
Pangbungad na panalangin: 
Panginoon kong Jesucristo, minarapat mong gawin itong paglalakbay para sa akin, nang may di masayod na 

pagibig at ako nama’y walang utang na loob na maraming ulit na tinalikuran Ka; subalit ngayon Ika’y aking iniibig ng 
buong puso at dahil iniibig Kita pinagsisihan kong lubos ang aking pagkakasala sa Iyo. Patawarin Mo ako, O Aking Dios 
at ipahintulot mo na samahan Ka sa paglalakbay na ito. Ikaw ay paparoon upang ialay ang Iyong Buhay para sa akin; 
hangad ko rin, Aking Mahal na Manunubos na ialay ang aking buhay para sa Iyong pagibig. O Jesus Ko, ako ay 
mamumuhay at mamamatay kasama Ka magpakailan man. 

 
I  Hinatulang Mamatáy si Jesús 
V - Sinasamba at pinapupurihan ka namin O Kristo  
R - Sapagka’t sa pamamagitan ng Iyong Banal na Krus ay tinubos Mo ang sanlibutan 
 
Gunitain natin na si Jesus pagkatapos hampasin at putungan ng koronang tinik, ay walang katarungan hinatulan 

ni Pilato ng kamatayan sa krus.  
O kaibig ibig kong Jesus, hindi si Pilato bagkus ang aking mga kasalanan ang humatol sa Iyo na mamatay. 

Isinasamo ko sa Iyo, pakundangan sa mga karapatan nitong mapanglaw na paglalakbay sa Kalbaryo, tulungan mo ang 
aking kalulua sa aking paglalakbay patungo sa walang hanggan.  

Iniibig Kita, aking mahal na Jesus; iniibig Kita higit sa aking sarili; pinagsisisihan ko ng buong puso ang aking mga 
sala. Huwag Mo ipahintulot na ako’y mawalay uli sa Iyo. Ipagkaloob Mo na ibigin Kita magpakailanman at gawin Mo sa 
akin ang anumang Iyong naisin. 

Ama namin, Aba Ginoong Maria, Lualhati Ama.. 
Miserere nostri Domine. (Patawarin Mo Kami O Panginoon) 
Miserere nostri. (Patawarin Mo Kami) 
 
Stabat Mater Stanza: 
Stabat Mater dolorosa (At the cross her station keeping) 
Juxta crucem lacrymosa (Stood the mournful Mother weeping)  
Dum pendebat Filius (Close to Jesus to the last) 
 
Response: 
Sancta Mater, istud agas ( Holy Mother! pierce me through) 
Crucifixi fige plagas (In my heart each wound renew) 
Cordi meo valide (Of my Saviour crucified) 
 
II Pinasan ni Jesús ang Kanyang Krus. 
V - Sinasamba at pinapupurihan ka namin O Kristo  
R - Sapagka’t sa pamamagitan ng Iyong Banal na Krus ay tinubos Mo ang sanlibutan 
 
Gunitain natin na si Jesus sa Kanyang paglalakbay na pasan ang mabigat na krus, tayo ang Kanyang nasa isip at 

iniialay sa Kanyang Ama para sa atin ang kamatayan na Kanyang daranasin. 
O pinakaiibig kong Jesus, tinatanggap ko  ang lahat ng mga pagsubok na Iyong iniatas para sa akin hanggang sa 

huli kong sandali. Isinasamo ko sa Iyo, pakundangan sa mga karapatan ng mga sakit na Iyong sinapit sa Iyong pagpasan 
ng krus, na pagkalooban ako ng kailangang tulong para pasanin ko ang aking krus na may buong pagtitiis at tiyaga.  

Iniibig Kita, aking mahal na Jesus; iniibig Kita higit sa aking sarili; pinagsisisihan ko ng buong puso ang aking mga 
sala. Huwag Mo ipahintulot na ako’y mawalay uli sa Iyo. Ipagkaloob Mo na ibigin Kita magpakailanman at gawin Mo sa 
akin ang anumang Iyong naisin. 

