
Ang Simbahan sa Kabus, diha 
sa Gagmayng Simbahanong 

Katilingban, mabinantayon kon, 
isip ginikanan, iyang amomahon 
ang katawhan ug, sama sa 
manlililok, hulmahon niya sila 
alang sa panglantawng ideyal sa 
umaabot diha ni Kristo.

Subay sa atong dagang karon: 
Ang Simbahan sa Kabus, diha sa 
Gagmayng Simbahanong Katilingban, 
mabinantayon kon, isip ginikanan, 
iyang amomahon ang katawhan ug, 
sama sa manlililok, hulmahon niya 
sila alang sa panglantawng ideyal sa 
umaabot diha ni Kristo, ipadayon nato 
ang pagpamalandong sa panglantaw sa 
PKP-II sa Simbahang Nagbag-o nga 
nagtutok karon sa Pagkadisipulo dihasa 
Katilingban. Siya nagahisgot karon 
bahin sa katilingbang anaa sa misyon.

“K.3 Ang Katilingbang anaa sa Misyon

(104) Ang katilingban sa mga disipulo 
wala mahimugso alang sa iyang 
kaugalingon lamang ni sa mga sakop 
lamang niini.  Nahimugso kini alang 
sa kalibutan.  Gipadala kini alang sa 
us aka tahas sa pagsangyaw sa nindot 
nga balita ni Kristo ug aron mahimong 
kasangkapan sa iyang grasya.  Ania kini 
aron sa pagsangyaw sa ebanghelyo, sa 
ato pa, pagsangyaw sa Nindot nga Balita, 
sa pagpalambo sa Simbahan, ug sa pag-

alagad sa Ginharian pinaagi sa pagpaunod 
sa kalibutan sa mga bili sa Ebanghelyo aron 
sa katapusan ang tanang binuhat mahiusa 
diha ni Kristo isip pangulo.

(105) Si Kristo wala lamang magtawag sa 
iyang mga tinun-an aron mosunod kaniya.  
Wala lamang sila niya pundoka alirong 
kaniya.  Ang katapusan niyang mga pulong 
alang kanila mga pulong sa paghatag ug 
tahas: ‘Makadawat kamo’g gahum sa 
panahon nga mokunsad na kaninyo ang 
Espiritu Santo, ug kamo mamahimong 
akong mga saksi sa Jerusalen, sa tibook 
Judea ug Samaria, ug hangtud sa mga 
utlanan sa kalibutan’.  Ang pagpadala sa 
misyon giasoy ni San Mateo sa lahi nga 
pamaagi: ‘Busa, lakaw kamo, ug himoang 
mga disipulo ang tanang kanasuran .. 
Ug, tan-awa, uban ako kanunay kaninyo, 
hangtud sa katapusan sa panahon’.” 

Adunay duha ka paglihok sa atong 
pagsunod kang Kristo: ang kusog padulong 
sa tunga – aron uban kaniya – ug ang kusog 
palayo sa tunga – aron palayo kaniya.  Si 
Jesukristo magpabiling ang atong tunga 
kanunay.  Gitukod kita nga katilingban 
uban kaniya; ug mogawas kita gikan 
nianang pundoka aron dad-on siya 
ngadto sa uban ug aron kabigon ang 
uban padulong kaniya sa usa ka nagka-
lapad kanunayng sirkulo sa mga tinun-
ang-anaa sa-misyon.  Diha ni Kristo, 
kitang tanan mga misionero.

Ma-Dominggong Tamdanang Liturhikal alang sa 
Simbahan sa Kabus sa Diwa sa Bag-ong Ebanghelisasyon

Unang Dominggo sa Adbyento – 
Katolikong Adlaw alang sa mga May-kahuyang

Nobyembre 30, 2014 
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RITO SA PAGSUGOD
(Salmo 25(24):1-3)
Nganha kanimo, akong gibayaw ang 
akong kalag, O akong Diyos.  Kanimo ako 
nagasalig; ayaw intawon ako pakaulawi.  
Ayaw usab itugot nga maglipay ang akong 
mga kaaway batok kanako; ug itugot nga 
walay tawong nagalaom kanimo ang 
maulawan.

