
TI	ANNONG	TI	PANAGRAMBAK	ITI	SHROVE	TUESDAY	
(Ti	panagpuor	kadagiti	ramos	a	mausar	ti	Miercoles	de	Ceniza)	

Ti	Annong	ti	Panagrambak	iti	Shrove	Tuesday	
Panagsagana	

(Ti	 liturhiya	 a	 daytoy	 ket	mabalin	 nga	 usaren	 a	 kas	 panangirugi	 ti	 panangrambak	 ti	 Shrove	
Tuesday	 kadagiti	 parparokya	 ti	 Iglesia	 Filipina	 Independiente	 (IFI)	 iti	 konteksto	 ti	Nasantoan	
nga	Eukaristia.	Daytoy	ket	maangay	ti	malem	ti	martes	sakbay	iti	Miercoles	de	Ceniza	ket	ditoy	
nga	masansan	a	maisagana	ti	dapo	a	mausar	ken	kasta	met	a	panangisagana	ti	kongregasyon	
iti	panawen	ti	Cuaresma.	Ti	Cuaresma	ket	maysa	kadagiti	naidaklan	a	panawen	ti	panagbabawi,	
panagkonfesar,	ken	panagpapakawan	ti	basol,	panagkarkararag	ken	panagayunar.)	

(Kadagitoy	 nga	 aldaw,	 kas	 kadawyan	 kadagiti	 pagtaengan	 ti	 Kristianos,	 amin	 a	 taraon/
produkto	 nga	 addaan	 iti	 karne	 wenno	 gatas	 ket	 mausar/maibus	 kas	 panangisayangkat	 ken	
simbolo	iti	panagayunar	iti	unos	ti	panawen	ti	Cuaresma.)	

(Daytoy	a	liturhiya	ket	mairugi	iti	ruar	ti	simbaan.	Ti	Padi	ket	agtakder	ti	sango	dagiti	tattao,	
kaduana	dagiti	dadduma	pay	a	ministro	ken	agserbi	a	mangawit	kadagiti	sumaganad:	Kandila	
ti	Pascua	(Sirio),	 insensaryo,	insenso	iti	makannawan	ken	iti	krus	iti	makannigidnan	ti	padi.	Ti	
tattao	ket	nakatakder	a	nakaiggem	kadagiti	ramos	a	nausar	iti	Domingo	Ramos	iti	napalabas	a	
tawen.	 Iti	 tengnga	 ti	 nagummungan	 ket	 maikabil	 iti	 maysa	 nga	 banga	 wenno	 ti	 mausar	 a	
pangipuoran	ti	ramos.	Mairugi	ti	liturhiya	babaen	iti	maysa	a	maitutop	a	kanta	wenno	imno.)	

(Kalpasan	ti	kanta	wenno	imno,	baliksen	ti	Padi	dagiti	sumaganad	a	balikas	ti	kongregasion.)	

Padi	 :	 Iti	Nagan	ti	Ama,	ken	ti	Anak,	ken	ti	Espiritu	Santo.	

Makimisa	 :	 Amen.	
Padi	 :	 Ay-ayaten	a	tattao	ti	Dios,	natipontayo	itatta	nga	aldaw	tapno	dumawat	ti	kaasi	

ti	 Apo	 nangnangruna	 iti	 panagsaganatayo	 kadagiti	 bagbagitayo	 iti	 Panawen	 ti	
Kuaresma.	 Sapay	 koma	 maaddaantayo	 iti	 nasayaat	 a	 panagbiag	 ken	 regget	 ti	
pammati	 tapno	 agbabawi	 kadagiti	 nagbasolantayo	 ken	 dumawat	 ti	
pammakawan,	tapno	maaddaan	ti	ayat	ti	panagserbi	kadagiti	agkasapulan,	ken	
ti	agbiag	a	napnuan	kararag	ken	panangusig	ti	bagi.	

