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PASIUNA 

 

Subay sa prinsipyo nga gitudlo sa konstitusyon sa 

Balaang Liturhiya sa Vatican II, kami nagatanyag 

dinhi og usa ka bag-ong han-ay sa pagsaulog sa 

“DALAN SA KRUS” usa ka inilang debosyon sa mga 

katawhan nga bililhon kaayo alang natong mga 

matuohon. Ang mga Estasyon sa Krus angayng 

ampingan aron motunong dili lamang sa pagtuo ug 

mga naandang debosyon sa Simbahan. Kon dili usab, 

nga kini mahisubay sa Biblia ug sa Liturhiya. 

 

Sa pagkatinuod, ang pipila sa mga naandang Estasyon 

walay diritso nga sukaran sa Biblia. Sila tingali nga 

tinumo-tumo nga sugilanon (pananglit: Si Veronica 

nagpahid sa nawong ni Jesus ug ang iyang pagganti 

kaniya pinaagi sa paglamak sa  iyang dagway diha sa 

tuwalya) o mga banabana (panannglit: Si Jesus 

nagkasugat sa iyang inahan diha sa dalan ngadto sa 

Golgota, ang gidaghanon sa pagkahidugmo ni Jesus.). 

Dinhi sa bag-ong han-ay, ang napulog-upat ka mga 

Estasyon nga gisugyot alang sa pag-ampo ug 

pamalandong adunay lig-on nga basihan sa Biblia. Sila 

gibasi sa paskohanong mga kaagi ni Kristo nga 

gisaysay diha sa sugilanon sa Pasyon ug pagkabanhaw 

sumala sa mga tagasulat sa Ebanghelyo. 

 

Ang han-ay nga gitanyag dinhi sibo kaayo sa 

Liturhikanhong Tradisyon sa Semana Santa nga 

nagasaulog sa tibuok pasko-hanong misteryo sa 

Pasyon ni Kristo, sa iyang Kamatayon ug 
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Pagkabanhaw. Samtang sa naandang mga Estasyon sa 

Krus bahin lamang sa Pasyon maoy gihandum, dinhi 

sa bag-ong han-ay mas tinibuok ang pagtan-aw sa 

Teolohiya. 

 

PAGSUGOD 

 

Pangulo: Sa ngalan sa Amahan ug sa Anak ug sa 

Espiritu Santo. 

 

Tubag: AMEN 

 

Pangulo: Nagkatigom kitang tanan, usa ka 

katilingban nga nagkahigugmaay ug nag-

alagad nga mga tinun-an, aron pagsaulog 

ug pagpanaw uban sa atong Diosnong 

Magtutudlo latas sa sigpit nga agianan 

nga nagpadulong sa kinabuhi: ANG 

DALAN SA KRUS. Ang pagkatinun-an 

ni Kristo nagkahulogan og pagpas-an sa 

atong kaugalingong krus ug pagsunod 

kaniya padulong sa Jerusalem diin 

moantos siya pag-ayo ug ilansang sa krus 

ug mamatay. Apan sa ikatulo ka adlaw, 

mabanhaw siya diha sa himaya. 

 

 Ang pagapadulngan sa atong Magtutudlo 

mao usab ang atong kaugalingong 

pagadulngan. Nasayod kita nga ang bili sa 

pagkatinun-an mahal gayod kaayo ug 

naglakip sa pagkamatay diha sa atong 
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kaugalingon, ang pagpakawala sa atong 

kaugalingon diha kaniya aron kita 

makakaplag og bag-ong kinabuhi. 

 

Pangulo: Karon atong awiton ang awit sa 

pagsugod. 

 

AWIT: DIOSNONG MATUTUDLO 

 (o laing awit nga mosibo sa kasaulogan) 

 

PASIUNANG PAG-AMPO 

 

Pangulo: Mag-ampo kita nga hatagan unta kita og 

kaisog sa pagsunod ni Kristo. (Mohilum 

makadiyot) 

 

 Mahigugmaong Amahan, ang imong 

Anak si Jesu-Kristo nag-antos alang 

kanamo ug nagbilin og mga panig-ingnan 

aron kami mosunod sa iyang mga lakang. 

Gipas-an niya ang among mga kasal-

anan, nagpalansang sa kahoy sa krus, aron 

pinaagi sa iyang mga samad mahatagan 

kami og kahupayan ug kaluwasan sa 

among mga kasal-anan, aron makapuyo 

kami sa kinabuhi nga matarong. 

 

 Dasiga kami pinaagi sa iyang gugma, 

agaka kami pinaagi sa iyang panig-

ingnan, tabangi kami paglakaw sa dalan 

sa krus, tungod kay buot kami mosunod 
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kaniya subay sa sigpit nga dalan paingon 

sa kinabuhi. Kini among gipangayo 

pinaagi sa iyang ngalan nga buhi ug hari 

uban kanimo ug sa Espiritu Santo Dios 

hangtod sa kahangturan. Amen. 

 

I. ANG KATAPUSANG PANIHAPON 

 

Pangulo: Nagasimba ug nagadayeg kami kanimo, 

O Kristo. 
 

Tubag: Kay tungod sa imong santos nga krus 

gitubos mo ang kalibotan. 
 

