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Isang  ma lak ing  i n su l t o 
sa Diyos na sa mundong 

ginawa Niyang sagana at puno 
ng biyaya, mayroon pa ring 
mga kinakapos at namamatay 
sa gutom. Dahil sa krisis na 
dulot ng pandemya, marami 
sa ating mga kababayan ang 
nawalan ng hanap-buhay 
habang ang iba naman ay nag-
aagaw buhay. Sa panahong 
ito, maaaring pumasok sa 
ating isipan ang pag-iimpok 
o pagtatago ng ating ari-arian 
at yaman sa takot na baka tayo 
naman ang mawalan. Kapag 
ganito ang ating naging pag-
uugali, maaaring lumala ang 
pagkakawatak-watak ng ating 
mga komunidad. Magiging 
kaagaw ang ating kasama, ang 
ating kapwa, kaaway. 

S a  a t i n g  E b a n g h e l yo , 
mapapansing pinaupo ni 
Hesus ang halos limanlibong 
ka la lak ihan sa  damuhan 
bago niya sila busugin sa 
pamamagitan lamang ng limang 
tinapay at dalawang isda. Sa 

Salmo 23, inilalarawan ang 
Diyos bilang isang Mabuting 
Pa s t o l :  “A n g  Pa n g i n o o n 
ang aking pastol, hindi ako 
magkukulang ng anuman. Tulad 
ng tupa, pinahihimlay niya ako 
sa masaganang damuhan.” 

Ang Diyos natin ay Diyos 
ng kasaganahan at kaginha-
wahan. Alam ng Diyos ang 
ating pangangailangan bago 
pa man natin ito sabihin sa 
kanya. Hindi niya nais na tayo 
ay maghirap o magkulang 
sa araw-araw. Subalit hindi 
lamang tumutukoy sa materyal 
na aspeto ang kasaganahan at 
kaginhawahang ito. Tumutu-
koy din ito sa ating espiritwal 
na buhay. Noong bata pa ako, 
madalas kong kinaiinggitan ang 
mga kaklase kong mayroong 
bago at mamahaling gadget. 
Tuwing magmamaktol ako 
sa aking mga magulang, lagi 
nilang ipinapaalala sa akin na 
“hindi man kami mayaman sa 
pera, sagana naman kami sa 
pagmamahal.” 

“ K a s a g a n a h a n  s a 
pagmamahal.” I to rin ang 
yamang mas higit na nais 
ibahagi sa atin ng Panginoon. 
H ind i  man  masama  ang 
pagkakaroon ng materyal na 
kayamanan, kaakibat pa rin 
nito ang panganib na maging 
sanhi ng pagkakawatak-watak 
at ‘di pagkakaunawaan. Sa 
materyal na yaman, kapag 
ako ay nagbigay, ang kapwa 
ko ay nagkakaroon at ako 
n a m a n  a y  n a w a w a l a n . 
Suba l i t  i ba  ang  yamang 
espiritwal gaya na lamang ng 
pag-ibig, pananampalataya, 
at karunungan. Kapag ako 
ay nagbigay ng kaalaman o 
nag-alay ng pagmamahal, 
nadagdagan man ang aking 
binigyan, hindi naman ako 
nabawasan. Sa katunayan, mas 
nadagdagan at yumabong pa 
nga ako sa aking pagbibigay. 

Ang sakit ng kalingkingan 
ay dama ng buong katawan. 
Kahit ipagsigawan pa natin na 
ang sambayanang Kristiyano 
ay tunay ngang katawan ni 
Kristo, magkakaroon lamang 
ng kabuluhan ang pagsigaw 
na ito kung tinutugunan natin 
ang paghihikahos ng mga 
kapatid nating nandiyan lang 
sa ating paligid. Hangga’t 
may isang paang nakalubog 
sa putikan, hindi tayo uusad 
a t  aa senso .  H ind i  na t in 
kailangang mangamba na tayo’y 
maubusan, dahil sa pagbibigay 
at pagmamahal, alam natin 
na lalo tayong sumasagana at 
napupunan.

 Eugene Dominic V. Aboy, OP

Kasaganahan sa Pagmamahal



Pagbasa mula sa ikalawang aklat 
ng mga Hari

NOONG panahong iyon, isang 
lalaking taga-Baal-salisa ang 
lumapit kay Eliseo. May dala 
siyang bagong aning trigo at 
dalawampung tinapay na yari 
sa unang ani niya ng sebada. 
Sinabi ni Eliseo, “Ihain ninyo 
iyan sa mga tao.” Sumagot ang 
kanyang katulong, “Hindi ito 
magkakasya sa sandaang tao.” 
Iniutos niya uli, “Ihain ninyo 
iyan sa mga tao sapagkat sinabi 
ng Panginoon: Mabubusog sila 
at may matitira pa.” At inihain 
nga nila iyon. Kumain ang lahat 
at nabusog, ngunit marami 
pang natira, tulad ng sinabi ng 
Panginoon.

