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Nagdulot ng matinding 
pasaki t  at  pagdurusa 

ang pandemya sa buong 
mundo. Marami sa pang-
araw-araw na gawain ang 
malubhang naapektuhan. 
Hindi maitatangging binago 
ng pandemyang ito ang paraan 
ng pamumuhay ng marami sa 
atin. Kung dati’y kailangang 
pumasok sa opisina at sa 
eskwelahan, ngayon maaari 
nang gawin ang trabaho o 
pag-aaral sa pamamagitan 
ng internet. Hirap man dahil 
sa mabagal na koneksyon, 
kakulangan sa gadgets, at 
paninibago sa pamamaraan ng 
pakikipagtalastasan, marami pa 
ring nagsusumikap at nagtitiis 
upang maitawid at mairaos 
ang at ing kanya-kanyang 
hanapbuhay at upang magkaroon 
muli ng normal na daloy ang 
ating pamumuhay. Sa buhay 
espirituwal naman, malaking 
bagay ang social media upang 
tugunan ang pangangailangang 
espirituwal ng mga Kristiyano 
lalo na ngayong limitado pa rin 
ang maaaring makapagsimba. 

Nagkaroon ng iba’t ibang 
religious programs initiatives 
at online Masses. Sa kabuuan, 
malaki man ang masamang 
naidulot ng pandemyang ito sa 
ating buhay, marami rin naman 
tayong natuklasan at natutunan. 
Ang dating mga gawain ay 
binibigyan ngayon ng bagong 
pamamaraan. Ibig sabihin, hindi 
limitado ang buhay. Marami pa 
ring magagandang posibilidad at 
mga oportunidad na naghihintay 
sa atin sa gitna ng kadiliman ng 
ating buhay. Marami pa ring 
mga bagong pamamaraan na 
maaaring tuklasin at maaaring 
makatulong sa atin kung tayo’y 
magiging bukas sa galaw ng 
espiritu sa ating buhay.

Sa ating pagdiriwang ng 
kapistahan ng Pentekostes, 
limampung araw matapos 
ang Muling Pagkabuhay ng 
ating Panginoong Hesukristo, 
ipinapaalala sa ating patuloy pa 
ring gumagalaw at sumasaatin 
ang banal na Espiritu upang 
bigyan tayo ng pag-asa, lakas 
ng loob at panibagong buhay sa 
kabila ng kadilimang nangyayari 

sa ating mundo. Nababalot 
man tayo ng takot, pangamba, 
pagkabaha-bahagi tulad ng mga 
apostoles, gumagawa pa rin ang 
Diyos ng paraan upang pasukin 
ang silid ng kadiliman ng ating 
buhay mabigyan lamang tayo 
ng kaliwanagan at kapayapaan. 
Walang hindi makapangyayari sa 
Diyos. Ang Diyos ay maparaan. 
Patuloy siyang naghahanap ng 
butas kahit gaano pang isinara 
ng takot at kamatayan ang 
pinto ng ating buhay. Ganito 
ang Espiritu ng Diyos. Hindi 
sumusuko. Kaya nga limang 
beses nagpakita si  Hesus 
matapos ang kanyang muling 
pagkabuhay upang ipakita niya 
na siya ang Diyos ng pag-asa 
at lakas ng loob. Labis siyang 
nagmamahal kaya kahit anuman 
ang humadlang sa kanya, maging 
ang ating mga kasalanan ay 
kanyang haharapin at siguradong 
mapagtatagumpayan.

Kung nawawalan ka na ng 
pag-asa sa iyong buhay dulot 
ng pandemyang ito, hingin mo 
parati sa Diyos ang kanyang 
banal na Espiritu upang ikaw ay 
muling makapagpatuloy nang 
may kapayapaan at lakas ng loob 
sa gitna ng mga pagsubok at 
paghihirap. Walang impossible 
kung bubuksan natin ang ating 
mga puso sa biyaya ng banal 
na Espiritu. Hindi pa huli ang 
lahat. Parating may pag-asa. 
Parating may bagong buhay 
na naghihintay sa atin. Ito ang 
diwa ng muling pagkabuhay ni 
Hesus: ang magbigay pag-asa 
at maghandog ng panibagong 
buhay.

