
Ang Simbahan sa Kabus, pinaagi 
sa Gagmayng Simbahanong 

Katilingban, makatuman sa kabilin 
sa Pagkayab sa Ginoo nga mao ang 
kinabuhi ug tahas sa Simbahan dinhi 
sa kalibutan kon siya tungtunganan 
sa kinabuhi, mga kasinatian ug 
mga pakigbisog sa mga kabus sa 
kasaysayan!

Uban sa malipayong mga kasingkasing, 
saulugon ta ang Pagkayab sa Ginoo:  
karon nagalingkod na si Jesus sa tuong 
kamot sa Amahan.  Ang pagkayab niya sa 
himaya nagsugod sa dihang siya gi-alsa 
diha sa krus.  Karon, mahukmanon na ang 
iyang pagbansay sa hingpit nga himaya ug 
gahom isip pari, propeta ug hari, samtang 
mag-ampo siya alang kanato, magluwas 
kanato diha sa kamatuoran ug magtultol 
kanato kanunay padulong sa Amahan 
pinaagi kaniya. 

Kining adlawa usab gipahinungod isip 
Dominggo sa Katolikong Komunikasyon.  
Busa maghangyo kita sa langitnong Dios 
nga pakatakuson kita niya nga moambit 
sa mahigugmaong panaghiusa sa Trinidad 
pinaagi sa atong pagpakigdait sa tagsa-
tagsa diha sa gugma, kamatuoran ug 
solidaridad alang sa kagawasan, hustisya 
ug kalinaw.

Buhaton nato kini uban sa halawom nga 
pamalandong sa gasa sa Gingharian sa 
Diyos.  Sumala sa PKP-II:

“4.  Ang Ginharian: usa ka Tahas ug 
usa ka Saad

(42)  Bisan tuod ang Gingharian usa 
ka gasa, abtik nato siyang dawaton.  
‘Paghinulsol kamo ug tuo sa ebanghelyo,’ 
mitawag si Jesus.  Kinahanglang 
usbon nato ang atong panghunahuna 
ug kasingkasing, ayohon ang atong 
mga pamaagi ug mobalik sa Diyos. 
Kinahanglang atong pangitaon ang 
Gingharian sa Diyos ug ang iyang 
Hustisya isip ang pinakahataas nga 
priyoridad.  Kinahanglang andam kitang 
mobiya sa tanang makakompromiso 
kanato sa pagpangita sa Gingharian.  
Gikinahanglan niini ang atong pagka-
mabinantayon ug paggamit sa atong mga 
katakus.  Busa ang Gingharian sa Diyos 
tahas ug buluhaton.

(43)  Gisaad kini ngadto sa mga mobuhat 
sa kabubut-on sa Amahan, kanilang 
moalagad sa “pinaka-uyamot” nga mga 
igsoon ni Kristo, ang mga gigutom, 
giuhaw, hubo ug walay puloy-anan, 
masakiton, mga binilanggo.   Gisaad kini 
ngadto sa mga malumo ug lunsay nga 
mga kasingkasing, kanilang gigutom ug 
giuhaw sa hustisya.  Kini saad sa usa ka 
Gingharian kansang kahingpitan taliabot 
pa.  Iampo nato ang iyang pag-abot; 
manlimbasog kita alang sa iyang pag-
abot.  Ug kon moabot na ang Gingharian, 
ang kamatayon, ang katapusang kaaway, 
mabuntog na, ug ang tanan motugyan sa 
ilang mga kaugalingon ngadto kang Kristo 
kinsa motanyag niining tanan ngadto sa 
iyang Amahan aron ang Diyos mahimong 
tanan sa tanan.” 
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RITO SA PAGSUGOD
P:  Sa ngalan sa Amahan ug sa Anak ug 
sa Espiritu Santo.
K:  Amen. 
P:  Ang Kalinaw ug Himaya sa atong 
Ginoong Jesus nga anaa sa mga Langit 
maanaa kaninyo.
K:  Maanaa usab kanimo.



Pasiuna ug Pag-abi-abi 
Mga minahal kong mga igsoon: ipadayon 
nato ang pagsaulog sa atong kinabuhi 
nga malipayon ug mapasalamaton dinhi 
sa yuta tungod kay ang atong Ginoong 
Jesus nagapadayon sa pag-amoma kanato 
nga labing mahukmanon didto sa langit.   
Iyang gipadayon ang pagpakighimamat 
kanato diha sa gugma.  Iya kitang 
ginaluwas diha sa kamatuoran.  Gipaduol 
kita niya sa Amahan diha sa hustisya 
ug solidaridad.  Maghimamatay kita ug 
magtinulonay sa atong mga kamot sa 
diwa sa Pagkayab sa atong Ginoo.

