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Ika-10 Linggo sa Karaniwang Panahon

Taon B

Paano Maging Kasapi
ng Pinakamabuting Pamilya

S

a dalawang huling talata ng Ebanghelyo ngayon, handog
sa atin ni Hesus ang posibilidad na mapabilang sa
pinakamabuting pamilya: ang sarili niyang pamilya.
Subalit ito’y may isang kundisyon: ang tupdin ang kalooban
ng Diyos sa lahat ng oras.
Ang pagsunod sa kalooban ng Ama ay siyang naging
“pagkain” ni Hesus nang walang pag-aalinlangan o pagsisisi.
Ang ganap at lubos na pagsunod sa Ama tulad ni Hesus ay
atin ding tungkulin at pribilehiyo. Tayo’y inaasahang tupdin
ang kalooban ng Diyos bilang tanda at katibayan ng ating
pagmamahal sa Kanya. Sa gayong pagsunod, walang lugar
ang pagpapadaig sa panunukso ng demonyo tulad ng ginawa
nina Adan at Eva. Si Hesus, ang masunuring Anak ay siya
nating dapat maging huwaran. At sa tuwing gayon ang ating
kilos at gawa, malugod na ipahahayag ni Hesus, “Ito ang
aking mga ina at mga kapatid – ang aking pamilya – na siya
kong kinalulugdan.”

Pambungad

(Ipahahayag lamang kung walang
awiting nakahanda.)

PanginooÊy aking tanglaw, siyaÊy
aking kaligtasan. Sino pang katatakutan kahit akoÊy pagtangkaan
yamang ang DÊyos ang kanlungan?

Pagbati
P – Ang biyaya at kapayapaan ng
Diyos na ating Ama, ng Panginoong Hesukristo na ating kapatid
at ng Espiritu Santong ating Banal
na Panauhin ay sumainyong lahat!
B – At sumaiyo rin!

Pagsisisi
P – Sa pagpapatuloy ng serye
ng mga Linggo sa Karaniwang
Panahon, panandalian tayong
tumahimik at tanungin ang ating
mga sarili kung tayo’y karapat-

dapat na makiisa sa Banal na
pagdiriwang. (Tumigil saglit.)
P – Sa mga panahong binalewala namin ang mga utos ng
Diyos at nagpadaig sa mga
tukso ng demonyo, Panginoon,
kaawaan mo kami!
B – Panginoon, kaawaan mo kami!
P – Sa mga panahong nabigo kaming aminin ang aming mga
kamalian, Kristo, kaawaan mo
kami!
B – Kristo, kaawaan mo kami!
P – Sa mga panahong hindi kami
umasal bilang mga karapatdapat na kasapi ng pamilya ni
Hesus, Panginoon, kaawaan
mo kami!
B – Panginoon, kaawaan mo kami!
P – Kaawaan tayo ng makapangyarihang Diyos, patawarin tayo
sa ating mga kasalanan, at patnubayan tayo sa buhay na walang
hanggan.
B – Amen!

Papuri
B – 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 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
Kataas-taasan, kasama ng Espiritu
Santo sa kadakilaan ng Diyos
Ama. Amen!

Panalanging Pambungad
P–Ama naming makapangyarihan, sa iyo nagmumula ang
tanang kabutihan. Pagbigyan mo
ang aming mga kahilingan na sa
iyong patnubay ang iyong mga
kinalulugdan ay aming mapagisipan at sa iyong pag-akay ang
mga ito ay aming magampanan
sa pamamagitan ni Hesukristo
kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan.

pagkaing dapat. Kayo ng babaeÊy
laging mag-aaway, binhi moÊt binhi
niyaÊy laging maglalaban. Ito ang
dudurog ng ulo mong iyan, at ang
sakong niyaÊy ikaw ang tutuklaw.

Ang Salita ng Diyos!

B – Salamat sa Diyos!

Salmong Tugunan

Awit 129

B – Sa piling ng Poong Diyos may
pag-ibig at pagtubos!

B – Amen!