P. Micha Miguel L. 
Competente, SSP

Espiritu ng
Bagong Pag-asa



Pentekostes, nagkatipon silang 
lahat sa isang lugar. At biglang 
narinig ang isang ugong mula 
sa langit, animo’y hagunot ng 
malakas na hangin, at napuno 
nito ang bahay na kinaroroonan 
nila. May nakita silang wari’y 
mga dilang apoy na lumapag 
sa bawat isa sa kanila. At silang 
lahat ay napuspos ng Espiritu 
Santo at nagsalita ng iba’t ibang 
wika, ayon sa ipinagkaloob sa 
kanila ng Espiritu.

May mga Judiong buhat 
sa  iba ’t  ibang bansa,  na 
naninirahan noon sa Jerusalem, 
mga taong palasamba sa Diyos. 
Nang marinig ang ugong na 
ito, nagdatingan ang maraming 
tao. Namangha sila sapagkat 
sinasalita ng mga alagad ang 
mga wika nila. Sa kanilang 
pagtataka ay kanilang nasabi, 
“Hindi ba Galileo silang lahat? 
Bakit ang atin-ating katutubong 
wika ang naririnig natin sa 
kanila? Tayo’y mga taga-Partia, 
mga taga-Media, mga taga-
Elam; mga naninirahan sa 
Mesopotamia, sa Judea at sa 
Capadocia, sa Ponto, at sa Asia. 
Mayroon pa sa ating taga-Frigia 
at Panfilia, Egipto at sa mga 
saklaw ng Libia na sakop ng 
Cirene, at mga nakikipanirahan 
mula sa Roma, maging mga 
Judio at mga naakit sa Judaismo. 
May mga taga-Creta at Arabia pa 
rito. Paano sila nakapagsasalita 
sa atin-ating wika tungkol sa 
mga kahanga-hangang gawa 
ng Diyos?”

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

Salmong Tugunan (Slm 103)

T—Espiritu mo’y suguin, Poon, 
tana’y ’yong baguhin.

1. Pinupuri ka, Poong Diyos, 
nitong aking kaluluwa,/ O 
Panginoong Diyos, kay dakila 

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. 
Panginoong Jesukristo, 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 Jesukristo, ang 
Kataas-taasan, kasama ng 
Espiritu Santo sa kadakilaan 
ng Diyos Ama. Amen.

Pambungad na Panalangin

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

rihan, pinababanal mo ang iyong 
pandaigdig na Sambayanan sa 
ipinahahayag mo ngayon sa 
dakilang kapistahan. Gawin 
mong ang buong daigdig ay 
mapuspos nang ganap sa mga 
kaloob ng Espiritu Santong bigay 
mo sa lahat para puspusin ang 
kalooban ng tanan noong ang 
Mabuting Balita ay simulang 
ipangaral sa pamamagitan ni 
Jesukristo kasama ng Espiritu 
Santo magpasawalang hanggan.
B—Amen.

    PAGPAPAHAYAG NG 
    SALITA NG DIYOS

Unang Pagbasa (Gawa 2:1–11) 
(Umupo)

Inilalarawan ni San Lucas ang 
pagbaba ng Espiritu Santo na 
waring mga dilang apoy na nanatili 
sa mga apostol. Ito rin ang tanda 
ng pagsilang ng Simbahan, ang 
sambayanan ng Diyos.

Pagbasa mula sa mga Gawa ng 
mga Apostol 

NANG sumapit ang araw ng 

PASIMULA
Antipona sa Pagpasok (Kar 1:7)
(Basahin kung walang pambungad na awit.)

Espiritu ng Poong D’yos lumukob 
sa sansinukob at sa tanang 
kanyang sakop dunong niya ay 
pumuspos, Aleluya ay ihandog.