P:  Sa ngalan sa Amahan ug sa Anak ug sa 
Espiritu Santo.
K:  Amen. 
P:  Ang Ginoo maanaa kaninyo.
K:  Maanaa usab kanimo.

Pasiuna ug Pag-abi-abi 
P: Mga igsoon: karon atong pagasugdan 
ang panahon sa Adbyento.  Ablihan nato 
ang atong mga kasingkasing alang sa 
gugma sa Diyos samtang nangandam kita 
sa pag-abi-abi ni Kristo dinhi sa atong 
kinabuhi, sa atong mga panimalay ug sa 
atong mga katilingban.  Ang mga kandila 
niining purongpurong nagpahinumdom 
kanato nga si Jesukristo mianhi aron 
buntogon ang kangitngit sa sala ug aron 
sa pagtultol kanato ngadto sa kahayag sa 
iyang mahimayaong gingharian.

Pagbendita sa Purongpurong sa 
Adbyento
Ginoong Diyos, ang imong Simbahan 
malipayong nagpaabot sa pag-anhi sa 
iyang Manluluwas, kinsa maoy naghatag 
ug kahayag sa among mga kasingkasing 
ug nagpapha sa kangitngit sa kawalay-
alamag ug sala.

(Pagdagkot sa Kandila) Ibubo ang 
imong mga panalangin ngari kanamo 
sa among pagdagkot sa kandila niining 
purongpurong; hinaut nga ang iyang 
kahayag mosidlak sa silaw ni Kristo, kinsa 
mao ang Ginoo, hangtud sa kahangtoran.
T:  Amen.

Akto sa Paghinulsol
P: Mga igsoon: aron takus kitang mosaulog 

niining mga balaang misteryo, ato karong 
hinumduman ang atong mga kasal-anan ug 
pangayoon nato ang mahigugmaong pasaylo 
ug kalooy sa atong Diyos.

P: Nagakompisal ako…

K: Sa Diyos makagagahum sa tanan…nga 
inyo unta akong iampo sa Ginoo nga atong 
Diyos.

P: Kaloy-an unta kita sa Dios nga 
makagagahum sa tanan ug pasayloon ang 
atong mga sala, dad-on unta kita niya ngadto 
sa kinabuhing dayon.
P: Ginoo, kaloy-i kami.
K: Ginoo, kaloy-i kami.
P:  Kristo, kaloy-i kami.
K:  Kristo, kaloy-i kami.
P: Ginoo, kaloy-i kami.
K:  Ginoo, kaloy-i kami.
K: Amen.

Himaya sa Diyos didto sa langit…

Kolekta
P: Mag-ampo kita: Ihatag sa mga nagtoo 
kanimo, naga-ampo kami, labawng 
makagagahum nga Diyos, ang hugot nga 
paghukom nga motagbo sa tumang kahinam 
sa imong Kristo pinaagi sa mga matarung 
nga mga buhat sa iyang pag-anhi, aron, 
nagkapundkok diha sa iyang tuong kamot, 
mahimo silang takus sa pagpanag-iya sa 
langitnong Gingharian.  Pinaagi sa among 
Ginoong Jesukristo imong anak, nga buhi 
ug hari uban kanimo diha sa kahiusahan sa 
Espiritu Santo, Diyos nga usa hangtud sa 
kahangturan. 
K: Amen.

