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Pakikinig sa pamamagitan ng 
mga propeta at sa kanyang 

Bugtong na Anak na si Jesus ang 
malinaw na paanyaya ng Diyos 
sa araw na ito. Nais ng Diyos na 
makatipan tayo. Nguni’t minsan 
may balakid sa ating pakikinig 
at pakikiniig sa Diyos: ang atin 
mismong sarili. 

May mga taong sadyang 
ayaw makinig. Iyong tipong 
tinawag na ang kanilang pansin, 
nakailang paalala na, wala pa 
ring nangyayari. Ipipilit nila ang 
gusto at nakasanayan nila kahit 
mali. Sa ganitong ugali ng tao, 
kahit anong paliwanag, kahit 
pa nga milagro, tiyak wala kang 
ipapanalo. Hindi sila makikinig. 

G a y u n d i n ,  m a y  m g a 
pagkakataong nakapinid din ang 
pintuan ng ating puso at isipan. 
Ayaw nating makinig o maniwala 
sa mga propeta o maging kay 
Hesus. Hindi natin pinapansin 
ang Diyos dahil abala tayo sa 
maraming bagay. “Alam ko na 
yan! Kumita na yan! Sino ka para 

paniwalaan?”, ‘ika nga ng iba. 
Hindi natin marinig ang paanyaya 
ng Diyos sapagkat nababalot ng 
galit, tampo, prejudice o bias, 
pagdududa, pagmamataas, at 
pagmamalaki ang ating puso at 
isip. Narito pa ang ilan sa ating 
naririnig: 

Malakas ako. Hindi natin 
pinakikinggan ang mensahe ng 
Diyos sa pamamagitan ng mga 
propeta o ni Hesus dahil akala 
natin, malakas tayo. Wala tayong 
karamdaman tulad ng iba. Hindi 
natin nakikita ang ating lakas 
bilang biyaya. Kinakalimutan 
nating hiram lamang sa kanya 
ang ating buhay. 

Magal ing ako.  Tulad ng 
nauna, nakatuon lamang sa 
sariling kakayahan, talino o 
talento ang mga katagang ito. 
Dala ng pansarili at natatanging 
kakayahan, kinakalimutan natin 
na maging ang talino o galing ay 
hiram lamang at lumilipas din. 

Makapangyarihan ako. Ito 
ang pinakamalaking hadlang 

sa pakikinig sa Diyos: ang 
labis na pagkapit sa poder o 
kapangyarihan na madalas, 
nakakabit sa kayamanan. Sabi 
nga, silang may “guns, goons, 
and gold, do not just forget God, 
but even act like gods.” 

Nakakatakot isiping na maaari 
tayong mahulog sa ganitong 
pag-iisip. Nakakalungkot ngunit 
madalas, nakikinig lamang tayo 
kung may karamdaman na tayo 
at nawawalan na ng lakas. Dito 
natin nauunawaang na hindi sapat 
ang personal na lakas sa pagharap 
sa mga pagsubok sa buhay. 
Makabubuting ipaalala ang tunay 
na pinagmumulan ng lakas at 
buhay: si Hesus. Sabi niya, “Ako 
ang Buhay.” Si Hesus ang tinapay 
na nagbibigay Buhay. Si Hesus na 
Gurong Banal ang Katotohanan 
na magbibigay kaliwanagan sa 
dilim ng kamangmangan. Siya rin 
ang Daan na nagsasabing bawat 
galing at talino at kapangyarihan 
ay  b i yayang  ka loob  pa ra 
maglingkod sa ating kapwa at 
ating kapakanan. 

