
Ang Simbahan sa 
Kabus, pinaagi sa 

Gagmayng Simbahanong 
Katilingban, makatuman 
sa iyang identidad ug 
misyon diha sa iyang 
pagdawat sa matag 
usa, sa pagguba sa mga 
paril sa pagkabahin-
bahin ug eksklusibismo, 
sa pagpalingkawas 
ug pagpagahum sa 
walay gahum ug mga 
sinalikway,  diha sa 
hustisya ug kaangayan!

Uban sa PKP-II, magpadayon kita sa 
pagpamalandong sa gasa sa Pagtuo 
nga gihatag sa Dios kanato pinaagi 
ni Jesus. Atong pamalandongan 
ug tubagon ang mga pangutana sa 
Ikaduhang Plenaryo Konsilyo sa 
Pilipinas.  Ang PKP-II nag-ingon:

“B. Ang Tawag ni Jesus Karon

1.d Usa ka Pagtuong Nakagamot 
sa Kultura

(72) Aron mahamtong ang pagtuo 
diha sa gugma, kinahanglang 

bation kini sa kinahiladman. Ang 
mga pagtulun-an sa Simbahan 
ug mga buhat niini kinahanglang 
personal nga paga-bililhon ug 
pahiayonan nato, isip katawhan 
nga adunay kaugalingong mga 
kultura, sa may kaugalingong mga 
paagi sa panghunahuna ug paghatag 
ug bili. Ang pagtoo kinahanglan 
mogamot sa taguangkan sa atong 
pagka-Pilipino aron kita tiunay 
nga motuo ug mahigugma isip 
mga Pilipino. Apan aron mahitabo 
kini, ang Ebanghelyo kinahanglang 
i-presentar nga may mga himan, mga 
pamaagi ug mga ekspresyon gikan 
sa maong kaugalingong kultura. 
Kini kinahanglang dawaton sulod  
sa usa ka kabiling kulturanhon. Kini 
ang buot ipasabot nato sa usa ka 
pagtoong nakagamot sa kultura,usa 
ka pagtuong gipasa ug gipadayag 
pinaagi sa kultura o mga kultura sa 
katawhan.

(73) Mahimo gayong mangutana 
kita, hangtud asa kutob nga ang 
atong pagtuo makaangkon niining 
mga nagkalain-laing mga hiyas, 
hangtud asa kutob nga kini personal, 
may kahibalo, katilingbanon, 
misyonero, abtik nga pagkahamtong, 
mahigugmaon ug nakagamot sa 
kultura.”

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

Ika-kawhaan nga Dominggo 
sa Kasarangang Panahon

Agosto 17, 2014 
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RITO SA PAGSUGOD
O Dios, among taming, ibaling ang 
imong mga mata, ug tan-awa ang 
nawong sa imong dinihog; mas maayo 
pa ang usa ka adlaw diha sa imong balay 
kay sa  usa ka-libong mga adlaw nga 
halayo kanimo.

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 minahal kong mga igsoon: Kon 
atong tan-awon ang atong kalibutan 
karon, ma-lokal man nga kahimtang 
ug ma-internasyonal nga komunidad 
man, makaplag nato ang dula sa giyera 
ug sa pagkawalay-giyera. Daghang 
kamatayon ug pag-antos sa gubat; walay 
kalinaw diha sa kakabus, inhustisya ug 
pagka-walay kaangayan sumala sa mga 
nasinati sa katawhan, ilabi na sa mga 
kabus, bisan pag walay pakigbatok ni 
gubat. Kini nga kapintas nanghitabo, sa 
mas halawom nga panglantaw, tungod 
sa kultura sa pagka-maako-akohon, 
kahakog ug sa mga linugdangang 
estruktura sa pagkabahin-hain, 
eksklusyon and pagka-walay gahum. 
Atong dad-on kini nga mga kamatuoran 
sa pag-ampo ngadto sa atong Dios. 
Pangayoon nato kaniya nga tabangan 
kita nga makasabot sa misteryo sa 
hustisya ug kaangayan nga nagdala sa 
tinuod ug malungtarong kalinaw.

