
	
	
	
	
Pastoral	Letter	11/2015	
Diocesan	Pilgrimage	to	Mt.	Samat	
		

“Get	up,	let	us	go”	(Matthew	26,46)		
	
Mga	minamahal	namin	kapatid	kay	Kristo,		
	
			Tayo	 ay	 naglalakad.	 Tayo	 ay	 naglalakbay.	 Ang	 buhay	 ay	 isang	 lakarin.	 Ang	 buhay	 ay	 isang	 lakbayin.	
Pangarap	 natin	 makarating	 sa	 ating	 patutunguhan.	 Makaakyat	 sa	 itaas.	 Makamit	 ang	 tugatog	 ng	
tagumpay.		
	
			Mula	sa	ating	paglalakbay	sa	 lupa	an	gatin	paningin	ay	nakatuon	sa	Langit.	Ang	 layunin	natin	dito	sa	
lupa	ay	makapiling	ang	Panginoong	Diyos	at	makapasok	sa	Kanyang	Kaharian.	
	
			Muli	 natin	 isinasagawa	 ang	 ating	 taunang	 Diocesan	 Pilgrimage	 to	 Mount	 Samat	 na	 nagaganap	
ngayong	Sabado	ng	 ika-28	ng	Nobyembre.	 Ito	ay	mahalaga	at	makasaysayan.	Malalim	ang	kahulugan.	
Mayroon	magagandang	aral	 sa	atin	buhay	dito	sa	 lupa	at	sa	ating	buhay	spirituwal.	At	 ito	po	ang	atin	
ngayon	babaunin,	tatandaan	at	gagawin	sa	ating	pansamantalang	paninirahan	sa	lupa.	
	

Tayo	ay	naglalakad	para	sa	Diyos	
Tayo	ay	naglalakad	para	sa	ating	kalikasan	

Tayo	ay	naglalakad	kasama	ng	atin	mga	kapwa	
	

Maglalakad	para	sa	Diyos	
	
			Ang	dahilan	ng	ating	pag-akyat	sa	Bundok	ng	Samat	ay	upang	maranasan	ang	Panginoong	Diyos.	Tayo	
ay	magdarasal	at	dadalo	sa	Santa	Misa.	Tayo	ay	pupunta	doon	upang	Siya	ay	pasalamatan	at	upang	Siya	
ay	papurihan.	Tayo	ay	aakyat	sa	Bundok	ng	Samat	upang	makita	at	makalapit	sa	Banal	na	Krus.		
	
			Ang	 Banal	 na	 Krus	 na	 nakatayo	 sa	 itaas	 ng	 Bundok	 ng	 Samat	 ay	 magpapaalala	 sa	 atin	 ng	
pagpapakasakit,	paghihirap	at	pag-aalay	ng	buhay	ng	ating	Panginoong	Jesus	upang	tayo	ay	iligtas.	Ang	
Banal	na	Krus	ni	Jesus	ay	sagisag	ng	Kanyang	pagmamahal	sa	atin.	Ang	Kanyang	Banal	na	Krus	ay	larawan	
ng	Kanyang	pagpapatawad	sa	atin.	Ang	Krus	ni	Jesus	ay	ating	kaligtasan.		
	
			Mangyari	pa	ang	ating	pong	pagpunta	ay	hindi	kasayahan	o	kainan.	Hindi	po	 ito	physical	exercise	or	
class	outing.	Hindi	po	pagimmicks	o	papogi.		
	
			Sapagkat	 doon	 sa	 itaas	 ng	 Mount	 Samat	 tayo	 ay	 sama-samang	 mananalangin,	 magninilay	 at	
magsisimba.	 Iaalay	natin	 sa	 Santa	Misa,	na	 sa	paglalakbay	natin	dito	 sa	 lupa,	 ay	hindi	 tayo	malihis	ng	
daan	 o	maligaw	 o	madapa.	 Hilingin	 natin	 sa	 Santa	Misa	 na	 ang	 paninirahan	 natin	 dito	 sa	 daigdig	 ay	
maging	mapayapa,	maayos	at	masagana.			
	
