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PAHAYAG SA BAYAN NG DIYOS 
SA DIYOSESIS NG BALANGA 

 

Bayani at banal ang kahapon, ngayon at bukas  ng Bataan. Hindi 

maisusulat ang kasaysayan ng Bataan kung hindi babanggitin ang 
magiting na Cayetano Arellano, unang Pilipinong Punong Mahistrado ng 
Korte Suprema ng Pilipinas. Nasa dugo ng Katolikong taga Bataan ang 
dugo nina Francisco Baltazar at Tomas del Rosario. Ang alikabok ng mga 
daan sa Bataan ay kahalo ng dugo at pawis ng mga sundalong Pilipinong 
kasama sa Death March noong Ikalawang Digmaang Pandaigdig. Ang 
matandang simbahang bato ng Abucay  ay piping saksi sa kabanalan ni 
Melchora, La Beata,  tubong Abucay na kilala sa paglilingkod sa 
simbahan, pagpapakasakit at buhay panalangin. Yumao si Beata 
Melchora noong taong isang libo walong daan at walumpu. Ang sinodo 
ay ginanap sa ilalim na mabunying anino ni Tomas Pinpin, bayaning 
taga Abucay na unang tagalimbag sa Pilipinas. Ang alaala ng dalawang 
daang Katoliko na sinalakay  ng Protestanteng Holandes at buong 
tapang na namatay para sa pananampalataya ay tunay na nakapagbigay 
alab sa aming lahat. Ang kasamang martir ni San Lorenzo Ruiz, San 
Miguel Gonzales de Aozoraza, ay naging kura paroko ng Abucay.  
 

Ang Bataan ay apaw sa kasaysayan ng kabanalan at 

kabayanihan, pangarap na nais liwanagin ng sinodo.  
  

MGA BINHING PINAGMULAN 
Bagamat ang Bataan bilang lalawigang nagsasarili ay dalawang 

daan at dalawang taon na, ang Diyosesis ng Balanga ay tatlumpu at 
isang taon pa lamang. Noong itatag ng yumaong Papa Paolo VI ang 
bagong diyosesis, mayroon lamang halos labindalawang pari sa bagong 
diyosesis. Nang dahil sa kakulangan sa kaparian, ang unang obispo ay 
nanawagan sa iba’t ibang seminaryo at inanyayahan ang mga magpapari 
na maglingkod sa Bataan. Hindi naman siya nasiphayo sapagkat marami 
naman ang tumugon sa paanyaya.  
 

Nagulumihanan sa malaking gawain at tungkulin ang kaparian 

pati na ang obispo. Ang unang tangka na liwanagin ang ugnayan ng 
kaparian ay ginanap sa Tagaytay at mula nga sa panayam na yaon ay 
nagkaroon ng ilang tuntunin hinggil sa buhay ng kaparian. Ang 
pangalawang pagsisikap na liwanagin ang layuning pangarap ng 



 

diyosesis ay ginanap sa Tarlac upang harapin ang hamon ng mga 
usaping panlipunan na humahamon sa  Simbahan. Ang pangatlong 
pagsisikap na buuin ang layuning pangarap ay ginawa sa Bagac kung 
saan matibay na iminungkahi ang pagbuo ng isang  “Diocesan Pastoral 
Assembly”. Ang panawagan para sa unang sinodo ng Balanga ay bunga 
ng marami nang pagsisikap ng mga nauna na sa atin. Alalaumbaga’y 
nakatuntong tayo sa kanilang balikat at anumang mabuting nagagawa 
natin ngayon ay dahil sa kanilang binhing inihasik at mula sa awa ng 
Diyos.  

 

Ang Bataan ng ating kasalukuyan ay anak at apo ng Bataan ng 

kasaysayan. Ang Bataan ng ating kasalukuyan ay peninsulang 
lumilingon sa nakalipas na kabayanihan at kabanalan. Ang Bataan 
natin ngayon ay nangangarap na maging bayani at banal ngayon at sa 
darating pang panahon. 
 

ANG ATING PANGARAP 
 

Ang panawagang hamon na “Bataan: Bayani at Banal” ay 

naisapuso na ng nakararaming Katoliko sa Bataan. Nakapaloob sa 
hamong  ito ang tungkulin ng bawat Katoliko na maging banal na anak 
ng Diyos at bayaning mamamayan para sa bayang Pilipino.  
 

Ang pagiging bayani at banal ay nakapaloob sa layuning 

pangarap ng Diyosesis ng Balanga na H.E.R.O. Ang H.E.R.O. ay 
bayani sa Ingles. Ang apat na titik ng salita ay siyang unang titik ng apat 
na paraan patungo naman sa kabanalan.  
 

H ay para sa holiness through prayer and charity; 
 

E ay para sa evangelization by all, for all and in all; 
 

R ay para sa relationship of love at 
 

O ay para sa openness to receive and to give.  
 

Samakatuwid, sa iisang salitang H.E.R.O. ay napag-isa natin 

ang layuning pangarap na maging bayani at banal. 
 



 

Sa “H” ay ating ipinahahayag na ang kabanalan ay biyaya ng 

Panginoon na kailangan nating tanggapin. Wika ng Papa Benedicto XVI “ 
Ang buong kasaysayan ng Simbahan ay kasaysayan ng kabanalan 
na bumubukal sa pag-ibig na bumubukal naman sa Diyos”.   Ang 
tanda ng ating pagtanggap sa biyaya ng kabanalan ay ang pagsisikap na 
manalangin tulad ni Jesus at magmahal tulad din ni Jesus. Ang buod ng  
kabanalan ay buhay ng pag-ibig. Ang buod ng pag-ibig ay buhay ng 
paglilingkod. Ang buod ng kabanalan ay buhay ng paglilingkod nang 
may pagmamahal tulad ni Jesus. Ang buhay ng panalangin na walang 
kakambal na paglilingkod sa kapwa ay walang laman. Sa kabilang dako 
naman, ang buhay paglilingkod na walang kakambal na buhay 
panalangin ay walang ugat, hindi magtatagal at matutuyo. 
 

Ang pag-ibig na ating isinasabuhay para sa kapakanan ng mga 

kapatid na kapuspalad ang siya lamang tanging daan patungo sa Diyos. 
Kapag tayo ay tunay na nagmamahal, ang pag-ibig ay nagbabagong anyo 
mula sa pagiging batas tungo sa pagiging pananagutan. “Ang tunay na 
pag-ibig ay naglilingkod sa mga nangangailangan” (Deus Caritas 
Est, 20). Ang tawag na maglingkod ang landas sa kabanalan.  
 

Ang kawang-gawa ay siyang ating tugon sa mahigpit na 

pangangailangan ng ating kapwa. Ang kawang-gawa ay hindi dapat 
sakyan ng kahit anumang ideolohiya. Ang kawang-gawa ay hindi dapat 
gamitin upang akitin ang kapwa sa Simbahang Katolika. Ito lamang ang 
kawang-gawa na maghahatid sa atin sa kabanalan—ang halimbawang 
iniwan ni Jesus.  
 

Ang tandis ng panalangin na tinalakay sa unang araw ng sinodo 

at ang tandis ng Eukaristiya ay maghatid nawa sa atin sa kabanalan 
kasama ng tandis ng pagpapanariwa sa sakramento ng pagpapagaling.  
 

Sa “E” ay pinaninindigan natin na walang bayani at banal kung 

walang pagpapahayag ng Mabuting Balita. Ang atas na ipangaral at 
isabuhay ang Mabuting Balita ay tinanggap natin noong tayo ay 
binyagan. Ang bawat Kristiyano ay katekista. Ang bawat Kristiyano ay 
alingawngaw ng tinig ng Mabuting Balita. Ang Mabuting Balita ay para 
sa lahat. Walang kinikilingan at walang iniiwasan. Ito ang nais 
ipahiwatig ng salitang Katoliko—pangkalahatan. Higit sa lahat, ang 
Mabuting Balita ay dapat ilapat sa lahat ng mukha ng buhay ng tao—
pananalapi at pamamahala, kalinangan at kalikasan, kasaysayan at 
kinabukasan. Walang mukha ng buhay tao na hahayaan nating maging  
dayuhan sa Mabuting Balita.  



 

 

Pag-asa ang ating unang handog sa bayang naghahanap nito. 

Hatid natin sa mundo ay balintataw ng pag-asa, sinag ng bukang 
liwayway sa kabila ng dilim sapagkat si Jesukristo ang ating 
ipinahahayag, Siya ang ating kinakatawan, at sa Kanya tayo magsusulit.  
 

Ang Mabuting Balita ay marapat na ipahayag ng bawat Kristiyano 

sa lahat ng mukha ng buhay ng tao. Hindi natin itinataguyod ang 
teokrasya, isang politikang pinatatakbo ng udyok ng relihiyon. Sa 
kabilang dako rin naman, hindi natin maaaring pabayaang ang politika 
ay walang kinikilalang moralidad.  
 

Sa tandis ng katekesis at ang tandis ng pagpapahalaga sa 

kabataan, dalangin namin ay matulungan ang bayan na isabuhay ang 
layunin ng ebanghelisasyon. 
 

Sa “R” ay ipinahihiwatig natin na ang Simbahan ay bayan ng 

Diyos. Ang batas ng ugnayan ng bayang hinirang ng Diyos ay pag-ibig at 
“communio”. Walang puwang para sa pataasan o pagtutunggali para sa 
kapangyarihan. Ang pinakadakila ay dapat na lingkod ng lahat. Ang 
Simbahan ay hindi isang samahan para sa pananalapi o politika. Ang 
batayan ng lahat ng ating ugnayan ay pag-big sa Diyos at pag-ibig sa 
kapwa. Hindi mahalaga sa atin ang katayuan, mataas man o mababa. 
Bagamat iba’t iba tayo ng gawain, tayong lahat ay pantay pantay na 
anak ng Diyos na dapat magmahalan. 
 

Ang Bayan ng Diyos ay ang bayang kumikilala sa Diyos bilang 

kanyang Panginoon at kinikilala naman ng Diyos bilang sa Kanya. Tayo 
ay iisa, banal, pangkalahatan at apostolika. Bagamat sa Bayan ng 
Diyos ay mayroong pari, relihiyoso at layko, iisa ang Bayan ng Diyos, 
nagpapahayag ng iisang pananampalataya at namumuhay sa iisang 
batas ng pag-ibig . Tayo ay iisa nang dahil sa pag-ibig. Ang pinakadakila 
ay hindi iyong tinitingala kundi iyong yumuyuko upang magpakababa at 
maglingkod.  
 

W ika ng Papa Benedicto XVI, “Ang tunay na pag-ibig ay hindi        

sumusupil sa pagkakaiba-iba; sa halip ay nagbubuklod sa 
pagkakaiba-ibang ito patungo sa higit na dakilang pagkakaisa. 
Ang pagkakaisang ito ay hindi iniuutos galing sa itaas kundi 
siyang nagbibigay anyo sa kalooban ng bawat nilalang”.  
 



 

Taliwas sa pagkakaisa ng Simbahan ang malabis na pagbibigay 

pansin sa pagkakaiba ng layko, pari at relihiyoso. Taliwas sa pagkakaisa 
ng Simbahan ang pamumuhay para sa sarili lamang. Taliwas sa 
pagkakaisa ng Simbahan ay pagtangging magtulungan at 
magbayanihan. Taliwas tayo sa kalikasan ng Simbahan kung hindi tayo 
nagmamahalan.  
 

“Ang pagkakaisa sa pag-ibig ang ating pangarap. Ang 

pagkakaisa lubhang kailangan upang ang liwanag ni Kristo ay 
lumaganap nang ganap sa buong sangkatauhan,” wika ng Papa 
Benedicto XVI. 
 

Ang tandis ng Kristiyanong pagpapakasakit na naghahatid sa atin 

sa tandis ng pagpapahalaga sa mga dukha ay gagabay sa atin sa 
layuning ito.  
 

Ang “O” ay ating panawagan na manatiling bukas ang puso, isip 

at palad. Ang pagiging bukas puso ay tanda ng kagandahang loob. Ang 
pagiging bukas isip ay susi sa tunay na karunungan. Ang pagiging 
bukas palad ay sagisag ng pagbibigay na walang hinihintay na kapalit 
maliban na lamang sa katiyakang ang ginagawa ay kalooban ng Diyos. 
Pangunahin ang atas na maging bukas upang tumanggap, sapagkat ang 
simula ng buhay kaluluwa ay pangtanggap sa Diyos. Diyos ang 
pinagsisimulan ng lahat. Anumang mabuting ating gawin ay tugon 
lamang sa dakilang pag-ibig na mula sa Diyos. Wala tayong 
maihahandog na hindi galing sa Diyos maliban sa kasalanan. Ang lahat 
ay bunga ng awa ng Diyos.  
 

Dukha ang ating lalawigan sa mga kayamanang materyal. Sa 

kabila ng lahat ay mayroong naman tayong kakayanang bigyan ng 
magandang kinabukasan ang ating mga kabataan. Mayaman tayo sa 
mga bagay-bagay ukol sa kalooban. 
 

Ang tandis ng bayanihan at kabayanihan ang katulong na tandis 

para sa pangarap na ito. 
 

I to ang ating layuning pangarap. Bataan, peninsula ng mga 

bayani at banal ayon sa kalooban ng Ama at ayon sa mayamang 
kasaysayan ng ating lalawigan. Ang ating kasaysayan, hamon at 

pangarap… H.E.R.O.! 



 

 
 
 
 

 
ANG PUNLAAN AT LANDAS 

 

Bago pa man natin isa-isang pag-aralan ang walong tandis ng 

pagpapanibago para sa ating diyosesis na siyang maghahatid sa atin sa 

pangarap na H.E.R.O., marapat na simula pa lamang ay kilalanin na 
natin ang dalawang bagay.  
 

Una sa lahat, ang hantungan ng lahat ng ating paghubog ay 

kabanalan. Wala tayong gagawing hakbang na hindi maglalapit sa atin 
sa kabanalan. Anumang hakbang o pagkilos na walang kinalaman sa 
kabanalan ay marapat na alisin natin agad sa landas na ating 
lalakbayin. Ang walong tandis na ating susundan ay tandis tungo sa 
kabanalan. 
 

Ikalawa, ang punlaan ng ating pangarap ay ang Kristiyanong 

mag-anak. Ang Kristiyanong mag-anak din ang may pangunahing papel 
sa pagpapanibagong siya nating  pangarap  para sa Bataan.  
 

Ang hantungan ay kabanalan. Ang landas ay ang mag-anak. Ang 

pangarap ay kabanalan. Ang maghahatid sa pangarap ay ang mag-anak. 
 

May misyon ang Kristiyanong mag-anak sa Bataan. Ang misyong 

ito ng mag-anak, bagamat napasimulan na sa binyag at kumpil, ay 
tumitingkad na lubos kapag pinagmasdan natin ang pag-ibig ng mag-
asawa. Ang pag-ibig ng mag-asawa ay larawan ng pag-ibig ng Diyos sa 
kanyang bayan, ng pag-ibig ni Kristo para sa Simbahan. Ang pag-ibig na 
ito ay laging “pasugo”. Kung ang pag-ibig ng mag-asawa ay tunay na 
salamin ng pag-ibig ng Diyos, ang mag-anak ay dapat ding maging mag-
anak na may misyon. 
 

Ang pangunahing misyon ng Kristiyanong mag-anak ay ang 

sariling mag-anak. Kapag ang Mabuting Balita ay naipahayag sa loob ng 
tahanan sa pagitan ng mag-asawa o sa pagitan ng anak at magulang, 
ang misyon ng pagpapanibago tungo sa kabanalan ay maipapamana sa 
paglipas ng mga salinlahi.  



 

 

Kapag tunay na naging “paaralan ng kabanalan at kabayanihan” 

ang Kristiyanong mag-anak sa Bataan, likas na bubukal ang 
pamumuhay ng mag-anak para sa iba pang mag-anak, para sa 
kapitbahayan, para sa bayan at “hanggang sa dulo ng daigdig”.  

Kapag ang binyagang lalaki at babae ay nagdiwang ng 

sakramento ng kasal, ang pagdiriwang ay agad  nagiging misyon. Ang 
misyon ng Kristiyanong mag-anak ay kabanalan. Ang buong buhay ng 
Kristiyanong mag-anak ay dapat na maghatid sa atin sa pangarap na ito.  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

ANG BUHAY- PANALANGIN 
 
 
I.  BUHAY-KRISTIYANO AT BUHAY-PANALANGIN 
 

Si Jesu-Kristo ay nanawagan sa simula ng Kanyang ministeryo, 
“Sumunod kayo sa Akin, at gagawin Ko kayong mamamalakaya ng 
mga tao” (Mateo 4,19).  Sa katapusan naman ng Kanyang misyon sa 
daigdig, ipinagbilin Niya sa mga alagad, “Humayo kayo at gawin 
ninyong alagad Ko ang lahat ng bansa” (Mateo 28:19). 
 

Ang buhay-Kristiyano ay pagtahak sa landas ni Jesu-Kristo na 
ating nakasalubong sa paglalakbay sa daan ng buhay at tumawag sa 
atin na sumunod sa Kanya.  Pagsunod ang kahulugan ng pagiging 
disipulo o alagad.  Pagsunod upang maging kaibigan Niya (Juan 15: 14 -
16) at kasama-sama Niya (Marcos 3:14). Lumalapit tayo sa Kanya upang 
makilala Siya, upang ang kalooban Niya’y maging kalooban natin at 
upang ang landas Niya’y maging landas natin. Bukod-tanging sa 
ganitong paraan lamang tayo maaaring maisugo bilang Kanyang 
kinatawan. 
 

Ang isang alagad ay ganap na alagad lamang kapag isinugo bilang 
apostol.  Tayo - bilang pamayanan - na pinagkalooban ng iisang Espiritu 
at naging buhay na Katawan ni Kristo, ang magpapatuloy sa Kanyang 
gawain sa kasalukuyang panahon: ang maibalik ang paningin ng mga 
bulag, ang pandinig ng mga bingi, ang mapalakad ang pilay, 
mapabangon ang mga patay at maipahayag ang Mabuting Balita sa mga 
dukha (Landas ng Pagpapakabanal 110-111).  
 

Minsan, pagkatapos manalangin ni Jesus, sinabi ng Kanyang mga 
alagad, “Panginoon, turuan po ninyo kaming manalangin, katulad ng 
ginawa ni Juan sa kanyang mga alagad” (Lucas 11:1).  Si Jesu-Kristo 
ay naglaan ng maraming oras sa pananalangin at pakikipag-usap sa 
Ama.  Ang sinumang nagnanais sumunod sa Kanya ay dapat ding 
maglaan ng mahabang oras sa panalangin upang lumalim at tumibay 
ang kanyang personal na kaugnayan sa Diyos.  Ang pananampalataya ay 
lumalago at nabubuhay sa pamamagitan ng panalangin (PCP II 74-75). 
 

Kung pagsunod ang pinakadiwa ng pagiging alagad ni Jesus, 
panalangin ang pinaka-unang tungkulin ng isang tunay na alagad 
yayamang si Jesus ay hindi lamang isang panlabas na huwarang dapat 
sundin at tularan tulad ng mga tanyag na ating hinahangaan. Ayon kay 
San Pablo, itinalaga tayo ng Diyos na “maging tulad ng kanyang Anak” 
(Roma 8:29).  Kung gayon, sabi ni San Pablo sa atin: “ang Panginoong 
Jesu-Kristo ang papaghariin ninyo sa inyong buhay” (Roma 13:14), 



 

“magpakababa kayo tulad ni Kristo Jesus” (Filipos 2:5), upang tayo ay 
mabago “sa ating anyo…hanggang sa maging mistulang larawan 
Niya” (2 Corinto 3:18).  Mithiin natin ang makapagsabi kasama ni San 
Pablo: “Namatay na akong kasama ni Kristo sa Krus.  At kung ako 
ma’y buhay hindi na ako ang nabubuhay kundi si Kristo ang 
nabubuhay sa akin.  At habang ako’y nasa daigdig, namumuhay ako 
sa pananalig sa Anak ng Diyos na umibig sa akin at nag-alay ng 
Kanyang buhay para sa akin” (Galacia 2:19-20).  Maipapahayag ng 
isang ganap na alagad, ang sinabi ni San Pablo: “Tularan ninyo ako, 
gaya ng pagtulad ko kay Kristo” (1 Corinto 11:1).  Pagkilala, pag-ibig at 
pagtulad kay Jesus ang bunga ng tunay na panalangin.  Sa 
pamamagitan ng kanyang palagiang pananalangin, ang isang 
Kristiyanong alagad ay nagsisikap “mag-asal Kristo” (Katesismo para sa 
mga Pilipinong Katoliko - KPK 1486). 
   

Sa Kanyang pagtuturo, sinabi ni Jesus, “Ako’y bumaba mula sa 
langit, hindi upang gawin ang kalooban Ko, kundi ang kalooban ng 
nagsugo sa Akin” (Juan 6:38).  Paliwanag Niya, “Wala Akong ginagawa 
sa sarili Ko lamang. Humahatol Ako ayon sa sinasabi sa Akin ng 
Ama, kaya’t matuwid ang hatol Ko; hindi ang sarili Kong kalooban 
ang Aking sinusunod kundi ang kalooban ng nagsugo sa Akin” (Juan 
5: 30).  Sa larawan ni Jesus na iginuhit ni San Lukas, kapansin-pansin 
na nanalangin si Jesus: 
  

• bago Niya sinimulan ang Kanyang misyon (Lucas 4:1);  
• bago Siya umalis sa Galilea para mangaral sa ibang bayan 

tulad ng Judea (Lucas 4:42); 
• bago Niya pinili ang Labindalawa sa Kanyang mga alagad na 

maging apostol (Lucas 6:12-13); 
• bago Niya ipinagtapat sa kanyang mga alagad na Siya ay 

ipapapatay (Lucas 9:18); 
• bago Siya nagbagong-anyo (Lucas 9:28); 
• bago Niya tinuruan kung papaano manalangin ang Kanyang 

mga alagad (Lucas 11:1); 
• bago Niya buong-loob na niyakap ang malagim na 

kamatayan sa krus (Lucas 22:41); at  
• bago Siya nalagutan ng hininga (Lucas 23:46). 
 

Panalangin ang paraan ni Jesus para malaman ang kalooban ng 
Kanyang Ama. Kaya nga, panalangin din ang pinaka-unang 
pananagutan ng isang apostol upang patuloy niyang maka-ugnayan ang 
Panginoong nagsugo sa kanya at upang tapat niyang maipagpatuloy ang 
Kanyang gawain sa kasalukuyang panahon ayon sa kalooban ng Ama.  
Ayon sa Ikalawang Konsilyo Plenaryo ng Pilipinas, “sa panalangin, 
hayagan nating binubuksan ang ating kalooban sa Panginoon at 



 

pumapasok sa isip at puso ng Diyos nang sa gayon magagawa natin ang 
Kanyang gawain sa pamamagitan ng kapangyarihan ng Espiritu Santo” 
(PCP II 170).   
 

“Makikilala ninyo sila sa kanilang mga bunga” (Mateo 7:16).  
Ang tanda ng dalisay at tunay na buhay-panalangin ng isang alagad ay 
ang pagkilala at pagtulad kay Jesus at ng isang apostol ang pagtuklas at 
pagtupad sa kalooban ng Diyos.  
  
II. ANG PINAKABUOD NG PANALANGIN 
 
Sumasampalataya tayo sa Diyos na ipinahayag ni Jesu-Kristo, isang 
Diyos na personal na nakikipag-ugnayan sa atin sa Kanyang pag-angkin 
sa atin bilang Kanyang mga anak.  Ang panalangin ay pakikipag-
ugnayan sa Diyos taglay ang personal na pananampalataya (NCDP 321; 
PCP II  76).  Ang pinakabuod ng Kristiyanong panalangin ay: 

 
1) ang mapagmahal, mulat at personal na pakikiugnay o 

pakikipag-isa sa Diyos, ang ating mapagmahal at mabait na 
Ama; 

 
2)  sa pamamagitan ng Kanyang pinakamamahal na Anak, si Jesu-

Kristo, kasama ng Espiritu Santo; 
 
3)  sa piling at bilang mga kasapi ng Katawang Mistiko ni Kristo, 

ang Kristiyanong Sambayanan; 
 
4)  nakasentro sa hapag ng Eukaristiya; 
 
5)  at nagpapalalim sa pananampalataya, nagpapatibay sa pag-asa 

at nagpapa-alab sa pagmahal at paglilingkod sa kapwa.    
 