LITURHIYA SA PULONG
Unang Pagbasa: Isaias 63:16b-17, 19b; 
64:2-7
L: Ang Pagbasa gikan ni Propeta Isayas   

(Basahon gikan sa Kasulatan)
L:  Ang Pulong sa Ginoo.
K:  Salamat sa Dios.
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Komentaryo sa Isaias 63:16b-17, 19b; 
64:2-7:  
Sa ilang pagpauli gikan sa pagkabihag, 
ang katawhang Israel nadismaya, nawad-
an ug gana, nawad-an ug kadasig.  
Ang mga propetikong mga saad wala 
mahitabo.  Hinonoa, nawad-an sa pagtoo 
ang mga tawo kang Yahweh, ug ang 
ilang katilingban nabahin sa duha:  ang 
mga konserbatibong elitista batok sa 
mga ideyalistang panglantaw.  Apan 
kinahanglang ipabiling buhi sa Ikatulong 
Isayas ang mga paglaum sa katawhan.  Ug 
iya kining gibuhat pinaagi sap ag-ila kang 
Yahweh isip ilang amahan ug manunubos, 
nga karon halayo sa iyang katawhang 
nahasol ug makasasala. Gihimo niya kini 
pinaagi sa pagpa-angkon sa katawhan 
sa ilang mga sala.  Ang katawhan ug si 
Yahweh naghiusa pag-usab, sa dihang 
ang katawhan mihatag sa ilang mga 
kaugalingon aron hulmahon sa ilang 
amahan, sama sa usa ka manlililok nga 
naghulma sa lapok, ang binuhat sa mga 
kamot sa Diyos.

Salmo Responsoryo: Salmo 80:2-3, 15-
16, 18-19

(Basahon gikan sa Kasulatan)

Komentaryo sa Salmo 80:
Salmo kini sa pagbangotan ug 
paghangyong katilingbanon.  Gipakita 
sa mga berso ang gintang nga gihimo ni 
Yahweh tali kaniya ug sa iyang katawhan.  
Adunay panaglahi tali sa gikahimut-
ang kagahapon ug sa makauulaw nga 
pagkakaron:  kagahapon, kuyog si Yahweh 
sa iyang katawhan sa ilang kalingkawasan 
gikan sa Ehipto; niining panahona, ang 
katawhan puno sa kapait, paghinilakay ug 
mga luha samtang nagalingkod si Yahweh 
sa iyang trono.  Gipadayag sa salmista 
ang iyang pagsalig sa pag-abot ni Yahweh 
aron ipalingkawas ang katawhan, tungod 
kay si Yahweh labawng makagagahum ug 
magbalantay sa katawhan.  Dili talikdan 
ni Yahweh ang iyang nasugdan na sa 
kaniadto; iyang ihiusa ang katawhan diha 

kaniya pag-usab.  Dinhi niining bag-ong 
kinabuhi, ang katawhan mobalik kaniya.

Ikaduhang Pagbasa: 1 Korinto 1:3-9
L: Pagbasa Gikan sa Unang Sulat ni San 
Pablo ngadto sa mga Taga-Korinto

(Basahon gikan sa Kasulatan)

L:  Ang Pulong sa Ginoo.
K:  Salamat sa Dios.

Komentaryo sa 1 Korinto 1:3-9:
Sinugdanan kini  sa unang sulat ni Pablo 
ngadto sa Kristohanong katilingban sa 
Korinto.  Aduna kini’y pagtimbaya ug 
pagpasalamat.  Giila ni Pablo diha sa 
Kristohanong katilingban sa Korinto ang 
mga gasa sa Ginoo pinaagi ni Jesukristo.  
Sa partikular, ang pakigpulong ug kaalam 
mga gasa ug hiyas nga makapadani kaayo 
ug gitamod nga hataas sa mga Griego.  Sa 
pag-ingon ni Pablo nga ang Diyos mohimo 
kanilang “lig-on hangtud sa katapusan”, 
kumbinsido siya nga ang ikaduhang pag-
anhi ni Jesus hapit na mahitabo.  Sulod 
sa siyam ka mga berso, kasiyam usab 
ginganlan ni Pablo si Jesukristo. Gikabig 
niya ang atensyon sa katawhan ngadto kang 
Jesukristo!

Berso sa Aleluya:
L:  Aleluya, aleluya. R: Aleluya, aleluya! 
Ipakita kanamo, Ginoo, ang imong gugma; 
ug ihatag kanamo ang imong pagpangluwas!  
L:  Aleluya, aleluya.

