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Taon K

Kaisa ni Hesus para sa
Makagagaling at Makababago sa Mundo

L

ahat tayo ay nangangarap ng bago’t magandang mundo – isang
mundo na nailalarawan sa pamamagitan ng katarungan, kaayusan,
at pagkakaisa. Lahat ay nangangarap at nananalangin para sa isang
mundo kung saan pinahahalagahan at sinusuportahan ng mga tao ang
isa’t isa bilang magkakapatid, at kung saan ang lahat ay handang ibahagi
hindi lamang ang kagalakan kundi pati na rin ang pasakit ng iba.
Ito rin ang pangarap ng Diyos. Magkakatotoo lamang ang gayong
panaginip kung tayo ay buong pusong makikipagtulungan kay Hesus sa
pamamagitan ng pagsasabuhay ng Kanyang utos na nagbibigay-buhay
na PAG-IBIG. Ito ang nag-iisang “pormula” na makapagpapagaling at
makapagpapabago sa ating may sakit at bulok na mundo. Nawa’y ito ang
layunin kung saan tayo nag-aalay ng Eukaristikong sakripisyo habang
tayo ay nagtitipon bilang pamilya ng Diyos upang pagtibayin ang ating
pangako na magmamahalan sa isa’t isa gaya ng pagmamahal sa atin ni
Kristo.

Pambungad

(Ipahahayag lamang kung walang
awiting nakahanda.)
Bagong awit ay ialay sa ating
Poong Maykapal. Tanang bansaÊy
nakinabang sa kanyang kapangyarihan. Aleluya, sÊyaÊy idangal!

Pagbati
P – Pagpalain ang Diyos na nagpabago sa lahat sa muling pagkabuhay ng Kanyang Anak. Ang
Kanyang biyaya at kapayapaan
ay sumainyong lahat.
B – At sumaiyo rin!
Pagsisisi
P–Sa paghahanda para sa pagdiriwang ng mga Banal na Misteryo,
alalahanin natin ang ating mga
kasalanan at ang pinsala ng mga
ito sa atin at sa ating kapwa.
(Manahimik sandali.)

P –Panginoong Hesus, pinagbilinan mo ang iyong mga disipulo na magmahalan, ngunit
nabigo kaming mamuhay ayon
sa iyong utos. Panginoon,
kaawaan mo kami!
B – Panginoon, kaawaan mo kami!
P – Panginoong Hesus, itinuro mo
sa iyong mga disipulo na ang
pag-ibig sa magkakapatid ay
dapat na aming natatanging
tanda, ngunit madalas naming
sinasaktan ang aming kapwa,
Kristo, kaawaan mo kami!
B – Kristo, kaawaan mo kami!
P – Panginoong Hesus, ang pagibig sa ating kapwa ang magiging mapagpasyang suliranin sa
Huling Paghuhukom, ngunit
madalas naming hindi pinansin
ang iyong paalala. 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
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Panalanging Pambungad
P–Ama naming makapangyarihan, kaming mga tinubos ay
tunghayan mo ngayon sa iyong
kagandahang-loob upang sa
pagsampalataya sa Anak mong
si Kristo, makamtan ang kalayaan
at pamana sa piling mo sa pamamagitan niya kasama ng Espiritu
Santo magpasawalang hanggan.
B – Amen!

Unang Pagbasa Gw 14:21-27
Sa pagtatapos nina Pablo at
Bernabe sa kanilang misyonerong
paglalakbay, bumuo sila ng mga
pamayanan ng mga mananampalataya at humirang ng mga
mamumuno sa mga ito para sa
kanilang maayos na paglago.
L – Pagpapahayag mula sa mga
Gawa ng mga Apostol
Noong mga araw na iyon, nagbalik sina Pablo at Bernabe sa Listra,
sa Iconio, at sa Antioquia ng Pisidia.
Pinatatag nila ang kalooban ng mga
alagad at pinagpayuhan na manatiling
tapat sa pananampalataya. „Magdaranas muna tayo ng maraming
kapighatian bago makapasok sa
kaharian ng Diyos,‰ turo nila sa kanila.
Sa bawat Simbahan, humirang
sila ng matatandang mamamahala, at
matapos manalangin at mag-ayuno,
ang mga itoÊy itinagubilin nila sa Panginoon na kanilang pinananaligan.
Tinahak nila ang Pisidia, at
nakarating ng Panfilia. Ipinangaral
nila sa Perga ang salita ng Diyos, at
pagkatapos ay bumaba sila sa Atalia.
Mula roon, naglayag silang pabalik
sa Antioquia. Dito sila nagsimula ng
gawaing ginanap nila matapos silang
itagubilin sa pagkakalinga ng Diyos.
Pagdating doon, tinipon nila
ang mga kaanib ng Simbahan at
isinalaysay ang lahat ng ginawa
ng Diyos sa pamamagitan nila, at
kung paanong binuksan niya ang
daan upang makapanampalataya
ang mga Hentil.
Ang Salita ng Diyos!
B – Salamat sa Diyos!
Salmong Tugunan
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B –Diyos ko at aking Hari, pupurihin kitang lagi!
R. M. Velez
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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!

