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Tungod sa timaan santa cruz sa among mga kaaway, bawi-on mo kami Ginoong Dios namo. 

Sa ngalan sa Amahan, sa Anak, sa Dios espiritu Santo. Amen. 

 

ACTO DE CONTRICION 

 

Ginoo kong Jesucristo Dios ug tawo nga matuod magbubuhat ug manunubus ko tungud sa pagka Dios mo, 

nahagugma ako kanimo labi sa ngatanan, busa nagabasul na ako ug daku uyamut, ug nagahinulsul na ako sa 

akong mga sala ngatanan sa bug-os kong kasingkasing, ug nagsaad ako ug malig-on nga dili na makasala pag-

usab ug likayan ko na man ang mga kahigayonan sa pagpakasala ug magkompisal man ako, ug magtuman sa 

penitencia nga isugo kanako ihalad ko man kanimo ang akong kinabuhi ang mga buhat ug ang akong kabudlayan 

ngatanan nga igabayad ko sa akong mga sala ug milaum ako sa imong diosnon nga kaayo ug kalooy nga walay 

katapusan nga pasayloon mo ako tungud sa pagpasakit, ug pagkamatay mo sa Cruz hatagan mo ako sa imong 

santos nga gracia nga ikabalhin sa akong mga gawi ug igadayon ko pagtuman sa mga maayong buhat kutub sa 

ikamatay ko..Amen. 

 

PAG-AMPO SA TANANG ADLAW NGA MARTES 

 

Mahigugmaon uyamut nga mananabang ko nga San Antonio; sa dakung pagpaubus nagahapa ako sa imong mga 

tiil, nagahalad kanimo niining santos nga buluhaton aron idangat mo ako sa Dios sa pasaylo sa ngatanan kong 

mga sala; makagbaton ako sa mga virtudes, makagkanunay pagpuyo sa mga maayong buhat ug makadangat sa 

ulusahon nga gracia nga niining adlawa akong gipaninguha kon angay man ugaling sa diosnon nga kabubut-on 

ug sa kaayohan sa akong kalag. Himo-a, o mahimayaon nga Santos, nga sa sulod niining napulo ug tulo ka 

semana nga akong gihalad sa pagpasidungog kanimo, makapadayon ako unta gihapon sa santos nga pag-alagad 

sa Dios, ug dili na nga gayud unta mahimulag kaniya tungud sa sala nga mortal hangtud sa akong ikamatay, aron 

unya mahiagum ako uban kanimo sa himaya nga walay katapusan sa langit. Amen. 

 

UNANG MARTES 

 

Oh mahimaya-on nga San Antonio! Tungud sa imong pagkamasinugtanon uyamut sa mga gimbut-an nga 

langitnon, ug tungud man usab sa daku uyamut nga kalipay nga imong gibati sa paghalad mo sa Dios sa imong 

kaugalingon sa usa ka saad sa pagkaulay, idangat mo ako sa Dios sa gracia nga ikapahiuyon ko sa mga 

pagbuot nga diosnon, ug ikabaton ko sa virtud sa kaputli sa kalag ug lawas, sumala sa akong kahimtang. 

Amen. (Pater Noster, Ave Maria ug Gloria Patri)) 
 

IKADUHANG MARTES 

 

Oh mahigugma-on nga San Antonio! Tungud sa imong pagkamatinumanon sa mga pagtawag kanimo sa Dios, 

ug tungud sa dili matukib nga kalipay nga imong gibati sa pagdawat mo sa kahimtang nga mahal nga pagka 

Religioso, idangat mo ako sa gracia nga ikagsunod ko kanimo sa paglakat sa dalan sa mga kahingpitan, ug 

ikagtuman ko sa akong mga katungdanan, sumala sa akong kaugalingon. (Pater Noster, Ave Maria ug Gloria 

Patri)) 
 

IKATULONG MARTES: 

 