Manamnama	 kadatayo	 iti	 panagtitipon	 manen	 inton	 bigat	 a	 kas	 maysa	 a	
simbaan	iti	panangrambak	ti	nasantoan	a	Eukaristia	tapno	awatentayo	ti	dapo	a	
maiyugis	 kadagiti	 mugingtayo	 a	 kas	 tanda	 iti	 nasantoan	 a	 panagayunar	 iti	
Panawen	 ti	 Kuaresma	 iti	 uneg	 ti	 uppat	 a	 pulo	 nga	 aldaw.	 Naummongtayo	 ita	
tapno	 puoran	 dagitoy	 a	 ramos	 tapno	 maaddaantayo	 ti	 dapo	 a	 mausar	 inton	
bigat.	

(Agulimek	iti	pag	kanito.	Kalpasanna	sawen	ti	Padi	ti	sumaganad	a	kararag.)	

Padi	 :	 Agkararagtayo.		

	 	 O	manangngaasi	a	Dios,	pinarsuanakami	manipud	iti	tapok	ken	inawagannakam	
tapno	 dumngeg	 kenka	 a	 kas	 panangisuro	 ni	 Apo	 Jesukristo	 ken	 iti	 ragup	 ti	
Simbaan.	Siaasika	koma	a	mangmatmat	ti	panangisaganami	iti	dapo	nga	agbalin	
a	tanda	iti	panagrugi	ti	Panawen	ti	Kuaresma.	Ipaaymo	kadakami	a	mangaramid	
iti	daytoy	 ti	biag	a	nasantuan.	Babaen	 iti	daytoy	a	panagsakrispisyomi	magun-
odmi	 iti	 kappiam	 ken	 iturongnakami	 iti	 panagserbi	 kadagiti	 tattaom.	 Sapay	



koma	babaen	iti	kararagmi	ket	mabendisionan	dagiti	aramidmi	tapno	iti	maudi	
nga	 aldaw	 ket	 makipagmaymaysakamto	 kenka	 dita	 nailangitan	 nga	 datag	 mo	
nga	 addaan	 ragsak	 a	 kadwa	 ni	 Apomi	 Jesukristo	 a	 napnuan	 dayag	 ti	 Espiritu	
Santo.	

Makimisa	 :	 Amen.	

Ti	Maibasa	(Isaias	58:5-10)	

Mangibasa	 :	 Agtalinaedtayo	 amin	 nga	 nakatakder	 bayat	 ti	 panagdenggegtayo	 iti	 maibasa	
manipud	 iti	Nasatuan	 a	Kasuratan	 aggapu	 iti	 Libro	 ni	 Propeta	 Isaias,	 kapitulo	
limapulo	 ket	 walo	 mangrugi	 iti	 maikalima	 a	 bersikulo	 agpatingga	 iti	
maikasangapulo.	

No	agayunarkayo,	pagsagabaenyo	dagiti	bagbagiyo,	agdumogkayo	a	kas	iti	ruot,	
ket	agyaplagkayo	kadagiti	nakersang	a	lupot	ken	warakiwakanyo	iti	dapu	dagiti	
pagiddaanyo.	Kasta	ti	kunayo	a	panagayunar?	Ipagarupyo	kadi	a	maragsakanak	
iti	 kasta?	 "Kastoy	 ti	 kayatko	 a	 panagayunar:	 Ikkatenyo	 ti	 kawar	 ti	
panangidadanes	 ken	 ti	 sangol	 ti	 kinakillo,	 ket	 wayawayaanyo	 dagiti	
maparparigat.	 Ibingayanyo	 iti	 taraonyo	 dagiti	 mabisin.	 Pasangbayenyo	 dagiti	
napanglaw	nga	awan	pagtaenganna.	Kawesanyo	dagiti	awan	aruatenna,	ket	diyo	
ipaidam	 ti	 tulongyo	 kadagiti	 bukodyo	 a	 kakabagian.	 "No	 aramidenyo	 daytoy,	
kaslanto	 init	 iti	 bigbigat	 ti	 paraburko	 a	 mangraniag	 kadakayo,	 ket	 mabiitto	 a	
maimbagan	 dagiti	 sugatyo.	 Kanayonto	 nga	 addaak	 kadakayo	 tapno	
isalakankayo.	Ti	kaaddak	ti	mangsalaknibto	kadakayo	iti	sadinoman	nga	ayanyo.	
No	 agkararagkayo,	 sungbatankayto.	 No	 awagandak,	 ipangagkayto.	 "No	
isardengyo	 ti	 panagidadanesyo,	 ti	 panangipakitayo	 iti	 gurayo	 ken	 liklikanyo	
dagiti	dakes	a	sao,	no	pakanenyo	dagiti	mabisin	ken	no	itedyo	ti	masapul	dagiti	
napanglaw,	naraniagto	a	kas	iti	agmatuon	ti	sipnget	a	nanglikmut	kadakayo.	

