
Ang Simbahan sa Kabus, pinaagi 
sa Gagmayng Simbahanong 

Katilingban, makaapil sa Pagkabanhaw 
ni Kristo sa panahon nga, sa iyang 
pagsangyaw ni Kristo sa tibook 
kalibutan, siya usab molihuk alang sa 
kalingkawasan ug kausaban sa kalibutan 
sumala sa mga bili sa Gingharian sa 
Langit. 

Atong gisaulog karon ang pinakalabing 
dakong pangilin sa Simbahan ug sa atong 
Kristohanong kinabuhi: ang Pagkabanhaw 
sa Ginoo.  Mao kini ang hingpit nga 
sinugdanan sa bag-ong kinabuhi, human 
mabuntog ang katapusang kaaway sa 
kinabuhi nga mao ang kamatayon.  Mao 
kini ang kadaugan sa gugma ug pagpasaylo 
batok sa sala, ang kadaugan sa kahayag 
batok sa kangitngit.  Kining bag-ong 
kinabuhi ug kining kadaugan sa gugma 
nasinati ba sa Pilipinhong katilingban ug sa 
kalibutan karon? 
Matud pa sa PKP-II:  (23)  “Anaa  sa natad 
sa ekonomiya ug politika diin makit-an nato 
sa labing tin-aw kon giunsa kita paghulma 
sa katilingban ug kultura – o sa mas husto 
nga pag-ingon, ang mga negatibong aspeto 
niini.  Gidala kita niini, sa laktud, ngadto sa 
sa pinakagrabeng matang sa pagka-walay 
kaangayan.
 
(24)  Mao nga, sa bahin sa ekonomiya: ang 
kakabus ug pagpaantus sa kinabag-ang masa 
sa atong katawhan tataw gayud kaayo, hait 
nga pagkalahi sa bahandi ug luho nga anaa 
sa pipila lamang ka banay, ang elitistang 
pundok sa ibabaw sa katilingbanong 
piramide. Ug, sa bahin sa politika: ang 

gahum ug ang pagkontrola anaa usab sa 
mga kamut sa mga elitista, kiling kaayo 
ug konsentrado sa mga establisadong mga 
pamilya nga buot magpabilin sa gahum 
pinaagi sa mga politikanhong dinastiya.

(25)  Ang maong suliran giila na sa 
kinatibuk-an, ang mga hinungdan natuki na 
hangtud sa kamatayon, ang mga solusyon 
nahibaloan na.  Ang Konstitusyon sa 1987 
naghatag na’g pipila ka pahimangno alang 
sa pagtubag sa maong suliran, sa pagsanta sa 
iyang mga pinakangil-ad nga aspeto.  Apan 
ngano kaha nga mata’g pamaagi, mata’g 
hana, nga gihimo babagan man dayon sa 
mata’g lakang.  Ang mga nagharing pipila 
dili gayud buot motugot sa mga reporma 
(sama sa mga kayutaang gipanag-iya ug sa 
buhis) nga mas makaayo man gayud unta sa 
pinakadaghan.”

Alang sa PKP-II, kinsa man ang hinungdan 
niining mga katilingbanong suliran nga 
naglimin sa atong nasud ug katawhan, sa 
duha ka natad sa ekonomiya ug politika?  
Di ba mao man kini ang mas bug-at nga 
krus nga, binagsa man o isip katawhan, 
nasud man o isip katilingban sa mga 
kanasuran sa kalibutan, atong ginapas-an?  
Dili ba mao kini ang Krus nga gipas-an 
ni Kristo, isip Mesiyas ug Hari sa mga 
Judiyo, Anak sa Diyos ug Manluluwas sa 
Kalibutan?  Unsaon man nato pagkamatay 
dinhi niining maong Krus, pagtutok sa 
himaya sa kadaugan sa kawsa ni Jesus nga 
makapa-angayan kanato nga moambit sa 
iyang Pagkabanhaw?  Unsa man ang inyong 
Krus, isip GSK, ug unsa man ang inyong 
Pagkabanhaw?

