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PANANALANGIN

at Pagpapahayag
Fr. Ansley D. Falame

“M

insan nakakatamad na
ring makinig ng balita
dahil puro na lang bad news”
daing ng isang aleng nakasakay
ko sa jeep. May punto siya. Sa
araw-araw na pagbabalita, sa
radyo man o telebisyon, ang
kadalasang naririnig ay bad
news — pandemya, aksidente,
away-pulitika, kalamidad. Nasasanay na nga tayo sa bad news
samantalang sa mga Simbahan
naman, laging tungkol sa Mabuting Balita ang binabanggit.
Hindi ko maiwasang isipin: Saan
kaya tayo huhugot ng pag-asa at
lakas para magpahayag pa ng
Mabuting Balita sa mga taong
nasanay na sa masamang balita?
Magkatono ang daing ng ale
sa jeep at ni Job, “ang buhay ng
tao’y sagana sa hirap, batbat ng
tiisin at lungkot na dinaranas.”
Naghahanap si Job ng pag-asa
at lakas sa buhay niyang tila
nawawalan na ng saysay gaya ng
paghahanap din natin ng pagasa at lakas sa buhay natin ngayong batbat ng pagsubok. Kailangan natin ng Mabuting Balita.
At sa ating Ebanghelyo,
mamamangha tayo sa sigasig

ni Hesus sa pagpapahayag ng
Mabuting Balita: pinagaling ang
biyenan ni Pedro at ang marami pang maysakit, pati yaong
mga inaalihan ng demonyo sa
Capernaum at sa mga karatig
bayan. Bahagi ang mga himalang
ito ni Hesus ng kanyang pagpapahayag ng Mabuting Balita
sapagkat agad na nagiging karanasan ng mga tao ang Mabuting Balita na kanyang pinapahayag sa tuwing napapagaling
sila sa kanilang karamdaman.
Ngunit sa halip na mamangha
lamang tayo sa mga dakilang
gawa ni Hesus, mahalagang
mapansin natin kung saan
muna siya nanggaling bago
siya magpahayag o gumawa
ng himala. Ayon sa Ebanghelyo,
si Hesus ay nagmula sa “sinagoga” at sa “isang ilang na pook”
para manalangin. Nanalangin
si Hesus bago siya magpahayag
ng Mabuting Balita at gumawa
ng himala. Mula sa kanyang
malalim na pakikipagugnayan
sa Ama ang kanyang pag-asa at
lakas sa pagpapahayag ng Mabuting Balita. Sa panalangin tayo

sasalok ng inspirasyon sa pagpapahayag ng Mabuting Balita.
Isa ring dakilang tagapagpahayag ng Mabuting Balita si San
Pablo kung sa kasaysayan ng
simbahan. Ginampanan niya
ang banal na obligasyong ito
nang walang bayad, kahit na
siya’y magpaalipin sa lahat ng
tao at makibagay sa lahat. Isa
sa mga payo niya, “magalak
kayong lagi, maging matiyaga sa pananalangin. Ipagpasalamat sa pangalan ni Kristo
Hesus ang lahat ng pangyayari”
(1 Tes 5:16-17). Sa matiyagang
pananalangin din hinugot ni
Apostol Pablo ang kanyang matibay na pag-asa at lakas sa pagpapahayag ng Mabuting Balita.
Lahat tayong mga Kristiyano
ay may obligasyong ipahayag ang
Mabuting Balita sa iba’t-ibang
pamamaraan ayon sa kakayanan
at pagkakataong ipinagkaloob
sa atin ng Diyos. Tuklasin natin
ito sa panalangin upang maipahayag natin ang Mabuting Balita sapagkat maraming tao, na
naghahanap ng saysay sa buhay, ang nangangailangan nito.

PASIMULA
Antipona sa Pagpasok
(Slm 95:6–7)

(Basahin kung walang pambungad na awit)

Halina’t ating sambahin ang
Diyos na Poon natin. Lumuhod
at manalangin sa Manlilikhang
butihin. Siya’y Poong mahabagin.
Pagbati

(Gawin dito ang tanda ng krus)

P – Ang pagpapala ng ating
Panginoong Hesukristo, ang
pag-ibig ng Diyos Ama, at ang
pakikipagkaisa ng Espiritu Santo
nawa’y sumainyong lahat.
B – At sumaiyo rin.
Paunang Salita

(Maaaring basahin ito o isang katulad
na pahayag)

