
Hindi si San Jose ang unang 
nakilala sa Bibliya dahil 

sa kanyang mga panaginip. Sa 
Lumang Tipan may isa pang 
Jose—ikalabing-isa sa mga anak ng 
patriarkang si Jacob—na nakilala 
sa kanyang mga panaginip (tgn 
Gen 37, 39-41). Tulad ng ama ni 
Hesus, nagbago ang kapalaran 
ng Jose ng Lumang Tipan dahil 
sa panaginip. Ngunit kapansin-
pansin ang kawalan ng salita ng 
ama ni Hesus kung ihahambing 
natin ang kanyang reaksyon 
sa panaginip. Salungat ito sa 
pagbibigay-kahulugan na ginawa 
ng anak ni Israel sa kanyang 
mga panaginip at sa panaginip 
ng iba. At kung makikita natin 
ang pinatunguhan ng kanilang 
mga buhay, ang naunang Jose 
ay pinarangalan at binigyan ng 
kapangyarihan, samantalang ang 
lalaking ipinagkasundo kay Maria 
ay nang lumao’y naglaho na lang 
parang bula.

Sa limang beses na nabanggit 
ang salitang Griyego na onar 
(panaginip) sa Ebanghelyo ni San 
Mateo, apat dito ay patungkol kay 
San Jose. Sa una, na ating narinig 
ngayon sa pagbasa, hinihikayat 
siyang tanggapin si Maria bilang 
asawa kahit nagbubuntis ito 
ng hindi kanya. Masaklap ang 
lahat para kay San Jose kung 
pagbabatayan natin ang batas ni 
Moises: at tiyak na nababagabag 
siya sa mga pangyayari. Sa 
kanyang paghimbing habang 
nagbabalak siya na kumawala 
sa kaguluhang kinasasangkutan, 
nagpakita ang anghel sa isang 
panaginip, nagsasabing ang 
dinadala ni Maria ay “nilalang 
ng Espiritu Santo.” Para kay Jose 

Nananaginip na San Jose

ito nama’y sapat nang dahilan 
para tanggapin si Maria bilang 
kabiyak. Maliwanag din na hindi 
isang sleepwalker si San Jose: 
bumangon siya (1:24) upang 
sunduin si Maria. 

Hindi  natapos di to ang 
pananaginip ni Jose sa kalooban 
ng Diyos. Matapos isilang si 
Hesus, babalaan si Jose sa 
pamamagitan ng panaginip, at 
tatakas ang Banal na Mag-anak 
papuntang Egipto. Dito sasalamin 
muli ang Jose ng Lumang Tipan 
sa Jose ng Bago, sapagkat silang 
dalawa’y magpupunta ng Egipto 
sa bisa ng panaginip at banta ng 
pag-uusig. 

Balikan natin ang kanilang 
malak ing  ka ibahan:  kung 
tumugon si Jose ng Lumang Tipan 
sa mga panaginip sa pamamagitan 
ng salita at pagbibigay-kahulugan, 
tumugon naman si Jose ng Bagong 
Tipan sa kanyang mga panaginip 
sa pamamagitan ng tahimik na 
pagkilos. Ngunit mas matimbang 
ang pagtugon ni Jose na ama 
ni Hesus sapagkat pagkatao na 
mismo ni Hesus ang nagbibigay-
kahulugan ng mga panaginip ni 
Jose ng Bagong Tipan. Si Hesus 
bilang sanggol na mismo ang 
tanda at kahulugan ng pag-ibig 
ng Diyos, kung kaya’t ganoon 
na lang ang bilis ng pagtalima 

ni Joseng mula sa lipi ni David. 
Si Hesus ang kahulugan ng mga 
panaginip—at mga pangarap—ng 
bayang Israel. 