Daytoy	ti	Sao	ti	Apo.	

Makimisa	 :	 Yaman	pay	iti	Dios.	

Homilya	

(Mailawlawag	ditoy	ti	kaipapanan	ti	nasantoan	nga	aramid	ti	pannakaisagana	dagiti	abo.)	

Ti	Panagpuor	kadagiti	Ramos	

(Kalapasanna,	maikanta	 ti	maysa	 nga	 tumutop	 nga	 imno	wenno	 kanta.	 Bayat	 ti	 panagkanta,	
isagana	 dagiti	 tattao	 dagiti	 ramos	 a	mapuoran.	 Ti	ministro	wenno	 agserbi	 nga	 nakaiggem	 ti	
sirio	ket	agtakder	ti	asideg	ti	pangpuoran	dagiti	ramos.	Kalpasanna,	ayaban	ti	Padi	ti	tattao	ket	
baliksenna	ti	sumaganad:)	

Padi	 :	 Intayo	 puoranen	 dagiti	 ramos.	 Maidawat	 a	 ti	 tunggal	 maysa	 kadatayo	 nga	
idissona	 dagiti	 ramos	 ditoy	 a	 pangikabilan	 tapno	 mapuoran	 kalpasan	 a	
maseggedan	idiay	sirio.	Ket	bayat	iti	panangpuortayo	agkararagtayo	iti	Apo.	

(Bayat	iti	panagpuor,	maikanta	wenno	maibasa	ti	Salmo	51,	uliten	ti	Antipona:	“Ti	ayat	ti	Dios	
kadatayo	 ket	 agtalinaed	 iti	 agnanayon”	 kalpasan	 iti	 tunggal	 paset:	 1-2,	 3-5,	 6-7,	 8-9,	 10-11,	



12-13,	14-15,	16-17,	18-19.	Mabalin	a	maikanta	ti	maysa	a	tumutop	a	kanta	wenno	imno	no	iti	
panagpuor	ket	bumayag.)	

Salmo	51	

Mangidaulo	:	 Gapu	 iti	 di	 agbalbaliw	 nga	 ayatmo	 kaasiannak	 kadi,	 O	 Diosko.	 Gapu	 iti	
kinamanangngaasim,	 punasem	kadi	 dagiti	 basolko.	Ugasam	a	mamimpinsan	 ti	
kinadakesko,	ket	dalusannak	kadagiti	basbasolko!	

Antipona	 :	 Ti	ayat	ti	Dios	kadatayo	ket	agtalinaed	iti	agnanayon.	

Mangidaulo	:	 Bigbigek	a	nagbiddutak,	ket	kadagiti	basbasolko	silalagipak.	Nagbasolak	kenka,	
wen,	 sika	 laeng	 ti	 nagbasolak,	 nagaramidak	 iti	 dakes	 iti	 imatangmo.	 Iti	 kasta,	
nalinteg	ti	panangukommo	kaniak,	ket	nainkalintegan	ti	pannakadusak.	Adtoy	a	
naipasngayak	iti	kinadakes,	ket	iti	basol	nainnawak.	

Antipona	 :	 Ti	ayat	ti	Dios	kadatayo	ket	agtalinaed	iti	agnanayon.	

Mangidaulo	:	 Tarigagayam	 ti	 kinapudno	 ken	 nadalus	 a	 puso;	 punnoem	 ti	 panunotko	 iti	
siribmo.	 Ugasannak	 iti	 basolko	 tapno	 nadalusak;	 buggoannak	 ket	
napudpudawakto	ngem	kapas.	

Antipona	 :	Ti	ayat	ti	Dios	kadatayo	ket	agtalinaed	iti	agnanayon.	