 
Ama namin, Aba Ginoong Maria, Lualhati Ama.. 
Miserere nostri Domine. (Patawarin Mo Kami O Panginoon) 
Miserere nostri. (Patawarin Mo Kami) 
 
Stabat Mater Stanza: 
Cujus animan gementem (Through her heart, His sorrow sharing)  
Contristatam, et dolentem (All His bitter anguish bearing)  
Pertransivit gladius (Now at length the sword had passed)  
 
Response: 
Sancta Mater, istud agas ( Holy Mother! pierce me through) 
Crucifixi fige plagas (In my heart each wound renew) 



Cordi meo valide (Of my Saviour crucified) 
 
III  Napasubasob si Jesús, sa Unang Pagkakátaón 
V - Sinasamba at pinapupurihan ka namin O Kristo  
R - Sapagka’t sa pamamagitan ng Iyong Banal na Krus ay tinubos Mo ang sanlibutan 
 
Gunitain natin itong unang pagkakasubasob ni Jesus sa ilalim ng krus. Ang Kanyang mga laman ay nagkapunit-

punit dahilan sa mga hampas, ang Kanyang ulo ay dumadanak ng dugo dahilan sa koronang tinik at marami ang dugo 
ang sa Kanya’y nawala. Siya’y lubusang nanghina na halos hindi na makalakad, gayun pa man, kailangan Niyang pasanin 
ito mabigat na krus sa Kanyang balikat. Sinaktan Sya ng mga sundalo ng walang pakundangan at kaya’t Siya’y 
napasubasob ng ilan ulit sa Kanyang paglalakbay. 

Mahal kong Jesus, hindi ang bigat ng krus bagkus ang aking mga kasalanan ang siyang dahilan ng pagdurusa Mo 
ng maraming hirap. Ah pakundangan sa karapatan ng Iyong unang pagkakasubasob, iligtas mo ako sa kapahamakan ng 
mahulog sa kasalanang mortal. 

Iniibig Kita, O aking Jesus ng aking buong puso; pinagsisisihan ko ang aking mga sala. Huwag Mo ipahintulot na 
ako’y mawalay uli sa Iyo. Ipagkaloob Mo na ibigin Kita magpakailanman at gawin Mo sa akin ang anumang Iyong naisin. 

Ama namin, Aba Ginoong Maria, Lualhati Ama.. 
Miserere nostri Domine. (Patawarin Mo Kami O Panginoon) 
Miserere nostri. (Patawarin Mo Kami) 
 
Stabat Mater Stanza: 
O quam tristis et afflicta (Oh, how sad and sore distressed) 
Fuit illa benedicta (Was that Mother highly blessed) 
Mater Unigeniti (Of the sole-begotten One!)  
 
Response: 
Sancta Mater, istud agas ( Holy Mother! pierce me through) 
Crucifixi fige plagas (In my heart each wound renew) 
Cordi meo valide (Of my Saviour crucified) 
 
IVNasalubong ni Jesús ang Kaniyang Iná 
V - Sinasamba at pinapupurihan ka namin O Kristo  
R - Sapagka’t sa pamamagitan ng Iyong Banal na Krus ay tinubos Mo ang sanlibutan 
 
Gunitain natin ang pagkikita ng Anak at ng Kanyang Ina na naganapsa paglalakbay na ito. Si Jesus at Maria ay 

tumingin sa isa’t isa at ang kanilang mga sulyap naging parang mga sibat na tumurok sa mga pusong itong 
nagmamahalan. 

Mahal kong Jesus, pakundangan sa kapighatian na Iyong dinanas sa pagkikitang ito, pagkalooban mo ako ng 
grasya na magkaroon ng taimtim na pagmamahal sa Iyong mahal na Ina. At sa Iyo O aking Reyna, na puspos ng 
dalamhati, ipagkamit Mo sa akin, sa pamamagitan Mo, ang tuloy-tuloy at may buong pag-ibig na gunitain ang pagdurusa 
ng Iyong Anak. 