Sa ating panahon madalas 
tayong humingi ng mga tanda o 
signs na gagabay sa ating pagkilos. 
Ngunit higit pa sa signs ang 
ibinibigay sa atin ng Panginoon—
ibinigay niya ang kanyang sarili! 
Ano pa ba ang ating kakailanganin 
kung Diyos na mismo ang ating 
kakalingain? Dito natin makikita 
ang mahusay na halimbawa 
ni San Jose, na bagamat hindi 
nasunod ang kanyang mga 
pansariling balak para sa kanyang 
bagong pamilya, ay nanatiling 
tapat na lingkod ng Diyos. Bihira 
ang ganitong uri ng pagkatao sa 
ngayon; mas pinapahalagahan 
natin ang magpasikat sa lahat ng 
uri ng entablado, literal man o 
hindi. Nalimutan na natin paano 
magsilbi sa Diyos nang hindi 
napapansin, at sa halip ay nais 
natin ipamukha ang dunong natin 
sa pagbibigay-kahulugan sa ating 
mga haka-haka at pangarap.

Ngayong Pasko, nawa’y 
sariwain natin ang malaking 
sakripisyo ni San Jose, isang 
nakahanda  a t  t ah imik  na 
pagbibigay-buhay sa kanyang 
inampong Anak. Sa kanyang 
pagkakahimlay at pananaginip, 
pinili niyang maging saksi ng 
pagmamahal ng Diyos sa lahat. 
Sa kanyang paggising iniligtas 
niya ang asawa niyang nagda-
dalang-tao ng Tagapagligtas. 
Magpasalamat tayo kay Joseng 
nanaginip ng Diyos, at nangarap 
ng pagtaguyod ng kaligtasan.

— Ivan R. Olitoquit
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PASIMULA
Antipona sa Pagpasok [Is 45:8]
(Basahin kung walang pambungad 
na awit)

Pumatak na waring ulan mag
mula sa kalangitan, nawa’y 
umus bong din naman mula 
sa lupang tani man ang Manu
nubos ng tanan.

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  Tampok sa Ebanghelyo sa 
Linggong ito si Jose na tinawag 
ng Diyos upang bigyan ng 
matatag na tahanan at proteksiyon 
si Maria at ang Sanggol. Bagamat 
nasaktan si Jose noong unang 
malaman nito ang kalagayan ng 
kanyang kasintahan, tinanggap 
din niya ang kalooban ng Diyos 
pagkatapos ipaliwanag sa kanya 
ng anghel  ang mis teryong 
bumabalot sa paglilihi ni Maria.

Nawa’y maging bukas ang 
ating mga kalooban tulad nina 
Maria at Jose na naging mga 
instrumento ng Diyos sa kabila 
ng mga masalimuot na pangyayari 
sa ating buhay na kadalasa’y 
hinahanapan natin ng kahulugan 
at saysay.

Pagsisisi

P  Mga kapatid, tinipon tayo 
bilang mga kaanib ng angkan 
ng Diyos, kaya dumulog tayo 
s a  m a a w a i n g  P a n g i n o o n g 
n a g p a p a t a w a d  n g  l u b o s .  
(Tumahimik)

P  Sinugong tagapagpagaling 
sa mga nagsisisi, Panginoon, 
kaawaan mo kami. 
B  Panginoon, kaawaan mo kami.
P    Dumating na Tagapag-
anyayang mga makasalana’y 
magsisi, Kristo, kaawaan mo 
kami. 
B  Kristo, kaawaan mo kami.
P  Nakaluklok ka sa kanan ng 
Diyos Ama para ipamagitan kami.  
Panginoon, kaawaan mo kami.
B  Panginoon, kaawaan mo kami.
P  Kaawaan tayo ng makapang-
yarihang Diyos, patawarin tayo 

sa ating mga kasalanan, at patnu-
bayan tayo sa buhay na walang 
hanggan.
B  Amen.

(Ang Gloria ay aawitin o bibigkasin 
lamang sa pagdiriwang ng Simbang 
Gabi.)

Panalanging Pambungad

P  Manalangin tayo. (Tumahimik)
Ama naming makapangya-

rihan, kasihan mo kami ng iyong 
pag mamahal upang kaming 
nakabatid sa pagbabalita ng anghel 
tungkol sa pagkakatawang-tao ng 
Anak mo ay makapakinabang 
sa kanyang pagpapakasakit at 
pagkamatay sa krus sa pagsapit 
namin sa pagkabuhay niya sa 
langit sa pamamagitan niya 
kasama ng Espiritu Santo magpa-
sawalang hanggan.
B  Amen.