Pagbasa (Lc. 22:17-20) 
 

 Unya gikuha ni Jesus ang kupa ug 

nagpasalamat siya sa Dios, ug miingon, 

“Dawata kini ug bahina ninyo; kay 

sultihan ko kamo nga sukad karon dili na 

ako moinom niining bino hangtod moabot 

ang gingharian sa Dios.” 
 

 Unya gikuha niya ang pan, ug 

nagpasalamat siya sa Dios, unya 

gipikaspikas niya ug gihatag kanila nga 

nag-ingon, “Mao kini ang akong lawas 

nga gihatag alang kaninyo. Buhata ninyo 

kini agig paghandum kanako.” Human sa 

panihapon, gikuha usab niya ang kupa ug 

nagpasalamat siya sa Dios. Gihatag niya 

kini kanila ug miingon siya, “ Kining 
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kupa mao ang bag-ong kasabotan sa Dios, 

timaan sa akong dugo nga giula alang 

kaninyo.” 
 

Pamalandong 

 Magpasalamat kita sa Ginoo tungod sa 

dakong gasa sa Eyukaristiya. Wala siya’y 

gihikaw kanatong tanan. Pinaagi sa iyang 

kamatayon diha sa Krus, gitapos niya ang 

iyang kinabuhi ug gihatag niya ang iyang 

kaugalingon kanato ingo’g pagkaon. 

 

 Diha sa Eyukaristiya, gituman ni Jesus 

ang iyang pag-alagad sa paghatag ug 

kainit ug kahayag. Nagaampo siya nga 

walay hunong alang kanatong tanan. 

Dinhi lamang nato masabtan ang 

kahulogan sa Emmanuel, “Dios uban 

kanato.” Moadto kita kang Jesus ug 

mopuyo diha kaniya. 

 

Pag-ampo 

Ginoong Jesu-Kristo nga nagapuyo uban 

kanamo, nangamuyo kami niining 

sakramento sa imong lawas ug dugo. 

Himo-a nga pinaagi sa pag-ambit namo sa 

imong kinabuhi nga gimantala niining pan 

ug bino, makahalad unta kami ngadto sa 

among Amahan sa langit og usa ka 

gugmang tiunay. Makahalad usab unta 

kami ngadto sa among mga kaigsuonan 
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og kinabuhing puno sa pag-alagad, 

sakripisyo ug gugma alang sa 

kabulahanan sa imong gingharian, ikaw 

nga nagapuyo uban sa Amahan ug sa 

Espiritu Santo, Dios hangtod sa 

kahangturan. Amen. 
 

Pangulo: Amahan namo…… 

 

 Maghimaya ka Maria…   
 

Himaya sa Amahan ug sa Anak ug sa 

Espiritu Santo.., 
 

(Human niining pag-ampo, isunod ang pagprosesyon 

padulong sa sunod nga estasyon. 

Gihangyo ang tanan sa pag-awit.) 
 

Awit 

 

II. ANG PAG-ANTOS DIDTO SA 

TANAMAN 

 

Pangulo: Nagasimba ug nagadayeg kami kanimo, 

O Kristo 
 

Tubag: Kay tungod sa imong santos nga krus 

gitubos mo ang kalibotan. 
 

Pagbasa (Lc. 22:39-44) 

 Milakaw si Jesus, ug ingon sa iyang 

nabatasan, miadto siya sa bungtod sa 
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Olibo; mikuyog kaniya ang iyang mga 

tinun-an. Sa nahiabot na siya didto, 

miingon siya kanila, “ Pag-ampo kamo 

aron dili kamo madaog sa panulay.” 

 

 Unya mipahilayo siya kanila sa gilay-on 

nga maabot sa paglabay ug bato, ug 

miluhod siya ug nag-ampo. “ Amahan,” 

miingon siya, “kon buot ka, kuhaa kining 

kupa gikan kanako. Apan dili ang akong 

pagbuot kondili ang imo maoy matuman.” 

May mga anghel nga mitungha gikan sa 

langit ug milig-on kaniya. Ug samtang 

nag-antus siya sa hilabihang kasakit, nag-

ampo siya sa labi pa ka mainiton gayod. 

Nangahulog sa yuta ang iyang singot 

ingon sa dagkong tulo sa dugo. 
 

Pamalandong 

 Sa atong kinabuhi, usahay moabot ang 

panahon sa mga pagsulay ug mga kasakit 

nga maoy makapatulo sa atong mga luha 

ug makapahuyang sa atong pagtoo. 
 

 Ginoo, lig-ona kami. Kon mahimo kuhaa 

kining kupa sa among pagduha-duha. “ 

Amahan dili ang among kabubut-on, 

kondili ang imo maoy matuman.” Tudloi 

kami pagsunod sama sa gibuhat ni Kristo 

didto sa tanaman sa Getsemani. Hatagi 

kami ug kaisog sa pagdawat sa tanang 
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mga kahadlok ug kalisang nga iyang 

giantos niadtong mga taknaa. 
 

 Sama kang Jesus, ang Diosnong 

Magtutudlo, kinahanglan moagi kita sa 

daghang mga pag-antos ug mga pagsulay 

aron kita makasulod sa himaya. 
 

Pag-ampo 

 Ginoong Dios, among mahigugmaong 

Amahan, sa panahon nga mosangpit kami 

kanimo diha sa among mga kalisud, 

kaguol ug mga kasakit, hinumdomi kon 

giunsa usab sa imong Anak sa pagtawag 

kanimo diha sa iyang kasakit ug 

kamatayon. 
 

