
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

introito 
Sal. 67, 6–7, 36 

A ng Dios sa Kanyang banal na tahanan: Pinaghahandaan ng Dios ng tahanan ang 
mga pinabayaan: Nagkakaloob Siya ng kapangyarihan at lakas sa Kanyang bayan. 

Sal. 67, 2. Ang Dios ay bumabangon; nasasambulat ang Kanyang mga kaaway, at lahat 
ng napopoot sa Kaya ay tumatakas sa Kanyang harapan. Luwalhati sa Ama. 
 

colecta 

O  Dios na walang hanggan at makapangyayari sa lahat, yayamang ang masagana 
Mong kabaitan ay higit sa mga karapatan at kahilingan ng mga nagmamakaawa, 

kahabagan Mo kami upang patawarin ang kinatatakutan ng aming budhi at matamo 
ang di-mapangahasang hingin ng aming dalangin. Alang-alang kay Jesucristong. 
 

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

M ga kapatid: Ipinaalaala ko sa inyo ang Ebanghelyong ipinangaral ko sa inyo, 
na inyong tinanggap at pinananatilihan at dahil dito ay naliligtas kayo, kung 

tutuparin ninyo ang aking ipinahahayag, maliban na kung naging walang kabuluhan 
ang inyong pagsasampalataya. Kaya ang ibinibigay ko sa inyo una sa lahat ay yaong 
aking tinanggap, na si Cristo ay namatay dahil sa ating mga kasalanan, alinsunod sa 
mga Kasulatan; na Siya ay inilibing at muling nabuhay nang ikatlong araw, alinsunod 
sa mga Kasulatan, at napakita kay Cefas at saka sa labing-isa. Pagkatapos, napakita Siya 
sa mahigit na limandaang kapatid nang minsanan, na ang karamihan sa kanila ay na-
bubuhay pa, nguni’t ang ilan ay namatay na. Napakita rin kay Santiago at saka sa lahat 
ng mga apóstol. Sa wakas, pagkatapos ng lahat, napakita rin naman sa akin, tulad sa 
isang ipinanganak nang di sa panahon. Ako nga ang pinakamaliit sa mga apóstol, hin-
di man karapat-dapat na tawaging apóstol, yayamang inusig ko ang Iglesia ng Dios. 
Datapuwa’t alang-alang sa biyaya ng Dios, ako nga ay ako, di nawalan ng kabuluhan 
ang biyayang ipinagkaloob Niya sa akin. 
 

gradual 
Sal. 27, 7, 1 

 Ang aking puso ay tumiwala sa Dios, at ako’y nasaklolohan: kaya’t ang aking puso 
ay nagalak na mainam, at aking pupurihin siya mula sa aking kalooban. v. Sa iyo, O 
Panginoon, tumawag ako: O Dios ko, huwag Kang magpakabingi sa akin: huwag Kang 
lumisan mula sa akin. 
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 Aleluya, aleluya. v. Sal. 80, 2–3. Magsiawit kayo ng malakas sa Dios na ating ka-
lakasan, mangagkaingay kayo na may kagalakan sa Dios ni Jacob: dalhin ninyo rito ang 
masayang alpa, kasama ng salterio. Aleluya. 
 

Pagpapatuloy ng mahal na Ebanghelyo ayon kay San Marcos. 
Mar. 7, 31–37 

N ang panahong yaon: Mula sa lupain ng Tiro si Jesús ay nagdaan sa Sidón patu-
ngo sa dagat ng Galilea sa gitna ng lupain ng Decápolis. At dinala sa Kanya ang 

isang pipi at bingi na ipinamanhik sa Kanya na ipatong ang Kanyang kamay sa tao. 
Inihiwalay Siya sa karamihan, isinuot ang Kanyang mga daliri sa mga tainga ng bingi 
at hinipong may laway ang dila noon. Pagkatapos, tumingala sa langit, nagbuntong-
hininga at nagsabi: Ephphetha, na ang ibig sabihin ay: Mabuksan ka. Biglang nabuk-
san ang kanyang mga tainga at nakalag ang tali ng kanyang dila at matuwid na nagsa-
lita. At ipinagbilin sa kanila na huwag sabihin iyon kaninuman, nguni’t habang pi-
nagbibilinan sila ay lalo namang ipinahahayag iyon. Dahil sa pagkamangha ay sinabi 
ng mga tao: Magaling ang pagkagawa Niya sa lahat ng bagay: binibigyan Niyang pan-
dinig ang mga bingi at pinapagsalita ang mga pipi.  
 

ofertorio 
Sal. 29, 2–3 

 Dadakilain Kita, O Panginoon, sapagka’t itinindig Mo ako, at hindi mo pinaga-
lak sa akin ang aking mga kaaway: O Panginoon kong Dios, dumaing ako sa iyo, at 
ako’y pinagaling mo. 
 

secreta 

T unghayan Mong maawain, O Panginoon, nananalangin kami, ang aming pagli-
lingkod: upang ang aming inaalay nawa’y maging handog na kinalulugdan Mo, 

at nawa’y maging saklolo sa aming karupukan. Alang-alang kay Jesucristong aming 
Panginoon. 
 

comunión 
Prov. 3, 9–10 

 Parangalin mo ang Panginoon ng iyong tinatangkilik, at ng mga unang bunga 
ng lahat mong ani: at sa gayo’y mapupuno ang iyong mga kamalig ng kasaganaan, at 
ang iyong mga alilisan ay aapawan ng bagong alak. 
  

poscomunión 

N awa’y lasapin namin, nananalangin kami, O Panginoon, sa pamamagitan ng 
pakikinabang namin sa Iyong sakramento, ang saklolo ng kaluluwa at katawan: 

upang kaming naligtas sa katawa’t kaluluwa nawa’y luwalhatiin sa kapuspusan ng ma-
kalangit na lunas. Alang-alang kay Jesucristong aming Panginoon. 
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