Iniibig Kita, O Jesus na aking pag-ibig; pinagsisisihan ko ang aking mga sala laban sa Iyo. Huwag Mo ipahintulot na 
ako’y mawalay uli sa Iyo. Ipagkaloob Mo na ibigin Kita magpakailanman at gawin Mo sa akin ang anumang Iyong naisin. 

Ama namin, Aba Ginoong Maria, Lualhati Ama.. 
Miserere nostri Domine. (Patawarin Mo Kami O Panginoon) 
Miserere nostri. (Patawarin Mo Kami) 
 
Stabat Mater Stanza: 
Quae moerebat, et dolebat (Christ above in torment hangs)  
Pia Mater, dum videbat (She beneath beholds the pangs)  
Nati poenas inclyti (Of her dying, glorious Son)  
 
Response: 
Sancta Mater, istud agas ( Holy Mother! pierce me through) 
Crucifixi fige plagas (In my heart each wound renew) 
Cordi meo valide (Of my Saviour crucified) 

 
VInatasan si Simón Cireneo na pasanin ang Krus 
V - Sinasamba at pinapupurihan ka namin O Kristo  



R - Sapagka’t sa pamamagitan ng Iyong Banal na Krus ay tinubos Mo ang sanlibutan 
 
Gunitain natin na nang makita ng mga hudyo na si Jesus, sa kanyang bawat hakbang, ay halos malagutan na ng 

hininga dahil sa sobrang panghihina at kinakabahang Siya’y mamamatay sa daan, at sa kagustuhan naman nila na 
Makita si Jesus na mamatay sa kalunos-lunos na kamatayan sa krus, pinilit nila si Simon na taga Cireneo na pasanin ang 
krus sa likuran ng ating Panginoon. 

O katamis-tamisan Jesus, hindi ko rin tatanggihan ang krus gaya ni Simon, tinatanggap ko, yayakapin koi to. 
Tinatanggap ko mas lalo na ang kamatayan na Iyong itinakda sa akin at gayun na rin ang lahat ng pagdurusa na kalakip 
nito. Ipinag iisa koi to sa Iyong kamatayan, iniaalay koi to sa Iyo. Ika’y namatay sa pag-ibig sa akin, nais kong mamatay 
sa pagibig sa Iyo at magbigay-lugod sa Iyo. Tulungan mo ako ng Iyong banal na grasya. 

Iniibig Kita, O Jesus na aking pag-ibig; pinagsisisihan ko ang aking mga sala laban sa Iyo. Huwag Mo ipahintulot na 
ako’y mawalay uli sa Iyo. Ipagkaloob Mo na ibigin Kita magpakailanman at gawin Mo sa akin ang anumang Iyong naisin. 

Ama namin, Aba Ginoong Maria, Lualhati Ama.. 
Miserere nostri Domine. (Patawarin Mo Kami O Panginoon) 
Miserere nostri. (Patawarin Mo Kami) 
 
Stabat Mater Stanza: 
Quis est homo qui non flerent (Is there one who would not weep)  
Matrem Christi si videret (Whelmed in miseries so deep)  
In tanto supplicio? (Christ's dear Mother to behold?)  
 
Response: 
Sancta Mater, istud agas ( Holy Mother! pierce me through) 
Crucifixi fige plagas (In my heart each wound renew) 
Cordi meo valide (Of my Saviour crucified) 
 
VI Pinunasan ni Veronica ng birang ang mukhâ ni Jesús 
V - Sinasamba at pinapupurihan ka namin O Kristo  
R - Sapagka’t sa pamamagitan ng Iyong Banal na Krus ay tinubos Mo ang sanlibutan 
 
Gunitain natin na ang pinagpalang babae na si Veronica, ng kanyang makita si Jesus na nagdurusa at ang Kanyang 

banal na mukha ay naliligo ng pawis at dugo, ay naghandog sa Kanya ng birang at kanyang ginamit pangpunas sa 
kanyang banal na mukha, iniwan duon ang pagkakalimbag ng Kanyang anyo. 