1. Biyaya at Gawa 
 

Ang Panalangin ay Biyaya. Paano ba natin makakausap ang Diyos 
maliban kung una Niya tayong harapin, ibunyag ang Kanyang Sarili at 
biyayaan ng Kanyang Espiritu? Unang nagsalita sa atin ang Diyos.  
Hindi natin mararating o maaabot ang Diyos kung hindi Siya unang 
lumapit at nakipag-ugnayan sa atin. Paliwanag ni San Pablo: “Hindi 
tayo marunong manalangin nang wasto, kaya’t ang Espiritu ang 
lumuluhog para sa atin, sa paraang di magagawa ng pananalita.  At 
nauunawaan ng Diyos na nakasasaliksik sa puso ng tao, ang ibig 
sabihin ng Espiritu, sapagkat ang Espiritu’y lumuluhog para sa mga 
banal, ayon sa kalooban ng Diyos” (Roma : 26-27).  Ang panalangin ay 
maisasagawa lamang sa pamamagitan ng biyaya ng Espiritu at hindi sa 
sariling kapangyarihan ng tao.  Sapagkat hindi ganap na natatalos ng 



 

ating “karaniwang pag-iisip” ang pagbibigay-kapangyarihan ng Espiritu, 
pinapaliwanag ng Katesismo (KPK 1484):    
 
 Kalimitang iniisip natin ang panalangin bilang indibidwal na 
 gawain o bilang tungkuling nakapataw sa atin – isang bagay na 
 dapat nating gawin sa takdang oras at tiyak na lugar.  Iniisip nga 
 ng iba sa pagdarasal, gumagawa sila  ng “mabuti” para sa Diyos, 
 kung kaya tunay na sinusubukan nilang “makipagtawaran sa 
 Diyos” – nangangako ng dagdag na panalangin para makamit ang 
 mga natatanging kahilingin. Nakakalimutan nila ang turo ni 
 Jesus, “wala kayong magagawa kung kayo’y hiwalay sa Akin” 
 (Juan 15: 5). 
 

Gayunpaman, kailangan nating tanggapin ang biyaya ng Espiritu 
at makipagtulungan sa Kanya sa pamamagitan ng mga gawang kalakip 
ng pananampalatayang (Santiago 2: 14). Hindi kusang kumikilos ang 
biyaya; kaya hikayat sa atin ni San Pablo: “halina at sundan ang 
pamumuno ng Espiritu” (Galacia 5: 25).  Ang kasaysayan ng Kaligtasan 
ay kasaysayan ng Pagpapakilala ng Diyos at Pagtugon ng tao. 
Magaganap natin itong pagtugon sa pamamagitan ng masiglang BUHAY-
PANALANGIN – ang matapat at matiyagang pagsisikap natin para 
makipag-ugnay sa Panginoon, makipag-usap sa Kanya, maglakad sa 
Kanyang piling, sa tulong ng Espiritu Santong nananahan sa atin.         
 
2. Dalawang Antas ng Buhay-Panalangin  
 

Ang Buhay-Panalangin ay may dalawang pangunahing antas: ang 
personal at ang pansambayanang panalangin o Liturhiya.  Hindi 
magkatunggali bagkus nagtutulungan ang dalawang antas ng 
panalangin: pareho itong kailangan para sa tunay na Kristiyanong 
buhay-panalangin.  Humaharap tayo sa Diyos bilang taong katangi-tangi 
na nilikhang kalarawan Niya; iniligtas, inangkin maging Kanyang anak 
at kaanib ng Simbahan, ang Katawang Mistiko ni Kristo, sa binyag.  
Mayroong laging pansambayanang kalalagayan sa ating personal at 
panloob na paglalakbay sa panalangin, at isang kalaliman ng personal 
na kapanatagan sa lahat ng tunay na Liturhiya.     
 

A. Personal na Panalangin  
 

Ang personal na panalangin ay ang taos pusong pakikipag-
usap sa Diyos na nagmamahal at nananahan sa ating kalooban 
(Juan 14:23). Ito ay maaring gawin  sa pamamagitan ng 
makahulugang pagbigkas o pag-awit at mulat na pag-uulit ng 
mga naisaulong panalangin tulad ng Ama Namin, Aba, Ginoong 
Maria, Luwalhati, Sumasampalataya, at iba pa. Gayunpaman 
ang walang-malay at wala-sa-loob na pagbigkas o pag-awit ng 



 

mga dasal, kahit lakipan pa ng sayaw, ay hindi nagpaparangal 
sa Diyos o nagpapabanal sa tao (PCP II  76).  
  

Maari ding gawin ang personal na panalangin sa 
pamamagitan ng pananatiling tahimik at nag-iisa sa 
kaibuturan ng ating puso kapiling ang Diyos na sumasa-atin. 
Ang “popular” na larawan ng panalangin ay ang pakikipag-
usap sa Diyos na itinuturing na parang isang rebultong hindi 
nagsasalita. Ngunit, higit na magandang unawain ang 
panalangin bilang personal na pakikipagtagpo sa Diyos na 
nakikipagtagpo sa atin.  Bilang pakikipagtagpo, ang panalangin 
ay ang pagbubukas ng ating isip at puso sa Diyos.  Ang 
pakikinig ay isang magandang larawan ng panalangin tulad ng 
ginawa ni Maria, ang kapatid nina Lazaro at Marta, na tahimik 
na nakaupo sa paanan ni Jesus at nakikinig sa Kanyang 
itinuturo (Lucas 10:39).  Sa pakikipag-usap sa isang 
minamahal, may mga sandali na tayo’y nagsasalita at may mga 
sandali rin naman na tayo’y nakikinig.  Kung isang taong 
tinitingala ang kausap, mas malimit tayong makinig kaysa 
magsalita.  Ang Diyos ay nagsalita, noong una, sa pamamagitan 
ng mga Propeta; ngunit ngayon, Siya ay nagsalita sa 
pamamagitan ng Kanyang Anak (Hebreo 1: 1-20). Si Jesus, ang 
Ikalawang Persona sa Banal na Santatlo ay nagkatawang-tao at 
nakipamuhay sa ating piling. Siya ang kaganapan at kabuuan 
ng Salita ng Ama. Ang Biblia ay pangunahing aklat-dasalan ng 
mga Kristiyano dahil ang Biblia ay ang Salita ng Diyos at sa 
Biblia makikilala si Jesus, ang larawan ng Ama.   

 
B. Pansambayanang Panalangin   

 
Matatagpuan ang bukal at tugatog ng kabuuan ng ating 

buhay-panalangin at buhay-Kristiyano sa Liturhiya (SC 9). Ang 
Liturhiya ay: 
 
1) ang “opisyal” at pansambayanang pagsamba sa Banal na 

Santatlo, 
 
2) ng buong Simbahan sa pamamagitan ng Pagdiriwang ng 

Misteryong Pampaskuwa ni Kristo, 
 
3) nakasentro sa mga sakramento, lalo na sa Eukaristiya, 
 
4) na nagpapatibay sa misyon ng mga Kristiyano na maging 

liwanag ng mundo at lebadura ng masa at nagbubunga ng 
paglilingkod sa kapwa 

 



 

5) at nakapaloob sa “eskatolohikal” na pagtanaw tungo sa 
lubusang kaganapan sa hinaharap  (KPK 1514).   

 
Ating ginugunita sa pagdiriwang ng Eukaristiya ang 

Pagpapakasakit, Kamatayan, Muling Pagkabuhay at Pag-akyat 
sa Langit ni Jesus; at ang Pagsugo ng Espiritu Santo (SC 5).  Sa 
pagdiriwang naman ng Binyag, Kumpil, Pagkikipag-kasundo, 
Pagpapahid ng Langis sa Maysakit, Kasal at Orden, 
nararanasan natin ang mabiyayang pakikipagtagpo ni Kristo sa 
lahat tao sa mga mahahalaga at karaniwang sandali ng ating 
buhay.  Sa Liturhia, ang Kristiyanong Sambayanan ay 
nagkakatipon, “bilang handog na buháy, banal at kalugud-
lugod sa Diyos” (Roma 12:1), upang maka-ugnayan at 
makapiling ang Panginoon:  
 
1) sa kanilang pagtitipon, 
 
2) sa katauhan ng pari na kumakatawan kay Kristo bilang Ulo 

ng Simbahan na Kanyang Katawang Mistiko, 
 
3) sa pagpapahayag ng Salita ng Diyos, 
 
4) at lalo’t higit sa Kanyang Katawan at Dugo sa Eukaristiya 

(SC 7).   
 

Ang pitong Sakramento  na “nagmumula sa ministeryo ni 
Kristo at ipinagpapapatuloy ng Simbahan, sa pamamagitan ng 
Simbahan, at para sa Simbahan kapag ipinagdiriwang nang 
may pananampalataya, ay humihikayat sa atin na maging 
kawangis ni Kristo sa Kanyang Misteryong Pampaskuwa sa 
pamamagitan ng kapangyarihan ng Espiritu Santo" (KPK 1531).  
Ang pakikipagtagpo sa atin ng Panginoon ay mayroong 
natatanging KAPANGYARlHAN, mula sa Espiritu Santo, para 
hubugin ang ating mga kamalayan, paunlarin ang ating mga 
pandama at ituon ang ating mga pagkilos sa "pagtulad sa bata" 
upang unti-unting panibaguhin tayo ayon sa kung paano mag-
isip, kumilos, manalangin, umibig, magpatawad at maglingkod 
katulad ni Kristo.  Hinihikayat din tayo sa isang ganap, mulat 
at aktibong pagdiriwang ng mga sakramento sa matalik na 
pakikipag-ugnayan sa Simbahan at sa gayo'y pakikipag-
ugnayan mismo kay Kristo, sa Espiritu at sa Ama (KPK 1529). 
Kaya nga, ang pakikisangkot ng bawat Katoliko sa 
pansambayanang pagsamba ay nagtataguyod ng pagkakaisa ng 
Sambayanan, “dahil hinihikayat silang lampasan ang matalik 
na ugnayang pampamilya” tungo sa “kaisahang 
pansambayanan” at tungo sa “pagkakaisa at pagtutulungang 



 

nakasalig sa pagiging Kristiyanong alagad at hindi lamang sa 
mga ugnayang panlipunan” (KPK 1508).   
 

Hinahangad ng Inang Simbahan na maakit ang lahat sa 
ganap, mulat at aktibong pakikilahok sa mga panLiturhiang 
pagdiriwang kung saan ang bawat kaanib sa Kristiyanong 
Sambayanan, na “isang lahing hinirang, mga saserdote ng 
Hari, isang bansang nakatalaga sa Diyos” (1 Pedro 2:9), ay 
may karapatan at pananagutang dulot ng kanilang binyag (SC 
14). 

 
III.  MGA SAKRAMENTAL AT KINAGAWIANG PAGPAPAKABANAL 
 
1. Mga Sakramental 
 

Kinilala ng Simbahan ang ilang natatanging bagay, kilos, salita, 
lugar at panahon bilang tulong sa atin na mamulat sa tigib-biyayang 
“presensiya” ni Kristo sa ating piling.  Tinutulungan tayo nitong mga 
“sakramental” o banal na tanda upang maging higit na mabunga ang 
pagtanggap natin ng mga Sakramento at "maglaan ng iba't ibang mga 
banal na pagkakataon sa buhay" (SC 60).  Itinatag at ginagamit ng 
Simbahan ang mga “sakramental” upang pabanalin ang pang-araw-
araw na buhay. Hindi tahasang binabago ng mga “sakramental”  “ang 
ating mabiyayang kaugnayan kay Kristo kundi inaantig tayo upang 
kumilos ayon sa kabutihan at kabanalan na nagpapatibay sa umaapaw na 
biyaya ng “presensiya” ng Diyos sa ating sariling kalooban at sa gitna 
nating lahat” (KPK 1532).  Bilang paghahanda sa mabungang 
pagdiriwang ng mga Sakramento, maaring  ituring ang mga 
“sakramental” bilang "pagpapalawak" o "pagpapatuloy" ng mga 
sakramento.”  Halimbawa, ang pagwiwisik ng banal na tubig sa simula 
ng Misa ay "pagpapatuloy" ng sakramento ng Binyag; ang 
Pagbebendisyon sa Banal a Sakramento ay "pagpapatuloy" sa 
sakramento ng Eukaristiya; ang pagbabasbas sa lugar na ating 
pinagtatrabahuhan ay "pagpapatuloy" ng Sakramento ng Kumpil. 
Pinababanal ng mga sakramento at mga “sakramental” ang halos 
bawat pangyayari sa buhay ng tao sa pamamagitan ng biyayang 
nagmumula sa Misteryong Pampaskuwa ni Kristo.  
 

Ang mga tanyag na “sakramental” sa mga Pilipino, na matatawag 
din nating mga Kinagawiang Gawaing Pagpapakabanal, tulad ng 
pagbabasbas o pagmamano, pag-aantanda, haplos sa banal, banal na 
abubot [eskapularyo sa leeg o rosaryo sa bulsa], banal na panahon [pasko 
at mahal na araw], banal na gawain [simbang gabi, pabasa, salubong], 
kapistahan  ng patron, banal na imahen [Santo Nino, Kristong Hari, 
Nazareno, Santo Entierro], banal na lugar [Orani, Antipolo, Manaoag] at 
mga panalanging nobena, ay hindi lamang bunga ng pagtatalaban ng 



 

Kristiyanong Pananampalataya at Katutubong Kalinangan kundi 
mabisang tulong din sa pagpapasigla ng Buhay-Panalangin, maging ito 
man ay personal o pansambayayan.  
 
2. Kinagawiang Pagpapakabanal 
 

Ang pagpapanibago o pagpapasigla ng Buhay-Panalangin ay 
nangangahulugan ng paggamit sa mga kinagawiang pagpapakabanal na 
mayaman sa pagpapahalaga dahil nagpapamalas ang mga ito ng pagka-
uhaw sa Diyos at nanghihikayat sa mga tao na maging bukas-palad at 
maging mapagtiis sa pagpapatotoo ng kanilang pananampalataya.  Dahil 
may halong pamahiin o ibang sangkap mula sa katutubong kalinangan 
na hindi katanggap-tanggap ang ilang kinagawiang pagpapakabanal, 
ipinahayag ng Ikalawang Konsilyo Plenaryo ng Pilipinas na kailangang 
"paunlarin itong mga karaniwang kinagawiang pagpapakabanal sa 
paraang hindi nito sinisira ang relihiyon o nananatiling mababaw na 
anyo ng pagsamba, kundi maging mga tunay na pagpapahayag ng 
pananampalataya.”  Matutupad ito kapag ang mga kinagawiang 
pagpapakabanal ay "humahantong sa Liturhia at malalim na naka-
ugnay sa buhay ng Pilipino sa pamamagitan ng paglilingkod sa adhikain 
ng ganap na pantaong pag-unlad, katarungan, kapayapaan, at ang 
karangalan ng paglikha" (PCP II 173-75).  Kailangang tiyakin ang 
mapanuring paggamit sa mga kinagawiang pagpapakabanal na 
mananatiling nakasentro kay Kristo ang pananampalatayang Katoliko 
(KPK 1536).  Ang turo ng Katesismo para sa mga Pilipinong Katoliko 
tungkol sa mga panrelihiyong ritwal ay mabisang pamantayan sa 
ganitong pagsusuri: 
 

Ang Ritwal, sa pinakamalawak na kahulugan nito, ay kinabi-
bilangan ng mga seremonyang makasanlibutan at panrelihiyon. 
Maituturing ito bilang gawaing panlipunan at nakaprogramang 
sagisag na may kapangyarihang nakalilikha, nakapag-uugnay, 
nakapupuna at nakapagpapabago ng mahalagang kahulugan ng 
buhay-pampamayanan… Higit nating kilala ang mga panrelihiyong 
ritwal sa mga dakilang kapistahan ng Pasko at Mahal na Araw, ang 
di-mabilang na pista, at iba pa… Ang mga tunay na panrelihiyong 
ritwal ay nakatutulong sa pagpapalalim ng personal na kaugnayan 
sa Diyos sa pamamagitan ng mga pagkilos na  may apat na 
palagiang katangian: (1) masagisag, (2) nagpapabanal, (3) paulit-
ulit at (4) kinasasangkutan ng paggunita. Masimbolo ang mga 
ritwal na gumagamit ng mga likas na tanda upang palitawin ang 
banal; kinabibilangan ito ng natatanging pagpapabanal na 
nagpapaubaya sa mga kalahok upang makibahagi sa banal na 
kapangyarihan o pag-ibig.  Nakadisenyo ito, na paulit-ulit na 
ginagamit ang mga tradisyonal na panalangin at mga pagkilos na 
nag-uugnay sa mga nagdiriwang sa kanilang nakaraan at sa 



 

orihinal na pangyayaring panrelihiyon na ipinagdiriwang sa ritwal 
(alaala) (KPK 1500-1501).  

 
3. Mahal na Birheng Maria 
 

Ang debosyon sa Mahal na Birheng Maria ay isang mahalagang 
kinagawiang pagpapakabanal para sa maraming Pilipinong Katoliko.  
Angkop lamang sa paglalahad na ito tungkol sa Panalangin at 
Sakramental na ipaliwanag ang Katolikong “Pamimintuho” kay Maria. 
 

Ang “Pamimintuho kay Maria, ayon sa Konsilyo Vaticano II, ay 
nakabatay sa katotohanan na “dahil sa grasya, itinampok si Maria higit 
sa lahat ng mga anghel at tao bilang pinakabanal na Ina ng Diyos na 
kaugnay sa mga misteryo ni Kristo. Kaya, marapat na pinararangalan 
siya ng Simbahan sa natatanging pagbibigay-pitagan” (LG 66).  Itinuro 
naman ng Santo Papa Pablo VI na “kay Kristo nagmumula at 
nagkakabisa ang debosyon kay Maria, natatagpuan ang kabuuang 
pagpapahayag ng debosyong ito kay Kristo, at lumalapit sa pamamagitan 
ni Kristo kaisa ng Espiritu Santo patungo sa Ama.  Ang bawat tunay na 
pag-unlad sa pagsambang Kristiyano ay dapat nasusundan ng 
naaangkop na alab sa pagpipitagan para sa Ina ng Panginoon” (Marius 
Cultus, Pambungad).  Gayunpaman, paala-ala ng Konsilyo Vaticano II na 
ang pamimintuho o kulto kay Maria ay "naiiba sa diwa sa kulto ng 
pagsamba na parehong iniaalay sa Nagkatawang-taong Salita at sa Ama 
at sa Espiritu Santo" (LG 66).  Malinaw na ipinahahayag ng Konsilyo na 
hindi sinasamba ng mga Katoliko si Maria. Sa halip, ang kanilang 
debosyon kay Maria ay "makabubuti" sa kataas-taasang pagsamba sa 
Diyos.  Kaya, masigasig na pinalalaganap at pinahahalagahan ang 
debosyon kay Maria lalo na ang liturhikal na kulto sa Mahal na Birhen 
na nakasentro sa mga mapagligtas na pangyayaring kinasasangkutan ni 
Maria (LG 67). 
 

Sa paggabay ng Konsilyo Vaticano II at para masugpo ang maling 
pagpapahalaga ng mga deboto ni Maria, iniatas ng mga Pilipinong 
Obispo (CBCP) na kailangang magkaroon ng pagpapanibago sa larangan 
ng pagtuturo hinggil sa papel ni Maria sa kasaysayan ng kaligtasan 
batay sa doktrina, Biblia at Liturhia upang sugpuin ang mga 
namamayaning makamundong pagkiling. Mariin nilang itinuturo sa mga 
Katoliko na dapat: “pagpitaganan si Maria dahil sa pag-ibig sa kanya at 
pagpapahalaga sa kanyang dangal, at hindi mangibabaw ang 
makatanggap ng mga personal at materyal na kahilingan. Dapat nilang 
makita ang bahagdan ng mga Kristiyanong pagpapahalaga at 
katungkulan sa buhay-Kristiyano sa pamamagitan ng higit na 
pagpapahalaga sa pakikilahok sa pagdiriwang ng Eukaristiya sa Linggo 
kaysa sa ibang uri ng debosyon” (Ang Mahal na Birhen  81).  Gayundin, 
upang mai-angkop ang panawagan sa kabanalang batay kay Maria sa 



 

nasasaksihang kahirapan at pang-aapi sa milyon-milyong Pilipino, 
sinabi nila: “naipakikita mismo ang debosyon kay Maria sa mga gawang 
kinakailangan sa Pilipinas ngayon, ang mga gawa para sa katarungan at 
kalayaan mula sa pang-aapi. . . ang ating misyon ay maging buhay sa 
kalagitnaan ng sanlibutan, nagpapahayag ng Mabuting Balita sa mga 
mahirap, kalayaan sa mga inaapi, at kagalakan sa mga nagdurusa” 
(AMB  96). 
 

Ang Orasyon at ang Rosaryo, kasama ang mga panalangin at 
misteryo ng kaligtasan, ay nananatiling sentro ng debosyong ng mga 
Pilipino kay Maria. Dahil sa katangiang-likas nito, nag-aanyaya ang 
Rosaryo sa isang matahimik na indayog at banayad na pagninilay (KPK 
1546). Kung wala ang ganitong pagninilay, ang Rosaryo ay nagiging 
katawang walang-kaluluwa, isang pag-ulit-ulit ng mga pormulang "gaya 
ng ginagawa ng mga Hentil na akala nila' y pakikinggan sila ng Diyos 
dahil sa dami ng kanilang salita" (Mateo 6:7).  Sinasalamin ng mga 
misteryo ng Tuwa, Liwanag, Hapis, at Luwalhati ang kauna-unahang 
pagpapahayag ng pananampalataya na itinakda sa tanyag na awit ng 
kenosis ni San Pablo: ang pag-aalay ng sarili-kamatayan-pagpaparangal 
(Filipos 2:6-11). 
 
IV.  MGA URI NG PANALANGIN 
 

Personal at taimtim na pakikipagusap sa Diyos na nagmamahal sa 
atin ang panalangin.  Ang pinakamatalik na pakikipapag-ugnayan sa 
Diyos ng taong sumasampalataya ay kadalasan nagaganap sa 
katahimikan at pag-iisa.  Ang uri ng ugnayan ng taong nagdarasal at ng 
Diyos na dinadasalan, at ang uri ng kanilang usapan ay nagsisilbing 
saligan ng iba’t ibang uri ng panalangin (KPK 1476).  
 

• PAPURI ang panalangin ng taong pinaparangalan ang Diyos sa 
Kanyang kabutihan at kadakilaan.  

 
• PAGSAMBA ang panalangin ng taong nilikha sa Diyos na lumikha 

at nagmamay-ari sa kanya. 
 

•  PASASALAMAT ang panalangin ng anak na tumanggap ng biyaya 
sa Diyos na kanyang Amang mapagmahal. 

 
• PAGSUSUMAMO ang panalangin ng taong may pangangailangan 

sa Diyos na di nagsasawang magbigay sa mga umaasa sa Kanya.   
 
• PAGSISISI ang panalangin ng isang taong makasalanan sa Diyos 

na mahabagin.   
 



 

• PAG-AALAY ang panalangin ng isang taong tumatanaw ng utang-
na-loob at naghahandog ng kanyang kaisipan, salita at asal sa 
Diyos. 

 
Datapwa’t kung ang pagbabatayan naman ay ang mga damdaming 

pantao na ating matatagpuan sa mga Panalangin sa Liturhia ng Lumang 
Tipan na mababasa sa Aklat ng mga Salmo at inaring sarili ng 
Simbahan, may mga panalangin ng KAGALAKAN ng nananampalataya 
(Salmo 1:1-2), PAPURI sa  Manlilikha (Salmo 8:1), PAGHAHANGAD sa 
Diyos (Salmo 42:1), DALAMHATI AT PAGSISISI ng makasalanan (Salmo 
51:1)  at PAGTITIWALA sa Diyos na Mabuting Pastol (Salmo 23:1).  
 
V.  MGA PAGSASALUNGATAN SA BUHAY-PANALANGIN 
 

Kapansin-pansin na sa buhay-panalangin ng Pilipinong Katoliko 
ay may agwat sa pagitan ng pansariling debosyon at ng Liturhiya ng 
Simbahan na kadalasa'y "labis pa ring pormal at labis na nakasentro sa 
pari" [NCDP  330]. Tunay ngang kailangan ang "Pinanibagong Pagsamba" 
kaugnay ng kabuuan ng buhay, kasama na ang buhay panalangin, mga 
'popular' na panrelihiyong kaugalian, at pagbabagong pangLiturhia.  
Kailangan ng mga  Pilipinong Katoliko ang higit na masigasig at magiliw 
na pagsamba na pupukaw at magbibigay-daan sa aktuwal na pagtupad 
at pagsasanay; upang isalig ang kanilang personal na debosyon at 
pagpapakabanal sa Banal na Kasulatan at Liturhiya ng Simbahan [PCP II 
167-81).  
 

Ngunit, ayon sa Ikalawang Konsilyo Plenaryo, ang pinakamalawak 
na agwat ay nasa pagitan ng ating panalangin/pagsamba at sa ating 
moral na pamumuhay.  Madalas na nahihiwalay ang pagsamba sa 
kabuuan ng buhay.  Karaniwang nauuwi ang panalangin sa panlabas na 
pagsunod lamang sa mga kinaugaliang panrelihiyon [PCP II 167).  
Lubusang binago ni Kristo ang diwa ng pagsamba sa pagtalima sa 
Kanyang Ama sa pagpapasinaya ng Bagong Pakikipagtipan:  
 
  “Ang mga hain at handog na mga hayop ay di mo ibig, 
  Kaya't inihanda mo ang aking katawan upang maging hain. 
  Hindi mo kinalugdan ang mga handog na susunugin  
  at ang mga handog dahil sa kasalanan. 
  Kaya't aking sinabi, 'Narito ako, 0 Diyos,  
  upang tupdin ang iyong kalooban.”  [Hebreo 10:5-7] 
 

Ginawang dalisay ni Jesus ang pagsamba sa tuwirang pag-ugnay 
nito sa araw-araw na moral na pamumuhay.  Ipinahayag Niyang 
"dumarating na ang panahon. . . na ang mga tunay na sumasamba 
sa Ama ay sasamba sa Kanya sa espiritu at sa katotohanan" (Juan 



 

4:23).  Katulad ng mga Propeta, binatikos ni Jesus ang ritwalismong 
walang saysay at nangakong isusugo ang Espiritu Santo para likhain 
ang panibagong malaparing sambayanan, na nakikibahagi sa kanyang 
pagkapari (KPK 1498]. 
 
