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Dakilang Kapistahan ng Pentekostes

Taon K

Ang Panginoon at Nagbibigay-buhay

T

ayo ay nagdiriwang ng Dakilang Kapistahan ng Pentekostes.
Ito ang ikalimampung araw ng Muling Pagkabuhay. Ito ang
araw ng pagbubuhos ng Diyos sa sangkatauhan ng Kanyang
pinakamahalagang handog – ang Espiritu Santo. Ang Espiritu Santo
ang Panginoon at Nagbibigay-buhay. Ipinahahayag natin sa pagdarasal ng Sumasampalataya ang ating pananalig sa katotohanang
ito hinggil sa Diyos Espiritu Santo. Sa pamamagitan ng Espiritu
Santo ang mga tao ay nagbubukas ng kanilang mga kalooban sa
Diyos at nagpapasakop sa Kaniya. Sa pamamagitan ng Espiritu
Santo natatamo ng mga tao ang buhay na ganap. Sa pamamagitan
ng Espiritu Santo nabubuo ang mga alagad sa isang Simbahan.

(Manahimik sandali.)

Pambungad
(Ipahahayag lamang kung walang
awiting nakahanda.)

Espiritu ng Poong DÊyos lumukob
sa sansinukob, at sa tanang kanyang
sakop, dunong niya ay pumuspos.
Aleluya ay ihandog!

Pagbati
P –Ang pagpapala ng ating Manunubos na si Hesukristo, ang
pag-ibig ng Diyos Ama, at ang
pakikipagkaisa ng Espiritu Santong Panginoon at Nagbibigaybuhay ay sumainyong lahat!
B – At sumaiyo rin!
Pagsisisi
P –Tayo ay nagsasaya sa
pagpanaog ng Espiritu Santo.
Ngunit marami sa atin ay hindi
bukas ang kalooban sa kanyang
pagkilos sa ating buhay. Humingi
tayo ng tawad sa Panginoon.

P –Para sa aming nanghihinang
pananampalataya sa iyong
muling pagkabuhay, Panginoon, kaawaan mo kami!
B –Panginoon, kaawaan mo
kami!
P –Para sa aming nayayanig na
pag-asa sa lakas ng Espiritu
Santong iyong isinugo sa
amin, Kristo, kaawaan mo
kami!
B –Kristo, kaawaan mo kami!
P – Para sa aming nanlalamig na
pag-ibig, na hindi nakatutulong sa paglago ng iyong Simbahan, Panginoon, kaawaan
mo kami!
B – Panginoon, kaawaan mo
kami!
P – Kaawaan tayo ng makapangyarihang Diyos, patawarin tayo
sa ating mga sala, at patnubayan
tayo sa buhay na walang hanggan.
B – Amen!

Papuri
B – Papuri sa Diyos sa kaitaasan
at sa lupa’y kapayapaan sa mga
taong kinalulugdan niya. Pinupuri
ka namin, dinarangal ka namin,
sinasamba ka namin, ipinagbubunyi ka namin, pinasasalamatan
ka namin dahil sa dakila mong
angking kapurihan. Panginoong
Diyos, Hari ng langit, Diyos
Amang makapangyarihan sa lahat.
Panginoong Hesukristo, Bugtong na Anak, Panginoong Diyos,
Kordero ng Diyos, Anak ng Ama.
Ikaw na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa
amin. Ikaw na nag-aalis ng mga
kasalanan ng sanlibutan, tanggapin mo ang aming kahilingan.
Ikaw na naluluklok sa kanan ng
Ama, maawa ka sa amin. Sapagkat ikaw lamang ang banal,
ikaw lamang ang Panginoon,
ikaw lamang, O Hesukristo, ang
Kataas-taasan, kasama ng Espiritu
Santo sa kadakilaan ng Diyos
Ama. Amen!

