
 

FILIPINO MASS LYRICS 

1st Sunday of advent, SATURDAY, 6:30PM 

 

ENTRANCE: HALINA HESUS 

// Halina, Hesus, halina! Halina, Hesus, halina! 
 

Sa simula isinaloob Mo, O Diyos, kaligtasan ng tao; 
Sa takdang panahon ay tinawag Mo:  

isang bayang lingkod sa Iyo. 
 

Gabay ng Iyong bayang hinirang, 

 ang pag-asa sa Iyong Mesiya; 
"Emmanuel" ang pangalang bigay sa Kanya:  

"Nasa atin ang D'yos  tuwina."// 
 

Isinilang S'ya ni Maria, Birheng tangi, Hiyas ng Hudea; 
At "Hesus" ang pangalang bigay sa Kanya:  

"Aming D'yos ay tagapag-adya." 
 

Darating muli sa takdang araw, 

 upang tanang tao'y tawagin, 
At sa puso Mo, aming Ama'y bigkisin, 

 sa pag-ibig na 'di mamaliw. // 

 

 

SALMO 



Sa ‘yo ako’y tumatawag, 
Poong D’yos na nagliligtas. 

 
Ang kalooban mo’y ituro, O Diyos, 

ituro mo sana sa aba mong lingkod; 
ayon sa matuwid, ako ay turuan, 

ituro mo, Poon, ang katotohanan; 
tagapagligtas ko na inaasahan. 

 
Mabuti ang Poon at makatarungan, 

sa mga salari’y guro at patnubay; 
sa mababang-loob siya yaong gabay, 
at nagtuturo ng kanyang kalooban. 

 
Tapat ang pag-ibig, siya’ng umaakay 

sa tumatalima sa utos at tipan. 
Sa tumatalima, siya’y kaibigan, 

at tagapagturo ng tipan n’yang banal. 
 

OFFERTORY: PANALANGIN SA PAGIGING BUKAS 
PALAS 

Panginoon, turuan mo akong maging bukas-palad 
Turuan mo akong maglingkod sa Iyo 
At magbigay nang ayon sa nararapat 

Na walang hinihintay mula sa Iyo 

 
Na makibakang di inaalintana, mga hirap na dinaranas 

Sa tuwina'y magsumikap na hindi humahanap  

ng kapalit na kaginhawaan 
At di naghihintay kundi ang aking mabatid  



na ang loob Mo'y siyang sinusundan 

 

Panginoon, turuan mo akong maging bukas palad 
Turuan mo akong maglingkod sa Iyo 
At magbigay nang ayon sa nararapat 

Na walang hinihintay mula sa Iyo 

 

COMMUNION 1: PAGSIBOL 

Bawat huni ng ibon, sa pag-ihip ng amihan 

Wangis Mo'y aking natatanaw 
Pagdampi ng umaga sa nanlamig kong kalamnan 

Init Mo'y pangarap kong hagkan 

//Panginoon, Ikaw ang kasibulan ng buhay 
Puso'y dalisay kailan pa man 

Ipahintulot Mong ako'y mapahandusay 
Sa sumasaibayong kaginhawaan. Wohh, wohhh… 

Nangungulilang malay binulungan ng tinig Mong 
Nagdulot ng katiwasayan 

Paghahanap katwiran, nilusaw Mo sa simbuyong 
Karilagan ng pagmamahal. // 

(Higher) 

Panginoon, Ikaw ang kasibulan ng buhay 
Puso'y dalisay kailan pa man 

Ipahintulot Mong ako'y mapahandusay 
Sa sumasaibayong kaginhawaan. 

Dalangin pa sana'y mapagtanto kong tunay 
Kaganapan ng buhay ko'y Ikaw lamang 

 



COMMUNION 2: Manalig ka 

Iluom lahat ng takot sa iyong damdamin 

Ang pangalan Nya lagi ang tawagin 

At S'ya'y nakikinig sa bawat hinaing 

Magmasid at mamulat sa Kanyang kapangyarihan 

Nabatid mo ba na S'ya'y naglalaan 

 patuloy na naghahatid ng tunay na kalayaan 

(Koro) 

//Manalig ka, tuyuin ang luha sa mga mata 

Hindi S'ya panaginip, hindi S'ya isang pangarap 

S'ya'y buhay, manalig ka 

At ngayo'y tila walang mararating na bukas 

Ngunit kung Sya ang ating, hahayaang maglandas 

Pag-asa ay muling mabibigkas.// 

(Finale) 

Manalig ka, tuyuin ang luha sa mga mata 

Hindi S'ya natutulog, hindi S'ya nakakalimot 

Kay Hesus, manalig ka 

Kay Hesus, malalig ka. 

 
 

RECESSIONAL: PANANAGUTAN 
 

Walang sinuman ang nabubuhay, 

para sa sarili lamang 
Walang sinuman and namamatay, para sa sarili lamang. 



(KORO) 

// Tayong lahat ay may pananagutan 

sa isat isa 
Tayong lahat ay tinpon ng diyos Na kapiling nya. 

 

Sa ating pag mamahalan at panglilingkod 
Kay kanino man. 

Tayo ay magdadala ng balita 

na kaligtasan// 

 

Sabay sabay mag aawitan ang mga bansa 
Tayo tinuring na panginoon 

Bilang mga anak// 


