
Nababalisa si Juan Bautista. 
Nasa piitan siya at alam 

niyang bilang na ang kanyang 
mga araw. Sa kanyang pag-iisip, 
muli niyang sinuri kung paano 
niya isinabuhay ang misyong 
inihabilin sa kanya. Alam niyang 
siya ay sinugo upang ihanda 
ang daan ng Panginoon (tgn. 
Mt 3:11). Dala ng kanyang 
pagkabalisa, isinugo niya ang 
kanyang mga tagasunod upang 
tanungin si Hesus: “Kayo ba 
ang ipinangakong paririto o 
maghihintay pa kami ng iba?”

Hindi tuwirang sumagot si 
Hesus. Sa halip, ipinaalala niya 
ang mga propesiyang isa-isang 
natupad sa kanilang paningin. 
Hinding-hindi maitatanggi ang 
mga palatandaan: muling nakakita 
ang mga bulag, nakalakad ang 
mga lumpo, gumaling ang mga 
ketongin, muling nakarinig ang 
mga bingi, muling nabuhay ang 
mga namatay, at ang Mabuting 
Balita ay ipinahayag sa mga aba 
at dukha (Unang Pagbasa; pati Is 
61:1-2). Ito ang mga tanda ng araw 
ng Manunubos, ang pagbuhos ng 
biyaya para sa sambayanan ng 
Diyos. Subalit ito rin ang nagdulot 
ng bagabag kay Juan Bautista. 
Umaasa siyang ang darating 
ay tunay na makapangyarihan 
na  s iyang  maghaha t id  ng 
paghuhusga (Mt 3:11-12). At 
hindi ito ang isinasalarawan 
ni Hesus. Marahan siya kung 
magpahayag, di nanghuhusga o 
nambabatikos. Pinapahayag niya 
ang salita, kanyang pinapanigan 
ang mga mahihina, tinutulungan 
niya ang mga tao upang suriin 
nila ang kanilang buhay at mga 
pagpapahalaga. Sa bandang 

Mga Gawa ng Mesiyas

huli, inaanyayahan ni Hesus 
ang lahat, kasama na rin si Juan 
Bautista, upang magpasiya: Ako 
ang inyong hinihintay bagamat 
taliwas sa inyong inaasahan. 
Mapalad silang tumatanggap sa 
akin sa kabila ng pagkabigong 
ito.

P a n a n a m p a l a t a y a  a n g 
sumusubok kay Juan Bautista at 
sa kanyang mga alagad. Unti-
unti niya silang inalalayan tungo 
sa pananampalatayang hindi 
dulot ng madaliang pagtanggap 
ng anumang nakikita kundi sa 
masusing pagtanggap sa higit 
na malalim na pagkakilala sa 
kanilang pananampalataya. Ayon 
kay Bargil Pixner, sa kanyang 
pagmumuni-muni tungkol sa 
hiwaga ng pagsasakatawang-
tao ng Diyos, “Ipinanganak 
bilang tunay na tao, natuto si 
Hesus sa mga karanasan, at sa 
pagdarasal, nakilala niya ang 
daang kanyang tatahakin. Paulit-
ulit niyang sinubukan ang sari-
saring daan. Sa pakikibahagi 
niya sa ating kalikasan bilang 
tao, naging magkatambal na 
ang banal niyang kalikasan sa 
kanyang katauhan. Ang pagsanib 
na ito ay natupad sa kanyang 

pagsasabuhay at narating ang 
karurukan at kabuuan  noong siya 
ay namatay at muling nabuhay.”

M a a a r i n g  t a n g g a p i n  o 
tanggihan ang hiwagang ito. Ano 
nga ba ang naging pasiya ni Juan 
Bautista? Hindi natin masasabi 
subalit ayon sa ibang Ebanghelyo, 
tinanggap at kinilala niya si Hesus 
bilang Mesiyas (Jn 3:27-30).

