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Ika-2 Linggo ng Kuwaresma

Taong K

Mabisang Pakikipag-usap sa Diyos

ng Ikalawang Linggong ito ng Kuwaresma ay bahagyang naiiba sa ating
paglalakbay na karaniwang tinatampukan
ng pagtitika at kalungkutan. Bagamat nanlalambot
at sugatan sa maraming paraan, tayo’y magtuon
sa pagbabagong-anyo ni Kristo, upang makahango sa kanya ng inspirasyong magpatuloy sa
paghahanap ng mga pagpapahalaga ng Kaharian

PASIMULA

Pambungad

(Ipahahayag lamang kung walang
awiting nakahanda.)

Ako ay iyong tinawag upang
mukha mo’y mamalas. Ang mukha
mo ay marilag, nag-aangkin ng liwanag; ipakita mo’t ihayag.

Pagbati
P – Ang biyaya ng ating Panginoong Hesukristo, ang pagmamahal
ng Diyos, at pakikiisa ng Espiritu
Santo ay sumainyo!
B	– At sumaiyo rin!
Pagsisisi
P–Nagpapasalamat sa Panginoong
tumatawag sa atin upang magbigay-saksi sa kaningningan ng kanyang pagbabagong-anyo, tayo’y
pinaaalalahanang ang kasalanan
ay isang madilim na ulap na nag-

at kaningningan ng banal na buhay.
Alalahanin nating si Hesus ay nagbagong-anyo
habang siya’y nagdarasal. Nakikipag-usap siya sa
Ama nang ilantad ang kaluwalhatian ng kanyang
tunay na sarili. Nawa ang ating pagdiriwang ng
Eukaristiya ay makapagdulot din ng katulad na
bisa sa atin bilang mga indibiduwal at bilang
pamayanan.

kukubli sa kaningningan ng ating
karangalan. (Manahimik sandali.)
P –Para sa mga pagkakataong
umasal kaming mga kalaban
ng iyong krus, Panginoon,
kaawaan mo kami!
B	– Panginoon, kaawaan mo kami!
P	– Para sa mga pagkakataong
ipinagmalaki namin ang dapat
sana naming ikinahiya, Kristo,
kaawaan mo kami!
B	– Kristo, kaawaan mo kami!
P	–Para sa mga pagkakataong
tinulutan naming gawing
pangit ng kasalanan ang iyong
larawan sa amin, 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!

Panalanging Pambungad
P –Ama naming makapangyarihan, iniutos mong pakinggan
namin ang minamahal mong
Anak na iyong kinalulugdan.
Kami nawa’y makapakinabang sa
iyong Salita upang sa pagdalisay
nito sa aming kalooban kami ay
lumigaya sa pagkakita sa iyong
liwanag sa pamamagitan ni Hesukristo kasama ng Espiritu Santo
magpasawalang hanggan.
B – Amen!

PAGPAPAHAYAG
NG SALITA NG DIYOS
Unang PagbasaGen 15:5-12.17-18
Inuulit ng Panginoon kay
Abram, na pinanghihinaan ng
loob, di lamang ang Kanyang
pangako ng malaking angkan,
kundi pati ang pangako ng
isang malawak at mabungang
lupain para sa kanyang mga
inapo.