VI.  ANG KALALAGAYAN at TAWAG NG PANANAMPALATAYA: 
 

Sa ating Diyosesis, kapansin-pansin na dumarami ang 
nagpupunta sa simbahan upang manalangin at makilahok sa iba’t ibang 
kinagawiang pagpapakabanal na kusang isinasagawa ng mga 
mananampalataya maging sa mga barangay.  Ang panalangin at 
pagsamba ang natatanging paraan ng maraming Katoliko upang 
maipahayag ang kanilang pananampalataya sa Diyos.  Kaya nga’t 
damang-dama na aktibong-aktibo ang kanilang buhay-pananampalataya 
sa mga natatanging panahon ng Liturhiya na maraming isinasagawang 
pagdiriwang tulad ng mga Simbang Gabi kapag Adbiento; Paglalagay ng 
Abo, Pagwawagay-way ng mga Palaspas, Daan ng Krus, Senakulo, 
Pabasa, Visita Iglesia, Pagpepenitensiya, Prusisyon, at Salubong kapag 
Kuwaresma at Mahal na Araw; Nobena at Karakol kapag Fiesta ng 
Patron; at Flores de Mayo at Santakrusan kapag Buwan ng Mayo. Sa 
personal namang buhay, ipinapahayag ng mga Katoliko ang kanilang 
pananampalataya sa   pagsasagawa ng mga pagbabasbas (bahay at iba’t 
ibang kagamitan) o pagkilos (pag-aantanda ng krus), sa pagdarasal  
(rosaryo at nobena), sa  paggamit ng mga banal na bagay (estatwa at 
eskapularyo) at sa pagpunta sa mga banal na lugar (“pilgrimages”).  
Nagpapahiwatig lamang ito sa pananampalataya ng mga Pilipino sa 
Diyos na makapangyarihan sa lahat,  bukal ng lahat ng pagpapala at 
hinahandugan ng mga panalangin at banal na pagdiriwang. 
 

Gayunpaman, nakakabahala sa buhay-pananampalataya ng mga 
Katoliko ang malaking kakulangan sa larangan ng Kamulatan sa 
sinasampalatayan at kahulugan ng mga ginagawang pagdiriwang, at sa 
larangan ng Pagsasabuhay ng pananampalataya sa pamamagitan ng 
pagbabago ng ugali at pakikilahok sa  misyon ng Simbahan sa lipunan.  
Ngunit, higit na nakakabahala ang dumaraming bilang, lalo na sa mga 
kabataan at kalalakihan, ng mga Katolikong maligamgam o ganap na 
hindi nagdarasal at lumalahok sa mga kinagisnang pagpapakabanal.  
Katamaran, kawalan ng disiplina, kahihiyan at pagkahumaling sa mga 
bisyo ang madalas na sanhi ng ganitong kalalagayan.  
 

Ang hamon ng pananampalataya sa Bayan ng Diyos dito sa 
Bataan: pagsisisi at pagbabago, paghubog at pakikilahok.  Magsisi sa 
paglimot sa buhay-panalangin at sa paglalaan ng maraming oras sa 
bisyo at makamundong libangan.  Kailangan nating baguhin ang 
pagkakuntento sa maligamgam na pananampalataya at ang kawalan ng 
pakialam sa gawain ng Simbahan.  Magtulungan tayo sa pagpapanibago 



 

ng buhay-panalangin sa pamamagitan ng: malawakang paghubog ng 
mga Katoliko upang ang ginagawang panalangin at pagsamba ay higit na 
maunawaan, ma-ugat sa Salita ng Diyos, ma-sentro kay Jesus, 
magbunga ng pag-uugaling tulad ng kay Kristo at mahigpit na mai-
ugnay “sa buhay ng Pilipino sa pamamagitan ng paglilingkod sa adhikain 
ng ganap na pantaong pag-unlad, katarungan, kapayapaan, at ang 
karangalan ng paglikha” (PCP II 175).  Huwag din naman nating limutin 
na ang ulirang pamumuhay ng mga laiko, kaparian, relihiyoso at 
relihiyosa ang siyang nagsisilbing inspirasyon sa buong Bayan ng Diyos 
sa pagsisikap na ang Buhay-Panalangin ay magiging dalisay na 
katibayan ng buhay na Pananampalataya at Kabanalan.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ANG PANIBAGONG PAGPAPAHALAGA 
SA EUKARISTIYA 

 
 
I.  ANG EUKARISTIYA SA BUHAY NG SIMBAHAN 
 

“...Noong gabing Siya’y ipagkanulo, si Jesus ay dumampot ng 
tinapay, nagpasalamat, at pinagpira-piraso ito, at sinabi, ‘Ito ang Aking 
katawan na inihahandog para sa inyo. Gawin ninyo ito bilang pag-aala-



 

ala sa Akin.’ Gayundin naman, matapos maghapunan ay hinawakan 
Niya ang saro at sinabi, ‘Ang sarong ito ang bagong tipan na pinagtitibay 
ng Aking dugo. Tuwing iinumin ninyo ito, gawin ninyo bilang pag-aala-
ala sa akin.’”  (1 Corinto 11: 23-25). Ibinigay sa atin ni Jesus ang 
Eukaristia, bilang paggunita sa Huling Hapunan at pag-aala-ala sa 
pagliligtas na Kanyang nakamit para sa atin sa pamamagitan ng 
Kanyang buhay, kamatayan at muling pagkabuhay (PCP II 55).  Sa 
pamamagitan ng Banal na Misa ang dakilang kaganapan ng pagliligtas 
na ito ay laging inaala-ala,  sinasariwa, isinasa-ngayon at inihahandog 
sa atin. (CCC 1409). 
 
 Sa lahat ng panahon, pinahahalagahan ng Simbahan ang 
Eukaristiya bilang pinagmumulan at tugatog ng buhay ng Simbahan.  
Walang tunay na buhay Kristiyano na hindi naka-ugnay at nakasandig 
sa Eukaristiya.  Ang buhay Kristiyano ay nabubuo, napaparangalan at 
napapanariwa ng Banal na Eukaristiya (PCP II 523, Theologians 6). 
Itinuturo ng mga Ama ng Simbahan (Fathers of the Church) at ng mga 
dakilang teologo (theologians) na, “Hinuhubog ng Simbahan ang 
Eukaristia, kung paanong hinuhubog ng Eukaristia ang Simbahan.” 
(“The Eucharist builds the Church and the Church makes the 
Eucharist”, EE 26)  Ibig sabihin, kung wala ang Banal na Misa ay 
mawawalan ng sigla at buhay ang Simbahan.  Kailangang matutunan ito 
ng lahat ng Kristiyano, upang magkaroon nang mas malalim na 
kahulugan sa kanila ang pagdalo sa Banal na Misa higit sa lahat kung 
Araw ng Linggo at Pistang Pangilin. 
 
 Ang Banal na Misa ay isang binalangkas na ritwal at pagdiriwang, 
na ang bawat bahagi ay magkakaugnay at bumubuo ng makahulugang 
pagkasunod-sunod: 
 

1. Liturhiya ng Salita ng Diyos 
 

a. mula sa pambungad na ritu ng “pagsisisi,” kung saan hinihingi 
natin ang awa ng Diyos, at 

 
b. sinusundan ng pakikinig sa Salita ng Diyos, na umaantig sa 

ating kalooban. 
 

2. Liturhiya ng Eukaristiya 
 

a. na maghahatid sa atin sa paghahandog ng sarili 
 
b. upang sa gayon ay maganap natin ang “alaala” ng Huling 

Hapunan ng Panginoon,  ang “alaala” ng pagpapakasakit, 
kamatayan at muling pagkabuhay ni Jesus. Ito ang Misteryo 
Paskuwa ni Jesus. 



 

 
Sa pamamagitan ng Kanyang Katawan at Dugo, na ibinibigay sa 

atin sa Komunyon ipinag-iisa tayo ni Jesus sa Kanyang sarili upang 
makibahagi sa kanyang banal na buhay: tayo ay nagiging “isang 
katawan at isang diwa kay Kristo” (Aklat ng Pagmimisa sa Roma, Ikatlong 
Panalangin ng Pagpupuri at Pagpapasalamat). 
 
 Sa pangkalahatan ay batid ng mga Katoliko na ang pagdalo sa 
Banal na Misa ang pinakamahalagang gawain sa Katolikong pagsamba, 
subalit kakaunti lamang ang nakababatid sa napakayamang kahulugan 
at kahalagahan nito sa ating buhay. Bunga nito, nararapat na ating pag-
aralan, unawain at pagnilayan ang Banal na Misa, na itinuturo ng 
Simbahan bilang puso at sentro ng buhay Kristiyano.  

 
Maraming mabubuting bunga ang idudulot ng malalim na pag-

unawa sa Banal na Misa. Kung “ang pamilyang nananalangin ng 
samasama ay mananatiling sama-sama,” karapat-dapat lamang na 
mapagmuni ng mga pamilya na ang Banal na Misa ang panalangin na 
magbubuklod at magpapatibay sa pagsasamahan ng mag-anak sa 
pamamagitan ng mismong buhay at pagmamahal ni Jesus. 

 
Ang lingguhang pagdiriwang ng Banal na Misa sa bawat parokya 

ay isang panlahatang kilos ng mga nakikipagdiwang. Ito ay sama-
samang pagpapahayag ng pananalampataya kay Jesus na namatay at 
muling nabuhay, na sa pamamagitan ng Banal na Espiritu ay ibinibigay 
at tinatanggap ng bawat kasapi ng Kanyang sambayanan – ang 
Simbahan. Sa pagsasalong Eukaristiko ang pagkakaisa ay sinasagisag at 
ginagawang ganap at totoo.  Ang mismong pagdiriwang ng Eukaristia ay 
isang malalim na pagpapahayag ng pananampalataya ng sambayanan 
na si Jesus ay tunay na kasama natin, kumikilos sa mundo, at tunay na 
nagpapanibago nito (PCP II 457). 

 
 Sa katapusan ng Banal na Misa, tayo ay “isinusugo” upang 

isabuhay ang ating pagiging Kristiyano, “upang gamitin natin ang ating 
pagkapari bilang binyagang Kristiyano” sa isang buhay na puno ng 
pananampalataya, pag-asa at pag-ibig.  Bagamat kaaya-aya ang 
mamuhay ng walang kasalanan hindi magiging sapat at ganap ang 
buhay Kristiyano kung hindi ito pupunan ng pagmamahal at 
paglilingkod sa kapwa (Sacrosanctum Concilium (SC) 7, General 
Instructions on the Roman Missal (GIRM)  7).  
 
II.  ANG EUKARISTIYA AT ANG BUHAY KRISTIYANO 

 
Ang Banal na Misa ay buod ng ating buhay Kristiyano. Binibigyan 

tayo nito ng kapangyarihang buksan ang ating sarili sa iba lalo na yaong 
mga taong nasa labas ng ating nakasanayang mga kasama lalo’t higit 



 

ang mga dukha at aba, ang mga nahiwalay, naiwan at naliligaw sa 
lipunan. 

 
 Ang Banal na Misa din ayon sa aral ng mga Santo Papa at mga 
Obispo ay nag-aanyaya sa atin tungo sa pakikipagkasundong 
panlipunan, katarungan at kapayapaang nakasandig sa pagkakaisa at 
pagmamahalan.  Ang Eukaristiya ang siyang nagbibigay kapangyarihan 
sa atin na maisagawa ito.   
  

Ang mga debosyon o pagsamba sa Kabanal-banalang Sakramento, 
bagaman hindi ipinagbabawal ng Ikalawang Konsilyo Vaticano, ay may 
kahulugan lamang kung ito ay dumadaloy mula sa Banal na Misa.  
Natuklasan ng hindi mabilang na mga Pilipinong Katoliko na 
nakapupuno sa kanilang buhay ang personal na debosyon kay Kristo sa 
Banal na Sakramento sa isang bukod-tanging paraan. Ang pagdarasal sa 
harap ng Banal na Sakramento ay walang sawang umaakit sa higit na 
malalim na pakikibahagi natin sa Misteryong Pampaskuwa ni Kristo. 
Nalulugod tayo sa Kanyang matalik na pakikipagkaibigan, ibinubuhos 
natin ang ating puso sa Kanya, at kasama Niya, iniaalay natin ang lahat 
ng isip at gawa sa Ama sa pamamagitan ng Espiritu. Nararanasan natin 
ang paglalim ng ating pananampalataya, pag-asa at pag-ibig. Binubuhay 
ang ating tunay na mga ugali at kaloobang Kristiyano, upang higit 
tayong maka-abot sa iba sa mapagmahal na paglilingkod. Sa madaling 
sabi, sa pamamagitan ng paglapit kay Kristo sa Banal na Sakramento, 
natutulungan tayong tipuning sama-sama ang mga bagay upang higit na 
maisabuhay kung paano tayo nagdarasal at sumasamba (KPK 1734).  
 
III. ANG EUKARISTIYA AT MISYONG KRISTIYANO 
  

Ang Eukaristia ay “communio” para sa “missio”.  Sinabi ng 
Santo Papa Juan Pablo II sa “Ecclesia de Eucharistia”  na ang misyon 
ng Simbahan ay pagpapatuloy ng misyon ni Kristo.  Mula sa pag-aalaala 
sa Misteryo Paskuwa ni Kristo, hanggang sa pagtanggap ng Katawan at 
Dugo ni Kristo, ang simbahan ay tumatanggap ng kapangyarihang 
espiritwal – ang kapangyarihan ng pagkamatay at muling pagkabuhay ni 
Jesus – upang magampanan nito ang kanyang misyon sa mundo (EE 
22). 
  

Lahat ng mga Sakramento, lalo na ang Banal na Eukaristia, ay 
nagtuturo kung ano ang Simbahan at maging kung ano ang nararapat 
niyang marating. Ang Simbahan ay hindi lamang isang komunidad ng 
mga taong nagkakaisa ang kaisipan, kundi isang sambayanang 
pumapalaot sa mundo, upang dalhin ang pagmamahal ng Diyos upang 
isagawa ang layunin ng Diyos sa kasaysayan, at upang maitatag ang 
Kanyang Kaharian – kaharian ng katotohanan, kalayaan, katarungan at 
pagmamahalan. 



 

 
Sa pamamagitan ng paghahati-hati at pagsasalu-salo sa iisang 

tinapay sa Banal na Eukaristia, ang lahat ay inaanyayahang mamuhay 
kay Kristo, makiisa sa Kanyang misyon sa mundo sa bawat araw at oras 
at hindi lamang tuwing Linggo. Inilalarawan ng PCP II ang Simbahan sa 
Pilipinas bilang isang “Pamayanang nasa Misyon” “Community in 
Mission” (PCP II 102 - 106). Dahil nasa sentro ng pag-iral ng Simbahan 
ang misyon, ang buong Simbahan ay misyonero. Nangangahulugan ito 
na “misyonero tayo, higit sa lahat, dahil sa kung ano tayo bilang 
Simbahan at kahit bago pa tayo maging mga misyonero sa salita o gawa’ 
(RMi. 23).  

 
Sa nakalipas na panahon, iniisip ng karamihan ng Katoliko na ang 

misyon at misyonero ay tumutukoy lamang sa mga pari at ibang 
relihiyosong ipinapadala sa mga misyon sa ibang bansa. Ang misyon ay 
naging para lamang sa iilan na may di-pangkaraniwang tawag. Ngayon 
natanto na natin na “ang bawat alagad ni Kristo ay may tungkuling 
palaganapin ang pananampalataya sa abot ng kanyang makakaya” (LG 
17). Inilarawan ng PCP II ang natatanging misyon ng mga laikong 
mananampalataya sa loob ng iisang pandaigdig na misyon ng Simbahan. 
Binibigyan nito ng batayan ang “Apostolate of the Laity” sa turo ng 
Ikalawang Konsilyo Vaticano. “Ang apostolado ng mga laiko ay isang 
pakikibahagi sa mapagligtas na misyon ng Simbahan. Sa pamamagitan 
ng Binyag at Kumpil, inaatasan mismo ng Panginoon ang lahat sa 
apostoladong ito. Taglay ng mga laiko ang natatanging bokasyon na 
pairalin at gawing mabunga ang Simbahan doon sa mga lugar at 
kalalagayan kung saan sa pamamagitan lamang ng mga laiko maaaring 
maging asin ng lupa ang Simbahan” (LG 33; CL 14; PCP II 402 - 411).  
 
IV. ANG KALALAGAYAN AT PAGNINILAY SA PANANAMPALATAYA 
 

Malalim ang paggalang at pagmamahal ng maraming tao, lalo na 
yaong mga aktibong nakikipagdiwang araw-araw, sa Banal na 
Eukaristia. Ito para sa kanila ay pagpapahayag ng pagpapasalamat, kaya 
naman talagang pinaghahandaan; yaong iba ay sa pamamagitan ng 
pangungumpisal – sa pagdulog sa sakramento ng Muling 
Pakikipagkasundo, at yaong iba naman ay sa pamamagitan ng 
pagninilay sa Salita ng Diyos. 

 
Marami ang nagtataglay ng bukas na kalooban sa paghuhubog at 

katesismo hinggil sa Banal na Eukaristia, at nakikibahagi sa mga gawain 
ng parokya bilang pagsasabuhay ng kanilang pananampalataya. 
Nagiging kaakit-akit at nakatutulong din sa kanilang makabuluhang 
pakikipagdiwang ang pangkalahatang kaayusan ng Simbahan – 
kumpletong kagamitan sa altar, pagpapanatili ng maayos na daloy ng 
pakikinabang, tama at solemneng pagkilos ng pari sa pamumuno sa 



 

pagdiriwang, makapukaw-kaloobang homiliya ng pari at mga piling 
angkop na awit. 

 
Kapansin-pansin din ang mas maraming bilang ng mga 

kababaihang palagiang na nagsisimba at gumaganap sa mga Lupong 
Pansamba sa mga parokya tulad ng “lector”, tagapagpadaloy o kasapi 
ng koro. Mas mataas din ang bilang ng mga nakatatanda kung 
ihahambing sa mga bilang ng kabataang nagsisimba. 

 
Nakatutulong sa pagpapalalim ng kahulugan ng Salita ng Diyos at 

ng Banal na Eukaristiya ang pakikinig nang tama at paggalang ng mga 
tao sa Banal na Misa. Marami sa mga dumadalo sa pagdiriwang ang 
naglalaan ng panahon at pansin sa pakikipagdiwang nito. 

 
Subalit marami pa rin ang sagabal sa tamang pagdiriwang at 

pagka-unawa sa Eukaristiya. Kapansin-pansing marami ang 
tumatanggap ng Banal na Komunyon subalit kakaunti naman ang 
nangungumpisal. Nawawala na rin ang kinaugaliang pag-aayuno bago 
tumanggap ng Banal na Komunyon. Mayroon pa ring mga nagsisimba 
ngunit kulang naman sa pagbibigay ng nararapat na paggalang dito. 
Nakikita ito sa mga maling ikinikilos sa loob ng Simbahan. Mayroon ding 
huli kung dumating sa Banal na Misa at hindi  ganap na nakikibahagi. 
Mayroon pa ring walang pakialam sa pagpapanatili ng kalinisan sa loob 
ng Simbahan. Naroon din ang mga magulang na pinababayaang mag-
ingay ang kasama nilang mga bata na hindi pa lubos na nakauunawa sa 
kahulugan ng Banal na Misa.  

 
Gayunpaman, marami pa rin ang kinakailangang ayusin – ang 

mapagsumikapang hikayatin mapabalik ang mga nalalayo at naliligaw; 
mas maraming programang paghuhubog at mga “seminar” na 
makapagpapalalim pa ng pagkaunawa sa Banal na Eukaristiya; at ang 
paghihikayat sa mga mananampalatayang maglingkod at itaguyod ang 
kani-kanilang parokya. 

 
Kinakailangan ang paghuhubog sa mga mananampalataya sa 

pagbibigay ng nauukol na pagpapahalaga at paggalang sa Banal na Misa 
sa pagdating sa takdang oras; maayos at angkop na kasuotan; aktibong 
pakikibahagi sa pamamagitan ng pagsagot at pagsabay sa pag-awit ng 
koro; tama at magalang na pagtanggap ng Banal na Komunyon at 
pagsunod sa mga kautusan ng Simbahan. 

 
Nagiging sagabal pa rin sa ganap na pagiging bukas sa Banal na 

Eukaristia ang kakulangan ng paghuhubog, pananatili sa mga 
nakagawian kahit mali, kawalan at kakulangan sa pagsasaloob ng 
pananampalataya, katamaran, kababawan, hindi makapukaw-kaloobang 



 

homiliya ng mga pari at liturhiya, kakulangan ng pag-ayon ng pang-
araw-araw na buhay sa pananampalataya. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

PAGPAPANUMBALIK NG PAGPAPAHALAGA 
SA MGA SAKRAMENTO NG PAGPAPAGALING 

 
I.  ANG MGA SAKRAMENTO 
 
A. Panimula 

 
“Gayon na lamang ang pag-ibig ng Diyos sa sanlibutan kaya 

ibinigay niya ang kanyang bugtong na anak…”  (Juan 3:16)  Hangad 
Niya na manatili tayo sa Kanyang pag-ibig na sagana sa awa at habag.  
Kahit na tayo’y nagkakasala, hinahanap at hinihintay niya ang ating 



 

pagbabalik-loob upang tamasahin ang kaloob Niyang  pagpapagaling at 
paghilom.  

 
 Nagpapagaling ang mga Sakramento sa kanilang iba’t-ibang 

paraan.  Ang Sakramento ng Binyag ay nagpapagaling sa ating “sakit na 
mana” at ang Sakramento ng Kumpil sa ating takot na maging saksi ni 
Jesus. Ang Sakramento ng Banal na Eukaristiya naman ay 
nagpapagaling sa ating pagkagutom at pagka-uhaw sa isang buhay na 
ganap.  Ang Sakramento ng Pag-iisang Dibdib ay nagpapagaling sa ating 
pagkamakasarili.  Samantalang ang Sakramento ng Banal na Orden ay 
nagdudulot ng kagalingan sa ating paghahangad na magkaisa. Ngunit 
dalawa sa mga Sakramento ng simbahan ay nagpapagaling sa 
natatanging paraan,   ang Sakramento ng Pagbabalik-loob at ang 
Sakramento ng Pagpapahid ng Langis sa Maysakit. Nakalulungkot na 
hanggang ngayon ang dalawang Sakramentong nabanggit ay 
kinakahiyaan na lapitan kundi man kinatatakutan dahil sa mga maling 
paniniwalang nakakakabit sa kanila.  Ang pagtawag sa Sakramento ng 
Pagbabalik-loob, bilang Sakramento ng kumpisal lamang ay nagdudulot 
ng kaba at kahihiyan sa mga mananampalataya.  Samantala, nakilala 
naman ang Sakramento ng Pagpapahid ng Langis sa Maysakit bilang 
“huling ritu,” ang sakramento para sa mga naghihingalo.  Dulot ng mga 
pagbabagong hatid ng Ikalawang Konsilyo Vaticano, pinalalawak at 
pinapanibago ang ating pag-unawa sa mga Sakramentong ito. Dahil sa 
mga pagbabagong hatid, itinatakda ang mga sakramento bilang mga 
sakramentong nagpapagaling.   

 
II.  ANG SAKRAMENTO NG PAGBABALIK-LOOB 

 
Sa pasimula ng ministeryo ni Jesus, ipinahayag Niya bilang 

mahalagang bahagi ng pagdatal ng Kaharian ng Diyos ang pagsisisi sa 
mga kasalanan, “Dumating na ang takdang panahon, at malapit na 
ang paghahari ng Diyos:  Pagsisihan ninyo’t talikdan ang inyong 
mga kasalanan at maniwala kayo sa Mabuting Balitang ito.”  
(Marcos 1: 15)  Sa pagpapapahayag ng anghel ng Diyos Siya ay 
pinangalanang Jesus sapagkat sa Kanya ay iniatang ang misyon upang 
iligtas ang bayang Israel sa kanilang mga kasalanan (Mateo 1:21).   Ang 
Ministeryo ng pagpapagaling ni Jesus, ang tawag upang magbalik-loob at 
makipagkasundo, ay nasa gitna ng Kanyang pagpapahayag ng Mabuting 
Balita.  

