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Sa Simbahan, walong araw ang 
pagdiriwang ng kapanganakan 

ng Diyos na naging tao. Nakatuon 
ang pinaka-oktaba (ikawalong 
araw) sa pagninilay sa pagiging Ina 
ng Diyos ng Birheng Maria. Natapat 
din itong oktaba ng Pasko sa unang 
araw ng Bagong Taong sibiko (ang 
bagong taon ng Simbahan ay 
ang unang Linggo ng Adbiyento). 
Ngayon din ang Pandaigdigang 
Araw ng Pananalangin para sa 
Kapayapaan. Nagpapatingkad 
itong tatlong pag-aalaalang 
magkakaugnay sa malalim na 
kahulugan ng pagdiriwang sa 
araw na ito.

Masdan natin ang bagong 
s i lang na sanggol.  Hindi 
maiiwasang mapansin ang sa 
bata’y nagluwal. Kung mala-
anghel (angelic) ang sanggol, 
anong masasabi tungkol sa 
kaniyang ina? Sa huling araw 
ng kapaskuhan, malalim dapat 
ang pagninilay na iuukol sa 
misteryo ng pagiging Ina ng 
Diyos. Sinasaliksik ang hiwagang 
ito ng mga pantas at marurunong. 
Ang tanging magandang bunga 
ay ang di-malirip na kagalakang 
dulot ng katotohanang ang Ina ng 
Diyos ay tunay na Ina ng lahat. 
Naging tao ang Anak ng Diyos 
sa pamamagitan ng Ina na tao 
(human): “Nang sumapit ang 
kaganapan ng panahon, sinugo 
ng Diyos ang kaniyang Anak, 
isinilang ng babae… upang sa 
kaniyang pamamagitan ampunin 
niya tayo bilang mga anak.” Ang 
pagka-Diyos na dumakila sa 
Banal na Mag-Ina’y para sa lahat.

Inuumpisahan ang taong sibiko 
sa liwanag ng maka-Diyos na Ina 
upang ipahayag sa atin na ang 

buong taon, ang buong buhay 
natin, ay isang walang tigil na 
pagiging mga anak ng Diyos sa 
pamamagitan ng pagiging anak 
ni Maria. Ang misteryo ng ating 
pagiging mga anak ng Diyos, 
na unti-unting ipinamalas nang 
naging tao ang Anak ng Diyos, 
ay ipinahayag noong nag-alay 
ng buhay ang Manunubos sa 
kalbaryo para sa lahat. Sa paanan 
ng krus nakatayo ang Ina ng Diyos 

na sinabihan ng Anak, “Babae, 
hayan ang iyong Anak.” At sa atin, 
sa pamamagitan ng disipulong 
pinakamamahal, wika niya, 
“Hayan ang iyong Ina.” 
Ang maging mga anak ng Diyos 
at maging mga anak ng Ina ng 
Diyos—ito ang dapat nating 
adhika sa buong taon at buong 
buhay dito sa lupa. Ito ang susi sa 
pagiging kaisa ng Amang Diyos 
at ng Birheng Ina sa walang 
hanggang buhay. Ang Banal na 
Eukaristiya, walang iba kundi 
si Hesus, ang paraan at tulay. 
Sa pamamagitan ng Katawan 
at Dugo ng ating Manunubos, 
Anak ng Diyos, Anak ni Maria, 
pinupuspos tayo ng pagka-diyos 
ng Salita na naging Tao. Kung 
lahat ng tao’y mabubuhay bilang 
anak ng Diyos at anak ni Maria, 
sasaatin ang Espiritu ng tunay 
na Kapayapaan. Magtatamasa 
ng makalangit na kapayapaan 
at kaayusan ang daigdig.

Sa buong taon at sa tanang 
buhay, madinig nawa natin sa 
tuwina ang bulong ng Ina ng 
Diyos: “Batid mo bagang ako’y 
iyong Ina?” Hinahalina niya 
tayo lagi upang maging anak 
niya; kilalanin natin ang Ina ni 
Hesus bilang Ina ng bawat isa sa 
atin. Tayo naman, ano ang dapat 
nating sabihin sa Dakilang Ina? 
Ulit-ulitin natin sa kaniya mula 
sa pagdiriwang ng kapanganakan 
ng Anak ng Diyos sa Belen, sa 
umpisa ng bawat taon, sa tanang 
buhay natin: “Ako’y iyong Anak. 
Papagbaguhin mo ako upang 
mamasdan mo sa akin si Kristong 
Anak mo. Pag-isahin mo ako sa 
Diyos; kupkupin mo ako bilang 
anak. Ako’y iyong-iyo.”