Ma-Dominggong Tamdanang Liturhikal alang sa 
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RITO SA PAGSUGOD
P:  Sa ngalan sa Amahan ug sa Anak ug 
sa Espiritu Santo.
K:  Amen. 
P:  Ang Kalinaw sa Nabanhawng Ginoo 
maanaa kaninyo.
K:  Maanaa usab kanimo.



Pasiuna ug Pag-abi-abi 
P:  Mga minahal kong mga igsoon:  
gisaulog nato karon ang pinakadakong 
pyesta sa Simbahan ug sa atong 
kinabuhing Kristohanon.  Mao kini ang 
kadaugan ni Kristo batok sa katapusang 
kaaway sa kinabuhi nga mao ang 
kamatayon! Kini ang atong kasaulogan 
sa kadaugan sa Gugma sa Diyos, sa iyang 
pasaylo, kalomo ug hustisya batok sa sala 
ug sa iyang mga linugdangan! Maglipay 
kita tungod kay ang atong Ginoong 
Jesus nagluwas kanato ug naghimo 
kanatong kabahin sa iyang bag-ong 
kinabuhi.  Ato untang puy-an ang mga 
gipaabot sa maong bag-ong kinabuhi.  
Magtinabangay kita ug atong bation 
karon ang mata’g usa kanato dinhi:  
Malipayong Pasko sa Pagkabanhaw 
kanimo!

Akto sa Paghinulsol
P:  Mga igsoon, aron maandam kita sa 
pagsaulog nga angayan niining mga 
balaang misterio, atong dawaton ang 
atong mga kasal-anan, ug pangayoon ta 
sa Diyos ang iyang pasaylo ug kalig-on.
P:  Nagakompisal ako.. 
K:  Sa Dios makagagahum sa tanan, ug 
kaninyo, mga igsoon.., 
P:  Kaloy-an unta kita sa Dios…ngadto sa 
kinabuhing dayon.
K:  Amen.
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.

Himaya sa Diyos didto sa langit…

Kolekta
P:  Mag-ampo kita:  O Diyos, kinsa 
niining adlawa, pinaagi sa Imong 
Bugtong Anak, nagbuntog sa kamatayon 
ug nag-abli alang kanamo sa agianan 
padulong sa eternidad, naga-ampo kami, 
nga kami nga nagasaulog sa solemnidad 

sa Pagkabanhaw sa Ginoo, pinaagi sa 
pagbag-o nga gidala sa imong Espiritu, 
makabangon unta diha sa kahayag sa 
kinabuhi.  Pinaagi sa among Ginoong 
Jesukristo Imong Anak, nga buhi ug 
hari uban Kanimo diha sa kahiusahan sa 
Espiritu Santo, Dios nga usa, hangtud sa 
kahangturan.
K: Amen.

LITURHIYA SA PULONG
Unang Pagbasa: Buhat 10:34, 37-43
L:  Ang pagbasa gikan sa Mga Buhat sa 
mga Apostoles.