P – N a k a ra ra n a s t ayo n g
pisikal, emosyonal, at moral
na paghihirap. Sa ating Unang
Pagbasa, katulad ni Job, maaaring
minsan ay naitanong din natin:
“Di kaya ang buhay natin sa
mundo ay isang pagpapakahirap
lamang?”
Sa ebanghelyo, inilalarawan
si Hesus na naglilingkod sa may
karamdaman at mga nagdurusa.
Sa pamamagitan niya, ipinakikita
ng Diyos na higit siyang malapit
sa sinumang nahihirapan at
nabibigatan sa buhay.
Pagsisisi
P – Mga kapatid, aminin natin ang
ating mga kasalanan upang tayo’y
maging marapat sa pagdiriwang ng
banal na paghahaing nag-dudulot
ng kapatawaran ng Maykapal.
(Tumahimik)

P – Panginoon, kami’y nagkasala
sa iyo.
B – Panginoon, kaawaan mo kami.
P – Kaya naman, Panginoon,
ipakita mo na ang pag-ibig mong
wagas.
B – Kami ay lingapin at sa
kahirapan ay iyong iligtas.
P – Kaawaan tayo ng makapangyarihang Diyos, patawarin
tayo sa ating mga kasalanan at
patnubayan 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
angking 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 Kataastaasan, kasama ng Espiritu Santo sa
kadakilaan ng Diyos Ama. Amen.
Pambungad na Panalangin
P – Manalangin tayo. (Tumahimik)
Ama naming makapangyarihan, lagi mong lingapin at
patnubayan kaming mga kabilang
sa iyong angkan. Sa tanging pagasa naming ikaw ang nagbibigay
kami’y tangkilikin mo at laging
subaybayan sa pamamagitan ni
Hesukristo kasama ng Espiritu
Santo magpasawalang hanggan.
B – Amen.

PAgpapahayag
ng salita ng diyos
Unang Pagbasa (Job 7:1–4, 6–7)
(Umupo)

Sa pagsasalaysay ni Job sa hirap na
kanyang sinapit, nailalarawan din
niya ang pinagdaraanang hirap
ng tao. Sa Salmong Tugunan,
ipinahahayag ang paglingap
at pagliligtas ng Diyos sa atin.
Pagbasa mula sa aklat ni Job
NAGSALITA si Job at sinabi
niya: “Ang buhay ng tao’y
sagana sa hirap, batbat ng
tiisin at lungkot na dinaranas.
Siya’y tulad ng alipin, pahinga
ang hinahangad, para siyang
manggagawa, naghihintay ng
kanyang bayad. Maraming

buwan na ang lumipas, walang
layon ang buhay ko, at tuwing
sasapit ang gabi ay namimighati
ako. Ang gabi ay matagal, wari’y
wala nang umaga, di mapanatag
sa higaan at palaging balisa. Mga
araw ng buhay ko’y mabilis na
nalalagas, pag-asa ko’y lumalabo,
at matuling tumatakas. “O Diyos,
iyong alalahaning ang buhay ko’y
parang hangin, ang ligaya ng
buhay ko’y napalitan na ng lagim.”
— Ang Salita ng Diyos.
B – Salamat sa Diyos.
Salmong Tugunan (Slm 146)
T – Panginoon ay purihin; siya
ay nagpapagaling.

Amante


     

E



Pa ngi

4

 
  

7

 
  

pa

no



hin;



ga



on
A



s'ya'y
E



ling.

F♯m

  

ay pu ri



nag

B7



pa



1. Purihin ang Panginoon!/ O kay
buti ng umawit at magpuri sa ating
Diyos,/ ang magpuri sa kanya’y
tunay na nakalulugod./ Ang Lungsod
ng Jerusalem, muli niyang ibabalik,/
sa kanyang mga lingkod, na natapon
at nalupig. (T)
2. Yaong mga pusong wasak
ay kanya ring lulunasan,/ ang
natamo nilang sugat, agad-agad
tatapalan./ Alam niya’t natitiyak
ang bilang ng mga tala,/ isaisang tinatawag, yaong ngalang
itinakda. (T)
3. Panginoong ating Diyos
ay dakila at malakas,/ ang
taglay n’yang karunungan, ay
walang makasusukat./ Yaong
m a p a g p a k u m b a b a ’ y s i ya
niyang itataas,/ ngunit yaong
mapaghambog sa lupa ay
ibabagsak. (T)
Ikalawang Pagbasa
(1 Cor 9:16–19, 22–23)
Layunin ni San Pablo ang makahikayat ng marami, kaya’t sinikap
niyang makibagay sa lahat ng tao,
lalo na sa mga mahihina.
Pagbasa mula sa unang sulat ni
Apostol San Pablo sa mga tagaCorinto

