
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

introito 
Sal. 47, 10–11 

O  Dios, pinagdilidili namin sa Iyong simbahan ang kagadahang-loob Mo: tulad 
ng Iyong pangalan, O Dios, ang Iyong kapurihan ay umaabot sa mga hangga-

nan ng lupa: puspos ng katarungan ang Iyong kanang kamay. Sal. 47, 2. Dakila ang 
Panginoon at karapat-dapat purihin sa lunsod ng aming Dios. Luwalhati sa Ama. 
 

colecta 

O  Panginoon, hinihiling namin na ipagkaloob Mong lagi sa amin ang diwa ng 
matuwid na pag-iisip at paggawa sapagka’t kung hindi Mo kami tutulungan ay 

di kami makapamumuhay nang naaayon sa Iyo. Alang-alang kay Jesucristong. 
 

Pagbasa mula sa sulat ni San Pablo Apóstol sa mga Romano. 
Rom. 8, 12–17 

M ga kapatid: Tayo’y may utang nga, nguni’t hindi ayon sa laman upang mabuhay 
nang alinsunod sa laman. Sapagka’t kung mabubuhay kayo ayon sa laman ay 

mamamatay kayo, datapuwa’t kung sa tulong ng Espíritu ay pinapatay ninyo ang mga 
gawa ng katawan, ay mabubuhay kayo. Ang tanang pinakikilos ng Espiritu ng Dios ay 
mga anak ng Dios. Hindi nga ninyo tinanggap ang espíritu ng pagkaalipin upang 
muling matakot, manapa’y tinanggap ninyo ang espíritu ng mga anak na ampon na 
dahil dito ay isinisigaw natin: Abba, O Ama. Ang Espíritu na rin ang nagpapatunay, 
sampon ng ating espíritu na tayo ay mga anak ng Dios. At kung mga anak, tayo’y mga 
tagapagmana; tagapagmana sa Dios, kasamang mga tagapagmana ni Cristo. 
 

gradual 
Sal. 30, 3 

 Maging Dios na tagapagtanggol Ka sa akin, at bahay na sanggalangan, upang mai-
ligtas ako. v. Sal. 70, 1. O Dios, sa Iyo nanganganlong ako: O Panginoon, huwag na-
wa akong mapahiya kailanman. 
 Aleluya, aleluya. v. Sal. 47, 2. Dakila ang Panginoon, at marapat pakapurihin, 
sa bayan ng aming Dios, sa Kanyang banal na bundok. Aleluya. 
 

Pagpapatuloy ng mahal na Ebanghelyo ayon kay San Lucas. 
Luc. 16, 1–9 

N ang panahong yaon: Sinabi ni Jesús sa Kanyang mga alagad ang talinghagang 
ito: May isang mayaman na may isang katiwala, at ito’y isinumbong sa kanya na 
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naglulustay ng kanyang kayamanan. Ipinatawag niya ang katiwala at sinabi sa kanya: 
Ano itong naririnig ko sa iyo? Magsulit ka sa akin ng iyong pangangasiwa, sapagka’t 
hindi ka na maaaring maging katiwala ko. At winika ng katiwala sa kanyang sarili: 
Ano ang gagawin ko, yayamang inaalis na sa akin ng aking panginoon ang panganga-
siwa? Hindi ko kaya ang magbungkal ng lupa; nahihiya naman akong magpalimos. A, 
nalalaman ko na ang gagawin ko, upang sakaling maalis ako sa pangangasiwa ay may 
taong tatanggap sa akin sa kanilang mga bahay. Kaya isa-isa niyang tinawag ang mga 
may utang sa kanyang panginoon, at itinanong sa una: Gaano ang utang mo sa aking 
panginoon? Sumagot siya: Isang daang tapayang langis. Sinabi niya rito: Kunin mo 
ang iyong kasulatan, maupo ka agad at isulat mo: Limampu. Itinanong niya sa ikala-
wa: At ikaw, gaano ang utang mo? Isang daang korong trigo, ang sagot niya. Sinabi 
niya: Kunin mo ang iyong kasulatan at isulat mo: Walumpu. At pinuri ng panginoon 
ang lilong katiwala dahil sa kanyang katalinuhan. Sapagka’t ang mga anak ng daigdig 
na ito ay lalong matatalino sa pakikitungo sa mga kamukha nila kaysa mga anak ng 
liwanag. Kaya sinasabi Ko sa inyo: makipagkaibigan kayo sa pamamagitan ng masa-
mang kayamanan, upang kung ito’y mawala, ay tanggapin kayo sa mga tahanang wa-
lang hanggan.  
 

ofertorio 
Sal. 17, 28, 32 

 Iyong ililigtas ang napipighating bayan, O Panginoon, at ang mga mapagmataas 
na mata ay Iyong ibababa: sapagka’t sino ang Dios, liban sa Panginoon? 
 

secreta 

T anggapin Mo, nananalangin kami, O Panginoon, ang mga handog na aming 
inaalay sa Iyo galing sa Iyong kagandahang-loob: upang ang kabanal-banalang 

mga misteryong ito, pinakikilos ng kapangyarihan ng Iyong biyaya, nawa’y magbanal 
sa amin sa pamamagitan ng pagbabago sa kasalukuyang buhay, at gumabay mandin 
sa aming tungo sa kaligayahang walang hanggan. Alang-alang kay Jesucristong aming 
Panginoon. 
 

comunión 
Sal. 33, 9 

 O tikman at tingnan ninyo, sapagka’t ang Panginoon ay mabuti: mapalad ang tao 
na nanganganlong sa Kanya. 
  

poscomunión 

N awa’y maging kagalingan ng isip at katawan, O Panginoon, ang makalangit na 
misteryo: upang mabatid namin ang bisa ng paglilingkod na ginagampanan na-

min. Alang-alang kay Jesucristong aming Panginoon. 
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