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Tila masusing pinili ni Hesus 
ang mga alagad na isinama 

niya sa Bundok ng Tabor upang 
masaks ihan  ang  kanyang 
pagbabagong-anyo at makasilip 
sa kaluwalhatiang nag-aabang sa 
kanyang pagkabuhay.  Niyakag 
niya sina Pedro, Santiago, at Juan.

Sa Ebanghelyo ni San Marcos, 
ang tatlong ito ay animo’y mga 
special na alagad, o mga “teacher’s 
pet.”  Kasama ni Andres, sila ang 
pinakaunang mga tagasunod na 
tinawag ni Hesus (Mc 1:29).  Sila 
ang mga kasama ni Hesus noong 
pagalingin niya ang biyenan ni 
Simon (Mc 1:29). At nang ibangon 
niya ang anak ng pinuno ng 
sinagoga, sila lamang sa mga 
alagad ang nakasaksi (Mc 5:37).  
Nagbigay pa si Hesus sa kanila 
ng mga dagdag na paliwanag 
at babala tungkol sa mga tanda 
ng panahon (Mc 13:3).  Maiisip 
siguro natin na silang tatlo ang 
paborito ni Hesus dahil sila ang 
pinakamabait, pinakamasunurin, 
at pinakamagaling sa mga alagad 
niya.

Subalit kung aaraling maigi 
ang Ebanghelyo ni San Marcos, 
matutuklasan nating sila pa pala 
kung minsan ang nagbibigay ng 

kabiguan kay Hesus.  Si Pedro ay 
nagkulang sa hustong pag-unawa 
sa misyon ni Hesus, kaya tuloy 
napagsabihan siya ni Hesus at 
natawag pa nga siyang “Satanas” 
(Mc 8:29-33).  Mapusok siyang 
nangako ng katapatan kay Hesus 
(Mc 14:29), subalit sa sandali 
ng pagsubok ay siya naman 
pala ang unang magtatatwa 
kay Hesus (Mc 14:66-72).  Ang 
magkapatid namang Santiago at 
Juan ay nag-agawan sa posisyon 
sa kaharian (Mc 10:35-37), kaya’t 
napagsabihan din sila ni Hesus 
(Mc 10:38-40).  Nabansagan niya 
pa silang Boanerges na ang ibig 
sabihin ay “mga anak ng lintik” 
(Mc 3:17), baka dahil nalintikan 
ang kanilang katapatan sa misyon.  
At noong silang tatlo ay sinama 
ni Hesus sa Getsemani, bago 
ang kanyang pagpapakasakit, 
hindi sila nakatiis ng antok at 
tuluyang nakatulog, at iniwan nila 
si Hesus na mag-isang nagdurusa’t 
matinding nagdarasal (Mc 14:32-
41).

Paulit-ulit nilang binibigo 
si Hesus.  Litaw na litaw ang 
kanilang kahinaan at pagkukulang.  
Mabagal silang maka-unawa 
sa turo ni Hesus, at sa huli ay 
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mang-iiwan at magtataksil pa.  
Mahirap silang samahan, turuan, 
at pagkatiwalaan.   Gayunpaman, 
sila ang pinili ni Hesus na 
lalong mahalin, kaibiganin, at 
hubugin sa kanyang diwa at 
misyon;  silang pinasilay niya 
sa kanyang pagbabagong-
anyo, sa kanyang tunay na 
kaluwalhatian bilang Anak ng 
Diyos.  Hindi sila tinantanan ni 
Hesus hanggang matauhan sila 
na ang misyon ng Mesiyas ay 
higit sa yaman at yabang, higit 
sa pwesto at poder, sapagkat ito’y 
nalalakipan ng pagtahak sa landas 
ng pagpapakumbaba, pagpasan 
ng krus, pagtalima sa Ama, at 
pagmamalasakit sa kapwa.

Ito nga ang pamamaraan 
ni Hesus: lalo niyang iibigin 
at huhubugin ang mga lalong 
mahirap samahan at turuan.  
Favorite niya ang mga “pasang-
awa.”  Ngayong panahon ng 
Kuwaresma, gunitain natin at 
ipagpasalamat ang walang maliw 
na pagmamahal ng Panginoon sa 
atin, sa kabila ng ating kahinaan at 
kasalanan.  Sikapin nating tugunan 
ang kanyang pagmamahal ng 
wagas na pananampalataya at 
pagdamay sa kapwa.

Teacher’s Pet



Sumunod nga si Abram sa 
utos ng Panginoon.