a-king Ha---ri,
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pupu-----ri--hin kitang la----gi!

* Ang Panginoong DÊyos ay puspos ng pag-ibig at lipos ng habag,
banayad magalit, ang pag-ibig niyaÊy
hindi kumukupas. Siya ay mabuti at
kahit kaninoÊy hindi nagtatangi; sa
kanyang nilikha, ang pagtingin niya
ay mamamalagi.
B.
* Magpupuring lahat sa iyo, O
Poon, ang iyong nilalang; lahat
mong nilikha ay pupurihin kaÊt pasasalamatan. Babanggitin nilang
tunay na dakila ang Âyong kaharian,
at ibabalitang tunay kang dakilaÊt
makapangyarihan.
B.
* Dakila mong gawaÊy upang matalastas ng lahat ng tao, mababatid
nila ang kadakilaan ng paghahari
mo. Ang paghahari moÊy sadyang
walang hanggan, hindi magbabago.
B.

Ikalawang Pagbasa Pah 21:15a
Magiging palatandaan ng
katuparan ng plano ng Diyos
ang ganap na pakikiisa sa Diyos,
pagkapawi ng mga pagdurusa,
at magandang pagbabagong
bunga ng Kanyang talino, katarungan, at pagmamahal.
L – Pagpapahayag mula sa Aklat
ng Pahayag
Akong si Juan ay nakakita ng
isang bagong langit at isang bagong
lupa.Wala na ang dating langit at lupa;
wala na rin ang dagat. At nakita ko
ang Banal na Lunsod, ang bagong
Jerusalem, bumababang galing
sa langit buhat sa Diyos, gaya ng
babaing ikakasal, gayak na gayak
sa pagsalubong sa lalaking mapapangasawa niya.
Narinig ko ang isang malakas na
tinig mula sa trono, „Ngayon, ang
tahanan ng Diyos ay nasa piling
na ng mga tao! Mananahan siyang
kasama nila, at silaÊy magiging
bayan niya. Makakapiling nila nang
palagian ang Diyos at siya ang magiging Diyos nila. At papahirin niya
ang kanilang mga luha. Wala nang

kamatayan, dalamhati, pag-iyak,
at sakit sapagkat lumipas na ang
dating mga bagay.‰
Pagkatapos ay sinabi ng nakaupo
sa trono, „Ngayon, binabago ko ang
lahat ng bagay!‰

Ang Salita ng Diyos!

B – Salamat sa Diyos!

Aleluya
Jn 13:34
B – Aleluya! Aleluya!
Bagong utos, ani Kristo,
mag-ibigan sana kayo
katulad ng pag-ibig ko.
Aleluya! Aleluya!
Mabuting Balita Jn 13:31-33.
34-35
Ilang oras bago niya inialay
ang sarili sa Krus, mahigpit na
itinagubilin ni Hesus sa kanyang
mga disipulong magmahalang
tulad ng pag-ibig niya sa kanila.
P – Ang Mabuting Balita ng Panginoon ayon kay San Juan
B – Papuri sa iyo, Panginoon!
Pagkaalis ni Judas mula sa Huling
Hapunan, sinabi ni Hesus, „NgayoÊy
mahahayag na ang karangalan ng
Anak ng Tao; at mahahayag din ang
karangalan ng Diyos sa pamamagitan
niya. At kung mahayag na ang karangalan ng Diyos, ang Diyos naman
ang maghahayag ng karangalan ng
Anak, at gagawin niya ito agad.
Mga anak, kaunting panahon na
lamang ninyo akong makakasama.
Isang bagong utos ang ibinibigay
ko sa inyo: Mag-ibigan kayo! Kung
paanong inibig ko kayo, gayon din
naman, mag-ibigan kayo. Kung kayoÊy
mag-ibigan, makikilala ng lahat na
kayoÊy mga alagad ko.‰
Ang Mabuting Balita ng Panginoon!
B – Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo!