Ebanghelyo: Markos 13:33-37
P:  Ang Ginoo maanaa kaninyo.
K:  Maanaa usab kanimo.
P:  Ang Santos nga Ebanghelyo sumala ni 
San Marko.
K:  Himayaon ikaw, O Ginoo.

(Basahon gikan sa Kasulatan)

P:  Ang Ebanghelyo sa Ginoo.
K:  Daygon Ikaw, O Kristo.

Komentaryo sa Markos 13:33-37:
Tipik kini sa diskurso ni Marko bahin sa 

3



katapusang panahon.  Samatang gipaabot sa 
karaang Kristohanong katilingban ang pag-
abot ni Jesus nga haduol na gayud kaayo, 
gitul-id ni Marko ang maong pagpaabot.  
Gipakita sa panig-ingnang sugilagming ang 
batakang kinaiya sa usa ka Kristohanon: 
magbantay ug magbatyag kanunay.  Apan 
bahin sa tinong adlaw ug panahon sa 
ikaduhang pag-abot ni Jesus, wala gayo’y 
bisan kinsa ang nasayod.

Wali:   Ang Simbahan sa Kabus, diha sa 
Gagmayng Simbahanong Katilingban, 
mabinantayon kon, isip ginikanan, iyang 
amomahon ang katawhan ug, sama sa 
manlililok, hulmahon niya sila alang sa 
panglantawng ideyal sa umaabot diha ni 
Kristo.

Sumadang 
Mensahe 
sa mga 

Pagbasa sa 
Dominggo

Ang 
Simbahan 
sa Kabus: 

Konkretong 
Hulagway 
sa kabus 

ug sa ilang 
kahimtang

Mga Puntos 
para sa 

Pamalandong/
Panawagan/

Hagit

Ang Simba-
han sa Ka-
bus, diha sa 
Gagmayng 
S i m b a h a -
nong Katil-
i n g b a n , 
m a b i n a n -
tayon kon, 
isip gini-
kanan, iyang 
a m o m a -
hon ang 
k a t a w h a n 
ug, sama 
sa manlil-
ilok, hul-
mahon niya 
sila alang 
sa panglan-
tawng ideyal 
sa umaabot 
diha ni Kris-
to.

Anaa bay mga 
tawong adu-
nay balatian 
o lahi ug mga 
katakus sa in-
yong BEC o 
gagmayng ka-
tilingban sa 
pagtoo?  Adu-
na bay mga 
walay trabaho 
sa inyong ka-
t i l i n g b a n ?  
Nganong wala 
man silay tra-
baho o pangi-
nabuhian?

“Isangyaw ang 
Nindot nga 
Balita, sa pag-
palambo sa 
Simbahan, ug 
sa pag-alagad sa 
Ginharian pina-
agi sa pagpau-
nod sa kalibu-
tan sa mga bili 
sa Ebanghelyo 
aron sa katapu-
san ang tanang 
binuhat mahiu-
sa diha ni Kristo 
isip pangulo.”

Padayag sa Pagtoo
P:  Nagatoo ako…
K:  …Sa Dios ang Amahan ang 
makagagahum sa tanan, Magbubuhat 
sa langit ug yuta; nagatoo ako kang 
Jesukristo, ang Iyang bugtong Anak, 
atong Ginoo. Gipanamkon Siya sa lalang 
sa Espiritu Santo, (Moyukbo ang tanan) 
ug natawo gikan ni Maria nga Ulay. 
Nag-antos Siya sa sugo ni Poncio Pilato, 
gilansang sa krus, namatay ug gilubong. 
Miadto Siya sa mga nangamatay. Sa 
ikatulong adlaw nabanhaw Siya. Misaka 
Siya sa langit ug nagalingkod sa too sa 
Dios, ang Amahan, ang makagagahum 
sa tanan. Mobalik Siya aron paghukom 
sa mga buhi ug sa mga minatay. Nagatoo 
usab ako sa Espiritu Santo, sa santos ug 
Katoliko nga Simbahan, sa pagpasaylo sa 
mga sala, sa pagkabanhaw sa lawas, ug sa 
kinabuhing walay katapusan. Amen.

