
Mga awit sa MALIIT NA MISAL 2005 TAON A 
April 3, 10, 17, 24, 2005 

 
 

PAMBUNGAD NA AWIT 
 

MAGSIAWIT SA PANGINOON  
(Isidro-Que) 

 
Koro: Magsiawit kayo sa Panginoon, Aleluya 
Magsiawit sa Panginoon. 
1. Purihin, purihin ang kanyang pangalan 
Ipahayag, ipahayag ang dulot Nyang kaligtasan. 
2. Kayong mga angkan maghandog sa Poon 
Luwalhati at papuri, ialay sa Panginoon. 
 

ITO ANG BAGONG ARAW  
(Isidro-Ramirez) 

 
1. Ito ang bagong araw, ito’y araw ng tagumpay 
Anak ng Tao’y nabuhay Sya’y ating parangalan 
Si Hesus muling nabuhay sa kamataya’y nagtagumpay. 
2. Magalak hwag nang lumuha hinango ang tao sa sala. 
Kristo Hesus tunay kang Hari kami sa Yo’y nagpupuri 
Sa krus ika’y namatay nguni’t muli kang nabuhay 
3. Aleluya, leluya, aleluya 
Aleluya, leluya, aleluya 
Aleluya, leluya, aleluya,  
Aleluya, leluya, aleluya, Aleluya!  
 

AWIT SA PAG-AALAY 
 
 

MULA SA ‘YO 
(Francisco) 

 
Koro: Wala akong maihahandog sa ‘yo 
Na di mula sa kabutihan Mo 
Gayunpaman ‘yong tanggapin, aking alay pag-alabin. 
 
1. Muli kong handog, buhay mong kaloob 
Kalugdan mo at basbasan 
 
2. Mula sa iyo ang lahat ng ito 
Buhay ko’y pagharian mo 
 
Koro: Wala akong maihahandog sa ‘yo 
Na di mula sa kabutihan Mo 
Gayunpaman ‘yong tanggapin 
Aking alay pabanalin, tnaging hiling. 
 

SAMA-SAMANG MAG-ALAY 
(Isidro - Ramirez) 



 
1. Taglay namin ngayon  sa aming mga palad 
sa  kabutihan   Mo ay aming tinanggap 
Kasyahang tanggapin ang sya naming hangad 
tinapay na bunga ng pagod at hirap. 
Koro: 
 Sama-samang mag-alay nang buong pagmamahal (2x) 
2. Alay pa rin namin sa 'yo Amang liyag 
ang alak na mula sa katas ng ubas 
sa kalinga  Mo'y amin ding tinanggap 
kaya ngayo'y muling handog sa yong hapag. 
 
 

AWIT SA PAKIKINABANG 
 

MANALIG KA (Perez) 
 
1. Iluom lahat ng takot sa iyong damdamin 
Ang pangalan Nya’y lagi ang tawagin 
At Sya’y nakikinig sa bawa’t hinaing 
2. Magmasid at mamulat sa kanyang kapangyarihan 
Nabatid mo ba na Sya’y naglalaan 
Patuloy na naghahatid ng tunay na kalayaan. 
 Koro 1: Manalig ka tuyuin ang luha sa mga mata 
 Hindi S’ya panaginip hindi S’ya isang pangarap  
 S’ya ay buhay, manalig ka. 
3. Ang ngayon tila walang mararating na bukas 
Nguni’t kung S’ya ang aating hahayaang magligtas 
Pag-asa ay muling mabibigkas. (koro) 
 Koro2: Manalig ka, tuyuin ang luha sa mga mata 
 Hindi S’ya natutulog hindi nakakalimot 
 Kay Hesus manalig ka.Manalig ka. 
 

SINONG MAKAPAGHIHIWALAY? 
 
Koro: Sino’ng makapaghihiwalay 
Sa atin sa pag-ibig ni Kristo?  
Sino’ng makapaghihiwalay sa atin 
Sa pag-ibig ng Diyos? 
 
Paghihirap ba?kapighatian? 
Pag-uusig o gutom o tabak? 
At kahit na ang kamatayan 
Walang makapaghihiwalay sa atin 
Sa pag-ibig ng Diyos. (koro) 
 
Ang Ama kayang mapagtangkilik 
O anak na nag-alay ng lahat 
Saan man sa langit o lupa 
Walang makapaghihiwalay sa atin 
Sa pag-ibig ng Diyos. (koro) 
 
Kung ang Diyos ay nasa panig natin 
Ano pa nag dapat na ipangamba? 

ITO ANG ARAW (Salmo 118) (A. Aquino) 



(The Best of Himig Heswita) 
 
Koro: Ito ang araw na ginawa ng Panginoon 
tayo'y magsaya at magalak! 
1. Magpasalamat kayo sa Panginoon 
butihin Sya kanyang gawa'y walang hanggan 
Sabihin ng sambayanan ng Israel 
"walang hanggan, kanyang awa!" 
2. Kanang kamay ng Diyos saa `kiy humango 
ang bisig Nya sa `kin ang tagapagtanggol 
Ako'y hindi mapapahamak kailanman 
Ipahahayag ko l'walhati N'ya! 
 

PANGWAKAS NA AWIT 
 

TANDA NG KAHARIAN NG DIYOS 
(L.Morano– M. Francisco) 

(Tinapay ng Buhay) 
 
Koro: Humayo na’t ipahayag, kanyang pagkaliunga’t habag! 
Isabuhay pag-ibig at katarungan, tanda ng Kanyang kaharian! 
1. Sa panahong tigang ang lupa, sa panahong ang ani’y sagana 
Sa panahon ng digmaan at kaguluhan, sa panahon ng kapayapaan. (koro) 
2. Ang mga dakila’t dukha, ang banal at makasalanan 
Ang mga bulag at lumpo, ang api at sugatan, ang lahat ay inaanyayahan. (koro) 
 

AWIT NG PASASALAMAT 
(Hontiveros) 

(mula sa PAGHAHANDOG Praisebook p. 46) 
(mula sa PURIHI’T PASALAMATAN album) 

 
Koro: Salamat sa Diyos at Siya’y ang ating Tagapagligtas 
Kanyang kabutiha’y ating isasaysay 
Tayo’y magalak kanyang papuri’y aawitin 
Nilupig Nya ang ating mga kaaway. 
 
1. O makatarungang D’yos 
Hukom ng sanlibutan 
Tanggulan sa oras ng panganib at kamatayan. 
2. Sa Iyo’y nagtitiwala ang mahal Mong bayan 
Ang sa ‘yo’y dumudulog di mo pababayaan. 
 
 

ANNOUNCEMENT: 
 

Para sa inyong mga katanungan hinggil sa ating musika at request ng mga 
piyesa,mag-email sa: dclm_malolos@yahoo.com  
at bisitahin ang ating website:  http://dclmmalolos.tripod.com 
 