 
Ngunit batid ni Kristo na dahil sa kasalanan at kahinaan ng tao 

pati na ang mga binyagan ay nahihiwalay sa Kanyang pagmamahal.  
Dahil sa kasalanan ay napuputol ang taling bumibigkis sa ating 
pakikipagkaibigan sa Diyos. (Reconciliationem et Penitentia 2)  Kaya nga 
binigyan Niya ang mga Apostol ng kapangyarihan ng Espiritu Santo 
upang ihatid ang pagpapagaling ng Diyos at ang kapatawaran ng 



 

kasalanan pagkatapos ng Binyag.  (Juan 20: 21 - 23) Samakatuwid 
ipinagkaloob ng Kristong muling nabuhay ang Ministeryo ng 
pagpapagaling at pagbabalik-loob sa Kaniyang simbahan sa 
pamamagitan ng mga apostol. Sa Mabuting Balita sinabi ni Jesus, 
“Sumainyo ang kapayapaan! Kung paanong sinugo Ako ng Ama 
gayon din naman, sinusugo Ko Kayo.”  Sinugo Niya sila at ibinigay 
ang Espiritu Santo upang ang patawarin ng mga Apostol sa kanilang 
mga kasalanan ay pinatawad na nga.    Kaya sa Aklat ng Gawa ng mga 
Apostol, pagkatapos mapuspos ng Banal na Espiritu ang mga Apostol ay 
nagsimula si Pedro sa pagpapahayag ng Mabuting Balita:  “Pagsisihan 
ninyo’t talikdan ang inyong mga kasalanan at magpabinyag kayo 
sa pangalan ni Jesus-Kristo upang kayo’y patawarain at 
ipagkaloob sa inyo ang Espiritu Santo.”  (Gawa 2 : 38)   

 
1.  Pagpapanibago ng Pag-unawa sa Kasalanan  

 
“Ano ang kasalanan?” Sa isang payak na pag-unawa, ang 

kasalanan ay paglabag sa kalooban ng Diyos at batas ng mga 
institusyong pinamamahalaan ng tao.  Ngunit, batid natin na higit sa 
mga batas, ang isang kilos ay maaring “moral” o hindi “moral”.  
Maaring ang isang kilos o gawa ay ayon o hindi labag sa batas, ngunit 
labag naman sa kalooban ng Diyos at labag din naman sa tinig ng budhi.  
Samakatuwid, kung ang kasalanan ay ang basta-hindi-pagsunod sa 
batas, marami sa mga di-moral na gawain, kung wala din lamang 
sinasalungat na batas ay hindi maituturing na kasalanan. Ang 
kasalanan ay higit at mas malalim pa sa basta-na-lamang hindi 
pagsunod sa anumang batas.  Hindi maaring ipikit ang ating mga mata 
sa katotohanang ito kung ang ating nais ay antigin at papanibaguhin 
ang ating pag-unawa sa Sakramento ng Pagbabalik-Loob.  

 
Habang yumayaman ang ating pag-unawa tungkol sa kasalanan 

ay umuunlad din ating pagtatangi sa Sakramento ng Pagbabalik-loob.  
Sa Katesismo para sa mga Pilipinong Katoliko ay tinalakay ang 
katangiang likas,  balangkas at, antas ng kasalanan:  
 

Katangiang Likas:  Ang kasalanan bilang katotohanang moral ay 
isang asal, pagkilos o di pagkilos kapangyarihan o lakas na 
naghahatid sa atin sa kasamaan.  Inihihiwalay tayo, 
inilalayo tayo ng sala sa ating sarili (pagkatao), sa kapwa 
(kapwa tao), sa pamayanan (panlipunan), sa kalikasan at sa 
Diyos. (NCDP 259-63)  Ang tunay na kasalanan ay 
nakasasakit sa atin at sa ating mga minamahal. (KPK 1803) 

             
Balangkas: Ang kasalanan ay laging personal ngunit kailanman ay 

hindi pribado o pansariling pagkakamali lamang. Anumang  
kasalanan na ginagawa ng tao ay laging nakakaapekto sa 



 

ating kapwa. Anumang kasalanan ay laging nakasasama sa 
pamayanan. Hindi maihihiwalay ang panglipunang bunga ng 
kasalanang personal.  Anumang personal na kasalanan ay 
nagpapatatag sa panlipunan at pang-istrukturang 
kasalanan. Ang Panlipunang kasalanan ay tumutukoy sa 
mga negatibong moral na pananaw at mga pagkilos o di-
pagkilos sa isang pamayanan o tukoy na lipunan.  Ang 
lunas ay pagbabago ng pagkilos ng pamayanan tungo sa 
kung ano ang positibo at mabiyaya.  Ang pang-
istrukturang kasalanan ay mga umiiral na istrukturang 
humuhubog sa lipunan sa paraang nakasasama at di 
makatarungan para sa lahat.  Kaya nga dapat itong 
ikumpisal nang di-pahapyaw lamang, at ungkatin ang mga 
ugat ng kasalanan sa ating buhay, tulad ng pagkamakasarili 
at kapalaluan. (KPK 1803) 

 
Antas: Ang kasalanan ay maaaring ‘di-nakamamatay’ (benyal) o 

‘nakamamatay’ (mortal).  Ayon sa Tradisyon, ang 
kasalanan ay tinatawag na ‘nakamamatay’ kapag ang 
katangiang likas, intensiyon at mga kapaligiran ay 
nasasangkot sa isang bagay na mabigat, may sapat na 
kaalaman at may buong pagsang-ayon ng kalooban. Ang 
mga ito ay dapat naroroon upang ang pagsuway ay maging 
ganap na kasalanan.  Tinatawag silang mortal sapagkat 
pinupuksa nito ang pangkalahatang anyo ng pag-ibig sa 
ating pakikipag-ugnayan sa Diyos. Ang isang tao ay 
malayang  tumatalikod sa Diyos,  sa kanyang batas, sa tipan 
ng pag-ibig na inaalok ng Diyos, pinipili Niya na bumaling 
lamang sa sarili o sa isang nilalang na may hangganan o sa 
isang labag sa kalooban ng Diyos (Reconciliatio et Poenitentia 
17).  Kailangang ikumpisal ang ganitong mga kasalanan sa 
sakramento ng Kumpisal.  (CJC  988.1; 989) (KPK 1806) 

 
Ang mga kasalanang tinatawag na benyal (mula sa “venia”,  
patawad o kapatawaran) ay mga salang maaring 
‘ipaumanhin na hindi kasangkot ang pangkaloobang 
kalayaan ng isang tao o naghahatid sa kamatayang 
“espirituwal”.  Sinasaktan ng mga kasalanang benyal ang 
ating ugnayan sa Diyos at sa kapwa sa pamamagitan ng 
pagpapahina ng ating marubdob na buhay ng pagmamahal, 
at maaring maghatid nang dahan-dahan sa kasalanang 
mortal.  Ang kasalanang benyal kapag nakasanayan ay 
maaaring maghahatid ng dahan-dahan sa kasalanang 
mortal. (KPK 1807) 

 



 

Bilang Katoliko, tungkulin natin ikumpisal ang lahat ng 
ating mga kasalanang mortal na nagawa, pagkatapos ng 
Binyag at hinihikayat na ikumpisal din ang mga kasalanang 
benyal (CJC 988). Ang madalas na pangungumpisal ay 
isang mahalagang paraan sa patuloy na pagbabalik-loob, 
isang proseso ng pagpapalinaw at pagpapadalisay sa ating 
isipan at puso, upang maitaguyod ang tunay pag-unlad ng 
ating buhay espirituwal. (KPK 1809) 

  
Kung lalagumin ang kalikasan, balangkas at antas ng kasalanan, 

ang kasalanan ay ang paglabag sa kalooban ng Diyos at pananakit sa  
kapwa at sa ating sarili.  Dahil sa kasalanan ay napuputol ang ating 
ugnayan sa Diyos Ama, kay Jesus na ating Tagapagligtas, at sa Banal na 
Espiritu ang ating kaibigan. (PCP II 81)  Sa antas ng ating pakikipag-
ugnayan sa kapwa ang kasalanan ay nagdudulot ng pagkakasamaan ng 
loob na sumisira sa pagkakaibigan. Dahil sa kasalanan sinasaktan natin 
hindi pati lamang ang katawan kung hindi ang kalooban ng ating 
kapwa-tao.  Sa antas ng ating pakikipag-ugnayan sa Diyos, ang 
kasalanan ay pag-“HINDI”, paglayo, at pagsalungat sa kalooban ng 
Mapagmahal na Ama. 

 
Sa ganitong kaliwanagan, ang pagsisisi sa kasalanang ating 

ginawa ay ang panimulang pagbubuong muli ng mga nasirang ugnayan 
sa Diyos, sa kapwa at sa sarili. Bunga ng pagpapatawad na tinanggap sa 
sakramento at pagpapatawad sa isa’t-isa, tayo ay muling 
nakikipagkasundo sa Diyos, sa ating kapwa at sa ating sarili.  Sa ating 
pakikipagkasundo ay pinaghihilom natin ang mga nasugatang kalooban 
at ibinabalik natin ang pagtitiwala at pagsunod sa Kalooban ng Diyos.  
Ang pakikipagkasundo nga ay pagbabalik-loob.   

 
2.  Pagdiriwang ng Sakramento 
  

Ang bagong pagka-unawa  sa Sakramento ng Pakikipagkasundo ay 
higit ngayong pangsambayanan at hindi na pansarili lamang; higit na 
nakatuon sa relasyon – pagmamahal hindi na makabatas lamang; higit 
na nagbibigay-pansin sa proseso ng pagbabalik-loob, hindi  na pagdulog  
lamang sa pagkukumpisal. Nakatuon ito sa pangangailangan ng patuloy 
na pagbabago ng puso at ng pamumuhay dahil mahal tayo ng Diyos. 

 
Ang Sakramento ng Pagbabalik-loob ay nagtatampok ng apat na 

kilos, kung saan tatlo dito ay tumutukoy sa tatlong gawain na nararapat 
para sa nagbabalik-loob:  

 
a. Pagsisisi o taos-pusong pamimighati;  
b. Pagkukumpisal sa pari ng lahat ng mabigat/mortal na sala;  



 

c. Pagbabayad-puri sa mga salang nagawa o pag-ayos ng 
pinsalang nagawa, at matibay na pagtitika at pagbabagong- 
buhay; 

d. Sa bahagi ng pari, higit sa pag-aatang ng penitensiya at payo sa 
nagbabalik- loob, ang kinakailangang gawain ng pari ay ang 
“absolusyon” na siyang mabisang tanda ng kapatawaran ng 
Diyos.  

  
Iminumungkahi ng bagong ritu ang pinakamainam na pagdiriwang 

ng sakramento  na kahit hindi masusunod sa lahat ng pagkakataon ay 
naglalahad pa rin ng mga katangian ng pagpapanibagong buhay. (MS 15 
- 20) 

 
a. Paghahanda sa pananalangin ng pari at magkukumpisal; 
b. Maalab na pagtanggap ng pari sa magkukumpisal ng pari 
c. Pagbasa  sa Banal na Kasulatan; 
d. Pagkukumpisal; 
e. Pagtanggap ng pagbabayad-puri at payo ng pari 
f. Panalangin ng Pagsisisi 
g. Paggawad ng Absolusyon 

 
III.  PAGPAPAHID NG LANGIS SA MAYSAKIT 

 
1.  Kahulugan at Kahalagahan 

 
Sa Banal na Kasulatan, malawak ang pag-unawa na ang 

karamdaman ay malalim na naka-ugat sa kasalanan.  Sa Ebanghelyo ni 
San Mateo ay nagtanong ang mga alagad, “Rabi, sino po ang nagkasala 
at ipinanganak na bulag ang lalaking ito, siya o ang kanyang mga 
magulang?” (Mateo 8:17)  Hindi naiiba sa pagtinging ito ang mga Pilipino. 
Tuwiran pa rin nating iniuugnay ang karamdaman sa personal na 
kasalanan. Bagamat totoo na hindi tama na tuwirang iugnay ang 
karamdaman sa kasalanan, totoo din naman na ang karamdman ay 
konkretong tanda nang higit na malalim at malawak na espirituwal na 
kasamaan sa mundo. (KPK 1826) Kaya nga bahagi ng Ministeryo ni 
Jesus at kaakibat ng Kanyang pagpapatawad ng kasalanan ay ang 
pagpapagaling sa mga may karamdaman. Ang Kanyang pagpapagaling 
ay isang mukha ng paggapi sa kasamaan ng mundo at tanda ng 
pagdatal ng Kaharian ng Diyos. 

 
Ang Sakramento ng Pagpapahid ng Langis sa Maysakit ay 

naghahatid sa sinumang tumatanggap nito sa “maawain at mapagmahal 
na pagpapagaling ni Kristo sa mga nagbabata ng malubhang 
karamdaman.” (KPK 1822) Ito ay pagpapatuloy ng pagmamahal at habag 
ng Panginoon sa mga may karamdaman.  Ang pagpapagaling na dulot ng 
sakramento ay wala sa simpleng antas ng “medicinal” na panggagamot. 



 

Ang pagpapagaling ay pagpapanumbalik sa walang kapintasang 
kalagayan ng buong katauhan- ang espiritu, kaluluwa, at katawan. (1 
Tes 5: 23b). Layunin ng pagpapagaling na dulot ng sakramento ang 
tulungan ang tao na maabot ang ganap na kakayanan sa harap ng Diyos 
at kapwa. (KPK 1882-2) 

 
Ang Sakramento ay nagkakaloob ng biyaya upang: 
 
a. Iugnay ang paghihirap ng maykaramdaman sa pagdurusa ng 

Panginoon, 
b. Bigyang-lakas, tapang at kapayapaan na batahin ang anumang 

sakit bunga ng karamdaman o katandaan, 
c. Patawarin ang lahat ng kasalanang sanhi ng kalumbayan na 

hindi pa naikukumpisal, 
d. Magkaminsan, panunumbalikin ang kalusugan kung naayon sa 

kaligtasan ng maysakit, at 
e. Naghahanda sa maysakit sa paglipat sa kabilang buhay. 
 
Ang sino mang nasa bingit ng kamatayan o katandaan ay maaring 

tumanggap ng sakramento.  Maaari ring tumanggap kung: 
 
a. sasailalim sa maselang operasyon (HD 10) 
b. ang tumanggap na bunga ng karamdaman at gumaling, ay 

maaaring tumanggap muli bunga ng katandaan o iba namang 
karamdaman; (HD 11) at 

c. mas lumala ang karamdaman ng may maysakit na tumanggap 
na ng sakramento. (HD 9) 

 
 
 
2.  Ang Pagdiriwang ng Sakramento 

 
Ang Bagong Ritu ng Pagpapahid ng Langis ay nagbibigay sa 

maysakit ng biyaya ng Espiritu Santo na naghahatid ng kalusugan sa 
kanyang  buong pagkatao, nagpapatibay sa kanyang tiwala sa Diyos at 
lakas upang paglabanan ang mga tukso ng kasamaan, at pagkabalisa sa 
kamatayan.  (CCC 1520) Kung minsan bumabalik ang kalusugang 
pisikal pagkatapos makatanggap ng sakramento kung nakatutulong ito 
sa kaligtasan ng maysakit. Kung kailangan, inihahandog ng sakramento 
ang kapatawaran ng kasalanan sa maysakit at binubuo ang nakaliligtas 
na pagsisisi. Nagaganap ang mga epektong ito sa pakikiisa ng maysakit 
sa pagpapakasakit at kamatayan ng pinaka-unang sakramento, si 
Kristong nagpapagaling. (Roma 8:17) 

 



 

Bukod sa pambungad na pagbati at ritu ng pagsisisi katulad ng 
ginagamit sa Misa, ang Sakramento ay binubuo ng tatlong 
magkakaibang kilos (HD 5): 

 
a. Panalangin ng Pananampalataya:  Ang sambayanang 

kinakatawan ng pari, pamilya, mga kaibigan, at iba pa ay 
mananalangin para sa papahiran ng langis. 

b. Pagpapatong ng kamay; ayon na rin sa halimbawa ni Kristo 
tuwing siya ay nagpapagaling sa maysakit, at ang 
panawagan upang pumanaog ang Espiritu Santo na 
naghahatid ng pagbabasbas ng Pagpapagaling bilang biyaya 
ng Diyos sa taong maysakit. 

c. Pagpapahid ng langis, na pinababanal sa pagbabasbas ng 
Diyos, na sumasagisag sa pagpapagaling na buhat sa 
Espiritu, kasabay ang angkop na panalangin. 

 
Ang Tagapagdiwang ng Sakramento ng pagpapahid ng langis ay 

tanging mga inordenahang pari lamang. (CJC 1003)  Sa Sulat ni Santiago 
inihabilin ang pagpapatuloy ng Ministeryo ng pagpapagaling ni Jesus sa 
mga pari at obispo,   “Mayroon bang maysakit sa inyo?  Ipatawag 
ang matatanda ng Simbahan upang ipanalangin siya at pahiran 
ng langis sa ngalang Panginoon.  At pagagalingin ang maysakit 
dahil sa panalanging may pananampalataya.  Ibabangon siya ng 
Panginoon, at patatawarin kung siya’y nagkasala”. (Santiago 5:14 -
15)  Sa kabilang panig naman, hindi maihihiwalay ang bawat 
sakramento sa pangsambayanan o panlipunang mukha nito.  Karapat-
dapat lamang na ang bawat mananampalataya ay maki-isa sa 
makabuluhang ministeryo para sa mga maysakit.  Sa ganitong paraan, 
hindi lamang naipaparamdam sa may-sakit na ang kanilang paghihirap 
ay kaugnay sa pagpapakasakit ni Kristo, kundi tumatanggap din ng 
paghihilom ang mga kaanak ng maysakit. 
IV.  KALALAGAYAN AT PAGNINILAY SA PANANAMPALATAYA 

 
“Paano bang magbalik-loob sa Diyos?” Para sa marami, mahirap 

gawin ito. Ang “amor propio” o sobrang pagpapahalaga sa sarili ay 
humahadlang sa tunay na pagbabalik-loob dahil hinahayaan nitong 
kumawala ang galit at mga hinanakit na mangibabaw sa halip na 
tanggapin ang pagkakamaling nagawa. Dahilan na rin ang walang 
malinaw na pagkaunawa sa Sakramento ng Pagpapagaling bilang daan 
ng biyaya ng Diyos dahil na rin sa kakulangan ng pang-unawa at 
katesismo.  

  
May ilang kabataaan ang nag-aatubiling tumanggap ng 

Sakramento ng Pagbabalik-loob dahil sa kakulangan ng kaalaman sa 
tamang paraan ng pangungumpisal. Ang mga tao’y namimili ng mga  
paring pangungumpisalan gayundin ang Simbahan/pook na 



 

pagkukumpisalan. Pinipili nila iyong mga pinaniniwalaan nilang  
nakakaunawa sa kanila. 

 
Kalimitan, ang mga tao’y sumasailalim sa Sakramento ng 

Pagbabalik-loob sa mga panahon ng Adbiento o Mahal na Araw, kapag 
maraming tao ang pumupunta sa kumpisalan at sumasabay sila sa agos 
ng maraming tao. May mga tao rin namang nangungumpisal na ng 
tama, tunay na nagsisisi sa kanilang kasalanan at marunong 
magpatawad sa mga taong nagkasala din sa kanila. Ang mga taong ito ay 
bukas sa pagtanggap sa mga turo ukol sa Sakramento ng Kumpisal. 
Naiintindihan nila kung bakit kailangang tumanggap ng kumpisal at 
nagsisikap silang manatiling matuwid sa pamamagitan ng pakikilahok 
sa mga organisasyong pang-simbahan. 

  
Subalit para sa iba, ang hinihingi at pangangailangan sa pang-

araw-araw na buhay ang siyang sanhi kung bakit wala silang panahon 
para bigyang-halaga ang pangungumpisal. Pakiramdam nila, isa lamang 
itong pabigat sa buhay nila sa halip na isang bagay na nakagagaan. 

 
Dagdag pa rito, maituturo ang pagkupas ng kamalayan ukol sa 

mga Sakramentong ito sa maraming kadahilanan:  Malawakang 
pagkalito sa kung ano ang tama at mali, “moral” at “immoral” sa 
kamalayang panlipunan, kabilang na rito ang pagkasira ng kalikasan o 
ang hindi pangangalaga ng kalikasang kaloob ng Maykapal na dulot ng 
pangsariling kagustuhan o interes, pagkabagot sa hindi personal at 
paulit-ulit na pangungumpisal na walang ibinubungang tunay na 
pagbabagong espirituwal, ang mababaw na pagkaunawang ang sala ay 
pagbali sa batas lamang at di pakikipagisa sa isang personal na relasyon 
sa Diyos, at marami pang iba. 
 

 
May mga sagabal at humahadlang sa mga taong ibig tumanggap 

ng Sakramento ng Pagbabalik-loob. Kabilang dito ay ang pagmamataas, 
pagkamakasarili at ang hindi pagtanggap ng pagkakamali. Ang mga  
lantad na sugat ng mga namumuno at ang malalim at nakakahiyang 
sugat ng pinamumunuan ay naghahatid sa pag-aatubili na dumulog sa 
Sakramento ng Pagbabalik-loob. Marami ring mga bagay ang nakagugulo 
ng isip lalo na sa mga kabataan na nahuhulog sa bitag ng bisyo, ng 
maling pagpapalipas-oras at kaduda-dudang mga libangan at 
nagpapadaig sa impluwensiya ng barkada. Ang pagkakahiwa-hiwalay din 
ng pamilya ay isang bagay din na nakugugulo ng isip kung bakit hindi 
nabibigyang halaga ang pang-ispirituwal na mga gawain, lalo pa’t ang 
mga pamilya ngayon ay abalang-abala sa pagta-trabaho sa araw-araw. 

  
Ang panawagan para sa pagbabalik-loob ay nalulunod ng tukso ng 

mga libangan at makamundong aliw. Kulang ang paghuhubog kung 



 

kaya’t kulang din ang tiwala sa sarili at determinasyong tahakin ang 
landas ng kabanalan. Kung kaya’t ang mga tao ay hindi na 
nakapagdarasal at mabagal sa paglago. Subalit sa kabila man ng 
pagkakasala, mayroong malaking pangangailangan sa paghuhubog, 
katesismo, pag-aaral ng Biblia, pakikisangkot sa Simbahan, pagro-
rosaryo, pakiki-isa sa Banal na Misa, at patuloy na pagpapakumbaba, 
pagpapakabait at pakikipagkapwa-tao.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

PAG-ANTIG SA DIWA NG KRISTIYANONG 
PAGPAPAKASAKIT 

 
I.  IBAT-IBANG MUKHA NG PAGDURUSA 

 
Kasing-tanda na ng pagsisikap ng tao na unawain ang dahilan ng 

kanyang pag-iral ay ang pagsagot niya sa katanungang, “Bakit may 
pagdurusa sa mundo?” Ang pagdurusa ay may ibat-ibang mukha; ang 
kamatayan ng isang minamahal, ang bigat ng paggawa, ang 
lumalaganap na kawalang-katarungan, ang di-pagkakapantay-pantay ng 
tao,  ang kakulangan sa pagkain, ang pagkabigo sa pagmamahal at ang 
ibat-ibang trahedya ng buhay. Ito ay mga katotohanang nagtutulak sa 
atin na magtanong, hindi lamang tungkol sa kadahilanan ng pag-iral ng 
pagdurusa kundi pati na rin sa pag-iral ng isang Makapangyarihang 
Diyos.   

 



 

Ang mga pagdurusang ito ay nakikita natin bilang mabigat na 
pasanin na binubuhat natin sa ating mga balikat. Ang pagdurusa ay 
krus na ating binabata at tinitiis. Sa pagtatangka ng tao na ipaliwanag at 
bigyan ng kahulugan ang mga pagdurusang kanyang binubuhat, ibat-
ibang pag-unawa ang ibinibigay natin sa mga krus na ating binabata. 
 
1.  Pagdurusa bilang Parusa 

 
Una, ang krus ay maaaring maunawaan bilang parusa sa ating 

mga kasalanan. Ito marahil ang dahilan kung bakit marami sa ating 
mananampalataya ang nagpaparusa sa kanilang sarili. Tuwing Mahal na 
Araw, napakarami ang nagsusugat sa kanilang mga sarili, nagpapapalo 
sa kanilang mga katawan, at ang iba ay nagpapapako pa sa krus.  
Nakikita nila ang pagdurusa bilang pagbawi sa mga maling ginawa nila 
sa buong taon.  Ang ganitong pananaw ay mahirap iwasan.  Maging sa 
Lumang Tipan ang pagdurusa ay kadalasang inuunawa bilang parusa sa 
kasalanan. 

 
“Kung ang isang anak ay matigas ang ulo, at ayaw 
makinig sa payo ng mga magulang , siya ay dadalhin ng 
kanyang mga magulang sa pintuang-bayan at ihaharap sa 
matatanda.  Ang sasabihin nila, ‘Matigas ang ulo ng anak 
naming ito; lagi kaming sinusuway at ayaw makinig sa 
amin. Siya ay lasenggo at nilulustay an gaming 
kayamanan.’ Pagkatapos, babatuhin siya ng taong-bayan 
hanggang mamatay. Ganyan ang inyong gagawin sa 
masasamang tulad niya.” (Deut. 21:18-21a) 

 
Tunay nga, ang krus ay nilikha upang parusahan ang mga 

masasamang-loob, mga magnanakaw at yaong nagtatangkang 
pabagsakin ang pamahalaan.  Sa lantay na pagtingin sa kasaysayan si 
Jesus mismo ay ipinako sa krus sa pagbibintang na Siya ay rebelde.  
Ngunit alam natin na si Jesus ay ipinako sa krus kahit Siya ay walang 
bahid-dungis.  Kung lahat ng nagdurusa ay nagkasala, ang paliwanag na 
ang krus ay parusa ay magiging sapat na. Ngunit batid natin na marami 
sa ating dinaranas na pagdurusa ay hindi dulot ng sarili nating 
kasalanan. Nandiyan ang mga pagdurusa ng mga walang kamalay-malay 
na mga paslit sa lansangan, ng mga sanggol na nagbabata na ng mga 
sakit mula pa sa kanilang pagkakasilang. Ito ang kadahilanan kung 
bakit ang krus ay hindi lamang basta parusa sa kasalanan. 
 