Unya, si Pedro miingon, “Sa 
pagkatinuod, nakaamgo ako nga ang 
Diyos walay pili.  Sa walay duhaduha, 
nakadungog na kamo sa dakong hitabo sa 
tibuok kayutaan sa mga Judio. Nagsugod 
kini sa Galilea, human sa bunyag nga 
giwali ni Juan. Nasayod kamo giunsa sa 
Diyos pagdihog kang Jesus nga Nazareno 
sa gahom sa Espiritu Santo. Misuroy 
siya sa tanan dapit aron pagbuhat og 
mga maayong butang ug nag-ayo siya 
kanila nga anaa ubos sa gahom sa yawa. 
Kay ang Diyos nag-uban man kaniya.  
Mga saksi kami sa tanan niyang gihimo 
sa tibuok kayutaan sa mga Judio ug 
sa Jerusalem mismo. Sa kataposan 
gipapatay siya pinaagi sa pagpabitay 
kaniya sa krus nga kahoy.  Apan ang 
Diyos mibanhaw kaniya sa ikatulong 
adlaw, ug gipadayag siya, dili sa tanang 
tawo, kondili kanamo nga mga saksi nga 
napili nang daan sa Diyos – kanamo nga 
nangaon ug nanginom uban niya human 
sa iyang pagkabanhaw. Ug gimandoan 
kami niya pagwali niini ngadto sa 
katawhan ug aron pagsaksi nga siya mao 
ang gipili sa Diyos aron paghukom sa 
mga buhi ug mga patay. Ang tanang mga 
propeta naghisgot bahin kaniya, ug nag-
ingon nga ang nagtuo kaniya pasayloon 
sa ilang sala tungod sa iyang ngalan.

L:  Ang Pulong sa Ginoo.
K:  Salamat sa Dios.
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Komentaryo sa Buhat 10:34, 37-43:  
Si Kornelyo usa ka Romano, deboto ug 
mahadlokon sa Diyos. Sa mata sa mga 
Judiyo, siya hentil ug pagano. Judiyo si 
Pedro, apan karon usa na siya ka masugid 
nga sumusunod ni Jesukristo.  Gitawag 
sa Diyos si Kornelyo sa pagtoo kang 
Jesukristo.  Si Pedro ang kasangkapan 
sa iyang konbersyon, pinaagi sa iyang 
pagsangyaw kaniya sa panghitabo 
bahin ni Jesus nga taga-Nasaret: unsay 
iyang gibuhat, ang iyang gisulti, ug 
unsay nahitabo kaniya – pagpaantus, 
kamatayon ug pagkabanhaw.  Walay 
pili ang Diyos: iyang dawaton ang bisan 
kinsa aron mahimong sakop sa iyang 
Simbahan, bisan pag unsang hut-ong 
ang iyang gigikanan, ang iyang rasa 
ug tribu, babaye ba o lalaki o unsa 
ba, ug relihiyon, o kawala niini.  Ang 
mahinungdanon mao ang pagtoo kang 
Jesukristo, nga gisangyaw ug gisaksihan 
sa Simbahan.  Unya diha niana, 
makadawat ang tawo ug pasaylo sa mga 
kasal-anan.

Salmo Responsoryo:  Sal 118:1-2, 16-
17, 22-23
T:  Mao kini ang adlaw nga gibuhat sa 
Ginoo; maglipay ug magsadya kita diha 
niya. O // Aleluya.
L:  Pasalamati ang Ginoo, kay siya 
maayo: “Molungtad ang iyang gugma 
sa kahangtoran.  Pasultiha ang Israel: 
“Moluntad ang iyang gugma sa 
kahangtoran.”
T:  Mao kini ang adlaw nga gibuhat sa 
Ginoo; maglipay ug magsadya kita diha 
niya. O // Aleluya.
L: Ang tuong kamot iyang gibakyaw 
mihampak nga gamhanan ang tuo sa 
Ginoo. Dili ko mamatay, hinunoa mabuhi 
– aron isangyaw ang mga buhat sa Ginoo.
T:  Mao kini ang adlaw nga gibuhat sa 
Ginoo; maglipay ug magsadya kita diha 
niya. O // Aleluya.
L:  Ang bato nga gisalikway sa 
magtutukod nahimong bato nga 
sukaranan. Mao ni ang mga buhat sa 

Ginoo, nga gikatingad-an nato. 
T:  Mao kini ang adlaw nga gibuhat sa 
Ginoo; maglipay ug magsadya kita diha 
niya. O // Aleluya.