Unang Pagbasa
Gen 3:9-15
Inilalahad ng ikalawang Kasaysayan ng Paglikha (Gen 2:4b-25),
ang pinagmulan ng tao bilang
kauna-unahan sa mapanglikhang
gawa ng Diyos, at binibigyang-diin
dito ang espesyal na pagkalinga ng
Diyos sa unang mag-asawa.
Sa kasamaang-palad, nagbalatkayo ang demonyo bilang isang
matalinong ahas, at hinikayat si
Evang suwayin ang mga utos ng
Diyos, at gayundin si Adan. Sa
sandaling iyon, ang orihinal na
kawalang-malay at kasiyahan ng
unang pamilya ay dumating sa
katapusan. Subalit gayon na lamang ang pagmamahal ng Diyos
sa sangkatauhan at ipinangako ang
maririnig natin sa katapusan ng
Unang Pagbasa ngayon.
L – Pagpapahayag mula sa Aklat
ng Genesis
Pagkakain ni Adan ng bunga ng
puno, tinawag siya ng Panginoon
at tinanong, „Saan ka naroon?‰
„Natakot po ako nang marinig
ko kayong nasa hardin; nagtago
po ako sapagkat akoÊy hubad,‰
tugon niya. „Sinong may sabi sa
iyong hubad ka?‰ tanong ng Diyos.
„Bakit, kumain ka ba ng bungang
ipinagbabawal ko?‰
„Kasi, pinakain po ako ng babaing ibinigay ninyo sa akin,‰ tugon
niya. „Bakit mo naman ginawa
iyon?‰ tanong ng Diyos sa babae.
„Mangyari poÊy nilinlang ako ng
ahas, kaya ako natuksong kumain,‰
tugon naman niya. At sinabi ng
Panginoon sa ahas: „Sa iyong
ginawaÊy may parusang dapat,
na tanging ikaw lang yaong magdaranas; Ikaw ay gagapang, ang
hatol kong gawad, at alikabok ang
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* Sa gitna ng paghihirap, tinawag
koÊy Panginoon. Panginoon, akoÊy
dinggin pagka akoÊy tumataghoy,
dinggin mo ang pagtawag koÊt
paghingi ng iyong tulong.
B.
* Kung ikaw ay may talaan nitong
aming kasalanan, lahat kami ay
tatanggap ng hatol mong nakalaan.
Ngunit iyong pinatawad, kasalanan
ay nilimot, pinatawad mo nga kami
upang saÊyo ay matakot.
B.
* Sabik akong naghihintay sa
tulong mo, Panginoon, pagkaÊt
akoÊy may tiwala sa pangako mong
pagtulong. Yaring aking pananabik,
Panginoon, ay higit pa, sa serenong naghihintay ng pagsapit ng
umaga.
B.
* Magtiwala ka, Israel, magtiwala
sa iyong Diyos, matatag at di kukupas ang pag-ibig niyang dulot, lagi
siyang nahahandang sa sinuman ay
tumubos. Ililigtas ang Israel, yaong
kanyang mga hirang, ililigtas niya
sila sa kanilang kasalanan.
B.

Ikalawang Pagbasa

2 Cor 4:
13-5:1

Sa pagsulat sa mananampalataya ng Corinto, hinikayat sila ni
Apostol Pablo na lawakan ang
pagtingin sa mga kasalukuyang
problema at ikasiya ang pagasang dulot ng katiyakang may
gantimpalang walang hanggang
inilaan ang Panginoon sa atin.
L – Pagpapahayag mula sa Ikalawang Sulat ni Apostol San
Pablo sa mga taga-Corinto

Mga kapatid, sinasabi ng Kasulatan, „Nagsasalita ako sapagkaÊt
akoÊy sumasampalataya.‰ Bunga ng
gayong diwa ng pananampalataya,
nagsasalita rin ako sapagkat ako
maÊy sumasampalataya. Sapagkat
nalalaman kong ang Diyos na muling bumuhay sa Panginoong Hesus
ay siya ring bubuhay sa akin kasama
niya, at magdadala sa inyo at sa akin
kasama niya, at magdadala sa inyo
at sa akin sa kanyang piling. Ang lahat ng pagtitiis ko ay sa kapakanan
ninyo upang sa pagdami ng mga
nakatatanggap ng mga kaloob ng
Diyos, lalo namang dumadami ang
magpapasalamat at magpupuri sa
kanya.
KayaÊt hindi ako pinanghihinaan
ng loob. Bagamat humihina ang aking katawang-lupa, patuloy namang
lumalakas ang aking espiritu. Ang
bahagya at panandaliang kapighatiang dinaranas ko ngayon ay magbubunga ng kaligayahang walang
hanggan at walang katulad. KayaÊt
ang paningin namin ay nakapako
sa bagay na di nakikita, hindi sa
nakikita. Sapagkat panandalian
lamang ang mga bagay na nakikita,
ngunit walang hanggan ang mga
bagay na di nakikita.
Talos natin na kapag nasira ang
toldang tinatahanan natin ngayon,
ang ating katawang-lupa, tayoÊy may
tahanan sa langit, hindi nasisira,
isang tahanang ginawa ng Diyos,
hindi ng tao.

Ang Salita ng Diyos!

B – Salamat sa Diyos!

