
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

introito 
Sal. 46, 2 

O  pagakpaka ninyo ang inyong mga kamot, ngatanan kamong katawhan; pag-
panghugyaw kamo ngadto sa Dios uban ang tingog sa pagdaug. Sal. 46, 3. Kay 

ang Ginoo ang hataas uyamut, makalilisang: Siya maoy usa ka dakung Hari sa ibabaw 
sa tibuok nga yuta. Himaya sa Amahan. 
 

colecta 

O  Dios, Kansang pagdumala dili masayop sa pagsugo sa Imong kaugalingon: na-
gapakimalooy kaming nagapangaliya Kanimo: aron isalikway Mo ang tanang 

makadaut, ug itugyan Mo Kanamo ang tanang among kapahimuslan. Tungod ni Je-
sucristo nga among Ginoo. 
 

Pagbasa gikan sa sulat ni San Pablo Apóstol ngadto sa mga taga-Roma. 
Rom. 6, 19–23 

M ga kaigsoonan: Nagasulti ako niining tinawhanong paagi tungod sa pagkadili 
hingpit sa inyong kinaiya. Kay maingon nga kaniadto inyong gitugyan ang mga 

bahin sa inyong mga lawas ngadto sa kahugawan ug ngadto sa labi kalabi pa nga ka-
masupilon, sa ingon usab karon, kinahanglan itugyan ninyo ang mga bahin sa inyong 
mga lawas ngadto sa pagkamatarung aron kini pagabalaanon. Sa dihang mga ulipon 
pa kamo sa sala, nahigawas kamo gikan sa pagkamatarung. Apan unsa may nakuha 
ninyong balus gikan niadtong mga butang nga inyo nang pagakaulawan karon? Ang 
sangpotan sa maong mga butang mao ang kamatayon. Apan karon, sa gipahigawas 
na kamo gikan sa sala ug nahimo nang mga ulipon sa Dios, ang inyong nakuhang 
balus mao ang pagkabalaan, ug ang sangpotan niini mao ang kinabuhing dayon. Kay 
ang suhol gikan sa sala mao ang kamatayon, apan ang walay bayad nga gasa gikan sa 
Dios mao ang kinabuhing dayon diha kang Cristo Jesús nga atong Ginoo. 
 

gradual 
Sal. 33, 12, 6 

 Umari kamo, mga anak, patalinghug kamo Kanako: Ang pagkahadlok sa Ginoo 
igatudlo Ko kaninyo. v. Dumuol kamo Kaniya, ug pagahayagan kamo: ug ang inyong 
mga nawong dili gayud maulawan. 
 Aleluya, aleluya. v. Sal. 46, 2. O pagakpaka ninyo ang inyong mga kamot, nga-
tanan kamong katawohan: pagpanghugyaw kamo ngadto sa Dios uban ang tingog sa 
pagdaug. Aleluya. 
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Pagpadayon sa santos nga Evangelio sumala ni San Mateo. 
Mat. 7, 15–21 

N iadtong panahona: Miingon si Jesús sa Iyang mga tinun-an: Kinahanglan mag-
bantay kamo sa mga mini nga profeta nga moanha kaninyo nga managsapot sa 

pagkakarnero apan diay sa sulod nila sila mga lobo nga manunukob. Maila ninyo sila 
pinaagi sa ilang mga bunga. Pagapupuon ba ang parras gikan sa mga kasampinitan, o 
ang mga higos gikan sa kadyapaan? Sa ingon niana, ang matag-usa ka maayong kahoy 
magabungag mga maayong bunga, apan ang walay pulos nga kahoy magabungag mga 
bungang walay pulos. Ang maayong kahoy dili makabungag mga bungang walay pu-
los, ug usab ang kahoyng walay pulos dili makabungag mga maayong bunga. Ang ma-
tag usa ka kahoy nga wala magabungag mga maayong bunga pagaputlon ug igasalibay 
ngadto sa kalayo. Sa ingon niana, maila ninyo sila pinaagi sa ilang mga bunga. Dili ang 
tanang magaingon Kanako, Ginoo, Ginoo, makasulod sa gingharian sa langit, kundili 
ang nagatuman sa kabubut-on sa Akong Amahan nga anaa sa langit. 
 

ofertorio 
Dan. 3, 40 

 Maingon sa halad-sinunog sa mga baka ug mga torong karnero, ug maingon sa 
kaliboan nga mga piniling karnero: maingon unta ang sakripisyo namo karon sa 
Imong atubangan, aron Imong kahimut-an unta: kay walay kaulaw alang kanila nga 
nagasalig Kanimo, O Ginoo. 
 

secreta 

O  Dios, nga nagalaktud sa panagkadaiya sa mga halad uyon sa balaod diha sa ka-
hingpitan sa bugtong da nga sakripisyo: dawata ang sakripisyo gikan sa mayuk-

boong mga ulipon alang Kanimo, ug kini pagabalaana, pinaagi sa ingong pagpana-
langin, maingon sa mga halad ni Abel; aron ang nahimo sa matag usa alang sa 
kadungganan sa Imong kahalangdon mapuslan unta sa tanan ngadto sa kaluwasan. 
Tungod ni Jesucristo nga among Ginoo. 
 

comunión 
Sal. 30, 3 

 Ikiling Kanako ang Imong igdulungog: pagsingabot, aron luwason Mo ako. 
 

poscomunión 

A ng makatatambal nga binuhatan Mo, O Ginoo, manggiloloy-on untang mag-
pahigawas kanamo gikan sa among mga kasaypanan, ug magadala man usab un-

ta kanamo paingon ngadto sa tanang matul-id nga mga butang. Tungod ni Jesuscris-
to nga among Ginoo. 
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