 Ayaw itugot nga magpadayon kami sa 

pagmahay sa among mga kasakitan, apan 

lig-ona kami diha sa pagtuo nga ikaw 

makita namo diha sa among mga kasakit 

ingon man diha sa among mga kalipay, ug 

nga ikaw nahigugma kanamo pinaagi 

kaniya kinsa nagpakita kanamo sa imong 

gugma, si Jesu-Kristo among Ginoo. 

Amen. 
 

Pangulo: Amahan Namo…  
  

 Maghimaya ka Maria… 
 

Himaya sa Amahan…. 

 Awit: 
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III. SI HESUS GIHUKMAN SA 

KAMATAYON 
 

Pangulo: Nagasimba ug nagadayeg kami kanimo, 

O Kristo. 
 

Tubag: Kay tungod sa imong santos nga krus 

gitubos mo ang kalibotan. 
 

Pagbasa: Mat. 27:24-26 
 

Sa pagkakita ni Pilato nga wala siya’y mahimo, ug 

hayan mahitabo ang kagubot, mikuha siya og tubig, 

nanghunaw atubangan sa mga tawo, ug miingon, wala 

akoy labot sa kamatayon niining tawhana! Inyo kining 

gusto! Unya ang tanang mga tawo nanubag kaniya, 

“Kami ug ang among mga anak maoy dat-ogi sa silot 

sa pagpatay kaniya!” Unya gibuhian ni Pilato si 

Barabas, ug si Hesus gipalatos niya ug gitugyan aron 

ilansang sa krus.  
 

Pamalandong 
 

Si Jesus midawat sa iyang kastigo sama sa usa ka 

maaghop nga nating karnero nga gidala ngadto sa 

ihawan. Gipili nila nga buhian si Barabas puli Kaniya. 

Giunsa man kita paghigugma ni Jesus? Iya kitang 

gihigugma pinaagi sa paghalad sa iyang kaugalingon 

alang kanato. Kon buot ka mahigugma sama kang 

Jesus, ihalad ang imong kaugalingon isip sakripisyo 

alang sa imong isigkatawo. 
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Pag-ampo 
 

Ginoong Dios, mahigugmaong Amahan, ang gugma sa 

imong Anak nag-aghat kaniya sa pagdawat sa mga 

kasakitan diha sa krus aron kami maka-ambit sa 

himaya sa bag-ong kinabuhi. 
 

Buntoga ang among kahakog ug himoa kaming 

manggihatagon. Tabangi kami sa pagsagop sa 

kalibotan nga imong gihatag kanamo aron among 

mabalhin ang kangitngit sa mga kasakitan ngadto sa 

kinabuhi ug kalipay sa pagkabanhaw. Kini among 

gipanngayo pinaagi nmi Kristo among Ginoo. Amen. 
 

Pangulo: Amahan Namo… 

 

  Maghimaya ka Maria… 

 

  Himaya sa Amahan…  
 

  Awit 

 

IV. ANG PAGHAMPAK KANG JESUS 

 

Pangulo: Nagasimba ug nagadayeg kami kanimo, 

O Kristo. 

 

Tubag: Kay tungod sa imong santos nga krus 

gitubos mo ang kalibotan. 

 

Pagbasa: Juan 19:1-3 
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Unya gikuha ni Pilato si Jesus ug iyang gipalatos. Ang 

mga sundalo naghimo’g purongpurong sa mga 

sangang tunokon ug gipahaom nila kini sa ulo  ni 

Jesus. Gisul-oban usab  nila ug sapot nga dagtom pula 

ug nanuol sila kaniya ug miingon, “ Mabuhi ang Hari 

sa mga Judio!” Ug siya gipanagpa nila. 

 

Pamalandong 
 

Tan-awa si Jesus ! Usa ka tawo nga gihukman diha sa 

usa ka makuulaw nga kamatayon diha sa krus. 

Mosunod kita kaniya kay si Kristo mao ang atong hari, 

ug magmadaugon kita uban kaniya. Usa kini ka 

kadaugan sa gugma batok sa dautan. 

Ang mapailubong pagdawat ni Jesus sa mga 

paghampak ug pagpurongpurong kaniya sa mga tunok, 

usa ka mithi sa pagpaubos. Sundon ta si Jesus diha sa 

iyang pagkamapaubsanon aron sa atong 

pagkamapahitas-on ug pagkamasigarbohon, iduko nato 

ang atong ulo diha sa paghinulsol sa atong mga kasal-

anan. 
 

Si Jesu-Kristo nagpadayon pagbayad sa atong mga 

sala. Nagpuyo siya dinhi kanato aron kita mabuhi 

alang kaniya. Mao kini ang misteryo nga nagtultol 

kanato ngadto sa pagkatinuod sa mga pulong: “Si 

Kristo nagpuyo dinhi kanako.” 
 

Pag-ampo 
 

Makagagahum nga Dios, ang imong Anak nga si Jesu-

Kristo nakadawat sa himaya pinaagi sa paghatag sa 
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iyang kaugalingon ug diha sa pagkahimo niyang 

imong sulugoon alang sa katawhan. 
 

Ang iyang gahum mao ang gahum sa gugma diin 

gihatag niya ang tibuok niyang kinabuhi alaang 

kanamo. KIni matinud-anon niyang gidawat, bisan pa 

ang kamatayon niya sa krus. Apan gibayaw mo siya ug 

gihimong Ginoo ug hari sa tanan. 
 