MGA KAPATID: Hindi ngayo’t
nangangaral ako ng Mabuting
Balita ay maaari na akong
magmalaki. Iyan ang tungkuling
iniatang sa akin. Sa aba ko, kung
hindi ko ipangaral ang Mabuting
Balita! Kung ginagawa ko ito
sa sarili kong kalooban, ako’y
may gantimpalang hihintayin;
ngunit ginagawa ko ito bilang
pagtupad sa tungkulin sapagkat
ito’y ipinagkatiwala sa akin. Ano
ngayon ang aking gantimpala?
Ang maipangaral ko na walang
bayad ang Mabuting Balita at
ang di ko pagkuha ng nauukol
sa akin bilang tagapangaral.
Malaya ako at di alipin
ninuman; ngunit napaalipin
ako sa lahat upang makahikayat
ako ng lalong marami. Sa piling
ng mahihina, ako’y naging gaya
ng mahihina upang mahikayat
ko sila. Ako’y nakibagay sa
lahat ng tao upang ang ilan
m a n l a m a n g ay m a l i g t a s
ko, kahit sa anong paraan.
Ginagawa ko ang lahat ng
ito alang-alang sa Mabuting
Balita, upang makabahagi
ako sa mga pagpapala nito.
— Ang Salita ng Diyos.
B – Salamat sa Diyos.
Aleluya (Mt 8:17) (Tumayo)
B – Aleluya! Aleluya! Inako ni
Hesukristo ang sakit ng mga
tao upang matubos niya tayo!
Aleluya! Aleluya!
Mabuting Balita (Mc 1:29–39)
P – Ang Mabuting Balita ng
Panginoon ayon kay San Marcos
B – Papuri sa iyo, Panginoon.
N O O N G p a n a h o n g i yo n ,
mula sa sinagoga, si Hesus ay
nagtuloy sa bahay nina Andres
at Simon. Kasama niya sina
Santiago at Juan. Nararatay
noon ang biyenan ni Simon
Pedro, dahil sa matinding
lagnat, at ito’y agad nilang
sinabi kay Hesus. Nilapitan ni
Hesus ang babae, hinawakan
sa kamay at ibinangon. Noon
di’y inibsan ito ng lagnat at
naglingkod sa kanila.
Pagkalubog ng araw, dinala
k ay H e s u s a n g l a h a t n g
maysakit at ang mga inaalihan

ng demonyo, at nagkatipon ang
buong bayan sa may pintuan
ng bahay. Pinagaling niya ang
maraming maysakit, anuman
ang kanilang karamdaman,
at nagpalayas siya ng mga
demonyo. Hindi niya hinayaang
magsalita ang mga ito, sapagkat
alam nila kung sino siya.
Madaling-araw pa’y bumangon na si Hesus at nagtungo
sa isang ilang na pook at
nanalangin. Hinanap siya ni
Simon at ng kanyang mga
kasama. Nang siya’y matagpuan,
sinabi nila, “Hinahanap po
kayo ng lahat.” Ngunit sinabi
ni Hesus, “Kailangang pumunta
rin naman tayo sa mga kalapitbayan upang makapangaral ako
roon—ito ang dahilan ng pagalis ko sa Capernaum.” At nilibot
niya ang buong Galilea, na
nangangaral sa mga sinagoga at
nagpapalayas ng mga demonyo.

P – Pinagkalooban tayo ng Ama
ng bagong buhay sa pamamagitan
ni Hesus na pumarito upang
magpagaling, magpatawad, at
mag-alay ng kanyang buhay sa
lahat. Buong pagtitiwala nating
sabihin:

— Ang Mabuting Balita ng
Panginoon.
B – Pinupuri ka namin,Panginoong
Hesukristo.

L – Maging matatag nawa ang mga
may sakit at mga pinanghihinaan
ng loob. Pagkalooban nawa sila
ng pag-asa sa tulong ng mga
nag-aalaga sa kanila. Manalangin
tayo: (T)

Homiliya (Umupo)
Pagpapahayag ng
Pananampalataya (Tumayo)
B – Sumasampalataya ako sa
Diyos Amang makapangyarihan
sa lahat, na may gawa ng langit
at lupa.
S u m a s a m p a l a t aya a k o
kay Hesukristo, iisang Anak
ng Diyos, Panginoon nating
lahat. Nagkatawang-tao siya
lalang ng Espiritu Santo,
ipinanganak ni Santa Mariang
Birhen. Pinag-pakasakit ni
Poncio Pilato, ipinako sa krus,
namatay, inilibing. Nanaog sa
kinaroroonan ng mga yumao.
N a n g m ay i k a t l o n g a raw
nabuhay na mag-uli. Umakyat
sa langit. Naluluklok sa kanan ng
Diyos Amang makapangyarihan
sa lahat. Doon magmumulang
paririto at huhukom sa nangabubuhay 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