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

Salmong Tugunan (Slm 32)

T—Poon, pag-asa ka namin, 
pag-ibig mo’y aming hiling.

 

1. Panginoo’y tapat sa kanyang 
salita,/ at maaasahan ang 
kanyang ginawa./ Minamahal 
niya ang gawang matapat,/ 
ang pag-ibig niya sa mundo’y 
laganap. (T)

2. Ang may takot sa Diyos, at 
nagtitiwala/ sa kanyang pag-
ibig, ay kinakalinga./ Hindi 
babayaang sila ay mamatay,/ 
kahit  magtaggutom si la’y 
binubuhay. (T)

3. Ang ating pag-asa’y nasa 
Panginoon;/ siya ang sanggalang 
natin at katulong./ Ipagkaloob mo 
na aming makamit,/ O Poon, ang 
iyong wagas na pag-ibig,/ yamang 
ang pag-asa’y sayo nasasalig! (T)

Ikalawang Pagbasa 
(2 Tm 1:8b–10)

Inialay ni Hesus ang kanyang bu-
hay alang-alang sa atin hindi dahil 
karapat-dapat tayong tumanggap 
nito kundi kalooban ito ng Ama na 
handugan niya tayo ng ganitong bi-
yaya. Hinihimok tayo ni San Pablo 
na maging mapagpasalamat.

Pagbasa mula sa ikalawang sulat 
ni Apostol San Pablo kay Timoteo

PINAKAMAMAHAL kong kapa-
tid: Makihati ka sa kahirapan da-
hil sa Mabuting Balita, sa tulong 
ng Diyos na nagligtas at tumawag 
sa atin upang tayo’y maging 
kanyang bayan. Ito’y ginawa niya 
sa pamamagitan ni Kristo Hesus, 
hindi dahil sa ating mga gawa 
kundi ayon sa kanyang layunin 
at kagandahang-loob na inilaan 
sa atin bago pa magsimula ang 

kami. Panginoon, kaawaan mo 
kami.
B—Panginoon, kaawaan mo kami.

P—Kaawaan tayo ng maka-
pangyarihang Diyos, patawarin 
tayo sa ating mga kasalanan, at 
patnubayan tayo sa buhay na 
walang hanggan.
B—Amen. 

(Walang Gloria tuwing panahon ng 
Kuwaresma.)

Pambungad na Panalangin

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

han, iniutos mong pakinggan 
namin ang minamahal mong 
Anak na iyong kinalulugdan. 
Kami nawa’y makapakinabang 
sa iyong Salita upang sa pag-
dalisay nito sa aming kalooban 
kami ay lumigaya sa pagkakita sa 
iyong liwanag sa pamamagitan 
ni Hesukristo kasama ng Espiritu 
Santo magpasawalang hanggan.
B—Amen. 

Unang Pagbasa 
(Gen 12:1–4a) (Umupo)

Inutusan ng Diyos si Abram na 
iwanan ang kanyang nakagawiang 
buhay upang panimulan ang lipi 
ng sambayanang pinili ng Diyos. 
Ang pag tawag kay Abram ay 
sagisag ng ating paglalakbay sa 
pananampalataya.

Pagbasa mula sa aklat ng Genesis

NOONG mga araw na iyon: 
Sinabi ng Panginoon kay Abram: 
“Lisanin mo ang iyong bayan, 
ang tahanan ng iyong ama at mga 
kamag-anak, at pumunta ka sa 
bayang ituturo ko sa iyo. Para-
ramihin ko ang iyong mga anak 
at apo at gagawin kong isang 
malaking bansa. Pagpapalain 
kita, at mababantog ang iyong 
pangalan at magiging pagpapala 
sa marami.

Ang sa iyo’y magpapala 
ay aking pagpapalain, nguni’t 
kapag sinumpa ka, sila’y aking 
susumpain; ang lahat ng mga 
bansa pihong ako’y hihimukin, 
na, tulad mong pinagpala, sila 
ay pagpapalain din.”

PASIMULA
Antipona sa Pagpasok
(Slm 27:8–9)
(Basahin kung walang pambungad na awit.)

Ako ay iyong tinawag upang 
mukha mo’y mamalas. Ang 
mukha mo ay marilag, nag-
aangkin ng liwanag ipakita mo’t 
ihayag.

Pagbati
(Gawin dito ang tanda ng krus.)

P—Ang pagpapala at kapa-
yapaan mula sa Diyos na 
Ama natin at sa Panginoong 
Hesukristo nawa’y sumainyong 
lahat.
B—At sumaiyo rin.

Paunang Salita
(Maaaring basahin ito o isang kahalin-
tulad na pahayag.)