			Ito	rin	po,	ang	taunang	Diocesan	Pilgrimage	to	Mt.	Samat,	ay	paalala	na	ang	buhay	natin	ay	patungo	
sa	Diyos,	pabalik	sa	Diyos.	Tayo	po	palakad	at	papunta	sa	Diyos.	Mataas	man	o	mababa;	mabigat	man	o		



	
	
	
	
madali;	malayo	din	o	malapit	tayo	po	ay	sasamahan	at	sasabayan	ng	ating	Panginoong	Diyos.	Tayo	po	ay	
makakarating.	Tayo	po	ay	makakasapit.	Titiyakin	din	po	Niya	na	tayo	ay	ligtas.	At	sa	bandang	huli	tayo	ay	
Kanyang	sasalubungin.	
	
Maglalakad	para	sa	kalikasan															
				
			Ang	 ating	 pag-akyat	 sa	 Bundok	 ng	 Samat	 ay	 tiyak	 na	 hindi	 nakakaiinip.	 Tayo	 ay	 hindi	 labis	 na	
mapapagod.	Hindi	po	tayo	higit	na	mahihirapan.	Bakit	po?	Ito	po	ay	dahil	maganda	ang	ating	kapaligiran,	
kaaya-aya	ang	ating	kalikasan	at	sariwa	ang	ating	hangin.	Ang	ating	daraanan	ay	maayos	at	malinis.		
	
			Sa	 ating	 paglalakad	 pagnilayan	 po	 natin	 na	 ang	 ating	 kalikasan	 ay	 biyayang-kaloob	 ng	 Panginoong	
Diyos.	Ipinagkatiwala	Niya	ito	sa	atin	upang	pahalagahan	at	alagaan.	Ibinigay	sa	ating	ang	Bataan	upang	
pagyamanin.	Hindi	po	aabusuhin.	Hindi	rin	po	aaksahin.	At	hindi	sasayangin.		
	
			Makikita	natin	sa	ating	pag-akyat	na	malinis	ang	daraaan.	At	nararapat	lamang	na	iiwanan	din	natin	ito	
na	malinis.	Hindi	 tayo	magkakalat.	Hindi	 tayo	magtatapon	 sa	paligid.	Ang	 lahat	ng	dumi	at	ginamit	ay	
sisinupin	at	ilalagay	sa	tamang	basurahan.		
	
			At	doon	sa	itaas	ng	Bundok	ng	Samat	alalahanin	natin	sa	Santa	Misa	ang	ating	pananagutan	igalang	at	
ingatan	natin	ang	kalikasan	ng	Bataan.	Sariwain	natin	sa	Santa	Misa	ang	ating	tungkulin	na	ipagtanggol	
at	itaguyod	ang	Bataan	laban	sa	pagtatapon	ng	basura,	pagmimina,	loggings	at	pagpapatayo	pa	ng	mga	
coal	 plants.	 Ipangako	 natin	 sa	 Santa	 Misa	 na	 bilang	 maaasahang	 katiwala	 ng	 Panginoong	 Diyos	
babantayan	natin	husto	na	hindi	malason	ang	ating	hangin	dahil	sa	usok	o	maubos	ang	ating	sariwang	
tubig.	
	
			Ang	 daigdig	 ay	 ang	 ating	 tahanan	 sa	 lupa.	 Ang	 kalikasan	 ay	 ang	 ating	 kabuhayan.	 Kung	 tayo	 ay	
magpapabaya	ay	tayo	rin	ang	mapipinsala.	Kapag	inabuso	natin	ang	kalikasan	ang	hatid	nito	sa	atin	ay	
kapahamakan.	 Datapuwa’t	 kapag	 atin	 itong	 kinakalinga	 ay	 dulot	 nito	 sa	 atin	 ay	 masaganang	 biyaya.	
Darating	sa	atin	ang	Kanyang	pagpapala.		
	