Itugot nga makaambit kami sa iyang pagkahari diha sa 

among pagsunod sa iyang maalagarong gugma isip 

bag-ong katawhan ug magtutukod sa bag-ong 

kalibutan. Kini among gipangayo pinaagi Kaniya nga 

among Hari ug  Ginoo hangtud sa kahangturan. Amen. 

 

Pangulo: Amahan Namo… 
 

  Maghimaya ka Maria…  
 

Himaya sa Amahan…. 

 

AWIT 

 

V. SI JESUS NAGPAS-AN SA IYANG 

KRUS 
 

Pangulo: Nagasimba ug nagadayeg  kami kanimo, 

O Kristo. 
 

Tubag: Kay tungod sa imong  santos nga krus 

gitubos mo ang kalibotan. 
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Pagbasa: Juan 19:16-17 

 

Tungod niini gutugyan ni Pilato si Jesus ngadto kanila 

aron ilansang sa Krus. Busa ilang gidala si Jesus. 

Migula siya nga nagpas-an sa krus  ug miabot sa dapit 

nga ginganla’g “ Dapit sa Kalabera .” Sa Hebreo 

ginganlan kinig “Golgota” 

 

Pamalandong 

 

Sa tumang pagpailub gidawat ni Jesus ang Krus sa 

atong mga kasal-anan. Gipas-an niya kini ug misugod 

sa iyang paglakaw ngadto sa Kalbaryo. Sundon ta siya 

aron  makakat-on kita unsaon  pagpas-an sa atong 

tagsatagsa ka krus adlaw-adlaw. Sundon ta ang iyang 

mga lakang kay nagbuhat siya pinasubay sa kinabuhi 

nga matarong ug  naghatag sa iyang kaugalingon diha 

sa pag-alagad kanato. Sundon ta ang iyang gitudlo 

kanato diha sa Ebanghelyo. Kinahanglan nga 

mamalandong kita niining mga pulonga. “ Kon may 

buot nga musunod kanako, kinahanglan  nga 

magdumili siya sa iyang kaugalingon, magpas-an sa 

iyang krus sa tanang adlaw, ug magsunod kanako. 

 

Pag-ampo 

 

O Dios among Amahan, Diha sa imong Anak nga si 

Hesus, gihatag mo kanamo ang matuod nga palas-anon 

ug matuod nga dalan nga among sundon. Ihatag 

kanamo ang kadasig  sa pagbuhat sibo sa iyang mga 

panig-ingnan. Tabangi nga sama kaniya makapuyo   
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kami alang sa uban sa walay pagpaabot ug ganti. 

Itugot nga maangkon namo ang iyang kinabuhi 

hangtud nga dad-on kami niya nganha kanimo, among 

Dios hangtud sa kahangturan. Amen. 

 

Pangulo: Amahan Namo… 

 

  Maghimaya ka Maria… 

  

Himaya  sa Amahan….. 

 

Awit 

 

 

VI. SI HESUS NAHISUKAMOD SA 

KABUG-AT SA KRUS 

 

Pangulo: Nagasimba ug nagadayeg  kami kanimo, 

O Kristo. 

 

Tubag: Kay tungod sa imong  santos nga krus 

gitubos mo ang kalibotan. 

 

Pagbasa:  

 

Milakaw sa Hesus subay sa batoon nga dalan, ug iyang 

gipas-an ang krus. Samtang naglakaw siya, mianam 

kini pagkabug-at. Wala na niya kini madaog hangtud 

nga nadugmo siya. Apan mibangon si Hesus ug gipas-

an niya ang iyang mabug-at nga krus ug mipadayon sa 

unahan. 
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Pamalandong  

 

Nahisukamod si Hesus tungod sa kabug-at sa krus. Sa 

matag higayon nga magpakasala kita nagdugang kini 

sa kabug-at sa krus nga gipas-an sa atong Ginoo. Usa 

kini ka makauulaw nga panan-awon. Ang Dios nga 

walay maoy milukat sa atong mga sala diha sa krus. 

Makatarunganon ba kini? Dili ba kita man unta ang 

angay ilansang sa krus aron pagbayad sa atong mga 

kasal-anan? 

 

Pag-ampo 

 

Dios nga nahisukamod tungod sa kabug-at sa among 

sala, wagtanga dinhi kanamo ang kinaiya sa walay 

pagpakabana sa tinuod nga bahandi, papasa dinhi 

kanamo ang pagtinguha lamang sa among kalipay. Dili 

unta kami magpakabuta sa mga hiwi nga among nakita 

ug andam unta kami nga mopabangon sa mga 

nahisukamod sa kasal-anan. Kaloy-i kami, Ginoo.  

 

Pangulo: Amahan Namo… 

 

  Maghimaya ka Maria… 

 

  Himaya sa Amahan…  
 

AWIT 
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VII. SI SIMON  CIRENEO MIPAS-AN SA 

KRUS NI JESUS 
 

Pangulo: Nagasimba  ug nagadayeg kami kanimo, 

O Kristo 
 

Tubag:  Kay tungod sa imong santos nga krus 

gitubos mo ang kalibutan. 

Pagbasa: Lukas 23:26 

 Samtang  gidala nila si Hesus, gikasugat nila 

ang usa ka tawo nga ginganlag Simon nga taga-Cirene, 

nga nagpadulong sa siyudad gikan sa Banika. Gidakop 

nila siya ug gipapas-an sa krus ug gipasunod kang 

Jesus. 
 

