
Mga awit sa MALIIT NA MISAL 2005 TAON A 

June 3, 5, 12, 19, 26 

Diocesan Committee on Liturgical Music, Diocese of Malolos 

PAMBUNGAD NA AWIT  

June 3 Kapistahan ng Kamahal-mahalang Puso ni Hesus  
MAHAL NA PUSO NI HESUS  

 
1. Mahal na Puso ni Hesus kami ay kupkupin 
Akitin ang puso namin nang grasya Mo’y kamtin. 
 Koro: O Kristo’y dinggin aming panalangin 
 Laging angkinin ang puso namin. 
2. Banal na Templo’t tahanan dito’y kalangitan 
Aliw nami’t kayamanan ang tangi mong laan. 

O BAYAN NG DIYOS 
(A. Aquino, SJ) 

(mula sa O Bayan ng Diyos songbook p. 56) 
 
1. O Bayan ng Diyos, itaas ang kamay at magdiwang 
Awit ng sigla ibaling sa kalangitan purihin ang Diyos na buhay! 
Tayo’y Kanyang mahal inaaruga na’t kinagigiliwan pa 
Pag-ibig N’ya’y kay lalim kay saya! 
2. O Bayan ng Diyos itaas ang kamay at magsayaw 
Liwanag ng D’yos nagpawi ng kadiliman pangungulila’tr lungkot!  
H’wag nang mag-alala, puso nating aba nilikha N’yang tahanan N’ya 
Pag-ibig N’ya’y kay lalim kay sigla! 

ISANG PANANAMPALATAYA  
(Santos-Hontiveros) 

 
Koro: Isang pananampalataya 
Isang pagbibinyag isang Panginoon  
Angkinin nating lahat.  
1. Habilin ni Hesus noong Siya’y lumisan 
Kayo ay magkatipon sa pagmamahalan. 
2. Ama, pakinggan mo ang aming panalangin 
Dalisay na pag-ibig sa ami’y lumapit.  

June 19 & 26 
HUWAG KANG MANGAMBA 

(O. Pagsanghan– M. Francisco, SJ) 
(mula sa Tinapay ng Buhay songbook and album) 

 
Koro: H’wag kang mangamba, ‘di ka nag-iisa 
Sasamahan kita saan man magpunta 
Ika’y mahalaga sa ‘King mga mata 
Minamahal kita, minamahal kita. 
 
1. Rinawag kita sa ‘yong pangalan, Ikaw ay Akin magpakailanman 
Ako ang Panginoon mo at Diyos, Tagapagligtas mo at Tagatubos. 
2. Sa tubig kita’y sasagipin sa apoy ililigtas man din 
Ako ang Panginoon mo at Diyos, Tagapagligtas at Tagatubos. 

SA DIYOS LAMANG MAPAPANATAG (Salmo 62&23) (Isidro-Que) 
 
Koro:  Sa Diyos lamang mapapanatag ang aking kaluluwa  
 sa kanya nagmumula  ang aking pag-asa at kaligtasan. 
1. O D’yos ikaw ang aking kaligtasan nasa ‘yo aking kaluwalhatian 
ikaw lamang aking inaasahan ang aking moog at tanggulan. 
2. Paniniil di ko pananaligan puso’y ‘di ihihilig sa yaman 
kundi sa D’yos na makapangyarihan na aking lakas at takbuhan. 

PANGWAKAS NA AWIT 

DAKILANG PAG-IBIG 
(C. Pangilinan– E. Hontiveros, SJ0 

(mula sa Purihi’t Pasalamatan songbook & album) 
 
Koro: Dakilang pag-ibig saan man manahan 
Diyos ay naroroon walang alinlangan. 
1. Tinipon tayo sa pagmamahal  
ng ating Poong si Hesus 
tayo’y lumigaya sa pagkakaisa  
sa Haring nakapako sa krus 
2. Purihi’t ibigin ang ating Diyos  
na syang unang nagmamahal 
kaya’t buong pag-ibig rin nating maahalin 
ang bawa’t kapatid natin. 



AWIT SA PAG-AALAY  

LIKHAIN MONG MULI 
(A. Alejo, SJ– M. Francisco, SJ) 

(mula sa The Best of Himig Heswita songbook and album) 
 
1. Ilikha mo kami ng ‘sang bagong puso, hugasan ang ka-

may ng basa ng dugo 
Linisin ang diwang sa halay ay puno, ilikha mo kami ng ‘sang 
bagong puso. 
2. Itindig mo kaming iyong bansa 
Akayin sa landas patungo sa kapwa  
Ihatid sa piging na ‘Yong inihanda 
Itindig mo kami kaming iyong bansa. 
3. Amang D’yos, ‘yong baguhin ang tao’t daigdig 
Sa banal na takot sambaing nanginginig 
Ibalik ang puso’t baying nanlalamig 
Likhain mong muli kami sa pag-ibig. 

