
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

introito 
Sal. 27, 8–9 

A ng Ginoo mao ang kusog sa Iyang katawhan, ug Siya ang panalipon nga makalu-
luwas sa Iyang dinihogan: luwasa ang Imong katawhan, O Ginoo, ug panalangini 

ang Imong panulondon, ug sapnayon Mo sila diha sa mga katuigan. Sal. 27, 1. Kani-
mo, O Ginoo, magatuaw ako, O Dios ko, ayaw pagpakabungol kanako: tingali unya 
kong Ikaw maghilum kanako, mahimo ako nga sama kanila nga nanganaug sa lub-
nganan. Himaya sa Amahan. 
 

colecta 

O  Dios sa mga kagamhanan, nga Kanimo ang tanang kinamaayohan: isilsil ang 
paghigugma sa Imong Ngalan dinhi sa among mga dughan, ug ihatag kanamo 

ang paglambo sa tinuhoan; aron, mabaskug Mo unta ang tanang butang nga maayo 
ug, pinaagi sa kadasig sa pagyukbo, matipigan Mo unta ang tanang nabaskug Mo na. 
 

Pagbasa gikan sa sulat ni San Pablo Apóstol ngadto sa mga taga-Roma. 
Rom. 6, 3–11 

M ga kaigsoonan: Kitang tanan nga gibunyagan diha kang Cristo Jesus, gibunya-
gan man diha sa Iyang kamatayon. Busa, pinaagi sa bunyag gilubong kita uban 

Kaniya diha sa kamatayon, aron nga maingon nga si Cristo gibanhaw gikan sa mga 
patay pinaagi sa himaya sa Amahan, kita usab managgawi diha sa kabag-o sa kinabu-
hi. Kay kun kita nahiusa man Kaniya diha sa usa ka kamatayon nga sama sa Iya, nan, 
mahiusa gayud usab kita Kaniya diha sa pagkabanhaw nga sama sa Iya. Kita nahibalo 
nga ang atong karaan nga pagkatawo gilansang sa krus uban kang Cristo aron malag-
lag ang makasasala nga lawas, ug aron dili na kita maulipon sa sala. Kay ang tawong 
patay na nakagawas na gikan sa sala. Apan kun namatay kita uban kang Cristo, kita 
nagatoo nga mabuhi usab kita uban Kaniya. Kay nahibalo kita nga si Cristo nabanhaw 
gikan sa mga patay ug nga dili na gayud Siya mamatay; ang kamatayon wala nay ka-
gahum batok Kaniya. Sa Iyang pagkamatay Siya namatayng dayon ngadto sa sala; 
apan sa Iyang pagkabuhi Siya nabuhi ngadto sa Dios. Busa kamo usab kinahanglan 
manag-isip sa inyong kaugalingon nga mga patay na ngadto sa sala apan diha kang 
Cristo Jesús mga buhi kamo ngadto sa Dios. 
 

gradual 
Sal. 89, 13, 1 

 Lumingi Ka, O Ginoo, ssa makadiyot, ug magpakitalinghug ka sa Imong mga uli-
pon. v. O Ginoo, Ikaw mao ang among dalangpanan, gikan sa tanang kaliwatan ug 
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ngadto sa kaliwatan. 
 Aleluya, aleluya. v. Sal. 30, 2–3. Kanimo, O Ginoo, midangup ako, dili ako ma-
pakaulawan sa dayon: sa Imong pagkamatarung luwasa ako ug iiway ako: ipaabong 
kanako ang Imong dalunggan, pagsingabot aron luwason Mo ako. Aleluya. 
 

Pagpadayon sa santos nga Evangelio sumala ni San Marcos. 
Mar. 8, 1–9 

N iadtong panahona: Sa nagkatapok ang usa ka dakung panon sa katawhan, ug 
wala silay makaon, gitawag ni Jesús ang Iyang mga tinun-an ngadto kaniya, ug 

miingon Siya kanila: Nalooy Ako sa katawhan, kay tulo na karon ka adlaw sa ilang pag-
pakig-uban Kanako, ug wala silay makaon; ug kun papaulion Ko sila nga walay mga 
kaon, panguyapan sila sa dalan; ug ang uban kanila layo ra bag gigikanan. Ug Kaniya 
mitubag ang Iyang mga tinun-an nga nanag-ingon: Asa man kitag tinapay dinhi sa 
awaaw nga arang ikabusog niining maong panon sa katawhan? Ug nangutana Siya 
kanila: Pila ba ka buok ang inyong tinapay? Sila mitubag: Pito. Ug gisugo Niya ang 
panon sa katawhan sa pagpanglingkod sa yuta; ug Iyang gikuha ang pito ka tinapay, 
ug sa nakapasalamat na Siya, gipikaspikas Niya kini ug gihatag ngadto sa Iyang mga 
tinun-an aron ilang idulot; ug kini ilang gidulot ngadto sa katawhan. Ug dihay ilang 
pipila ka gagmayng isda; ug sa nakapanalangin Siya niini, Siya nagsugo nga idulot 
usab kini ngadto kanila. Ug sila nangaon ug nangabusog; ug ilang gihipos ang mga 
tipik nga nahibilin nga mipuno sa pito ka mga alat. Ug may mga upat ka libo ka tawo 
ang nangaon, ug sila gipapauli Niya. 
 

ofertorio 
Sal. 16, 5, 6–7 

 Hingpita ang akong mga lakang sa Imong mga alagianan, aron dili mairog ang 
akong mga tunob: ipaabong kanako ang Imong dalunggan, ug patalinghugi ang akong 
mga pulong: ipakatingala ang Imong mahigugmaong mga kalulot, Ikaw nga nagalu-
was sa mga nagalaum Kanimo, O Ginoo. 
 

secreta 

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

kinsang panaad ang makawang, walay kang kinsang panumpa ang mahingan, itugot 
Mo; aron kining masaligong ginapangayo namo, mapuslanon makab-ot unta namo. 
Tungod ni Jesucristo nga among Ginoo. 
 

comunión 
Sal. 26, 6 

 Magalibut ako ug magahalad ako diha sa Iyang puluy-anan sa halad sa kalipay: 
magalaylay ako ug magaawit ug pagdayeg ngadto sa Ginoo. 
 

poscomunión 

G ihupong kami, O Ginoo, ngsa Imong mga gasa: itugot, nagapangamuyo kami; 
aron mahinloan unta kami pinaagi sa ilang kapuslanan ug mamaliga-on kami 

pinaagi sa ilang panabang. Tungod ni Jesuscristo nga among Ginoo. 
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