Pamalandong 
 

Ang tanan nagdumili pagpasan sa Krus ni Jesus. 

Tungod niini gipugas si Simon Sireneyo pagpapas-an 

sa Krus. Sama ni Simon Sireneyo, pas-anon ta ang 

krus. Ang krus  magsantos kanato kay kini kinabuhi. “ 

Diha sa krus anaa ang kinabuhi ug ang kaluwasan.” 
 

Pag-ampo 
 

Dios among Amahan, tabangi kami sa pagsunod sa 

panag-ingnan sa mapailubong pag-antos sa imong 

Anak. Nangamuyo kami kanimo, hatagi kami sa 

grasya nga makatabang kami sa pagpas-an sa iyang 

krus diha sa paghupay namo sa kasakit ug kaguol sa 

among isigkatawo. Kini among gipangayo pinaagi ni 

Kristo nga among Ginoo. Amen 
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Pangulo: Amahan Namo… 
 

  Maghimaya ka Maria… 
 

  Himaya sa Amahan… 
 

AWIT 
 

VIII. GIKATAGBO NI JESUS ANG MGA 

BABAYE SA JERUSALEM 
 

Pangulo: Nagasimba ug nagadayeg  kami kanimo, 

O  Kristo.  

Tubag:  Kay tungod sa imong santos nga krus 

gitubos mo ang kalibotan. 
 

Pagbasa: Lukas 23:27-28 

May dakong panon sang mga tawo nga nisunod kang 

Jesus, og pipila kanila nga mga  babaye nga naghilak 

ug nagminatay tungod kaniya. Unya milingi si Jesus 

ug miingon, “ Mga babaye sa Jerusalem! Ayaw ako 

ninyog hilaki , kondili hilaki ang inyong kaugalingon 

ug  ang inyong mga anak.” 
 

Pamalandong 

Sa dinhi pa si Jesus sa Kalibotan daghan ang nibabag 

sa iyang mga binuhatan: ang mga Judio, ang mga 

magtutudlo sa balaod, ang mga Pariseo, ang iyang mga 

kaaway. Apan sa takna gayud kanus-a daghan nanupak 

sa iyang makaluluwas nga mensahe, dihay usa ka 

pundok sa mga katawhan nga naghimo ug mga 

pagbayad sa sala, nagpakita’g tumang paghigugma nga 

nakahupay sa iyang kasing-kasing.  Diha si Maria, ang 
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iyang santos nga Inahan, ug ang mga balaang babaye 

sa Ebanghelyo. 
 

Ngadto sa mga balaang babaye, diha sa dalan sa 

kalbaryo, miingon si Jesus, “ Ayaw paghilak alang 

kanako; hilakay hinuon ang inyong kaugalingon ug 

ang inyong mga anak”. Dinhi atong tan-awon ang 

kamanggiloy-on ni Jesus, nga bisan nag-antus sa 

labing pait nga kasakit may panahon pa siya 

paghunahuna ug paghatag ug paglaum sa mga 

masulob-on. 
 

Pag-ampo 

Ginoong Dios, makakagagahun nga amahan nasinati 

namo ang imong mamugnaong gahum sa panahon nga 

makigtagbo kami ni Jesus. 

Tabangi nga makaila kami kaniya diha sa among 

kinabuhi ug makabuhat sama sa iyang gibuhat.  Itugot 

nga makatabang kami sa mga tawo nga 

nagkinahanglan sa among panabang aron mahibalik 

diha kanila ang paglaum nga maoy makapabuhi sa 

ilang pagtuo kanimo. 

Kini among gipangayo pinaagi sa imong bugtong 

Anak, si Jesu-Kristo nga among Ginoo ug Manunubos. 

AMEN. 
 

Pangulo: Amahan Namo… 
 

  Maghimaya ka Maria… 
 

  Himaya sa Amahan… 
 

 Awit 
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IX. SI JESUS GILANGKATAN SA IYANG 

SAPOT UG GILANSANG SA KRUS 
 

Pangulo: Nagasimba ug nagadayeg kami kanimo, 

O Kristo 
 

Tubag:  Kay tungod sa Imong santos nga Krus 

gitubos mo ang Kalibotan. 

Pagbasa: Juan 19:23-24 

 

Tapos si Jesus ikalansang sa mga sundalo didto sa 

krus, gikuha nila ang iyang sapot ug gibahin sa upat, 

usa ka bahin sa matag sundalo. Gikuha usab nila ang 

bisti nga taas nga walay tinahian. Ang mga sundalo 

nag-ingnanay, “Dili nato kini gision, magripa hinuon 

kita kon kinsay makapanag-iya niini. “Nahitabo kini 

aron matuman ang bahin sa kasulatan nga nag-ingon: 

“Gibahin-bahin nila ang akong sapot, ug giripahan nila 

ang akong bisti” busa gibuhat kini sang mga sundalo. 

 

Pamalandong 

 

Giunsa kita paghigugma ni Jesus? Iya kitang 

gihugugma pinaagi sa pagsakripisyo sa iyang 

kaugalingon alang kanato. Ang pagbahinbahin sa 

iyang sapot maoy tataw nga timaan sa iyahang 

paghalad sa iyang kaugalingon alang kanato. 