Akto sa Paghinulsol
P: Ginoong Jesus, ikaw ang Prinsipe 
sa Pakigdait. Pasayloa kami sa among 
kabangis sa pagkadalo ug pagkahakog. 
Ginoo, malooy ka.
K: Ginoo, malooy ka.
P: Ginoong Jesus, ikaw ang 
Kasingkasing sa Pagkamabination. 
Pasayloa kami sa among kabangis 
sa pagkabahin-bahin ug sa pagka-
esklusibo. Kristo, malooy ka.

K: Kristo, malooy ka.
P: Ginoong Jesus, ikaw ang Tinubdan 
sa Kalooy ug Konsuylo. Pasayloa kami 
sa among kabangis sa inhustisya ug ka-
walay kaangayan. Ginoo, malooy ka.
K: Ginoo, malooy ka.
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. 
K: Amen.

Himaya sa Diyos didto sa langit…

Kolekta
P: Mag-ampo kita: O Dios, giandam mo 
alang kanilang nahigugma kanimo ang 
mga maayong butang nga dili makit-
an sa mata, pun-a ang among mga 
kasingkasing, kami naga-ampo, sa kainit 
sa imong gugma, aron nga, sa among 
paghigugma kanimo diha sa tanang mga 
butang ug labaw sa tanan nga mga butang, 
makab-ot namo ang imong mga saad, 
nga makalabaw pa sa matag tawhanong 
tinguha. Pinaagi sa among Ginoong 
Jesukristo imong Anak, nga buhi ug hari 
uban kanimo ug sa Espiritu Santo, Dios 
nga usa, hangtud sa kahangturan.
K: Amen.

LITURHIYA SA PULONG
Unang Pagbasa: Isaias 56:1, 6-7
L: Pagbasa gikan sa Unang Basahon sa 
mga Hari 

(Basahon gikan sa Kasulatan)

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

Komentaryo sa Is 56:1, 6-7:  
Gipadayon sa Ikatulong Isaias ang 
pagpadilaab sa kahayag sa paglaum sa 
kalingkawasan. Kini miawhag sa mga 
katawhan sa pagbansay sa Pulong: 
sa pagbuhat sa husto ug matarung, sa 
pagbansay sa sibo ug angay. Ang mga 
utlanan sa pagpalahi karon gigun-ob na: 
ang mga langyaw ug ang Israel iya sa mao 
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ra nga Dios. Sila mga anak sa kaliwatan 
sa tawo. Kon silang tanan mo-ila na ug 
mosimba sa bugtong nga Dios, ang Dios 
tinuod gayud modawat kanila. Kay ang 
templo, ang balay sa Dios mao ang usa 
ka balay sa pag-ampo alang sa tanang 
kanasuran!

Salmo Responsoryo: Salmo 67:2-3, 5, 6, 8

(Basahon gikan sa Kasulatan)

Komentaryo sa Salmo 67:
Kini nga salmo daw usa ka panalangin 
nga nagsalamin sa Num 6: 24-26. Ang 
mga mag-aawit, daghan, nakaambit sa 
mga panalangin sa Dios: ang pag-apud-
apud sa mga panalangin sa Diyos ngadto 
sa katawhan. Ang kinatibuk-an gahum sa 
Dios mao ang hinungdan sa hingpit nga 
kalipay sa tanang nasud. Ang pagdayeg 
sa mga tawo sa Dios molugdang sa iyang 
mga bendisyon alang sa tanan!

