
	
	
	
	
	

Liham	Pastoral	10/2015	
Kapistahan	nina	San	Simon	at	San	Judas	Tadeo	
		
	

“sa	Panginoon	ang	lupa	at	kabuuan	nito,	
ang	daigdig	at	mga	mamamayan	dito”	(Salmo	24,1)	

	
	
Mga	minamahal	kong	bayan	ng	Diyos	sa	ating	Diyosesis	ng	Balanga,		

	
			Mababasa	po	natin	mula	sa	Aklat	ng	Genesis	na	“pinagmasdan	ng	Diyos	ang	lahat	ng	kanyang	ginawa,	
at	 tunay	ngang	napakabuti	ng	mga	 iyon”	 (1,31).	 Ito	po	ay	totoong-totoo	sa	ating	kalagayan.	 Ito	po	ay	
tamang-tama	sa	ating	katayuan.	Ang	bawat	isa	ay	mabuti.	Ang	lahat	ay	maganda.	Iyan	ang	Bataan.		Ang	
minamahal	natin	lalawigan	ng	Bataan	ay	larawan	ng	kabutihang-loob	ng	Diyos.		
	
			Ang	Batan	ay	masagana.	Ang	Bataan	ay	maayos.	Ang	Bataan	ay	mapayapa.	At	maraming	 salamat	 sa	
ating	Panginoong	Diyos	sa	Kanyang	pagpapala.		
	
			Sa	 inyong	 pong	 paglalakbay	 napapansin	 po	 ba	 ninyo	 na	 ang	 ating	mga	 kabukiran	 at	 kabundukan	 ay	
luntian?	Hindi	po	ba	na	ang	ating	mga	lupa	at	ilog	ay	sagana	pa	rin	sa	tubig?	At	ang	atin	tubig	ay	malinis.	
Ang	 ating	 kalupaan	 at	 karagatan	 ay	 patuloy	 na	 nagkakaloob	 sa	 atin	 ng	mabungang	 kabuhayan.	 Hindi	
tayo	kinakapos.	Hindi	tayo	naghihikahos.	Maraming	salamat	sa	Panginoong	Diyos	sa	Kanyang	patuloy	na	
pagkakaloob	ng	mga	biyaya.								
	
			Subalit	ang	lahat	ng	ito	ay	nanganganib	sa	balakin	na	pagmimina	sa	Bataan.	Ang	pagmimina	sa	Bataan	
ay	maghahatid	ng	kapinsalaan	sa	ating	mabuting	kalikasan.	Ang	pagmimina	sa	Bataan	ay	magbubunga	
ng	kasamaan	sa	ating	kapaligiran.		
	
			Balikan	po	natin	ang	mga	lugar	sa	loob	at	sa	labas	ng	ating	bansa	na	mayroon	pagmimina.	Naibalik	po	
ba	dating	ganda	at	buti	ng	lugar	na	hinukay	sa	pagminina?	Nagkaroon	po	ba	ng	kasaganaan	at	kaayusan	
sa	mga	lugar	na	naging	minahan?		Wala	po.	Hindi	po	nangyari.	At	kabaglitaran	pa	po	ang	nagaganap.	Ang	
mga	lupa	ay	hindi	na	matataniman.	Ang	mga	hayop	ay	nawala	at	hindi	na	magbabalik	pa.	Ang	mga	ilog		
natutuyot	 at	 ang	 tubig	 nanalason	 pa.	 Pangit	 na	 kapaligiran	 ang	 maiiwan	 at	 ito	 ang	 palaging	
masasaksihan.	 Ang	 kapaligiran	 ay	 madumi	 o	 magulo	 at	 nagiging	 tapunan	 ng	 mga	 gamit	 na	 walang	
kabuluhan.	Ang	encyclical	na	sulat	ng	atin	mahal	na	Santo	Papa	Francisco,	Laudato	Si,		ay	nagpapatotoo,	
“often	the	business	which	operate	this	way	are	multinationals.	They	do	here	what	they	would	never	do	in	
developed	countries	or	the	so-called	first	world.	Generally,	after	ceasing	their	activity	and	withdrawing,	
they	leave	behind	great	human	and	environmental	liabilities	such	as	unemployment,	abandoned	towns,	
the	 depletion	 of	 natural	 reserves,	 deforestation,	 	 the	 impoverishment	 of	 agriculture	 and	 local	 stock	
breeding,	 open	 pits,	 riven	 hills,	 polluted	 rivers	 and	 a	 handful	 of	 social	 works	 which	 are	 no	 longer	
sustainable”	(51).	
	



