
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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

N oong ako’y tumawag sa Panginoon, dininig Niya ang aking tinig dahil sa mga 
lumalapit sa akin: pinangayupapa sila Niyaong walang pinagmulan at walang 

hanggan: magpaingat ka sa Panginoon, at ikaw ay Kanyang kakalingain. Sal. 54, 2. 
Dinggin mo, O Dios, ang aking panalangin; huwag Kang lumayo sa aking pagsusuma-
mo; pakapakinggan Mo ako at sagutin. Luwalhati sa Ama. 
 

colecta 

O  Dios, na nagpapahayag ng Iyong puspusang kapangyarihan sa pagpapatawad 
at pagdadalang-awa, dagdagan Mo sana ang Iyong habag sa amin, upang sa 

aming pananalig sa Iyong mga ipinangako ay mabahaginan kami ng mga biyayang 
makalangit. Alang-alang kay Jesucristong. 
 

Pagbasa mula sa sulat ni San Pablo Apóstol sa mga Corintio. 
1 Cor. 12, 2–11 

M ga kapatid: Nalalaman ninyo na noong kayo ay mga pagano pa, kayo ay napa-
dalang walang pagtutol sa mga diyus-diyosang di makapagsalita. Kaya’t ipinata-

talastas ko sa inyo na walang nagsasalita sa tulong ng Espíritu ng Dios na nagsasabing: 
Matakwil si Jesús, at wala namang makapagsasabing: Si Jesús ay Panginoon; kung hin-
di sa pamamagitan din ng Espíritu Santo. Iba’t-iba ang mga kaloob nguni’t iisa ang 
Espíritu; at iba’t-iba ang mga katungkulan nguni’t iisa ang Panginoon; at iba’t-iba 
ang mga gawain nguni’t iisa ang Dios na gumagawa ng lahat ng bagay sa lahat. Sa ba-
wat isa ay ipinagkaloob ang paghahayag ng Espíritu sa ikabubuti ng madla. Sa isa ay 
ipinagkakaloob sa pamamagitan ng Espíritu ang pananalita ng karunungan; at sa iba 
sa pamamagitan ng Espíritu ring iyon ang pananalita ng kaalaman; sa iba ang pana-
nampalataya, sa pamamagitan din ng Espíritu; sa iba ang kaloob ng pagpapagaling sa 
iisa ring Espíritu; sa iba ang kapangyarihang gumawa ng mga himala. Sa iba ang ka-
loob ng panghuhula; sa iba ang pagkilala ng mga espíritu; sa iba ang pagsasalita ng 
iba’t-ibang wika; sa iba ang pagpapaliwanag ng mga wika. Subali’t sa lahat ng ito ay 
iisa lamang Espíritu ang gumagawa, na Siyang namamahagi ng Kanyang mga kaloob 
sa bawat isa ayon sa Kanyang ibig. 
 

gradual 
Sal. 16, 8, 2 

 Ingatan Mo ko na gaya ng itim ng mata: ikubli Mo ako sa lilim ng Iyong mga pak-
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pak. v. Manggaling sa Iyong harapan ang aking kahatulan: masdan nawa ng Iyong 
mga mata ang karampatan. 
 Aleluya, aleluya. v. Sal. 64, 2. Nararapat ang kapurihan sa Iyo, O Dios, sa Sion: 
at sa Iyo’y maisasagawa ang panata sa Jerusalén. Aleluya. 
 

Pagpapatuloy ng mahal na Ebanghelyo ayon kay San Lucas. 
Luc. 18, 9–14 

N ang panahong yaon: Sinabi ni Jesús ang talinghagang ito, ukol sa ilang nagpa-
panggap na sila’y mga matuwid at hinahamak ang iba. Dalawang tao ang umak-

yat sa templo upang manalangin, ang isa’y pariseo at ang isa ay publikano. Ang pari-
seo ay nakatayong nanalangin sa sarili nang ganito: O Dios, ako’y nagpapasalamat sa 
Iyo na ako hindi katulad ng ibang mga tao, na magnanakaw, magdaraya, nakikiapid; 
hindi ako katulad ng publikanong ito. Makalawa akong nag-aayuno sa loob ng san-
linggo, nagbabayad ako ng ikapu sa lahat ng aking ariarian. Samantala, ang publi-
kano ay nakatayo sa malayo at ayaw man lamang tumingala sa langit, at sa halip ay 
dinadagukan ang dibdib at sinasabi: O Dios, maawa Ka sa akin, na isang makasala-
nan. Sinasabi Ko sa inyo na itong huli ay umuwi sa bahay na matuwid, datapuwa’t 
iyong isa ay hindi. Sapagka’t ang lahat ng nagpapakataas ay ibababa, nguni’t ang nag-
papakababa ay itataas.  
 

ofertorio 
Sal. 24, 1–3 

 Sa Iyo, O Panginoon, itinataas ko ang aking kaluluwa: O Dios ko, sa Iyo’y nagti-
tiwala ako, huwag nawa akong mapahiya; huwag nawang magtagumpay sa akin ang 
aking mga kaaway: at lahat mandin na naghihintay sa Iyo, nawa’y hindi mapahiya. 
 

secreta 

N awa’y maihandog pabalik sa Iyo, O Panginoon, ang mga sakripisyong itinalaga: 
na sa kaparang paraan ay ipinahintulot Mo sa amin upang ihain alang-alang sa 

karangalan ng Iyong Ngalan, upang ang mga ito’y maigawad Mo mandin nawa sa 
amin na maging lunas namin. Alang-alang kay Jesucristong aming Panginoon. 
 

comunión 
Sal. 50, 21 

 Malulugod Ka sa mga hain ng katwiran, sa handog na susunugin at sa handog 
na susunuging buo, sa ibabaw ng Iyong dambana, O Panginoon. 
  

poscomunión 

N ananalangin kami, O Panginoon, na aming Dios: upang kaming hindi Mo pi-
nagpapagurang lunasan sa pamamagitan ng mga banal na sakramento’y maa-

wain Mo nawang huwag alisan ng Iyong mga pagkasi. Alang-alang kay Jesucristong 
aming Panginoon. 
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