Pagbati
(Gawin dito ang tanda ng krus.)

P—Sumainyo ang Panginoon.
B—At sumainyo rin.

Paunang Salita
(Maaaring gamitin ito o kahalintulad 
na pahayag.)

P—Isang panibagong simula 
para sa atin ang araw ng 
Pentekostes. Tulad sa mga 
apostol, pinalalakas din tayo ng 
Espiritu Santo habang hinaharap 
natin ang mga pagsubok ng 
mundong ito. Gamitin nawa 
natin ang mga biyayang kaloob 
sa atin ng Espiritu Santo para 
sa paglago at pagpapatibay 
ng Simbahan, ang Katawan ni 
Kristo.

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 nag-
kasala (lahat ay dadagok sa dibdib) 
sa isip, sa salita, sa gawa at sa 
aking pagkukulang. Kaya isina-
samo 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 makapang-
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.

Amante
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Homiliya (Umupo)

Pagpapahayag
ng Pananampalataya (Tumayo)

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

Sumasampa la taya  ako 
kay Jesukristo, 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 
kinaroroonan 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 
par i r i to  a t  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

P—Dumalangin tayo sa Ama 
nating Diyos upang ibuhos niya 
ang biyaya ng Espiritu Santo, 
ang ating gabay at lakas. Buong 
tiwala tayong manalangin:

T—Panginoon, dinggin mo kami.

L—Mapuspos nawa ang Simba-
han ng biyaya ng Banal na 
Espiritu upang maging huwaran 
siya ng pagkakaisa sa kabila ng 
pagkakaiba-iba. Manalangin 
tayo: (T)

L—Nawa ang Santo Papa 
Francisco, mga obispo, mga pari, 
at mga diyakono ay makapag-
ling kod nang buong katapatan at 
pagmamahal sa mga mahihirap 
at maysakit. Manalangin tayo: (T)

L—Maging tapat at mahusay 
nawa ang mga pinuno ng 
ating bansa sa paggamit ng 
kanilang kapang yarihan para 
sa kapakanan ng mga dukha at 
mga inaapi. Manalangin tayo: (T)

L—Maging masigasig nawa ang 
mga relihiyoso at relihiyosa sa 

Awit Tungkol sa Mabuting Balita

B - Halina, Espiritu,/ sa sinag 
buhat sa ’yo/ kami’y liwanagan 
mo./ Ama ng maralita,/ dulot 
mo’y pagpapala/ upang kami’y 
magkusa./ Kaibiga’t Patnubay,/ 
sa amin mananahan/ ang tamis 
ng ’yong buhay. / Ginhawang 
ninanais,/ lilim namin sa init,/ 
kapiling bawat saglit./ Lubhang 
banal na ilaw,/ kami’y iyong 
silayan/ ngayon at araw-araw./ 
Kapag di ka nanahan/ ay walang 
kaganapan/ ang buhay nami’t 
dangal./ Marumi’y palinisin,/ 
lanta’y panariwain,/ sakit 
nami’y gamutin./ Kami’y gawing 
matapat,/ sa pag-ibig mag-alab,/ 
lagi sa tamang landas./ Tugunin 
aming luhog,/ kami’y bigyang 
malugod ng ’yong pitong 
kaloob./ Gantimpala’y ibigay,/ 
sa hantungan ng buhay/ ligayang 
walang hanggan.

Aleluya (Tumayo)

B—Aleluya! Aleluya! Espiritung 
aming Tanglaw, kami’y iyong 
l iwanagan  sa  n ingas  ng 
pagmamahal. Aleluya! Aleluya!

Mabuting Balita (Jn 20:19–23)

P—Ang Mabuting Balita ng 
Panginoon ayon kay San Juan
B—Papuri sa iyo, Panginoon. 