Mangidaulo	:	 Kayatko	a	mangngeg	ti	rag-o	ken	ragsak;	agragsakak	manen	nupay	rinumek	ken	
tinuktukkolnak.	 Dimo	 koma	 ikaskaso	 dagiti	 basolko;	 punasem	 amin	 a	
kinadakesko.	

Antipona	 :	 Ti	ayat	ti	Dios	kadatayo	ket	agtalinaed	iti	agnanayon.	

Mangidaulo	:	 Parsuaem	kaniak,	O	Dios,	ti	nadalus	a	puso,	ket	ikkannak	iti	baro	ken	napudno	
nga	 espiritu;	 dinak	pagtalawen	 iti	 imatangmo;	dimo	 ipanaw	kaniak	 ti	 Espiritu	
Santo.	

Antipona	 :	Ti	ayat	ti	Dios	kadatayo	ket	agtalinaed	iti	agnanayon.	

Mangidaulo	:	 Isublim	 kaniak	 ti	 rag-o	 ti	 panangisalakanmo,	 ket	 ikkannak	 iti	 natulnog	 nga	
espiritu.	Iti	kasta,	 isurokto	dagiti	bilinmo	kadagiti	managbasol	tapno	agsublida	
kenka.	

Antipona	 :	Ti	ayat	ti	Dios	kadatayo	ket	agtalinaed	iti	agnanayon.	

Mangidaulo	:	 O	 Dios,	 ispalem	 ti	 biagko,	 ket	 isalakannak;	 iti	 kasta,	 naragsakakto	 a	
mangipakaammo	 iti	 kinalintegmo.	 Apo,	 luktam	 dagiti	 bibigko	 ket	
ipaduyakyakkonto	ti	pannakaidaydayawmo.	

Antipona	 :	Ti	ayat	ti	Dios	kadatayo	ket	agtalinaed	iti	agnanayon.	

Mangidaulo	:	 Dimo	kayat	dagiti	daton	a	sakriUisio;	ta	no	kayatmo	koma,	isuda	ti	idatonko;	dika	
met	 maay-ayo	 iti	 daton	 a	 mapuoran.	 O	 Dios,	 ti	 napakumbaba	 nga	 espiritu	 ti	
sakriUisiok	kenka;	dimonto	laksiden	ti	puso	a	napakumbaba	ken	nagbabawi.	



Antipona	 :	Ti	ayat	ti	Dios	kadatayo	ket	agtalinaed	iti	agnanayon.	
Mangidaulo	:	 Kaasiam	 ti	 Sion,	 O	 Dios,	 ket	 tulongam,	 bangonem	 dagiti	 narba	 a	 bakud	 ti	

Jerusalem.	Iti	kasta,	maragsakankanto	kadagiti	tumutop	a	sakriUisio,	ken	amin	a	
mapuoran	a	datonm,	ket	mapuoranto	dagiti	toro	a	baka	iti	altarmo.		

Antipona	 :	Ti	ayat	ti	Dios	kadatayo	ket	agtalinaed	iti	agnanayon.	

Ti	Panangbendision	kadagiti	napuoran	a	Ramos	

(Kalpasanna	a	mapuoran	amin	ti	ramos,	baliksen	ti	Padi	ti	kararag	a	pamendision.)	

Padi	 :	 Mannakabalinamin	 a	 Dios,	 bendisionam	 daytoy	 a	 dapo	 +	 tapno	 dakami	 a	
pinarsuam	 maamirismi	 a	 naggapukam’	 iti	 tapok,	 ket	 tapok	 met	 lang	 ti	
pagtungpalanmi.	 Pakawanem	 dagiti	 basbasolmi	 ken	 pagtalinaedennakami	 a	
napudno	iti	uneg	ti	nasantoan	a	Panawen	ti	Kuaresma.	

Makimisa	 :	 Amen.	

(Kalpasan	ti	panag-insenso	ket	warisan	ti	Padi	ti	dapo	ti	napuoran	nga	ramos.)	