Oh maloloy-on uyamut nga San Antonio! Tungud sa imong kanunay nga paghigugma sa mga virtudes ug 

pagtamay sa mga vicio, ug tungud man usab sa walay sama nga kalipay nga imong gibati sa pagsul-ob na kanimo 

niadtong bililhon nga bakus ni San Francisco, idangat ako sa Ginoo sa santos nga gracia nga mao ang makaanyag 

sa akong kalag, ug nga makabaskog unta kaniya aron dili mahulog sa mga kadautan ug kangil-aran sa sala nga 

mortal. (Pater Noster, Ave Maria ug Gloria Patri)) 
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IKAUPAT NGA MARTES 

 

Oh mapailubon uyamut nga San Antonio! Tungud sa imong mainit nga tinguha sa pagtudlo sa mga katawhan sa 

kamatuoran, ug tungud man usab sa dakung kalipay nga imong gibati sa pagkita mo nga gidayandayanan ka sa 

Dios sa usa ka hataas ug katingalahan nga kinaadman tungud sa halawom nga pagpaubus mo, idangat ako sa 

Ginoo sa gracia nga takus ko ikatudlo sa akong isigkatawo sa paghupot sa mga virtudes, uban sa akong maayong 

pagpasunod ug pagpuyo sa usa ka santos nga kinabuhi. Amen. (Pater Noster, Ave Maria ug Gloria Patri)) 
 

IKALIMANG MARTES 

 

Oh mahimayaon nga San Antonio! Tungud sa mahal uyamut nga mga hiyas nga gidayandayan sa Dios sa imong 

santos nga kalag nga nakahatag kanimo sa dili arang ikag-asoy nga kalipay, idangat ako sa Ginoo sa gracia nga 

ikadasig sa akong kasingkasing sa pagbalus kaniya sa daghan ug dili maisip nga mga kaayohan nga sa adlaw-

adlaw akong ginadawat sa iyang diosnon nga mga kamut. Amen. (Pater Noster, Ave Maria ug Gloria Patri)) 

 

IKAUNOM NGA MARTES 

 

Oh mahigugmaon nga San Antonio! Tungud sa imong makagagahum nga panabang sa atubangan sa Dios, ug 

tungud man usab sa mga kalipay nga langitnon nga imong nadawat sa Diosnon nga Bata, diha sa iyang pagpakita 

ug pagduaw kanimo, idangat ako kang Jesus sa ngatanan nga mga gracias nga labi kong kinahanglan sa pagbaton 

sa usa ka hingpit nga pag-alagad kaniya, aron unya mahimo akong takus nga kalawaton sa iyang diosnon nga 

mga bukton. Amen. (Pater Noster, Ave Maria ug Gloria Patri)) 

 

IKAPITONG MARTES 

 

Oh maloloy-on nga San Antonio! Tungud sa imong mainit nga paninguha nga ang mga tawong tanan 

makakaplag unta sa kahusayan sa ilang mga kasingkasing, ug tungud man usab sa dakung kalipay nga imong 

gibati sa pagpakita mo sa daghan nga mga herejes nga nangakabig mo sa santos nga pagtoo, idangat ako sa gracia 

nga ikadaug ko sa akong mga kaaway nga infiernohanon, ug ikahuput sa virtud sa pagdaut nga mao unta ang 

maghari gihapon sa akong kalag. Amen. (Pater Noster, Ave Maria ug Gloria Patri)) 
 

IKAWALONG MARTES 

 

Oh mahinuklogon uyamut nga San Antonio! Tungud sa imong daghang mga panabang nga sa adlaw-adlaw 

nadawat sa imong mga devotos ug tungud man usab sa walay sama nga kalipay nga imong gibati sa pagkita mo 

nga bisan ngani ang mga binuhat nga walay salabutan nanagpamati sa imong mga pulong nga matam-is ug sa 

tungud ning dakung katingad-an, nangakabig mo ang daghang mga tawo sa pagpamati sa imong santos nga wali, 

nangamuyo ako kanimo nga imo akong panabangan niadtong makalilisang nga adlaw sa paghukom sa Dios 

kanako. Amen. (Pater Noster, Ave Maria ug Gloria Patri)) 

 