May kabal in tunaan ang 
katapusan ng Ebanghelyo natin 
ngayon. Ang pagkabalisa ni Juan 
Bautista tungkol sa katauhan ni 
Hesus ay tinatapatan ng pag-
amin ni Hesus sa ginampanan 
ni Juan Bautista sa kasaysayan 
ng pagliligtas sa tao: Siya ang 
pinakadakila sa mga propeta 
sapagkat siya ang naghanda 
ng daan para sa pagdating ng 
pinakahihintay na Mesiyas. 
Subalit ito ay halos itanggi 
niyang muli sa sumusunod 
na pangungusap: Sa bagong 
panahong dulot ng pagkasilang 
ng Mesiyas, may bagong talaan 
na ring susundan ang lahat ng 
bagay; bibigyan ng pansin silang 
isinilang sa kaharian ng langit 
kung kaya silang mga hamak 
ay kikilalaning higit pa kay Juan 
Bautista. 

Marami ang mababaligtad 
sa pagdating ni Hesus. Tayo ay 
kanyang natatagpuan at tayo 
ay nahaharap sa napakaraming 
katanungan. At kapagdaka’y 
nagiging maliwanag sa atin na 
nababago na ang ating katauhan. 
Siya ngang totoo, si Hesus ang 
tanda ng kabalintunaan (Lk 2:2-
34) kaya patuloy niya tayong 
hahamunin upang magpasiya. 

— Sr. Gemma Victorino, PDDM
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PASIMULA

Antipona sa Pagpasok [Fil 4:4-5]
(Basahin kung walang pambungad 
na awit)

Magalak nang palagian sa Poon 
nating marangal. Darating ang 
hinihintay, ating pinananabikan 
Panginoon nating mahal.

Pagbati
(Gawin dito ang tanda ng krus)

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

Paunang Salita
(Maaaring gamitin ang mga ito o 
kahalintulad na mga pahayag)

P - Ang Ikatlong Linggo ng 
A d b i y e n t o  a y  L i n g g o  n g 
“Gaudete” o Pagsasaya. Ang 
mga pagbasa ay nag-aanyaya sa 
sambayanan na salubungin ang 
Panginoon nang buong galak 
at kasiyahan. Sa Ebanghelyo, 
s inasab i  n i  Hesus  sa  mga 
sugong padala ni Juan Bautista 
na dumating na ang Mesiyas 
sapagkat “ang mabuting balita ay 
naihatid sa dukha.”

Pagsisisi

P - Mga kapatid, aminin natin ang 
ating mga kasalanan upang tayo’y 
maging marapat gumanap sa banal 
na pagdiriwang. (Tumahimik)

B - Inaamin ko sa maka pangya-
rihang Diyos at sa inyo, mga kapa-
tid, na lubha akong nagkasala 
(dadagok sa dibdib) sa isip, sa salita, 
sa gawa, at sa aking pagkukulang. 
Kaya isinasamo ko sa Mahal na 
Birheng Maria, sa lahat ng mga 
anghel at mga banal at sa inyo, 
mga kapatid, na ako’y ipanalangin 
sa Panginoong ating Diyos.

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

P - Panginoon, kaawaan mo kami.
B - Panginoon, kaawaan mo 
kami.
P - Kristo, kaawaan mo kami.
B - Kristo, kaawaan mo kami.

P - Panginoon, kaawaan mo kami.
B - Panginoon, kaawaan mo 
kami.

(Walang Gloria tuwing Adbiyento)

Panalanging Pambungad

P - Manalangin tayo. (Tumahimik)
Ama naming makapangyarihan, 

tunghayan mo ang pananabik ng 
iyong sambayanan sa Pasko ng 
Pagsilang ng Panginoon naming 
mahal. Pasapitin mo kami sa 
kagalakang dulot ng kanyang 
pagtubos at pasiglahin mo kami sa 
pagpapasalamat sa iyong kaloob 
sa pamamagitan niya kasama ng 
Espiritu Santo magpasawalang 
hanggan.
B - Amen.

 PAGPAPAHAYAG NG
   SALITA NG DIYOS 

Unang Pagbasa [Is 35:1-6a,10]
(Umupo)

Ang nagdurusang bayan ng 
Israel ay aawit sa kaliga yahan 
sa kanilang pagbabalik. Ito 
rin ang inaasahan nating mga 
Kristiyano sa muling pagdating 
ng Panginoong Hesus: susunduin 
niya tayo at ihahatid sa walang-
hanggang kaharian ng Ama.