Komentaryo sa Sal 118:
Bisan tuod kini awit sa pasalamat sa usa 
ka binuhat, kining salmoha sa tinuoray 
adunay duha ka awit.  Ang una giawit sa 
usa ka binuhat:  bb. 1-21; ang ikaduha 
giawit sa usa ka katilingban, bb. 23-27.  
Ang bersikulo 22 mao ang transisyon.  
Ang bb. 28-29 mibalik sa usa ka binuhat 
nga mikanta sa pasiunang bersikulo.  Sa 
laing bahin, mahimo usab nga ang salmo 
bahinon sa duha, sa laing hinungdan:  ang 
unang bahin nahitabo sa mga tolda sa 
katawhan sa Jerusalen (bb. 5-18); ug ang 
ikaduha nahitabo diha sa sulod sa templo 
(bb. 19-29).  Ang hinungdan sa pasalamat 
mao ang kasinatian sa usa ka binuhat sa 
kalooy sa Diyos nga nakapalingkawas 
kaniya.  Apan kining kasinatiang 
indibiduwal kasinatiang katilingbanon 
man usab.   Siya nga gipaantus, ang bato 
nga gisalikway sa mga magtutukod, 
gihimo sa Ginoo nga bato nga sukaranan: 
usa ka lig-ong pundasyon sa pagtoo, diha 
sa templo.

Ikaduhang Pagbasa: Kol 3:1-4
L:  Ang pagbasa gikan sa Sulat alang sa 
mga Taga-Kolosa.

Mga igsoon:  Busa, kon nabanhaw 
mo uban ni Cristo, pangitaa ang tua 
sa, diin si Cristo naglingkod sa tuo sa 
Diyos.  Tinguhaa ang mga butang nga 
naa sa ibabaw, dili ang kalibotanon,  kay 
namatay na mo, ug natago diha sa Diyos 
ang inyong kinabuhi uban ni Cristo.  Sa 
pagpadayag ni Cristo, atong kinabuhi, sa 
kaugalingon, ipadayag pod mo uban niya 
sa Himaya.

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

Komentaryo sa Kol 3:1-4:
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Pinaagi sa bunyag diha kang Kristo, ang 
tumutuo nahimong bag-ong binuhat: 
nabanhaw uban ni Kristo, iyang 
pagabiyaan karon ang karaang pamaagi 
sa pagpuyo, nahulog sa kasal-anan ug 
kahakog, sa kadawo ug sa inhustisya.  
Hinonoa, karon, iya nang pangitaon ang 
mga butang ug biling langitnon, ang mga 
bilisa Gingharian sa Diyos, ang mga bili 
nga gipakamatyan ug gipakabanhawan 
ni Jesus: gugma, kalomo, pasaylo, 
hustisya, kamatuoran, kagawasan, 
kalinaw.  Busa, ang gibunyagan diha ni 
Kristo lig-ong mabuhi dinhi sa kalibutan. 
Ang iyang tahas mao ang pagbag-o 
niini, sumala sa mga butang langitnon, 
diin nagpuyo si Kristo.  Mao kini ang 
pamaagi sa pagpakabuhi ni Kristo 
dinhi sa yuta.  Unya, sa iyang pagbalik 
nga mahimayaon, siya nga nabuhi ug 
nagpuyo uban kaniya, uban usab kaniya 
sa iyang himaya.

Sekwensya:
Berso sa Aleluya:
K: Aleluya, aleluya. Si Kristo, atong 
kordero sa Pasko, nahalad na, magsalu-
salo kita sa kalipay diha sa Ginoo. 
Aleluya, aleluya.

Ebanghelyo:  Juan 20:1-9
L:  Ang Ginoo maanaa kaninyo.
K:  Maanaa usab kanimo.
P:  Ang pagbasa gikan sa santos nga 
Ebanghelyo sumala ni San Juan.
K:  Himayaon Ikaw, O Ginoo.