Dagiti	Kararag	

(Maituloy	 ti	 liturhiya	 babaen	 iti	 panangikanta	 ti	 maysa	 a	 tumutop	 nga	 imno.	 Kalpasanna	
baliksen	ti	Padi	ti	sumaganad	a	kararag:)	

Padi	 :	 Ti	mannakabalinamin	a	Dios	 a	narmarsua	kadatayo,	 inaramidnatayo	a	babaen	
iti	 tapok.	 Agkararagtayo	 tapno	 dawatentayo	 ti	 pammakawan	 kadagiti	
nagbasolantayo	 ken	 mapaimbag	 dagiti	 sugsugat	 nga	 naaramidtayo	 babaen	
kadagitoy.	

Mangidaulo	:		Ipaaymo	 koma	 o	 Apo	 a	 Dios	 ti	 pammakawanmo	 kadagiti	 napudno	 a	
panagbabawimi	kadagiti	basbasolmi.	

Makimisa	 :	 Apo,	timudem	dagiti	kararagmi.	

Mangidaulo	:		Paregtaennakami	koma	babaen	iti	bileg	ti	Espiritu	Santo.	

Makimisa	 :	 Apo,	timudem	dagiti	kararagmi.	

Mangidaulo	:		Ikkannakami	ti	tured	nga	mangsaranget	kadagiti	sulisog	iti	lubong.	

Makimisa	 :	 Apo,	timudem	dagiti	kararagmi.	

Mangidaulo	:		Tulunganakami	a	mangbigbig	iti	dignidad	ken	ti	kalintegan	dagiti	padami	a	tao.	

Makimisa	 :	 Apo,	timudem	dagiti	kararagmi.	

Mangidaulo	:		Pasingkedem	ti	panagayat	 iti	pusomi	ken	aramiden	nakam’	a	pudno	a	saksi	 iti	
inaldaw	a	biagmi.	

Makimisa	 :	 Apo,	timudem	dagiti	kararagmi.	



Padi	 :	 O	 Apomi	 a	 Dios,	 inpalubosmo	 a	 saan	 kami	 a	 matay	 gapu	 ti	 basol	 no	 di	 ket	
pinagbabawinakam’	 kadagiti	 nagbasbasolanmi.	 Matmatam	 a	 siaasi	 dagiti	
nagbiddutanmi	 gapu	 ti	 kinataomi.	 Bigbigenmi	 a	 dakami	 ket	 naggapu	 iti	 tapok	
ket	 iti	 ipapataymi	 agsubli	 kami	 iti	 tapok.	 Kaassiam	 ken	 pakawanenem	 dagiti	
basbasolmi	 ken	 ipaaymo	 koma	 kadakami	 dagiti	 sagut	 a	maited	 kadagiti	 amin	
nga	agbabbabawi,	babaen	ken	Jesukristo	nga	Apomi.	

Makimisa	 :	 Amen.	

(Maikanta	 ti	maysa	a	 tumutop	nga	 imno	wenno	kanta	kabayatan	 ti	naulimek	nga	 iseserrek	 ti	
kongregasyon	ti	uneg	ti	simbaan	para	iti	panangrugi	ti	nasantoan	a	Eukaristia.)	

(PAKDAAR:	 Inton	mapuoran	amin	a	 ramos	ken	 limmammiis	 ti	 daponan,	 pagtalinaeden	
dagitoy	 iti	 uneg	 ti	 sakristia.	 Kalpasan	 ti	 nasantoan	 a	 Eukaristia,	 ti	 Padi,	 kadwana	 ti	
maysa	a	ministro/,	ket	sagatenda	dagiti	napuoran	a	ramos	ken	dapo	iti	maysa	a	tumutop	
a	pangikabilan	ket	maikkan	iti	Lana	ti	Katekumen.	Ket	maisagana	para	iti	Miercoles	de	
Ceniza.)	

Maisaruno	ti	Misa	iti	paset	ti	Kappia	

(Dagup	nga	 inpatarus	 iti	 Ilocano	 ti	Diosesis	 ti	La	Union,	 Ilocos	Sur	ken	Abra	nga	 indauluan	ni	
Reb.	 Christian	Padua	a	 linaon	 ti	 “Ang	 Liturhiya	 para	 sa	 Pagdiriwang	ng	 Shrove	Tuesday”	 nga	
inyetnag	iti	Obispado	Maximo,	Pebrero	12,	2018)	