Ikaduhang Pagbasa: Roma 11:13-15, 
29-32
L: Pagbasa gikan sa sulat ni San Pablo 
ngadto sa mga taga-Roma 

(Basahon gikan sa Kasulatan)

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

Komentaryo sa Rom 11:13-15, 29-32:
Gipunting karon ni Pablo ang iyang 
atensiyon ngadto sa mga Kristohanong 
nakabig gikan sa paganismo. Dinhi siya 
naghatag ug usa ka salabtonon: ang 
pagsalikway sa mga Hudiyo sa gingharian 
sa Dios diha kang Cristo milugdang man 
hinoon sa kaluwasan sa mga pagano, nan 
ang ilang pagdawat nahimong talagsaon, 
ug ang pagkabanhaw usab. Pinaagi 
niini, gipapas ni Pablo ang hulga sa 
“nakalabaw ang mga Kristohanon” batok 
sa “pagpalahi sa mga Hudiyo.” Adunay 
kasinatiang mutwal sa pagsalikway ug 
pagtubos sa tanan. Apan ang pagtubos sa 
tanan - tungod sa pagkamasinupakon sa 

mata’g usa - gisapnay sa malangkubong 
kalooy sa Dios. Ang pagkamasinupakon 
sa katawhan naghagit sa kalooy sa Dios.

Berso sa Aleluya:
L:  Aleluya, aleluya. Si Jesus nagmantala 
sa Ebanghelyo sa gingharian ug nag-ayo 
sa mata’g sakit sa katawhan!  L:  Aleluya, 
aleluya.

Ebanghelyo:  Mateo 15:21-28
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 Mateo 15:21-28:
Ang gasa sa pagtuo gihatag alang sa 
tanan. Ang pagpangita sa katumanan niini 
nga pagtuo anaa sa mga kasingkasing sa 
tanang mga tawo. Ang hingpit niyang 
katumanan anaa kang Jesus. Giguba niini 
ang mga paril sa pagpalahi nga gitukod 
sa pagkalumad ug kaputli sa kaliwatan, 
pinaagi sa kultura ug gigikanang 
hut-ong, pinaagi sa kinatawhan ug 
luna sa hut-ong. Kinahanglan gayud 
nga buntogon sa mga katawhan sa 
kalibutan kining mga babag nga gihan-
ay sa kagahapon pinaagi sa daang mga 
pamaagi sa pagpuyo, ug mamugos sila sa 
mga kabag-ohan nga gidala ni Jesus diha 
sa bag-ong kinabuhi sa Gingharian. Ang 
napagahum nga babaye gipalingkawas 
na: diha sa pagpamati sa iyang mga tinun-
an, sa Kristohanong katilingban, si Jesus 
naghatag kaniya ug kagawasan! Ang 
iyang pagtuo kang Jesus nagpalingkawas 
sa iyang anak nga babaye gikan sa sakit. 
Tino gayud nga ang mga babaye adunay 
usa ka dakong papel sa pagpahitabo sa 
atong kalingkawasan, dinhi sa atong 
Simbahan karon!
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Wali:   Ang Simbahan sa Kabus, pinaagi 
sa Gagmayng Simbahanong Katilingban, 
makatuman sa iyang identidad ug 
misyon diha sa iyang pagdawat sa 
matag usa, sa pagguba sa mga paril sa 
pagkabahin-bahin ug eksklusibismo, 
sa pagpalingkawas ug pagpagahum sa 
walay gahum ug mga sinalikway,  diha sa 
hustisya ug kaangayan!
 

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 iyang 
identidad 
ug misyon 
diha sa iyang 
pagdawat sa 
matag usa, sa 
pagguba sa 
mga paril sa 
pagkabahin-
bahin ug ek-
sklusibismo, 
sa pagpal-
ingkawas ug 
pagpagahum 
sa walay 
gahum ug 
mga sinalik-
way,  diha sa 
hustisya ug 
kaangayan!

Ihulagway 
ang diskrimi-
nasyon ug 
pagpihig nga 
anaa sa in-
yong kasing-
kasing ug sa 
inyong GSK 
mahitungod 
sa:
- Mga kaba-
bayen-an
- Mga ma-
sakiton ug 
mga tigulang
- Mga 
kabataan 
ug mga 
maluyahon
- Mga lahi ug 
mga katakus
- Mga tawo 
nga gikan sa 
ubang mga 
rehiyon, mga 
kaliwatan, 
mga simba-
han ug mga 
relihiyon.