Sadyang mahirap marinig ang 
pagtawag at paanyaya ng Diyos 
kung nakasanayan na at lasing 
na lasing na tayo sa ating sariling 
lakas, galing, at kapangyarihan. 
Kaya’t sa araw na ito, tulad ng 
hugis ng dalawang tainga na 
pinag-isa, isang pinagpanibagong 
puso na handang makinig ang 
hiling ng Diyos mula sa atin. 
Tandaan, sa tunay na nakikinig, 
hindi lamang sabi ng sarili o 
sabi ng iba ang mahalaga. Sana 
pakinggan din natin ang sabi 
ni Hesus. Naghihintay lamang 
ang Diyos. Hinihintay ang ating 
“Amen.”

Cl. Buen Andrew Cruz, SSP

Makinig sa
Diyos



itinayo ako upang pakinggan 
ang isang tinig na nagsasabi: 
“Tao, susuguin kita sa Israel, sa 
bansang suwail. Pagkat mula sa 
kanilang ninuno, naghihimagsik 
na sila sa akin hanggang ngayon. 
Matigas ang kanilang ulo at 
walang pitagan. Kaya puntahan 
mo sila at sabihin mong ito 
ang ipinasasabi ng Panginoong 
Diyos. Sa makinig sila o sa 
hindi—pagkat matigas nga ang 
kanilang ulo—malalaman nilang 
may isang propeta sa gitna nila.”

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

Salmong Tugunan (Slm 122)

T—Mata nami’y nakatuon sa 
awa ng Panginoon.

1. Ang aking pangmasid doon 
nakapukol,/ sa luklukang trono 
mo, O Panginoon./ Tulad ko’y 
aliping ang inaasahan/ ay ang 
amo niya para matulungan. (T)

2. Kaya walang humpay ang 
aming tiwala,/ hanggang ikaw, 
Poon, sa ami’y maawa./ Mahabag 
ka sana, kami’y kaawaan, /labis 
na ang hirap naming tinataglay. 
(T)

3. Kami’y hinahamak ng mga 
mayaman,/ matagal na kaming 
laging inuuyam/ ng mapang-
aliping palalo’t mayabang. (T)

Ikalawang Pagbasa 
(2 Cor 12:7–10)

Natatangi ang ginawang pag
papakilala ni Jesus kay Pablo. 
Magkagayunman, hindi ito ang 
ipinagmamalaki ng Apostol kundi 
ang kanyang kahinaan sapagkat 
dito niya higit na naisasaloob ang 
kapangyarihan ng Diyos.

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

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 makapangya-
rihan, pakundangan sa pagpa-
pakumbaba ng Anak mong 
masunurin ibinangon mo sa 
pagkadapa ang sangkatauhang 
masuwayin. Ipagkaloob mo sa 
amin ang banal na kagalakan 
upang kaming sinagip mo sa 
kaalipinan ay magkamit ng iyong 
ligayang walang katapusan sa 
pamamagitan ni Jesukristo 
kasama ng Espiri tu Santo 
magpasawalang hanggan.
B—Amen.

    PAGPAPAHAYAG NG 
    SALITA NG DIYOS

Unang Pagbasa 
(Ez 2:2–5) (Umupo)

Hindi sumusuko ang Diyos sa bayang 
nagtatakwil sa kanya. Isinugo niya 
si Ezekiel upang hikayatin silang 
magbalikloob sa Diyos.

Pagbasa mula sa aklat ni propeta 
Ezekiel 

NOONG MGA araw na iyon, 
nilukuban ako ng Espiritu at 

PASIMULA
Antipona sa Pagpasok 
(Slm 48:9–10)
(Basahin kung walang pambungad na 
awit.)

Sa iyong templo, Poong D’yos, 
aming isinasaloob ang ’yong 
pag-ibig na lubos. Papuri ng san-
sinukob sa malasakit mong taos.

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—Diyos ng lahat ng bagay 
sa  san l ibu tan  ang  a t ing 
Panginoon. Kaya’t hindi natin 
siya maikakahon sa ating or-
dinaryong pagtingin at pananaw 
ng mundo.  Nagkatawang-tao 
ang Diyos upang ipamalas sa atin 
na nasa ordinaryo at pamilyar na 
bagay natin maaring mamalas 
ang Kaharian ng Diyos. 