2.  Pagdurusa bilang Pagsubok 
 
 Ikalawa, ang krus ay pagsubok sa ating katatagan sa 
pananampalataya.  Ang pag-unawang ito ay matatagpuan din sa Banal 
na Kasulatan.  Sa Aklat ni Job, sinubok ang pananampataya ni Job sa 



 

ibat-ibang pagdurusa na kanyang dinanas.  Nawala ang kanyang ari-
arian, namatay ang kanyang mga anak at maging ang kanyang katawan 
ay nakaranas ng sakit.  Sa kabila nito, nanatiling tapat si Job sa Diyos.  
Sa Mabuting Balita, maging si Jesus ay sinubok din, sa disyerto at 
maging sa halamanan ng Gethsemane.  Sa mga pagkakataong ito, 
napagwagian ni Jesus ang pagsubok na Kanyang hinarap, tanda ng 
Kanyang katapatan sa Ama.  Nalagpasan nga ni Jesus ang mga 
pagsubok na ito. “Ngunit bakit kailangan pa Niyang mamatay sa krus?”  
Kung ang krus ay pagsubok ng Ama, maaari itong lumikha ng larawan 
ng isang Amang sobra ang higpit sa Kanyang anak sa pagtuturo upang 
hayaan pa itong maghirap at mamatay. Maging ang paliwanag na ang 
krus ay pagsubok lamang ay mahirap tanggapin kung ang pagdurusa ng 
tao ay higit na sa kaya pang tanggapin ng kanyang katinuan. Kung 
gayon, nangangailangan ng isa pang pananaw ukol sa krus. 
 
3.  Pagdurusa bilang Pag-ibig 
 
 Ikatlo, ang Krus ni Jesus ay hindi lamang pagsubok at lalong higit, 
hindi ito pagpaparusa sa Kanyang kasalanan.  Ang Krus ni Jesus ay ang 
tugon ng Diyos sa katanungan ng tao, “Bakit nagdurusa ang mga 
mabubuting tao at ang mga walang kamalay-malay na paslit sa 
mundo?”. Ang Krus, na inaakala nating “kahangalan ng Diyos,” sa mga 
Sumasampalataya, ay ang “kapangyarihan at karunungan ng Diyos” (1 
Corinto 1,24-25).  Ito ang misteryo ng ating pananampalataya.  Sa krus, 
hindi pinaliwanag  o winakasan ni Jesus ang pagdurusa ng tao sa 
mundo, kundi sa pagyakap Niya sa paghihirap at kamatayan, ibinunyag 
Niya sa atin kung hanggang saan ang kahandaang gawin ng Diyos para 
ganap na maki-isa sa taong nagdurusa.  Sa krus, naging ganap ang 
pakiki-isa ng Diyos sa tao at ang pakiki-isa ng tao sa Diyos. Sa ganitong 
pagtingin, ang Krus ni Jesus ay ang naging daan ng kaligtasan ng tao at 
pagkakamit ng buhay sa piling ng Diyos. Sa ganitong pag-unawa ang 
Krus ni Jesus ay pagtubos sa makasalanang kalagayan. Kaya nga, ang 
turo ni San Pablo,   
 

“Magpakababa kayo tulad ni Cristo Jesus:    
Na bagamat Siya’y Diyos, 
Hindi nagpilit na manatiling kapantay ng Diyos. 
Bagkus, hinubad Niya 
Ang lahat ng katangian ng pagka-Diyos,  
Nagkatawang-tao at namatay na isang alipin. 
Nang maging tao, 
Siya’y nagpakababa at naging masunurin 
Hanggang kamatayan, 
Oo, hanggang kamatayan sa krus. 
Kaya naman, Siya’y itinampok ng Diyos 
At binigyan ng pangalang 



 

Higit sa lahat ng pangalan. 
Anupa’t ang lahat ng nilalang na nasa lupa, 
At nasa ilalim ng lupa ay maninikluhod 
At sasamba sa Kanya 
At ipapahayag ng lahat na si Jesu-Cristo ang Panginoon, 
Sa ikararangal ng Diyos Ama.” (Filipos 2: 6-11) 

   
II.  ANG PAGPAPAKASAKIT NI JESUS 
 

Una, nang inihain ni Jesus ang Kanyang buong pagkatao, ang 
kanyang “OO” bilang hain at handog. “Nakita ni Hesus ang Kanyang 
pagpapakasakit at kamatayan bilang mapangtubos, ang Kanyang 
sukdulang paglilingkod sa Kaharian.” (KPK 563) Ang kaisipan ng 
“pagtubos” ay nagkaroon ng bagong kahulugan kay Kristo. Noong gabi 
ng Paskuwa, habang pinagsasaluhan ng mag-anakang Hudyo ang 
korderong pampaskuwa ay inihain Niya ang Kanyang sarili bilang 
Korderong pagsasaluhan ng mga Apostol. “Sapagkat ang Anak ng Tao 
ay naparito, hindi upang paglingkuran kundi upang maglingkod 
at ibigay ang kanyang buhay sa ikatutubos ng marami.” (Marcos 
10: 45) 

 
Wala Siyang pinanghawakang posisyon sa mga samahang pang-

relihiyon sa Israel; subalit ayon sa Sulat sa mga Hebreo, Siya ang kaisa-
isa at bukod-tanging tunay na Pari sa mundo, sa buong kasaysayan ng 
sangkatauhan. Sa lantay na pagtanaw sa kasaysayan, ang kamatayan ni 
Kristo ay isang napaka-ordinaryong pangyayari. Siya ay nahatulang 
mamatay dahil sa lantarang pagsalungat sa Emperyong 
Romano. Gayunpaman, sa pagtingin dito, gamit ang mata ng 
pananampalataya, ang kamatayan ni Jesus ang nag-iisa at natatanging 
”liturhiya” ng daigdig na nilahukan ni Jesus nang kusang-loob at 
hayagan sa mundo. Ito ay pinapangyari Niya sa harapan mismo ng 
Diyos. Siya ay nag-alay, hindi ng bagay, hindi ng dugo ng mga hayop o 
anupamang makalupang hain – kundi ng Kanyang mismong sarili 
(Hebreo 9:1ss) nang malaya at may pag-ibig. Ang paghahandog Niya ng 
sarili nang malaya at may pag-ibig ay ang tunay na pagsamba, ang 
tunay na pagpapakasakit ng buong sangkatauhan. Tinanggap Niya mula 
sa mga kamay ng tao ang mga susunuging handog at ang ipinalit Niya 
dito ay ang inihandog na sarili. 

 
“Minsan lamang pumasok si Kristo sa Dakong Kabanal-

banalan, at ito ay sapat na. Hindi dugo ng mga kambing o bisiro 
ang Kanyang dalang handog, kundi ang sariling dugo, sa 
ikapagpapatawad ng kasalanan natin.” (Hebreo 9,12) Ang Kanyang 
dugong handog ay isang malinaw na pagpapahayag ng Kanyang buung-
buong pagsuko at paglilingkod. Ang dugo ay kumakatawan sa 
katotohanang iniaalay Niyang walang labis at walang kulang ang 



 

Kanyang buong sarili. Sinasabi sa Sulat sa mga Hebreo na ang ganap na 
pagsuko Niyang ito ng buo niyang sarili sa pag-ibig ay ang tunay na 
paraan kung paanong ipinapagkasundo ng Diyos ang mundo sa 
Kanyang sarili. Wala nang iba pang pagsamba kundi ang pag-aalay na 
ginawa ni Jesus. Wala nang iba pang Pari kundi si Jesus.  
 

Gayunpaman, ang pagyakap ni Jesus sa krus, bilang 
paghahandog ng Kanyang sarili sa Diyos at sa tao, ay hindi lamang 
tanda ng pagibig Niya sa Ama kundi tanda rin ng pagmamahal ng Ama 
sa atin (KPK 560 - 562).  Sa krus, lantarang ipinakita sa atin ni Jesus 
ang puso ng Ama.  Ang pagdurusa ay bunga ng kasalanan ng taong 
nilikha ng Diyos na malaya dahil hangad Niyang makipag-ugnayan sa 
Kanya ang tao sa espiritu ng pag-ibig.  Sa krus, ipinakita ni Jesus ang 
Amang nagdadalamhati, nagdurusa at nakiki-isa sa pagpapakasakit at 
kamatayan ng tao.  Dahil dito, turo ng Sulat sa mga Hebreo: 

 
“Magpakatatag tayo sa ating pananampalataya, 
yamang mayroon tayong dakilang Saserdote na 
pumasok sa kalangitan sa harapan ng Diyos, walang 
iba kundi si Jesus na Anak ng Diyos. Ang dakilang 
Saserdote nating ito ay naka-uunawa sa ating mga 
kahinaan sapagkat sa lahat ng paraa’y tinukso Siyang 
tulad natin, ngunit hindi  nagkasala. Kaya’t huwag na 
tayong mag-atubiling lumapit sa trono ng mahabaging 
Diyos at doo’y kakamtan natin, ang habag at kalinga 
sa panahong kailangan natin ito”. (Hebreo 4: 14-16) 

 
Hindi tayo kailaman nag-iisa sa mga panahon ng pagdurusa. 

Ngunit, hindi nagtatapos sa kamatayan ang pakiki-isa sa atin ng 
mahabaging Diyos, sapagkat sa muling pagkabuhay ni Jesus, 
ipinahayag sa atin na ang kamatayan ay hindi ang katapusan kundi ang 
pinto patungo sa maluwahating buhay sa piling ng Diyos kung saan 
“walang nang kamatayan, dalamhati, pag-iyak, at sakit sapagkat 
lumipas na ang  mga dating bagay” (Pahayag 21: 4).   
 
III.  ANG ATING PAGPAPAKASAKIT 
 

  May isang “sekular” na kahulugan ang salitang pagpapakasakit. 
“Ang katagang ito ay ginagamit din sa mga pangkaraniwang kalagayan at 
maaaring mangahulugan ng pagkakait ng anumang bagay sa sarili para 
sa isang layunin, mabuti man o masama, kapita-pitagan o hindi.” (New 
Dictionary of Catholic Spirituality NDCS, 845). Tunay nga na binibigyan ng 
tao ng kahulugan ang kanyang pagdurusa bilang pagpapakasakit para 
sa isang layunin, isang paninindigan, para sa isang minamahal sa buhay 
o para sa pagbuti ng kanyang pamumuhay.  Kung ang pangkaraniwang 
pagtingin sa pagpapakasakit ay i-uugnay natin at iyayakap sa 



 

pagpapakasakit na ginawa ni Kristo, ang pakahulugan dito ay lumalalim 
at nagkakaroon ng bagong-anyo. Naka-ugat sa kahulugan ng 
pagpapakasakit ni Jesus, ang lubos na pagsuko Niya ng buo Niyang 
sarili, sa pag-ibig sa Kanyang Ama at pag-ibig sa atin. Kung gayon, ang 
ating sakripisyo ay tumutukoy sa palagiang pagsusumikap na 
“magbukas nang lubusan sa Diyos sa pagpapaubaya ng sarili,” sa 
kalayaan at pag-ibig.  Kung pagyayakapin ang lantay na pag-intindi at 
mas malalim na Kristiyanong pananaw, ang sakripisyo ay 
nangangahulugang pagsasa-isantabi, pagsuko sa mga bagay na 
humahadlang sa ating ganap na pagpapaubaya ng sarili sa Diyos at sa 
ating kapwa, sa pag-ibig at pakikipagka-isa. Mangangahulugan din ito 
ng pagsuko ng anumang hadlang sa lubusang paghahandog ng sarili 
para sa mga layunin ng Diyos at para sa paglilingkod sa kapwa na 
walang pag-iimbot at buong katapatan. 

 
Sa Unang Aklat ni Samuel, sa kanyang pangaral kay Haring Saul, 

kanyang sinabi, “Akala mo ba’y higit na magugustuhan ni Yahweh 
ang handog at hain kaysa sa pagsunod sa Kanya? Ang pagsunod 
sa Kanya ay higit sa handog, at ang pakikinig sa Kanya ay higit 
sa haing taba ng tupa.” (1 Samuel 15: 22). Hindi kailangan ng Diyos 
ang pagsamba at ritwal, o anumang gawaing makatao, o mga kambing at 
bisiro at anupamang maaaring ialay sa Kanya bilang susunuging 
handog. Sa halip, ang hinahanap ng Diyos ay ang walang-pasubali at 
walang pag-aalinlangang pag-“OO” sa Diyos. Ginawang malaya ang tao 
na tumugon ng “OO” o “HINDI”, malayang magmahal o tumanggi. Ang 
“OO” ng pagmamahal ang tanging hinihintay ng Diyos. Ang kusang pag-
“OO”  ng pag-ibig ang natatanging pagsamba, ang natatanging 
pagpapakasakit na maaaring magkaroon ng kabuluhan sa mata ng 
Diyos. Ang pag-“OO”  sa Diyos, kung saan muling ibinabalik ng tao ang 
kanyang sarili sa Diyos, ay hindi mapapalitan o mapapangatawanan ng 
anumang dugo ng ating mga alay. Walang makahihigit sa paghahandog 
ng buong sarili, sa “OO”  ng kalayaan at pag-ibig ng isang tao. Ang 
Kristiyanong pagpapakasakit ay pagiging ganap na bukas upang 
tumanggap tayo ng mga biyaya ng Diyos sa atin at sa pamamagitan nito 
ay makilala Siya bilang bukod- tanging Panginoon. Ang Kristiyanong 
pagpapakasakit ay ganap na pagpapaubaya ng sarili sa Kanya, ang ating 
“fiat”, “Maganap sa akin ayon sa wika mo.” Hayaan ang Diyos na 
kumilos sa atin. Ang ating pagpapakasakit ay nagkakaroon ng 
kahulugan kung tayo ay nakikipag-isa  sa pagpapakasakit ni Jesus. 
 
IV.  ANG PAGPAPAKASAKIT AT KRISTIYANONG MISYON 

    
Sa liwanag ng pag-unawa sa pagpapakasakit ni Kristo, dapat 

nating unawain ang ating pakahulugan sa ating mga pagpapakasakit, sa 
ating paghahandog  ng sarili.  “Sa landas ng pagpapakabanal, 
iminumungkahi ng layunin ng pakikipagkaisa sa Diyos ang 



 

pagpapaubaya  bilang mas angkop na kataga para sa pag-aalay 
ng sarili kung saan hinahangad ang pakikipagkaisa sa 
Diyos.” (NDCS 845) Ang pagtalikod sa sarili ay dumadaloy mula sa 
Kristiyanong diwa ng pagiging aba, at hinihingi ng diwa ng 
pagpapaubaya – laban sa pagiging mapang-angkin (makasarili), na 
pumipigil sa pagtubo ng biyaya at pag-ibig. Ang diwa ng pagiging aba ay 
humihingi ng pagtalikod sa sarili.  Ngunit ang pagtalikod sa sarili ay 
makuhuluagn lamang kung ito ay nakaugat sa pag-ibig. Pangunahin sa 
Kristiyanong buhay-alagad ay pag-ibig, pagmamahal at paglilingkod sa 
Diyos at kapwa. Kailangan ang pagtalikod sa sarili upang tayo’y 
matutong umibig, umibig nang tunay, umibig nang mabuti. 
 

Nang dahil sa pagkakasala nagkakaroon tayo ng kahiligang ituon 
ang ating mga pagnanasa at kilos sa pag-ibig sa sarili. Kahit ang ating 
mga gawaing pang-relihiyon ay maaaring matuon sa pansariling 
pakinabang. Kung gayon, kailangan nating laging sanayin ang ating 
sarili na magapi ang labis na pagpapahalaga sa sarili at ituon ito sa 
pagmamahal at paglilingkod sa kapwa. Sa pamamagitan ng pag-“HINDI” 
sa sarili, mas magiging handa tayo sa pag-“OO” sa ating kapwa at sa 
kanilang mga pangangailangan. Sa kusang pagtalikod sa sarili, maaari 
tayong umunlad at maging lalong mapagmahal, lalong mapagmalasakit, 
lalong mapaglingkod sa Diyos at sa kapwa. Sa gayon, maaari din tayong 
umunlad sa diwa ng pagbabahaginan at pakikipagka-isa na kalakip ng 
diwa ng pagiging aba, at bahagi ng Kristiyanong pagmamahal. Maaari 
tayong matutong “mabuhay na wala,”  at ariin ang nasa atin, sa paraang 
di-makasarili bagkus ay mapagkaloob, na nababagay sa mga tunay na 
lingkod ng Diyos. 

 
Paulit-ulit, itinuro ni Jesus sa Kanyang mga alagad na kaakibat ng 

pagsunod sa Kanya ang pagbatá sa krus, “Ang hirap na babatahin 
ko’y babatahin nga ninyo…” (Marcos 10, 39)  Itinuro Niya sa kanila na 
ang pagsunod sa Kanya ay pagtalikod sa sariling buhay upang 
“matagpuan ito.” Hindi sila sinabihan ni Jesus na hangarín ang 
pagdurusa kundi ang tanggapin ang hatid sa kanila ng buhay at ng 
kanilang misyon sa buhay, at ang batahín ang kanilang mga tiisin at 
dusa bilang pakikipagkáisa sa Kanya . “Kung ibig ninumang sumunod 
sa akin, limutin niya ang ukol sa kanyang sarili, pasanin ang 
kanyang krus at sumunod sa akin.” (Marcos 8,34) Kung gayon, ang 
mga pasakit na hatid ng kanilang mga pangkaraniwang buhay sa kanila, 
mga pasakit na dulot sa kanila ng mga pangyayari at ng mga kapwa-tao, 
ay maaaring i-ugnay sa mga pasakit na tiniis ng Panginoon. Kaakibat ng 
lahat ng makataong pamumuhay at pag-unlad, ang paghihirap, 
pakikibaka, at pagdurusa na pinagdadaanan ng lahat at ng buong 
sangkatauhan ay maaaring i-ugnay sa mga pasakit na tiniis ng 
Panginoon. At kung gayon, matatanggap ng Kanyang mga alagad ang 



 

kanilang sariling mga pagdurusa at ma-iuugnay ito sa misteryo ng 
gawaing pagtubos ni Jesus. 

 
Tunay nga na may mga pasakit at pagdurusa tayong dapat 

harapin at tiisin sa pagtalima sa ating misyon. Kasangkot sa pakikibaka 
para sa katotohanan, kalayaan, katarungan, tunay na kapatiran sa 
lipunan at makataong kasaysayan sa mundong ito ng kasalanan at 
kasamaan ang mga hirap, pasanin, dusa, pati na kamatayan, katulad ng 
kay Jesus. Ang Kristiyanong patotoo sa pamamagitan ng pagbububo ng 
dugo ay lubusang pagsunod kay Hesus kahit hanggang kamatayan, 
“alang-alang kay Hesus” at alang-alang sa Kaharian.  Ang buhay ni 
Maria at ng mga Banal ay mabisang huwaran sa pagsasabuhay ng 
Kristiyanong  Pagpapakasakit. 
 
V. KALALAGAYAN AT PAGNINILAY SA PANANAMPALATAYA 
 
 Hindi maikakaila na laganap ang kahirapan sa ating kapaligiran 
bunga ng personal at pang-istrukturang kasalanan.  Sa gitna man ng 
paghihirap, ang mga tao ay tumugon sa pamamagitan ng 
mapagmalasakit na pagbibigay ng kanilang sarili, panahon at 
kayamanan sa mga gawain pangsimbahan. Ang mga tumutulong at 
naglilingkod ay nagbibigay ng taos at walang hinihintay na kapalit; at sa 
kanilang halimbawa, ipinakita nila ang pagmamahal ng Diyos. Sila ang 
mga taong isinasaalang-alang ang kahalagahan ng kanilang 
paghuhubog; nakikilahok sa mga makabuluhang proyekto ng simbahan 
at mga iba pang mahahalagang gawain.  
 
 Subalit ang ganitong magagandang mga gawain ay natatakpan ng 
kawalang-pakiki-isa ng mga tao mula sa ibang mga samahan na kulang 
ang kaalaman o mababaw ang pang-unawa, kulang sa pakikipag-
ugnayan, sa pakikipag-kapwa-tao at “interes”. Ang iba ay tumutulong at 
nagpapakasakit ngunit may kaakibat pa ring reklamo, sungit at kawalan 
ng tamang “disposisyon”. Ang iba ay nakikitang gumagawa ng mabuti 
subalit mayroong “personal na interes” na makilala lamang at sumikat.  

 
Para sa ilan, ang pagpapakasakit ay parang isang panata lang na 

idinadaan sa paglalakad ng paluhod, pagpru-prusisyon, araw-araw na 
pagsisimba, hindi pagkain bago magkumunyon, pag-aayuno at pagro-
rosaryo. Kaya’t ang malalalim na pagsasabuhay ng pagpapakasakit ay 
hindi natutupad; sa halip, ang paglilingkod sa simbahan ay pakitang-tao 
lamang. Ang iba naman ay hindi nakikilahok sa pagsisilbi dahil sa 
“diskriminasyon” at pakiramdam nila, mas binibigyan ng halaga ang 
mayayaman, at iyong tulong at paglahok ng mga mahihirap ay hindi 
nabibigyan  ng sapat na pagpapahalaga. 
  



 

Ang diwa ng pagpapakasakit na ito ay higit na napapalago at 
yumayabong sa loob ng tahanan. Ang mga magulang ay may 
pangunahing katungkulang hubugin ang kanilang mga anak ayon sa 
pagpapakita nila ng magandang halimbawa. 
  

Maraming kagawiang hindi nakakatulong sa pagkakaroon ng 
tunay na pagpapakasakit, gaya ng hindi pagdalaw sa mga maysakit dahil 
walang dala; ang pagturing sa karamdaman at karalitaan bilang parusa 
ng Diyos. 
  

Isang nakakalungkot na puna tungkol sa sitwasyon ay ang pansin 
na ang ilang mga pari ay kulang sa pagsasabuhay ng kahalagahan ng 
pagpapakasakit. Bagama’t ang ibang pari ay kilala sa madaling pagtugon 
sa pagbibigay ng kumpisal at pangangaral, ang ilang mga pari ay 
nakikitang namumuhay ng labis-labis at mapagbilang ng gawain. 

 
 Ang diwa ng pagpapakasakit ay lumalago sa mga taong nagbibigay 
ng kanilang panahon upang makatulong sa iba at sa mga gawaing pang-
simbahan. Ang kanilang pananampalataya ay nanggagaling sa 
paniniwalang ang Diyos ay kasa-kasama nila kapag sila’y gumagawa ng 
mabuti. Napapalalim ito ng higit kapag mayroong ebanghelisasyon, 
pagdiriwang ng Banal na Misa, programa ng paghuhubog, pakikilahok sa 
mga samahang pang-simbahan, sama-samang pagro-rosaryo lalo na sa 
mga kabataan at sa pagsasabuhay ng mga turo ng simbahan. 
Nakakatulong ang mga ito upang maunawaan nang higit ang ibig 
ipakahulugan ng “pagpapakasakit”. 
 
 Ang tunay na pagpapakasakit ay nanggagaling sa tapat na pag-ibig 
at paglilingkod sa kapwa ng buong puso at walang hinihintay na kapalit. 
Nangangahulugan din ito ng paglilingkod sa Simbahan sa pamamagitan 
ng pakikilahok sa iba’t ibang mga gawain at pamumuhay ng simple, 
payak at hindi maka-sarili. Napapatibay ito ng pakikiisa sa diyosesis at 
sa pagiging mabuting mamamayan. 
  

Ang “personal” at panlipunang kahinaan ay nakadaragdag sa 
mali at kulang na pang-unawa at pagsasabuhay ng diwa ng 
pagpapakasakit. Kabilang sa mga kahinaang ito ay ang katamaran, 
kawalang-pakialam, inggit, masamang nasa, yabang, “materialismo” at 
ang di- pagpapahalaga sa mga mahihirap at hindi nakapag-aral. 
  

May mga taong nagsusumikap na mapaglabanan ang mga 
kahinaang ito sa pamamagitan ng pagsisimba araw-araw, pagdarasal at 
pagpapasalamat sa mga biyayang natanggap at paglilingkod ng kusa sa 
simbahan. 