Pagbasa mula sa aklat ni 
propeta Isaias

ANG ULILANG lupaing malaon 
nang tigang ay muling sasaya, 
mananariwa at mamumulaklak 
ang ilang. Ang dating ilang ay 
aawit sa tuwa, ito’y muling 
gaganda tulad ng mga Bundok 
ng Libano at mamumunga nang 
sagana, tulad ng Carmelo at 
Saron. Mamamasdan ng lahat ang 
kaningningan at kapangyarihan 
ng Panginoon. Inyong palakasin 
ang mahinang kamay, at patatagin 
ang mga tuhod na lupaypay, ito 
ang sabihin sa pinanghihinaan 
ng loob: “Huwag kang matakot, 
lakasan mo ang iyong loob, 
darating na ang Panginoong 
Diyos, at ililigtas ka sa mga 
kaaway.” Ang mga bulag ay 
makakikita, at makaririnig ang 
mga bingi; katulad ng usa, ang 
pilay ay lulundag, aawit sa galak 
ang mga pipi. Ang mga tinubos 
ng Panginoon ay babalik sa 
Jerusalem, masiglang umaawit 
ng pagpupuri. Paghaharian sila 
ng kaligayahan. Lungkot at 
dalamhati ay mapapalitan ng tuwa 
at galak magpakailanman.

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

Salmong Tugunan (Slm 145)

T - Halina, Panginoong D’yos, 
upang kami ay matubos.

1. Ang maaasahang lagi’y Pangi-
noon,/ panig sa naaapi, ang Diyos 
na hukom,/ may pagkaing handa, 
sa nangagugutom. (T)
2. Pinalaya niya ang mga nabihag;/ 
isinasauli, paningin ng bulag;/ 
lahat ng inapi ay itinataas,/ ang 
mga hinirang niya’y nililingap. 
(T)
3. Isinasanggalang ang mga 
dayuhang/ sa lupain nila’y doon 
tumatahan;/ tumutulong siya sa 
balo’t ulila,/ masamang balangkas 
pinipigil niya. (T)
4. Walang hanggang Hari, ang 
Diyos na Poon!/ Nabubuhay lagi 
ang Diyos mo, Sion! (T)

Ikalawang Pagbasa 
(Sant 5:7-10)

Pinapayuhan ni Santiago ang mga 
Kristiyano na manatiling tapat sa 
kanilang pananampalataya at 
mabuhay sa pag-ibig at kapa-
yapaan. Sa kabila ng mga pag-
hihirap sa buhay, tahimik ngu-
nit mabisang kumikilos ang 
Pangi noon. Hindi nalilingid sa 
Panginoon ang taong tapat.
Pagbasa mula sa sulat ni 
Apostol Santiago
KAYA NGA’T magtiyaga kayo, 
mga kapat id ,  hanggang sa 
pagdating ng Panginoon. Tingnan 
ninyo ang magsasaka. Buong 
tiyaga niyang hinihintay ang 
mahalagang bunga ng kanyang 
bukirin, at ang pagpatak ng una 
at huling ulan. Dapat din kayong 
magtiyaga. Tibayan ninyo ang 
inyong loob, sapagkat nalalapit 
na ang pagdating ng Panginoon.

Huwag kayong maghinana-
kitan, mga kapatid, upang hindi 
kayo hatulan ng Diyos, sapagkat 
malapit nang dumating ang 
Hukom. Mga kapatid, tularan 
ninyo ang mga propetang nag-



salita sa ngalan ng Panginoon. 
Buong tiyaga silang nagtiis ng 
kahirapan.
— Ang Salita ng Diyos.
B - Salamat sa Diyos.

Aleluya [Is 61:1] (Tumayo)

B - Aleluya! Aleluya! Espiritu 
ng Maykapal nasa akin upang 
hat’dan ang mga dukha ng aral. 
Aleluya! Aleluya!

Mabuting Balita (Mt 11:2-11)

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

NOONG panahong iyon: Nabali-
taan ni Juan Bautista, na noo’y nasa 
bilangguan, ang mga ginagawa 
ni Kristo. Kaya’t nagsugo si 
Juan ng kanyang mga alagad at 
ipinatanong sa kanya,“Kayo po 
ba ang ipinangakong paririto, o 
maghihintay pa kami ng iba?” 
Sumagot si Hesus, “Bumalik kayo 
kay Juan at sabihin sa kanya ang 
inyong narinig at nakita: naka-
kikita ang mga bulag, naka lalakad 
ang mga pilay, gumagaling ang 
mga ketongin, nakaririnig ang 
mga bingi, muling nabubuhay ang 
mga patay, at ipinangangaral sa 
mga dukha ang Mabuting Balita. 
Mapalad ang taong hindi nag-
aalinlangan sa akin!”