“Aron maham-
tong ang pagtuo 
diha sa gugma, 
kinahanglang 
bation kini sa 
kinahiladman.” 
“Kinahanglang 
buntogon gayud 
sa katawhan kin-
ing mga babag 
nga gihan-ay sa 
kagahapon ug 
mamugos sila 
sa mga kabag-
ohan nga gidala 
ni Jesus diha sa 
bag-ong kinabuhi 
sa Gingharian.” 
“Ang pagka-
masinupakon sa 
katawhan mi-
hatag kanato sa 
kalooy sa Dios.”

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
Katilingbanong Pag-ampo
P: Mga igsoon, uban sa pagsalig sa atong 
mahigugmaong Dios, ato karong ihalad 
ang atong mga hangyo ug pag-ampo 
ngadto kaniya. Sa matag pag-ampo, 
kita motubag: Ginoo, nagahimaya kami 
kanimo.
T: Ginoo, nagahimaya kami kanimo.
P: Mag-ampo kita alang sa Simbahan: 
nga isip usa ka Simbahan sa Kabus 
sa tibook kalibutan, siya mopadayon 
sa pagtabang sa kalingkawasan sa 
mga kabus ug sa mga walay gahum 
pinaagi sa pagguba sa mga babag ug 
mga pagkabahin-bahin nga gidulot sa 
kinatawhan, kaliwat, tinuohan ug hut-
ong. Mag-ampo kita sa Ginoo.
T: Ginoo, nagahimaya kami kanimo.
P: 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, dinasig sa 
Espiritu Santo, sila magpausbaw ug 
mga proyekto ug mga programa nga 
magpanalipod sa katungod sa mga 
kababayen-an, sa mga lumad sa ilang 
yutang kabilin ug nahimutangan, sa mga 
kabataan ug sa mga lahi ug katakus, sa 
mga tigulang, sa mga masakiton ug 
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sa mga himalatyon. Mag-ampo kita sa 
Ginoo.
T: Ginoo, nagahimaya kami kanimo.
L: Alang sa mga pangulo sa kalibutan ug 
sa tanang gitugyanan sa pangagamhanan 
ug pagdumala sa mga butang sa kalibutan: 
nga sila unta magpadayon sa pag-atiman 
ug paglaban alang sa mga katungod sa 
mga migrante ug sa mga mamumuo sa 
gawas sa nasud, sa mga binilanggo ug sa 
mga biktima sa pagpanglutos diha sa diwa 
sa panaghiusa, hustisya ug kaangayan. 
Mag-ampo kita sa Ginoo.
T: Ginoo, nagahimaya kami kanimo.
P: Alang kanatong tanan, mga lumulupyo 
sa kalibutan ug mga lungsoranon sa 
langit: nga kita magdinasigay sa usag-usa 
sa pag-ugmad sa atong pagkamaayo sa 
atong mga kaugalingon ug ngadto sa usag 
usa, sa pagpausbaw sa panaghigalaay 
ug sa tinuoray nga pagpakabana alang 
sa kaayohan sa tanan, ilabi na sa mga 
biktima sa kabangis sa inhustisya ug 
gubat. Mag-ampo kita sa Ginoo.
T: Ginoo, nagahimaya kami kanimo.
L: Alang sa mga hinigugma natong 
nipanaw na: nga sa kapasayloan sa 
ilang mga sala, sila makakaplag sa 
walay katapusang pagpahulay diha 
sa kasingkasing sa atong Ginoo ug 
Manluluwas nga si Hesukristo. Mag-
ampo kita sa Ginoo.
T: Ginoo, nagahimaya kami kanimo.
L: Alang sa atong espesyal nga mga 
tinguha, diha sa kahilom sa atong 
kasingkasing. (Hunong) ...Mag-ampo 
kita sa Ginoo.
T: Ginoo, nagahimaya kami kanimo.
P: Sa tiunay, kami nagadayeg ug 
naghimaya kanimo, O Ginoo. Pamatia 
karon ang among mga pag-ampo ug 
tabangi kami nga mag-abli sa among 
mga kaugalingon ug sa among mga balay 
sa pag-ampo alang ngadto sa tanang 
katawhan nga walay diskriminasyon, 
pagpihig ug kalainan tungod kay kita 
adunay usa lamang ka Amahan, usa ka 
Manunubos ug usa ka Espiritu. 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 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 ang among halad, O Ginoo, nga 
pinaagi niini napahitabo ang mahimayaong  
panagbayloay, ug, pinaagi sa paghalad 
namo sa mga gasa nga imong hinatag, 
mahimo unta kaming takus sa pagdawat 
sa imong kaugalingon mismo. Kini among 
gipangayo 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.
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Kay ikaw ang nagpahaluna sa mga 
sukaranan sa kalibutan ug naghan-ay sa 
mga kausaban sa mga panahon ug mga 
katuigan;  gi-umol mo ang tawo diha 
sa imong kaugalingong kasamahan ug 
gipahiluna ang katawhan nga labaw 
pa sa tibuok kalibutan diha sa tanan 
niining mga katingalahan, aron sa 
pagmando ubos sa imong ngalan sa 
tanan nga imong gihimo ug sa walay 
hunong pagdayeg kanimo sa imong 
mga gamhanang buhat, pinaagi ni 
Kristo among Ginoo.