 
 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

BAYANIHAN AT KABAYANIHAN 
 
I.  PAG-IBIG NG DIYOS  
 

Ipinahayag sa atin ni Jesus na ang “Diyos ay Pag-ibig” (1 Juan 4: 8). 
At ang pag-ibig na ito na katangian ng Diyos ay sinasalamin sa 
Kanyang gawa ng paglikha. Ang lahat ay nilikha ng Diyos sa 
pamamagitan ng walang hanggang Salita, ang Kanyang minamahal 
na Anak. Sa Kanya, ang lahat ay nilikha, sa langit at sa lupa . . . ang 
lahat ay nilikha sa pamamagitan Niya at para sa Kanya. At walang 
anumang nalikha nang hindi sa pamamagitan Niya (Juan 1:3). Kaya 
ang lahat ng biyaya ng Diyos ay na kay Kristo, kasama ni Kristo, sa 
pamamagitan ni Kristo, at ang rurok at kaganapan ng lahat ng 
nilikha ay matatagpuan kay Kristo. Nilikha ng Diyos ang lahat ng 
bagay hindi para sa Kanyang ikaluluwalhati kundi upang ipamalas at 
ipahayag ang Kanyang pag-ibig at kabutihan (CCC 293). Ang tanging 
layunin ng Diyos sa Kanyang paglikha, ay upang ang lahat ng mga 
nilikha - ang sangkatauhan, bilang rurok ng mga nilikhang bagay, ay 
makibahagi sa Kanyang mabathalang buhay, isang buhay na ganap 



 

sa pagkilala at pagmamahal sa Diyos na siyang hangarin ng lahat ng 
puso ng bawat tao.  
 

Kaya, hindi dapat mawala sa kamalayan ng bawat Kristiyano ang 
kabutihan at pag-ibig na ito ng Diyos na bumabalot sa ating buhay, kahit 
na sa pinaka-mabigat at masakit na pangyayaring dumarating sa atin. 
Ang mapaglingap na “presensiyang” ito ng Diyos ang siyang matibay na 
saligan ng ating katatagan at pag-asa. Ito ang pinaka-puso ng ating 
pagiging Kristiyano: ang katiyakan na sumasaatin ang Diyos na 
ipinahayag sa atin ni Jesus bilang isang Ama - Kanyang Ama at ating 
Ama. Kaya hindi tayo nag-iisa.  
 
II. PAG-IBIG : TUNGO SA PAGKAKAISA AT BAYANIHAN 
 
 Matapos maunawaan at pagnilayan ang kabutihan at wagas na 
pag-ibig ng Ama na hindi ipinagkait maging ang Kanyang Anak na si 
Jesus upang tayo’y pagkalooban ng kaligtasan, ipinahahayag sa atin ni 
Apostol San Juan ang isang katotohanan: “Mga minamahal, yamang 
gayon kadakila ang pag-ibig ng Diyos sa atin, dapat din tayong mag-
ibigan. Walang taong nakakita sa Diyos kailanman, ngunit kung tayo’y 
nag-iibigan, nasa atin Siya at nagiging ganap sa atin ang Kanyang pag-
ibig” (1 Juan 4, 12). Ayon sa Santo Papa Juan Pablo II: “Ang tao, dulot 
ng kanyang kalikasan ay tinatawag tungo sa pakikipag-isa sa 
kanyang kapwa-tao” (Mulieris Dignitatem MD, 7). “Koinonia” ang 
tawag dito, isang biyayang nagbibigay kakayahan at pananagutan. 
Bahagi ng pag-ibig ay ang ating tungkuling buksan ang ating sarili sa 
biyayang ito. Buwagin ang mga hidwaan at alitan sa ating mga puso; 
isabuhay ang tunay na pagtanggap; isantabi ang pagkakaiba-iba ng lahi 
at bansa, matutong magpatawad mula sa puso; magsikap umalpas sa 
sariling kapanatagan upang tumulong at maglingkod sa iba. Ang lahat 
ng ito ay bahagi ng pagiging Kristiyano. Sa panahon na ito ng 
“globalisasyon”, lalo nating sikaping palawakin ang bunga ng 
pagsasama-sama at pagkakaisa kung gusto nating matamasa ang 
pandaigdig na pagkakasunduan at kapayapaan. Upang ang panalangin 
ni Jesus na ang lahat ay magkaisa, tulad ng “ikaw Ama at ako ay 
iisa” (Juan 10: 30) ay unti-unti nating maisakatuparan. 
  
 Subalit huwag nating iwaglit sa ating kaisipan na sa pagsasama-
sama at pagkakaisa, ang pangunahing dangal ng bawat kasapi ay dapat 
na mangibabaw (CCC 2235). Ayon kay Santo Papa Juan Pablo II: “Hindi 
kailanman mabibigyang katuwiran ang anumang paglabag sa 
pangunahing dangal ng tao o ang mga batayang karapatan na 
nagtatanggol sa dangal na ito. Umiiral lamang ang mga samahang 
panlipunan para sa paglilingkod sa tao at para sa pagtatanggol sa 
kanyang dangal; hindi nito maipagmamalaking naglilingkod para sa 



 

kapakanan ng nakararami kung ang mga karapatang pantao ay di 
napangangalagaan” (JP II, sa Pangulo at sa Bayan, 5). 

 
Malinaw ito sa mga unang Kristiyano, kaya ito ay kanilang 

isinasabuhay. “Dahil sa maraming himalang nagagawa sa 
pamamagitan ng mga Apostol, naghari sa lahat ang magkahalong 
pitagan at takot. At nagsama-sama ang lahat ng 
sumasampalataya at para sa lahat ang kanilang ari-arian. 
Ipinagbibili nila ito at ang pinagbilhan ay ipinamamahagi sa 
lahat ayon sa pangangailangan ng bawat isa. Araw-araw, sila’y 
nagkakatipon sa templo, nagpipira-piraso ng tinapay sa kanilang 
tahanan, at nagsasalu-salong masaya ang kalooban. Nagpupuri 
sila sa Diyos at kinalulugdan ng lahat ng tao. Bawat araw ay 
idinaragdag sa kanila ng Panginoon ang mga inililigtas” (Gawa 2: 
43-47). 

 
Kaakibat ng pagkilala sa pangunahing dangal ng bawat tao ay ang 

pagpapahalaga sa kalayaan nito. Napakadaling ipagkamali ang kalayaan 
ng tao sa “basta’t gagawin ko ang gusto ko”. Subalit ang tunay na 
kalayaang pantao ay ibinabahagi na kakayahan na kasama ng iba sa 
sambayanan para makapamili hindi “ng kahit ano na lang” kundi 
kung ano ang mas higit na mabuti, upang maging ganap at totoo sa 
sarili. Kinabibilangan ito ng parehong kalayaan mula sa anumang 
humadlang sa ating pagiging tunay na sarili kasama ng iba sa 
sambayanan, at kalayaan para sa pag-unlad bilang ganap na mga tao sa 
harap ng Diyos at ng ating kapwa sa tunay na pag-ibig.  

 
III.  PAG-IBIG: TUNGO SA KABAYANIHAN 
 
 Tayong mga Pilipino ay likas na mapagpahalaga sa mga bayani. 
Ang bayani ay isang kinikilalang tao. Dahil sa ating pagiging matiyaga at 
matiisin, hindi tayo madaling sumuko o tumanggap ng pagkatalo at 
kabiguan. Madalas likas nating iniuugnay sa sarili ang anumang 
mabuting layunin bilang namumuno, kaugnay nito ay ipagtanggol ang 
mga mahihina at naaapi. Upang ipagtanggol ang ganitong likas na 
karangalan ng ating pagkatao, tayong mga Pilipino ay handang mag-alay 
maging  ng ating buhay. 
 
 Si Jesus bilang Kristong Hari ay lubos na nakatutugon sa 
Pilipinong mapagpahalaga sa mga bayani. Bilang ipinanganak na 
mapanuri sa lipunan, nakikita natin si Jesukristo bilang Mananakop ng 
daigdig sa pamamagitan ng Kanyang misyon bilang propeta, hari at pari 
(PCP II 57 - 61). Naparito si Jesus bilang sugo ng Ama, upang tuparin 
ang kalooban ng Ama (Juan 5: 30). Isinugo Siya “upang ipangaral sa 
mga dukha ang Mabuting Balita, upang ipahayag sa mga bihag na 
sila ay lalaya at sa mga bulag na sila’y makakakita, upang 



 

bigyang-kaluwagan ang mga sinisiil” (Lukas 4:18). Bagaman Siya 
mismo ay isang “tandang hahamakin” (Lukas 2:34), dinala Niya ang 
Kaharian ng Diyos sa Kanyang bayan sa pamamagitan ng Kanyang 
pangangaral at mga tanda. Kaya bilang mga nagpapahalaga sa mga 
bayani, iniluluklok nating mga Pilipino ang  larawan ni Kristong Hari. 
Tinitiyak Niya sa atin na ang lahat ay magiging maayos sa bandang huli. 
Lubos na nagtagumpay ang Kristong Hari laban sa kasamaan. 
 
 Tayo ay mga tagasunod ni Kristo, mga alagad Niya. Ang pagsunod 
natin sa mga bakas ng Kanyang yapak ay nangangahulugan ng 
pagbigkas sa Kanyang mga salita, sa pag-ibig sa kapwa at sa bayan sa 
bisa ng Kanyang pag-ibig, pamumuhay sa bisa ng Kanyang buhay… Ang 
paghinto sa pagsunod sa kanya ay pagkakanulo sa ating 
pagkakakilanlan (PCP II 34). 
 
 Samakatuwid, ang pagkilos ng simbahan sa larangang 
“temporal”, kasama na ang pulitika, “ekonomiya o tekniko”, kultura 
o kalingangan at kalikasan ay likas na kakambal ng Kanyang pagsunod 
kay Kristo. Higit sa anupaman, “ang pagkilos alang-alang sa katarungan 
at ang pakikilahok sa pagpapanibago ng sanlibutan ay ganap na 
lumilitaw na isang mahalagang sangkap ng pagpapahayag ng 
Ebanghelyo, samakatuwid, ng misyon ng Simbahan para sa kaligtasan 
ng sangkatauhan at ang paglaya nito sa lahat ng mapangaping 
kalalagayan” (Synod of Bishops, 1991 Justice in the World). Nitong 
mga nakaraang panahon, nagiging malalim sa kamalayan ng Simbahan 
na tinatawag ni Kristo ang lahat ng Kristiyano hindi lamang sa 
“personal” na pagbabago ng puso at isipan. Tinatawag rin Niya tayo sa 
panlipunang pananagutan, na kumilos para sa pagpapanibago ng ating 
mga pamayanan sa pamamagitan ng pag-ibig, katarungan, katapatan, 
kapayapaan at kalayaan (KPK 1135). 
 
1.  Antas ng pulitika 
 
 Bilang pagsunod sa Ikalawang Konsilyo Vaticano II, naglahad ang 
Ikalawang Konsilyo Plenaryo ng Pilipinas (PCP II) ng mga pangkalahatang 
alituntunin na papatnubay sa ugnayan ng Simbahan sa sambayanang 
pampulitika (GS 74 - 76; PCP II 330 - 353). Ang kasarinlan ng 
pamunuang pampulitika sa pagkilos tungo sa kabutihan ng nakararami 
ay kailangang ipatupad sa sakop na hangganan ng moral na kaayusan. 
Ang gampanin ng Simbahan ay isang mapanuring pakikiisa sa 
pamahalaan sa pagtatanggol ng moral na kaayusan. Bilang isang 
mabuting tuntunin na susundin, iminumungkahi ng PCP II na ang mga 
pari ay magkaroon ng kakayahan sa prinsipyong moral na gumagabay sa 
pulitika, habang ang mga laiko ay magkaroon ng kakayahan sa aktibo at 
tahasang pakikilahok sa pulitikang may kinikilingan (PCP II 342). Ngunit 
“ang kaparian, mga relihiyoso at mga laiko ay kinakailangang makilahok 



 

sa larangan ng pulitika kung ang nakasalalay ay ang mga 
pagpapahalagang moral at maka-ebanghelyo” (PCP II  344). 
  
 Maayos na nilagom ng PCP II ang mga katotohanang kailangang 
gumabay sa pakikilahok ng Pilipinong Kristiyano sa buhay-pulitika: 
 

• ang pangunahing sukatan ay ang pagtatamo ng 
kapakanang panlipunan; 

• na nakikilala sa pamamagitan ng pagtatanggol at 
pagtataguyod sa katarungan; 

• pinag-aalab at ginagabayan ng diwa ng paglilingkod; 
• pinupuspos ng pag-ibig sa pagtatangi sa mga dukha; at 
• upang ang sambayanang binigyan ng kapangyarihan ay 

maisagawa bilang isang proseso at isang mithiin ng gawaing 
pampulitika (PCP II  351). 

 
 Kailangang sikapin ng mga Katoliko na punan ang kaayusang 
pampulitika ng pangkalahatang pagpapahalaga sa kaisahan na 
nagbubunsod sa aktibo at mapananagutang pakikilahok ng lahat sa 
buhay lipunan. 
 
 
 
 
2.  Antas ng “ekonomiya o tekniko” 
 
 Ang paggawa ay isa sa mga katangiang ipinagka-ibang tao sa 
ibang mga nilikha sapagkat ang paggawa ay palatandaan ng taong 
kumikilos sa loob ng sambayanan ng mga tao (Laborem Exercens, LE 
panimula; CCC 2427). Ito ay hindi lamang pantaong karapatan, kundi ito 
rin ay “isang obligasyon, isang tungkulin ng tao” (LE 16). Tayo ay 
may moral na tungkuling gumawa; una, upang mapanatili at mapaunlad 
ang ating pagkatao, ayon sa plano ng Manlilikha; at ikalawa, ang 
paggawa ay isang pinagmumulan ng tulong at pagtataguyod sa ating 
mga pamilya, sa ating bayan at sa buong sangkatauhan.  
 
 Sa antas na ito ng paggawa ng tao, “ang pangunahing batayan 
sa kahalagahan ng paggawa ay ang tao mismo, na siyang taga-
ganap nito” (LE 3 - 6; PCP II 316). Ang “paggawa ay para sa tao, at 
hindi ang tao ang para sa paggawa” (LE 6). Sa huli ay ang tao pa rin 
ang siyang laging layunin ng paggawa. At kapag mas pinahalagahan ang 
kahit anupaman maliban sa dangal ng taong gumagawa, kailangan itong 
masusing tingnan, pag-aralan at pag-ukulan ng pansin upang muling 
maibalik ang tama at wastong antas ng pagpapahalaga sa larangan ng 



 

paggawa – itinataguyod ang dangal at karapatan ng bawat manggagawa 
bilang pinakamahalaga. 
    
 Ipinahayag ni Propeta Amos ang matinding pagtuligsa ni Yahweh 
sa mga tao na habang tumutupad sa mga relihiyosong kapistahan at 
pamamahinga ng Sabat ay nakikipagsabwatan naman upang kumita ng 
malaki sa pamamagitan ng pagnanakaw sa iba. “Tataasan namin ang 
halaga, gagamit kami ng maling takalan at dadayain namin sa 
timbang ang mga mamimili. Sa halaga ng isang pares na 
sandalyas, aming bibilhin bilang alipin ang taong dukha. Pati 
tulyapis ng trigo ay pagbibili namin sa mataas na halaga” (Amos 
8:5 - 6).  

 
3.  Antas ng Kultura 
 

Ang kultura ay tumutukoy sa uri ng pamumuhay ng isang 
sambayanan.  Samakatuwid, binubuo ito ng mga balangkas ng ugnayan 
ng mga kaanib nito sa isa’t isa sa iba’t ibang larangan ng kanilang buhay 
(“social interactions”), ng kanilang pagkilos (“behaviour”), batas at 
patakaran ng pagkikipagkapwa, ng wika at iba’t ibang paraan ng 
komunikasyon.  Ngunit ang lahat ng ito ay nakasalalay sa maituturing 
nating puso ng kultura: ang mga kaisipan, pagpapahalaga at paniniwala 
ng isang sambayanan.  Ang matinding labanan o “drama” sa ating 
panahon, ayon kay Santo Papa Pablo VI, ay ang “diborsiyo” ng 
pananampalataya at kultura”. Kaya nga, idinugtong na ang hamon sa 
Simbahan ay ang “Ebanghelisasyon ng mga kultura sa buong mundo” 
(EN  20). 

 
Hindi sapat na baguhin ang mga balangkas ng pulitika at 

ekonomiya sa Pilipinas upang mapabuti ang buhay sa ating bansa dahil 
ang mga kabutihan at kasamaan na umiiral sa ating bayan ay nakaugat 
at bumubukal sa puso ng ating kultura (Pastoral Exhortation on 
Philippine Culture  2).  Mahalaga sa ating mga Pilipino, ang pamilya at 
maayos na pagsasamahan; kaya nga lagi nating isinasa-alang-alang sa 
ating pagkilos ang hiya, pakikisama at utang na loob. Ngunit, 
mapapansin natin na  sa mga ito rin nakaugat ang palakasan at 
“sistema” ng “patronage” na nagdudulot ng maraming pang-aapi sa 
larangan ng ekonomiya at pulitika.  Kailangan din nating harapin ang 
katotohanan na patuloy at mabilis na binabago ang ating kinagisnang 
kultura ng “globalization and urbanization” sa pamamagitan ng mga 
makapangyarihang “instrumento” nito; tulad ng diyaryo, radyo, 
“cellular phones, telebisyon at internet.  Bunga nito, naging bagong 
sangkap ng ating kultura, lalo na ang kultura ng mga kabataan, ang 
halaga ng personal na kalayaan, personal na kaganapan, personal na 
kaisipan at paniniwala.  Tila baga, wala ng pangkalahatang halaga at 
batas na makapagtuturo sa tao sa kanyang gagawin; bagkus, ang 



 

hanap-hanap ng marami ay yaman at lahat ng mga material na bagay na 
kaya nitong bilhin. 

 
Hinihingi ng tunay na pagpapahalaga sa dangal at kalayaan ng 

tao, ang kabayanihan sa antas ng kultura.  Kailangan natin ang sama-
samang pagsusuri sa ating kasalukuyang kultura sa liwanag ng 
pananampalataya.  Gayundin, kailangan nating gamitin ang lakas ng 
makabagong “mass media” para sa pagpapanatili ng tama at 
pagtutuwid ng mali sa ating kinagisnan at nagbabagong kultura. 
 
4.  Antas ng kalikasan 

 
 Bilang karagdagan, nauunawaan natin na sa kasalukuyan ay 
kailangan ang paggalang sa dangal  ng tao at karangalan ng sangnilikha 
(CCC 2415). Hinihikayat ng PCP II “ang maalab na pangangalaga sa ating 
daigdig at kapaligiran”. Nagaganap ang pagkawasak ng kapaligiran sa 
kasakiman ng malalaking mamumuhunan (dayuhan at “local”) at 
pangangailangang mabuhay ng mga maralita. Ngunit ang higit na 
kasalanan laban sa karangalan ng sangnilikha ng Diyos ay ang kawalan 
natin ng “responsibilidad” sa pangangasiwa nito na nagdudulot ngayon 
ng iba’t-ibang pinsala sa atin (baha, tagtuyot at iba pa). Sa madaling 
salita, kinikilala natin ngayon, na di tulad ng dati, ang moral na 
pangangailangan para sa mapananagutang pamamahala sa ating likas 
na yaman. (PCP II 321-24)   
 
IV. ANG KALALAGAYAN AT PAGNINILAY SA PANANAMPALATAYA 
 
 Sa nagdaang panahon, iminulat ang kaisipan ng Pilipino sa 
kahulugan ng bayanihan bilang sama-samang pagbubuhat ng iisang 
pasanin. Ipinapakita nito na ang anumang mabigat na pasanin ay   
gumagaan dahil sa bayanihan.  
 
 Buhay pa rin ang diwang ito sa ating Diyosesis dahil matatagpuan 
pa rin ang diwa ng pagmamahalan sa maraming mga Mananampalataya. 
Nakikita pa rin ang diwa ng kababaang-loob. Namamalas pa rin ang 
pagtutulungan sa iba’t-ibang gawain ng paglilingkod sa ating simbahan 
sa pagbibigay ng tulong at pagkalinga sa mga kapus-palad, bagay na 
kahit na paano’y nakapagpapagaan ng kanilang kalooban. Dumadaloy 
din ito sa pagtulong sa mga programa at adhikain ng mga barangay sa 
pagpapanatili ng kaayusan at kalinisan at maging sa pangangalaga ng 
kalikasan. Isa sa mga ito ang PANABAT (Panlawigang Asosasyon ng Mga 
Aeta ng Bataan) na nangangalaga ng kaliksan at nagpapanatiling buo sa 
kanilang lupaing ninuno (“ancestral domain”). 
 
 Dumarami ang bilang ng mga taong naglalaan ng sarili para sa 
kapwa at maging sa mga kabataan na hinihikayat na makibahagi sa 



 

buhay ng simbahan. Patuloy pa rin ang pagsibol at pananatili sa 
pagtataguyod ng mga gawaing “sibiko”, panlipunan at panrelihiyon. 
Kapansin-pansin ang nagiging pagmamalasakit hindi lamang sa 
pagbibigay ng “material” na bagay  kundi lalo’t higit sa mismong 
paglilingkod, na ang sarili na mismo at sariling oras at panahon ang 
ibinibigay,  sa mga bata at matatanda, halimbawa, na sa Munting 
Tahanan at Bahay Puso. 
 
 Masasabi pa ring marami na ang pinag-uugnay ang tapat na 
pagmamahal sa Panginoon at bayanihan para sa kapwa, bunga marahil 
ng pagsusumikap na maging madasalin. Dahil dito’y nagkakaroon ng 
kamulatan ng pagtatama at pagtutuwid sa mga maling gawain, kaisipan 
at pagpapahalaga. 
 

Sa nakaraan, iba’t-ibang kalalagayan ang dinaanan ng Diyosesis; 
hindi laging tampok ang ating pakikisangkot.  Makulay ang iba’t-ibang 
ginawang pagkilos tulad ng sa usaping “nuclear plant”, usaping 
manggagawa, “subersyon”, at “militarisasyon”. Nakisangkot din 
naman ang Diyosesis sa pagtutol sa katiwaliang “political” sa panahon 
ng halalan at sa pagtanggi sa usaping “basura”.  Hinarap din ang 
maraming isyung panlipunan subalit hindi lahat ay natugunan, dahil 
piniling manahimik at magwalang bahala.  Sa halip ang pawang 
napagtuunan ng pansin ay ang mga kaabalahang liturhikal at 
pansimbahang alalahanin. Sa bandang huli, ang katiwaliang pulitikal 
ang dahilan ng marami pang umiiral na kamalian at kabuktutan sa 
ating lalawigan. 
 Hindi pa rin nawawala ang anino ng kadiliman sa pagkakabaha-
bahagi, pagkakampi-kampi, pagkakanya-kanya at pagtatangi o di-pantay 
na pagtingin, o kaya’y pagsusukat ng tao ayon sa kanyang kalalagayan 
sa buhay sa mga “institusyon” ng lipunan at samahan ng simbahan. Sa 
mga ito man ay nakikita ang kakulangan sa pagkakaisa dahil sa mga 
siraan at inggitan. Nakasisira sa tunay at malalim na diwa ng 
pagmamahal-bayanihan ang pulitika at ang mga gawi ng maraming mga 
pulitiko. Nagiging sagabal pa nga ito sa pagsusumikap ng isang 
mananampalataya na maging mga banal sa loob ng simbahan at maging 
mabuting mamamayan ng lipunan.  
 

Lito sa katuruan ng Simbahan ang ilang mamamayan at 
sambahayan tungkol sa pakikisangkot sa antas ng pulitika, 
“ekonomiya o tekniko”, kultura at kalikasan. Kung kaya’t itinuturing 
ng ilan sa ating sambayanan bilang pakiki-alam, ang anumang 
pakikisangkot ng simbahan sa mga bagay na ito.  Lingid sa kaalaman ng  
marami ay tahasang inuudyukan ng Simbahan ang ilang mga 
mananampalataya na makisangkot sa pulitika tungo sa pagpapanibago 
ng lipunan. 
 



 

 Ang pagsusulong ng sariling kapakanan tulad ng pagkamkam at 
pagpapa-titulo sa ilang bahagi ng baybay-dagat upang gawing 
palaisdaan ay isang paninikil sa karapatan ng mga maliliit na 
mangingisda. Ang kawalan ng disiplina sa hindi pagsunod maging sa 
mga simpleng batas para sa pangkalahatang kapakanan at malasakit sa 
mga pag-aari ng pamayanan at sambayanan, ang makabanyagang 
kaisipan, ay mga anino rin ng paglalaho ng diwa ng kabayanihan.  
 
 Ang pamamayani ng bayanihan at kabayanihan ay mapapaunlad 
at mapapalakas kung magkakaroon ng tapat na pagsusumikap na 
isabuhay ng atas ni Jesus ng pagmamahalan. Kinakailangang dumaan 
sa mga programang paghuhubog ang mga mananampalataya para sa 
makatotohanang pagtatalaga ng sarili sa paglilingkod. Makatutulong din 
ang mga programang ito para sa pag-aantig ng damdaming bukas at 
makabayan na maipapamalas sa pagmamalasakit para sa kapakanan ng 
bayan at simbahan, sa pangangalaga sa kalikasan at kapaligiran. Sa 
Eukaristiya, itinuturo ni Jesus ang ganap na pagbibigay ng sarili; kaya 
naman, kaalinsabay ng pagiging mapanalangin, makatutulong ito sa 
mga naghahangad na mamuhay nang may pagmamahal sa kapwa at 
bayan. 
 
 Subalit ang mga ito ay hindi magaganap sa isang kapaligirang 
walang nakikitang pagmamalasakitan, pagkakaisa at pagsusumikap na 
maisabuhay ang mga pagpapahalaga ng Mabuting Balita, bagkus ay 
pagsusuko ng sarili sa mga masasamang impluwensya at mga bisyo. 
 