Si Maria,
ANG BANAL 

NA INA 

ng Diyos
Most Reverend

Ramon C. Arguelles, DD
Arsobispo-Emerito ng Lipa



Antipona sa Pagpasok
[Sedulius] 
(Basahin kung walang pambungad na awit)

Maligayang bati sa’yo, dakilang 
Ina ni Kristo, sapagkat isinilang 
mo ang Diyos na naging tao, 
Hari ng langit at mundo.

Pagbati
(Gawin dito ang tanda ng krus)

P - Sumainyo ang Panginoon. 
B - At sumaiyo rin.

Paunang Salita
(Maaaring gamitin ito o isang katulad 
na pahayag)

P - Isang mabiyayang Bagong 
Taon sa inyong lahat!

Inuumpisahan natin ang 
taong ito sa pamamagitan ng 
pagkilala kay Maria bilang Ina 
ng Diyos. Sa pamamagitan 
niya, pagkalooban nawa tayo 
ng Panginoon ng matatag 
na pananampalataya at ng 
pagkakaisa. 

Ginugunita rin natin ngayon 
ang Pandaigdigang Araw ng 
Kapayapaan.  Ipanalangin 
natin sa Misang ito na maghari 
ang kapayapaang dala ng 
Tagapagligtas sa buong daigdig.  

Pagsisisi

P - Mga kapatid, aminin natin 
ang ating mga kasalanan upang 
tayo’y maging marapat gumanap 
sa banal na pagdiriwang. 
(Tumahimik)
B - Inaamin ko sa makapang-
yarihang Diyos, at sa inyo, 
mga kapatid, na lubha akong 
nagkasala (dadagok sa dibdib) sa 
isip, sa salita, sa gawa at sa aking 
pagkukulang. Kaya isinasamo 
ko sa Mahal na Birheng Maria, 
sa lahat ng mga anghel at mga 
banal at sa inyo, mga kapatid, na 
ako’y ipanalangin sa Panginoong 
ating Diyos. 
P - Kaawaan tayo ng maka-
pang yarihang Diyos, patawarin 
tayo sa ating mga kasalanan, at 
patnu bayan tayo sa buhay na 
walang hanggan.
B - Amen.
P - Panginoon, kaawaan mo kami.
B - Panginoon, kaawaan mo kami.
P - Kristo, kaawaan mo kami.
B - Kristo, kaawaan mo kami.
P - Panginoon, kaawaan mo kami.
B - Panginoon, kaawaan mo kami.

Gloria
Papuri sa Diyos sa kaitaasan 
at sa lupa’y kapayapaan sa 
mga taong kinalulugdan niya. 
Pinupuri ka namin, dinarangal 
ka namin, sinasamba ka namin, 
ipinagbubunyi ka namin, 
pinasasalamatan ka namin, 
dahil sa dakila mong ang-
king kapurihan. Panginoong 
Diyos, Hari ng langit, Diyos 
Amang makapangyarihan sa 
lahat. Pangi noong Hesukristo, 
Bugtong na Anak, Panginoong 
Diyos, Kordero ng Diyos, Anak 
ng Ama. Ikaw na nag-aalis ng 
mga kasalanan ng sanlibutan, 
maawa ka sa amin. Ikaw na 
nag-aalis ng mga kasalanan 
ng sanlibutan, tanggapin mo 
ang aming kahilingan. Ikaw na 
naluluklok sa kanan ng Ama, 
maawa ka sa amin. Sapagkat 
ikaw lamang ang banal, ikaw 
lamang ang Panginoon, ikaw 
lamang, O Hesukristo, ang 
Kataas-taasan, kasama ng 
Espiritu Santo sa kadakilaan 
ng Diyos Ama. Amen.

Pambungad na Panalangin

P - Manalangin tayo. (Tumahimik)
Ama naming makapangya-

rihan, pinagpala mo ang sang-
katauhan sa iniluwal ng Mahal 
na Ina. Ipalasap mo sa amin 
ang kanyang pagdalangin sa 
pamamagitan ng iyong Anak 
na is ini lang niya para sa 
amin upang kami’y mabuhay 
kasama mo at ng Espiritu Santo 
magpasawalang hanggan.
B - Amen.

Unang Pagbasa [Blg 6:22-27]
(Umupo)

Ang napakagandang pana-
langin sa Unang Pagbasa ay 
ginamit ng mga pari sa Lumang 
Tipan upang basbasan ang 
sambayanan ng Diyos. 