P–Ama naming makapangyarihan, pinababanal mo ang iyong
pandaigdig na Sambayanan sa ipinahahayag mo ngayon sa dakilang
kapistahan. Gawin mong ang
buong daigdig ay mapuspos nang
ganap sa mga kaloob ng Espiritu
Santong bigay mo sa lahat para
puspusin ang kalooban ng tanan
noong ang Mabuting Balita ay
simulang ipangaral sa pamamagitan ni Hesukristo kasama ng
Espiritu Santo magpasawalang
hanggan.
B – Amen!

at sa mga saklaw ng Libia na sakop
ng Cirene, at mga nakikipanirahan
mula sa Roma, maging mga Judio at
mga naakit sa Judaismo. May mga
taga-Creta at Arabia pa rito. Paano
sila nakapagsasalita sa atin-ating wika
tungkol sa mga kahanga-hangang
gawa ng Diyos?‰

Ang Salita ng Diyos!

B – Salamat sa Diyos!

Salmong Tugunan
Awit 103
B –Espiritu mo’y suguin, Poon,
tana’y ‘yong baguhin!
R. M. Velez
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Panalanging Pambungad
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Es---pi--ri--tu mo’y su--gu-in,

Gw 2:1-11
Unang Pagbasa
Inilalahad ng ating sipi
ang pagpanaog ng Espiritu
Santo sa umaga ng Linggo ng
Pentekostes. Sa pamamagitan
ng anyo ng malakas na hangin
ay bumaba ang Espiritu Santo
upang bigyang-buhay ang Simbahan. Sa pamamagitan ng anyo
ng mga dilang-apoy ay pinagalab ng Espiritu Santo ang puso
ng mga alagad.

L – Pagpapahayag mula sa mga
Gawa ng mga Apostol
Nang sumapit ang araw ng
Pentekostes, nagkatipon silang lahat
sa isang lugar. At biglang narinig
ang isang ugong mula sa langit,
animoÊy hagunot ng malakas na
hangin, at napuno nito ang bahay na
kinaroroonan nila. May nakita silang
wariÊy mga dilang apoy na lumapag
sa bawat isa sa kanila. At silang lahat
ay napuspos ng Espiritu Santo at
nagsalita ng ibaÊt ibang wika, ayon
sa ipinagkaloob sa kanila ng Espiritu.
May mga Judiong buhat sa ibaÊt
ibang bansa, na naninirahan noon sa
Jerusalem, mga taong palasamba sa
Diyos. Nang marinig ang ugong na
ito, nagdatingan ang maraming tao.
Namangha sila sapagkat sinasalita
ng mga alagad ang mga wika nila. Sa
kanilang pagtataka ay kanilang nasabi,
„Hindi ba Galileo silang lahat? Bakit
ang atin-ating katutubong wika ang
naririnig natin sa kanila? TayoÊy mga
taga-Partia, mga taga-Media, mga
taga-Elam; mga naninirahan sa Mesopotamia, sa Judea at sa Capadocia,
sa Ponto, at sa Asia. Mayroon pa sa
ating taga-Frigia at Panfilia, Egipto
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* Pinupuri ka, Poong Diyos, nitong
aking kaluluwa, O Panginoong Diyos,
kay dakila mong talaga! Sa daigdig
ikaw, Poon, kay rami ng iyong likha,
sa dami ng nilikha moÊy nalaganapan
ang lupa.
B.
* Natatakot mangamatay kung
kitlin mo ang hininga; mauuwi sa
alabok, pagkat doon mula sila. Taglay mo ang Espiritu upang buhay ay
ibalik, bagumbuhay ay dulot mo sa
nilikha sa daigdig.
B.
* Sana ang Âyong karangalaÊy
manatili kailanman; sa lahat ng iyong
likha, ang madamaÊy kagalakan. Ang
awit ng aking puso sana naman ay
kalugdan, habang aking inaawit ang
papuri sa Maykapal.
B.

Ikalawang Pagbasa 1 Cor 12:
3-7.12-13
Ang ating sipi galing sa
Sulat sa mga Taga-Corinto ay
nakatuon sa gawa ng Espiritu
Santo upang maging anak ng
Diyos ang alagad. Iniuugnay
ng Espiritu Santo sa Ama ang
taong tinubos ng dugo ni Kristo.
L – Pagpapahayag mula sa Unang
Sulat ni Apostol San Pablo sa
mga taga-Corinto
Mga kapatid: Hindi masasabi
ninuman, „Panginoon si Hesus,‰
kung hindi siya pinapatnubayan ng
Espiritu Santo.
IbaÊt iba ang kaloob, ngunit iisa
lamang ang Espiritung nagkakaloob