Pag-alis ng mga alagad ni 
Juan, nagsalita si Hesus sa mga 
tao tungkol kay Juan: “Bakit kayo 
lumabas sa ilang? Ano ang ibig 
ninyong makita? Isa bang tambo 
na inuugoy ng hangin? Ano nga 
ang ibig ninyong makita? Isang 
taong may maringal na kasuutan? 
Ang mga nagdaramit ng maringal 
ay nasa palasyo ng mga hari! Ano 
nga ba ang ibig ninyong makita? 
Isang propeta? Oo. At sinasabi 
ko sa inyo, higit pa sa propeta. 
Sapagkat si Juan ang tinutukoy 
ng Kasulatan: ‘Narito ang sugo 
ko na aking ipinadadalang 
mauuna sa iyo; ihahanda niya 
ang iyong daraanan.’ Sinasabi 
ko sa inyo: sa mga isinilang, 
wala pang lumilitaw na higit na 
dakila kay Juan Bautista; ngunit 
ang pinakaaba sa mga taong 
pinaghaharian ng Diyos ay dakila 
kaysa kanya.”
— Ang Mabuting Balita ng Pangi-
noon.
B - Pinupuri ka namin, Pangi-
noong Hesukristo.

Homiliya (Umupo)

Pagpahayag
ng Pananampalataya (Tumayo)

B - Sumasampalataya ako sa Diyos 
Amang makapangyarihan sa lahat, 
na may gawa ng langit at lupa.

Sumasampalataya ako kay 
Hesukris to ,  i i sang Anak ng 
Diyos, Panginoon nating lahat, 
nagkatawang-tao siya lalang 
ng Espiritu Santo, ipinanganak 
n i  S a n t a  M a r i a n g  B i r h e n . 
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 - Magalak tayo at magpasalamat 
sa Diyos na tapat sa atin. Patuloy 
tayong lumapit sa kanya at idulog 
natin ang mga minimithi ng ating 
bayan. Idalangin natin: 

T - Panginoon, dinggin mo ang 
aming panalangin. 

L - Para sa Santo Papa Francisco, 
mga obispo, mga pari, at mga 
relihiyoso: nawa sila’y maging 
mga  buháy  na  pa to too  sa 
kagalakan, kapayapaan, at pag-
asang nagmumula lamang sa 
Diyos. Manalangin tayo: (T)
L - Para sa mga namumuno sa 
pamahalaan: matularan nawa 
nila ang halimbawa ng payak, 
makatarungan, at matuwid na 
pamumuhay ni Juan Bautista. 
Manalangin tayo: (T)
L - Para sa mga nawawalan ng 
pag-asa dahil sa kahirapan at mga 
pagsubok ng buhay: maka tagpo 
nawa sila ng ginhawa at katu-
gunan sa kani lang mga panga-
nga ilangan sa tulong ng ibang tao.   
Mana langin tayo: (T)
L - Para sa ating bayang Pilipinas: 
nawa’y magkaisa at magtulungan 
ang lahat  ng mamamayang 
Pilipino para sa kapayapaan, 
katarungan, at kaunlaran ng ating 
bayan. Manalangin tayo: (T)

P - Ama naming Diyos, dinggin 
mo ang aming panalangin. Sa 
paghihintay namin sa iyong 
Anak, alisin mo ang aming mga 
pangamba at palitan mo ito ng 
kagalakan.

Hinihiling namin ito sa ngalan  
ni Kristong 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, ma-
ihain nawang lubos ang matapat 
naming paglilingkod sa pagganap 
sa itina tag ng iyong Anak at sa 
paki kinabang sa iyong pagtubos 
sa aming lahat sa pamamagitan 
niya kasama ng Espiritu Santo 
magpa sawalang hanggan.
B - Amen.