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 – Ang tapat at isinasabuhay na
pag-ibig sa kapwa ang siyang
marapat maging tatak ng ating
mga pamayanan at ng bawat isa
sa atin. Sapagkat ito’y hindi madaling gawin, buong tiwala nating
hilingin ang tulong ng Panginoon.
Manalangin tayo:
B –Panginoon, turuan mo kaming
magmahal!

* Nawa patuloy na itaguyod
ng Simbahan ang pagmamahal
ni Kristo sa lahat ng mga pagpapahalaga. Manalangin tayo! B.
* Nawa mabigyang-inspirasyon
tayo ng Santo Papa at ng lahat
ng pinuno ng Simbahan na isang
buhay na naaayon kay Kristo.
Manalangin tayo!
B.
* Nawa ang ating mga pamayanang Kristiyano ay maaaring
umangat sa mga nangingibabaw
na saloobin ng kawalang-interes,
pagkamakasarili, at paghihiganti.
Manalangin tayo!
B.
* Nawa mapatawad natin ang
mga nagkasala sa atin at huwag
magtanim ng sama ng loob at
paghihiganti,. Manalangin tayo!
B.
* Nawa’y hindi tayo magkulang
sa pagpapakita ng mapagmahal na
pagmamalasakit sa ating kapwa,
lalo na sa mga maysakit, mahihirap, at mga nasa laylayan ng
lipunan. Manalangin tayo! B.
* Tahimik nating idalangin ang
mga sariling kahilingan. (Tumigil
sandali.)
Manalangin tayo!
B.
P –Panginoong Hesukristo, gawin
mo kaming maawain, bukas-

palad, at mapagpatawad, at sa
gayo’y tumulad sa iyong isinilang, nabuhay, at namatay dahil
sa pag-ibig sa amin, at ngayon ay
patuloy na nagmamahal at nagmamalasakit magpakailanman.
B–Amen!

kami’y nagbubunyi sa iyong
kadakilaan:
B – Santo, santo, santo 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!

Pagbubunyi
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, sa paghahain ng banal na pagpapalitan
ng iyong mga kaloob at ng aming
alay kami’y pinapagsasalo mo sa
iyong buhay na namumukod-tangi
at walang kapantay. Ipagkaloob
mong ang aming pakikinabang
sa iyong pakikisamang aming
maaasahan ay siya ring umiral
sa aming pamumuhay araw-araw
sa pamamagitan ni Hesukristo
kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan.
B – Amen!

Prepasyo ng Pagkabuhay II
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 pasalamatan!

P –Ama naming makapangyarihan, tunay ngang marapat na ikaw
ay aming pasalamatan ngayong
ipinagdiriwang ang paghahain ng
Mesiyas, ang maamong tupa na
tumubos sa aming lahat.
Sa paghahain ng sariling buhay at sa pagkabuhay ng Anak
mong mahal, nabuksang ganap
ang iyong tahanan at kaming
pinaghaharian mo’y naging
kasambahay. Sa pagkamatay niya
sa krus, nalupig ang kamatayan.
Sa kanyang pagkabuhay, naging
buhay siya ng tanan.
Kaya kaisa ng mga anghel na
nagsisiawit ng papuri sa iyo nang
walang humpay sa kalangitan,

B – Sa krus mo’t pagkabuhay kami’y natubos mong tunay, Poong
Hesus naming mahal, iligtas mo
kaming tanan ngayon at magpakailanman.

B – Ama namin . . .

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

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

Paanyaya sa Pakikinabang
P – Ito ang Kordero ng Diyos na
nag-aalis ng mga kasalanan ng
sanlibutan. Mapalad ang mga
inaanyayahan sa kanyang piging.
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.)

Ako ang puno ng ubas, kayoÊy
aking sangang lahat. Ang manatiling matapat, magbubunga nang
marapat. Aleluya sa Mesiyas!