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

Salmong Tugunan (Slm 144)

T—Pinakakain mong tunay 
kaming lahat, O Maykapal.

1. Magpupuring lahat sa iyo, O 
Poon, ang iyong nilalang;/ lahat 
mong nilikha ay pupurihin ka’t 
pasa salamatan./ Babanggitin 
nilang tunay na dakila ang ’yong 
kaharian,/ at ibabalitang tunay 
kang dakila’t makapangyarihan. 
(T)

2. Tanging Panginoon ang ina-
asa han ng tanang nabubuhay/ 
siyang nagdudulot ng pagkain 
n i l a n g  k i n a k a i l a n g a n . / 
Binibigyan sila nang sapat na 
sapat, hindi nagku kulang;/ 
anupa’t ang lahat ay may 
tinatanggap na ikabubuhay. (T)

3. Matuwid ang Diyos sa lahat 
ng bagay niyang ginagawa;/ 
kahit anong gawin ay kalakip 
doon ang habag at awa./ Siya’y 
nakikinig at handang tumulong 

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

Pambungad na Panalangin

P — M a n a l a n g i n  t a y o . 
(Tumahimik)

Ama naming makapang-
yari han, nililingap mo ang 
mga walang inaasahan kundi 
ikaw. Hindi maidarangal at 
hindi magiging banal ang sinu-
mang sa iyo’y napapawalay. 
Dagdagan mo ang iyong 
kagandahang-loob sa amin 
upang sa iyong pamumuno 
at pangangasiwang magiliw 
mapa ki nabangan namin ang 
mga biyaya mo sa lupa bi-
lang pagka kamit na namin sa 
makalangit mong pagpapala 
sa pamamagitan ni Hesukristo 
kasama ng Espiri tu Santo 
magpasawalang hanggan.
B—Amen.

    PAGPAPAHAYAG NG 
    SALITA NG DIYOS

Unang Pagbasa (2 H 4:42–44) 
(Umupo)

Batid ng lingkod ni Eliseo na ang 
kanyang baon ay hindi sasapat 
para sa sandaang katao. Subalit sa 
pamamagitan ng propeta, pina rami 
ng Panginoon ang tinapay para sa 
mga nagugutom.

PASIMULA
Antipona sa Pagpasok 
(Slm 68:5–6, 35)
(Basahin kung walang pambungad na 
awit.)

Sa banal niyang tahanan luma-
lagi ang Maykapal at kapisan 
n’ya ang tanan. Tanging siya 
ang mag bibigay ng lakas sa 
sambayanan.

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—Ang nararapat na motibo 
ng pagsunod kay Kristo ay ang 
maigting nating pananampalataya 
sa kanya. Hindi lamang tayo 
sumusunod dahil tinutugon niya 
ang ating mga panalangin.

Sinusundan natin si Hesus 
sapagkat siya ang katotohanan 
patungo sa Buhay na walang 
h a n g g a n .  Pa y a b u n g i n 
nawa ng Diyos ang ating 
pananampalataya, gaya ng 
pagpaparami niya ng tinapay 
na ating kakanin sa araw-araw. 

Pagsisisi

P—Mga kapatid, tinipon tayo 
bilang kaanib ng angkan ng Diyos 
kaya dumulog tayo sa maawaing 
Panginoong nagpapatawad ng 
lubos. (Tumahimik)

P—Isinugong Tagapagligtas 
sa mga nagsisisi: Panginoon, 
kaawaan mo kami.
B—Panginoon, kaawaan mo 
kami.
P—Dumating na Tagapag-anya-
yang mga makasalana’y magsisi: 
Kristo, kaawaan mo kami.
B—Kristo, kaawaan mo kami.
P—Nakaluklok ka sa kanan ng 
Diyos Ama para ipamagitan 
kami: Panginoon, kaawaan mo 
kami.
B—Panginoon, kaawaan mo 
kami.
P—Kaawaan tayo ng makapang-
yarihang Diyos, patawarin tayo 
sa ating mga kasalanan, at 
patnubayan tayo sa buhay na 
walang hanggan.
B—Amen.
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ng Diyos, Panginoon nating 
lahat, nagkatawang-tao siya 
la lang ng Espir i tu 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 
p a r i r i t o  a t  h u h u k o m  s a 
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 — M a n a l a n g i n  t ayo  s a 
Diyos Ama upang tulad ni 
Hesus maging bukas-palad at 
mapagmalasakit tayo sa mga 
kapatid nating nangangailangan 
at may mabigat na pasanin sa 
buhay. Manalangin tayo:

T—Panginoon, dinggin mo 
kami.

