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MAAARING AWIT SA PAGTITIPON
Magpasalamat kayó sa Panginoón | Fruto Ramirez SJ
Bayan, Magsiawit na! | Arnel Aquino SJ
Panginoón ay Darating, Ang
PANGINOÓN, KAAWAÁN MO KAMÍ.

LITÚRHIYA NG SALITÂ
UNANG PAGBASA.................................................................................... Hukom 13:2-7, 24-25a
Pagpapahayag mula sa Aklat ng mga Hukom
Noong mga araw na iyon,
sa bayan ng Zora ay may isang lalaking Manoa ang pangalan,
kabilang salipi ni Dan.
Ang asawa niyá ay hindi magkaanak.
Minsan,
napakita sa babae ang anghel ng Panginoón,at sinabi,
“Hanggang ngayo’y wala kang anak.
Ngunit hindi magtatagal,maglilihi ka at manganganak.
Mula ngayon ay huwag kang iinom ng anumang uri ng alak
ni titikim ng anumang bawal na pagkain.
Kung maipanganak mo na siyá,
huwag mong papuputulan ng buhok
pagka’t mula pa sa kaniyáng pagsiláng ay itatalaga na siyá sa Diyós.
Siyá ang magsisimulang magligtas sa Israel mula sa mga Filisteo.”
Ang babae’y lumapit sa kaniyángasawa at kaniyáng sinabi,
“Napakitasa akin ang isang propeta ng Diyós,parang anghel.
Kinikilabutan akó!
Hindi ko tinanong kung tagasaan siyá
at hindi naman niyá sinabi kung sino siyá.
Huwag daw akóng iinom ng alak
ni titikim ng anumang bawal na pagkain
pagka’t ang sanggol naisisiláng ko’y itatalaga sa Diyós.”
Dumating ang araw at nangana kang asawa ni Manoa.
Lalaki ang sanggol at pinangalanan nilang Samson.
Lumaki ang bata na patuloy na pinagpapala ng Panginoón.
Ang Espiritung Panginoón ay lumukob kay Samson.
TUGÓN SA SALMO
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SALMO: Awit 071:3-4a, 5-6ab, 16-17
Ikaw nawa ang muog ko at ligtas na kakanlungan,
matatag na kublihan ko at matibay na sanggalang.
Sa lahát ng masasama, O Diyós,
akó’y ipaglaban.
Panginoón, sa iyo ko inilagak ang pag-asa,
maliit pang bata akó, sa iyo’y may tiwala na;
sa simula at mula pa wala akóng inasahang magiingat sa sarili,
kundi tanging ikaw lamang.
Pagkat ikaw, Panginoón, ay malakas at dakila,
ang taglay mong katangia’y ihahayag ko sa madla.
Sapul pa sa pagkabata akó’y iyong tinuruan,
hanggang ngayo’y sinasambit ang gawa mong hinangaan.
MABUTING BALITÀ.................................................. Mabuting Balita ayon kay San Lucas 1:5-25
Ang Mabuting Balita ng Panginoón ayon kay San Lucas
Noong si Herodes ang hari ng Judea,
may isang saserdote na ang ngala’y Zacarias,
sa pangkat ni Abias.
At mula rin sa lipi ni Aaron ang kaniyáng asawang si Elisabet.
Kapwa silá kalugud-lugod sa paningin ng Diyós,
namumuhay nang ayon sa mga utos at tuntuning mula sa Panginoón.
Wala siláng anak sapagkat baog siElisabet,
at silá’y matanda na.
Ang pangkat ni Zacarias ang nanunungkulan noon,
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at siyá’y naglilingkod sa harapan ng Diyós bilang saserdote.
Nang silá’y magsapalaran,
ayon sa kaugalian ng mga saserdote,
siyá ang nahirang na maghandog ng kamanyang.
Kaya’t pumasok siyá sa templo ng Panginoón
sa oras ng pagsusunog ng kamanyang,
samantalang nagkakatipon sa labas ang mga tao at nananalangin.
Walang anu-ano’y napakita sa kaniyá ang isang anghel ng Panginoón,
nakatayo sa gawing kanan ng dambanang sunugan ng kamanyang.
Nagulat si Zacarias at sinidlan ng matinding takót
nang makita ang anghel.
Ngunit sinabi nito sa kaniyá,
“Huwag kang matakót,
Zacarias! Dininig ng Diyósang panalangin mo.
Kayó ni Elisabet ay magkakaanak ng isang lalaki,
at Juan ang ipangangalan mo sa kaniyá.
Ikaw ay matutuwa at magigingmaligaya,
at marami ang magagalak sa kaniyáng pagsiláng
sapagkat siyá’ymagiging dakila sa paningin ng Panginoón.
Hindi siyá iinom ng alak
o anumang inuming nakalalasing.
Sa sinapupunan pa lamang ng kaniyáng ina,
mapupuspos na siyá ngEspiritu Santo.
Marami sa mga anak ng Israel ang panunumbalikin niyá
sa kanilang Panginoóng Diyós.
Mauuna siyá sa Panginoón,
taglay ang espiritu at kapangyarihan ni Elias,
upang pagkasunduin ang mga ama at ang mga anak,
at panumbalikin sa daan ng matuwid ang mga suwail.
Sa gayon,
ipaghahanda niyá ng isang bayan ang Panginoón.”
Sinabi ni Zacarias sa anghel,
“Paano ko po matitiyak na mangyayari ito?
Sapagkat akó’y napakatanda na at gayon din ang aking asawa.”
Sumagot ang anghel,
“Akó si Gabriel na naglilingkod sa harapan ng Diyós.
Sinugo akó
upang ihatid sa iyo ang mabuting balitang sinabi ko na sa iyo.
At ngayon,
mabibingi ka’t hindi makapagsasalita
hanggang sa araw na maganap ang mga bagay na ito,
sapagkat hindi ka naniwala sa mga sinabi ko
na matutupad pagdating ng takdang panahon.”
Samantala, naghihintay naman kay Zacarias ang mga tao.
Nagtaka silá kung bakit nagtagal siyá nang gayon sa loob ng templo.
Paglabas niyá ay hindi na siyá makapagsalita,
mga senyas na lamang ang ginagamit niyá;
kaya natanto nila na nakakita siyá ng pangitain.
At siyá’y nanatiling pipi.
Nang matapos ang panahon ng kaniyáng paglilingkod ay umuwi na siyá.
Hindi nga nagtagal at naglihi si Elisabet,
at hindi ito umalis ng bahay sa loob ng limang buwan.
“Ngayo’y nilingap akó ng Panginoón,” wika ni Elisabet.
“Ginawa niyá ito upang alisin ang aking kadustaan sa harapan ng mga tao!”
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PAMBUNGAD SA MABUTING BALITÀ
O sanga kang Ugat ni Jesse, taga-akay ng arami, halina't tubusin kami.

HOMILYA
PAGPAPAHAYÁG NG PANANÁMPALATAYÀ
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 | Rene Javellana SJ at E. Hontiveros SJ
Halina, Hesús, Aming Mananakóp | Danny Isidro SJ at Nemy Que SJ
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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
Magpasalamat kayó sa Panginoón | Fruto Ramirez 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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