
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

introito 
Sal. 27, 8–9 

A ng Panginoon ang lakas ng Kanyang bayan, ang tanggulang tagapagligtas ng 
Kanyang pinahiran: iligtas Mo ang Iyong bayan, O Panginoon, at pagpalain Mo 

ang Iyong mana, at pakanin Mo sila magpakailanman. Sal. 27, 1. Sa Iyo, O Panginoon, 
ako dumadaing, O Dios Ko, huwag Kang magpakabingi sa akin; sapagka’t kung hindi 
Mo ako pakikinggan, matutulad ako sa mga bumababa sa hukay. Luwalhati sa Ama. 
 

colecta 

O  Dios ng mga kapangyarihan, na pinagmumulan ng lahat ng kabutihan, ipagka-
loob Mo sa aming ang pagmamahal sa Iyong Ngalan at dagdagan ang aming pa-

mimintuho; pangalagaan Mo ang kabutihang nasa amin at ipagpatuloy ang Iyong ka-
linga sa bisa ng Iyong pagmamahal. Alang-alang kay Jesucristong aming Panginoon. 
 

Pagbasa mula sa sulat ni San Pablo Apóstol sa mga Romano. 
Rom. 6, 3–11 

M ga kapatid: Tayong bininyagan kay Cristo ay bininyagang lahat sa Kanyang ka-
matayan. Nalibing tayong kasama Niya sa pamamagitan ng binyag sa anyong ka-

matayan upang kung paanong nabuhay na mag-uli si Cristo sa pamamagitan ng ma-
luwalhating kapangyarihan ng Ama, gayundin naman tayo’y lumakad sa panibagong 
buhay. Sapagka’t kung tayo ay napisan sa Kanya sa pagkahawig ng Kanyang kamatayan, 
mahahawig din tayo sa Kanyang muling pagkabuhay. Nababatid natin na ang ating 
datihang pagkatao ay ipinakong kasama Niya, upang masira ang katawang makasala-
nan at nang huwag na tayong paalipin pa sa kasalanan. Sapagka’t ang namatay na sa 
kasalanan ay ligtas na. Subali’t kung tayo ay namatay na kasama ni Cristo, sumasampa-
lataya tayong mabubuhay na kasama ni Cristo, sapagka’t alam natin na noong na-
buhay na mag-uli si Cristo ay hindi na mamamatay; wala nang kapangyarihan sa Kan-
ya ang kamatayan. Ang Kanyang kamatayan ay pagkamatay dahil sa kasalanan minsan 
lamang magpakailan pa man, ang Kanyang buhay naman ay buhay alang-alang sa 
Dios. Gayundin naman ipalagay ninyo na kayo ay patay na sa kasalanan, nguni’t na-
bubuhay sa Dios kay Cristo Jesús na ating Panginoon. 
 

gradual 
Sal. 89, 13, 1 

 Lumingon Ka, O Panginoon, nang bahagya, at magmaawain Ka sa Iyong mga ling-
kod. v. O Panginoon, Ikaw ay naging aming tanggulan, sa lahat ng sali’t saling lahi. 
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 Aleluya, aleluya. v. Sal. 30, 2–3. Sa Iyo, O Panginoon, nanganganlong ako, 
hindi ako mapapahiya kailanman: sa Iyong katuwiran ay palayain Mo ako at ipag-adya 
Mo ako: ikiling Mo sa akin ang Iyong pakinig, magmadali Ka, upang maipag-adya Mo 
ako. Aleluya. 
 

Pagpapatuloy ng mahal na Ebanghelyo ayon kay San Marcos. 
Mar. 8, 1–9 

N ang panahong yaon: Nang magkatipon uli ang makapal na tao at wala silang 
makain, tinawag ni Jesús ang Kanyang mga alagad na ang wika: Ako’y nahaha-

bag sa mga taong ito, sapagka’t tatlong araw na silang sumasama sa Akin at wala silang 
makain. Kung pauuwiin Ko silang gutom ay manlulupaypay sa daan, at ang ilan sa ka-
nila ay galing sa malayo. Sinagot Siya ng Kanyang mga alagad: Saan makakahua ng ti-
napay ditto sa ilang upang busugin ang mga taong iyan? At itinanong Niya sa kanila: 
Ilang tinapay mayroon kayo? Pito, ang sagot nila. Iniutos Niya na paupuin ang mga tao 
sa lupa; at pagkakuha ng pitong tinapat ay nagpasalamat Siya, pinagputul-putol ang 
mga tinapay at ibinigay sa Kanyang mga alagad upang ipamahagi sa mga tao. Mayroon 
din silang maliliit na isda, binasbasan ang mga ito at iniutos Niya na ipamahagi rin sa 
kanila. Nagsikain sila hanggang mabusog, at sa mga lumabis ay nakaipon sila ng pitong 
bakol na puno. Ang nagsikain ay may apat na libo, at sila ay pinauwi Niya.  
 

ofertorio 
Sal. 16, 5, 6–7 

 Gawin Mong ganap ang aking mga hakbang sa Iyong mga landas, upang hindi 
matinag ang aking mga yapak: ikiling Mo ang iyong pakinig sa akin, at pakapaking-
gan Mo ang aking mga salita: ipamangha Mo ang Iyong mga kagandahang-loob, Ikaw 
na nagliligtas sa mga nagsisipagkanlong sa Iyo, O Panginoon. 
 

secreta 

M atuwa Ka, O Panginoon, sa aming mga pagsusumamo: at maawain Mong tang-
gapin itong mga handog ng Iyong bayan: at, nang walang panata ninuman ang 

mawalang-saysay, walang pangako ninuman ang maging hungkag, itulot Mo: upang 
yaong nananalig naming hinihiling nawa’y mabisa naming makamit. Alang-alang kay 
Jesucristong aming Panginoon. 
 

comunión 
Sal. 26, 6 

 Ako’y papalibot at ako’y maghahandog sa Kanyang tahanan ng mga handog ng 
kagalakan; ako’y aawit at ako’y dadalit ng papuri sa Panginoon. 
  

poscomunión 

P inuspos kami, O Panginoon, ng Iyong mga biyaya: ipahintulot Mo, nananalangin 
Kami: upang kami nawa’y gawing malinis sa pamamagitan ng kanilang bisa at ma-

pagsanggalangan sa pamamagitan ng kanilang saklolo. Alang-alang kay Jesucristong 
aming Panginoon. 
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