Aleluya
Jn 12:31b-32
B – Aleluya! Aleluya!
Si Kristo ay itinampok,
sa kanya tayo dumulog;
kasamaan ay natapos.
Aleluya! Aleluya!
Mabuting Balita Mc 3:20-35
Ang pagpapalayas ni Hesus
ng mga demonyo at ang pagsisikap niyang tugunan ang mga
pangangailangan ng mga tao
kung minsan ay nabibigyan ng
maling kahulugan hindi lamang
ng mga pinunong panrelihiyon,
kundi maging ng mga kasapi ng
kanyang pamilya.
Sa Ebanghelyo ngayon, itinaon ni Hesus ang pagdating ng
kanyang ina at ilang kamag-anak
upang sabihin sa kanyang mga
tagapakinig (maging sa atin) na

sinumang tumupad ng kalooban
ng Diyos ay kabilang sa kanyang
pamilya.
P – Ang Mabuting Balita ng Panginoon ayon kay San Marcos
B – Papuri sa iyo, Panginoon!
Noong panahong iyon, pag-uwi
ni Hesus, kasama ang kanyang mga
alagad, muling nagkatipon ang
napakaraming tao, anupat hindi
man lamang makuhang kumain ni
Hesus at ng kanyang mga alagad.
Nang mabalitaan ito ng kanyang mga
kasambahay, silaÊy pumaroon upang
kaunin siya, sapagkat ang sabi ng
mga tao, „Nasisiraan siya ng bait!‰
Sinabi naman ng mga eskribang
dumating mula sa Jerusalem, „Inaalihan siya ni Beelzebul, ang prinsipe
ng mga demonyo. Ito ang nagbigay sa
kanya ng kapangyarihang magpalayas
ng mga demonyo!‰ KayaÊt pinalapit
ni Hesus ang mga tao at sinabi sa
kanila ang ilang talinghaga: „Paano
mangyayaring palayasin ni Satanas
si Satanas? Kapag naglaban-laban
ang nasasakupan ng isang kaharian, hindi mananatili ang kahariang
iyon. At kapag naglaban-laban ang
magkakasambahay, hindi mananatili
ang sambahayang iyon. Gayon din
naman, kapag naghimagsik si Satanas
laban sa kanyang sarili at naglabanlaban ang kanyang nasasakupan,
hindi magtatagal at darating ang
kanyang wakas.
„Walang makapapasok sa
bahay ng isang taong malakas at
makaaagaw ng kanyang ari-arian,
malibang gapusin muna niya ang
taong iyon. Saka pa lamang niya
malolooban ang bahay na iyon.
„Tandaan ninyo ito: maaaring
ipatawad sa mga tao ang lahat
ng kasalanan at panlalait nila sa
Diyos, ngunit ang sinumang lumait
sa Espiritu Santo ay hindi mapapatawad. Ang kanyang kasalanan ay
hindi mapapawi kailanman.‰ Sinabi
ito ni Hesus sapagkat ang sabi ng
ilan, „Inaalihan siya ng masamang
espiritu.‰
Dumating ang ina at mga kapatid
ni Hesus. SilaÊy nasa labas ng bahay
at ipinatawag siya. Noon namaÊy
maraming taong nakaupo sa palibot
ni Hesus, at may nagsabi sa kanya,
„Nariyan po sa labas ang inyong
ina at mga kapatid; ipinatatawag
kayo.‰ „Sino ang aking ina at mga
kapatid?‰ ani Hesus. Tumingin siya
sa mga nakaupo sa palibot niya at
nagwika: „Ito ang aking ina at mga

kapatid! Sapagkat ang sinumang
tumatalima sa kalooban ng Diyos,
ay siya kong ina at mga kapatid.‰

Nawa mapagtanto nila ang kamaliang nagawa, magsisi at magbago.
Manalangin tayo!
B.

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

* Para sa mga pamilya at komunidad na dumaranas ng matinding
pagsubok: Nawa patuloy silang
magtiwala sa Diyos, ayon sa turo ni
San Pablo. Manalangin tayo! B.
* Para sa sarili nating pamilya:
Nawa ipagpatuloy natin ang pagsunod sa kalooban ng Diyos, tulad
ni Hesus at ni Mariang Kabanalbanalan. Manalangin tayo! B.
* Tahimik nating ipanalangin
ang ating mga pansariling kahilingan. (Tumigil saglit.)
Manalangin tayo!
B.
P –Amang nasa langit, salamat
at ginawa Mo kaming kasapi
ng Iyong pamilya sa lupa, mga
kapatid ni Hesus na aming Tagapagligtas. Panatilihin Mo kaming
tapat sa Iyo, inuuna ang pagdating
ng Iyong Kaharian, kung saan Ka
nabubuhay at naghahari magpakailanman.
B –Amen!