O Mahal kong Jesus, ang inyong mukha na nuong una’y marikit datapwat sa paglalakbay na ito, nawala ang lahat 
ng kagandahan at nasira ito ng mga sugat at dugo. Gayun din, ang aking kalulua, nung una ay lubos ang kagandahan ng 
tanggapin ang iyong banal na grasya ng ako ay binyagan, subalit sinira ko ito ng aking kasalanan. Tanging Ikaw lang, O 
aking Tagapagligtas, ang makapagbabalik sa kanyang unang kagandahan. Gawin Mo ito pakundangan sa Iyong Banal na 
Pasyon O Jesus. Pinagsisisihan ko ang aking mga sala. Huwag Mo ipahintulot na ako’y mawalay uli sa Iyo. Ipagkaloob Mo 
na ibigin Kita magpakailanman at gawin Mo sa akin ang anumang Iyong naisin. 

Ama namin, Aba Ginoong Maria, Lualhati Ama.. 
Miserere nostri Domine. (Patawarin Mo Kami O Panginoon) 
Miserere nostri. (Patawarin Mo Kami) 
 
Stabat Mater Stanza: 
Quis non posset contristari (Can the human heart refrain)  
Christi Matrem contemplari (From partaking in her pain)  
Dolentem cum Filio? (In that Mother's pain untold?)  
 
Response: 
Sancta Mater, istud agas ( Holy Mother! pierce me through) 
Crucifixi fige plagas (In my heart each wound renew) 
Cordi meo valide (Of my Saviour crucified) 
 
VII Napasubasob si Jesús, sa Ikalawang Pagkakátaón 
V - Sinasamba at pinapupurihan ka namin O Kristo  
R - Sapagka’t sa pamamagitan ng Iyong Banal na Krus ay tinubos Mo ang sanlibutan 
 
Gunitain natin ang ikalawang pagkakasubasob ni Jesus sa ilalim ng krus: ang pagkakasubasob na pinariwa ang 

hapdi ng mga sugat ng ulo at buong katawan ng ating nagdurusang Poon. 



O Maalam na Jesus, maka-ilan ulit na ako ay Iyong pinatawad at maka-ilan ulit din na ako napasubasob at 
sinimulang muli na ika’y pagkasalaan ko! Pakundangan sa karapatan ng Iyong pagkasubasob muli, ipagkaloob mo sa 
akin ang kailangang tulong upang manatili sa Iyong banal na grasya hanggang kamatayan. Ipanhintulot Mo na sa lahat 
ng pagsubok na sasalakay sa aking kalulua ay sa Iyo ko palagi ihahabilin ang aking sarili. 

Iniibig Kita, O aking Jesus ng aking buong puso; pinagsisisihan ko ang aking mga sala. Huwag Mo ipahintulot na 
ako’y mawalay muli sa Iyo. Ipagkaloob Mo na ibigin Kita magpakailanman at gawin Mo sa akin ang anumang Iyong 
naisin. 

Ama namin, Aba Ginoong Maria, Lualhati Ama.. 
Miserere nostri Domine. (Patawarin Mo Kami O Panginoon) 
Miserere nostri. (Patawarin Mo Kami) 
 
Stabat Mater Stanza: 
Pro peccatis Suae gentis (Bruised, derided, cursed, defiled) 
Vidit Jesum in tormentis (She beheld her tender Child)  
Et flagellis subditum (All with bloody scourges rent)  
 
Response: 
Sancta Mater, istud agas ( Holy Mother! pierce me through) 
Crucifixi fige plagas (In my heart each wound renew) 
Cordi meo valide (Of my Saviour crucified) 
 
 
VIII Nagsalitâ si Jesús sa mga Kababaihan ng Jerusalém 
V - Sinasamba at pinapupurihan ka namin O Kristo  
R - Sapagka’t sa pamamagitan ng Iyong Banal na Krus ay tinubos Mo ang sanlibutan 
 
Gunitain natin na yaong mga kababaihan ay nagsitangis ng may habag ng makita si Jesus sa ganung kaawa-awang 

kalagayan, dumadanak ng dugo habang siya lumalakad. Subalit sinabi ni Jesus sa kanila: “Huwag kayong tumangis sa 
akin bagkus tangisan ninyo ang inyong mga anak”. 

