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Sumigaw Nang Buong
Galak

(Pambungad na Panalangin)

I. ANG TATLONG PAGBASA
UNANG PAGBASA (Sof 3:14-18a)
14
UMAWIT ka nang malakas, Lungsod ng
Sion; sumigaw ka, Israel! Magalak ka nang
lubusan, Lungsod ng Jerusalem! 15Ang mga
nagpaparusa sa iyo ay inalis na ng Panginoon,
at itinapon niya ang inyong mga kaaway.
Nasa kalagitnaan mo ang Hari ng Israel, ang
Panginoon; wala nang kasawiang dapat pang
katakutan. 16Sa araw na yaon ay sasabihin
sa Jerusalem: “Huwag kang matakot, Sion;
huwag manghina ang iyong loob. 17Nasa
piling mo ang Panginoong iyong Diyos,
parang bayaning nagtagumpay; makikigalak
siya sa iyong katuwaan, babaguhin ka ng
kanyang pag-ibig; at siya’y masayang aawit
sa laki ng kagalakan, 18gaya ng nagdiriwang
sa pista.”
Tema: Kagalakan

PAGPAPALIWANAG
• Nagpahayag si propeta Sofonias noong
panahon ni Josiah, bago ang Pagpapatapon.
• Dahil sa impluwensiya ng mga paganong
dayuhan na mga taga-Assirya, ang mga
tao ay natuksong sumamba sa mga diyusdiyosan tulad ng araw, buwan, at mga bituin.
• Sa isang mananampalatayang Israelita,
ang gawaing iyon ay hindi tama, dahil ito
ay nagtutulak sa kamay ng Diyos upang
magbigay ng karampatang parusa.
• Ang mga tao ay nabubuhay ng may mga
pangamba (bb. 15-16).
• Ayon sa propeta ang mapagmahal na Diyos
ay nananatiling tapat sa kaniyang pangako,
sa kabila ng pagkamakasalanan ng tao.

IKATLONG LINGGO NG ADBIYENTO (K) • DISYEMBRE 16, 2018

• Ang Panginoon/Hari/Diyos ay mananatiling
kasama natin sa paglalakbay.
• Ang Panginoon mismo ay nagagalak ng
buong puso at masayang kakanta (b. 17).
• Paghahambing katulad ng isang tao ang
anyo ng b. 14.
PAGNINILAY
Magalak ka ng buong puso! Iyan ang
hatid sa ating mensahe ng Ikatlong-linggo
ng Adbiyento at nagbibigay din ng mga
napakagandang paliwanag kung bakit tayo
ay dapat magsaya. Ang unang dahilan: Ang
pagbawi ng Diyos sa nakatakdang parusa na
ipapataw sa atin at ang pagpanig Niya sa atin,
laban sa mga kaaway (yung mga sumisira ng
ating pamilya, ari-arian, ating bansa, ating
pagkatao, at ng ating pananampalataya). Ang
Diyos lamang ang maghahari sa atin at hindi
ang mga paganong dayuhan. Pangalawa: sa
kabila ng Kaniyang pagiging makapangyarihan
sa lahat, nagpakumbaba at nakipamuhay siya sa
gitna natin. Nagkatawang tao Siya, at kasama
nating nagagalak.

ng Diyos ang mag-iingat sa inyong puso at
pag-iisip sa pamamagitan ni Kristo Hesus.
Tema: Magalak!
PAGPAPALIWANAG
• Ang b. 4 ay inihahanda tayo sa nilalaman
ng pagbasa. Nagbibigay sa atin ng isang
pakiusap, magalak tayo!
• Nagbibigay ang b. 5 sa atin ng mga dahilan
upang magalak katulad ng:
-Pagbibigayan ng malasakit sa bawat isa
-Malapit ang Panginoon sa atin.
• Nag-aanyaya sa bawat Kristiyano ang b.6 na
manalangin.
• Naghahatid naman sa atin ang b. 7 ng
magandang bunga ng pagkagalak at pagiging
madasalin: ang kapayapaan ng Diyos ang
siyang gagabay at mag-aaruga sa atin.