L – Pagpapahayag mula sa Aklat
ng Genesis
Noong mga araw na iyon, inilabas ng Diyos si Abram at sinabi sa
kanya: “Masdan mo ang mga bituin!
Mabibilang mo ba iyan? Ganyan
karami ang magiging anak mo at
apo.” Nanalig si Abram, at dahil dito’y
kinalugdan siya ng Panginoon.
Sinabi pa ng Panginoon kay
Abram, “Ako ang kumuha sa iyo sa
Ur ng Caldea upang ibigay sa iyo
ang lupaing ito.” Itinanong naman
ni Abram, “Panginoon, aking Diyos,
paano ko malalamang ito’y magiging
akin?” Sinabi sa kanya, “Dalhan mo
ako ng isang baka, isang kambing,
at isang tupa, bawat isa’y tatlong
taon ang gulang. Magdala ka rin ng
isang kalapati at isang batu-bato.”
Dinala nga ni Abram ang lahat ng
iyon at biniyak ang bawat isa maliban sa mga ibon. Inihanay niyang
magkakatapat ang pinaghating
hayop. Bumaba ang mga buwitre
upang kanin ito, ngunit itinaboy sila
ni Abram. Nang kumikiling na ang
araw, nakatulog nang mahimbing
si Abram, at nagkaroon ng isang
nakatatakot na pangitain.
Pagkalubog ng araw at laganap
na ang dilim, biglang may lumitaw
na palayok na umuusok, at maningas na sulo na dumaan sa pagitan ng
pinatay na mga hayop. At nang araw
na yaon, nakipagtipan ang Panginoon
kay Abram, wika niya: “Nangangako
ako na ibibigay sa lahi mo ang lupaing ito, mula sa hanggahan ng
Egipto hanggang sa Ilog-Eufrates.”
Ang Salita ng Diyos!
B – Salamat sa Diyos!
Salmong Tugunan
Awit 26
B –Panginoo’y aking tanglaw,
siya’y aking kaligtasan!
R. M. Velez
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siya’y aking ka-lig--ta---san!

* Tanglaw ko’y ang Poon, aking
kaligtasan, kaya walang takot ako
kaninuman; sa mga panganib kanyang iingatan, kaya naman ako’y
walang agam-agam.
B.
* O Diyos, ako’y dinggin sa aking
pagtawag, lingapin mo ako, sa
aki’y mahabag. Ang paanyaya mo’y
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“Lumapit sa akin.” Huwag kang
magkukubli’t kita’y hahanapin! B.
* H’wag kang magagalit, huwag
mong itatakwil akong katulong mo
at iyong alipin; tagapagligtas ko,
h’wag akong lisanin!
B.
* Ako’y nananalig na bago mamatay masasaksihan ko ang ‘yong
kabutihan na igagawad mo sa mga
hinirang. Sa Panginoong Diyos
tayo’y magtiwala! Ating patatagin
ang paniniwala; tayo ay umasa sa
kanyang kalinga!
B.

Ikalawang Pagbasa

Fil 3:174:1

Batid ni Pablong mahal na
mahal siya ng mga taga-Filipos,
kaya madamdamin ang panawagan niya sa kanila, na angkop
din sa atin: mamuhay bilang
mga mamamayan ng langit at
huwag sumunod sa masamang
halimbawa ng mga namumuhay
bilang “mga kalaban ng krus ni
Kristo.”
L – Pagpapahayag mula sa Sulat
ni Apostol San Pablo sa mga
Taga-Filipos
Mga kapatid: Magkaisa kayong
tumulad sa halimbawang ipinakita
ko sa inyo. Kami ang gawin ninyong huwaran. Masdan ninyo
ang lahat ng sumusunod sa mga
halimbawang ito. Tulad ng malimit
kong sabihin sa inyo – at ngayo’y
luhaang inuulit ko – marami ang
namumuhay bilang mga kaaway
ng krus ni Kristo. Kapahamakan
ang kahihinatnan nila sapagkat
ang dinidiyos nila ay ang hilig ng
kanilang katawan. Ikinararangal
nila ang mga bagay na dapat sana
nilang ikahiya at ang pinag-uukulan
lang nila ng pansin ay ang mga
bagay na panlupa.
Sa kabilang dako, ang langit
ang tunay nating bayan. Mula roo’y
hinihintay nating may pananabik ang
Panginoong Hesukristo, ang ating
Tagapagligtas. Pagdating ng araw
na yaon, babaguhin niya ang ating
katawang-lupa at gagawing maluwalhati, tulad ng kanyang katawan,
sa pamamagitan ng kapangyarihang
ginamit niya sa pagpapasuko sa
lahat ng bagay.
Kaya nga, minamahal kong mga
kapatid – aking kagalakan at karangalan na lagi kong kinasasabikang
makita uli – magpakatatag kayo sa
inyong pamumuhay na nakaugnay
sa Panginoon.