Pagbasa mula sa aklat ng mga 
Bilang
SINABI ng Panginoon kay 
Moises,  “Sabihin mo kay 
Aaron at sa kanyang mga anak 
na ito ang sasabihin nila sa 
pagbebendisyon nila sa mga 
Israelita: Pagpalain ka nawa 
at ingatan ng Panginoon; 

nawa’y kahabagan ka niya at 
subaybayan; lingapin ka nawa 
niya at bigyan ng kapayapaan.

“Ganito nila babanggitin ang 
pangalan ko sa pagbebendisyon 
sa mga Israelita at pagpapalain 
ko ang mga ito.”

— Ang Salita ng Diyos.
B - Salamat sa Diyos.

Salmong Tugunan (Slm 66)

T - Kami’y iyong kaawaan, 
pagpalain, Poong mahal.

1. O Diyos, pagpalain kami’t 
kahabagan,/ kami Panginoo’y 
iyong kaawaan,/ upang sa 
daigdig mabatid ng lahat/ 
ang iyong kalooban at ang 
pagliligtas. (T)

2. Nawa’y purihin ka ng mga 
nilikha,/ pagkat matuwid kang 
humatol sa madla;/ ikaw ang 
patnubay ng lahat ng bansa. (T)

3. Purihin ka nawa ng lahat ng 
tao,/ purihin ka nila sa lahat ng 
dako./ Ang lahat sa ami’y iyong 
pinagpala,/ nawa’y igalang ka 
ng lahat ng bansa. (T)

Ikalawang Pagbasa 
[Gal 4:4-7](Umupo)

Pagdating ng takdang panahon, 
naging tao ang Anak ng Diyos. 
Si Maria ang pinagmulan ng 
pagkatao ni Hesus, ang siyang 
kadakilaan ng sangkatauhan.

Pagbasa mula sa sulat ni Apostol 
San Pablo sa mga taga-Galacia

MGA KAPATID: Noong duma-
ting ang takdang panahon, 
sinugo ng Diyos ang kanyang 
Anak. Isinilang siya ng babae, at 
namuhay sa ilalim ng Kautusan 
upang palayain ang mga nasa 
ilalim ng Kautusan. Sa gayon, 
tayo’y mabibilang na mga anak 
ng Diyos.

Upang ipakilalang kayo’y mga 
anak ng Diyos, pinagkalooban 

PASIMULA

PAgpapahayag 
ng salita ng diyos



niya tayo ng Espiritu ng kanyang 
Anak nang tayo’y makatawag 
sa kanya ng “Ama! Ama ko!” 
Kaya’t hindi ka na alipin kundi 
anak. Sapagkat anak, ikaw ay 
tagapagmana ayon sa kalooban 
ng Diyos.
— Ang Salita ng Diyos.
B - Salamat sa Diyos.

Aleluya [Heb 1:1-2] (Tumayo)

B - Aleluya! Aleluya!  N’ong 
dati’y mga propeta ngayon 
nama’y Anak niya ang sugo ng 
D’yos na Ama.  Aleluya! Aleluya!

Mabuting Balita  (Lc 2:16-21)

P - Ang Mabuting Balita ng 
Panginoon ayon kay San Lucas
B - Papuri sa iyo, Panginoon.

NOONG panahong iyon: Nag-
mamadali ang mga pastol na 
lumakad patungong Betlehem 
at nakita nila sina Maria at Jose, 
at ang sanggol na nakahiga 
sa sabsaban. Kaya’t isinaysay 
nila ang mga sinabi ng anghel 
tungkol sa sanggol na ito; at 
nagtaka ang lahat ng nakarinig 
sa s inabi  ng mga pastol . 
Natanim sa isip ni Maria ang 
mga bagay na ito at kanyang 
pinagbulay-bulay. Umalis ang 
mga pastol na nagpupuri sa 
Diyos at nagpapahayag ng 
kanyang kadakilaan dahil sa 
lahat ng narinig nila at nakita 
na ayon sa ibinalita sa kanila 
ng anghel.

Pagdating ng ikawalong 
araw ay tinuli ang bata at 
pinangalanang Hesus—ang 
pangalang ibinigay ng anghel 
bago pa siya ipinaglihi.

— Ang Mabuting Balita ng 
Panginoon.
B - Pinupuri ka namin, Pangi-
noong Hesukristo.