Akto sa Paghinulsol
P:  Mga igsoon, atong pangayoon karon 
sa Diyos ang iyang pasaylo sa atong 
mga sala, aron mahimo kitang takus sa 
pagsaulog niining mga balaang misteryo.
P:  Ginoo, pasayloa kami kay sa 
makadaghang higayon mibatok kami 
kanimo.  Ginoo, kaloy-i kami.
K:  Ginoo, kaloy-i kami.
P:  Kristo, ihatag kanamo ang imong 
pasaylo. Kristo, kaloy-i kami.
K:  Kristo, kaloy-i kami.
P:  Ginoo, tabangi kami sa pagkaplag 
kanimo ug sa Gingharian sa Diyos. 
Ginoo, kaloy-i kami.
K:  Ginoo, kaloy-i kami.
P:  Kaloy-an unta kita sa Dios…ngadto sa 
kinabuhing dayon.
K:  Amen.

Himaya sa Diyos didto sa langit…

Kolekta
P:  Mag-ampo kita:  Lipaya kami sa mga 
balaang kalipay, labawng makagagahum 
nga Diyos, ug himoa kaming 
malipayon uban sa kinasingkasing nga 
pagpasalamat, tungod kay ang Pagkayab 
ni Kristo imong Anak amo man usab 
nga kahimayaan, ug, asa man gani ang 
ulo mopadulong sa iyang himaya, ang 
Lawas usab mosunod kaniya diha sa 
paglaum.    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 1:1-11
L:  Ang pagbasa gikan sa Mga Buhat sa 
mga Apostoles.

(Basahon gikan sa Kasulatan)

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

Komentaryo sa Buhat 1:1-11:  
Kining pasiuna naghisgot sa kasaysayan 
sa bag-ong natawong Simbahan.  Ang 
katawhan sa Diyos nangatawo pag-usab 
diha sa kinabuhi ug mga buhat ni Jesus.  
Ang basahon gipahinungod kanato: ang 
“Teofilo” sa Griego nagkahulugan ug 
“ang higala sa Diyos” – ug kitang tanan 
higala sa Diyos ug buot ni Lukas nga 
itunol ang iyang mga kamot ngari kanato.
Ang saad sa Espiritu Santo giandam 
sa duha ka ang-ang.  Ang unang 
ang-ang mao ang 40 ka adlaw nga 
gigugol sa Nabanhawng Ginoo uban 
sa mga apóstoles ug sa katilingban – 
nagpahinumdom ang numerong 40 sa 
Karaang Kasabutan: “mga panahon 
sa pagsulay, mga pagduhaduha, pag-
aninaw ug sa pagtoo” (Alonso-Schoekel).  
Ang ikaduha mao ang maalampoong 
pagpabilin sa Jerusalen, hangtud sa ilang 
pagbunyag sa Espiritu Santo.
Ang Pagkayab sa Ginoo maoy laing 
bahin sa presensya ni Jesus uban kanato, 
sama sa salamin sa iyang presensya sa 
iyang pagpakita human siya mabanhaw.  
Ang mga “panganod” sa langit nga 
midala kang Jesus palayo sa mga mata 
sa mga apóstoles nagkahulugan ug laing 
“pamaagi sa iyang pag-uban kanato” 
pinaagi sa Espiritu Santo.  Ang mga 
lalaking puti ug mga sapot naglig-on 
sa tubag ni Jesus sa pangutana: Ginoo, 
imo na bang ipahiuli ang Gingharian sa 
Israel?  Ang mga apóstoles kinahanglang 
mobalik na Jerusalen, ug didto magsugod 2



pag-usab sa lisud ug makuyaw nga buhat 
sa ilang unang ebanghelisasyon.

Salmo Responsoryo:  Sal 47:2-3, 6-7, 
8-9

(Basahon gikan sa Kasulatan)

Komentaryo sa Sal 47:
Giawit niining maong salmo ang 
diyosnong presensya sa duha ka bahin.  
Una, anaa ang yutan-ong bahin sa 
katawhan nga nagdawat ug nagmaya 
tungod sa himaya sa Diyos.  Ikaduha, 
anaa ang diyosnong bahin, diin ang Diyos 
mismo ang milingkod sa iyang trono sa 
himaya ug gahum.  Ang iyang harianong 
Pagka-Diyos nakatukmod sa tubag sa 
katawhan nga mao ang malipayong 
pagdawat ug harianong pag-abi-abi.