		 Ang Salita ng Diyos!
B – Salamat sa Diyos!

Awit-pambungad
sa Mabuting Balita
B –(Luwalhati at papuri sa iyo,
Panginoong Hesukristo!)
		 Sa ulap na maliwanag, ito ang
siyang pahayag, ang D’yos
Ama na nangusap: “Ito ang
mahal kong Anak, lugod kong
dinggin ng lahat.”
		 (Luwalhati at papuri sa iyo,
Panginoong Hesukristo!)
Mabuting Balita Lu 9:28b-36
Ang Pagbabagong-anyo ni
Hesus samantalang siya’y nagdarasal at ang Tinig buhat sa ulap
ay sanhi ng malaking galak at
bukal ng lakas para kina Pedro,
Santiago, at Juan. Nawa maging gayon din ang mga ito para
sa atin sa paggunita sa gayong
pangyayari sa buhay ni Hesus.
P – Ang Mabuting Balita ng Panginoon ayon kay San Lucas
B – Papuri sa iyo, Panginoon!
Noong panahong iyon: Umakyat
si Hesus sa bundok upang manalangin. Isinama niya sina Pedro,
Juan at Santiago. Samantalang siya’y
nananalangin, nagbago ang anyo
ng kanyang mukha, nagningning
ang kanyang kasuutan na naging
puting-puti. Di kaginsa-ginsa’y lumitaw
ang dalawang lalaki – sina Moises
at Elias na napakitang may kaningningan – at nakipag-usap sa kanya.
Pinag-usapan nila ang nalalapit na
pagpanaw ni Hesus na magaganap
sa Jerusalem.
Tulog na tulog si Pedro at ang
kanyang mga kasama, ngunit sila’y
biglang nagising at nakita nila si
Hesus na nagniningning at ang
dalawang lalaking nakatayo sa tabi
niya. Nang papaalis na sa tabi ni
Hesus ang mga lalaki, sinabi ni Pedro,
“Guro, mabuti pa’y dumito na tayo.
Gagawa po kami ng tatlong kubol:
isa sa inyo, isa kay Moises, at isa
kay Elias.” Ang totoo’y hindi niya
nalalaman ang kanyang sinasabi.
Nagsasalita pa siya nang matakpan sila ng isang ulap, at sila’y
natakot. At may isang tinig mula sa
alapaap na nagsabi, “Ito ang aking
Anak, ang aking Hinirang. Siya ang
inyong pakinggan.”
Nang tumigil ang tinig, nakita
nilang nag-iisa na si Hesus. At hindi
muna sinabi ng mga alagad kaninuman ang kanilang nakita.
		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–Sa paggunita natin sa pagbabagong-anyo ni Hesus at sa
pagpapanibagong-sigla ng ating
pangakong makinig sa kanya, pakumbaba nating idulog ang ating
mga kahilingan at manalanging:
B –Anak ng Diyos, dinggin mo
kami!

* Para sa Simbahan, ang tahanan
ng lahat ng sumasampalataya:
Nawa liwanagan niya ang sangkatauhan sa pamamagitan ng
kabanalan ng kanyang mga kasapi.
Manalangin tayo!
B.
* Para sa Santo Papa at lahat ng
ating mga pinuno: Nawa matagpuan nila sa Pagbabagong-anyo ni
Hesus ang lakas na kailangan nila
upang magpunyagi sa kanilang
mabuting gawa. Manalangin
tayo!
B.
* Para sa mga walang pagpapahalaga sa dasal: Nawa maging
pampalakas-loob sa kanila ang
halimbawa ni Hesus upang masuyo nilang itaas ang kanilang
isipan sa Diyos. Manalangin
tayo!
B.
* Para sa mga umaasal bilang “mga kaaway ng krus ni