 PAGPAPAHAYAG NG
   SALITA NG DIYOS 

Unang Pagbasa [Is 7:10-14]
(Umupo)

Noong sumalakay ang mga 
hukbo mula sa hilaga, natakot 
at nagkagulo ang mga Israelita 
at pati ang pagdamay ng Diyos 
ay kanilang pinagdudahan. Sa 
pagkakataong ito, ibinalita ni 
propeta Isaias ang pagsilang ng 
isang sanggol na siyang magiging 
tanda ng pagliligtas ng Panginoon.

Pagbasa mula sa aklat ni 
Propeta Isaias

NOONG mga araw na iyon, ipina-
sabi ng Panginoon kay Acaz:

“Humingi ka sa akin ng 
palatan daan, maging sa kalaliman 
ng kinaroroonan ng mga yumao 
o sa kaitaasan ng langit.” Suma-
got si Acaz: “Hindi po ako 
hihingi. Hindi ko susubukin ang 
Panginoon.”

Sinabi ni Isaias: “Pakinggan 
mo, sambahayan ni  David, 
kulang pa ba ang galitin ninyo 
ang mga tao na pati ang aking 
Diyos ay inyong niyayamot? 
Kaya nga’t ang Pangi noon na rin 
ang magbibigay ng palatandaan: 
maglilihi ang isang dalaga at 
manganganak ng lalaki at ito’y 
tatawaging Emmanuel.”

— Ang Salita ng Diyos.
B  Salamat sa Diyos.

Salmong Tugunan (Slm 23)

T  Ang Panginoo’y darating, 
s’ya’y dakilang Hari natin.

1. Ang buong daigdig, lahat ng 
naroon,/ may-ari’y ang Diyos, 
ating Panginoon;/ ang mundo’y 
natayo at yaong sandiga’y/ ilalim 
ng lupa, tubig kalaliman. (T)
2. Sino ang marapat umahon sa 
burol/ sa burol ng Poon, sino 
ngang aahon?/ Sino’ng papaya-
gang pu masok sa templo,/ sino’ng 
tutu lutang pumasok na tao?/ Siya, 
na malinis ang isip at buhay,/ na 
hindi sumamba sa diyus-diyusan;/ 
tapat sa pangako na binibitiwan. 
(T)
3. Ang D’yos na Panginoon, 
pag papalain siya,/ ililigtas siya’t 
pawa walang-sala./ Gayun ang 
sinu mang lumalapit sa Diyos,/ 
silang lumalapit sa Diyos ni 
Jacob. (T)

Ikalawang Pagbasa (Rom 1:1-7)

Ipinapahayag ni apostol Pablo 
na ang Panginoong Hesus ang 
katugunan sa mga sinaunang 
propesiya na laman ng Kasulatan.

Pagbasa mula sa sulat ni Apostol 
San Pablo sa mga tagaRoma

MULA KAY Pablo na alipin ni 
Kristo Hesus, tinawag upang 
maging apostol at hinirang upang 
mangaral ng Mabuting Balita 
ng Diyos. Sa inyong lahat na 
minamahal ng Diyos na nanga-
riyan sa Roma, na tinawag upang 
maging mga banal:

Sumainyo nawa ang pagpapala 
at kapayapaan mula sa Diyos 
na ating Ama at sa Panginoong 
Hesukristo.

Ang Mabuting Balitang ito, na 
ipinangako niya noon pang una 
sa pamamagitan ng mga propeta 
at nasasaad sa mga banal na 
kasulatan, ay tungkol sa kanyang 
Anak, ang ating Panginoong 
Hesukristo. Sa kanyang pagiging 
tao, siya’y ipinanganak mula 



sa lipi ni David, at sa likas na 
kabanalan ng kanyang espiritu, 
ipinahayag siyang Anak ng 
Diyos sa pamamagitan ng maka-
pangyarihang gawa—ang kan-
yang muling pagkabuhay. Sa 
pamamagitan niya, tinanggap 
namin sa Diyos ang kaloob na 
maging apostol upang ang lahat 
ng bansa ay akayin sa pana-
nampalataya at pagsunod sa 
kanya. Kabilang din kayo sa mga 
tinawag na maging tagasunod ni 
Hesukristo.

— Ang Salita ng Diyos.
B  Salamat sa Diyos.