ng mga ito. IbaÊt iba ang paraan ng
paglilingkod, ngunit iisa lamang ang
Panginoong pinaglilingkuran. IbaÊt iba
ang mga gawain ngunit iisa lamang
ang Diyos na sumasalahat ng taong
gumagawa ng mga iyon.
Ang bawat isaÊy binigyan ng
kaloob na naghahayag na sumasakanya ang Espiritu, para sa ikabubuti ng lahat.
Sapagkat si KristoÊy tulad ng
isang katawan na may maraming
bahagi; bagamat binubuo ng ibaÊt
ibang bahagi, iisa pa ring katawan.
Tayong lahat, maging Judio o Griego,
alipin man o malaya, ay bininyagan
sa iisang Espiritu upang maging
isang katawan.
Tayong lahat ay pinainom sa
isang Espiritu.

Ang Salita ng Diyos!

B – Salamat sa Diyos!

Awit tungkol sa Mabuting Balita
B –Halina, Espiritu, / sa sinag
buhat sa Êyo / kamiÊy liwanagan mo.
Ama ng maralita, / dulot moÊy
pagpapala / upang kamiÊy magkusa.
KaibigaÊt Patnubay, / sa amin
mananahan / ang tamis ng Êyong
buhay.
Ginhawang ninanais, / lilim namin sa init, / kapiling bawat saglit.
Lubhang banal na ilaw, / kamiÊy
iyong silayan / ngayon at arawaraw.
Kapag di ka nanahan / ay walang kaganapan / ang buhay namiÊt
dangal.
MarumiÊy palinisin, / lantaÊy
panariwain, / sakit namiÊy gamutin.
KamiÊy gawing matapat, / sa
pag-ibig mag-alab, / lagi sa tamang
landas.
Tugunin aming luhog, / kamiÊy
bigyang malugod / ng Êyong pitong
kaloob.
GantimpalaÊy ibigay, / sa hantungan ng buhay / ligayang walang
hanggan.
Aleluya
B – Aleluya! Aleluya!
Espiritung aming Tanglaw,
kami’y iyong liwanagan sa
ningas ng pagmamahal.
Aleluya! Aleluya!
Mabuting Balita Jn 20:19-23
Ang siping ito sa Ebanghelyo
ni Juan ay naglalarawan ng
ginagawa ng Espiritu Santo
upang maging tunay na alagad

ni Kristo ang isang tao. Ito ay
ang pagpapaalab ng kanyang
puso sa pag-ibig para kayanin
niyang tumalima sa kalooban
ni Kristo.
P – Ang Mabuting Balita ng Panginoon ayon kay San Juan
B – Papuri sa iyo, Panginoon!
Kinagabihan ng Linggo ding iyon,
ang mga alagad ay nagkakatipon.
Nakapinid ang mga pinto ng bahay
na kanilang pinagtitipunan dahil sa
takot nila sa mga Judio. Dumating
si Hesus at tumayo sa gitna nila.
„Sumainyo ang kapayapaan!‰ sabi
niya. Pagkasabi nito, ipinakita niya
ang kanyang mga kamay at ang
kanyang tagiliran. Tuwang-tuwa
ang mga alagad nang makita ang
Panginoon.
Sinabi na naman ni Hesus,
„Sumainyo ang kapayapaan! Kung
paanong sinugo ako ng Ama, gayon
din naman, sinusugo ko kayo.‰
Pagkatapos, silaÊy hiningahan
niya at sinabi, „Tanggapin ninyo
ang Espiritu Santo. Ang patawarin
ninyo sa kanilang mga kasalanan ay
pinatawad na nga; ang hindi ninyo
patawarin ay hindi nga pinatawad.‰

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 na-

ngamatay na tao at sa buhay na
walang hanggan. Amen!

Panalangin ng Bayan
P –Hingin natin sa Diyos na mapuspos tayo ng Espiritu Santo.
Ang ating sasambitin ay:
B –Amang nagsugo ng Espiritu,
dinggin Mo ang Iyong bayan!