Homiliya
Sumasampalataya
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 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
P –Mga kapatid, bilang mga
kasapi ng espirituwal na pamilya
ni Hesus dito sa lupa, idulog natin
sa Diyos ang mga kahilingang
malapit sa ating puso. Puno ng
pananalig sa mahabaging pagmamahal ng Diyos, manalangin tayo:
B –Ama ng Kapatid naming si
Hesus, dinggin Mo kami!

* Para sa Simbahan, ang pamilya
ng mga naniniwala: Nawa buong
tapang niyang ipahayag at tupdin
ang kalooban ng Diyos. Manalangin tayo!
B.
* Para sa Santo Papa at lahat ng
pinunong relihiyoso: Nawa lagi
nilang akayin lahat ng mananampalataya sa pagtupad ng kalooban
ng Diyos, sa kabila ng lahat ng
tukso. Manalangin tayo!
B.
* Para sa mga napasunod ng
demonyong suwayin ang Diyos:

P – Manalangin kayo . . .
B – Tanggapin nawa ng Panginoon 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, tunghayan mo at kalugdan ang paglilingkod na aming ginagampanan
upang ang aming inihahain ay
iyong marapatin at ang aming
pag-ibig ay iyong pag-alabin
sa pamamagitan ni Hesukristo
kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan.
B – Amen!

Prepasyo VI
P – Ama naming makapangyarihan, tunay ngang marapat na ikaw
ay aming pasalamatan.
Nasa iyo ang aming buhay,
pagkilos at pag-iral. Sa pamumuhay namin araw-araw tinatamasa
namin ang iyong pagmamahal.
Sa pag-ibig mong ipinunla sa
sangkatauhan ang Espiritu Santo’y
unang aning bigay ng Anak mong
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naglagak sa amin ng katiyakang
nakalaang mabuhay kami sa piling
mo kailanman.
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 . . .

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

Panalangin Pagkapakinabang
P – Ama naming mapagmahal,
ang pagganap sa iyong pagbibigay-kagalingan ay pumawi
nawa sa aming mga nagawang
pagsuway at magdulot nawa ng
iyong mga kinalulugdan sa pamamagitan ni Hesukristo kasama ng
Espiritu Santo magpasawalang
hanggan.
B – Amen!

P – Sumainyo ang Panginoon.
B – At sumaiyo rin!
B – Ama namin . . .

P – Hinihiling namin . . .
B – Sapagkat iyo ang kaharian at
ang kapangyarihan at ang kapurihan magpakailanman! Amen!

Paanyaya sa Kapayapaan

P – Magsiyuko para sa pagpapala
ng Diyos at malakas na tumugon ng, “Amen!” pagkatapos
ng bawat panalangin. (Tumigil
saglit.)
Nawa magkaroon kayo ng
karunungan at lakas ng loob na

tanggihan ang mga panunukso
ng demonyo at tupdin ang
banal na kalooban ng Diyos!
B – Amen!
P – Nawa lagi ninyong alalahanin
ang malaking gantimpalang
inilaan ng Panginoon para sa
mga matiyagang gumagawa
ng kabutihan!
B–Amen!
P – Nawa ipagpatuloy ninyo ang
mabuting pagkilos upang
maging inspirasyon sa lahat
ng mga kasapi ng ating mga
komunidad!
B – Amen!
P – Pagpalain nawa kayo ng
makapangyarihang Diyos:
Ama, Anak, at Espiritu Santo.
B – Amen!
P – Humayo kayo sa kapayapaan,
upang mahalin at paglingkuran
ang Panginoon sa inyong
buhay!
B – Salamat sa Diyos!

Paghahati-hati sa Tinapay
B – Kordero ng Diyos na nag-aalis
ng mga kasalanan ng sanlibutan,
maawa ka sa amin. (2x)
Kordero ng Diyos na nag-aalis
ng mga kasalanan ng sanlibutan, ipagkaloob mo sa amin ang
kapayapaan.

Paanyaya sa Pakikinabang
P – Ito ang Panginoong Hesus,
ang banal na tagapaghasik ng
buto ng Kaharian at ang lubos
na katuparan ng kanyang mga
kakayahan. Siya ang Kordero
ng Diyos na nag-aalis ng mga
kasalanan ng mundo. Mapalad
ang tinawag sa Piging ng Kaharian!
B – Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo
ngunit sa isang salita mo lamang
ay gagaling na ako.

Antipona ng Pakikinabang

(Ipahahayag lamang kung walang
awiting nakahanda.)

Batong hindi matitibag ang
DÊyos na Tagapagligtas. SÊyaÊy aking Tagapag-ingat, Tagapagtanggol
kong tapat, maaasahang Kalasag.
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