PAG-AALAY (Francisco) 
(mula sa Hindi Kita Malilimutan songbook) 

 
1.Panginoon, aming alay itong alak at tinapay 
sa altar mo ilalagay tanggapin sa iyong kamay. 
2. Alay namin aming buhay bawat galak at lumbay 
bawat pangarap naming taglay sa palad Mo ilalagay. 
3. Lahat ng aming mahal sa buhay lahat ng aming aring taglay 
talino at kalayaan sa ‘yo ngayon iaalay. 
4. Itong alak at tinapay magiging si Kristong tunay 
gawin pati aming buhay pagka’t sa yo dumalisay. 

BUHAY PAGMAMAHAL 
 
Koro; Buhay pagmamahal alak at tinapay 
Sanay tanggapin mo amang mapagmahal. 
1. Ngayon sa yng hapag kami’y nag-aalay 
Alak at tinapay alay ng yong bayan. (koro) 
2. Buhay pag-iisip kalulwa’t katawan 
Ang lahat-lahat na, taglay nitongbuhay. (koro) 

IBA PANG AWIT SA PAKIKINABANG  

June 3 Kapistahan ng Kamahal-mahalang Puso ni Hesus  
AWIT SA MAHAL NA PUSO NI HESUS 

(D. Isidro, SJ– N. Que, SJ) 
(mula sa O, Bayan ng Diyos songbook and album) 

 
1. Panginoong Hesus, ang Puso Mong Mahal 
Bukal ng pag-ibig na lubhang dalisay 
Nagkat’wang tao ka, sa lupa’y namuhay 
Ikaw ay nagmahal hanggang kamatayan. 
 
Koro: Nang sugatan nila ang Puso Mong Mahal 
Dumaloy ang tubig at dugo Mong banal 
Na humugas sa ‘ming mga kasalanan 
Naghatid sa ‘min ng walang hanggang buhay 
Pag-ibig mo , Hesus ay walang kapantay. 
 
2. Panginoong Hesus, ang Puso Mong Mahal 
Puspos ng pag-ibig at ng kabutihan 
Nagpupuri kami’t sa ‘Yo’y iniaalay  
ang buhay na aba sa pagmamahalan. (Koro) 

June 5 & 12 
NARITO AKO (Salmo 40) (San Andres) 

 
Panginoon, narito ako, naghihintay sa utos Mo 
lahat ng ng yaman ko ay alay ko sa yo 
ikaw ang tanging buhay ko. 
1. Batid ko nga at natanto sa kasulatan iyong turo 
pakikinggan at itatago sa sulok ng puso. 
2. ‘Yong pagligtas ihahayag hanggang sa dulo ng dagat 
pagtulong Mo’t pusong dalisay aking ikakalat.  



PANGWAKAS NA AWIT  

KAPAYAPAAN 
(A. Aquino, SJ) 

(mula sa O, Bayan ng Diyos album & songbook) 
 
1. Ipinagkaloob ng Diyos sa atin, marilag at masaganang bayan 
May halik ng amihan, may haplos ng habagat 
May dalang alay ang lupa at dagat at mapaglaro ang araw at ulap 
2. Ipinagkaloob ng Diyos sa atin, ang magiliw N’yang pag-ibig at habag 
Nilikha ang magulang, kababaya’t kaibigan 
Bukod tangi ang abang kapatiran sa lahat ng sandali may karamay 
Koro: Kapayapan, ating dasal para sa bayan nating mahal 
Yaman din lamang at minarapat N’yang gawin isang tahanan 
Ang puso at bayan natin maging daluyan nawa tayong lahat 
Ng kapayapaan at liwanag ng abang sambayanan. 

TAMBULI NG PANGINOON 
 
Koro: Tambuli ng Panginoon lagi nating pakinggan 
Sinuman at saanman lahat tayo’y magmahalan. 
1. Lahat tayo ngayon ay maligaya sa pagpupuri sa ating Ama 
Tinanggap nati’y buhay at pagmamahal na sa puso’y bubukal. 

DCLM UPDATES 
Rrequest for Misal Songs,  schedule your music seminars and choir recollections, get 

updated on liturgical music, share infos and ideas,  
get connected with DCLM ONLINE!!! 

Website: http://dclmmalolos.tripod.com  
Email: dclm_malolos@yahoo.com  
Yahoo Group: http://groups.yahoo.com/group/DCLM_MALOLOS  
Friendster: dclm_malolos@yahoo.com  
Attention: 
1. Sa mga nagnanais humingi ng kopya ng mga piyesa ng awit sa Misal, maaaring 
mag-email  sa DCLM. Hindi po naming maaaring i-upload sa website ang mga piyesa 
lalo na ng  mga awiting may copyright ng somposer. Available din po sa mga book-
stores ang mga songbook na pinagkukuhanan ng mga awitin, maliban na lamang kung 
ang mga awit ay orihinal na likha ng DCLM. 
2. Para sa ating mga composers, tumatanggap na ang DCLM ng mga awiting orihinal 
na likha (liturgical ang inspirational) ninyo para sa ating DCLM songbook. 
 