* Para sa mga namumuno sa
Simbahan, upang sa tulong ng
Espiritu Santo ay madala nila ang
Bayan ng Diyos sa kaganapan ng
buhay-Kristiyano, manalangin
tayo sa Panginoon!
B.
* Para sa lahat ng mga kabataan
ng ating bayan, upang sa taong ito
ng mga kabataan ay maakay nila
sa lakas na galing sa Espiritu ang
kanilang mga kapwa-kabataan sa
pagtalima sa kalooban ni Kristo,
manalangin tayo sa Panginoon! B.
* Para sa mga bagong-halal na
pinuno ng ating bansa, upang
maging bukas ang kanilang mga
puso sa pagkilos ng Espiritu at
nang madala ang ating bayan sa
tunay na kaayusan at pag-unlad,
manalangin tayo sa Panginoon! B.
* Para sa mga Kristiyanong
naghahangad na lumago sa pagiging mga kaanib ng Simbahan,
upang talagang lumigaya sila sa
kanilang paglilingkod sa Bayan
ng Diyos, manalangin tayo sa
Panginoon!
B.
* Para sa ating lahat na nagkakatipon sa pagdiriwang na
ito, upang sa lakas na galing sa
Espiritu ay lumago tayo sa pagkakaisa at masigasig na magkalat ng
pag-ibig sa daigdig, manalangin
tayo sa Panginoon!
B.
* Tahimik nating ipanalangin
ang ating mga pansariling kahilingan. (Tumigil sandali.)
Manalangin tayo!
B.
P –Ama naming naghandog sa
amin ng Espiritu Santo, pukawin
Mo ang aming mga puso upang
magsikap kaming mabuhay
sa pag-ibig at sa pagtalima sa
kalooban ng Iyong Anak na si
Hesukristong aming Panginoon.
B–Amen!

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, pakundangan sa pangako ng iyong Anak
ang lihim ng iyong pag-ibig at
paglingap ay isiwalat nawa ng
Espiritu Santo ngayong ginaganap
ang paghahaing ito na siya rin nawang maglahad ng iyong katapatan sa pamamagitan ni Hesukristo
magpasawalang hanggan.
B – Amen!
Prepasyo ng Pentekostes
P – Ama naming makapangyarihan, tunay ngang marapat na ikaw
ay aming pasalamatan.
Ngayo’y iyong nilubos ang
ginanap na pagtubos ng iyong
Anak na si Hesukristo na siyang
nakaluklok sa kanan mo. Espiritu’y lumulukob sa mga taong tinubos na iyong itinatampok bilang
kapatid ni Kristo Hesus. Araw
ngayon ng pagsilang ng binuong
sambayanan ng iyong Anak na
mahal. Tanang tinubos na bansa
ikaw ang dinadakila. Espiritu’y
lumilikha ng nagkakaisang diwa.
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 . . .
Pagbubunyi
B – Sa krus mo’t pagkabuhay kami’y natubos mong tunay, Poong
Hesus naming mahal, iligtas mo
kaming tanan ngayon at magpakailanman.

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 . . .

P – Manalangin kayo . . .

Paanyaya sa Pakikinabang
Dakilang Kapistahan ng Pentekostes (K)

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.)

Noong lumukob sa tanan, sugong Espiritung Banal, mga gawa
ng Maykapal sama-samang inawitan
ng Aleluyang parangal.

Panalangin Pagkapakinabang
P – Ama naming mapagmahal,
pinapapakinabang mo ang iyong
Sambayanan sa iyong mga bigay
buhat sa kalangitan. Ang iyong
pagpapalang kaloob sa amin
ay iyong panatilihin upang laging masaganang dumaloy ang
Espiritu Santo at ang aming
pinagsaluhan sa pagdiriwang
na ito ay magdulot ng pag-unlad
sa pamamagitan ni Hesukristo
magpasawalang hanggan.
B –Amen!

P –Sumainyo ang Panginoon.
B – At sumaiyo rin!
P –Pagpalain nawa kayo ng Diyos:
Ama, Anak, at Espiritu Santo.
B – Amen!
P –Sa pamamatnubay ng Espiritu
Santo, humayo kayo sa kapayapaan ni Kristo.
Aleluya! Aleluya!
B –Salamat sa Diyos!
Aleluya! Aleluya!