Mga Katilingbanong Pag-ampo
P: Mga igsoon:  atong ibayaw karon ang 
atong mga kasingkasing ug mga hunahuna 
ngadto sa Diyos atong Amahan, ug 
mapahiubsanon natong ipadayag kaniya 
ang atong mga pag-ampo.  Sa matag pag-
ampo kita motubag: Ginoo, kabiga kami 
kanunay paduol kanimo.
T:  Ginoo, kabiga kami kanunay paduol 
kanimo.
L:  Mag-ampo kita alang sa Simbahan: 
nga isip Simbahan sa Kabus sa tibuok 
kalibutan, siya unta malig-on pinaagi sa 
Espiritu Santo sa iyang mapadayonong 
pag-amoma sa tanang katawhan ug mga 
binuhat, ilabi na ang mga mahuyang ug 
mga may-balatian. Mag-ampo kita sa 
Ginoo.
T:  Ginoo, kabiga kami kanunay paduol 
kanimo.
L:  Alang sa atong Santo Papa Francisco 
I, sa mga obispo, pari, diyakono, kanilang 
nanagpuyo sa kinabuhing konsagrado ug 
sa tanang gitugyanan sa pag-amoma ug 
pagdumala sa Simbahan isip Katawhan 
sa Dios: nga, pinaagi sa ilang pag-
ambit sa mga pagbati sa kasingkasing ni 
Jesus, ila untang ipadayon ang pagdasig 
ug pagtultol sa katawhan ngadto sa 
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kinabuhing yano, maaghop nga 
paghigugma ug epektibong pag-alagad 
pinaagi sa ilang mga panig-ingnan 
sa pagkakabus subay sa ebanghelyo, 
diwang misyonero ug dili hakog nga 
pagtahan sa kaugalingon sa ministeryo. 
Mag-ampo kita sa Ginoo.
T:  Ginoo, kabiga kami kanunay 
paduol kanimo.
   
L: Alang sa tanang pangulo sa 
kalibutan ug sa tanang gitugyanan 
sa pangagamhanan ug pagdumala 
sa mga butang sa kalibutan: nga sila 
unta magpadayon sa pagpausbaw 
sa kaayohan sa tanan pinaagi sa 
madasigong pagtukod ug mga 
programa nga mopahigayon ug yuta sa 
walay yuta, puluy-anan sa mga walay 
balay, trabaho sa mga walay trabaho 
ug busa dili modasig sa di-mabangbang 
ug hakog nga pagpangita ug bahandi, 
gahum ug kaharuhay nga dekadente ug 
eskandoloso sa moral nga panglantaw 
dinhi sa kalibutang nabahin sa dakong 
bal-ang tali sa kinabag-ang kabus ug 
pipila lamang ka mga adunahan.  Mag-
ampo kita sa Ginoo.
T:  Ginoo, kabiga kami kanunay 
paduol kanimo.
L:  Alang kanatong tanan, mga 
lumulupyo sa kalibutan ug sakop sa 
kalangitan: nga magdinasigay unta kita 
sa paghanduraw ug sa pagtukod sa usa 
ka umaabot nga tawhanong katilingban 
isip komunyon pinaagi sa paglihok aron 
matak-op ang bal-ang sa katilingbanon 
ug ekonomikanhong pagkabahinbahin, 
mohatag ug mga ikapuli sa mabangis nga 
katilingbang nagtukmod sa mga batan-
on ngadto sa prostitusyon, adiksyon ug 
desperasyon ug sa pagtabang sa matag-
usa sa pagpaningkamot alang sa mga 
ideyal ug bili sa ebanghelyo ug dili sa 
mga ideyal ug bili sa mga malupigon 
nga maoy nagkontrola sa atong di-
makatarunganong katilingban.  Mag-
ampo kita sa Ginoo.
T:  Ginoo, kabiga kami kanunay 
paduol kanimo.
L:  Alang sa atong mga minahal sa 