KINAGABIHAN ng Linggo 
ding iyon, ang mga alagad ay 
nagkakatipon. Nakapinid ang 
mga pinto ng bahay na kanilang 
pinagtitipunan dahil sa takot nila 
sa mga Judio. Dumating si Jesus at 
tumayo sa gitna nila. “Sumainyo 
ang kapayapaan!” sabi niya. 
Pagkasabi nito, ipinakita niya 
ang kanyang mga kamay at ang 
kanyang tagiliran. Tuwang-tuwa 
ang mga alagad nang makita 
ang Panginoon. Sinabi na 
naman ni Jesus, “Sumainyo 
ang kapayapaan! Kung paanong 
sinugo ako ng Ama, gayon din 
naman, sinusugo ko kayo.” 
Pagkatapos, sila’y hiningahan 
niya at sinabi, “Tanggapin ninyo 
ang Espiritu Santo. Ang patawarin 
ninyo sa kanilang mga kasalanan 
ay pinatawad na nga; ang hindi 
ninyo patawarin ay hindi nga 
pinatawad.”

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

mong talaga!/  Sa daigdig 
ikaw, Poon, kay rami ng iyong 
likha,/ sa dami ng nilikha mo’y 
nalaganapan ang lupa. (T)

2.  Natatakot mangamatay 
kung kitlin mo ang hininga;/ 
mauuwi sa alabok, pagkat 
doon mula sila./ Taglay mo ang 
Espiritu upang buhay ay ibalik,/ 
bagumbuhay ay dulot mo sa 
nilikha sa daigdig. (T)

3. Sana ang ’yong karangala’y 
manatili kailanman,/ sa lahat 
ng iyong likha ang madama’y 
kagalakan./ Ang awit ng aking 
puso sana naman ay kalugdan,/ 
habang aking inaawit ang papuri 
sa Maykapal. (T)

Ikalawang Pagbasa
(1 Cor 12:3b–7, 12–13)

Inaanyayahan tayo ni San Pablo na 
sundin ang pangunguna ng Espiritu, 
at hindi ng laman. Kung magiging 
tapat tayo sa mga gawain ng Espiritu, 
makakamtam natin ang ganap na 
kapayapaan sa ating puso.

Pagbasa mula sa unang sulat 
ni Apostol San Pablo sa mga 
taga-Corinto 

MGA kapatid: Hindi masasabi 
ninuman, “Panginoon si Jesus,” 
kung hindi siya pinapatnubayan 
ng Espiritu Santo.

Iba’t iba ang kaloob, ngunit 
iisa lamang ang Espiritung 
nagkakaloob ng mga ito. Iba’t 
iba ang paraan ng paglilingkod, 
n g u n i t  i i s a  l a m a n g  a n g 
Panginoong pinaglilingkuran. 
Iba’t iba ang mga gawain 
ngunit iisa lamang ang Diyos 
na sumasalahat  ng taong 
gumagawa ng mga iyon. Ang 
bawat isa’y binigyan ng kaloob 
na naghahayag na sumasakanya 
ang Espiritu, para sa ikabubuti 
ng lahat.

Sapagkat si Kristo’y tulad 
ng isang katawan na may 
maraming bahagi; bagamat 
binubuo ng iba’t ibang bahagi, 
iisa pa ring katawan. Tayong 
lahat, maging Judio o Griego, 
a l ip in man o malaya,  ay 
bininyagan sa iisang Espiritu 
upang maging isang katawan. 
Tayong lahat ay pinainom sa 
isang Espiritu.

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



PAGTATAPOS
P—Sumainyo ang Panginoon.
B—At sumaiyo rin.