O Jesus ko, puspos ng paghihinagpis, ikinalulungkot ko ang mga pagkakasala na nagawa ko laban sa Iyo, dahil sa 
kaparusahan nararapat sa mga iyon; humigit pa dun, dahil sa pinagkasalaan ko ang Iyong walang hanggang kabutihan 
na lubos na umiibig sa akin. Ang Iyong dakilang pagibig, higit pa sa apoy ng impyerno ang siyang dahilan na 
kinasusuklaman ko ang aking mga kasalanan. 

Iniibig Kita, aking mahal na Jesus; iniibig Kita higit sa aking sarili; pinagsisisihan ko ng buong puso ang aking mga 
sala. Huwag Mo ipahintulot na ako’y mawalay uli sa Iyo. Ipagkaloob Mo na ibigin Kita magpakailanman at gawin Mo sa 
akin ang anumang Iyong naisin. 

Ama namin, Aba Ginoong Maria, Lualhati Ama.. 
Miserere nostri Domine. (Patawarin Mo Kami O Panginoon) 
Miserere nostri. (Patawarin Mo Kami) 
 
Stabat Mater Stanza: 
Vidit suum dulcem Natum (For the sins of His own nation)  
Moriendo desolatum (Saw Him hang in desolation)  
Dum emisit spiritum (Till His spirit forth He sent)  
 
Response: 
Sancta Mater, istud agas ( Holy Mother! pierce me through) 
Crucifixi fige plagas (In my heart each wound renew) 
Cordi meo valide (Of my Saviour crucified) 
 
IX Napasubasob si Jesús, sa Ikatlong Pagkakátaón 
V - Sinasamba at pinapupurihan ka namin O Kristo  
R - Sapagka’t sa pamamagitan ng Iyong Banal na Krus ay tinubos Mo ang sanlibutan 
 
Gunitain natin ang ikatlong pagkakasubasob ni JesuCristo. Ang kanyang kahinaan ay lubos, at ang kalupitan  ng 

Kanyang mga taga-parusa ay sukdulan na pinipilit na madaliin ang Kanyang mga hakbang habang Siya naman ay halos 
wala nang lakas para igalaw ang kanyang katawan. 



O aking hinamak na Jesus, pakundangan sa mga karapatan ng mga kahinaan na Iyong dinanas patungo sa 
Kalbario, pagkalooban Mo ako ng sapat na lakas upang supilin pagbibigay halaga sa mga wari ng tao at mga silakbo ng 
masasamang hilig na siyang nag udyok na alipustain ang Iyong pagibig. 

Iniibig Kita, aking mahal na Jesus; iniibig Kita higit sa aking sarili; pinagsisisihan ko ng buong puso ang aking mga 
sala. Huwag Mo ipahintulot na ako’y mawalay uli sa Iyo. Ipagkaloob Mo na ibigin Kita magpakailanman at gawin Mo sa 
akin ang anumang Iyong naisin. 

Ama namin, Aba Ginoong Maria, Lualhati Ama.. 
Miserere nostri Domine. (Patawarin Mo Kami O Panginoon) 
Miserere nostri. (Patawarin Mo Kami) 
 
Stabat Mater Stanza: 
Eia Mater, fons amoris (Ah Mother, fountain of love)  
Me sentire vim doloris (make me feel the force of the sorrow) 
Fac, ut tecum lugeam (so that I may mourn with you) 
 
Response: 
Sancta Mater, istud agas ( Holy Mother! pierce me through) 
Crucifixi fige plagas (In my heart each wound renew) 
Cordi meo valide (Of my Saviour crucified) 
 
 
XSi Jesús ay Hinubarán ng Kaniyang damít 
V - Sinasamba at pinapupurihan ka namin O Kristo  
R - Sapagka’t sa pamamagitan ng Iyong Banal na Krus ay tinubos Mo ang sanlibutan 
 
Gunitain natin ang kalupitan ng mga taga-parusa ng kanilang hubaran si Jesus. Ang Kanyang damit panloob ay 

dumikit sa Kanyang mga sugat at ng kapagdaka nila itong hablutin, napasama sa damit ang Kanyang mga laman. 
Kaawan mo ang iyong Manunubos na pinagmalupitan at sabihin sa Kanya: 

O Kalinis-linisan Jesus, pakundangan sa mga dusa na Iyong dinanas, tulungan Mo ako na hubarin ang aking pagka-
giliw sa mga bagay na makamundo upang maialay ko ang aking buong pagibig sa Iyo, Ikaw na lubos na karapat-dapat sa 
buo kong pagibig. 