kinabuhi nga milalin na: nga diha sa 
kapasayloan sa ilang mga sala, maila 
na unta ang pahulay nga dayon diha 
sa kasingkasing sa atong Ginoo ug 
Manluluwas, si Jesukristo.  Mag-ampo 
kita sa Ginoo.
T:  Ginoo, kabiga kami kanunay 
paduol kanimo.
L:  Alang sa atong mga espesyal nga 
mga tinguha, sa kahilom sa atong 
tagsa-tagsa ka kasing-kasing, (mohilum 
kadiyot) …. Mag-ampo kita sa Ginoo.
T:  Ginoo, kabiga kami kanunay 
paduol kanimo.
P: Ginoong Dios sa gugma ug kalooy, 
patalinghugi ang mga pag-ampo 
sa imong katawhan.  Tabangi kami 
kanunay nga magbantay alang sa 
ikaduhang pag-anhi sa imong Anak ug 
pagpangandam pag-ayo sa kasaulogan 
sa iyang pagkatawo pinaagi sa pag-ila 
sa among mga kahuyangan ug kasal-
anan ug sa pagbuntog kanila pinaagi sa 
mga buhat sa personal nga integridad ug 
hustisya alang sa kausaban ug kalinaw. 
Kini among gipangayo pinaagi ni Kristo 
among Ginoo.
T: Amen.

LITURHIYA SA EUKARISTIYA
Paghalad sa mga Gasa
P:  Dayegon ikaw, Ginoong Dios sa 
tanang kalibutan, kay gikan sa imong 
kamanggihatagon nadawat namo 
kining among gihalad kanimo, ang pan 
nga abut sa yuta ug ginama sa kamot sa 
mga tawo. Mahimo kini nga kalan-on 
sa kinabuhi alang kanamo.
K:  Daygon ang Dios hangtod sa 
kahangturan.
P:  Dayegon ikaw, Ginoong Dios sa 
tanang kalibutan, kay gikan sa imong 
kamanggihatagon nadawat namo kining 
among gihalad kanimo, ang bino nga 
abut sa yuta ug ginama sa kamot sa mga 
tawo. Mahimo kini nga ilimnon nga 
espirituhanon alang kanamo.
K:  Daygon ang Dios hangtod sa 
kahangturan.
P:  Mga igsoon, pag-ampo kamo, aron 
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ang ako ug ang inyong sakripisyo 
dawaton unta sa Dios nga Amahan, 
makagagahom sa tanan.
K:  Dawaton unta sa Ginoo ang 
sakripisyo gikan sa imong mga kamot; 
alang sa pagdayeg ug paghimaya sa 
iyang ngalan, alang usab sa atong 
kapuslanan ug sa tibuok niyang santos 
nga Simbahan.

Pag-ampo Alang sa Mga Halad
P: Dawata, naga-ampo kami, O Ginoo, 
kining mga halad nga among gihimo, 
tinipon gikan sa imong mga gasa 
alang kanamo, ug hinaut nga unsa 
man gani ang imong itugot nga among 
saulogon nga tiunay dinhi sa ubos 
makapaangkon kanamo sa ganti sa 
katubusang walay katapusan.  Pinaagi 
kang Kristo nga among Ginoo.
K:  Amen. 

Prepasyo
P:  Ang Ginoo maanaa kaninyo.
K:  Maanaa usab kanimo.
P: Ibayaw ang inyong mga 
kasingkasing.
K:  Amo nang gibayaw ngadto sa 
Ginoo.
P:  Magpasalamat kita sa Ginoong 
atong Dios.
K:  Angay ug matarong.