Pagbabasbas

P—Magsiyuko tayo habang 
iginagawad ang pagbabasbas. 
(Tumahimik)

Ang Diyos Ama ng kaliwana-
gan ay nagkaloob ngayon ng 
tanglaw sa kalooban ng mga 
alagad na pinuspos niya ng 
Espiritu Santo. Pagpalain nawa 
kayo ng mga kaloob ng Espiritu 
Santo ngayon at magpasawalang 
hanggan.
B—Amen.
P—Dilang apoy, na lumapag 
sa tanang mga alagad, nawa’y 
tumupok sa lahat ng masamang 
paghahangad na kapag lubos 
na sumikat ang liwanag na 
magpasawalang hanggan.
B—Amen.
P—Ang Diyos na nagbibigay-
kakayanan sa mga tao upang 
ipahayag nang sabay-sabay 
sa iba’t-ibang wika ang isang 
pananampalataya ay s iya 
nawang magpanatiling kayo’y 
nananampalataya at magdulot 
ng katuparan sa pananabik na 
makaharap siya sa buhay na 
walang hanggan.
B—Amen.
P—Pagpalain nawa kayo ng 
makapangyarihang Diyos, Ama 
at Anak (†) at Espiritu Santo.
B—Amen.

Pangwakas

P—Humayo kayong taglay 
ang kapayapaan upang ang 
Panginoon ay mahalin at 
paglingkuran. Aleluya! Aleluya!
B—Salamat sa Diyos. Aleluya! 
Aleluya!

tinubos na bansa ikaw ang 
dinadakila. Espiritu’y lumilikha 
ng nagkakaisang diwa.

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... (Lumuhod)

Pagbubunyi (Tumayo)

B—Sa krus mo at pagkabuhay 
kami’y natubos mong tunay. 
Poong Jesus naming mahal, 
iligtas mo kaming tanan ngayon 
at magpakailanman.

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
(Lumuhod)

P—Ito ang Kordero ng Diyos. Ito 
ang nag-aalis ng mga 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 
(Gawa 2:4, 11)

Noong lumukob sa tanan sugong 
Espiritung Banal, mga gawa ng 
Maykapal samasamang inawitan 
ng Aleluyang parangal.

Panalangin Pagkapakinabang 
(Tumayo)

P—Ama naming mapagmahal, 
pinapapakinabang mo ang iyong 
Sambayanan sa iyong mga bigay 
buhat sa kalangitan. Ang iyong 
pagpapalang kaloob sa amin 
ay iyong panatilihin upang 
laging masaganang dumaloy 
ang Espiritu Santo at ang aming 
pinagsaluhan sa pagdiriwang na 
ito ay magdulot ng pag-unlad 
sa pamamagitan ni Jesukristo 
magpasawalang hanggan.
B—Amen.

kanilang misyon na ipahayag ang 
Mabuting Balita sa lahat ng tao at 
panahon. Manalangin tayo: (T)

L—Makamit nawa ang lahat 
ng mga yumao ng tunay na 
kapayapaan sa tulong ng Espiritu 
Santo. Manalangin tayo: (T)

P—Ama naming mapagmahal, 
ipagka loob mo ang mga 
kahilingan sa kapangyarihan 
ng Espiritu Santo 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 kapaki-
nabangan at sa buong Samba-
yanan niyang banal.

Panalangin ukol sa mga Alay 

P—Ama naming Lumikha, 
pakundangan sa pangako ng 
iyong Anak ang lihim ng iyong 
pag-ibig at paglingap ay isiwalat 
nawa ng Espiritu Santo ngayong 
ginaganap ang paghahaing ito 
na siya rin nawang maglahad ng 
iyong katapatan sa pamamagitan 
ni Jesukristo magpasawalang 
hanggan.
B—Amen.

Prepasyo (Pentekostes)

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 pasala matan.

P—Ama naming makapang-
yarihan tunay ngang marapat 
na ikaw ay aming pasalamatan.

Ngayo’y iyong ni lubos 
ang ginanap na pagtubos ng 
iyong Anak na si Jesukristo na 
siyang nakaluklok sa kanan mo. 
Espiritu’y lumulukob sa mga 
taong tinubos na iyong itina-
tampok bilang kapatid ni Kristo 
Hesus. Araw ngayon ng pagsilang 
ng binuong sambayanan ng 
iyong Anak na mahal. Tanang 

BE A PRIEST OR 
A BROTHER OF MASS 

MEDIA

If you are a Grade 12 
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a young professional, male, 
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