Sa unang adlaw human sa Adlaw sa 
Pahulay, naabot si Maria Magdalena sa 
lubnganan sayo sa buntag. Bisag ngitngit 
pa, nakita niya nga ang batong giali 
sa lubnganan naliwag.  Midagan siya 
paingon ni Pedro ug sa laing tinun-an 
nga gimahal ni Jesus ug miingon: Ilang 
gikuha ang Ginoo sa lubnganan ug wala 
ta masayod og hain ibutang.”
Nakigkuyog si Pedro sa laing tinunan 
ngadto sa lubnganan.  Nagdalagan silang 
duha, apan nabiyaan si Pedro. Ang laing 
tinun-an unang naabot sa lubnganan.  

Sa pagdungo nakita niya ang panaptong 
lino, apan wala siya mosulod.  Miabot si 
Simon Pedro nga nagsunod ug misulod sa 
lubnganan. Nakita niya ang panaptong lino,  
ug ang panyo nga giputos sa ulo nga wala 
maipon sa panaptong lino. Nalain ni, linukot 
sa usa ka dapit. Misulod ang tinun-an nga 
nauna pag-abot, iyang nakita ug mitoo siya.  
Sa kasamtangan wala pa nila masabti ang 
nasulat nga mabanhaw siya sa mga patay. 

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

Komentaryo sa Juan 20:1-9:
Giasoy kanato ang pagkabanhaw ni Jesus 
pinaagi sa pagkakaplag sa lubnganang wala 
nay sulod.  Bahin niini, gisultihan kita ni 
San Juan nga ang lubnganang walay sulod 
nagmantala nga si Jesus buhi.  Dili nato siya 
pangitaon kauban sa mga minatay kondili 
mahipalgan nato siya uban sa mga buhi.  
Atong hinumduman nga ang tulo ka tawo 
nga nakakita sa lubnganang walay sulod 
mga suod kaayo nga disipulo ni Jesus.  Si 
Maria Magdalena inila kaayo sa iyang 
debosyon kang Jesus; si Pedro ang giilang 
líder nga nangahas pagsulod sa lubnganan; 
ug ang hinigugmang disipulo ni Jesus, nga 
human sa iyang pagduhaduha, sa katapusan 
misunod kang Pedro.  Mao kini siya ang 
nakakita sa lubnganang walay sulod ug 
mitoo.  Sa ilang pagpamauli sa ilang balay, 
ilang makit-an si Jesus nga buhi diha sa mga 
kasingkasing niadtong mitoo.
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Wali:  Ang Simbahan sa Kabus, pinaagi 
sa Gagmayng Simbahanong Katilingban, 
makaapil sa Pagkabanhaw ni Kristo sa 
panahon nga, sa iyang pagsangyaw ni 
Kristo sa tibook kalibutan, siya usab 
molihuk alang sa kalingkawasan ug 
kausaban sa kalibutan sumala sa mga bili 
sa Gingharian sa Langit.

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 Kabus, 
pinaagi sa 
Gagmayng 
Simbahanong 
Katilingban, 
makaapil sa 
Pagkabanhaw 
ni Kristo 
sa panahon 
nga, sa iyang 
pagsangyaw 
ni Kristo 
sa tibook kali-
butan, siya 
usab molihuk 
alang sa ka-
lingkawasan 
ug kausaban 
sa kalibutan 
sumala sa 
mga bili sa 
Gingharian sa 
Langit.

Sa inyong 
GSK, ilista 
ang mga ka-
libutanong 
bili nga inyo 
gihapong 
gipuy-an. I-
lista usab ang 
mga biling 
langitnon nga 
mga timailhan 
sa bag-ong 
kinabuhing 
malingkawas-
non ug nabag-
o. Unsay 
nakapadasig 
kaninyo aron 
ang inyong 
GSK mahi-
mong batong 
sukaranan sa 
Katilingban 
sa Diyos 
sa gugma, 
hustisya 
ug kalooy? 
Unsay mga 
babag niini?