			Balikan	 po	 natin	 ang	mga	 taong	 naninirahan	 o	 nagtrabaho	 sa	 loob	 at	 labas	 ng	 ating	 bansa	 na	may	
minahan.	 Ang	 kanila	 po	 bang	 buhay	 ay	 naging	 masagana	 at	 mabunga?	 Ang	 kanila	 po	 bang	
pangangatawan	 ay	 naging	 higit	 na	malakas	 at	malusog?	Hindi	 po.	 Sila	 pa	 rin	 po	 ay	 nasa	 panganib	 ng	
matinding	 karamdaman	at	 nakataya	 ang	 kanilang	buhay	 sa	napipintong	 kapahamakan.	 Sila	 pa	 rin	 ang	
maghihirap	at	ang	mga	pamilya	ay	magdurusa	pagkatapos	makuha	ang	mga	mineral	ng	lupa	sa	kanilang	
lugar	o	bayan.											

	
			Sino	ang	nagtamasa?	Sino	ang	kumita?	Hindi	po	tayo.	Hindi	po	ang	Bataan.	Walang	 iba	kundi	sila	na	
nagmamay-ari,	 sila	 na	 mamumuhunan,	 sila	 na	 nakikipagsabwatan	 sa	 mga	 may-ari	 at	 namumuhunan	
upang	magkaroon	ng	minahan	sa	ating	lugar,	sa	Bataan.	Tayo	po	ang	mapagpapasan	ng	suliranin	dulot	
ng	 pagmimina.	 Tayo	 po	 ang	mahihirapan	 sa	 araw	 at	 oras	 ang	 pagminina.	 At	 tayo	 po	 ang	magdurusa	
pagkatapos	ng	minahan	sa	atin	lugar.	Ayon	pa	rin	sa	sulat	ng	Santo	Papa,	“underground	water	sources	in	
many	places	are	threatened	by	pollution	produced	 in	certain	mining”	(29).	At	pinaalahanan	po	tayo	na	
mayroon	“mercury	pollution	in	gold	mining	or	sulphur	dioxide	pollution	in	copper	mining”	(51).	
	
			Kailangan	 po	 ba	 ng	 pagmimina	 sa	 inyong	 lugar,	 sa	 atin	 sa	 Bataan?	Mula	 pa	 noon	 1754	 na	 tayo	 ay	
naging	lalawigan	ay	atin	nang	nararanasan	ang	paggabay	at	pagpapala	ng	Panginoon	Diyos.	Sa	kabila	ng	
paglugmok	 natin	 noong	 nakaraang	 Ikalawang	Digmaan	 Pangdaigdig	 tayo	 ay	 ibinangon	 ng	 Panginoong	
Diyos.	Tayo	ay	higit	Niyang	pinalakas,	pinatatag	at	pinagyaman.	Mula	noon	at	hanggang	ngayon	tayo	ay	
Kanyang	 binayayaan.	 Maganda	 at	 mabunga	 ang	 ating	 kalikasan.	 Maayos	 at	 mapayapa	 ang	 ating	
kapaligiran.	 Ito	ay	dahil	sa	kagandahang-loob	ng	Panginoong	Diyos.	 Ito	ay	dahil	“ang	lahat	ng	kanyang	
ginawa,	at	tunay	ngang	napakabuti	ng	mga	iyon”	(Genesis	1,31).	At	higit	tayong	pagpapalain	at	sadyang	
biyayaan	sa	ating	pagtupad	sa	Kanyang	habilin	“bungkalin	at	alagaan	 iyon”	(Genesis	2,15;	 	Laudato	Si,	
67).		
	