P—Ang Pagbabagong-anyo 
ni Hesus ay minsan lamang 
naganap subalit nagpapatuloy 
ito sa mga buhay na binabago 
ni Hesus. Sa tuktok ng bundok, 
nasilip ng tatlong alagad ang 
natatagong kaluwalhatian 
ni Hesus na ganap namang 
mabubunyag sa  kanyang 
muling pagkabuhay. Bagaman 
isang kisapmata lamang ang 
karanasang ito, naging bukal 
ito ng panibagong tapang at 
lakas para sa mga alagad upang 
magpatuloy sila sa mahirap na 
landas ng krus ni Kristo at ng 
krus ng sarili nilang buhay.

Pagsisisi

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

P—Sinugong tagapagpagaling 
sa mga nagsisisi, Panginoon, 
kaawaan mo kami.
B—Panginoon, kaawaan mo kami.

P—Dumating na Tagapag-
anyayang mga makasalana’y 
magsisi, Kristo, kaawaan mo 
kami.
B—Kristo, kaawaan mo kami.

P—Nakaluklok ka sa kanan ng 
Diyos Ama para ipamagitan 

    PAGPAPAHAYAG NG 
    SALITA NG DIYOS
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L—Para sa aming lahat na 
nagtitipon ngayon: matagpuan 
nawa namin ang kahulugan 
ng aming pag-iral sa pag-ibig 
at buhay ng isa’t isa. Kami’y 
dumadalangin: (T)

L—Para sa kabataan: tulungan 
mo sila sa kanilang pagsisikap 
maging mabuting tulad mo, 
s i lang pag-asa ng aming 
pamilya at pamayanan. Kami’y 
dumadalangin: (T)

L—Para sa aming mga yumaong 
mahal sa buhay: yakapin mo 
sila sa iyong walang hanggang 
pagmamahal. Kami’y duma-
dalangin: (T)

L—Itaas din natin ang mga 
kapatid nating nangangailangan 
ng panalangin,  ang mga 
pangangailangan ng ating 
pamayanan, at ang ating mga 
personal na kahilingan. (Tumahimik) 
Kami’y dumadalangin:  (T) 

P—Pakinggan mo ang iyong 
mga minamahal, Ama. Ilapit 
mo pa kaming lalo sa iyong 
puso upang kami ri’y matutong 
umibig katulad ng iyong pag-
ibig sa amin sa pamamagitan ni 
Hesukristo na 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 
paghahaing ito ay magdulot 
nawa ng kapatawaran ng aming 
mga kasalanan at magpabanal 
sa aming buong katauhan para 
sa pagdiriwang ng Pasko ng 
Pagkabuhay sa pamamagitan 
ni Hesukristo kasama ng Espiritu 
Santo magpasawalang hanggan. 
B—Amen.

Prepasyo (Ang Pagliliwanag sa 
Bagong Anyo ng Panginoon)

pangitain hangga’t hindi muling 
nabubuhay ang Anak ng Tao.”

—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 Di-
yos, Panginoon nating lahat, 
nagkatawang-tao siya lalang ng 
Espiritu Santo, ipinanganak ni 
Santa Mariang Birhen. Pinagpaka-
sakit 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 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 nang-amatay na tao, at sa 
buhay na walang hanggan. Amen.

Panalangin ng Bayan

P—Mga kapatid,  ngayon, 
naririnig mula sa kalangitan 
ang tinig ng Diyos Amang 
ibinubunyag na s i  Hesus 
bilang kanyang minamahal. 
Mapagtanto nawa nating tayo 
ri’y kanyang iniibig habang ating 
idinadalangin:

T—Ama, pakinggan mo ang 
iyong mga minamahal.

L—Para sa Simbahan: maging 
salamin ng iyong pag-ibig nawa 
sina Papa Francisco, mga obispo, 
mga pari, mga diakono, at mga 
layko, sa aming panalangin at 
paglilingkod sa isa’t isa. Kami’y 
dumadalangin: (T)

L—Para sa lahat ng mga lingkod-
bayan: maghari nawa ang iyong 
pag-ibig sa mga polisiyang 
kanilang nililikha’t ipinatutupad. 
Kami’y dumadalangin: (T)

panahon. Nguni’t nahayag la-
mang ito nang dumating si Kristo 
Hesus na ating Tagapagligtas. 
Nilupig niya ang kamatayan at 
inihayag ang buhay na walang 
hanggan sa pamamagitan ng 
Mabuting Balita.