Homiliya (Umupo)

Pagpapahayag ng 
Pananampalataya (Tumayo)

B - Sumasampalataya ako sa 
Diyos Amang makapangyarihan 
sa lahat, na may gawa ng langit 
at lupa.

Sumasampalataya  ako 
kay Hesukristo, iisang Anak 
ng Diyos, Panginoon nating 

lahat. Nagkatawang-tao siya 
lalang ng Espiritu Santo, 
ipinanganak ni Santa Mariang 
Birhen. Pinagpakasakit ni 
Poncio Pilato, ipinako sa krus, 
namatay, inilibing. Nanaog 
sa k inaroroonan ng mga 
yumao. Nang may ikatlong 
araw nabuhay na mag-uli. 
Umakyat sa langit. Naluluklok 
sa kanan ng Diyos Amang 
makapangyarihan sa lahat. 
Doon magmumulang paririto 
at huhukom sa nanga-bubuhay 
at nangamatay na tao.

Sumasampalataya naman 
ako sa Diyos Espiritu Santo, sa 
banal na Simbahang Katolika, 
sa kasamahan ng mga banal, sa 
kapatawaran ng mga kasalanan, 
sa pagkabuhay na muli ng 
nangamatay na tao, at sa buhay 
na walang hanggan. Amen.

Panalangin ng Bayan

P - Itinakda ng Diyos ang 
araw na ito bilang hudyat ng 
panibagong simula tungo sa 
kaligtasan at pag-ibig. Itaas 
natin sa kanya ang ating mga 
kahi l ingan at  ta imtim na 
manalangin:

T -  Ama ng kapayapaan, 
dinggin mo kami.

L - Magsilbing gabay nawa ang 
Simbahan tungo sa liwanag at 
kapayapaan ng Tagapagligtas 
nating si Hesukristo. Mana-
langin tayo: (T)
L -  Maitaguyod nawa ng 
mga naninilbihan sa ating 
pamahalaan ang kanilang 
magagandang adhikain na may 
paggalang at pangangalaga 
sa mga karapatang pantao. 
Manalangin tayo: (T)

L - Maging instrumento nawa 
ng kapayapaan ang bawat 
isa upang tuluyang manaig 
ang pag-ibig at kagalakang 
hatid ng ating Tagapagligtas. 
Manalangin tayo: (T)

L  -  M a k i t a  n a w a  a n g 
bunga at yabong ng ating 
pananampalataya sa kilos at 
gawa ng bawat Kristiyanong 
Pilipino habang ipinagdiriwang 
natin sa taong ito ang ikaliman-
daang taon ng Kristiyanismo sa 

bansa. Manalangin tayo: (T)
L - Maghilom at makabangon 
nawa ang buong mundo mula sa 
pandemya ng COVID-19. Mana-
langin tayo: (T)
L - Sa ilang sandali ng kata-
himikan, ating ipanalangin ang 
iba pang mga pangangailangan 
ng ating pamayanan pati na 
rin ang ating pansariling kahi-
l ingan (Tumahimik).  Mana-
langin tayo: (T)

P -  Ama, batid mo ang aming 
pag-iral dito sa mundo. Tulungan 
mo kaming ipalaganap ang 
iyong kapayapaan upang 
maiayon namin ang aming 
pamumuhay sa iyong ma-
gandang kalooban. Hinihiling 
namin ito sa pamamagitan ni 
Kristong aming Panginoon.
B - Amen.

Paghahain ng Alay (Tumayo)

P - Manalangin kayo...
B - Tanggapin nawa ng Pangi-
noon itong paghahain sa iyong 
mga kamay sa kapurihan 
niya at karangalan sa ating 
kapaki nabangan at sa buong 
Sambayanan niyang banal.

Panalangin ukol sa mga Alay

P -   Ama naming Lumikha, sa 
iyo nagmumula at nagkakaroon 
ng kaganapan ang tanan. Sa 
dakilang kapistahang ito ni 
Maria, na Ina ng Anak mong 
Diyos na totoo, maipagdiwang 
nawa namin ang pasimula ng 
Bagong Taon at paratingin mo 
kami sa kaganapan nito sa 
pamamagitan ni Hesukristo 
kasama ng Espiri tu Santo 
magpasawalang hanggan.
B - Amen.

