahadlok; sukad karon mangisda ka nag mga tawo. Ug sa nadahik 
na nila ang ilang mga sakayan ngadto sa mamala, ilang gibiyaan ang tanan ug miku-
yog sila Kaniya. 
 

ofertorio 
Sal. 12, 4–5 

 Hayagan Mo ang akong mga mata, kay tingali unya mahikatulog ako sa kamata-
yon; kay basin unya ug magaingon ang akong kaaway: Gidaug ko siya. 
 

secreta 

M aghimuot Ka, nagapangamuyo kami, O Ginoo, pinaagi sa mga halad namong 
gidawat Mo na: ug maaghop nga panunta usab ang masinupakon namong mga 

kabubut-on dinha Kanimo. Tungod ni Jesucristo nga among Ginoo. 
 

comunión 
Sal. 7, 13 

 Ang Ginoo mao ang akong bato, ug ang akong kuta, ug ang akong manluluwas: 
O Dios ko nga akong mananabang. 
  

poscomunión 

A ng mga balaang misterio, nagapangamuyo kami, O Ginoo, nga kinalawat maga-
putli unta kanamo: ug magatipig unta kanamo diha sa imong katungdanan. Tu-

ngod ni Jesuscristo nga among Ginoo. 
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