Pangitaon nato 
ug puy-an ang 
Nabanhawng 
Kristo dili sa 
lubnganang 
walay sulod, 
apan uban sa mga 
buhi.
Mailhan ba kaha 
nato siya diha 
sa mga sakop 
sa atong GSK?  
Kinsa man kini 
sila ug nganong 
sila timailhan 
man sa Naban-
hawng Kristo nga 
naglihok uban sa 
mga buhi? 

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 pagpasalyo 
sa mga sala, sa pagkabanhaw sa lawas, 
ug sa kinabuhing walay katapusan. 
Amen.

Mga Katilingbanong Pag-ampo
P:  Mga hinigugma kong mga igsoon, 
mapaubsanon ug malipayon natong 
dalhon sa atong Amahan sa langit ang 
atong mga pag-ampo isip iyang mga 
sinagop nga mga anak.  Ug sa mata’g 
pag-ampo, kita motubag:  Ginoo, lig-
ona ang among bag-ong kinabuhi isip 
mga lumulupyo sa imong gingharian.
T:  Ginoo, lig-ona ang among bag-
ong kinabuhi isip mga lumulupyo sa 
imong gingharian.
L:  Mag-ampo kita alang sa Simbahan: 
nga isip Simbahan sa Kabus sa tibook 
kalibutan, iya untang ipadayon ang 
pagsangyaw sa atong bag-ong kinabuhi 
diha ni Kristo nga nabanhaw pinaagi 
sa paglihok alang sa kalingkawasan sa 
ma kabus, panag-uliay sa katawhan ug 
kausaban sa kalibutan.   Mag-ampo kita 
sa Ginoo.
T:  Ginoo, lig-ona ang among bag-
ong kinabuhi isip mga lumulupyo sa 
imong gingharian.
L:  Alang sa atong Santo Papa 

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. 
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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 ila untang ipadayon ang pagbarog 
dapig sa mga gipadaplin samtang ila 
usab dawaton ang tanang mga tawo isip 
mga anak sa Diyos, nga walay pagpili sa 
rasa ug tribu, babaye man o lalaki o unsa 
ba kaha, o gigikanang hut-ong, sa ilang 
pagsabwag ug pagbisibis sa mga liso sa 
pagtoo inubanan ug bag-ong kainit, bag-
ong pamaagi ug bag-ong ekspresyon.  
Mag-ampo kita sa Ginoo.
T:  Ginoo, lig-ona ang among bag-ong 
kinabuhi isip mga lumulupyo sa imong 
gingharian.
L:  Alang sa mga lideres sa kalibutan ug 
sa tanang gitugyanan sa pangagamhanan 
ug pagdumala sa mga butang sa 
kalibutan: nga ila untang ipatigbabaw 
ang mga katungod sa mga kababayen-
an, kabataan, ang mga wala pa matawo, 
ang mga masakiton, ang mga may-
apan sa pagtubo ug mga himalatyon, 
ang mga migrante ug mga biktima sa 
pagpamaligya sa katawhan dinhi sa 
atong komun nga kalibutan nga gasa 
sa Diyos alang kanatong tanan.   Mag-
ampo kita sa Ginoo.
T:  Ginoo, lig-ona ang among bag-ong 
kinabuhi isip mga lumulupyo sa imong 
gingharian.
L:  Alang kanatong tanan, mga 
lumulupyo sa kalibutan: nga ato untang 
puy-an ang atong kinabuhi sumala sa 
mga bili sa bag-ong kinabuhi diha sa 
Gingharian sa Diyos:  mahigugmaon, 
makatarunganon, maaghop ug 
mapasayloon, manggihatagon ug 
maatimanon sa mga panginahanglan sa 
uban, andam sa pagpaambit nga walay 
kinutuban, kay ang kalibutan ug ang 
mga bahandi niini alang man gayud nga 
paga-ambitan natong tanan. Mag-ampo 
kita sa Ginoo.
T:  Ginoo, lig-ona ang among bag-ong 
kinabuhi isip mga lumulupyo sa imong 