Aleluya [Mt 1:23] (Tumayo)

B  Aleluya! Aleluya! Maglilihi 
ang dalaga lalaking isisilang 
n’ya’y Emmanuel na Poong 
sinta. Aleluya! Aleluya!

Mabuting Balita (Mt 1:18-24)

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

GANITO ang pagkapanganak 
kay Hesukristo. Si Maria na kan-
yang ina at si Jose ay naka takda 
nang pakasal. Ngunit bago sila 
nakasal, si Maria’y natag puang 
nagdadalang-tao. Ito’y sa pama-
magitan ng Espiritu Santo. Isang 
taong matuwid itong si Jose na 
kanyang magiging asawa, ngunit 
ayaw niyang ma pahiya si Maria, 
kaya ipinasiya niyang hiwalayan 
ito nang lihim. Samantalang 
iniisip ni Jose ito, napakita sa 
kanya sa panaginip ang isang 
anghel ng Panginoon. Sabi nito 
sa kanya, “Jose, anak ni David, 
huwag kang matakot na tuluyang 
pakasalan si Maria sapagkat 
siya’y naglihi sa pama magitan 
ng Espiritu Santo. Manga nganak 
siya ng isang lalaki at ito’y 
pangangalanan mong Hesus, 
sapagkat siya ang magliligtas sa 
kanyang bayan sa kanilang mga 
kasalanan.”

Nangyari ang lahat ng ito 
upang matupad ang sinabi ng 
Panginoon sa pamamagitan ng 
propeta: “Mag lilihi ang isang 
dalaga at  ma nganga nak ng 
isang lalaki, at tatawagin itong 
Emmanuel” ang kahu luga’y 
“Kasama natin ang Diyos.”

Nang magising si Jose, sinu-
nod niya ang utos ng anghel ng 
Panginoon; pinakasalan niya si 
Maria.

— 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, 
nagkatawangtao 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 maguli. 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  Naranasan ng tao ang awa at 
pag-ibig ng Ama sa katauhan ni 
Hesus na Emmanuel, ang Diyos-
na-sumasaatin. Buong pagtitiwala 
nating ilapit sa kanya ang ating 
mga pagsusumamo at panalangin. 
T  Panginoon, dinggin mo ang 
aming panalangin.
L   Nawa ang mga pinuno 
ng  S imbahan  a t  ng  bayan 
a y  m a n a t i l i n g  m a t a t a g  a t 
nagtitiwala sa Panginoon sa 
kabila ng kahirapan at mga 
pagsubok. Manalangin tayo: (T)

L  Nawa ang mga ama ng bawat 
pamilya ay maging katulad ni 
San Jose na matuwid, nangalaga 
kay Maria, at naging bukas sa 
kalooban ng Diyos. Manalangin 
tayo: (T)

L  Nawa ang mga kabataan ay 
matuto sa halimbawang ipina-
kita nina Maria at Jose na kumi-
lala kay Hesus bilang sentro 
ng kanilang buhay. Manalangin 
tayo: (T)

L  Nawa maibsan ang kalung-
kutan ng mga Pilipinong malayo 

sa kanilang tahanan at pamilya 
ngayong Pasko sa tulong ng mga 
panalangin at pagmamahal ng 
kanilang mga mahal sa buhay. 
Manalangin tayo: (T)

L  Nawa sa pagsapit ng Pasko ay 
maranasan namin ang kapayapaan, 
pagkandili, at kasiyahan na dulot 
ni Hesus, ang aming Man liligtas 
at Emmanuel. Manalangin tayo: 
(T)

P  Ama naming makapangya-
rihan, pakinggan mo ang panala-
ngin ng iyong mga lingkod. Sa 
aming pag-asa at paghihintay sa 
pagdating ng iyong Anak, nawa’y 
punuin mo kami ng kapayapaan 
at kasiyahan sa pamamagitan 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, ang 
mga alay naming nakahain sa 
iyong dambana ay pabanalin nawa 
ng paglukob ng Banal na Espiritu 
na pumuspos sa sinapupunan ng 
Mahal na Birheng Maria upang 
magdalang-tao at magsilang sa 
iyong Anak na siyang namama-
gitan magpasawalang hanggan.
B  Amen.