Iniibig Kita, O aking Jesus ng aking buong puso; pinagsisisihan ko ang aking mga sala. Huwag Mo ipahintulot na 
ako’y mawalay uli sa Iyo. Ipagkaloob Mo na ibigin Kita magpakailanman at gawin Mo sa akin ang anumang Iyong naisin. 

Ama namin, Aba Ginoong Maria, Lualhati Ama.. 
Miserere nostri Domine. (Patawarin Mo Kami O Panginoon) 
Miserere nostri. (Patawarin Mo Kami) 
 
Stabat Mater Stanza: 
Fac ut ardeat cor meum (Make me feel as thou hast felt)  
In amando Christum Deum (Make my soul to glow and melt)  
Ut sibi complaceam (With the love of Christ, my Lord)  
 
Response: 
Sancta Mater, istud agas ( Holy Mother! pierce me through) 
Crucifixi fige plagas (In my heart each wound renew) 
Cordi meo valide (Of my Saviour crucified) 
 
XI Ipinakò si Jesús sa Krus 
V - Sinasamba at pinapupurihan ka namin O Kristo  
R - Sapagka’t sa pamamagitan ng Iyong Banal na Krus ay tinubos Mo ang sanlibutan 
 
Gunitain natin na si Jesus pagkatapos Siyang ipasubasob sa krus, iniunat ang Kanyang mga kamay at inialay sa 

Kanyang Amang Walang hanggan ang handog ng Kanyang Buhay para sa ating kaligtasan. 
Ipinako ang Kanyang mga kamay at paa ng mga tampalasan; at pagkatapos itinanim ang krus, hinayaan Syang 

mamatay ng may buong paghihirap sa bitay na yaon. 
O Jesus ko, tigib ng alipusta, ipako Mo ang aking puso sa Iyong paanan upang manatili sa Iyo at di na muli lisanin 

ka. 



Iniibig Kita, aking mahal na Jesus; iniibig Kita higit sa aking sarili; pinagsisisihan ko ng buong puso ang aking mga 
sala. Huwag Mo ipahintulot na ako’y mawalay uli sa Iyo. Ipagkaloob Mo na ibigin Kita magpakailanman at gawin Mo sa 
akin ang anumang Iyong naisin. 

Ama namin, Aba Ginoong Maria, Lualhati Ama.. 
Miserere nostri Domine. (Patawarin Mo Kami O Panginoon) 
Miserere nostri. (Patawarin Mo Kami) 
 
Stabat Mater Stanza: 
Sancta Mater, istud agas ( Holy Mother! pierce me through) 
Crucifixi fige plagas (In my heart each wound renew) 
Cordi meo valide (Of my Saviour crucified)  
 
Response: 
Sancta Mater, istud agas ( Holy Mother! pierce me through) 
Crucifixi fige plagas (In my heart each wound renew) 
Cordi meo valide (Of my Saviour crucified) 
 
XII Si Jesús ay Namatáy sa Krus  
V - Sinasamba at pinapupurihan ka namin O Kristo  
R - Sapagka’t sa pamamagitan ng Iyong Banal na Krus ay tinubos Mo ang sanlibutan 
 
Gunitain natin na ang iyong Jesus pagkatapos ng tatlong oras ng paghihirap sa mahal na krus, said ng kapighatian, 

ipiraya ang sarili sa bigat ng Kanyang katawan, iniyuko ang ulo at pumanaw. 
O Jesus ko, ako’y humahalik ng taimtim sa mahal na krus kung saan Ika’y namatay dahil sa pagibig sa akin. Dahil 

sa aking pagkakasala, ako’y nagging karapat-dapat mamatay ng kalunos-lunos na kamatayan subalit ang Iyong 
kamatayan ay ang aking pag-asa. O pakundangan sa mga karapatan ng Iyong banal na kamatayan, ipagkaloob mo sa 
akin ang mamatay yakap ang Iyong paanan at nagniningas ng pagibig sa Iyo. Sa Iyong kamay ko inihahabilin ang aking 
kalulua. 