L—Pagkalooban mo, Diyos 
Ama, ang Santo Papa, mga 
obispo, mga pari, at mga diya-
kono ng mabuting kalusugan at 
karunungan upang masigasig 
nilang matulungan ang mga na-
gugutom at nangangailangan. 
Manalangin tayo: (T)

L—Turuan mo, Diyos Ama, 
ang mga pinuno ng aming pa-
mahalaan na ilaan ang yaman 
ng bayan sa ikauunlad ng eko-
nomiya, ikararami ng trabaho, 
upang matugunan ang pangu-
nahing pangangailangan ng 
mga tao. Manalangin tayo: (T)

L—Pagpalain mo, Diyos Ama, 
ang mga kasapi ng Mission 
Society of the Philippines sa 
kanilang pagpu pun yagi na 
ibahagi ang Magan  dang Balita. 
Manalangin tayo: (T)

L—Gawin mong kasangkapan 
ng iyong awa at malasakit ka-
ming lahat na narito ngayon, 
Diyos Ama, nang sa gayo’y 

agad at naupo roon. Malapit na 
noon ang Pista ng Paskuwa ng 
mga Judio. Tumanaw si Jesus, at 
nakita niyang dumarating ang 
napakaraming tao. Tinanong 
niya si Felipe, “Saan tayo bibili 
ng tinapay upang makakain ang 
mga taong ito?” Sinabi niya ito 
para subukin si Felipe, sapagkat 
alam ni Jesus ang kanyang gaga-
win. Sumagot si Felipe, “Kahit 
na po halagang dalawandaang 
denar yong tinapay ang bilhin 
ay di sasapat para makakain 
nang tigkakaunti ang mga tao.” 
Sinabi ng isa sa kanyang mga 
alagad, si Andres na kapatid 
ni Simon Pedro, “Mayroon po 
ritong isang batang lalaki na 
may dalang limang tina pay 
na sebada at dalawang isda. 
Ngunit gaano na ito sa ganyang 
karaming tao?” “Paupuin ninyo 
sila,” wika ni Jesus. Madamo 
sa lugar na yaon. Umupo ang 
lahat humigit-kumu lang sa li-
manlibo ang mga lalaki. Kinuha 
ni Jesus ang tinapay at matapos 
magpa salamat sa Diyos ay ip-
inamahagi sa mga tao; gayun 
din ang ginawa niya sa isda. 
Binigyan ang lahat hangga’t 
gusto nila. At nang maka kain na 
sila, sinabi niya sa mga alagad, 
“Tipu nin ninyo ang luma bis 
para hindi masayang.” Gayun 
nga ang ginawa nila, at naka-
puno sila ng labindalawang 
bakol.

Nang makita ng mga tao 
ang kababalaghang ginawa ni 
Jesus, sinabi nila, “Tunay na 
ito ang Propetang paririto sa 
sanlibutan!” Nahalata ni Jesus 
na lalapit ang mga tao at pilit 
siyang kukunin upang gawing 
hari, kaya muli siyang umalis na 
mag-isa patungo sa kaburolan.

—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.

S uma sa mpa l a t aya  ako 
kay Hesukristo, iisang Anak 

sa lahat ng tao/ sa sinumang 
taong pagtawag sa kanya’y 
tapat at totoo. (T)

Ikalawang Pagbasa (Ef 4:1–6)

Nanghihikayat si San Pablo para 
sa isang buhay na naaayon sa 
Ebanghelyo. Binibigyang-diin 
niya ang pangangailangan sa 
pagkakaisa at pagkakasundo.

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

MGA KAPATID, ako na isang 
bilanggo dahil sa Panginoon, 
ay  namamanh ik  sa  inyo 
na mamuhay kayo gaya ng 
nararapat sa mga tinawag 
ng Diyos. Kayo’y maging 
mapagpakumbaba, mabait, 
at matiyaga. Magmahalan 
kayo at magpaumanhinan. 
Pa g s u m i k a t a n  n i n y o n g 
mapanatili ang pagkaka isang 
mula sa Espiritu, sa pama-
magitan ng buklod ng kapaya-
paan. Iisa lamang ang katawan 
at iisa rin ang Espiritu; gayun 
din naman, iisa lamang ang 
pag-asa ninyong lahat, dulot ng 
pagkata wag sa inyo ng Diyos. 
May isa lamang Panginoon, 
isang pananampalataya, at 
isang pagbi binyag, isang Diyos 
at Ama nating lahat. Siya’y higit 
sa lahat, guma gawa sa lahat, at 
sumasalahat.
— Ang Salita ng Diyos.
B—Salamat sa Diyos.

Aleluya (Lc 7:16) (Tumayo)

B—Aleluya! Aleluya! Narito 
at dumating na isang dakilang 
propeta sugo ng D’yos sa bayan 
n’ya. Aleluya! Aleluya!

