
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

introito 
Sal. 69, 2–3 

O  Dios, pagtinguha sa pagluwas kanako: O Ginoo, pagdali sa pagtabang kanako: 
ipatugyan sila sa kaulawan ug ipalibug kadtong nanagpangita sa akong kalag. 

Sal. 69, 4. Pasibuga sila ug ipadala ngadto sa kaulawan: kadtong nagalaraw kanakog 
kadaut. Himaya sa Amahan. 
 

colecta 

M akagagahum sa tanan ug maaghup nga Dios, gumikan sa Kansang gasa naga-
lungtad ang mga nagatuo Kanimo dinha sa takus ug dalaygong pag-alagad: itu-

got kanamo, nagapangamuyo kami; aron kami magadalagan nga walay kasaypanan 
padulong sa Imong mga sinaad. Tungod ni Jesucristo nga among Ginoo. 
 

Pagbasa gikan sa sulat ni San Pablo Apóstol ngadto sa mga taga-Corinto. 
2 Cor. 3, 4–9 

M ga kaigsoonan: Mao kana ang pagsalig nga among nabatonan pinaagi kang 
Cristo ngadto sa Dios; dili nga kami takus sa pag-isip sa bisan unsa, nga daw 

kami mao gayud ang nagpasiugda niini; ang among katakus nagagikan sa Dios, nga 
mao ang naghimo kanamong takus sa pagkaalagad sa bag-ong pakigsaad, dili diha sa 
sinulat nga kasugoan kondili diha sa Espíritu; kay ang sinulat nga kasugoan magapa-
tay, apan ang Espíritu magahatag ug kinabuhi. Ug kun ang pag-alagad nga makama-
tay nga sinulat sa mga titik ug gikulit diha sa bato, miabut nga inubanan sa maong 
himaya nga tungod niana ang mga anak sa Israel dili arang makasud-ong sa nawong 
ni Moisés tungod sa kasanag niini, bisan tuod kini nag-anam ra ug kahanap, dili ba 
molabaw pa hinuon ka masanagon ang pag-alagad sa Espíritu? Kay kun masanagon 
man gani ang pag-alagad sa hukom sa silot, labaw pa gayud kaayo niini ang pagkama-
sanagon sa pag-alagad sa pagkamatarung. 
 

gradual 
Sal. 33, 2–3 

 Pagadayegon ko ang Ginoo sa tanang mga panahon: ang pagdayeg Kaniya ma-
gakanunay sa akong baba. v. Ang akong kalag magapangandak tungod sa Ginoo: ma-
nagpatalinghug niini ang mga maaghup, ug managkalipay sila. 
 Aleluya, aleluya. v. Sal. 87, 2. O Ginoo, nga Dios sa akong kaluwasan, sa adlaw 
ug gabii nagatuaw ako sa atubangan Mo. Aleluya. 
 

IKA-12 NGA DOMINGO HUMAN SA PENTECOSTÉS 

1 



Pagpadayon sa santos nga Evangelio sumala ni San Lucas. 
Luc. 10, 23–37 

N iadtong panahona: Miingon si Jesús sa Iyang mga tinun-an: Bulahan gayud 
ang mga mata nga nakakita sa inyong nakita! Kay sultihan Ko kamo nga daghan 