Ipanalangin nating magkaroon 
tayo ng bukas na mga mata at 
maunawaing isipan at puso 
upang maisakatuparan natin  
nang buo ang kalooban ng Diyos 
Ama. 

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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nawa sila ng isipang bukas sa 
iyong mga aral. Mana langin 
tayo:  (T)

L—Para sa buong daigdig: 
Malampansan nawa namin 
ang mga pagsubok hatid ng 
pandemyang CoViD-19 sa 
pamamagitan ng tunay at 
buong-pusong pagmamalasakit 
sa kapwa. Manalangin tayo: (T)

L—Para sa ating mga natitipon 
ngayon: maging bukas nawa 
kami sa boses ng Espiritu Santo 
nang sa gayo’y maisakatuparan 
namin ang iyong kalooban. 
Manalangin tayo:   (T)

L—Para sa mga nagluluksa 
sa pagpanaw ng kanilang 
mga mina mahal: lingapin mo 
nawa sila tungo sa pag-asang 
ipinamalas mo sa muling 
pagkabuhay ng iyong anak na 
si Hesus. Manalangin tayo: (T)

P—Maawaing Ama, dinggin 
mo ang aming mga panalangin 
upang masilayan ka namin sa 
lahat ng aming ginagawa at mga 
nakakasalamuha. Itulot mong 
kumilos kami nang naaayon sa 
iyong kalooban.

Hinihiling namin ito sa 
pama magitan 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, 
ang paghahain namin sa iyong 
ngalan ay siya nawang sa ami’y 
dumalisay upang ito ay maging 
pagganap araw-araw ng aming 
paglipat sa buhay sa kalangitan 
sa pamamagitan ni Jesukristo 
kasama ng Espiritu Santo magpa-
sawalang hanggan.

B—Amen.

kamay sa i lang maysaki t 
upang pagalingin ang mga ito. 
Nagtaka siya sapagkat hindi sila 
sumampalataya.
—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 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—Idalangin natin sa Diyos Ama 
na bigyan nawa tayo ng malinaw 
na isipan at pusong nagmamahal 
sa kanya at sa ating kapwa. Sa 
bawat samo natin ating sambitin: 

T—Panginoon, dinggin mo kami.

L—Para sa Simbahan: patuloy 
mo nawang gabayan ang Santo 
Papa, mga Obispo, pari, at 
diyakono nang maipahayag nila 
ang iyong turo hindi lamang sa 
kanilang mga salita kundi pati 
sa gawa. Manalangin tayo: (T)

L—Para sa mga doktor, mga 
nars, at lahat ng nag-aalaga 
sa maysakit: iligtas mo sila sa 
kapahamakan at bigyan mo 

MGA KAPATID, para hindi ko 
ipagyabang ang kamangha-
manghang pahayag ng Diyos 
sa akin, ako’y binigyan ng isang 
kapansanan sa katawan na 
nagsisilbing pamalo ni Satanas 
upang huwag akong magpalalo. 
Tatlong beses kong idinalangin 
sa Panginoon na alisin ito, 
ngunit ganito ang kanyang 
sagot, “Ang tulong ko’y sapat 
sa lahat ng pangangailangan 
mo; lalong nahahayag ang aking 
kapangyarihan kung ikaw ay 
mahina.” Kaya’t buong galak 
na ipagmamapuri ko ang aking 
kahinaan upang palakasin ako 
ng kapangyarihan ni Kristo. Dahil 
kay Kristo, walang halaga sa 
akin kung ako ma’y mahina, 
kutyain, pahirapan, usigin, at 
magtiis. Sapagkat kung kailan 
ako mahina, saka naman ako 
malakas.
—Ang Salita ng Diyos.
B—Salamat sa Diyos.