SALMONG TUGUNAN (Slm 15)
D’YOS KO, ANG AKING DALA-NGI’Y
AKO’Y IYONG TANGKILIKIN.

PAGNINILAY
Sa kabila ng katayuan ni San Pablo sa
kanyang kulungan, nakuha pa rin niyang
palakasin ang loob ng kapwa niya Kristiyano
upang sila ay magalak. Ang dahilan ng buong
pusong kasiyahang ito ay ang nalalapit na
pagdating ni Kristo-Hesus. Siya ang papawi
sa lahat ng ating mga pangamba, na walang
lugar para sa ating mga Kristiyano.

IKALAWANG PAGBASA (Fil 4:4-7)
4
MGA KAPATID: Magalak kayong lagi sa
Panginoon. Inuulit ko magalak kayo.
Ipadama ninyo sa lahat ang inyong
kagandahang-loob. Malapit nang dumating
ang Panginoon. Huwag kayong mabalisa
tungkol sa anumang bagay. Sa halip ay
hingin ninyo sa Diyos ang lahat ng inyong
kailangan sa pamamagitan ng panalanging may
pasasalamat. At ang di-malirip na kapayapaan

MABUTING BALITA (Lc 3:10-18)
10
NOONG panahong iyon: Tinanong si
Juan Bautista ng mga tao, 11“Kung gayon,
ano po ang dapat naming gawin?” “Kung
mayroon kang dalawang baro, bigyan mo
ng isa ang wala. Ganyan din ang gawin ng
mga may pagkain,” tugon niya. 12Dumating
din ang mga publikano upang pabinyag
at itinanong nila sa kanya, “Guro, ano po
ang dapat naming gawin?” 13Sumagot siya,
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“Huwag kayong sumingil nang higit sa
dapat singilin.” 14Tinanong din siya ng mga
kawal, “At kami, ano naman ang dapat naming
gawin?” “Huwag kayong manghihingi
kaninuman sa pamamagitan ng pamimilit
o ng pagpaparatang ng di totoo; masiyahan
kayo sa inyong sahod,” sagot niya.
15
Naghahari sa mga tao ang pananabik sa
pagdating ng Mesiyas at ang akala ng marami’y
si Juan ang kanilang hinihintay. 16Kaya’t sinabi
ni Juan sa kanila, “Binibinyagan ko kayo sa
tubig, ngunit ang darating na kasunod ko ang
magbibinyag sa inyo sa Espiritu Santo at sa
apoy. Siya’y makapangyarihan kaysa akin, at
ni hindi ako karapat-dapat magkalag ng tali ng
kanyang panyapak. 17Hawak niya ang kanyang
kalaykay upang alisin ang dayami. Titipunin
niya ang trigo sa kanyang kamalig, ngunit ang
ipa’y susunugin sa apoy na di mamamatay
kailanman.”
18
Marami pang bagay ang ipinangaral ni
Juan sa mga tao sa kanyang paghahayag ng
mabuting Balita.
Tema: Wasto at Matuwid na Ugali
PAGPAPALIWANAG
• Ito ang bahagi ng pagtatanong at pagsagot ni
Juan habang siya ay nangangaral.
• Kinunsulta ng lahat ng uri ng tao si Juan upang
humingi ng mga kongkretong pamamaraan
para maisabuhay ang kaniyang mga pangaral.
• Napagtanto ni Juan ang mga kasalanan ng
bawat grupo ng taong nagtanong sa kaniya.
Kaya siya ay nakapagbigay ng matuwid na
solusyon.
• Ang kaniyang mga isinagot at ipinayo sa mga
tao ay maiuugnay natin sa pagkapantaypantay at pagkakawang-gawa.
• Nararapat lamang sa isang Kristiyano ang