IKASIYAM NGA MARTES 

 

Oh mahimaya-on nga San Antonio! Tungud niadtong ulusahon nga gracia nga gitugot sa Dios kanimo aron ikaw 

nga mahimong manlalaban sa ngatanan namong mga kalisdanan, ug tungud man usab sa walay ikapananglit nga 

kalipay nga gibati sa pagtan-aw mo sa imong mga devotos nga nakakaplag sa kaayohan gikan sa imong mahal 

nga mga panabang idangat ako sa Dios sa gracia nga ikaghuput ko sa virtud sa pag-antus sa ngatanan nga mga 

kagul-anan niining kinabuhi nga himalatyon aron unya madangat ko ang mga kalipay nga langitnon. Amen. 

(Pater Noster, Ave Maria ug Gloria Patri)) 
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IKANAPULONG MARTES 

 

Oh mahigugma-on nga San Antonio! Tungud niadtong mga kalipay nga espirituhanon nga maoy naghari gihapon 

sa imong santos nga kalag nga gitinguha mo man nga mao usab unta ang maghari sa ngatanan nga mga 

kasingkasing, ug tungud man usab sa walay tupong nga kalipay nga imong gibati sa pagtan-aw mo nga nakawang 

lamang ang pagbutangbutang kanimo sa imong mga kaaway, kay naila man gayud sa ngatanan ang imong pagka 

walay sala, idangat ako sa Ginoo sa gracia nga ikagpuyo ko unta sa usa ka kinabuhi nga malipayon diha sa santos 

nga pag-alagad ko kaniya hangtud sa akong kamatayon. Amen. (Pater Noster, Ave Maria ug Gloria Patri)) 

 

IKAPULO UG USA NGA MARTES 

 

Oh maloloy-on nga San Antonio! Tungud sa madasigon nga pagbansay sa ngatanan nga mga virtudes ug mga 

buluhaton sa santos nga pagtoo, ug tungud man usab sa daku uyamut nga kalipay nga miabut kanimo sa pagkita 

mo nga ang imong amahan naluwas sa mga pagdaut sa iyang isigkatawo, idangat ako sa Dios sa gracia nga 

ikasantos ko sa akong kalag ug ikalipay ko sa daghang mga ikadaut ug mga limbong nga kalibutanon, aron unya 

mahimo akong takus nga makadangat niadtong malinaw nga dunggo-anan sa pagkaluwas nga dayon sa langit. 

Amen. (Pater Noster, Ave Maria ug Gloria Patri)) 
 

IKAPULO UG DUHA NGA MARTES 

 

Oh mahimaya-on nga San Antonio! Tungud sa imong mainit nga tuyo nga ang tanang mga katawhan mahisaka 

unta sa langit uban kanimo, ug tungud man usab sa dili arang matukib nga himaya nga imong gibati niadtong 

unang pagsulud mo sa Jerusalem nga langitnon, idangat ako sa mga panabang nga diosnon, nga ikaghigugma ko 

sa Dios labi sa ngatanan, aron unya mahimo akong takus nga mahiagum uban kanimo sa mga kalipay ug himaya 

nga walay katapusan. Amen. (Pater Noster, Ave Maria ug Gloria Patri)) 
 

IKAPULO UG TULONG MARTES 

 

Oh mahinuklogon uyamut nga San Antonio! Tungud niadtong nagkasiga nga paghigugma mo kang Jesus sa 

dinhi pa ikaw sa kalibutan, ug tungud man usab sa dili arang ikag-asoy nga mga kalipay nga miabut kanimo sa 

paghigugma mo na nga tiunay kaniya karon nga anaa ka na sa langit, idangat ako sa Ginoo sa gracia nga 

ikaghupot ko sa usa ka hingpit ug tim-us nga paghigugma kaniya ning kinabuhi nga umalagi lamang aron unya 

mahimo akong takus nga makasaulog ug makaghigugma kaniya sa wala nay katapusan nga himaya sa langit. 

Amen. (Pater Noster, Ave Maria ug Gloria Patri)) 

 