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

Awit-Pambungad (Tumayo)

B—Sa ulap na maliwanag ito ang 
siyang pahayag ang D’yos Ama 
na nangusap: “Ito ang mahal 
kong Anak, lugod kong dinggin 
ng lahat.”

Mabuting Balita (Mt 17:1–9)

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

NOONG panahong iyon: 
Isinama ni Hesus si Pedro, at 
ang magkapatid na Santiago 
at Juan, at sila’y umakyat 
sa isang mataas na bundok. 
Samantalang sila’y naroon, 
nakita nilang nagbagong-
anyo si Hesus: nagliwanag 
na parang araw ang kanyang 
mukha, at pumuting parang 
busilak ang kanyang damit. 
Nakita na lamang at sukat ng 
tatlong alagad sina Moises at 
Elias na nakikipag-usap kay 
Hesus. Kaya’t sinabi ni Pedro 
kay Hesus, “Panginoon, mabuti 
pa’y dumito na tayo. Kung ibig 
ninyo, gagawa ako ng tatlong 
kubol: isa sa inyo, isa kay Moises 
at isa kay Elias.” Nagsasalita pa 
siya nang liliman sila ng isang 
maningning na ulap. At mula 
rito’y may tinig na nagsabi, 
“Ito ang minamahal kong Anak 
na lubos kong kinalulugdan. 
Pakinggan ninyo siya!” Ang mga 
alagad ay natakot nang gayun 
na lamang nang marinig nila 
ang tinig, at sila’y napasubasob. 
Ngunit nilapitan sila ni Hesus at 
hinipo. “Tumindig kayo,” sabi 
niya, “huwag kayong matakot.” 
At nang tumingin sila ay wala 
silang nakita kundi si Hesus.

At habang bumababa sila 
sa bundok, iniutos ni Hesus 
sa kanila, “Huwag ninyong 
sasabihin kaninuman ang 



Ama naming mapagpala, 
ipagkaloob mong makilala ng 
iyong bayan ang ipinahayag na 
sinasampalatayanan at mahalin 
ang tinanggap sa pagdiriwang 
na banal na pakikinabang sa 
pamamagitan ni Hesukristo 
kasama ng Espiri tu Santo 
magpasawalang hanggan.
B—Amen.

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

Pangwakas

P—Tapos na ang ating pagdi-
r iwang .  Humayo kayong 
taglay ang pag-ibig upang 
ang Panginoon ay mahalin at 
paglingkuran.
B—Salamat sa Diyos.

B—Panginoon,  hindi  ako 
karapat-dapat na magpatulóy 
sa iyo ngunit sa isang salita mo 
lamang ay gagaling na ako.

Antipona sa Komunyon
(Mt 17:5)

Ito ang Anak kong mahal, 
na aking kinalulugdan ng 
buo kong kalooban. Siya ay 
inyong pakinggan at sundin sa 
pangangaral.

Panalangin Pagkapakinabang 
(Tumayo)

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

kaming pinapakinabang mo 
sa dakilang pagliliwanag sa 
bagong anyo ng iyong Anak ay 
tumatanaw ng utang na loob sa 
iyo sapagkat kahit ngayon pa man 
sa lupang ibabaw pinapagsasalo 
mo na kami sa kariktan ng 
kalangitan sa pamamagitan ni 
Hesukristo kasama ng Espiritu 
Santo magpasawalang hanggan.
B—Amen. 

PAGTATAPOS
 

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

Pagbabasbas

P—Magsiyuko kayo at hingin ang 
pagpapala ng Diyos.(Tumahimik)

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-
yarihan tunay ngang marapat 
na ikaw ay aming pasalamatan 
sa pamamagitan ni Hesukristo 
na aming Panginoon.

Nang maipagtapat niya sa 
mga alagad na siya’y laang ma-
matay para sa lahat, sa kanila’y 
kanyang ipinamalas ang kan-
yang sariling puspos ng liwa-
nag. Ang iyong mga Utos at 
mga Propeta ay pawang mga 
tagapagpatunay niya sa pag-
kakatalagang para sa kapwa’y 
magdusa upang akayin ang lahat 
sa pagkabuhay na maligaya.

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 Pangi-
noong Diyos ng mga Hukbo, 
napupuno ang langit at lupa ng 
kadakilaan mo, Osana sa Kaita-
asan! Pinagpala ang naparirito 
sa ngalan ng Panginoon, Osana 
sa Kaitaasan! (Lumuhod)

Pagbubunyi (Tumayo)

P—Si Kristo’y namatay! Si 
Kristo’y nabuhay! Si Kristo’y 
babalik sa wakas ng panahon!

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.
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