Unang Prepasyo sa Panahon ng 
Pagdating

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 Pangi-
noong 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.

Siya’y isinugo mo upang 
matupad ang iyong magandang 
balak para sa lahat. Hindi niya 
ikinahiyang mamuhay nang 
mahirap upang mapakisamahan 
niya kaming matapat. Siya’y 
naging hindi na iba sa amin upang 
maitampok niya kami sa iyong 
piling. Sa kanyang lan tarang 
muling pagdating ang pakikisama 
niya’y puspusang magniningning 
at ang pangako niyang kapana-
panabik ay ina asahan naming 
lubos na maka kamit.



 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... (Lumuhod)

Pagbubunyi (Tumayo)

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

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 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.
Pakikinabang
(Is 35:4)

Lakasan ang inyong loob, kayo 
ay huwag matakot. Dumarating 
ang Poong D’yos upang tayo 
ay matubos at sa kanya’y 
makadulog. 
Panalangin Pagkapakinabang 
(Tumayo)

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

ang pinagsaluhan namin ngayon 
sa ikapagpapatawad ng mga 
kasalanan ay magpagindapat 
nawang kami’y maging handa 
para sa Pasko ng Pagsilang ng 
iyong Anak na siyang nama-
magitan kasama ng Espiritu Santo 
magpa sawalang hanggan.
B - Amen.

PAGTATAPOS

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

Pagpapanalangin sa Sambayanan

P - Magsiyuko kayo samantalang 
iginagawad ang pagpapala. 
(Tumahimik)

Ama naming mapagpala, 
ipagtanggol mo at basbasan ang 
mga kaanib ng iyong angkan. 
Ipagkaloob mo ang kalusugan 
ng buong katauhan, ang walang 
pag-iimbot na pagmamahalan at 
ang walang maliw na katapatan 
sa  iyo  sa  pamamagi tan  n i 
Hesukristo kasama ng Espiritu 
Santo magpasawalang hanggan.
B - Amen.
P - At ang pagpapala ng maka-
pangyarihang Diyos, Ama at 
Anak (†) at Espiritu Santo ay 
manaog nawa at mamalagi sa inyo 
magpasawalang hanggan. 
B - Amen.

Pangwakas

P - Taglayin ninyo sa inyong pag-
alis ang kapayapaan ni Kristo.
B - Salamat sa Diyos.
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ISANG TINAPAY, ISANG PAMILYA

Katesismo para sa Taon ng Eukaristiya at Pamilya
 

Fr. James H. Kroeger, MM

Mga Hamon sa mga Pamilya Ngayon    
Sa ikalawang kabanata ng Amoris Laetitia (“Kagalakan ng Pag-ibig”), 
binibigyang-pansin ni Papa Francisco ang kasalukuyang kalagayan 
ng mga pamilya. Humahango siya ng konkretong mga datos mula sa 
dalawang Sinodo ng mga Obispo na ginanap sa Roma noong 2014 
at 2015. Pinagtutuunan ng pansin ng Papa ang mga “konkretong 
halimbawa” upang mapahusay ang tugong-pastoral ng Simbahan 
sapagkat naniniwala siyang “mahalaga ang kapakanan ng pamilya 
para sa kinabukasan ng mundo at ng Simbahan.”

Madaling makita na nahaharap sa maraming hamon ngayon 
ang mga pamilya: migrasyon, malalim na pagtanggi sa likas na 
pagkakaiba ng babae at lalaki, ang kultura ng “pagtatapon,” sa 
kaisipang kontra sa pagsilang at ang epekto ng biotechnology sa 
larangan ng pag-aanak, ang kakulangan sa tirahan at trabaho, 
ang pornograpiya at pang-aabuso sa mga menor de edad, ang 
pagbalewala sa mga maykapansanan, ang kakulangan ng paggalang 
sa mga matatanda, ang ligal na panggigipit sa buhay-pamilya, 
karahasan sa kababaihan, ang pagkalulong sa droga at iba pang 
mga adiksyon (bb. 39-56).

Sa pagharap at pagtugon sa mga hamong ito, sinasabi ni Papa 
Francisco sa Simbahan na suriing muli at mas maigi ang kanyang 
pamamaraang pastoral at laging “magbigay ng salita ng katotohanan 
at pag-asa” (b .57).
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