
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

introito 
Sal. 47, 10–11 

G ipamalandongan namo, O Dios, ang Imong mahigugmaong-kalolot diha sa 
kinataliwad-an sa imong templo: ingon sa Imong Ngalan, O Dios, mao usab ang 

Imong pagdayeg ngadto sa mga kinatumyan sa yuta: ang Imong tuong kamot napuno 
sa pagkamatarung. Sal. 47, 2. Halangdon ang Ginoo, ug dalaygon gayud kaayo: sa 
lungsod sa atong Dios, sa Iyang bukid nga balaan. Himaya sa Amahan. 
 

colecta 

M agmapuanguron Ka nga ihatag kanamo, nagapangamuyo kami, O Ginoo, sa ka-
nunay ang espíritu sa pagpalandong ug pagbuhat sa tanang matul-id: aron ka-

mi nga dili makahimo kung wala Ka, makasugakod unta pagpuyo uyon Kanimo. Tu-
ngod ni Jesucristo nga among Ginoo. 
 

Pagbasa gikan sa sulat ni San Pablo Apóstol ngadto sa mga taga-Roma. 
Rom. 8, 12–17 

M ga kaigsoonan: Mga utangan kita, dili ngadto sa unod aron magkinabuhi kita 
uyon sa unod—kay mamatay kamo kun magkinabuhi kamo uyon sa unod, 

apan mabuhi kamo kun pinaagi sa Espíritu inyong patyon ang mga binuhatan sa la-
was. Kay ang tanang ginamandoan sa Espíritu sa Dios, mga anak sila sa Dios. Kay wala 
kamo makadawat sa espíritu sa pagkaulipon aron mangahadlok na usab kamo, hinu-
noa maoy nadawat ninyo ang espíritu sa pagkainanak. Sa dihang managtuwaw kita sa 
pagpangamuyo nga magaingon, Abba! Amahan!, ang Espíritu gayud mao ang maga-
panghimatuod uban sa atong espíritu nga kita mga anak sa Dios, ug nga kun kita 
mga anak, nan, mga manununod diay kita, mga manununod sa Dios ug mga isigka-
manununod uban kang Cristo. 
 

gradual 
Sal. 30, 3 

 Mahimo Ka alang kanako nga Dios nga tigpanalipod, ug kuta nga dalangpanan, 
aron maluwas Mo ako. v. Sal. 70, 1. O Dios, midangup ako Kanimo: O Ginoo, dili 
unta ako mapakaulawan sa tunhay. 
 Aleluya, aleluya. v. Sal. 47, 2. Halangdon ang Ginoo, ug dalaygon gayud kaa-
yo: sa lungsod sa atong Dios, sa Iyang bukid nga balaan. Aleluya. 
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Pagpadayon sa santos nga Evangelio sumala ni San Lucas. 
Luc. 16, 1–9 

N iadtong panahona: Misugid si Jesús sa Iyang mga tinun-an niining sambinga-
ya: Dihay usa ka tawong datu nga may piniyalan, ug kini gisumbong kaniya nga 

kuno nag-usik-usik sa kabtangan sa maong datu. Ug kini iyang gipatawag ug giingnan: 
Unsa ba kining akong nadungog mahitungod kanimo? Humatag kag husay sa imong 
pagkapiniyalan, kay dili ka na mahimong piniyalan. Ug ang piniyalan miingon sa sulod 
sa iyang kaugalingon: Unsa may akong buhaton, sanglit langkatan na man ako sa 
akong agalon sa katungdanan sa pagkapiniyalan? Wala akoy igong kusog aron ako 
magbugwal, ug maulaw ako sa pagpakilimos. A, nahibalo na ako unsay akong buha-
ton aron dawaton ako sa mga tawo ilang mga puluy-anan kon palagputon na ako gi-
kan sa akong pagkapiniyalan. Ug unya, sa tinagsatagsa iyang gipatawag ang mga na-
nagpakautang sa iyang agalon, ug ang nahauna iyang gipangutana nga nag-ingon: 
Pila bay utang mo sa akong agalon? Kini mitubag: Usa ka gatus ka taro nga lana. Ug 
siya miingon kaniya: Ania, dawata ang kasabutan, dumali ka sa paglingkod ug isulat 
ang kalim-an ka taro. Unya miingon siya sa lain: Ug ikaw, pila bay imong utang? Kini 
mitubag: Usa ka gatus ka bakid nga trigo. Ug siya miingon kaniya: Ania, dawata ang 
kasabutan, ug isulat ang kawaloan ka bakid. Ug ang agalon midayeg sa iyang malim-
bongon nga piniyalan tungod sa kaigmat niya sa pagbuhat sa ingon; kay labut sa 
ilang kaugalingong kaliwatan, ang mga anak niining kalibutana labi pang maigmat 
kay sa mga anak sa kahayag. Ug sultihan Ko usab kamo, pangita kamog mga higala 
alang sa inyong kaugalingon pinaagi sa malimbungon nga bahandi, aron nga inigka-
hurot na niini kamo ilang pagadawaton ngadto sa dayong mga puluy-anan. 
 

ofertorio 
Sal. 17, 28, 32 

 Ikaw ang magaluwas sa katawhan nga dinaugdaug, O Ginoo, ug pagapaubson Mo 
ang mga mata sa mga palabilabihon: kay kinsa ang laing Dios, gawas sa Ginoo? 
 

secreta 

D awata, nagapangamuyo kami, O Ginoo, ang mga gasa nga among ginahalad 
Kanimo gikan sa Imong pagkamanggihatagon: aron kining balaan uyamut nga 

mga misterio, diha sa paglihok sa kaayohan sa Imong gracia, magabalaan unta kana-
mo pinaagi sa pagkabalhin sa among kinabuhi karon, ug maingon man magaagak 
usab kanamo paingon sa tunghayng mga kalipay. Tungod ni Jesucristo. 
 

comunión 
Sal. 33, 9 

 O tilawi ug tan-awa ninyo, nga ang Ginoo maayo: bulahan ang tawo nga moda-
ngup Kaniya. 
 

poscomunión 

M amahimo unta alang kanamo, O Ginoo, nga kaayohan sa isip ug lawas ang la-
ngitnong misterio: aron matagamtaman namo ang sangpotanan niini, kansang 

pagtahod ginahimo namo. Tungod ni Jesuscristo nga among Ginoo. 
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