
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

introito 
Sal. 54, 17, 18, 20, 23 

K aniadtong miagulo ako sa Ginoo, mipatalinghug Siya sa akong tingog, gikan 
kanila, nga nagaasdang batok kanako: sila gipakaulawan Niya nga nahauna sa 

katuigan ug nagalungtad sa kahangturan: itugyan mo sa Ginoo ang Imong mga palas-
anon, ug Siya magsapnay kanimo. Sal. 54, 2. Patalinghugi, O Dios, ang akong pag-
ampo, ug ayaw pagtago sa Imong kaugalingon gikan sa akong pagpangaliyupo: lingi 
kanako ug patalinghugi ako. Himaya sa Amahan. 
 

colecta 

O  Dios, nga nagapahinabo sa Imong pagkamakagagahum sa tanan diha sa pagpa-
saylo ug labi na gayud sa pagpamuangod: padaghana dinhi kanamo ang Imong 

mahigugmaong kalulot; aron kami nga nagadalagan padulong sa Imong mga gisaad, 
himoon Mo untang isigkamag-aambit sa mga kaayohang langitnon. Tungod. 
 

Pagbasa gikan sa sulat ni San Pablo Apóstol ngadto sa mga taga-Corinto. 
1 Cor. 12, 2–11 

M ga kaigsoonan: Kamo nasayud nga sa mga diwatahan pa kamo, gipanagdaldal 
kamo ngadto sa mga diosdios nga amang, maingon nga sa bisan unsang higa-

yona kamo kaniadto madaldal ra man. Busa buot ko nga inyong masabtan nga walay 
tawo nga sa magasulti siya pinaagi sa gahum sa Espíritu sa Dios arang makaingon: Si 
Jesús matinunglo pa unta! Ug walay makaingon: Si Jesús Ginoo; nga dili pinaagi sa 
gahum sa Espíritu Santo. Adunay nagakalainlaing mga hiyas, apan adunay mao rang 
usa ka Espíritu; ug adunay nagakalainlaing pag-alagad, apan mao rang usa ka Ginoo; 
ug adunay nagakalainlaing kalihokan, apan mao rang usa ka Dios nga nagadasig nii-
ning tanan diha sa matag usa. Apan ngadto sa matag usa gikahatag ang alamag sa Es-
píritu alang sa kaayohan sa tanan. Ngadto sa usa gihatag ang pulong sa kaalam pinaa-
gi sa Espíritu, ug ngadto sa usa gihatag ang pulong sa kahibalo sumala sa mao na nga 
Espíritu; ngadto sa usa gihatag ang pagtuo pinaagi sa mao ra nga Espíritu, ug ngadto 
sa usa gihatag ang mga hiyas sa pagpang-ayog mga sakit pinaagi sa mao rang usa ka 
Espíritu; ngadto sa usa gihatag ang gahum sa paghimog mga milagro, ug ngadto sa usa 
ang paghimog panagna, ug ngadto sa usa ang katakus sa pag-ila sa mga nagkalain-
laing espíritu, ug ngadto sa usa ang nagkalainlaing pagpanultig mga dila, ug ngadto 
sa usa ang paghubad sa panultig mga dila. Kining tanan ginadasig pinaagi sa usa ug 
mao rang Espíritu nga nagaapod-apod niini ngadto sa matag usa sumala sa iyang ka-
bubut-on. 
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gradual 
Sal. 16, 8, 2 

 Bantayan Mo ako, O Ginoo, ingon sa kalimutaw sa mata: tagoon Mo ako sa ila-
lum sa landong sa imong mga pako. v. Tumungha ang akong hukom gikan sa Imong 
atubangan; matan-aw sa Imong mga mata ang katul-id. 
 Aleluya, aleluya. v. Sal. 64, 2. Matakus kanimo ang pagdayeg, O Dios, didto sa 
Sión: ug nganha Kanimo pagabuhaton ang mga panaad didto sa Jerusalén. Aleluya. 
 

Pagpadayon sa santos nga Evangelio sumala ni San Lucas. 
Luc. 18, 9–14 

N iadtong panahona: Misugilon si Jesús niining usa ka sambingay ngadto sa pi-
pila ka tawo nga nanagsalig sa ilang kaugalingon nga sila mga matarung ug na-

nagyubit sa uban: Dihay duha ka tawo nga mitungas ngadto sa templo aron sa pag-
ampo: ang usa fariseo ug ang usa maniningil sa buhis. Ug ang fariseo mibarug, ug 
ngadto sa iyang kaugalingon nag-ampo siya sa ingon niini: O Dios, pasalamatan ko 
Iikaw nga ako dili sama sa ubang tawo nga mga tikasan, mga hiwi, mga mananapaw; 
ug ako dili usab sama niining maniningil sa buhis. Nagapuasa ako makaduha sa usa 
ka semana, ug nagahatag ako sa ikapulo sa akong tanang pinangitaan. Apan ang ma-
niningil sa buhis nga nagtindog nga nagpalayo, wala gani mopayahat sa iyang mga 
mata ngadto sa kahitas-an, hinunoa nagpanampok siya sa iyang dughan ug nagkana-
yon: O Dios, kaloy-i ako nga makasasala! Sultihan ko kamo, nga sa iyang balay mipau-
li kining tawhana nga mao hinuoy gipakamatarung ug dili kadtong usa; kay ang ma-
tag usa nga magapahitaas sa iyang kaugalingon, igapaubos; apan ang magapaubos sa 
iyang kaugalingon, igapahitaas. 
 

ofertorio 
Sal. 24, 1–3 

 Kanimo, O Ginoo, gibayaw ko ang akong kalag: O Dios ko, kanimo nagasalig ako, 
dili unta ako mabutang sa kaulawan; ug dili madaug sa akong mga kaaway: tungod 
kay ang tanan nagapaabut alang kanimo, dili igabutang sa kaulawan. 
 

secreta 

K animo, O Ginoo, igahalad ang mga gipahinugod nga sakripisyo: aron nga, ingon 
nga gihatag ang mga ighahalad alang sa kadungganan sa Imong Ngalan, matug-

yan Mo unta kini sila nga mamahimong among kaayohan. Tungod ni Jesucristo. 
 

comunión 
Sal. 50, 21 

 Ikaw mahamuot sa mga halad sa pagkamatarung, sa halad nga sinunog, ug sa ti-
buok nga halad nga sinunog sa ibabaw sa Imong halaran, O Ginoo. 
 

poscomunión 

N agapangamuyo kami, O Ginoo, nga among Dios: aron kaming sa way paglubad 
mong ginaayo pinaagi sa mga balaan ng sacramento, magmapuanguron mo un-

tang dili pagalangkatan sa Imong mga panabang. Tungod ni Jesuscristo. 
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