
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

introito 
Sal. 53, 6–7 

T an-awa, ang Dios nagatabang kanako, ug ang Ginoo mao ang nagasapnay sa 
akong kalag: iiway ang mga dautan sa akong mga kaaway, ug laglaga sila sa Imong 

kamatuoran, O Ginoo, nga akong tigpanalipod. Sal. 53, 3. Luwasa ako, O Dios, tungod 
sa Imong Ngalan: ug hukmi ako diha sa Imong gahum. Himaya sa Amahan. 
 

colecta 

I paabong ang mga dalunggan sa Imong mahigugmaong kalulot, O Ginoo, sa mga 
pangaliya sa mga nanagpangaliyupo: ug, aron matugyan Mo unta ang mga pinang-

hinautan ngadto sa mga nanaghangyo, himoa sila nga humangyo sa tanang gikahi-
mut-an Mo. Tungod ni Jesucristo nga among Ginoo. 
 

Pagbasa gikan sa sulat ni San Pablo Apóstol ngadto sa mga taga-Corinto. 
1 Cor. 10, 6–3 

M ga kaigsoonan: Dili kita mangandoy ug mga dautang butang ingon sa gibuhat 
nila. Kinahanglan dili kamo magmasimbahon ug mga diosdios ingon sa uban 

kanila; kay sumala sa nahisulat: Ang katawhan nanglingkod aron sa pagkaon ug pag-
inom ug nanindog sila aron sa pagsayaw. Dili kita magpakighilawas ingon sa gibuhat 
sa uban kanila, nga tungod niana sulod sa usa ka adlaw nangamatay ang kaluhaan ug 
tulo ka libo kanila. Dili nato pagsulayon ang Ginoo, ingon sa gibuhat sa uban kanila 
nga tungod niana gipanglaglag sila sa mga bitin. Ug dili kamo magbagulbol, ingon sa 
gibuhat sa uban kanila nga tungod niana gilaglag sila sa Maglalaglag. Kining mga bu-
tanga nahitabo kanila ingon nga pasidaan, ug gisulat ingon nga tugon alang kanato 
karon nga mga hing-abutan sa katapusan sa kapanahonan. Busa, siya nga nagadahum 
nga maayo na niyang pagkabarug, magbantay basig mapukan siya. Kaninyo walay 
nakaabut nga bisan unsang pagpanulay nga dili maantus sa tawo. Ang Dios kasaligan, 
ug dili niya itugot kamo nga pagapanulayon sa labaw sa inyong kaarangan, apan 
uban sa pagpanulay siya magatagana usab ug lutsanan sa paglikay, aron kamo ma-
kahimo sa pag-antus niini. 
 

gradual 
Sal. 8, 2 

 O Ginoo, nga Ginoo namo, pagkahalangdon sa Imong Ngalan sa tibuok nga yu-
ta! v. Nga gibutang Mo ang Imong himaya ibabaw sa mga langit. 
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 Aleluya, aleluya. v. Sal. 58, 2. Luwasa ako gikan sa akong mga kaaway, O Dios 
ko: iiway ako gikan kanila nga miasdang batok kanako. Aleluya. 
 

Pagpadayon sa santos nga Evangelio sumala ni San Lucas. 
Luc. 19, 41–47 

N iadtong panahona: Sa nagkahiduol na si Jesús sa Jerusalén, ug sa pagkakita 
Niya sa lungsod, kini Iyang gihilakan, nga nag-ingon: Kun unta bisan karon na-

hibalo pa lamang ikaw sa mga butang nga maoy pasikaranan sa kalinaw! Apan natago 
kini karon gikan sa imong mga mata. Kay ikaw pagahiabtan ra sa mga adlaw nga ang 
imong mga kaaway magapakural ug yuta libut kanimo, ug ikaw pagalikusan ug paga-
piiton sa tanang dapit, ug igapusdak ikaw sa yuta, ikaw ug ang imong mga kabataan 
sa sulod kanimo, ug dili nila ikaw binlan ug usa ka bato nga magapatong sa bato; kay 
ikaw wala man makaila sa panahon sa pagduaw kanimo. Ug Siya misulod sa templo 
ug ang mga tawo nga nanagpamaligya Iyang gisugdan sa pag-abog paingon sa gawas, 
ug Siya miingon kanila: Kini nahisulat: Ang Akong balay pagatawgon nga balay alam-
poanan; apan kini gihimo ninyong langub sa mga tulisan. Ug Siya nagpanudlo matag 
adlaw sulod sa templo. 
 

ofertorio 
Sal. 18, 9, 10, 11, 12 

 Ang mga katarungan sa Ginoo matul-id, nagalipay sa mga kasingkasing, ug ang 
Iyang mga paghukom matam-is usab labi kay sa dugos, ug sa mga tinulo sa dugos sa 
udlan: ug tungod kay ang Imong ulipon nagabantay kanila. 
 

secreta 

I tugot kanamo, nagapangamuyo kami, O Ginoo, ang takus nga pag-uli-uli sa pag-
kalawat niining mga Misterio: kay sa matag pagsaulog sa paghandum niining hala-

ra, ginahimo ang buhat sa among kaluwasan. Tungod ni Jesucristo. 
 

comunión 
Jn. 6, 57 

 Siya nga mokaon sa Akong unod ug moinom sa Akong dugo magapuyo sa sulod 
Nako, ug Ako sa sulod niya, miingon ang Ginoo. 
 

poscomunión 

K anamo ang pagkalawat sa Imong sacramento, nagapangamuyo kami, O Ginoo, 
magahatag unta ug paglinis, ug magatugyan unta man usab ug panaghiusa. Tu-

ngod ni Jesuscristo nga among Ginoo. 
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