Ikalawang 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 makapangyari-
han, tunay ngang marapat na ikaw 
ay aming pasalamatan sa pama-
magitan ni Hesukristo na aming 
Panginoon.



 Ang pagsusugo mo sa kanya 
ay ipinahayag ng lahat ng mga 
propeta. Ang pagsilang niya’y 
pinanabikan ng Mahal na Bir-
heng kanyang Inang tunay sa 
kapangyarihan ng Espiritung 
Banal. Ang pagdating niya’y 
inilahad ni San Juan Bautista sa 
kanyang pagbibinyag. Ngayong 
pinaghahandaan namin ang 
maligayang araw ng kanyang 
pagsilang, kami’y nananabik at 
nanalanging lubos na makaharap 
sa kanyang kadakilaan.

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  Ang kamatayan mo, Pangi
noon, aming ipinahahayag. 
Ang muli mong pagkabuhay 
ay ipinagdiriwang hanggang sa 
iyong pagbabalik.

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 
karapatdapat na magpatulóy 
sa iyo ngunit sa isang salita mo 
lamang ay gagaling na ako.

Pakikinabang
(Is 7:14)

Maglilihi itong birhen at mag
sisilang ng supling na tata wa
ging Emman’wel, taguring ibig 
sabihi’y “Ang Diyos ay suma
saatin.”

Panalangin Pagkapakinabang 
(Tumayo)

P  Manalangin tayo. (Tumahimik)
Ama naming mapagmahal, 

amin nang pinagsaluhan ang 
piging na nagbibigay-buhay. 
Habang papalapit ang dakilang 
kapistahan ng Pasko, lalo nawa 
kaming makinabang nang may 
pananabik sa pagiging marapat 
sa pagdiriwang sa pagsilang ng 
Anak mo na siyang namamagitan 
magpasawalang 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, 
ipagkaloob mong makilala ng 
iyong bayan ang ipinahayag na 
sinasampalatayanan at mahalin 
ang tinanggap sa pagdiriwang 
na banal na pakikinabang sa 
pamamagitan ni Hesukristo 
kasama ng  Espi r i tu  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  Humayo kayong taglay ang 
kapayapaan upang ang Panginoon 
ay inyong mahalin at paglingkuran. 
B  Salamat sa Diyos.

  
ISANG TINAPAY, ISANG PAMILYA

Katesismo para sa Taon ng Eukaristiya at Pamilya
 

Fr. James H. Kroeger, MM

Mga Bagong Pamamaraan 
sa Ministeryo sa Pamilya   

Matapos muling bigyang-pansin ni Papa Francisco ang kasalukuyang 
mga hamon sa pamilya sa Amoris Laetitia (Kagalakan ng Pag-
ibig), iminumungkahi naman niya ang pagpapanibago ng mga 
pamamaraan ng Iglesya na patungkol sa buhay mag-asawa at sa 
pamilya.

Sa mga simulaing pastoral iwasan sana ang mga “adhikaing 
teyolohikal tungkol sa kasal na lubhang mahirap maunawaan 
at halos hindi na makatotohanan, at tunay na malayo sa mga 
konkretong kalagayan at praktikal na mga posibilidad ng mga 
totoong pamilya.” Itong “labis na matayog na pananaw sa kasal ay 
hindi nakakatulong upang maging mas kaakit-akit ang kasal at sa 
halip ay kabaligtaran pa nga ang nangyayari” (b. 36).

Para kay Papa Francisco, hindi sapat na bigyang-diin ang “mga 
isyung doktrinal, biyoetikal, at moral”; kailangang himukin ng 
Simbahan ang “pagiging bukas sa biyaya” at “isulong ang kasal bilang 
isang masiglang daan sa personal na pag-unlad at kaganapan.” Sabi 
ng Papa, “Tinawag tayo upang humubog ng mga konsyensya, hindi 
ang palitan ang mga ito” (b. 37).

Ang panibagong ministeryong pampamilya ay kailangang 
magnilay “sa pangangaral at mga pagkilos ni Jesus na nagbigay ng 
mataas na adhikain, ngunit hindi naman nagkulang sa pagmamahal 
at pag-unawa sa kahinaan ng mga tao katulad ng babaeng 
Samaritana at ang babaeng nahuli sa akto ng pakikiapid” (b. 38).
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