Kon buot ka nga mahisama ni Jesus sa paghigugma, 

ihalad ang imong kaugalingon ingo’g sakripisyo alang 

sa imong isigkatawo. Mao kini ang tataw nga timaan 

nga ikaw migahin sa imong kaugalingon ngadto sa 

uban. 
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Kinahanglan nga mahisama kita ni Kristo, ang Dalan, 

ang Kamatuoran, ug ang Kinabuhi. Kini ang labing 

hingpit nga paagi ug malaumon kitang mosunod niini 

aron mahisama ang atong hunahuna, kabubut-on ug 

kasing-kasing ni Jesus. Mag-ampo kita nga si Jesu-

Kristo magpuyo dinhi kanato. 

 

Pag-ampo 

 

Maluluy-ong Amahan, gihigugma Mo ang tawong 

manggihatagon kinsa mohatag sa iyang kaugalingon 

sama sa paghatag mo kanamo sa imong kaugalingon 

diha sa larawan sa imong anak nga si Hesus.  

 

Ihatag kanamo ang matuod nga pagkakabus sa kasing-

kasing aron makakat-on usab kami sa pagtugyan sa 

among kaugalingon diha sa imong mga kamot ug 

paggahin sa bisan unsa nga ania kanamo ngadto sa 

mga tawo nga nanginahanglan.  

 

Himoa kini nga sakripisyo nga among ihalad kanimo 

uban ni Jesu-Kristo nga among Ginoo. Amen. 

 

Pangulo: Amahan Namo… 

   

  Maghimaya ka Maria… 

   

  Himaya sa Amahan… 

 

AWIT 
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X. SI JESUS NAGBITAY SA KRUS 

 

Pangulo: Nagasimba ug nagadayeg kami kanimo, 

O Kristo. 

Tubag: Kay tungod sa imong santos nga krus 

gitubos mo ang kalibotan. 

 

Pagbasa: Lukas 23:39-43 

Unya, usa sa mga criminal nga nagbitay didto 

mibugalbugal kaniya, “Dili ba ikaw mao man ang 

Mesiyas? Luwasa ang imong kaugalingon ug  kami!” 

Apan gibadlong siya sa iyang kauban nga nag-ingon, 

“Wala ka ba mahadlok sa Dios? Kita ania dinhi 

gisilotan sa mao rang silot. Apan ang silot natong duha 

angay kanato, kay gisilotan man kita sibo sa atong 

nabuhat, apan siya walay sala.”Ug miingon siya kang 

Jesus, “ hinumdumi intawon ako kon maghari kana!” 

Miingon si Jesus kaniya, “Sultihan ko ikaw, karong 

adlawa adto ka sa Paraiso uban kanako.” 

 

Pamalandong 

Ginoong Jesu-Kristo diha sa Krus nagbitay ikaw 

tungod kanamo. Labaw ikaw nga naghigugma kanamo 

kay sa among paghigugma  kanimo, kay mibuot man 

ikaw nga magpakamatay tungod sa among kasal-anan. 

Magpaubos kita ug magbaton sa pagtuo: Pagtuo nga  

makakita kita ug usa ka higala nga modala kanato 

ngadto sa kaluwasan. Aduna untay usa nga kanunay 

anaa, kinsa kanunayng uban kanato, si Jesus ang atong 

kauban diha sa atong paglawig sa kinabuhi.  
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Ang kawatan diha sa krus nakakita ug higala nga 

midala kaniya sa kaluwasan. Sama sa mahinulsolong 

kawatan mangayo kita ug kalooy nga mapasaylo ni 

Kristo ang atong mga sala. 

 

Pag-ampo 

Ginoong Jesu-Kristo, gikawas mo ang mahinolsulong 

kawatan gikan sa pag-antos sa krus ug gidala mo 

ngadto sa kalipay sa imong gingharian. 

 

Sa adlaw sa among kamatayon, O Ginoo, mamatay 

unta kami diha sa imong grasya; mamatay unta  kami 

diha sa imong gugma; mamatay  unta kami diha sa 

imong kabubut-on ug manghinaut kami nga imo 

kaming dad-on  agi sa pultahan sa langit aron among 

maangkon ang kalipay nga way katapusan sa imong 

gingharian, ikaw nga nagpuyo ug  nagahari hangtud sa 

kahangturan. Amen. 

 

Pangulo: Amahan Namo… 
 

  Maghimaya ka Maria… 
 

  Himaya sa Amahan…  

AWIT 

 
XI. SI MARIA DIHA SA TIILAN SA KRUS 

 

Pangulo: Nagasimba ug nagadayeg kami kanimo, 

O Kristo. 

Tubag: Kay tungod sa imong santos nga krus 

gitubos mo ang kalibotan. 
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Pagbasa: Juan 19:25-27 

Duol sa krus ni Jesus nagbarog ang iyang inahan ug 

ang igsoon sa iyang inahan, si Maria  nga asawa ni 

Cleofas, ug si Maria Magdalena. Sa pagkakita ni Jesus 

sa iyang inahan ug sa tinun-an nga iyang gimahal nga 

nagbarog didto, miingon siya sa iyang inahan, 

“Babaye, ania ang imong anak”. 

 

Unya miingon siya sa tinun-an, “Ania ang imong 

inahan.” Sukad niadto gipatipon si Maria pagpuyo sa 

tinun-an. 