 Ang tahanan ang tamang lugar upang maimulat ang sinuman sa 
mga nararapat na pagpapahalaga sa buhay. Sa nakalulungkot na 
katotohanan, ang mga pamilya pa, ang pinagmumulan ng mga pangit na 
bagay. Marami sa mga mananampalatayang pamilya ang nagkakasiraan 
sa maraming kadahilanan. 
 
 Kahandaang mag-alay ng buhay ang tatak ng isang bayani. 
Pagmamahal kay Kristo at sa kapwa-tao naman ang tatak ng isang 
Kristiyano. Pagiging Bayani at Banal, para sa Diyos at bayan ang 
magiging bunga ng pagsasama ng dalawang mga tatak na ito ng isang 
tao. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ANG MISYON SA MGA DUKHA 
 
  
 
I. BAKIT MAY DUKHA? 

 
 Hindi natin maitatanggi ang laganap na karukhaan sa ating 
lipunan lalong higit sa ating lalawigan. Sa harap ng ganitong tanawin, 
hindi natin maiwasan ang magsuri at magtanong “BAKIT MAY 
DUKHA?” Bilang pagtugon sa katanungang ito, ayon sa moral na 
pagsusuri ng Simbahan, tatlong kadahilanan ang maaring nating 
tukuyin: di makataong panlipunang kalakaran, pang-aapi bunga ng 
kawalang-katarungan at malawakang katiwalian. Bukod pa dito, higit 
na lumalala ang kahirapan dahil sa kapabayaan at kawalang-pakialam.   
Mula sa moral na pananaw, ang paghihirap ay bunga rin ng personal na 
kasalanan, katamaran at kalabisan/pang-aabuso.  
 
II. ANG DUKHA SA BANAL NA KASULATAN:  
 

Napakalinaw ng sinasabi sa Banal na Kasulatan, sa Lumang 
Tipan maging sa Bagong Tipan, patungkol sa mga dukha. Sa mga taong 
kumikilala sa kanilang karukhaan sa harapan ng Diyos, anuman ang 



 

kanilang katatayuan sa buhay, ay tatanggap ng pagtatangi mula sa 
Diyos. “Ang lumilibak sa mahirap ay humahamak sa Maykapal.” 
(Kawikaan 17:5)  Kapag ang taong mahirap ay tumatawag, ang Diyos ay 
tutugon at kung siya ay dumaraing, ang Panginoon ay nakikinig. (Exodo 
25:15; Levitico 25:23; Deuteronomio 15:9 at Salmo 72:12-13) Ang Kanyang 
pangako ay para sa mga dukha; sila ang magiging tagapagmana ng 
Tipan sa pagitan ng Diyos at ng Kanyang Sambayanan (1 Samuel 2:8; 
Ezekiel 34:11-16, 23). 
 

Sa Bagong Tipan, binigyang kaganapan ni Jesus ang pagtatangi 
ng Diyos sa  mga Dukha ayon na rin sa pahayag ng Lumang Tipan. Sa 
natatanging pagmamalasakit ni Jesus sa mga Dukha, hinahamon Niya 
ang Kanyang mga Alagad na Siya ay tularan sa pagkalinga sa kanila: 

 
“Mga kapatid, bilang sumasampalataya sa ating 

Panginoong Jesukristo, ang dakilang Panginoon, huwag 
kayong magtatangi ng tao. Halimbawa, pumasok sa 
inyong kapulungan ang isang lalaking nakasingsing ng 
ginto at nakadamit ng magara, at isa namang dukha na 
panay naman sulsi ang damit. Kung aasikasuhin 
ninyong mabuti yaong magara ang damit at sabihin sa 
kanya, “Dito kayo maupo,” at sabihin naman sa dukha, 
“Tumayo ka na lang diyan,” o kaya’y “Sa sahig ka na 
lang maupo,” nagtatangi na kayo at humahatol ng mali. 
  

“Tingnan ninyo mga kapatid kong minamahal! 
Hinirang ng Diyos ang mga dukha sa sanlibutan upang 
maging mayaman sa pananampalataya at maging 
kasama sa Kahariang ipinangako Niya sa mga umiibig 
sa kanya. Ngunit hinamak naman ninyo ang mga dukha! 
Hindi ba’t ang mga mayayaman ang sumisiil sa inyo? 
Hindi ba sila ang kumakaladkad sa inyo sa hukuman? 
Hindi ba’t sila rin ang dumudusta sa marangal na 
pangalang ibinigay sa inyo ng Diyos?  

 
“ Mabuti ang inyong ginagawa kung tinutupad 

ninyo ang kautusang ibinigay sa inyo na nagsasaad sa 
Kasulatan, “Ibigin ninyo ang inyong kapwa gaya ng 
inyong sarili.” Ngunit kung hindi pare-pareho ang tingin 
ninyo sa tao, kayo’y nagkakasala at ayon sa Kautusan, 
dapat kayong parusahan.” (Santiago 2, 1-9) 

 
Isinabuhay ni Jesus ang Kanyang itinuturo, “Ibigin ninyo ang 

inyong kapwa gaya ng inyong sarili” (Marcos 12:31). Maraming 
malilinaw na pangyayari sa buhay ni Jesus ang nagpapakita ng Kanyang 
kakaibang pagmamahal at malasakit sa mga dukha, sa mga maysakit, 



 

mahihina, maliliit, makasalanan at nagdadalamhati (PCP II 48).  
Pinakain Niya ang mga nagugutom (Mateo 15: 32-39; Marcos 8: 1-10), 
pinagaling Niya ang maraming maysakit, nakisalamuha Siya sa mga 
publikano at makasalanan, at ibinangon Niya si Lazaro mula sa 
pagkamatay (Juan 11:1-44). Hindi lamang pinaglingkuran ni Jesus ang 
mga dukha, bagkus, mga dukha ang unang pinagpala na maging saksi 
sa Kanyang pagsilang at una ring tinawag Niya na maging katuwang sa 
Kanyang misyon. Noong Siya ay nagsisimula ng Kanyang pangangaral, 
ang tinawag Niyang mga unang alagad ay apat na mga mangingisda. 
(Mateo 4:18-22; Marcos 1:16-20; Lukas 5:1-11).  Binigyan Niya ng 
katuparan ang pangakong ipinahayag Niya sa Pangaral sa Bundok, 
“Mapapalad ang mga dukhang wala nang ibang inaasahan kundi 
ang Diyos, sapagkat makakasama sila sa Kanyang kaharian..” 
(Mateo 5:1-3; Lukas 6:20-23). 

 
Gayunpaman, hindi dito nagsimula at nagtatapos ang malasakit ni 

Jesus sa mga dukha.  Isang katotohanan na kailangan natin laging 
isaisip, nang magkatawang-tao ang Anak ng Diyos, “nagpakadukha 
Siya dahil sa atin upang sa pamamagitan ng Kanyang karukhaan, 
magsiyaman tayo” (2 Corinto 8:9).  Mulat tayo sa katotohanan na 
“inangkin Niya ang buhay ng isang lagalag na mangangaral na 
walang sariling tahanan” at “kung paano Siya namuhay, gayun 
din naman Siya namatay – isang dukha, inilibing sa isang hiram 
ng himlayan” (PCP II  48). At sa katapusan, itinuro ni Jesus sa atin na 
nakasalalay ang ating pagpasok sa Kanyang kaharian at kaligtasan sa 
ating pakikitungo sa pinakaaba Niyang mga kapatid (Mt 25: 40 - 45)  

 
III. ANG DUKHA AYON SA SIMBAHAN:  
 

“Ang Diyos ay Pag-ibig!” Ito ang buod ng mga turo ni Jesus. Ito 
rin ang sinasabi ng ating Santo Papa Benedicto XVI “DEUS CARITAS 
EST!”(Ang Diyos ay Pag-ibig) .Sa Unang Sulat ni San Juan, sinasabi 
doon na ang “Diyos ay Pag-ibig”, (1 Juan 4, 8.) at ang Diyos na ito ay 
hindi lamang nagmamahal kundi nag-uutos din na gawin ang Kanyang 
ginawa. “Binibigyan Ko kayo ng bagong kautusan. Magmahalan 
kayo tulad ng pagmamahal Ko sa inyo. Kung magmamahalan 
kayo, makikilala ng mundo na kayo ay Aking tunay na mga 
alagad.”(Juan 13:34) 
 

Pag-ibig ang dahilan kung bakit tayo ay MAY MISYON at 
KAILANGAN na mag-misyon para sa mga DUKHA. “Ang Simbahan ay 
laging kikilos at paiiralin ang pag-ibig lalo na sa mundong 
sumisikip subalit lumalaki naman sa kahirapan…Ang Simbahan 
ay hindi maaaring nakatayo lamang sa isang tabi at hindi 
nakikisangkot para sa katarungan” (Benedict XVI, Deus Caritas Est). 
Kung kaya’t ang MISYON para sa mga dukha ay hindi lamang isang 



 

PAGKILALA sa Diyos, ito rin ay isang PAGKILALA sa ating kapwa. Ang 
MISYON PARA SA MGA DUKHA ay isang kautusan, isang tungkulin at 
isang hamon sa ating lahat upang ang Kaharian ng Diyos ay makita at 
maramdamang “malapit na” tulad ng pangako ni Jesus. (PCP II 39-47; 
LG 5; KPK 1377-1378)  
 

“Ang Panlipunang Doktrina ng Simbahan sa Pilipinas ay tinatakan 
ng Piling Pagtatangi sa mga Dukha (Preferential Option for the Poor) 
(Centessimus Annus CA 57). Iginigiit ng PCP-II na ang pagpiling ito na 
alinsunod sa pagsunod kay Kristo ay ‘nangangailangan ng mabilis na 
pagtugon sa pangangailangan ng mga dukha sa ating bayan…’ ( PCP II, 
312). Kaya ang isang Kristiyanong pagtatangi ay pagtatangi para sa mga 
dukha…dahil dumating si Kristo upang ipahayag ang mensahe ng 
KALIGTASAN para sa mga dukha.. (KPK  1187) 

 
Ang batayan ng pagtatanging  ito ay ang mga turo at gawa ni 

Kristo mismo na nagpapahayag ng sariling pag-ibig ng Diyos (CCC 
2448). “Sumasaakin ang Espiritu ng Panginoon, hinirang niya ako 
upang ipangaral ang Mabuting balita sa mga dukha…” (Lukas 
4:18) “Bumalik kayo kay Juan at sabihin ang inyong nakita at 
narinig: nakakakita ang mga bulag, nakakalakad ang mga pilay, 
gumagaling ang mga ketongin, nakakarinig ang mga bingi, 
muling nabubuhay ang mga patay, at ipinangangaral sa mga 
dukha ang Mabuting Balita” (Lukas 7:22) (KPK 1188). 

 
Bilang mga Pilipinong Kristiyano, hinahamon tayo ng 

pagtatanging  ito para sa mga dukha upang tugunan ang kalagayang ito 
sa isang matapat na “paninindigan sa katarungan” ayon sa 
pagpapalitan, ayon sa batas at ayon sa pagbabahaginan (CCC 2411). 
Sinasaklaw ng pag-ibig na ito ng pagtatangi sa mga dukha ang lubhang 
maraming bilang ng mga nagugutom, nangangailangan, walang 
matirahan, mga walang maipang-gamot, at higit sa lahat, yaong mga 
walang pag-asa sa isang magandang hinaharap. Ang ipagwalang-bahala 
ito ay nangangahulugan ng pagiging tulad ng “mayamang lalaki” na 
nagpanggap na di nakakikilala sa pulubing si Lazaro na nakalupasay sa 
pintuan ng kanyang bahay. (Lukas 16:19-31) (KPK 1189) 

 
Noong 1962, bago buksan ang Ikalawang Konsilyo Vaticano, 

tinuran ni Santo Papa Juan XXIII, “Habang hinaharap natin ang mga 
hikahos na mga bansa, ipinararating ng Simbahan ang kanyang sarili 
bilang Siya at kung magiging ano Siya sa lahat, isang Simbahan ng mga 
dukha” (Arnel Lagarejos, The Church of the Poor: A New Perspective on 
the Church, The State and the Poor, p.1)  
 

Noong 1970, ang pulong ng Federation of Asian Bishops’ 
Conferences na idinaos sa Manila, ay nagpahayag na “una sa lahat, 



 

aming pinagkasunduan na maging tunay na Simbahan ng mga dukha. 
Kung ihahanay natin ang ating Simbahan sa panig ng nakararami sa 
ating lupain, kailangang ang ating pamumuhay ay nakikibahagi din sa 
kanilang karukhaan”. (Asian Bishops’ Meeting  p.5-6) 
 

Noong 1990, ang Ikalawang Konsilyo Plenaryo ng Pilipinas ay 
nangako na “habang sinasalubong natin ang taong 2000, upang higit na 
maging kapani-paniwalang taga-sunod ni Kristo, tinatawag ng Diyos ang 
ating pamayanan… ang laiko, mga relihiyoso at pari ng Simbahang 
Katoliko sa Pilipinas na maging Simbahan ng mga dukha”. (PCP II 124) 

 
“Nangangailangan ng mabilis na pagtugon sa pangangailangan ng 

mga dukha sa ating bayan,” wika ng PCP II. Gayunpaman, kung 
tutularan natin si Jesus at isasabuhay ang turo ng Santo Papa Juan 
XXIII, ng Federation of Asian Bishops’ Conferences at ng Second 
Plenary Council of the Philippines, ang kaganapan ng misyon sa mga 
dukha para sa  Simbahang Katoliko sa Pilipinas ay nasa pagsisikap 
nitong maging  Simbahan ng mga Dukha. Hinihingi nito hindi lamang 
ang pagbabago ng Simbahan kundi ang “natatanging pagsandig sa mga 
dukha bilang tagapagpahayag ng Mabuting Balita” (PCP II 132). 
 
 Hinihimok ang mga  punong-lingkod ng Simbahan na “matutong 
makipamuhay, kasamang kumilos at matuto mula sa mga dukha” (PCP 
II, 132). Dahil napuna ng “National Pastoral Consultation on Church 
Renewal”, sampung taong makalipas pagtibayin ang ganitong 
panawagan ng PCP II, na marami sa mga atas nito ang hindi natupad  
dahil sa katigasan ng puso at pagtanggi sa pagbabago, sapagkat “ang 
mga bagong pag-uugali at uri ng pamumuhay na hinihingi ng 
pagiging Simbahan ng mga Dukha ay hindi pa nag-ugat.” (Behold I 
Make All Things New,” 5), kaya  nga’t tinukoy bilang isa sa siyam na 
natatanging paninindigan ang “Active Presence and Participation of 
the Poor in the Church”:  
 

Kung tayo ay magiging Simbahan ng mga Dukha, 
kinakailangan nating maging dukha ayon sa 
halimbawa ni Kristo (evangelically poor).  
Kinakailangan nating matuto mula sa mga dukha at 
hanaping palayain ang ating mga sarili mula sa mga 
pagpapahalaga, ugali at uri ng pamumuhay na 
nagtatangi laban sa mga dukha.  Bilang dukhang 
kapiling ng mga dukha na nagsisikap kaisa nila tungo 
sa ganap na kalayaan, isasabuhay, ipagdiriwang at 
pagsasaluhan ang ating pananampalataya kay Jesus 
na namatay at muling nabuhay. (“Behold I Make All 
Things New,” 7c) 

 



 

Maganda at malinaw ang katuruan ng Simbahan tungkol sa 
misyon para sa mga dukha. Subalit ang tanong: “SAPAT NA BA ANG 
KATURUAN NG SIMBAHAN PARA SA MGA DUKHA?” Ang sagot ay 
HINDI. – “Malinaw ang TEORIYA! Subalit ang tunay na kalunasan ay 
wala sa teoriya kundi sa PAGSASABUHAY… Kailangan ng isang higit na 
lakas kaysa sa ‘titik ng batas lamang” upang mabigyan ang bawat isa ng 
nararapat. Hindi sapat ang katarungan lamang; maaari itong mauwi sa 
kawalan at pagkawasak ng sarili kung ang higit na malalim na 
kapangyarihan ng pag-ibig ay hindi hahayaang magbigay-hugis sa 
buhay ng tao sa iba’t iba nitong dimensiyon”. (Juan Pablo II, Pahayag sa 
Lupon ng mga Diplomatiko). 

 
 
IV. ANG KALALAGAYAN AT PAGNINILAY SA PANANAMPALATAYA 
 

Ang Diyosesis ng Balanga ay binubuo ng mas nakararaming 
bilang ng mga dukha. Subalit kapansin-pansin na gaano man kadalas 
magsimba ang mga dukha, madalang silang makilahok sa mga gawaing 
pansimbahan bukod sa lingguhang pagsisimba. Ngunit kung gaano man 
kadami ang mga dukha na nagsisimba linggo-linggo, mas marami pa rin 
ang hindi nagsisimba sa kanila. Kung bakit gayon ang kalalagayan, ang 
kalimitang dahilan nito ay: Una, karamihan sa mga dukha ay abala sa 
paghahanap-buhay. Katuwiran nila, “magkakaroon ba kami ng pagkain 
kung magsisimba kami?”. Ikalawang dahilan, madalas at 
pangkaraniwan, ang mga dukha ay naisasantabi dahil sa pagiging 
tahimik “silent majority”; hindi sila nabibigyan ng sapat na pansin. Sa 
mga mahahalagang pagpapasya at mga gawaing pam-parokya, hindi rin 
sila nasasangguni at naisasa-alang-alang, dahil sa ayaw nilang 
makilahok, kundi dahil wala silang sapat na lakas ng loob “inferiority 
complex” at tinig upang sila ay magsalita at mapakinggan. Kaya 
naman, nakikita ang presensiya ng mga dukha sa Simbahan subalit 
hindi nadarama ang kanilang saloobin. Madalas nilang sagot sa mga 
panawagan at katuruan ng Simbahan ay pagwawalang-bahala, lalo na 
sa mga usaping may kinalaman sa pamilya tulad ng family planning 
and artificial birth control,  pasugalan, pagbebenta ng boto sa 
eleksyon, isyu ng kalinisan at pangangalaga sa kalikasan. 

 
Ang mga dukha ay nagsasawalang-bahala, dahil pakiramdam 

nila, sila ay “laging tinuturuan ng Simbahan subalit hindi naman 
tinutulungan”. Hindi naman sila pansin at pinababayaan lang ng 
Simbahan. Hindi nila maramdaman ang konkretong pagkalinga ng 
Simbahan dahil tila mayroong di-matukoy (invisible) na bakod sa 
pagitan ng mga dukha at ng Simbahan. Malinaw na lumalabas tuloy na 
hindi nararamdaman ng mga dukha na sila’y kabilang sa Simbahan; 
wala silang madamang kaugnayan ng Simbahan sa kanilang buhay at 
kalalagayan. Sa maikling salita, walang makitang ugnayan ang mga 



 

dukha sa Simbahan. Pakiramdam ng mga dukha, sila ay tila 
“nawawalang tupa”; at ang Simbahan naman ay “tila nawawalang 
pastol” dahil nga tila hindi tumutugma sa pamumuhay nila ang ilang 
mga turo at sinasabi ng Simbahan. Bahagi ng dahilang ito ay ang 
paghina ng kredibilidad ng mga pari. Dahil sa hindi nila nakikitang 
huwaran ng maka-ebanghelyo at simpleng pamumuhay ang ilang pari, 
nahihirapan tuloy ang mga dukhang unawain kung sino ba talaga ang 
mga pangkat at mga taong tunay na naka-kaunawa at nagmamalasakit 
sa kanila. 

 
Kaugnay nito, mapapansin din sa mga pagtitipon sa Simbahan 

ang katahimikan ng ating mga katutubo bunga ng kanilang kakulangan 
sa pinag-aralan, pagkain at paghubog sa pananampalataya. Kulang ang 
mga programa at mga pakikisangkot na ibinibigay sa kanila. Hindi pa 
rin gaanong marinig ang kanilang tinig. Gayon din ang kalalagayan ng  
mga maralitang pamilya at mga mahihirap na mag-asawa. Tila kulang at 
parang hindi kumakagat ang Pre-Cana Seminar at Family Planning 
Seminar. May kakulangan sa ibinibigay na paraan ng pagtuturo nito; 
kaya’t hindi malinaw ang mga usapin ukol sa “artificial birth control” 
at kung ano ba talaga ang paniniwala ng Simbahan at ano naman ang 
pananagutan at mga tungkulin ng mga Mananampalataya. 

 
Sa mga nakararaming dukha, mayroon silang  pananaw na 

tungkulin ng Simbahan na tulungan sila, sa diwa ng “dole out 
system” at “easy-money” na kaisipan. Kaya nagiging bigo, hindi 
mapagpa-unlad at hindi mapagpalaya ang nagiging bunga ng anumang 
programang ibinibigay sa kanila ng Simbahan gaano man ito kaganda. 
Sa kaisipang ito (dole out at easy money), tila nagagamit ng mga 
dukha ang ibang tao para sa kanilang pangangailangan at kalaunan, 
ginagamit din sila ng ibang tao, halimbawa na sa bentahan ng mga boto 
sa mga halalan. Sa bandang huli, nagiging tila paulit-ulit at “vicious 
cycle” ang kahirapan ng mga dukha dahil sa katiwalian na nga sa 
sistema ng ating lipunan. Hindi pa mulat ang mga dukha na sila mismo 
ay may pananagutan sa kanilang sarili at tungkulin na iangat ang 
kanilang sariling pamumuhay at pagkatao,  bunga na rin ng kanilang 
pagtitiwala sa sariling kakayahan at pananalig sa tulong at awa ng 
Diyos,  at hindi laging umaasa sa tulong ng iba. 
 

Sa mga resulta ng ginawang pag-aaral ng “Asian Development 
Bank” (ADB) at “Catholic Bishop Conference of the Philippines” 
(CBCP), tila salungat ang isinalarawang kalalagayan ng Bataan batay sa 
mga sagot sa Pastoral Spiral ng Paghubog: Bataan – Bayani at Banal. 
Ayon sa pagsusuri at pamantayan ng ADB at CBCP, maganda ang 
kalagayan ng Diyosesis ng Balanga. Sa buong Pilipinas, ang  lalawigan 
ng Bataan ay pang-labinglima (15th) sa lahatang sukatan ng Per Capita 
Income; pang-labing-apat (14th) sa Human Development Index (life 



 

expectancy, literacy at human poverty per capita) at pangatlo (3rd) 
naman sa “Human Poverty Index”  (life not reaching 40, illiteracy, 
water and malnourished children). Ito ay maaring dahil sa 
“geography” ng Bataan; bukod sa malawak at mayaman sa kapatagan, 
dagat at bundok, mababa pa ring maituturing ang populasyon 
(528,135) kung ihahambing sa mataas na populasyon ng ibang 
lalawigan. Maaari rin namang di gaanong malayo ang agwat at pagitan 
ng pagkakabaha-bahagi ng yaman (resources) sa mga mamamayan sa 
ating lalawigan ng Bataan. At dagdag pa dito, ang diwa ng 
pagtutulungan at pagbibigayan na siyang karanasan ng mga ninuno 
natin noong kapanahunan ng Ikalawang Digmaang Pandaigdigan at 
kabayanihan ay ilan lamang sa mga maaaring dahilan kung bakit 
itinuturing na kakaunti ang tunay na naghihirap sa Bataan. Subalit ito 
ay masasabi natin ayon sa pambansang sukatan. Ngunit kung 
gagamitin natin ang “international standard”, iba na rin ang 
larawang mabubuo. Ayon sa “international standard”, kabilang pa rin 
tayo sa apatnapu’t-apat na bahagdan (44%) ng mga taong namumuhay 
“below poverty line”. Hindi pa rin natin maitatanggi na ang kahirapan 
at karukhaan ay laganap pa rin sa ating lalawigan.  

 
Mamamalas natin ang iba’t-ibang anyo at mukha ng kahirapan sa 

ating lalawigan.  Naririyan ang ilan sa ating mga kababayan na itnulak 
ng kahirapan na umanib sa mga NPA upang makibaka. Naririyan din 
naman ang ilan sa ating mga Kababaihan at Kabataan na dahil sa 
matinding kagipitan at pangangailangan ay nagawang ipagbili ang sarili. 
Gayundin ang katatayuan ng mga kababayan nating nandarayuhan sa 
ibang bansa (OFWS) na dumaranas ng iba’t-ibang dusa at sakit, 
mabigyan lamang ng magandang bukas ang kanilang mga mahal sa 
buhay. Kahirapan din ang larawan ng mga kababayan nating maysakit 
at malubhang karamdaman, subalit walang sapat na pananalapi upang 
makalaya sa kanilang abang kalagayan. 
 

Sa kabila ng abang kalagayan ng mga dukha, mayroong silang 
yamang-ambag sa lipunan maging sa ating Simbahan.  Ang mga dukha, 
sa kanilang pagiging maramdamin sa kalagayan at saloobin ng kapwa-
dukha, ay marunong tumulong at magbahagi ng kanilang yaman, 
panahon at lakas para sa iba, lalo at higit kung ito ay kapwa-dukha. 
Marunong silang dumamay at magbigay, gaano man ito kaliit o 
kasimple. Sa payak nilang kakayahan, kusang-loob nilang ibinabahagi 
ito sa iba. Pinalalakas nila ang kapatiran sa pagtulong at mga bayanihan 
sa pamayanan. Nagbibigay inspirasyon sila sa iba, lalo na sa kaparian, 
mga relihoyoso at relihiyosa sa pamagigitan ng kanilang konkretong 
pagsasabuhay ng kahalagahan ng pagtitiyaga, pagsusumikap at 
katatagan ng loob kahit na sa harap ng maraming pagsubok at 
pagdarahop. Ang kanilang pagdamay sa mga nangangailangan ay taos at 
maaaring kakitaan ng kanilang pagiging tapat sa kanilang pananalita. 



