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MAAARING AWIT SA PAGTITIPON
Pagmamahal sa Panginoón | E. Hontiveros SJ
Panginoón ay Darating, Ang
PANGINOÓN, KAAWAÁN MO KAMÍ.

LITÚRHIYA NG SALITÂ
UNANG PAGBASA............................................................................................. Jeremias 23:5-8
Pagpapahayag mula sa Aklat ni Propeta Jeremias
“Nalalapit na ang araw,” sabi ng Panginoón,
“na pasisibulin ko mula sa lahi ni David ang isang sangang matuwid,
isang hari na buong karunungang maghahari.
Paiiralin niyá sa buong lupain ang batas at katarungan.
Magiging matiwasay ang Juda sa panahon ng kaniyáng pamamahala,
at ang Israel ay mapayapang mamumuhay.
Ito ang pangalang itatawag sa kaniyá:
‘Ang Panginoón ay Matuwid.’ ”
Sinasabi ng Panginoón,
“Darating nga ang panahon na ang mga tao’y di na manunumpa nang ganito:
‘Nariya’t buhay ang Panginoóng nagpalaya sa Israel mula sa Egipto.’
Sa halip, sasabihin nila,
‘Saksi ko ang Panginoón na nagpalaya sa mga Israelita
mula sa lupain sa hilaga at sa lahát ng lupaing pinagtapunan ko sa kanila.
Babalik silá sa sariling lupa at doon muling mamumuhay.’ ”
TUGÓN SA SALMO
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SALMO: Awit 072:1-2, 12-13, 18-19
Turuan mo yaong haring humatol ng katuwiran,
sa taglay mong katarungan, O Diyós, siyá’y bahaginan;
upang siyá’y maging tapat mamahala sa’yong bayan,
at pati sa mahihirap maging tapat siyáng tunay.
Kaniyá namang ililigtas ang sinumang tumatawag,
lalo yaong nalimot nang mga taong mahihirap;
sa ganitong mga tao siyá’y lubhang nahahabag;
sa kanila tumutulong, upang silá ay maligtas.
Ang Poong Diyós ng Israel, purihin ng taong madla;
ang kahanga-hangang bagay tanging siyá ang may gawa.
Ang dakilang ngalan niyá ay purihin kailanman,
at siyá ay dakilain nitong buong sanlibutan! Amen! Amen!
MABUTING BALITÀ................................................ Mabuting Balita ayon kay San Mateo 1:18-25
Ang Mabuting Balita ng Panginoón ayon kay San Mateo
Ganito ang pagkapanganak kay Hesukristo.
Si Maria na kaniyáng ina at si Jose ay nakatakda nang pakasal.
Ngunit bago silá nakasal,
si Maria’y natagpuang nagdadalang-tao.
Ito’y sa pamamagitan ng Espiritu Santo.
Isang taong matuwid itong si Jose
na kaniyáng magiging asawa,
ngunit ayaw niyáng mapahiya si Maria,
kaya ipinasiyá niyáng hiwalayan ito nang lihim.
Samantalang iniisip ni Jose ito,
napakita sa kaniyá sa panaginip ang isang anghel ng Panginoón.
Sabi nito sa kaniyá,
“Jose, anak ni David,
huwag kang matakót na tuluyang pakasalan si Maria,
sapagkat siyá’y naglihi sa pamamagitan ng Espiritu Santo.
Manganganak siyá ng isang lalaki
at ito’y pangangalanan mong Hesús,
sapagkat siyá ang magliligtas sa kaniyáng bayan sa kanilang mga kasalanan."
Nangyari ang lahát ng ito
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upang matupad ang sinabi ng Panginoón sa pamamagitan ng propeta:
“Maglilihi ang isang dalaga at manganganak ng isang lalaki,
at tatawagin itong Emmanuel,”
ang kahuluga’y “Kasama natin ang Diyós."
Nang magising si Jose,
sinunod niyá ang utos ng anghel ng Panginoón;
pinakasalan niyá si Maria.
Ngunit hindi ginalaw ni Jose si Maria
hanggang sa maipanganak nito ang isang sanggol na lalaki
na pinanganlan nga niyáng Hesús.
PAMBUNGAD SA MABUTING BALITÀ
O namumuno ng Israel, nagbigay-utos sa amin, halina't kami'y sagipin.

HOMILYA
PAGPAPAHAYÁG NG PANANÁMPALATAYÀ
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PANALANGIN NG BAYAN
. . a. Para sa Simbahan, ang Bayan ng Diyós
. . b. Para sa mga Kinaúukulan
. . c. Para sa Nangángailangan, Naghihirap, Maysakít at Yumao
. . d. Para sa mga Dumaló sa Misa Dito at Ngayón

LITÚRHIYÁ NG EUKARISTIYA
MAAARING AWIT SA PAG-AALAY
Halina, O Emanuel
Halina, Hesús, Aming Mananakóp | Danny Isidro SJ at Nemy Que SJ
SANTO, SANTO, SANTO

PAGBUBUNYÍNG PANG-ALAALA

DAKILANG AMEN
PANALANGIN NG PANGINOÓN
KORDERO NG DIYÓS

MAAARING AWIT SA PAKIKINABANG
Sa Amang Mahal Sumilang (Of the Father's Love Begotten)
Halina, D'yos Mesias (O Come, Divine Messiah)
MAAARING AWIT SA PAGHAYÒ
Halina, Hesús, Aming Mananakóp | Danny Isidro SJ at Nemy Que SJ
Sa mga sulat-tugtugin, ang « ng » ay isinusulat na « nang » at ang « mga » ay « manga ».
Palitán ang « Yahweh » ng « Poón »; ang « si Yahweh » ng « ang Poón ».
r
Nagpapasalamat sa mga mungkahing awitin
sa Lupon ukol sa Litúrhiya sa Tagalog.
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