Mabuting Balita (Jn 6:1–15)

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

NOONG panahong iyon, tuma-
wid si Jesus sa ibayo ng Lawa 
ng Galilea, na tinatawag ding 
Lawa ng Tiberias. Sinundan 
siya ng napakaraming tao sa-
pagkat nakita nila ang mga 
kababalaghang ginawa niya 
sa pagpapagaling sa mga may-
sakit. Umahon si Jesus sa burol 
kasama ang kanyang mga al-



Antipona sa Komunyon 
(Mt 5:7–8)

Mapalad ang maawain, siya’y 
kaawaan din. Mapalad ang may 
loobing singdalisay ng salamin, 
D’yos ang kanyang haharapin.

Panalangin Pagkapakinabang 
(Tumayo)

P—Ama naming mapagmahal, 
pinagsaluhan namin sa banal 
na pakikinabang ang alaalang 
walang kupas ng iyong Anak na 
nag-alay ng sarili niyang buhay 
para sa aming kaligtasan. Ipag-
kaloob mong ito ay magdulot ng 
pag-unlad sa ipinamana niya sa 
aming pagliligtas bilang Taga-
pamagitan kasama ng Espiritu 
Santo magpa sawalang hanggan.
B—Amen.

PagbabasbasPAGTATAPOS

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

P — M a g s i y u k o  k a y o 
samantalang iginagawad ang 
pagbabasbas. (Tumahimik)

Ama naming mapagpala, 
nililingap mo ang iyong bayan 
kahit may mga kaanib na 
lumilihis ng landas. Ipagkaloob 
mo ang pasyang magbagong-
buhay sa tanan upang ang 
lahat ay maging lalong matapat 
sa pagsunod sa iyong kalooban 
sa pamamagitan ni Hesukristo 
kasama ng Espiri tu Santo 
magpasawalang hanggan.
B—Amen.
P — Pa g p a l a i n  k a y o  n g 
makapangyarihang Diyos, Ama 
at Anak (†) at Espiritu Santo.
B—Amen.

Pangwakas

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

P—Ama naming makapangya-
rihan, tunay ngang marapat na 
ikaw ay aming pasalamatan sa 
pama magitan ni Hesukristo na 
aming Panginoon. 
      Lubhang nabagbag ang 
kanyang loob sa pagkakamali 
ng tao sa sansinukob, kaya’t 
m i n a b u t i  n i ya n g  s i ya ’ y 
ipanganak ng Birheng bukod 
mong pinagpala sa babaing la-
hat. Sa labi ng imbing kamata-
yan kami ay inagaw ng namatay 
mong Anak. Sa pagkabuhay 
niya, kami’y kanyang binuhay 
upang kaugnayan namin sa iyo’y 
huwag magwakas.

Kaya kaisa ng mga anghel 
na nagsisiawit ng papuri sa 
iyo nang walang humpay sa 
kalangitan, kami’y nagbubunyi 
sa iyong kadakilaan:

B— San to ,  San to ,  San to  
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—Sa krus mo at pagkabuhay 
kami’y natubos mong tunay. 
Poong Hesus 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 kasala-
nan 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.

maipalaganap mo ang iyong 
Kaharian dito sa lupa. Manalan-
gin tayo: (T)

L—Sa  bana l  mong  awa , 
marapatin mong ang mga 
n a m aya p a  n a m i n g  m g a 
kapatid ay mamalas ang iyong 
liwanag ng muling pagkabuhay. 
Manalangin tayo: (T)

P—Mapagmahal na Ama, 
paking gan mo ang panalangin 
ng iyong bayan. Buksan mo 
ang iyong puso sa pagtangis 
ng aming mga kapatid na 
nagugutom at nauuhaw sa 
iyong Salita.

Hinihiling namin ito sa 
pama ma gitan ni 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, tang-
gapin mo ang mga alay na sa iyo 
rin nagmula at ngayo’y aming 
ini hahanda sa iyong damba-
na upang sa aming ginaga-
nap na pagdiri wang ang iyong 
paglingap ay ma taguyod sa 
tanan at magpabanal sa aming 
pamumuhay sa kasalu kuyan at 
mag-akay sa amin sa liga yang 
walang katapusan sa pama-
magitan ni Hesukristo kasama 
ng Espiritu Santo magpasawa-
lang hanggan.
B—Amen.

Prepasyo 
(Karaniwang Panahon II)

P—Sumainyo ang Panginoon.
B—At sumaiyo rin.
P—Itaas sa Diyos ang inyong 
puso at diwa.
B—It inaas  na  namin  sa 
Panginoon.
P—Pasalamatan natin ang 
Panginoong ating Diyos.
B—Marapat na siya ay pasala-
matan.
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