T – Panginoon, dinggin mo ang
iyong bayan.
L – Manatiling tapat nawa ang
Santo Papa, mga obispo, mga pari,
at mga diyakono sa pagtataguyod
ng Ebanghelyo at paghahatid ng
paghihilom sa mga komunidad
na nawasak ng mga karahasan.
Manalangin tayo: (T)
L – Patuloy nawang pagsilbihan
nang walang pag-iimbot ng mga
namumuno sa pamahalaan ang
bawat mamamayan lalo na ang
mga mahihirap, mga walang tinig,
at mga inaapi. Manalangin tayo: (T)

L – Maging tapat nawa ang
mga relihiyoso at relihiyosa sa
kanilang pangakong sundan
ang kalooban ni Kristo sa
pamamagitan ng pakikiramay
sa mga nangangailangan.
Manalangin tayo: (T)
L – Makatagpo nawa ang lahat
na mga pumanaw ng kapayapaan
sa piling ni Kristo. Manalangin
tayo: (T)
L – Sa ilang sandali ng katahimikan,
ating ipanalangin ang iba pang
mga pangangailangan ng ating
pamayanan pati na rin ang
ating pansariling kahilingan
(Tumahimik). Manalangin tayo: (T)
P – Mapagmahal na Ama, dinggin
mo ang iyong bayan. Bigyan
mo kami ng lakas at tapang na
tanggapin ang iyong paanyayang
ipahayag ang paghahari mo sa
pamamagitan ng aming salita
at mga gawa alang-alang kay
Kristong aming Panginoon.
B – Amen.

Pagdiriwang
ng huling hapunan

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
kapakinabangan at sa buong
Sambayanan niyang banal.
Panalangin ukol sa mga Alay
P – Ama naming Lumikha, ang
pagkai’t inuming narito ay iyong
ginawa upang mapalakas kaming
mga mahihina. Ipagkaloob mong
ito ay aming mapagsaluhan
bilang pakikinabang sa buhay
mong pangmagpakailanman
sa pamamagitan ni Hesukristo
kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan.
B – Amen.
Prepasyo (Karaniwan V)
P – Sumainyo ang Panginoon.
B – At sumaiyo rin.
P – Itaas sa Diyos ang inyong
puso at diwa.
B – Itinaas na namin sa Panginoon.
P – Pasalamatan natin ang
Panginoong ating Diyos.
B – Marapat na siya ay pasalamatan.
P – Ama naming makapang
yarihan, tunay ngang marapat
na ikaw ay aming pasalamatan.
Ikaw ang lumikha sa
tanan. Ikaw ang nagtakdang
magkaroon ng gabi at araw,
gayun din ng tag- init at tagulan. Ikaw ang humubog sa
tao bilang iyong kawangis na
mapagkakatiwalaang mangasiwa
sa daigdig. Ikaw ngayo’y
pinaglilingkuran sa pagganap
sa pananagutan ng iyong pinagtitiwalaan sa pamamagitan ng
Anak mong mahal.
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 iyong Anak,
nabuhay bilang Mesiyas, at
magbabalik sa wakas para
mahayag sa lahat.

Pakikinabang
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

ibinibigay kami’y niloob mong
makapakinabang. Kaisa ni Kristo
kami nawa’y makapamuhay
upang makapamunga nang may
kagalakan para sa kapakanan
ng aming kapwa tao sa
sanlibutan sa pamamagitan
niya kasama ng Espiritu Santo
magpasawalang hanggan.
B - Amen.

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

P – Yumuko kayo’t hingin ang
biyaya ng Diyos. (Tumahimik)
P – Ito ang Kordero ng Diyos. Ito
Ama naming mapagpala,
ang nag-aalis ng kasalanan ng
ipagtanggol mo at basbasan ang
sanlibutan. Mapalad ang mga mga kaanib ng iyong angkan.
inaanyayahan sa kanyang piging. Ipagkaloob mo ang kalusugan
B – Panginoon, hindi ako karapat- ng buong katauhan, ang walang
dapat na magpatulóy sa iyo pag-iimbot na pagmamahalan at
ngunit sa isang salita mo lamang ang walang maliw na katapatan
sa iyo sa pamamagitan ni Hesuay gagaling na ako.
kristo kasama ng Espiritu Santo
Antipona sa Komunyon (Slm107:8–9) magpasawalang hanggan.
Ang D’yos ay pasalamatan sa B – Amen.
pagibig n’ya sa tanan. Pagkai’t P – Pagpalain kayo ng makainuming tunay na may dulot kasi pangyarihang Diyos, Ama at
yahan ang sa ati’y kanyang bigay. Anak (†) at Espiritu Santo.
B – Amen.
Panalangin Pagkapakinabang
(Tumayo)
Pangwakas
(Lumuhod)

P – Manalangin tayo. (Tumahimik)
Ama naming mapagmahal, sa
pagkai’t inuming pagkakaisa ang

P - Tapos na ang Banal na Misa.
Humayo kayong mapayapa.
B - Salamat sa Diyos.