P:  Angay ug matarung gayud, sibo 
ug makaluwas, kanunay ug sa tanang 
dapit nga magpasalamat kami kanimo, 
Ginoo, santos nga Amahan, labawng 
makagagahom ug walay-kinutubang 
Diyos pinaagi ni Kristo among Ginoo.
Kay iyang giangkon sa una niyang 
pag-anhi ang kaubos sa tawhanong 
unod, ug busa gihingpit niya ang 
laraw nga imong gihulma sa dugay na 
kaayong panahon, ug giablihan niya 
alang kanamo ang dalan padulong sa 
kaluwasang tunhay, nga, sa panahon 
sa iyang pag-anhi pag-usab sa 
himaya ug kahalangdon ug ang tanan 

sa katapusan makita na gayod, kami 
nga nagbantay alang nianang adlawa 
makapanunod unta sa banggiitang saad 
nga sa karon pa lamang among nang 
gipangahasan paglaum.. 

Ug busa, uban sa mga Anghel ug mga 
Arkanghel, sa mga Trono ug mga 
Dominasyones, ug uban sa tanang panon 
sa mga Kagahuman sa langit, kami naga-
awit sa imno sa imong himaya, diha sa 
walay hunong nga pag-ingon:

Santos
K:  Santos, Santos, Santos nga Ginoo, 
Dios sa kagahuman. Puno ang langit ug 
yuta sa imong himaya. Osana sa kahitas-
an. Dayegon ang nagaanhi sa ngalan sa 
Ginoo. Osana sa kahitas-an.

Pag-ampo sa Eukaristiya
(Human sa konsagrasyon, ang 
aklamasyon:)
P:  Kini ang misteryo sa pagtoo.

K: Gisangyaw namo ang imong 
Kamatayon, O Ginoo, ug gimantala 
ang imong Pagkabanhaw hangtud sa 
imong pagbalik pag-usab.

(Sa pagtapos sa Pag-ampong Eukaristiko, 
ang pari moingon:)
P:  Pinaagi kaniya, uban kaniya ug 
diha kaniya, gihatag nganha kanimo 
makagagahom nga Amahan, diha 
sa kahiusa sa Espiritu Santo ang 
tanang dungog ug himaya hangtod sa 
kahangturan.
K:  Amen.

Rito sa Pangalawat
P:  Karon mag-ampo kita sa Amahan, 
atong gamiton ang mga pulong nga 
gitudlo kanato sa atong Manunubos.
K:  Amahan namo, nga anaa sa mga 
langit, pagdayegon ang imong ngalan, 
umabot kanamo ang imong ginharian, 
matuman ang imong pagbuot dinhi sa 



yuta maingon sa langit. Ang kalan-
on namo sa matag adlaw, ihatag 
kanamo karong adlawa ug pasayloa 
kami sa among mga sala, ingon nga 
nagapasaylo kami sa mga nakasala 
kanamo, ug ayaw itugot nga mahulog 
kami sa panulay hinonoa luwasa kami 
sa dautan.

P:  Mangayo kami kanimo, Ginoo, 
nga imo kaming luwason sa tanang 
dautan. Hatagi kami sa kalinaw niining 
panahona, aron, tinabangan sa imong 
kalooy, mahalikay kami kanunay sa 
sala ug mahilayo sa tanang kasamok, 
samtang nagapaabot kami nga 
malaumon sa pagbalik ni JesuKristo, 
among manunubos.
K:  Kay imo man ang gingharian/ ug 
ang gahom ug ang himaya/ hangtod sa 
kahangturan.
P:  Ginoong Jesukristo, nag-ingon 
ka sa imong mga Apostoles, “Ang 
kalinaw ibilin ko kaninyo, ang akong 
kalinaw ihatag ko kaninyo.” Ayaw tan-
awa ang among mga sala, kondili ang 
pagsalig sa imong Simbahan ug sibo 
sa imong kabubut-on hatagi kami sa 
imong kalinaw ug kahiusa, Ikaw nga 
buhi ug hari hangtod sa kahangturan.
K:  Amen.
P:  Ang kalinaw sa Ginoo sa kanunay 
maanaa kaninyo.
K:  Maanaa usab kanimo.
P:  Ipakita ta ang atong panag-
inigsoonay.