Ikaduhang Pagbasa: Ep 1:17-23
L:  Ang pagbasa gikan sa Sulat ni San 
Pablo ngadto sa mga taga-Epeso.

(Basahon gikan sa Kasulatan)

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

Komentaryo sa Ep 1:17-23:
Giampo karon ni Pablo ang mga taga-
Epeso, ug kita usab nga nagabasa ug 
nagapatalinghog niining iyang sulat.  
Naga-ampo siya nga unta madawat 
nato ang “katingad-ang kaalam” nga 
sa lintunganay nagsukad sa pagtoo, 
dinasig sa Espiritu.  Ang atong mga 
katakus nga makakita, nga molaum, nga 
mohigugma, nga mobuhat – ang tanang 
butang mahitungod kanato – aduna nay 
nakab-ot nga talagsaong ang-ang, salamat 
sa tukmod sa pagtoo ug sa kahayag sa 
Espiritu.  Ang soberiniya ni Jesukristo 
hingpit: sa walay paglimod sa ubang 
nagkalainlaing katingalahan ug di-
ingon natong mga gahum nga nabati sa 
tawhanong kasinatian, apan si Jesukristo 
gihapon ang Ginoong labaw kanilang 
tanan. Sa Simbahan, atong masinati ang 

kahingpitan sa atong bag-ong pagkatawo: 
si Kristo ang atong ulo, ug kita, nga 
konektado sa usa’g-usa, mao ang iyang 
lawas.  Kon wala kita, nga iyang lawas, si 
Kristo nga ulo dili hingpit!

Berso sa Aleluya:
T:  Aleluya, aleuya. Lakaw kamo ug 
tudloi ang tanang kanasuran, matud 
sa Ginoo; uban ako kanunay kaninyo, 
hangtud sa katapusan sa kalibutan!  
T:  Aleluya, aleluya.

Ebanghelyo:  Mat 28:16-20
P:  Ang Ginoo maanaa kaninyo.
K:  Maanaa usab kanimo.
P:  Ang Santos nga Ebanghelyo Sumala 
ni San Mateo.
K:  Himayaon ikaw, O Ginoo.

(Basahon gikan sa Kasulatan)

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

Komentaryo sa Mat 28:16-20:
Ang Simbahan, pinaagi sa kasinatian 
sa unang Kristohanong katilingban, 
mao karon ang saksi ni Jesus, ang 
Nabanhaw nga Mikayab ngadto sa 
langit.  Oo, si Jesus lamang ang atong 
bugtong magtutudlo nga angay natong 
patalinghugan.  Uban siya sa Simbahan, 
sa iyang mga kasinatian sa kasakit ug 
pagsulay, sa paggukod ug kamatayon, sa 
kalipay ug mga hudyaka, sa iyang tibook 
kasaysayan.  Ang katiunay sa Diyos 
ngadto sa Simbahan maoy konsolasyon 
ug kahupayan nga walay kinutuban.
Ang identidad sa Simbahan karon 
nakutay na sa identidad sa katilingbang 
gibunyagan sa ngalan sa Amahan, ug 
sa Anak ug sa Espiritu Santo.  Kining 
maong bunyag nagdala sa pagkatawo 
sa Simbahan.  Niining maong bunyag, 
natawo ang usa ka binuhat nganha sa 
usa ka katilingban sa mga disipulo.  Ang 
kabilin sa pagkayab ni Jesukristo ngadto 
sa langit mao ang kinabuhi ug misyon sa 
Simbahan dinhi sa kalibutan.
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Ang misyong unibersal sa mga 
disipulo mao ang misyong unibersal sa 
Simbahan.  Iya karong gisangyaw ang 
panghitabo sa pagkabanhaw isip mao 
ang aktuwal nga yugto sa pagsugod 
sa Paghari sa Diyos.  Kining maong 
tahas sa iyang pundamental ug uyukang 
bahin nahakutay na sa pagproklama sa 
kalingkawasan-kaluwasan sa mga kabus: 
ang mga pulong ug buhat ni Jesus sa 
kasaysayan dili gayud unta mahamulag 
sa mga pagsangyaw ug mga buhat sa 
Simbahan sa atong panahon karon.  Ang 
Simbahan karon kinahanglang mosunod 
sa panig-ingnan ni Jesus, ug hingpit unta 
ang iyang solidaridad uban kanilang 
walay maduol ni mahuptan.  Kon ang 
mga kabus misulti pinaagi kang Jesus, 
dan, ang Simbahan usab mao unta ang 
tungtunganan o plataporma sa mga kabus 
sa ilang pagsangyaw sa ilang kinabuhi, sa 
ilang mga kasinatian ug sa mga mithi nga 
ilang gihuptan.