magbahagi sa kanilang kapwa kung anuman
ang meron sila, gaano man kaliit mapapagkain man o damit.
• Ang sinumang may mga kaloob na biyaya,
konti man o marami, ay inaasahang
magbahagi sa ibang tao.
• Wastong paghahati at pababahagi ng mga
‘kaloob na biyaya ng Diyos’ (mga ariarian, talento, pagkain, atbp.) ay nararapat
lamang na maging parte ng buhay ng isang
Kristiyano.
• Sinong hindi magagalak kung mayroong
pagkakapantay-pantay at pagkakawanggawa?
PAGNINILAY
Hindi lamang pagiging madasalin at
pagiging emosyonal ang napapaloob sa
pagbabalik ng isang tao sa Diyos, kundi isang
tapat at mahusay na pagtalima sa hustisya at
pagmamalasakit sa kapwa.
Ang ating mga trabaho, estado sa buhay, at
kapangyarihan ay maaring pagmulan ng ating
mga suliranin.

II. PAG-UUGNAY
Inaanyayahan ng ating Unang Pagbasa
ang mga nagdadalamhati, na magalak at
huwag mawalan ng pag-asang hanapin ang
kagalakan sa kabila ng mga suliranin sa buhay
dahil sa nalalapit na ang pagdating ng ating
Tagapagligtas. Siya ang magwawakas sa lahat
ng kahirapan at kasamaan sa mundo. Tulad
ng Unang Pagbasa, ang Ikalawa ang malugod
na nag-aanyaya sa ating mga Kristiyano na
magalak sa pagdating ni Kristo Hesus. At
ang Mabuting Balita naman ay malinaw na
panghikayat sa atin na lubos tayong magagalak
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kung tayo ay tatalima sa mga aral ni Juan.

III. SALAMIN NG BUHAY
1. Ngayon ay Linggo ng Gaudete. Ilista
ang mga dahilan upang maging masaya.
Ibahagi.
2. Sa pagbabahagi ng kalungkutan, ang
pagdadalamhati’y naibsan; sa pagbabahagi ng
kaligayahan, doble ang kagalakan! Ipaliwanag.
(HM)
-Pagpapaliwanag: Fr. Cielo Almazan, OFM
-Isinalin ni Gleindolf Cadiz, SSP

(Pangwakas na Panalangin)

PANGWAKAS NA PANALANGIN

PAMBUNGAD NA PANALANGIN

Kristo, aming Panginoon, Ikaw ang
Daan, ang Katotohanan at ang Buhay. Itulot mong
makamit namin ang Iyong dakilang pag-ibig sa
pamamagitan ng iyong Apostol na si San Pablo at
ng Simbahang Katolika. Ipadala Mo sa amin ang
Iyong Banal na Espiritu upang maalaala namin
ang lahat na Iyong mga ipinangangaral.
Luwalhati sa Ama, sa Anak at sa
Espiritu Santo. Kapara ng sa una, ngayon at
magpakailanman
Kung nais po ninyong makatulong sa ating Biblical
Apostolate, maari pong magdonate ng legal size na bond
paper sa:
ST PAULS Ads and Promo Office c/o Rizaldy Cruz
7708 ST PAUL Road, San Antonio Village, Makati City
Tels: 895-37-16; 890-7130

O Hesus na Dakilang Guro, ikaw
ang Salita ng Buhay na walang hanggan.
Sumasampalataya kami sa Iyo Panginoon at
Katotohanan. Palaguin Mo nawa ang aming
pananampalataya. Iniibig ka namin, Panginoon
at Daan, nang buo naming lakas dahil iniutos
mo sa aming sundin ang Iyong mga Kautusan
nang walang pasubali. Nananalangin kami sa
Iyo, O Panginoon at Buhay, sinasamba Ka namin,
pinupuri Ka namin, at pinapasalamatan dahil sa
kaloob mong Banal na Kasulatan. Kasama si
Maria, maaalala sana namin at mapangalagaan
ang Iyong mga Salita sa aming kaisipan at
mapagnilay-nilayan ang mga ito sa aming puso.
Panginoong Hesus, ang Daan, ang
Katotohanan, at ang Buhay, maawa Ka sa amin.
Luwalhati...
(mula sa Prayers of the Pauline
Family)