Kordero sa Dios
K:  Kordero sa Dios nga nagawatang 
sa mga sala sa kalibutan, kaloy-i kami. 
Kordero sa Dios nga nagawagtang sa 
mga sala sa kalibutan, kaloy-i kami. 
Kordero sa Dios nga nagawagtang sa 
mga sala sa kalibutan, hatagi kami sa 
kalinaw.

Pangalawat
P:  Kini mao ang Kordero sa Dios 

nga nagawagtang sa mga sala sa 
kalibutan. Bulahan ang gidapit alang 
sa panihapon sa Ginoo.
K:  Ginoo, dili ako angay nga 
mokalawat kanimo, apan ipamulong 
lamang ug mamaayo ako.

Antipona sa Pagpangalawat:
(Salmo 85(84):13)
Ang Ginoo motuga sa iyang 
kabuhong, ug ang atong yuta moani 
ug daghan.

Pag-ampo Human sa Pangalawat 
P: Mag-ampo kita: Hinaut nga kining 
mga misteryo, O Ginoo, nga among 
giapilan, makapadangat kanamo ug 
abot, naga-ampo kami, kay bisan gani 
karon, samatang nagalakaw kami 
taliwala sa mga lumalabay nga mga 
butang, gitudloan mo kami pinaagi 
kanila sa paghigugma sa mga butang 
langitnon ug sa pagtipig sa mga butang 
nga malungtaron. Pinaagi ni Kristo 
among Ginoo.
K:  Amen.

Katapusang Panalangin:
P:  Ang Ginoo maanaa kaninyo.
K:  Maanaa usab kanimo.
P:  Moduko kita alang sa panalangin:  
Hinaut nga ang labawng makagagahum 
ug maloloy-ong Diyos, nga pinaagi sa 
iyang grasya kamo nagtoo sa Unang 
Pag-anhi sa iyang Bugtong Anak ug 
nangandoy sa iyang pag-anhi pag-
usab, mobalaan kaninyo pinaagi 
sa silaw sa Adbyento ni Kristo ug 
magpa-adunahan kaninyo sa iyang 
mga panalangin.
K:  Amen.

P:  Sa inyong pagdagan sa lumba niining 
kinabuhia, hinaut nga iya kamong lig-
onon sa pagtoo, malipayon sa paglaum 
ug masiboton sa paghigugma.
K:  Amen.

P:  Aron, tiunay nga malipayon 
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karon sa pag-anhing tawhanon 
sa Manunubos, kamo usab unta 
mahatagan sa bahandianong ganti 
sa kinabuhing tunhay sa iyang pag-
anhi pag-usab nga mahimayaon.
K:  Amen.

P:  Ug ang mga panalangin sa 
labawng makagagahum nga Dios, 
ang + Amahan ug Anak ug ang 
Espiritu Santo, mokunsad unta 
diha kaninyo ug magpabilin diha 
kaninyo kanunay.
K:  Amen.

Pagpanglakaw
P: Panglakaw kamo sa kalinaw, ug 
pagbantay kanunay.
K:  Salamat sa Dios. 
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Ang 
Simbahan sa 
Kabus, diha 

sa Gagmayng 
Simbahanong 

Katilingban, 
mabinantayon 

kon, isip 
ginikanan, 

iyang 
amomahon ang 

katawhan ug, 
sama sa 

manlililok, 
hulmahon niya 

sila alang sa 
panglantawng 

ideyal sa 
umaabot diha 

ni Kristo.

Ubani si Fr. Ben Alforque, MSC sa 
Missionaries of the Sacred Heart sa 

iyang GOSPEL BREAK, hamubo apan 
makalingaw nga video mahitungad 
sa Ebanghelyo karong 
Dominggo. Bisitaha ang 
gospelbreak.wordpress.
com. o pinagi sa inyong 
smartphone o tablet 
i-swipe kini nga QR code. 


