
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

introito 
Sal. 69, 2–3 

M alugod Mo akong sagipin, O Dios; magmadali Ka, O Panginoon, sa pagsaklolo 
sa akin: Mapahiya nawa at malito ang mga naghahangad ng aking buhay. Sal. 

69, 4. Magsitalikod sila sa pagkabigo yaong mga nag-iisip sa akin ng masama. Luwal-
hati sa Ama. 
 

colecta 

O  Dios na maawain at makapangyayari sa lahat, na dahil sa biyaya Mo ay nakapag-
lilingkod sa Iyo ang mga binyagan nang buong katapatan at pagpupuri: ipagka-

loob Mo, hinihiling namin sa Iyo, na matamo namin ang Iyong mga pangako nang 
walang sagabal. Alang-alang kay Jesucristong aming Panginoon. 
 

Pagbasa mula sa sulat ni San Pablo Apóstol sa mga Corintio. 
2 Cor. 3, 4–9 

M ga kapatid: Ganyan ang aming pagtitiwala sa pamamagitan ni Cristo sa harap 
ng Dios. Hindi sapagka’t kaya naming umisip ng isang bagay na waring galing 

sa amin, kundi sapagka’t ang aming kakayahan ay nagbubuhat sa Dios. Siya ang nag-
bibigay sa amin ng kakayahan upang maging mga lingkod ng Bagong Tipan, hindi ng 
titik kundi ng Espíritu, sapagka’t ang titik ay pumapatay, nguni’t ang Espíritu ay nag-
bibigay-buhay. Ngayon kung ang pangangasiwang nagdadala ng kamatayan, nakaukit 
at nakasulat sa bato, ay binatbat ng ningning na anupa’t ang mga anak ng Israel ay di 
makatitig sa mukha ni Moisés, dahil sa liwanag ng kanyang mukha, bagaman lumipas 
ito agad, paanong hindi lalong magniningning ang pangangasiwa ng Espíritu? Kung 
ang pangangasiwang nagdudulot ng kaparusahan ay may angking kaningingan, la-
long sasagana sa kaningningan ang pangangasiwang nagbibigay ng kabanalan. 
 

gradual 
Sal. 33, 2–3 

 Aking pupurihin ang Panginoon sa buong panahon: ang pagpuri sa Kanya ay la-
ging sasaaking bibig. v. Ang aking kaluluwa ay maghahambog sa Panginoon: nawa’y 
marinig ng maaamo at sila’y masasayahan. 
 Aleluya, aleluya. v. Sal. 87, 2. O Panginoon, na Dios ng aking kaligtasan, ako’y 
dumaing araw at gabi sa harap Mo. Aleluya. 
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Pagpapatuloy ng mahal na Ebanghelyo ayon kay San Lucas. 
Luc. 10, 23–37 

N ang panahong yaon: Winika ni Jesús sa Kanyang mga alagad: Mapapalad ang 
mga matang nakakakita ng inyong nakikita. Sapagka’t sinasabi Kos a inyo na 

maraming propeta at hari ang nagnanais makita ang inyong nakikita at hindi nila 
Nakita, marinig ang inyong naririnig at hindi nila narinig. Walang kaanu-ano’y tu-
mindig ang isang dalubhasa sa batas at nagsalita upang subukin Siya: Guro, ang ang 
dapat kong gawin upang tamuhin ang buhay na walang hanggan? Sinagot siya ni Je-
sús: Ano ba ang nakasulat sa batas? Paano ba kung bumasa ka? Tumugon siya: Iibigin 
mo ang Panginoong iyong Dios nang buo mong puso, nang buo mong kaluluwa, 
nang buo mong lakas, at nang buo mong pag-iisip; at ang iyong kapwa, gaya ng iyong 
sarili. Matuwid ang sagot mo, wika ni Jesús, gawin mo iyan at mabubuhay ka. Datapu-
wa’t sa hangaring mabigyang-matuwid ang sarili, nagtanong siya kay Jesús: At sino 
ang aking kapwa? Sumagot si Jesús: Bumababa ang isang tao sa Jérico buhat sa Jerusa-
lén at siya’y sinalakay ng mga tulisan. Ninakawan siya at binugbog, pagkatapos iniwang 
halos patay na. Nagkataong dumaan doon ang isang pari, na pagkakita sa tao ay lu-
mihis ng daan at nagpatuloy ng lakad. Gayundin ang isang levita, nang madako roon 
at makita siya, ay lumihis ng daan at nagpatuloy ng lakad. Datapuwa’t ang isang Sa-
maritano, na naglalakbay, ay napadaan sa tabi niya at nang makita siya ay nagdalang-
habag sa kanya. Lumapit sa kanya, binigkisan ang kanyang mga sugat matapos busan 
ito ng langis at alak; isinakay sa kanyang hayop upang dalhin sa bahay-panuluyan at 
alagaan siya. Kinabukasan, dumukot ng dalawang denario at ibinigay sa may-ari ng 
bahay-panuluyan na ganito ang sinasabi: Alagaan mo siya at gaano man ang labis na 
magugol mo ay babayaran ko sa aking pagbalik. Sino sa tatlong ito, sa akala mo, ang 
nagpakilala ng pakikipagkapwa sa taong sinalakay ng mga tulisan? Sumagot ang da-
lubhasa sa batas: Yaong nagkawanggawa sa kanya. Ani Jesús sa kanya: Humayo ka, at 
gayundin ang gawin mo.  
 

ofertorio 
Sal. 32, 11, 13, 14 

 Dumalangin si Moises sa Panginoon niyang Dios, at sinabi: Panginoon, bakit ang 
Iyong pag-iinit ay pinapag-aalab Mo laban sa Iyong bayan? Pawiin Mo ang poot ng 
Iyong kaluluwa: alalahanin Mo si Abraham, si Isaac, at si Jacob, na silang Iyong mga 
sinumpaan sa iyong sarili na bibigyan ng lupang umaagos sa gatas at pulot. At pinag-
sisihan ng Panginoon ang kasamaan na Kanyang sinabing Kanyang gagawin sa Kan-
yang bayan. 
 

secreta 

M aawain Mong lingapin, nananalangin kami, O Panginoon, ang mga hain na 
aming nilalatag sa banal na mga dambana: upang, sa pagbibigay Mo ng kapata-

waran sa amin, ang mga hai’y makapagduloy ng karangalan sa Iyong Ngalan. Alang-
alang kay Jesucristong aming Panginoon, na Iyong Anak: na kasama Mo’y nabubuhay 
at nagahahari. 
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comunión 
Sal. 103, 13, 14–15 

 Mula sa bunga ng Iyong mga gawa, O Panginoon, bubusugin Mo ang lupa: upang 
Ika’y maglabas ng pagkain sa lupa, at ng alak ay magpasaya sa puso ng tao: upang sa 
langis nawa’y sumilang ang kanyang mukha, at palakasin ng tinapay ang puso ng tao. 
  

poscomunión 

N awa’y buhayin kami, nananalangin kami, O Panginoon, ng banal na pakikina-
bang sa Misteryong ito: upang ito’y magdulot nawa sa amin ng karampatang 

nakamit gawa ng pagsisisi, at maging ng pagkasi mandin. Alang-alang kay Jesucris-
tong aming Panginoon, na Iyong Anak: na kasama Mo’y nabubuhay at nagahahari. 
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