gingharian.
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, lig-ona ang among bag-ong 
kinabuhi isip mga lumulupyo sa imong 
gingharian.
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, lig-ona ang among bag-ong 
kinabuhi isip mga lumulupyo sa imong 
gingharian.
P:  Ginoo, mao kini ang among mga pag-
ampo isip imong mga anak nga sinagop.  
Dasiga kami kanunay pinaagi sa imong 
Espiritu nga ipatigababaw namo ang 
kausaban ug kabag-ohan alang ug subay 
sa gugma, hustisya, kaangayan ug kalinaw.  
Kini among gipangayo pinaagi ni Kristo 
atong 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 



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:  Mahimayaon diha sa kalipay sa pasko 
sa pagkabanhaw, O Ginoo, among gihalad 
kining sakripisyo nga pinaagi kaniya ang 
imong Simbahan katingalahang natawo 
pag-usab ug gialimahan.  Pinaagi ni Kristo 
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 apan 
ilabi na gayud karong adlawa, O Ginoo, nga 
dayegon ikaw sa tumang paghimaya, kay si 
Kristo nga among Pasko nahalad na man.

Kay siya ang tinuod nga kordero nga 
nagawagtang sa mga sala sa kalibutan: 
sa iyang kamatayon iyang gigun-ob ang 
kamatayon; ug sa iyang pagkabanhaw, iyang 
giuli ang kinabuhi.

Busa, puno sa kalipay sa pasko sa 
pagkabanhaw, ang mata’g yuta, ang mata’g 
katawhan nagadayeg sa imong himaya ug 
bisan gani ang mga gahum sa kalangitan, 
uban sa mga panon sa mga anghel, 
nagadungan sa pag-awit sa walay katapusang 
imno sa imong himaya, sa ilang 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:  Si Kristo namatay, Si Kristo 
nabanhaw, si Kristo mobalik nganhi.
(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 JesuCristo, nag-ingon ka sa 
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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.

Pag-ampo Human sa Pangalawat 
P:  Mag-ampo kita:  Tan-awa ang imong 
Simbahan, O Diyos, uban sa gugma ug 
pagpalabing walay paglubad, aron nga, 
nabag-o pinaagi niining mga misteryo sa 
Pasko, makab-ot unta niya ang himaya sa 
pagkabanhaw.  Pinaagi ni Kristo among 
Ginoo.  
K:  Amen.

Katapusang Bendisyon 
P:  Ang Ginoo maanaa kaninyo.
K:  Maanaa usab kanimo.

P:  Moduko kita ug atong dawaton ang 
bendisyon sa Ginoo:  Panalanginan unta 
kamo sa labawng makagagahum nga 
Diyos sukad niining solemnidad sa Pasko 
sa Pagkabanhaw, ug, sa iyang kalooy, 

panalipdan niya kamo batok sa mata’g 
hadla sa sala.
K:  Amen.
P:  Ug siya, nga mipahiuli kaninyo 
ngadto sa kinabuhing tunhay diha sa 
Pagkabanhaw sa iyang Bugtong Anak, 
moganti unta kaninyo sa kinabuhing 
walay katapusan.
K:  Amen.
P:  Ug karon, sa pagtak-op sa mga 
adlaw sa Pasyon sa atong Ginoo, hinaut 
nga kamo nga nagasaulog sa kalipay 
sa Piyesta sa Pasko sa Pagkabanhaw, 
uban sa panabang ni Kristo, ug sa 
mahimayaong diwa, makadangat 
niadtong mga pyesta nga gisaulog sa 
kalipayng walay katapusan.
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 ug himayaa ang 
Diyos sa inyong kinabuhi, aleluya, 
aleluya.
K:  Salamat sa Dios, aleluya, aleluya.
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