
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

introito 
Sal. 53, 6–7 

T ingni, ang Dios ang sumasaklolo sa akin; inaalalayan ng Panginoon ang aking 
buhay: ibalik Mo ang masama sa aking mga kalaban, at sa Iyong katapatan ay li-

pulin Mo sila, O Panginoon. Sal. 53, 3. O Dios, sa pamamagitan ng Iyong Pangalan ay 
iligtas Mo ako, at sa Iyong lakas ay ipagsanggalang ang aking kapakanan. Luwalhati sa 
Ama. 
 

colecta 

O  Panginoon, dinggin Mo nang buong habag ang mga panalangin ng mga nag-
mamakaawa at loobin Mo na hingin nila yaong nakalulugod sa Iyo, upang sa 

gayon ay makamtan ang kanilang hinihiling. Alang-alang kay Jesucristong. 
 

Pagbasa mula sa sulat ni San Pablo Apóstol sa mga Corintio. 
1 Cor. 10, 6–13 

M ga kapatid: Huwag maghangad ng masasamang ito gaya ng ginawa ng ating 
mga magulang. Huwag kayong sumamba sa mga diyus-diyosan gaya ng ilan sa 

kanila, batay sa nakasulat: Ang bayan ay naupo upang kumain at uminom, at pagkata-
pos at tumindig upang magsaya. Huwag tayong mangalunya, gaya ng ginawa ng ilan 
sa kanila at nabuwal sa loob ng isang araw ang dalawampu’t tatlong libo. Huwag na-
ting tuksuhin ang Panginoon tulad ng ginawa ng ilan sa kanila at namatay sila sa tuka 
ng mga ahas. Huwag kayong magbulung-bulungan gaya ng ginawa ng ilan sa kanila 
at napahamak sa kamay ng manlilipol. Ang lahat ng ito’y nangyari sa kanila bilang mga 
larawan, at sinulat upang paalalahanan tayo na sumapit sa wakas ng mga panahon. 
Kaya ang nag-aakala na siya ay nakatindig ay mag-ingat sana baka mabuwal. Sa inyo ay 
walang sumapit na pagsubok na hindi matitiis ng tao. Ang Dios ay matapat at hindi 
Niya ipahihintulot na kayo’y subukin nang higit sa inyong makakaya, nguni’t sa pag-
subok ay bibigyan kayo ng paraan upang makailag at ng lakat upang matiis iyon. 
 

gradual 
Sal. 8, 2 

 O Panginoon, na aming Panginoon, pagkarilag ng Iyong Pangalan sa buong lu-
pa! v. Sapagka’t Iyong kaluwalhatian ay nalalagay sa mga langit. 
 Aleluya, aleluya. v. Sal. 58, 2. Iligtas Mo ako sa aking mga kaaway, O Dios ko: 
iadya Mo ako mula sa kanila na nagsisibangon laban sa akin. Aleluya. 
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Pagpapatuloy ng mahal na Ebanghelyo ayon kay San Lucas. 
Luc. 19, 41–47 

N ang panahong yaon: Nang si Jesús ay malapit na sa Jerusalén at makita ang 
lunsod, ito’y tinangisan Niya na ang wika: O kung nakilala mo sana sa araw na 

ito ang makapagdudulot sa iyo ng kapayapaan! Nguni’t ito’y natatago sa iyong pani-
ngin. Sapagka’t darating sa iyo ang mga araw na liligiran ka ng kuta ng iyong kaaway, 
kukubkubin ka at gigipitin sa magkabi-kabilang panig. Ilulugmok ka sa lupa, sampon 
ng iyong mga anak na nasa loob mo, at walang iiwan sa iyo na batong nakapatong sa 
kapwa bato. Sapagka’t hindi mo nakilala ang panahon ng pagdalaw sa iyo. Pagkata-
pos, pumasok Siya sa templo at ipinagtabuyan ang mga nagbibili roon, sa sinasabi sa 
kanila: Nasusulat: Ang Aking bahay ay bahay-dalanginan, nguni’t ginawa ninyong 
yungib ng mga tulisan! Siya ay nangangaral araw-araw sa templo.  
 

ofertorio 
Sal. 18, 9, 10, 11, 12 

 Ang mga katarungan ng Panginoon ay matuwid, nagbibigay galak sa mga puso, 
at ang Kanyang mga kahatulan ay lalong mainam kay sa pulot, at sa pulot-pukyutan: 
sapagka’t dahil dito’y ang Iyong lingkod ay mangangalaga sa kanila. 
 

secreta 

I tulot Mo sa amin, nananalangin kami, O Panginoon, upang dumalas ang karapat-
dapat naming pakikinabang sa mga Misteryong ito: sapagka’t, sa bawat pagdiriwang 

ng pag-aalaala ng handog na ito, ginagampanan ang gawain ng aming kaligtasan. 
Alang-alang kay Jesucristong aming Panginoon. 
 

comunión 
Jn. 6, 57 

 Ang kumakain ng Aking laman at umiinom ng Aking dugo ay nananahan sa 
Akin, at Ako’y sa kanya, wika ng Panginoon. 
  

poscomunión 

N awa’y ang pakikinabang sa Iyong sakramento, nananalangin kami, O Pangino-
on, sa ami’y magdulot ng pagdadalisay, at magpahintulot mandin ng pagkakai-

sa. Alang-alang kay Jesucristong aming Panginoon. 
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