Wali:   Ang Simbahan sa Kabus, pinaagi 
sa Gagmayng Simbahanong Katilingban, 
makatuman sa kabilin sa Pagkayab sa 
Ginoo nga mao ang kinabuhi ug tahas 
sa Simbahan dinhi sa kalibutan kon 
siya tungtunganan sa kinabuhi, mga 
kasinatian ug mga pakigbisog sa mga 
kabus sa kasaysayan!

 

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, 
makatuman 
sa kabilin sa 
Pagkayab sa 
Ginoo nga 
mao ang 
kinabuhi ug 
tahas sa Sim-
bahan dinhi 
sa kalibutan 
kon siya 
tungtunganan 
sa kinabuhi, 
mga kasina-
tian ug mga 
pakigbisog sa 
mga kabus sa 
kasaysayan!

Sa inyong 
GSK, kinsa 
man ang mga 
“gigutom, 
giuhaw, hubo 
ug walay 
puluy-anan, 
mga ma-
sakiton, mga 
binilanggo”?  
Kinsa man 
usab ang mga 
“malumo ug 
lunsay nga 
mga kasing-
kasing, nga 
gigutom ug 
giuhaw sa 
hustisya”?
Gi-unsa man 
sa inyong 
GSK pagka-
tungtunganan 
o plataporma 
sa mga 
kinabuhi, 
kasinatian ug 
mga pakig-
bisog sa mga 
kabus?

Sa tuo sa Ama-
han, nagpadayon 
si Jesukristo sa 
pagpakighimam-
at ug pakighiusa 
kanato pinaagi sa 
gasa sa Espiritu 
Santo nga maoy 
mopatin-aw 
sa kabubut-on 
sa Amahan, 
molig-on kanato 
padulong sa 
Amahan, ug mo-
paduol kanato sa 
tagsa-tagsa isip 
Simbahan, Lawas 
ni Kristo.
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no matter how small.

Thank you!
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We are located at # 4427 Old Sta. Mesa St., 
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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 hinigugma kong mga igsoon, 
malipayon kitang mohangyo sa atong 
Amahan sa mga grasya nga atong 
gikinahanglan: pagtunol sa atong mga 
kamot ngadto sa mata’g usa.  Sa mata’g 
pag-ampo, kita motubag: Ginoo, dawaton 
unta namo ang imong paghari kanamo.
T:  Ginoo, dawaton unta namo ang 
imong paghari kanamo.
L:  Mag-ampo kita alang sa Simbahan: 
nga isip Simbahan sa Kabus sa tibook 
kalibutan, iya untang ipadayon ang 
pagkatungtunganan sa mga kabus ug mga 
gipadaplin sa ilang pagpadayag sa ilang 
mga paglaom ug kalipay, mga kasubo 
ug kasakitan, sa ilang mga kasinatian sa 
pagdaugdaug ug pakigbisog.   Mag-ampo 
kita sa Ginoo.
T:  Ginoo, dawaton unta namo ang 
imong paghari kanamo.
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 ila untang 
ipadayon ang paghatag ug panig-ingnan 