Ug busa, uban sa tanan nga mga 
anghel, kami nagadayeg kanimo, ingon 
sa malipayon nga pagsaulog kami 
nagamantala:

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.
Kon kami mokaon niining tinapay, 
ug moinum niining kalis, aong 
gipamantala ang imong kamatayon, 
O Ginoo, hangtud nga ikaw mobalik 
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.
Antipona sa Pagpangalawat:
Diha sa Ginoo anaa ang kaluoy; diha 
kaniya ang kapuno sa kaluwasan.

Pag-ampo Human sa Pangalawat 
P: Mag-ampo kita: Nahimong mag-
aambit ni Kristo pinaagi sa mga 
Sakramento, mapahiubsanon kaming 
nangaliyopo sa imong kalooy, O Ginoo, 
aron, sa pagkahisama sa iyang panagway 
dinhi sa yuta, mahimo usab kaming takos 
sa pagka-manununod niya didto sa langit. 
Pinaagi ni Kristo among Ginoo.
K:  Amen.

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

P: Iduko ang atong ulo alang sa 
panalangin:
Ihatag ang  grasya sa imong kalumo 
ngadto sa katawhan mong nangamuyo, 
O Ginoo, aron nga,  naumol nimo, nga 
ilang magbubuhat, ug gipahiuli nimo, 
nga ilang Tig-amping, pinaagi sa imong 
makanunayong mga buhat sila unta 
maluwas.  Pinaagi ni Kristo among 
Ginoo. 
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:  Tapos na ang atong misa, panglakaw 
kamo sa kalinaw.
K:  Salamat sa Dios. 
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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. 

Please help us continue publishing 
this Missalette with your donation.

Any amount is appreciated 
no matter how small.

Thank you!

Account Name: 
Communication Foundation for Asia

Metrobank V-Mapa, Sta. Mesa, 
Manila Branch:

SA# 3306-509-480
BDO Old Sta. Mesa Road, Manila Branch: 

SA# 7090-042-836

Please fax deposit slip to 713-2736
We are located at # 4427 Old Sta. Mesa St., 

Sta. Mesa, Manila

Ang Simbahan sa 
Kabus, pinaagi sa 

Gagmayng Simbahanong 
Katilingban, makatuman 

sa iyang identidad ug 
misyon diha sa iyang 

pagdawat sa matag usa, 
sa pagguba sa mga paril 
sa pagkabahin-bahin ug 

eksklusibismo, sa 
pagpalingkawas ug 

pagpagahum sa walay 
gahum ug mga 

sinalikway,  diha sa 
hustisya ug kaangayan!


