
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

introito 
Sal. 26, 7, 9 

M agpatalinghug Ka, O Ginoo, sa akong tingog, nga uban niini nagatuaw ako 
Kanimo: Ikaw mao ang akong panabang, ayaw ako pag-itukmod, ayaw pagbiyai, 

O Dios sa akong kaluwasan. Sal. 26, 1. Ang Ginoo mao ang akong kahayag ug ang 
akong kaluwasan; Kinsa man ang akong pagakahadlokan? Himaya sa Amahan. 
 

colecta 

O  Dios, nga Ikaw nagaandam sa mga maayong butang nga nalilong alang sa mga 
nagahigugma Kanimo; ibubo ang pagpangga sa Imong gugma dinhi sa among 

mga kasingkasing: aron kami nga nagahigugma Kanimo diha sa ngatanan ug labaw sa 
ngatanan, makaangkon unta sa Imong mga sinaad nga nagalabaw sa tanang kinaham. 
Tungod ni Jesucristo. 
 

Pagbasa gikan sa sulat ni San Pedro Apóstol. 
1 Ped. 3, 8–15 

M ga hiniugma uyamut: Kamong tanan kinahanglan managkaduyog, magbina-
tiay, maghigugmaay ingon nga mga magsoon, maloloy-on sa kasingkasing, ug 

mapaubsanon sa hunahuna, nga dili kamo magbalus ug panghimaraut sa panghima-
raut, ni magbalus ug sulting pasipala sa sulting pasipala; kundili nga panghinautan 
hinuon ninyog maayo ang mga magpanghimaraut kaninyo, kay alang niini kamo gi-
panagtawag aron makapanunod kamog panalangin. Kay siya nga buot mahigugmag 
kinabuhi ug motan-awg maayong mga adlaw, papugngi kaniya ang iyang dila gikan sa 
pagkamadauton ug ang iyang mga ngabil gikan sa pagsultig limbong; pabiyai kaniya 
ang dautan ug ipabuhat kaniya ang maayo; ipapangita kaniya ang kadaitan ug ipakab
-ot kini. Kay ang mga mata sa Ginoo magasud-ong nga uyon sa mga matarung, ug 
ang iyang mga dalunggan gipaabong sa ilang mga pangamuyo. Apan ang nawong sa 
Ginoo batok sa mga nagabuhat ug dautan. Ug kinsa may makahimog pagdaut kanin-
yo kon lamang magamainiton kamo sa pagbuhat ug maayo? Ngani, kon ugaling 
paantuson man kamo tungod sa inyong pagbuhat ug matarung, bisan pa niini kamo 
magamalipayon. Ayaw kamo kakuyaw sa ilang pagpanghadlok, ni magkalisang, hinu-
noa, sa sulod sa inyong mga kasingkasing katahai ninyo si Cristo ingon nga Ginoo. 
 

gradual 
Sal. 83, 10, 9 

 Tan-awa, O Dios nga among taming, ug sud-onga ang Imong mga ulipon. v. O 
Ginoo nga Dios sa mga panon, magpatalinghug Ka sa mga pangaliya sa Imong mga 
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ulipon. 
 Aleluya, aleluya. v. Sal. 20, 1. O Ginoo, magakalipay ang hari diha sa Imong ku-
sog; ug diha sa Imong kaluwasan daw unsa ka daku gayud ang iyang kalipay. Aleluya. 
 

Pagpadayon sa santos nga Evangelio sumala ni San Mateo. 
Mat. 5, 20–24 

N iadtong panahona: Miingon si Jesús sa Iyang mga tinun-an: Kun ang inyong 
pagkamatarung dili gani molabaw sa ila sa mga escriba ug sa mga fariseo, dili ga-

yud kamo makasulod sa gingharian sa langit. Kamo nakadungog na niini nga gikasul-
ti ngadto sa mga tawo sa karaan, nga nagaingon: Ayaw pagbuno; ug bisan kinsa nga 
makabuno mahiagum sa hukom. Apan sultihan ko kamo, nga bisan kinsa nga masu-
ko batok sa iyang igsoon, mahiagum na sa hukmanan; ug bisan kinsa nga moingon: 
Kuwanggol ka! mahiagum sa lupon; ug bisan kinsa nga moingon: Buang ka! mahia-
gum sa in=erno nga kalayo. Busa, kun ikaw magadala sa imong halad ngadto sa hala-
ran, ug diha mahinumdom ka nga ang imo diayng igsoon may gikasuk-an man batok 
kanimo, nan, biyai ang imong halad diha sa atubangan sa halaran, ug umadto ka ug 
pakig-uli una sa imong igsoon, ug unya bumalik ka ug ihalad mo ang imong halad. 
 

ofertorio 
Sal. 15, 7 & 8 

 Magadayeg ako sa Ginoo, nga nagahatag kanako ug tambag; ang Dios gibutang 
ko sa kanunay sa atubangan nako: tungod kay ania Siya sa akong tuong kamot, ako 
dili matarug. 
 

secreta 

M agmapuanguron Ka, O Ginoo, sa among mga pangaliya; ug magmaloloy-on Ka 
sa pagdawat niining mga halad sa Imong mga kauliponan ug kaalagaran: aron, 

ang maong gihalad sa matag usa alang sa kadungganan sa Imong Ngalan mapuslan 
unta sa tanan ngadto sa kaluwasan. Tungod ni Jesucristo nga among Ginoo. 
 

comunión 
Sal. 26, 4 

 Usa ka butang ang gipangayo ko sa Ginoo, nga pagapangitaon ko: mga makapu-
yo unta ako sa balay sa Ginoo sa tanang mga adlaw sa akong kinabuhi. 
  

poscomunión 

K anamong gitagbaw Mo, O Ginoo, sa langitnong gasa: itugot Mo, nagapanga-
muyo kami; aron kami mahinloan sa among mga nalilong ug maiway sa mga lit-

ag sa mga kaaway. Tungod ni Jesuscristo nga among Ginoo. 
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