sa pagkamatinud-anon ug kaligdong, 
solidaridad ug pagsabot, kagawasan ug 
katarungan.  Mag-ampo kita sa Ginoo.
T:  Ginoo, dawaton unta namo ang 
imong paghari kanamo.
L:  Alang sa mga lideres sa kalibutan ug 
sa tanang gitugyanan sa pangagamhanan 
ug pagdumala sa mga butang sa 
kalibutan: nga ila untang paluyohan 
ug ipatigbabaw ang katungod sa 
komunikasyon isip pundamental nga 
tawhanong katungod nga kauban sa mga 
katungod nga di-mawala sa dignidad 
sa matag tawo, ilabi na ang mga kabus, 
mga gipadaplin, mga gidaugdaug ug mga 
giyatakan.    Mag-ampo kita sa Ginoo.
T:  Ginoo, dawaton unta namo ang 
imong paghari kanamo.
L:  Alang kanatong tanan, mga 
lumulupyo sa kalibutan ug sakop sa 
kalangitan: nga ato untang dasigon ang 
tagsa-tagsa ug magtinabangay unta 
kita sa pagkaplag ug pagpakaylap sa 
presensya sa Gingharian sa Diyos sa 
atong taliwala, aninawon ang katukma 
sa atong mga kompromiso ug paluyohan 
unta nato ang mga pagpaninguha sa 
unsay maayo gayud, ilabi alang sa mga 
nagkinahanglan, atubangan sa mga mata 
sa mga nagdaugdaug kanila. Mag-ampo 
kita sa Ginoo.
T:  Ginoo, dawaton unta namo ang 
imong paghari kanamo.
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, dawaton unta namo ang 
imong paghari kanamo.
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, dawaton unta namo ang imong 
paghari kanamo.
P:  Ginoo, mao kini ang mga pag-ampo 
nga among gihalad kanimo karon.  
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Nangaliyopo kami nga imo kaming 
tabangan sa pagkat-on sa komunikasyon 
nga anaa sa diyosnong Trinidad nga 
makatoltol kanamo nganha sa halawom 
nga komunyon sa Tulo ka Personas, aron 
ang among tawhanong komunikasyon 
magatoltol usab kanamo nganhi sa 
halawom nga tawhanong komunyon, uban 
kanimo ug sa tanang binuhat.   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:  Among gihalad kining among mga 
pangaliyopo, O Ginoo, sa pagbulahan sa 
katingalahang Pagkayab sa imong Anak: 
itugot, naga-ampo kami, nga pinaagi 
niining pinakabalaang pagbinayloay, 
kami usab, mokayab ngadto sa langitnong 
gingharian.  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 nga magpasalamat kami kanimo, 
Ginoo, santos nga Amahan, labawng 
makagagahom ug walay-kinutubang 
Diyos.

Kay ang Ginoong Jesus, Hari sa himaya, 
nagbuntog sa sala ug sa kamatayon, ug 
karon mikayab na ngadto sa kahitas-an 
sa kalangitan, samtang ang mga anghel 
nagtan-aw sa tumang kahingangha.

Tigpataliwala sa Diyos ug sa tawo, 
maghuhukom sa kalibutan ug Ginoo sa 
mga kasundalohan, mikayab siya, dili 
aron pagpalayo sa iyang kaugalingon 
gikan sa atong ubos nga kahimtang, 
apan aron nga kita, nga iyang mga 
sakop, mahimong masaligon sa 
pagsunod kaniya  diin man gani ming-
adto siya, ang atong Ulo ug Magtutukod.

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 katapusan 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:  Among gisangyaw ang imong 
Kamatayon, O Ginoo, ug among 
gipadayag 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 JesuCristo, 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.

Pag-ampo Human sa Pangalawat 
P:  Mag-ampo kita:  Labawng 
makagagahum ug buhing tunhay nga 
Diyos, kinsa nagtugot kanila nga ania sa 
kalibutan sa pagsaulog sa diyosnong mga 
misteryo, itugot, naga-ampo kami, nga 
ang paglaom nga Kristohanon magtukmod 
unta kanamo padulong sa unahan diin 
ang among kinaiyahan mahiusa kanimo.  
Pinaagi ni Kristo among Ginoo.
K:  Amen.

Katapusang Panalangin:
P:  Ang Ginoo maanaa kaninyo.
K:  Maanaa usab kanimo.
P:  Moduko kita ug atong dawaton ang 
bendisyon sa Ginoo:  Panalanginan unta 
kamo sa Diyos niining adlaw kanus-a ang 
Iyang Bugtong Anak miduslak sa kahitas-
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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. 

kaninyo sa dalan nga pagakayaban 
padulong sa luna nga diin anaa siya.  
Pinaagi ni Kristo among Ginoo.
K:  Amen.

P:  Itugot unta niya nga, sama ra nga si 
Kristo human sa iyang Pagkabanhaw 
nakit-an sa kasarangan sa iyang mga 
disipulo, mao man usab unta nga sa 
iyang pagbalik isip Maghuhukom 
magpakita siya nga maloloy-on 
kaninyo hangtud sa kahangturan.
K:  Amen.

P:  Ug kamo unta, nga mitoo nga 
siya nagalingkod uban sa Amahan, 
sa iyang himaya, makahibalo uban 
sa kalipay sa katumanan sa iyang 
saad nga magauban kanunay kaninyo 
hangtud sa kahangturan.
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 diha sa kalinaw, 
ug himayaa ang Ginoo sa inyong 
kinabuhi.
K:  Salamat sa Dios.
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