
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

introito 
Sal. 26, 7–9 

P akinggan Mo, O Panginoon, ang aking nagmamakaawang tinig: tulungan Mo 
ako, huwag Mo akong pabayaan, O Dios na aking tagapagligtas. Sal. 26, 1. Ang Pa-

nginoon ang aking liwanag at aking kaligtasan: kanino ako matatakot? Luwalhati sa 
Ama. 
 

colecta 

O  Dios, na naghahanda ng mga biyayang di nakikita sa mga umiibig sa Iyo, ihasik 
Mo sa aming mga puso ang matimyas na pagmamahal sa Iyo, upang kamtan 

ang mga ipinangako Mo, pagkatapos na ibigin Ka nang higit sa lahat ng bagay. Alang-
alang kay Jesucristong aming Panginoon na Iyong Anak: na nabubuhay at naghahari 
kasama Mo. 
 

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

M ga pinakamamahal: Magkaisang-loob kayong lahat, magdalang-habag, mahalin 
ang mga kapatid, maging maawain at magpakumbaba. Huwag gantihan ng ma-

sama ang masama, ng alipusta ang pag-alipusta, kundi ng pagpapala, sapagka’t tinawag 
kayo upang tumanggap ng pagpapala. Sapagka’t ang nagnanais na umibig sa buhay 
at makakita ng mabubuting araw ay dapat mag-ingat ng kanyang dila sa masama at ng 
kanyang labi sa pagbibigkas ng panlilinlang. Umiwas sa masama at gumawa ng mabu-
ti, humanap ng kapayapaan at panuntunan ito. Sapagka’t nakatingin ang Panginoon 
sa mga matuwid at sa kanilang panalangin ay matamang nakikinig, nguni’t ang muk-
ha ng Panginoon ay laban sa nagsisigawa ng masama. At sino ang mananakit sa inyo 
kung nagmamalasakit kayo sa mabuti? Mapapalad kayo kung magdusa kayo nang 
dahil sa katarungan. Huwag kayong matakot sa kanila, o maligalig man, bagkus sam-
bahin sa inyong mga puso si Cristo na Panginoon. 
 

gradual 
Sal. 83, 10, 9 

 Masdan Mo, O Dios na aming kalasag, at tingnan mo ang Iyong mga alipin. v. O 
Panginoong Dios ng mga hukbo, dinggin mo ang dalangin ng Iyong mga alipin. 
 Aleluya, aleluya. v. Sal. 20, 1. O Panginoon, ang hari ay magagalak sa Iyong 
kalakasan; at sa Iyong pagliligtas gaano kalaki ang ikagagalak niya! Aleluya. 
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Pagpapatuloy ng mahal na Ebanghelyo ayon kay San Mateo. 
Mat. 5, 20–24 

N ang panahong yaon: Sinabi ni Jesús sa Kanyang mga alagad: Sapagka’t sinabi 
Ko sa inyo na kung hindi hihigit ang inyong kabanalan sa kabanalan ng mga 

eskriba at mga pariseo ay hindi kayo makakapasok sa kaharian ng langit. Narinig nin-
yong sinabi sa mga tao noong una: Huwag kang papatay. Kapag nakapatay ang tao ay 
mananagot siya sa harap ng hukuman. Datapuwa’t sinasabi Ko sa inyo na ang sino 
mang magalit sa kanyang kapatid ay mananagot sa harap ng hukuman; ang sino 
mang magsabi ng Mangmang ay managot sa harap ng Sanedrín. Ang tatawag sa kan-
ya ng Hangal ay magdurusa sa apoy ng impiyerno. Kaya’t kung nag-aalay ka ng han-
dog sa dambana at doon ay maalaala mong may sama ng loob sa iyo ang kapatid mo, 
iwan mo muna ang iyong handog sa harap ng dambana. Makipagkasundo ka sa iyong 
kapatid, at saka ka magbalik upang ialay ang iyong handog.  
 

ofertorio 
Sal. 15, 17 & 8 

 Aking pupurihin ang Panginoon na nagbibigay sa akin ng payo: aking inilagay na 
lagi ang Panginoon sa harap ko: sapagka’t Siya ay nasa aking kanan, hindi ako maki-
kilos. 
 

secreta 

M atuwa Ka, O Panginoon, sa aming mga pagsusumamo: at maawain Mong tang-
gapin itong mga handog ng Iyong mga alipin at mga alagad: upang yaong ini-

handog ng bawat isa alang-alang sa karangalan ng Iyong Ngalan ay mapakinabangan 
ng lahat alang-alang sa kaligtasan. Alang-alang kay Jesucristong aming Panginoon. 
 

comunión 
Sal. 26, 4 

 Isang bagay ang hiningi ko sa Panginoon, na aking hahanapin; na ako’y maka-
tahan sa bahay ng Panginoon, lahat ng mga kaarawan ng aking buhay. 
  

poscomunión 

S a aming binusog Mo, O Panginoon, ng makalangit na biyaya: itulot Mo, nanana-
langin kami: upang kami nawa’y maging malinis mula sa nakakubling mga kasala-

nan at maiadya sa mga bitag ng mga kaaway. Alang-alang kay Jesucristong aming Pa-
nginoon. 
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