
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

introito 
Sal. 67, 6–7, 36 

A ng Dios anaa sa Iyang balaang puluy-anan: ang Dios nga nagapapuyo sa mga na-
nag-inusara tingub sa panimalay: Siya nagahatag ug kusog ug gahum ngadto sa 

Iyang katawhan. Sal. 67, 2. Motindog unta ang Dios, ug pagapatlaagon unta ang 
Iyang mga kaaway: mangalagiw usab unta gikan sa Iyang atubangan kadtong nanag-
dumot Kaniya. Himaya sa Amahan. 
 

colecta 

M akagagahum sa tanan ug tunhay nga Dios, nga dinha sa kabuhong sa Imong 
kaaghup, Ikaw nagalabi sa mga kapuslanan ug mga panaad sa mga nagaampo: 

ipabanaw ibabaw kanamo ang Imong mahigugmaong kalulot; aron mapasaylo Mo 
unta ang gikalisangan sa tanlag, ug mahatag Mo unta isip kapin ang wala pangashi 
pagpangayo sa pag-ampo. Tungod ni Jesucristo nga among Ginoo. 
 

Pagbasa gikan sa sulat ni San Pablo Apóstol ngadto sa mga taga-Corinto. 
1 Cor. 15, 1–10 

M ga kaigsoonan: Buot kong ipahinumdom kaninyo ang Evangelio nga akong 
giwali kaninyo, nga inyong gipanagdawat, nga niini nanagbarug kamo karon, 

ug nga pinaagi niini kamo ginaluwas kun inyo kining kuptan pag-ayo—gawas kon 
taphaw ra ang inyong pagtoo. Kay gihatag ko kaninyo ingon nga labing hinungda-
non ang nadawat ko ra usab, nga si Cristo namatay tungod sa atong mga sala sumala 
sa kasulatan, nga Siya gilubong, nga siya nabanhaw sa ikatulo ka adlaw sumala sa ka-
sulatan, ug nga nagpakita Siya ngadto kang Cefas, unya ngadto sa napulog-usa. Unya 
sa usa ka higayon nagpakita Siya ngadto sa kapin sa lima ka gatus ka mga igsoon, nga 
ang kadaghanan kanila mga buhi pa, bisan may pila kanila nga patay na. Unya nag-
pakita Siya ngadto kang Santiago, ug unya ngadto sa tanang mga apóstoles. Ug sa ka-
tapusan sa tanan, nagpakita Siya kanako usab nga daw ngadto sa usa nga natawog 
ahat. Kay ako mao man gud ang iwit sa tanang mga apóstoles, nga dili gani takus pa-
gatawgon nga apóstol tungod kay gilutos ko man ang iglesia sa Dios. Apan pinaagi sa 
gracia sa Dios ako nahimong mao ako karon, ug ang Iyang gracia nga gihatag niya 
kanako wala mapakyas. 
 

gradual 
Sal. 27, 7, 1 

 Sa Dios misalig ang akong kasingkasing, ug gitabangan ako: busa nalipay ug daku 
ang akong kaunoran; ug sa akong kabubut-on pagadayegon ko Siya. v. Kanimo, O 
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Ginoo, mituaw ako: O Dios ko, ayaw pagpakabungol kanako, ayaw pagmahilum kana-
ko. 
 Aleluya, aleluya. v. Sal. 80, 2–3. Pag-awit sa makusog ngadto sa Dios nga atong 
kusog, sa Dios ni Jacob managsinggit kamo ug usa ka kagahub sa kalipay: pagpatug-
baw ug usa ka awit, mananoy uban ang salterio. Aleluya. 
 

Pagpadayon sa santos nga Evangelio sumala ni San Marcos. 
Mar. 7, 31–37 

N iadtong panahona: Samtang si Jesús mipahawa sa kayutaan sa Tiro, Siya miad-
to sa Lanaw sa Galilea, agi sa Sidón latas sa kayutaan sa Decápolis. Ug Kaniya 

ilang gidala ang usa ka tawo nga bungol ug may pagkaamang; ug ilang gihangyo si 
Jesús nga unta itapion Niya ang Iyang kamot diha kaniya. Ug sa napinig Niya ang ta-
wo gikan sa kadaghanan, gikulitog Niya ang iyang mga tudlo sa mga dalunggan niini, 
ug nangluwa Siya ug Iyang gihikap ang dila niini; ug sa nagyahat Siya sa langit, nang-
hupaw Siya ug miingon kaniya: Ephphetha, nga sa ato pa, Maabli ka. Ug naabli ang 
iyang mga dalunggan, ug naluag ang iyang dila, ug siya nakasulti na sa tataw. Ug gitu-
gon sila ni Jesús nga walay bisan usa nga ilang suginlan niini; apan sa naglabi ang 
Iyang pagtugon kanila, naglabi pa usab hinuon ang ilang pagpanugilon niini. Ug sa 
hilabihan ka dakung kahibulong, sila nanag-ingon: Maayo gayud ang Iyang pagkabu-
hat niining tanan! Bisan gani ang bungol Iyang gihimo nga makadungog na ug ang 
amang nga makasulti na. 
 

ofertorio 
Sal. 29, 2–3 

 Pagadayegon ko Ikaw, O Ginoo, kay gisakwat Mo ako, ug wala Mo pagbuhata nga 
magkalipay ang akong mga kaaway sa ibabaw nako: O Ginoo, Kanimo mituaw ako, ug 
Ikaw nagayo kanako. 
 

secreta 

M aaghup nga lingia, O Ginoo, nagapangamuyo kami, ang among pangalagad: 
aron ang among ginahalad mahimong gikahimut-ang gasa Kanimo ug mahi-

mong hinabang sa among kahuyang. Tungod ni Jesucristo nga among Ginoo. 
 

comunión 
Prov. 3, 9–10 

 Pasidunggi ang Ginoo pinaagi sa imong manggad, ug sa mga inunahang bunga sa 
tanan mong abut: aron ang imong mga kamalig mapuno sa kadaghan, ug ang imong 
pug-anan magaawas sa bag-ong bino. 
 

poscomunión 

M asinati unta namo, nagapangamuyo kami, O Ginoo, pinaagi sa pagkalawat sa 
Imong sacramento, ang hinabang sa kalag ug lawas: aron kaming naluwas sa 

lawas ug kalag himayaon unta sa kahingpit sa langitnong kaalim. Tungod ni Jesuscris-
to nga among Ginoo. 
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