Maglalakad	para	sa	ating	mga	kapwa	kabataan	
	
			Ang	 ating	 pag-akyat	 sa	 Bundok	 ng	 Samat	 ay	 siguradong	 masaya.	 Magaan	 ang	 ating	 kalooban	 at	
panatag	na	panatag	ang	ating	mga	sarili.	Tayo	ay	tiyak	na	kuntento	o	excited	pa.	Bakit	po?	Ito	po	ay	dahil	
kasama	nating	 ang	ating	mga	 kaibigan	at	 kapwa	kabataan;	 ang	mga	ating	 kamag-aral	 at	 kaparokya	at	
pati	na	rin	kapabebe	wave	ay	kasama	at	gagawin.	 Ito	na	po	ang	tamang	panahon	na	makasama	ninyo	
ang	bawa’t	isa.	Sila	rin	ang	inyong	sinasabi	na	God	gave	me	you.	
	
			Sa	ating	pong	paglalakad	tiyakin	po	natin	ang	kaligtasan	ng	bawa’t	isa.	Titignan	natin	ang	kabutihan	at	
kapakanan	 ng	 inyong	 kasama.	 Iiwasan	 ang	 mga	 bagay	 at	 salita	 na	 makagugulo	 sa	 iba.	 At	 upang	
makarating	ng	maayos	at	mapayapa	nararapat	laamng	sumunod	sa	mga	kautusan	at	alintuntunin.		
	
			Ang	ating	paglalakad	hindi	 tayo	mag-iisa	o	nagpapabida.	Magkakasama	tayo	at	may	kasama.	Walang	
iwanan.	Walang	pababayaan.	Walang	solo	flight,	ika	nga.	Magtutulungan	at	makikiisa.	Ang	ating	



	
	
	
	
paglalakad	 ay	 hindi	 takbuhan.	 Hindi	 paligsahan.	 At	 hindi	 po	 unahan.	 Walang	 short	 cuts.	 Walang	
pasaway.		
	
			Ang	 buhay	 ay	 paglalakad.	 Sa	 paglalakad	 natin	 maroon	 tayong	 kasama	 o	 tayo	 ay	 nagpapasama.	
Mayroon	 din	 sumasabay	 sa	 atin.	 Mangyari	 pa	 tiyakin	 natin	 na	 tayo	 at	 sila	 ay	 hindi	 mapapahamak.	
Sisiguraduhin	natin	na	tayo	ay	hindi	mawawala	at	walang	masasaktan	o	mawawalan.		
	
			At	kapag	sinapit	natin	ng	matiwasay	ang	Bundok	ng	Samat	balikan	natin	sa	atin	alaala	ang	pangalan	at	
mukha	ng	mga	nangalaga,	kumalinga	at	nag-aaruga	sa	atin	sa	ating	paglalakbay	dito	sa	lupa.	Ipanalangin	
natin	 sila	 sa	 ating	 pagdiriwang	ng	 Santa	Misa.	 Isipin	 natin	 at	 isama	 sa	 Santa	Misa	 na	 tayo	 sa	 atin	 din	
muling	pagbaba	o	muling	paglalakad	ay	patnubayan	at	 liwanagan	ng	Banal	 na	Krus	upang	 tayo	 rin	 ay	
maging	mabuting	taga-akay	sa	ating	kapwa	kabataan	at	maasahang	katiwala	ng	Bataan.	
			
		Mga	minamahal	namin	mga	kapatid	kay	Kristo,	sa	ating	“pagtayo	at	pagpunta”	 (cfr.	Mateo	26,46)	sa	
Bundok	ng	Samat,	iginagawad	ko	sa	inyong	lahat	ang	aking	bendisyon	sa	ngalan	ng	+Ama,	ng	+Anak,	at	
ng	+Espiritu	Santo.	Amen.		
	
	
	
+Ruperto	Cruz	Santos,	DD	
Obispo	ng	Balanga		
	
	
Wednesday,	Memorial	of	Saint	Charles,	2015		
						
									
		
								