Kristo”: Nawa mapagtanto
nila ang kanilang pagkakamali
at sa halip ay tularan si Hesus.
Manalangin tayo!
B.
* Para sa ating lahat: Nawa
buong-tapang nating labanan
ang “kultura ng kamatayan”
na nagbabanta sa ating bayan
at itaguyod ang “kultura ng buhay at pag-ibig.” Manalangin
tayo!
B.
* Tahimik nating idulog ang mga
sarili nating kahilingan. (Tumahimik sandali.)
Manalangin tayo!
B.
P –Panginoong Hesus, sa Bundok ng Tabor ipinakita mo ang
kaningningan ng iyong dakilang
kabanalan at pinuspos mo ng
kagalakan ang iyong mga disipulo. Ipamalas mo sa amin ang
iyong sarili sa pagdiriwang ng
Eukaristiyang ito at puspusin
mo kami ng iyong kapayapaan
upang tapat kaming makapaglingkod sa iyo sa lahat ng araw
ng aming buhay.
B – Amen!

PAGDIRIWANG
NG HULING HAPUNAN
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, ang
paghahaing ito ay magdulot nawa
ng kapatawaran ng aming mga
kasalanan at magpabanal sa aming
buong katauhan para sa pagdiriwang ng Pasko ng Pagkabuhay
sa pamamagitan ni Hesukristo
kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan.
B – Amen!

Prepasyo
P–Ama naming makapangyarihan, tunay ngang marapat na
ikaw ay aming pasalamatan sa
pamamagitan ni Hesukristo na
aming Panginoon.
		 Nang maipagtapat niya sa mga
alagad na siya’y laang mamatay
para sa lahat, sa kanila’y kanyang
ipinamalas ang kanyang sariling
puspos ng liwanag. Ang iyong

mga Utos at mga Propeta ay pawang mga tagapagpatunay niya sa
pagkakatalagang para sa kapwa’y
magdusa upang akayin ang lahat
sa pagkabuhay na maligaya.
		 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 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
B –Aming ipinahahayag na
namatay ang ‘yong Anak, nabuhay bilang Mesiyas at magbabalik sa wakas para mahayag
sa lahat.

PAKIKINABANG
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 . . .

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.)

Ito ang Anak kong mahal, na aking
kinalulugdan ng buo kong kalooban.
Siya ay inyong pakinggan at sundin
sa pangangaral.

Panalangin Pagkapakinabang
P – Ama naming mapagmahal,
kaming pinapakinabang mo sa dakilang pagliliwanag sa bagong anyo ng iyong Anak ay tumatanaw
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ng utang na loob sa iyo sapagkat
kahit ngayon pa man sa lupang
ibabaw, pinapagsasalo mo na kami
sa kariktan ng kalangitan sa pamamagitan ni Hesukristo kasama ng
Espiritu Santo magpasawalang
hanggan.
B – Amen!
PAGWAWAKAS
P – Sumainyo ang Panginoon.
B – At sumaiyo rin!
P – Magsiyuko kayo habang iginagawad ang pagbabasbas.
(Tumahimik sandali.)
		 Pawiin nawa ng Panginoon
sa inyong mga puso ang
kadiliman ng pagkakasala at
panghihina ng kalooban.
B – Amen!
P – Sa pagsasaya ninyo sa Pagbabagong-anyo, puspusin nawa
kayo ng Panginoon ng Kanyang ilaw sa lahat ng araw ng
inyong buhay.
B – Amen!
P –Tibayan nawa ang inyong pananampalataya ng Kanyang
pagmamahal upang magpunyagi kayo sa mabubuting
gawa.
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!

Makinig sa –

Sabado 5:00-6:00 n.g.