ang mga profeta ug mga hari nga naninguha sa pagtan-aw unta sa inyong nakita, apan 
wala sila niini makakita; ug sa pagpatalinghug unta sa inyong nadunggan, apan wala 
sila niini makadungog. Ug tan-awa, dihay usa ka batid sa balaod nga mitindog aron sa 
pagsulay kaniya ug miingon: Magtutudlo, unsa may akong buhaton aron makapanu-
nod ako sa kinabuhing dayon? Si Jesús mitubag kaniya: Unsa may nahisulat sa kasu-
goan? Unsa may imong nabasa? Ug siya miingon: Higugmaa ang Ginoo nga imong 
Dios sa tibuok mong kasingkasing, ug sa tibuok kalag, ug sa tibuok mong kusog, ug 
sa tibuok mong hunahuna; ug ang imong silingan sama sa imong kaugalingon. Ug si 
Jesús miingon kaniya: Husto ang imong pagkatubag; buhata kini ug mabuhi ka. Apan 
kay buot man siya magpakamatarung sa iyang kaugalingon, siya miingon kang Jesús: 
Ug kinsa man ang akong silingan? Kaniya si Jesús mitubag nga nag-ingon: May usa ka 
tawo nga sa naglugsong siya gikan sa Jerusalén paingon sa Jérico nahulog ngadto sa 
mga kamot sa mga tulisan, ug siya ilang gihuboan ug gibunalan, ug unya namahawa 
sila nga nagbiya kaniya nga himalatyon. Ug nahitabo nga niadtong dalana dihay nag-
lugsong nga usa ka sacerdote; ug sa iyang pagkakita kaniya, siya didto moagi sa pikas. 
Ingon man usab, usa ka levita, sa paghiabut niya sa maong dapit ug nakakita kaniya, 
didto siya moagi sa pikas. Apan usa ka taga-Samaria, sa nagbaktas siya, nahiabut didto 
kaniya; ug sa iyang pagkakita kaniya siya giabut ug kaluoy,  ug miduol kaniya ug iyang 
gibugkosan ang iyang mga samad sa napatuloan na kinig lanan ug bino; unya iyang 
gipasakay sa iyang kabayanan ug gidala siya sa balay nga abutanan, ug iyang giatiman 
siya. Ug sa pagkasunod nga adlaw siya mikuhag duha ka denario ug iyang gihatag ki-
ni sa tag-iya sa abutanan ug miingon kaniya: Atimana siya; ug kon makagasto ka pag 
labaw niini, bayran ko ra ikaw unya inigbalik ko dinhi. Karon, sa imong paghunahu-
na, hain man niining tutolo ang nagpakita nga silingan sa tawo nga nahulog ngadto 
sa mga kamot sa mga tulisan? Siya mitubag: Kadtong naluoy kaniya. Ug si Jesús mii-
ngon kaniya: Lakaw ug buhata ang ingon. 
 

ofertorio 
Sal. 32, 11, 13, 14 

 Si Moisés nangamuyo sa atubangan sa Ginoo, nga iyang Dios, ug nag-ingon: O 
Ginoo, ngano ba nga magadilaab ang imong kaligutgut batok sa imong katawhan? 
Kuhaa ang kabangis sa imong kasuko: hinumdumi si Abrahán, si Isaac, ug si Jacob, 
nga kanila nanumpa Ikaw sa paghatag sa yutang nag-agas sa gatas ug dugos. Ug ang 
Ginoo nagbasul sa kadautan nga Iyang giingon nga Iyang pagabuhaton unta sa Iyang 
katawhan. 
 

secreta 

M aaghup nga sud-onga, nagapangamuyo kami, O Ginoo, ang mga halad nga 
among ginapasundayag sa Imong mga altar: aron diha sa pagpasinati kanamo 

ug kapuanguran, sila magatugyan ug kadungganan alang sa Imong Ngalan. Tungod 
ni Jesucristo nga among Ginoo. 
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comunión 
Sal. 103, 13, 14–15 

 Sa bunga sa Imong mga buhat, O Ginoo, pagapun-on ang yuta: aron pagahi-
moon Mo ang pagkuha ug makaon gikan sa yuta, ug ang bino sa paglipay sa kasing-
kasing sa tawo: ug ang lana nga makapasinaw sa nawong, ug ang tinapay nga makapa-
lig-on sa kasingkasing sa tawo. 
 

poscomunión 

M agabuhi unta kanamo, nagapangamuyo kami, O Ginoo, ang balaang pagkala-
wat niining Misterio: ug sa maingon magahatag kanamo ug katagbawan gumi-

kan sa paghinulsol, ug maingon man usab ug pagpanalipod. Tungod ni Jesuscristo 
nga among Ginoo. 
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