Panalangin Pagkapakinabang
P – Ama naming mapagmahal,
manatili kang kapiling ng iyong
sambayanan na ngayo’y pinapakinabang mo sa iyong sariling
buhay, at gawin mong kami’y
pasulong na makahakbang mula
sa dati naming pagkamakasalanan
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patungo sa pagbabagong nagdudulot ng iyong kabutihan sa pamamagitan ni Hesukristo kasama ng
Espiritu Santo magpasawalang
hanggan.
B – Amen!

P – Sumainyo ang Panginoon.
B – At sumaiyo rin!
P – Magsiyuko at ipanalangin ang

pagpapala ng Diyos. (Manahimik sandali.)
– Nawa’y bigyan ka ng Panginoon ng moral na lakas upang
mahalin ang iyong kapwa kahit
na mahirap.
B – Amen!
P –Nawa’y maging mapagkakatiwalaang guro kayo ng
pagmamahalang magkakapatid
sa salita at gawa.
B – Amen!
P – Nawa’y ang iyong pakikilahok

sa lipunan ay mag-ambag sa
paglikha ng isang sibilisasyon
ng buhay at pag-ibig.
B – Amen!
P – Pagpalain kayo ng makapangyarihang Diyos: Ama at Anak
at Espiritu Santo.
B – Amen!
P –Humayo kayo sa kapayapaan
upang mahalin at paglingkuran
ang Panginoon.
B – Salamat sa Diyos!

BAGONG MUNDONG ITINATAG SA PAG-IBIG
Jess P. Balon • Isinalin sa Filipino ni Cecilia G. Valmonte, EdD

T

ayong mga Kristiyano ay may sukat panabikan:
ang tunay na “bagong daigdig.” Ito’y tinatampukan ng ganap na kaligayahan, kawalan ng ano
mang pagdurusa, at mapagligtas na presensiya
ng Diyos. (Sangguniin ang Ikalawang Pagbasa
ngayon, lalo na tt. 3-4.)
Ang gayong mundo’y ibang-iba sa mundo natin
ngayon; hindi ito likha ng talino’t galing ng tao.
Sa ganang sarili natin, wala tayong kakayahang
lumikha ng sarili nating langit. Ni hindi natin kaya
itong maisip pagkat di natin alam kung ano nga ba
talaga ang makasisiya sa atin.
Ang pinapangarap nating “bagong mundo” ay
ang paglikha ng pag-ibig ng Diyos para sa atin.
Siya lamang ang makapagpapatupad sa planong
ito.
Gayunman, ang gayong bagong mundo at
bagong Jerusalem ay hindi lamang magiging
isang mahalagang kaloob na walang pagtatanging
ipinamahagi sa lahat, pati na rin sa mga patuloy na
tumatanggi sa Diyos. Iginagalang Niya ang ating
kalayaan at pinahahalagahan Niya ang ating pakikipagtulungan. Sa katunayan, patuloy Niya itong
hinihiling. Nais Niyang magsikap tayo, habang sa
Kanya naman ang pagpaplano, paghahanda ng
mga gagamitin sa pagtatatag ng “mundong” matatawag nating tahanan. Sa gayon, ang mundong
walang luha, pagdadalamhati, at kamatayan . . . ay
magiging di lamang biyaya ng Diyos, kundi bunga
na rin ng luha, sakit, at kamatayan . . . na tinitiis
natin nang may pag-ibig sa mundong ito.
Ang bungang pangwakas ay matutulad sa
isang magandang pamumulaklak ng isang maliit
at maitim na binhi ng ating buhay sa mundo. Ang
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lakas na ikinapagbubunga ng ating hamak na
pagsisikap ay ang ating maka-Kristong pag-ibig,
ang pag-ibig sa Diyos at sa kapwa na itinuro ni
Hesus sa kanyang mga disipulo sa pamamagitan
ng kanyang halimbawa, higit kaysa salita.
Ang pag-ibig na tulad ng kay Hesus para
sa kanyang mga disipulo ang tanging balidong
“pasaporte” para tayo makapasok sa “bagong Jerusalem,” ang tunay nating bayang tinubuan. Kung
wala nitong maka-Kristong pag-ibig, tayo’y magiging ganap na estranghero sa Kaharian ng Diyos.
Saka lang tayo mapapalagay at makalalasap ng
bunga ng pinakamaliit mang pag-ibig na gaya ng
kay Hesus, “ang Guro ng pag-ibig.”
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