Prepasyo 
(Mahal na Birheng Maria I)

P - Sumainyo ang Panginoon.
B - At sumaiyo rin.
P - Itaas sa Diyos ang inyong 
puso at diwa.
B - Itinaas na namin sa Pangi noon.
P - Pasalamatan natin ang 
Panginoong ating Diyos.
B - Marapat na siya ay pasala-
matan.
P - Ama naming makapang-

Pagdiriwang
ng huling hapunan



Panalangin Pagkapakinabang
(Tumayo)

P - Manalangin tayo. (Tumahimik)
Ama naming mapagmahal, 

loobin mong sa pagdiriwang 
namin sa dakilang kapistahan 
ng Mahal na Ina ng iyong Anak 
at ng iyong sambayanan kaming 
nagsalu-salo sa piging na banal 
ay makapakinabang nawa sa 
iyong buhay sa pamamagitan ni 
Hesukristo kasama ng Espiritu 
Santo magpasawalang hanggan.
B - Amen.

P - Sumainyo ang Panginoon.
B - At sumaiyo rin.

Pagbabasbas

P - Magsiyuko kayo habang 
iginagawad ang pagbabasbas.
(Tumahimik) 

 Ang Diyos na siyang bukal 
ng bawat kaloob na mabuti 
at  ganap ay s iya nawang 
magkaloob sa inyo ng kanyang 
pagbabasbas at siya nawang 
magdulot ng pagpapala niyang 
hindi masusukat at magpanatili 
sa inyong ligtas sa kapahamakan 
ngayon, sa buong bagong taon, 
at magpasawalang hanggan. 
B - Amen.

P - Pagkalooban nawa niya 
kayo ng walang maliw na 

yarihan, tunay ngang marapat 
na ikaw ay aming pasalamatan 
ngayong ipinagdiriwang namin 
ang dakilang kapistahan ni 
Maria, Ina ng Diyos.

Bukod mong pinagpala sa 
babaing lahat ang Mahal na 
Birheng totoong mapalad na 
iyong piniling maging Ina ng 
iyong Anak noong isugo mo 
siya bilang aming Mesiyas. Sa 
kapangyarihan ng Espiritung 
Banal ang Birheng Maria ay 
naging Inang tunay ng iyong 
Anak na kanyang isinilang bilang 
liwanag nitong sanlibutan.

Kaya kaisa ng mga anghel 
na nagsisiawit ng papuri sa 
iyo nang walang humpay sa 
kalangitan, kami’y nagbubunyi 
sa iyong kadakilaan:
B - Santo, Santo, Santo Panginoong 
Diyos ng mga hukbo! Napupuno 
ang langit at lupa ng kadakilaan mo! 
Osana sa kaitaasan! Pinagpala ang 
naparirito sa ngalan ng Panginoon! 
Osana sa kaitaasan! (Lumuhod)

Pagbubunyi (Tumayo)

B - Aming ipinahahayag na 
namatay ang ‘yong Anak, 
nabuhay bilang Mesiyas at 
magbabalik sa wakas upang 
mahayag sa lahat.

Ama Namin

B - Ama namin...
P - Hinihiling naming...
B - Sapagkat iyo ang kaharian at 
ang kapangyarihan at ang kapu -
rihan magpakailanman! Amen.

Pagbati ng Kapayapaan

Paanyaya sa Pakikinabang
(Lumuhod)

P - Ito ang Kordero ng Diyos. Ito 
ang nag-aalis ng kasalanan ng 
sanlibutan. Mapalad ang mga 
inaanyayahan sa kanyang piging.
B - Panginoon, hindi ako 
karapat-dapat na magpatulóy 
sa iyo ngunit sa isang salita mo 
lamang ay gagaling na ako.

Antipona sa Komunyon 
(Heb 13:8)

Si Hesukristo ay buhay noon pa mang 
nakaraan, s’ya rin sa kasalukuyan, 
s’ya pa rin magpakailanman 
at magpasa walang hanggan.

panana l i g  ng  pag -asang 
matatag at pag-ibig na matiyaga 
hanggang wakas ngayon at 
magpasawalang hanggan. 
B - Amen.

P - Pagpalain kayo ng maka-
pangyarihang Diyos, Ama at 
Anak (†) at Espiritu Santo.
B - Amen.

Pangwakas

P - Tapos na ang Misa. Humayo 
kayong taglay ang kapayapaan 
upang ang Panginoon ay 
mahalin at paglingkuran.
B - Salamat sa Diyos.Pagtatapos

Pakikinabang

MALIGAYA AT MABIYAYANG

MGA KA-SAMBUHAY!

Bagong Taon,

“Nawa’y kahabagan tayo ng Diyos 
at pagpalain kailanman!” (Slm 67)