Ang Mabisang Dasal na Makapagpapabago

apakahalaga ng panalangin kay Hesus. Maraming Ebanghelyo ang may
N
banggit kay Hesus na nagdarasal nang mag-isa o nauunang gumising
para magdasal sa isang tahimik na lugar. Bawat pakikipagtagpo sa kanyang

Ama sa pagdarasal ay nagtatampok ng pinakamahusay kay Hesus. Tatlo
sa kanyang mga disipulo – sina Pedro, Santiago, at Juan – ang nakasaksi
sa gayong kahusayan ng kanilang Guro sa salaysay na tinatawag nating
“Pagbabagong-anyo.” Iyon ay isang di malilimutang pagpapakita ng kapangyarihan ng dasal para makapagpabago kay Hesus bilang isang tao.
Ngunit may pagkakataon din sa buhay ni Hesus sa lupa, sa isa pang
bundok – sa Bundok ng Olibo – nang ang magiliw na panalangin ay nauwi
sa isang monologo ng hinagpis. Ang karaniwang “Partner” – ang Ama – ay
waring wala roon. Waring di Niya dininig ang sinasabi ni Hesus. Di rin Niya
sinagot ang nagmamakaawa Niyang Anak. Wari bang “nagkubli ng mukha”
ang Diyos kay Hesus.
Mabuti namang sa gayon ding okasyon, tinapos ni Hesus ang kanyang
pakikipag-usap sa paraang itinuro niya sa kanyang mga disipulo: “Masunod
nawa ang Iyong kalooban!” At may lumitaw na anghel upang aliwin siya
sa kanyang kalungkutan. Iyon man ay nagdulot sa kanya ng pagbabago.
Ang pagpapakita ng anghel ay nagbabadyang nagkabisa ang panalangin.
Nakikinig din naman pala ang Partner ni Hesus. Ang buong sagot Niya ay
darating sa Muling Pagkabuhay, ang “permanenteng pagbabagong-anyo,”
na tinatamasa na ni Hesus sa mula’t mula at magpakailanman.
Ang pagbabagong-anyo ni Hesus sa Bundok ng Tabor ay paunang silip
lamang ng gayong “walang hanggang pagbabago.” Iyon ay “pauna” lamang
para sabihin sa mga disipulong magtuon sila sa kung ano ang tunay na mahalaga: ang kanilang pakikitungo sa Diyos, ang pakikipag-usap sa Kanya.
Gayon ang aral para sa atin, sa pagninilay natin sa pagbabagonganyo ni Hesus na nagdarasal. (Sangguniin Lu 9:29.) Kung malinaw ito sa
atin, ang pagdarasal kailanma’y di magiging kabagut-bagot o isa lamang
nakasasawang “monologo.” Maaaring para tayong nagdarasal nang taimtim,
tumatangis na’y tila wala namang bisa pagkat tila di tayo pinakikinggan ng
Diyos . . . . Sa gayong mga sitwasyon, malamang tayong matuksong magisip na di na tayo mahal ng Diyos. Gayunman, alam nating laging nariyan
ang Diyos. Lagi Siyang nakikinig kahit di natin Siya nakikita at di natin
naririnig ang Kanyang tinig. Darating din ang Kanyang sagot sa tamang panahon – sa Kanyang panahon – na siya laging pinakamainam na panahon.

A

KUWARESMA: PAGLALAKBAY
TUNGO SA LALONG GANAP NA BUHAY

ng Kuwaresma ay hindi panahon ng walang saysay na
pagdadalamhati sa walang katubusang pagkakasala at
kabiguan, kundi isang pagkakataon para sa pagsusuri sa
sarili, pagdarasal, at pagkilos.
Sa gayon, bahagi ng Kuwaresma ang pagninilay sa kawalansaysay ng buhay na walang direksiyon at makasalanan. Bahagi rin
nito ay isang tapat na pagmumuni sa mga pagpapakasakit na tiniis
ni Hesus dahil sa kasalanan ng sangkatauhan . . . dahil sa ating
mga kasalanan.
Ang pangunahing layunin ng Kuwaresma ay gawin
tayong higit na tulad ni Kristo sa pamamagitan ng pagtupad sa
dalawang magkapunuang kapasiyahan:
• pagtalikod sa kasalanan, at
• pangakong gumawa ng mabuti.
Kung gayon, dapat na maging positibo ang ating batayang
oryentasyon: pagmimithi sa lalong ganap na buhay ng
pananampalataya, pag-asa, at pagmamahal – buhay ng
paglilingkod sa Diyos at sa kapwa.
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