Iniibig Kita, O aking Jesus ng aking buong puso; pinagsisisihan ko ang aking mga sala. Huwag Mo ipahintulot na 
ako’y mawalay uli sa Iyo. Ipagkaloob Mo na ibigin Kita magpakailanman at gawin Mo sa akin ang anumang Iyong naisin. 

Ama namin, Aba Ginoong Maria, Lualhati Ama.. 
Miserere nostri Domine. (Patawarin Mo Kami O Panginoon) 
Miserere nostri. (Patawarin Mo Kami) 
 
Stabat Mater Stanza: 
Tui Nati vulnerati (Let me share with thee His pain)  
Tam dignati pro me pati (Who for all our sins was slain)  
Poenas mecum divide (Who for me in torments died)  
 
Response: 
Sancta Mater, istud agas ( Holy Mother! pierce me through) 
Crucifixi fige plagas (In my heart each wound renew) 
Cordi meo valide (Of my Saviour crucified) 
 
XIII Si Jesús ay ibinabâ mulâ sa Krus 
V - Sinasamba at pinapupurihan ka namin O Kristo  
R - Sapagka’t sa pamamagitan ng Iyong Banal na Krus ay tinubos Mo ang sanlibutan 
 
Gunitain natin na pagkatapos pumanaw ang ating Panginoon, dalawa sa Kanyang mga alagad, si Jose at Nicodemo, 

ay ibinaba Siya mula sa krus at inilapag sa bisig ng Kanyang nagdadalamhating Ina, na tumanggap sa Kanya ng di 
masayod na pagmamahal at niyakap niya Ito ng buong pagibig. 

O Ina ng pagdadalamhati, sa pagibig ng Iyong bugtong na Anak, tanggapin mo ako bilang iyong alila at ipagdasal 
mo ako sa Kanya. At Ikaw na aking Manunubos sapagkat Ikaw ay namatay para sa akin, ipahintulot Mo na ibigin Kita; 
Ikaw lang ang aking ninanais O aking Jesus,  at pinagsisisihan ko ang aking mga sala. Huwag Mo ipahintulot na ako’y 
mawalay uli sa Iyo. Ipagkaloob Mo na ibigin Kita magpakailanman at gawin Mo sa akin ang anumang Iyong naisin. 

Ama namin, Aba Ginoong Maria, Lualhati Ama.. 
Miserere nostri Domine. (Patawarin Mo Kami O Panginoon) 
Miserere nostri. (Patawarin Mo Kami) 
 



Stabat Mater Stanza: 
Fac me tecum pie flere (Let me mingle tears with thee)  
Crucifixo condolere (Mourning Him Who mourned for me)  
Donec ego vixero (All the days that I may live)  
 
Response: 
Sancta Mater, istud agas ( Holy Mother! pierce me through) 
Crucifixi fige plagas (In my heart each wound renew) 
Cordi meo valide (Of my Saviour crucified) 
 
XIV Si Jesús ay inilibíng sa sepúlkro. 
V - Sinasamba at pinapupurihan ka namin O Kristo  
R - Sapagka’t sa pamamagitan ng Iyong Banal na Krus ay tinubos Mo ang sanlibutan 
 
Gunitain natin na ang mga alagad ay binuhat ang katawan ni Jesus upang Ito ay ilibing, sinamahan ng Kanyang 

pinagpalang Ina na siya mismo nag-ayos Nito sa libingan. At saka nila isinarado ang libingan at sila ay lumisan. 
O aking nakalibing na Jesus, ako ay humahalik sa bato na nakalakip sa Iyong libingan. Subalit Ikaw nabuhay 

namag-uli sa ikatlong araw. Ipinagsusmamo ko sa Iyo, pakundangan sa Iyong maluwalhating muling pagkabuhay, na 
ipagkamit na ako’y malualhating mabuhay na mag-uli kasama Mo sa pinakahuling araw upang laging kasama Mo sa 
langit, upang purihin Ka at ibigin Ka magpasawalang-hanggan. 