			Sa	pagpapahalaga	at	pagmamahal	sa	mga	nilikha	ng	ating	mahal	na	Panginoong	Diyos	at	tungo	sa	tama	
at	totoong	pangangalaga	at	pag-iingat	sa	ating	lalawigan	ng	Bataan	kami	na	inyong	mga	pari	ay	tutol	at	
tututol	sa	lahat	ng	balakin	at	usapin	tungkol	sa	pagmimina	sa	Bataan.					
	
			Ang	Bataan	ay	ating	 tahanan.	Ang	Bataan	na	ating	 tahanan	sa	 lupa	ay	 tulad	ng	 isang	 ina	na	ayon	sa	
Canticle	of	Canticles	of	Saint	Francis	of	Assisi	“sustains	and	governs	us,	and	who	produces	various	fruit	
with	colored	flowers	and	herbs”	(Laudato	Si,	1).		
	
			Tayo,	na	nahihirahan	sa	Bataan	na	ating	tahanan	at	 ina	dito	sa	 lupa,	na	ayon	sa	Aklat	ng	Genesis	 	ay	
“mula	sa	alabok	at	hininga	ng	buhay”	(2,7)		ay	humihinga	ng	kanyang	hangin	at	nabubuhay	sa	kanyang	
tubig	at	ani	ng	kanyang	lupain.	At	ngayon	ang	ating	tahanan	dito	sa	 lupa,	ang	Bataan,	na	nanatulad	sa	
sinulat	ni	San	Pablo	sa	mga	taga	Roma	ay	“dumaraing	sa	kirot”	(8,22).	Tayo	ay	tumutugon	at	kumikilos	
higit	 sa	 lahat	 tungkol	 sa	 binanggit	 ng	 ating	 Santo	 Papa	 Francisco,	 “pressure	 is	 being	 put	 on	 them	 to	
abandon	 their	 homelands	 to	 make	 a	 room	 for	 agricultural	 or	 mining	 projects	 which	 are	 undertaken	
without	regard	for	the	degradation	of	nature	and	culture”	(146).		
	
			Bilang	mga	anak	na	magmamahal,	kumakalinga	at	nangangalaga	sa	kanyang	tahanan	at	 ina,	kami	na	
inyong	mga	pari	ay	humihiling	ng	inyong	pakikiisa	at	sama-samang	pagkilos	upang	huwag	pahintulutan	
ang	pagmimina	sa	Bataan.	Upang	pangalagaan	nilikhang	kabutihang	ng	Panginoong	Diyos	sa	Bataan	at	
para	na	rin	sa	maganda	at	masaganang	kinabukasan	ng	mga	maninirahan	dito	sa	atin	lalawigan	tayo	ay	
hindi	 sasang-ayon	 sa	 anuman	 at	 sinuman	 na	 magdadala	 o	 magsusulong	 ng	 mga	 makakasira	 at	
makakapinsala	sa	Bataan,	tulad	ng	higit	sa	lahat	ang	pagmimina.																						
	



			Mangyari	 pa	 maipagpapasalamat	 at	 maipagmamalaki	 ang	 ating	 maitutugon	 sa	 tanong	 sa	 atin	 ng	
Laudato	Si	“what	kind	of	world	do	we	want	to	leave	to	those	who	come	after	us,	to	children	who	are	now	
growing	up?”	(160).		
	
			Maraming	pong	 salamat	 at	 tanggapin	po	ninyo	ang	 akin	maka-amang	pananalangin	 at	 bendisyon	 sa	
ngalan	ng	+Ama,	at	ng	+Anak,	at	ng	+Espiritu	Santo.	Amen.	
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