Aleluya (Lc 4:18) (Tumayo)

B—Aleluya! Aleluya! Ikaw, 
Kristo, ay sinugo upang sa 
dukha’y magturo, magpalaya 
sa bilanggo. Aleluya! Aleluya!

Mabuting Balita (Mc 6:1–6)

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

NOONG panahong iyon, si 
Jesus ay nagtungo sa sariling 
bayan, kasama ang kanyang mga 
alagad. Pagdating ng Araw ng 
Pamamahinga, nagturo siya sa 
sinagoga. Nagtaka ang maraming 
nakarinig sa kanya at nagtanong, 
“Saan niya nakuha ang lahat 
ng iyan? Anong karunungan 
itong ipinagkaloob sa kanya? 
Paano siya nakagagawa ng mga 
kababalaghan? Hindi ba ito ang 
karpinterong anak ni Maria, at 
kapatid nina Santiago, Jose, 
Judas, at Simon? Dito naka-
tira ang kanyang mga kapatid 
na babae, hindi ba?” At siya’y 
ayaw nilang kilanlin. Kaya’t 
sinabi ni Jesus sa kanila, “Ang 
propeta ay ginagalang ng lahat, 
liban lamang ng kanyang mga 
kababayan, mga kamag-anak, 
at mga kasambahay.” Hindi 
siya nakagawa ng anumang 
kababalaghan doon, maliban 
sa pagpapatong ng kanyang 



walang hanggan.
B—Amen.

P — Pa g p a l a i n  k a y o  n g 
makapang yarihang Diyos, Ama 
at Anak (†) at Espiritu Santo.
B—Amen.

Pangwakas

P—Humayo kayo at ibahagi 
ang pag-ibig ng Diyos sa inyong 
kapwa.
B—Salamat sa Diyos.

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 
(Mt 11:28)

Kayong mga nagpapasan ng 
dalang may kabigatan, halina 
at pagsaluhan ang dulot kong 
kasiyahan nang loobin n’yo’y 
gumaan.

Panalangin Pagkapakinabang 
(Tumayo)

P—Ama naming mapagmahal, 
kaming iyong pinapakinabang 
ay loobin mong laging lumingon 
sa pinanggalingan ng tinanggap 
namin ngayon para pagsaluhan 
sa pamamagitan ni Jesukristo 
kasama ng Espiritu Santo magpa-
sawalang hanggan.
B—Amen.

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

Pagbabasbas

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

Gawaran nawa kayo ng 
pagpapa la  ng  maawaing 
Diyos upang lagi ninyong 
mapahalagahan ang kanyang 
karunungang nagdudulot ng 
kaligtasang walang hanggan.
B—Amen.

P — G a w a r a n  n a w a  n g 
katatagan ng Diyos ang inyong 
pananampalataya na nasasalig 
sa kanyang pagmamahal upang 
mamalagi kayong nagsisikap 
gumawa ng kabutihan ngayon 
at magpasawalang hanggan.
B - Amen.

P—Patnubayan nawa ng Diyos 
ang inyong paglakad sa daang 
hahantong sa kanya upang 
inyong taluntunin ang landas 
ng pag-ibig at kapayapaang 

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.

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 
minabuti niyang siya’y ipanganak 
ng  B i rheng bukod mong 
pinagpala sa babaing lahat. Sa 
labi ng imbing kamatayan 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

DO YOU WANT TO
SUBSCRIBE 

TO SAMBUHAY DIGITAL 
MISSALETTE?

 
For inquiries and 

orders:

Facebook

gmail

Telephone 

  Sambuhay Missalette

  Sambuhay@stpauls.ph

  (02) 8895-9701

BE A PRIEST OR 
A BROTHER OF 

MASS MEDIA

If you are a Grade 
12 student, a college 
student, or a young 

professional, male, single, 
and interested to become 

a priest or a brother 
involved in the apostolate 
of social communication, 
we invite you to journey 

with us.

Visit our websites:
ssp.ph or stpauls.ph

 Tel: (02) 8895-9701