 

Pamamalandong 

Sa dihang naghingutas na si Jesus didto sa krus, 

gihatag niya kanato si Maria ingon nga atong inahan. 

Kining langitnong inahan may dakong pagtagad sa 

matag kalag. Gipili ni Jesus  si Maria aron ma-iyang  

inahan. Ug mibuot siya sa paghatag kanato sa iyang 

kaugalingong inahan, ang  labing pinili nga binuhat, 

walay buling sa sala ug ulay. Si Maria maoy atong 

espirituhanong inahan. Nagatabang siya kanato labi na 

sa takna sa kamatayon. 

 

O Maria, among inahan, himoa nga tungod sa imong 

gamhanang panabang, dili unta makawang alang 

kanamo ang kamatayon ni Jesus. Pagpakita nga ikaw 

ang among  inahan, ug uban sa grasya sa Dios, 

maningkamot kami kanunay pagpakita nga kami 

imong mga anak. 
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Pag-ampo 

Dios among Amahan, sa naghingutas si Jesus didto sa 

krus, si Maria Santisima, iyang inahan miunong kaniya 

ug miambit sa iyang mga pag-antos. 

 

Hinaut nga kaming mga sinagop nga anak ni Maria 

mahiusa uban ni Kristo diha sa iyang pag-antos ug 

kamatayon ug makaambit sa iyang pagkabanhaw 

ngadto sa bag-ong kinabuhi. Siya nga nagpuyo ug 

naghari uban Kanimo ug sa Espiritu Santo Dios 

hangtud sa kahangturan . Amen. 

 

Pangulo: Amahan Namo… 

 

  Maghimaya ka Maria… 

  

Himaya sa Amahan… 

 

AWIT 

 

 

XII. ANG KAMATAYON NI HESUS 

 

Pangulo:  Nagasimba ug nagadayeg kami kanimo, 

O Kristo. 

 

Tubag: Kay tungod sa imong santos nga krus 

gitubos mo ang kalibotan. 

Pagbasa: Juan 19:28-30 

Human niini, si Jesus nga nasayod nga ang tanan 

natuman na, ug aron pagtuman sa kasulatan, miingon, 
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“Giuhaw ako.” Didto may usa ka panaksan nga  puno 

sa suka, ug nagtunlod silag espongha sa suka ug 

gibutang sa usa ka sanga sa isopo, ug giisa  nila kini 

ngadto sa iyang baba. Human nakatilaw si Jesus sa 

suka, miingon siya, “Natapos na!” unya miduko siya 

ug namatay. (Maghilom sang makadiyot). 

 

Pamalandong 

Mag-ampo kita ngadto sa Ginoong Jeru-Kristo, nga 

pinaagi sa iyang maloloy-on ug balaan nga 

kasingkasing, madala niya ang tanan ngadto sa iyang 

kaugalingon. “Ug  kon iisa ako gikan sa yuta, danihon 

ko ang tanan ngari kanako mismo”. Gikan sa krus diin 

kita nakakaplag ug kaluwasan, gidani ni Jesus ang 

tanan ngadto sa iyang kaugalingon. Gihalad niya ang 

iyang kinabuhi aron pagdala diha sa iyang kaugalingon 

sa tanang mga kalag. Karon tua na siya sa langit 

nagapakita sa iyang mga samad ngadto sa iyang 

langitnong Amahan. Ug ang matag kalag nga maluwas 

pinaagi sa iyang gahom, pinaagi sa iyang dugo, maoy 

iyang himaya ug kadaogan. Buot siya nga mohimo ug 

usa ka piniling panon nga maluwas pinaagi sa iyang 

dugo ug pinaagi sa iyang krus; ang tunhayng 

gingharian nga iyang ipakita sa Amahan ingon  nga 

iyang ganti ug himaya. 

 

Pag-ampo 

Ginoong Jesu-Kristo, diha sa krus nagpakamatay ka ug 

giula mo ang imong dugo aron kami mabuhi ug takus 

nga maghigugma. Sa katapusang panihapon mikuha ka 

sa Pan ug Bino isip timaan sa paghatag mo sa imong 
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kaugalingon nga among kalan-on ug ilimnon ug 

gitudloan mo kami sa paghigugma ug pag-alagad sama 

sa imong gibuhat. Pakig-uban kanamo ug tabangi kami 

pagsaksi kanimo aron mahimo kaming angayan sa 

pag-ambit sa imong pagkabanhaw. Kay ikaw ang 

among Ginoo hangtud sa kahangturan. AMEN. 
  

Pangulo: Amahan Namo… 

  Maghimaya ka Maria…  

Himaya sa Amahan.. 

AWIT 

 
XIII. ANG PAGLUBONG KANG JESUS 

 

Pangulo: Nagasimba ug nagadayeg kami kanimo, 

O Kristo. 

 

Tubag: Kay tungod sa imong santos nga krus 

gitubos mo ang kalibotan. 