Iniibig Kita at pinagsisisihan ko ng buong puso ang aking mga sala. Huwag Mo ipahintulot na ako’y mawalay uli sa 
Iyo. Ipagkaloob Mo na ibigin Kita magpakailanman at gawin Mo sa akin ang anumang Iyong naisin. 

Ama namin, Aba Ginoong Maria, Lualhati Ama.. 
Miserere nostri Domine. (Patawarin Mo Kami O Panginoon) 
Miserere nostri. (Patawarin Mo Kami) 
 
Stabat Mater Stanza: 
Juxta Crucem tecum stare (By the cross with thee to stay)  
Et me tibi sociare (There with thee to weep and pray)  
In plactu desidero (Is all I ask of thee to give)  
 
Response: 
Sancta Mater, istud agas ( Holy Mother! pierce me through) 
Crucifixi fige plagas (In my heart each wound renew) 
Cordi meo valide (Of my Saviour crucified) 
 
Panghuling Panalangin: 
Narito Po ako, O katamis-tamisan kong Jesus, na nagpatirapa sa kamahalan Mong harapan, at sa buong 

kaningasan ng loob, ay hinihingi ko sa Iyo, na ilimbag Mo sa aking puso ang buhay na pananampalataya, ang matibay na 
pananalig at maningas na pagibig, ang tunay na pagsisi sa aking mga kasalanan at ang matibay na pagtitikang 
magbabago na ako ng asal; samantalang ginugunam-gunam ko ng buong pagkalunos ng aking loob, ang lima Mong sugat 
at inaalaala ko yaong inawit sa Iyo ng banal na Profetang si David: “Pinaglampasan ang aking mga paa’t kamay at 
nabilang ang lahat kong mga buto”. 

 
 
Katamis-tamisan Jesus ko, na sa pagsakop sa sangkatauhan, ay inibig Ninyong Kayo ay ipanganak, tumulo ang 

Inyong mahalagang dugo sa pagtuli, inalipusta ng mga Hudyo; napasakamay niyong mga tampalasan sa paghalik ni 
Judas; ginapos ng mga lubid; dinala sa pagpapahirapan sa Inyo, tulad sa Korderong walang sala; iniharap kay Annas, kay 
Caifas, kay Pilato at kay Herodes; niluran, pinaratangan at pinatutohanan ng mga saksing sinungaling, tinampal, naging 
alimura, natadtad ng sugat ang buo Ninyong katawan sa hampas ng disiplina; pinutungan ng koronang tinik, matakpan 
ang Inyong mukha ng isang purpura, sa pagpapalibhasa sa Inyo, nalagay sa isang pagkahobong kahiya-hiya, napako sa 
Krus at natindig sa kanya; napagitna sa dalawang magnanakaw, na parang isa sa kanila; pinainom ng apdong nilahukan 
ng suka, at ang Inyong tagiliran ay sinila ng isang sibat. 

Hanguin na po Ninyo, Panginoon ko, alang-alang duon sa madlang sakit na lubhang mapait para dalitain Ninyo 
ang mga kalulua sa Purgatoryo sa pagdurusa nila, iakyat Ninyo sila ng mangatiwasay sa Inyong kalualhatian; at iligtas 
Ninyo kami, alang-alang sa mga karapatan ng Inyong kasantu-santusang pagpapakasakit, at pagkamatay sa Krus, sa mga 
hirap sa Impierno, ng kami ay maging dapat pumasok sa payapang kaharian ng Inyong pinagdalhan sa mapalad na 
magnanakaw na nakisama sa Inyong naparipa sa Krus; nabubuhay Kayo at naghahari na kasama ng Dios Espiritu Santo 
magpasawalang hanggan. Siya nawa 