Munting Katesismong Pampaskuwa sa Taon ng mga Kabataan
(P. René T. Lagaya, SDB)
ANG SIMBAHANG BINIGYANG-BUHAY NG ESPIRITU SANTO
Panimula: Takot mag-isa ang
ating mga kabataan. Kahit ang
hindi madaling makipagkaibigan
ay naghahanap ng kaibigan sa
Facebook. Kahit hindi nila nakikita
nang harap-harapan ay mahilig pa
rin silang makipag-chat sa iba.
Pagpapalalim: Walang Kristiyanong nag-iisa. Ang isang alagad
ni Kristo ay nakiisa sa kasamahan
ng mga banal noong siya ay bininyagan. Binuo at binigyang-buhay
ng Espiritu Santo ang Simbahan
sa araw ng Pentekostes.
Pagbasa: Gawa 2:1-11
Buod: May apat na katangian
ang Simbahang itinatag ni Kristo
at binigyang-buhay ng Espiritu
Santo: (1) isa; (2) banal; (3)
katolika o pangkalahatan;
(4) apostolika o nakaugat sa
mga Apostol. Iisa lamang ang
Simbahang itinatag ni Kristo. Ang
Simbahan ay tinaguriang Esposa
ng Kordero ng Diyos. Ang sabi
ng isa sa pitong anghel: “Halika,
at ipakikita ko sa iyo ang Babaing
makakaisang-dibdib ng Kordero”
(Pahayag 21:9b). At iisa lamang
ang maaaring maging asawa ni
Kristo, ang Kordero ng Diyos.
Ang Simbahang ito ay ang itinayo
ni Kristo sa ibabaw ng batong si
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Pedro (sangguniin Mateo 16:18).
Kaya kung nasaan si Pedro at ang
kanyang kahalili, naroon din ang
Simbahan.
Ang Simbahan din ay banal.
Hindi ibig sabihin nitong walang
makasalanan sa mga kaanib niya.
Ang sabi nga ng pantas na si Origen: “Ang Simbahan ay kapwa
matuwid (iustus) at makasalanan
(peccator).” Ngunit banal ang
Simbahan dahil marami sa mga
kaanib niya ay talaga namang banal. Isa pa, mula sa Simbahan ay
dumadaloy ang biyaya ng Diyos sa
sangkatauhan. Ang Simbahan ang
nagdiriwang ng mga sakramento
para sa kaligtasan ng sanlibutan.
Ang Simbahan ay katolika o pangkalahatan. Iba’t ibang uri ng tao
ang nakarinig sa mga alagad sa
umaga ng Pentekostes. Lahat ay
maaaring maging alagad ni Kristo
at kaanib ng Simbahan. Kaya ang
Simbahan ay para sa lahat ng tao,
sa lahat ng panahon, at sa lahat ng
sulok ng daigdig.
Ang Simbahan din ay apostolika
o nakaugat sa mga Apostol. Hindi
maaaring maging tunay na Simbahan ang hindi nagmula sa sinuman sa Labindalawang Apostol ni
Kristo. Hindi maaaring sino-sino

lamang ang magtatatag ng Simbahan. Walang Joseph Smith ng
Mormons o Felix Manalo ng Iglesia ni Cristo ang maaaring magtayo
ng Simbahan. Si Kristo lamang
sa pamamagitan ng kanyang mga
Apostol ang maaaring magtatag ng
Simbahan.
Pagsasabuhay: Ang bawat kaanib
ng Simbahan ay dapat magsikap na
gawing tunay na isa, banal, katolika, at apostolika ang buong pamayanan. Kailangang magkaroon ng
tunay na sariling pagsisikap ang
bawat isa upang sa pamamagitan
ng Simbahan ay kumalat ang
biyayang-kaligtasan sa lahat ng
sulok ng daigdig.
Pagdiriwang: Ama naming
mapagmahal, pinapanaog Mo ang
Espiritu Santo upang buuin at bigyang-buhay ang Simbahang itinatag ng Iyong Anak na si Hesukristo.
Tulungan Mo kaming magsikap na
maging tunay na isa, banal, katolika, at apostolika ang Simbahang
ito. Nawa’y ang Simbahang aming
kinaaaniban ay tumibay at lumago at nang siya ay maging tanda
at tagapaghatid sa sangkatauhan ng
kaligtasang napagwagian ng aming
Panginoong Hesukristong nabubuhay at naghahari magpasawalang
hanggan. Amen!
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