Pagbasa: Mateo 27:57-61 

Sa pagkasawomsom na, miabot ang usa ka dato nga 

taga-Arimatea, nga ginganlan Jose, usa ka tinun-an ni 

Jesus. Miadto siya kang Pilato ug gipangayo niya ang 

lawas ni Jesus. Busa gikuha  kini ni Jose ug giputos 

niya sa usa ka bag-ong habol nga lino, ug 

gipahimutang niya sa iyang kaugalingong lubnganan 

nga bag-o pa lamang niyang gilungag diha sa usa ka 

bato. Unya giligid  niya ang usa ka dakong bato aron 

pagsira sa pultahan sa lubnganan, ug milakaw siy. Si 

Maria Magdalena ug ang laing Maria naglingkod didto 

nga nagtan-aw atbang sa lubnganan. 
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Pamalandong 

Tan-awa ang gugma sa Ginoo, ang iyang gugma alang 

kanato. Kinahanglan mahigugma kita sa atong 

langitnong Amahan, sama sa paghigugma nga gipakita 

ni Jesu-Kristo. Angayan kitang mahigugma sama sa 

paghigugma ni Kristo sa atong isigkatawo bisan 

hangtud gayud sa paghalad sa iyang kinabuhi alang 

kanila. 

 

Dunay usa ka matang sa gugma nga naglangkub sa 

pagpuyo diha sa grasya. Nagatubo kini hangtud nga 

maabot ang hingpit nga pagkahiusa kang Kristo_Jesus. 

 

Pag-ampo 

Makagagahum ug way kinotubang Dios, ang imong 

Bugtong Anak mikunsad ngadto sa mga minatay ug 

nabanhaw sa himaya. Sa imong kaayo banhawa 

kaming imong mga katawhan nga gilubong uban ni 

Kristo diha sa bunyag, aron mahiusa uban kaniya diha 

sa kinabuhing way kataposan sa langit. Kaniya nga 

nagapuyo ug nagahari uban Kanimo ug sa Espiritu 

Santo, Dios hangtud sa kahangturan. AMEN. 

 

Pangulo: Amahan Namo… 

 

  Maghimaya ka Maria…  
 

Himaya sa Amahan… 

 

AWIT 
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XIV. ANG PAGKABANHAW NI HESUS 

 

Pangulo: Nagasimba ug nagadayeg kami kanimo, 

O Kristo. 

 

Tubag: Kay tungod sa imong santos nga krus 

gitubos mo ang kalibotan. 

 

Pagbasa: Mateo 28:1-8 

Tapos sa Adlaw nga Igpapahulay, sa pagbanagbanag 

na sa buntag sa Adlawng Domingo, si Maria 

Magdalena ug ang laing Maria nangadto aron pagtan-

aw sa lubnganan. Unya dihay kusog nga linog, ug usa 

ka anghel sa Ginoo mikunsad gikan sa langit; giligid 

niya ang bato, ug milingkod siya niini. Sama sa kilat 

ang iyang panagway ug puti kaayo ang iyang bisti. 

Nangurog ang guwardiya tungod  sa hilabihang 

kahadlok ug nahimong daw mga patay. 

 

Unya ang anghel miingon sa mga babaye, “Ayaw 

kamo kahadlok. Nasayod ako nga nangita kamo kang 

Jesus nga gilansang sa krus. Wala na siya dinhi; 

nabanhaw siya sumala gayod sa iyang giingon. Umari 

kamo ug tan-awa gayod sa iyang giingon. Umari kamo 

ug tan-awa ang dapit nga gilubngan, ug unya adtoa 

dayon ug sultihi ang iyang mga tinun-an nga 

nabanhaw siya, ug karon nag-una siya ninyo sa 

Galiliea; ikahibalag ninyo siya didto. Hinumdumi ang 

akong  giingon kaninyo.”  Busa midali sila pagbiya sa 

lubnganan nga nangahadlok, apan nangalipay, ug 

nagdagan sila aron sa pagbalita sa iyang mga tinun-an. 
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Pamalandong 

 

Mamalandong kita  kang Jesus, ang Nabanhaw nga 

Kristo. Ania ang atong kinabuhi. Sama kang Jesus ang 

Diosnong Magtutudlo, naglakaw kita “ latas sa 

daghang mga pag-antos ug mga pagsulay” aron 

modangat sa himaya. Dili ba diay gikinahanglan man 

nga si Jesus moantos, ug pinaagi sa iyang pag-antos 

mosulod ngadto sa himaya? Ang dalan padulong sa 

langit sama sa dalan sa Kalbaryo diin didto namatay si 

Jesus. Apan mibangon siya ug migula gikan sa iyang 

lubnganan nga mahimayaon diha sa iyang 

pagkabanhaw. 

 

Pag-ampo 

Dios sa kinabuhi ug gugma, nalipay kami karon 

tungod kay si Jesus nabanhaw ug nagsugod siya 

pagbanhaw kanamo diha sa pagbunyag. Padayona 

dinhi kanamo ang buhat sa pagkabanhaw. Ihatag 

kanamo ang kalipay ug gugma samtang nag-alagad 

kami kanimo ug sa usag-usa kanamo. 

 

Itugot nga ang imong Espiritu maghimo kanamong 

gawasnon sa pagdala’g paglaum ug hustisya ngadto sa 

tanan nga anaa sa among palibot, hangtod nga 

banhawon mo kami aron makaambit  sa imong way 

katapusang kalipay. Kini among gipangayo sa ngalan 

ni  Jesus, ang among nabanhaw nga Ginoo, kinsa 

nagapuyo uban Kanimo ug sa Espiritu Santo, Dios 

hangtud  sa kahangturan. Amen. 
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Pangulo: Amahan namo…   
 

  Maghimaya ka Maria… 

 

Himaya sa Amahan… 

 

KATAPUSANG AWIT 

 

Pangulo: Sa ngalan sa Amahan…  
 