 

May mga pagkakataon na sila rin ang nagsisilbing tagapagtanggol ng 
Simbahan at ng mga alagad nito. Karamihan din sa mga katekista sa 
ating Diyosesis ay galing sa hanay ng mga dukha. Gayundin naman, ang 
marami sa mga sa nagpapari at nagmamadre sa Bataan ay  nagmula sa 
hanay ng mga dukha. Sa gitna at sa kabila ng kanilang karukhaan, 
tinawag sila ng Diyos nang may pagtatangi.  

 
Sila ang nakararaming bilang ng ating kasapi sa Simbahan. Sila 

ang pag-asa ng ating kinabukasan. Sila ang ating yaman. 
 
Marami nang siyentipikong pag-aaral ang naisagawa para sa mga 

dukha, subalit nananatili pa ring mahirap ang ating bayan? Talagang 
hindi sapat ang pag-aaral lamang at pagpapalitan ng mga kuro-kuro at 
salita. Kailangan nang masusi at mapagmalasakit na pagsasabuhay ng 
pagmamahal para sa mga dukha. Hindi sapat ang tayo’y tawagin lamang 
na “Simbahan ng mga dukha”. Higit sa lahat, dapat tayo rin ay maging 
“Simbahan PARA SA mga dukha”. Ito ang misyon na dapat tugunan at 
ipatupad ng Unang Sinodo ng Balanga. Sa pagpupulong na ito, 
matutugunan at maiaangat ang antas ng pamumuhay at dangal ng mga 
dukha sa lalawigan ng Bataan. Maihahatid sila sa ganap na kasarinlan 
at tunay na kalayaan mula sa mapang-aliping karukhaaan 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

MISYON PARA SA MGA KABATAAN 
 
I. SI JESUS AT ANG KABATAAN 
  

Si Jesus ay kabataan din. Nagsimula Siya ng hayagang 
pangangaral (public ministry) noong siya ay tatlumpung taong gulang 
(30) at namatay noong Siya ay tatlumpu’t tatlong taong gulang (33). 
Mahalaga kay Jesus ang kabataan. Nakikipag-usap Siya sa atin sa 
pamamagitan ng Kanya mismong mga halimbawa at buhay: 

 
“Pabayaan ninyong lumapit sa akin ang mga bata…” (Marcos 

10:14). Ito ang malinaw na binitiwang salita ni Jesus matapos pagalitan 
ang Kanyang mga alagad. Tila iba ang pananaw ng mga alagad tungkol 
sa mga bata; subalit iwinasto ito ni Jesus. “Ito ang tandaan ninyo: ang 
sino mang hindi tumatanggap sa paghahari ng Diyos katulad ng isang 
maliit na bata ay hindi mapapabilang sa mga pinaghaharian Niya” 
(Marcos 10:15) At sa harap ng Kanyang mga alagad, na una’y 
pinagwikaan ang mga bata, nagbigay Siya ng halimbawa, “kinalong ni 
Jesus ang mga bata, ipinatong ang kanyang mga kamay sa kanila at 
pinagpala sila”. (Marcos 10:16) 

 
Makikita ring may kakaibang malasakit at malawak na pang-

unawa si Jesus sa mga kabataan kahit na sa “tila” naiiba ang landas. Sa 
Mabuting Balita ni Marcos, isang binata ang lumapit sa Kanya at 
nagtanong “Mabuting Guro, ano ang dapat kong gawin para magkamit 
ng buhay na walang-hanggan?” Sumagot si Jesus sa pamamagitan din 
nang tanong: “Bakit mo ako tinatawag na mabuti? Walang mabuti kundi 
ang Diyos.” At nagpatuloy si Jesus ng pagsasalita, “Alam mo ang mga 



 

utos; Huwag kang papatay huwag kang mangangalunya; huwag kang 
magnanakaw; huwag kang magsisinungaling sa iyong pagsaksi; huwag 
kang mandadaya; igalang mo ang iyong ama at ina.” (Marcos 10: 17 - 19) 
Pinaalalahanan ni Jesus ang binata ng Salita ng Buhay na mula sa 
Banal na Kasulatan.  

Subalit ang kanilang pag-uusap ay hindi nagwawakas doon, dahil 
ang binata ay nagsabing: “Guro, lahat ng ito ay ginagawa ko mula pa 
nang pagkabata.” Tumingin si Jesus sa kanya nang buong 
pagmamahal, “May kulang ka pa; humayo ka at ipagbili mo ang iyong ari-
arian at ipamigay sa mga dukha ang pinagbilhan, at magkakaroon ka ng 
kayamanan sa langit. At saka ka sumunod sa akin…” (Marcos 10: 20 - 
21) 

At nagbago ang ihip ng hangin, ayon sa isinulat ng ebanghelista, 
“Namanglaw ang binata ng marinig ito, at malungkot na umalis, sapagkat 
siya’y napakayaman.” (Marcos 10: 22) Dito ipinakikita sa atin ni Jesus 
na kailangang-kailangan ang pagtuturo, paggabay at pagpapalago ng 
kalooban at pananampalataya ng mga kabataan kung ibig natin silang 
“sumunod” sa mga yapak ni Kristo at “magkamit ng buhay na walang 
hanggan”. Subalit kapansin-pansin din na kahit na “tila” iba ang daan 
na pinili ng binata (na kumakatawan sa sangkatauhan, ayon sa 
paliwanag ng mga teologo, walang panunumbat na narinig mula kay 
Jesus kundi panghihinayang at habag ang namayani sa kalooban ni 
Jesus. 
 

Taliwas sa palaging naririnig sa mga matatanda na ang kabataan 
ay laging may hatid na suliranin, alagain at laging mali na dapat iwasto 
sa kanilang mga “kakaibang” at “hindi masakyang” pag-uugali, ang 
Simbahan ay kumikilala sa karapatan at dangal, kakakayahan at 
misyon ng kabataan. “Ang Simbahan ay nagbibigay ng kakaibang 
pagpapahalaga sa kabataan bilang isang yugto sa buhay ng 
bawat tao”. (Apostolic Letter to the Youth of the World on the Occasion of 
International Youth Year, 1.). Wika ng Santo Papa Juan Pablo II, “Ang 
kabataan ay isang pangarap, isang layunin, isang pag-asa...” (To 
the Youth of St. Egidio, Italy, 19.9.82, PCL, p. 40). Kasunod nito, sinabi ng 
Santo Papa Juan Pablo II, habang inilulunsad ang World Youth Day 
noong taong 1985, “Sa inyo mga kabataan, mayroong Pag-asa, dahil 
kayo ay nabibilang sa kinabukasan, habang ang kinabukasan 
naman ay nabibilang din sa inyo. Ang ating pinahahalagahan 
bilang mga Kristiyano ay nakapaloob sa kinabukasan, katulad 
nga ng Pangakong iniwan sa atin ni Jesus.”  
 
II.  ANG KABATAAN SA PUSO NG DIYOS SA LUMANG TIPAN 

 



 

Mayroong malinaw na ugnayan at batayan ang pagsasaalang-
alang ng misyon sa kabataan sa mga salita at turo ng Banal na 
Kasulatan. Kailanman ay hindi nagbabago ang pagmamahal ng Diyos at 
ang Kanyang paggalang sa kakayahan ng mga kabataan. Katunayan, 
mayroong  natatanging bahagi ang mga kabataan sa puso ng Diyos. Sa 
kasaysayan ng pagliligtas, itinuturing ng Diyos ang kabataan bilang 
Kanyang kasama at kapanalig - kabilang sa mga kabataang ay sina Isaac 
(Genesis 21:1 - 7; 22:1 - 18); Moises (Exodo 3 : 1 - 6); Josue (Deuteronomio 
31:7-8); Samuel (1 Samuel 3: 1 - 21); David (1 Samuel 16: 1 - 13); Josias 
(ang batam-batang hari, walong taong gulang (8) lamang, na nagpatupad 
ng mga pagbabago sa panahon ng papalubog ng ang monarkiya sa 
lupain ng Juda) (2 Mga Hari 23 : 1 - 23); Jeremias ( Jeremias 1 : 4 - 10); 
Ruth, Judith at Ester; at ang pitong magkakapatid sa Aklat ng mga 
Macabeo (2 Macabeo 7 : 1 - 42). Ang mahahalagang yugto sa kanilang 
buhay, bilang mga kabataan, ay mahahalagang sandali sa kasaysayan 
ng pagliligtas. Higit pa rito na dapat bigyang-pansin, ang nag-iingat at 
gumagabay sa kanilang buhay ay ang mismong kamay ni Yahweh, ang 
Panginoon.  

 
Subalit sa lahat nang ito, ang pinakarurok ng pagkilos ng Diyos, 

pag-iingat at paggalang Niya sa mga kabataan ay matutunghayan natin 
sa kuwento ng buhay ni Maria, ang batam-batang dalaga na piniling 
maging ina ni Jesus, ang Kristo. Dito, sa pagkakatawang-tao ni Jesus, 
naipakita ng Diyos sa isang natatangi, malinaw at tukoy na paraan ang 
Kanyang pangarap at pagkandili sa mga kabataan.  (KA-LAKBAY, p.35-
36).  
  
III.  ANG KABATAAN SA PUSO NG DIYOS SA BAGONG TIPAN 

 
Maraming bahagi sa buhay ni Jesus, lalo na sa hayagang 

pangangaral ang nagpapakita ng Kanyang katangi-tanging 
pagpapahalaga sa mga kabataan. Pinili  Niya ang mga kabataang 
tagasunod na naging malapit sa Kanya, tulad ni San Juan Apostol, ang 
alagad na pinakamamahal, na “humilig” pa sa Kanyang dibdib sa sandali 
ng Huling Hapunan. Gayon din  naman, kinilala Niya ang tulong ng 
isang bata noong Siya ay nagpakain ng limang-libong katao (Juan 6: 1 - 
13) Ang makulay na pakikipag-usap sa Kanya ng isang  mayamang 
binata na naghahangad ng buhay na walang-hanggan ay halimbawa rin 
ng Kanyang pagtatangi sa mga kabataan. (Marcos 10 : 17 - 22). Ang 
pagpapabangon Niya sa yumaong anak ni Jairo na Kanyang muling 
binuhay ay malinaw na pagmamahal sa mga kabataan. (Lukas 8:49-56) 
Gayundin ang katotohanang larawan ng pagbuhay sa  namatay na anak 
ng balo sa Nain. (Lukas 7:11-17)  Ang pagpapala sa mga maliliit na bata 
na hayagan Niyang ginawa sa harapan ng mga alagad ay tuwirang 
paglalahad ng Kanyang pagkiling para sa mga nakababata.  (Marcos 
10:13-16; Lukas 18:15-17; Mateo 19:13-15). Ang isa sa Kanyang mga 



 

panalangin na nagpapahayag ng Kanyang pag-ibig sa mga kabataan ay 
mababanaagan sa mga salitang ito: “Pinasasalamatan Kita, Ama, 
Panginoon ng langit at lupa, sapagkat inilihim Mo sa mga 
marurunong at pantas ang mga bagay na ito at inihayag Mo sa 
mga taong ang kalooban ay tulad nang sa mga bata… (Lukas 10: 
21). Hindi lang Niya ipinakita ang Kanyang pagmamahal at pagtatangi sa 
mga kabataan, ipinakita rin Niya ang Kanyang hayagang malasakit sa 
kanila noong Siya ay nagbigay ng babala sa Kanyang mga alagad ukol sa 
pagiging sanhi ng pagkakasala ng mga maliliit/kabataan: “mabuti pa 
sa isang tao ang siya’y bitinan ng isang malaking gilingang-bato 
sa kanyang leeg at itapon sa dagat kaysa maging sanhi ng 
pagkakasala ng isa sa maliliit na ito na nananalig sa akin…” 
(Marcos 9: 42) 
 
 
IV.  ANG KABATAAN SA PUSO NG SIMBAHAN 

 
Kung ano ang pangarap at pagpapahalaga ng Diyos sa mga 

kabataan, gayon din dapat ang pangarap at pagpapahalaga ng Simbahan 
sa mga kabataan. Walang tutok at hayagang dokumento ang Simbahan 
katulad ng mga “encyclicals” na nagsasaad ng katuruan at misyon 
para sa kabataan. Subalit ito ay unti-unti nang pinag-aaralan at 
binibigyan na ng pansin ayon sa panawagan ng kasalukuyang panahon. 
Sa mga pagninilay ng Santo Papa Juan Pablo II,  sa paglulunsad niya at 
pagdiriwang ng mga “World Youth Days”, nagiging mas malinaw para 
sa Inang Simbahan ang kanyang papel, pananagutan at katungkulan 
upang kilalanin at pahalagahan, pangalagaan at tulungan, gabayan at 
turuan ang mga kabataan sa loob ng kanyang misyon ng 
ebanghelisasyon. Sa Directory for Catholic Youth Ministry in the Philippines 
na pinamagatang “KA-LAKBAY”, nakasulat doon na “ang 
ebanghelisasyon ang siyang pinaka-tagapagpasigla, ang siyang pinaka-
puso at pinakamalalim na kalikasan ng ministri para sa mga kabataan 
(KA-LAKBAY p. 14). Sa kabuuan nga nito ay ipinahayag, “ang 
ebanghelisasyon ang biyaya at bokasyon ng Simbahan…ang 
kanyang pinakapangunahing gawain” (EN 14).  

 
Bukod pa rito, ang diwa ng “communio” ng Simbahan ang siyang 

nagpapatunay ng pangangailangang mag-misyon para sa mga kabataan. 
“Itong dimensiyon ng “communio” na ito ay tunay na bahagi ng 
pangarap ng Simbahan dito sa Pilipinas, bilang pakikilahok sa 
Sambayanan ng mga Alagad, ayon na rin sa aral at pahayag ng 
Ikalawang Konsilyo Plenaryo ng Pilipinas.(PCP II 155, 195-198).  Kung 
kaya’t ang misyon para sa kabataan ay misyon ng buong Simbahan at 
hindi lang ng iilang mga tao, samahan o pangkat sa loob ng Simbahan. 
At habang nakikilahok ang mga kabataan sa buhay ng Sambayanan ng 
mga Alagad, tulad ng kanilang pagiging kasapi sa mga  BEC’s, PREX, 



 

Singles for Christ, Youth for Christ, at ng iba pang mga samahang 
pangsimbahan at mga kilusang pang-laiko, pati na rin sa kanilang 
pakikisangkot sa mga gawain at pagdiriwang ng mga Pamayanang 
Parokya, nagkakaroon sila (ang mga kabataan) ng mahalagang pagtuklas 
at kaalaman na ang Simbahan ay tunay na pamayanan ng mga tao (KA-
LAKBAY p. 15). At “upang ang mga kabataan ay maging mabisang 
tagapagpalaganap din ng misyon ng Simbahan, kailangan ng Simbahan, 
kung gayon, na bigyan din sila ng akmang pangangalagang pastoral”  
Ecclesia in Asia,  47). 
  
V.  ANG KAHALAGAHAN NG MISYON PARA SA KABATAAN 

 
Ang ganitong pagtingin at pagpapahalaga ng Simbahan sa 

kabataan ay akma at ganap na makikita sa karanasang nilalaman ng 
pahayag ng Third General Conference of the Latin American Bishops na 
ginanap sa Puebla, Mexico na maaari rin nating pagnilayan. Pinansin 
doon ang maling pagtingin sa kabataan. “Huwag natin silang tingnan 
bilang isang pangkat ng mga taong may tukoy lamang na taong gulang. Sa 
halip, ang kabataan ay dapat tingnan bilang “isang pananaw” o “isang 
pag-uugali”  na laging nagtatanong, naghahanap ng katotohanan at may 
malikhaing kakayanang tumugon sa nagbabagong takbo ng mundo” (KA-
LAKBAY, p.37-38). Kasunod nito, ang Pagpupulong na ito  sa Puebla, 
Mexico, ay mulat na nagsasabing ang mga kabataan ay hindi lamang 
“Simbahan ng Bukas”; kundi matibay silang naniniwala na ang 
kabataan ay “Simbahan din ng Kasalukuyan”! At kung tayo man ay 
isang “Bansa ng mga Kabataan”, hindi ba’t marapat lamang na tayo ay  
tawaging “Simbahan ng Kasalukuyan”? 

 
Higit pa rito, binibigyan natin nang sapat na pansin ang 

Panlipunang Doktrina ng Simbahan na tumutukoy sa Simbahan bilang 
Simbahan ng mga Dukha, na may “piling pagtatangi sa mga Dukha”  
“preferential option for the poor (Centisimus Anus 57). Subalit kung ating 
titingnan ang katotohanan sa mas malapit na sulyap, ang karamihan 
ng ating mamamayan ay mga kabataan at ang mga kabataang ito, 
madalas at pangkaraniwan, ay kabilang sa mga pamilyang dukha. Kung 
kaya, maaari nating sabihin na ang tunay na pangangailangan pala ng 
ating Simbahan, lalo na sa mga bansang dukha ay ang PILING 
PAGTATANGI PARA SA MGA KABATAAN o Preferential Option for 
the Young (KA-LAKBAY p.38-39). Dahil nga, ang ating kabataan ay hindi 
lamang mga dukha, sila, lalong higit, ay nangangailangan ng ibayong 
pagkalinga, gabay at misyon. Sila ay mahalaga at may tanging pitak sa 
puso ng Diyos, maging sa puso ng Inang Simbahan. 
 
II. KALALAGAYAN AT PAGNINILAY SA PANANAMPALATAYA 
 
1. Ang Kabataan sa ating Kasaysayan 



 

 
Mahalaga ang mga kabataan! Kasing halaga ng ating kasaysayan 

ng kabayanihan at kasarinlan bilang isang malayang bansa. Kung 
bubuklatin natin ang mga dahon ng ating kasaysayan, makikita natin na 
ang ating bansa ay wala sa kinaroroonan niya ngayon kung wala ang 
pakikilahok at kabayanihang inialay ng mga kabataang tulad nina Dr. 
Jose Rizal, na sa gulang na dalawampu’t anim ay isinulat ang “Noli Me 
Tangere” at naging martir sa gulang na tatlumpu’t-lima. Si Andres 
Bonifacio naman ay dalawampu’t siyam na taong gulang noong itatag 
niya ang Katipunan. Si Emilio Jacinto, ang ingat-yaman ng Katipunan, 
ay labing siyam na taong gulang (nang isinulat niya ang Kartilya ng 
Katipunan. Ang sariling atin na si Ginoong Hugo Banzon, isang magiting 
na Katipunero ng Balanga, ay nasawi sa labanan noong panahon ding 
yaon. Sa yugto ng Ikalawang Digmaang Pandaigdig, sa ating lalawigan, 
ang tibay at kagitingan ng mga kabataang sundalo ay hindi 
mapapasubalian. Tanging pagbanggit ay nararapat para sa isang batang 
Iskaut, na si Oscar Joson, na namatay sa pagtupad sa kanyang 
tungkulin. Ang ating si Pedro Calungsod ay isa ring kabataan noong 
siya’y namatay para sa pananampalataya. Si Benigno “Ninoy” Aquino ay 
tatatlumpu’t apat na taong gulang (34) nang siya ay mahalal bilang 
Senador. Karamihan sa mga aktibista na nakibaka sa panahon ng “First 
Quarter Storm” ay pawang mga kabataan. At ang mga nagtungo, para sa 
pagpapanibago ng ating pamahalaan noong EDSA I at EDSA II, ay 
pawang mga kabataan din naman. Hindi rin kataka-taka kung 
karamihan sa ating mga manggagawa ay pawang mga kabataan din.   
 
2.  Ang Kabataan sa ating Panahon 

 
Mahalaga ang papel ng mga kabataan sa Simbahan! Kung kaya’t 

nararapat na maging kasing-halaga din nito ang mga paghahanda at 
mga programang ilalaan sa kanila. Ayon sa ginawang “survey” patungkol 
sa mga kabataan noong 2000, ang Pilipinas ay isinasalarawan na “Bansa 
ng mga Kabataan”. “Hindi ba’t ganito rin ang larawan ng ating 
lalawigan?” Sa ating “populasyon” na tinatayang kalahating milyon 
(500,000), higit sa kalahati nito ay mga bata at kabataang may 
dalawampu’t isang (21) taong gulang pababa. At karamihan sa kanila ay 
mga estudyante. Tayo ay Lalawigan ng mga Kabataan.  Isa itong  
kayamanan para sa ating kinabukasan kung tayo, bilang Simbahan ay 
magkakaroon ng karunungan at lakas ng loob na linangin ito ayon sa 
karunungan at mga pagpapahalaga ng Ebanghelyo ni Jesus, patungo sa 
kahalagahan ng katotohanan, katarungan, kalayaan, pag-ibig at 
kapayapaan. Dahil dito, mahalaga ang papel na ginagampanan ng mga 
Paaralang Katoliko upang magsilbing tagahubog ng ating mga kabataan. 
Ayon sa resulta ng pag-aaral na ginawa para sa Directory for Catholic 
Youth Ministry in the Philippines, “ang mga kabataan ay naghahanap 
ng direksyon, isang tamang kaliwanagan at patnubay, pang-



 

unawa, kabutihan at pag-ibig. Sa kabila ng kontemporaryong 
kultura na nagbibigay-diin sa pansariling-kagustuhan lamang, 
bubusuging-panlasa ng katawan, konsumerismo at materialismo, 
karamihan ng mga kabataan- kapag namulat at nagabayang 
sapat- ay naghahanap ng higit pa sa kanilang sarili at mga 
makasariling layaw at ambisyon”. (KA-LAKBAY p. 23)  
 
3.  Ang Kabataan sa Bataan 

 
Ang ating mga kabataan sa Bataan, bagaman dumadalo sa Banal 

na Misa at nagsisimba, ay kulang sa sapat na pag-unawa ukol sa 
kanilang ginagawa at dinadaluhan. Marami sa kanila ay “activity-
oriented” subalit kulang naman sa pang-matagalang pakikisangkot sa 
mga gawaing pansimbahan. Dahil sa kanilang mahirap na katatayuan sa 
buhay, sila ay walang malayang panahon para sa mga gawaing 
pangsimbahan. Mangilan-ngilan lamang ang aktibong nakikilahok sa 
mga organisasyon at gawain patungkol sa Simbahan. Kung mayroon 
man, mabilis ding mawala o “ningas-kugon” lamang ang mga ito. 
Karamihan sa kanila na nakikisangkot sa buhay ng simbahan ay yaong 
mga anak din ng ating mga lider na laiko. Kapansin-pansin na, bagaman 
ang mga kabataan ay hindi aktibo sa kanilang pakikilahok sa buhay-
simbahan, ang ilan sa kanila ay masigasig sa pagiging kaanib ng ibang 
sekta.  

 
Hindi sila naaakit sa mga pagdiriwang sa simbahan; tila hindi sila 

mapanatag sa tahimik na mga lugar, dala marahil ng “MTV-culture” at 
maiingay na mga awitin at tugtugan. At kung magsisimba man sila, 
kalimitan kasama pa rin nila ang barkada. Mahirap silang hikayating 
sumama sa mga pagtitipon pangsimbahan kung wala ang kanilang 
barkada o mga kaibigan; mas madali silang hikayatin sa mga “gimiks” na 
Gawain. Mas gusto nila ang mag-“malling”, “cellular phones”, mag-
“computer games”, at internet, sa panonood ng telebisyon, at mga 
gawaing pampalipas-oras tulad ng pagsusugal, paglalasing at paggamit 
ng bawal na gamot, “motorcycle at car racing”. 

 
Marunong silang magdasal; subalit hindi lubusang nauunawaan 

ang paninindigan at turo ng Simbahan tungkol sa mga mahahalagang 
usapin tulad ng “pre-marital sex”, “pornography”, “abortion”, “live-
in”, maagang pagsasama o pag-aasawa, “gay” at “lesbianism”, 
karahasan, digmaan, separasyon o “divorce”. Marami pa rin sa ating 
mga kabataan ang hindi lubos na nagagabayan sa pagsasabuhay ng 
kanilang pananampalataya. Kaya, mas kilala pa nila ang mga artista 
kaysa kay Jesus at Maria. Mas madali silang makipag-ugnayan sa 
kapwa kaysa sa Diyos; ito ay dahil nga sa walang sapat na paghuhubog 
ang kabataan lalo na iyong nakatira sa malalayong barangay. O kaya 
naman, ang mga magulang na dapat magpasimula ng paghuhubog ay 



 

nasa ibang bansa o may mga magulang nga na nasa bahay subalit lagi 
namang abala sa paghahanap-buhay at halos wala ng panahon para sa 
kanilang mga anak.  

 
Dahil sa ang pagiging kabataan ay isang yugtong pansamantala at 

mabilis na lumilipas, ang pagganap ng ilang mga kabataan sa ating 
Simbahan ay hindi lubos. Sila ay nag-aasawa agad at kapag may asawa 
na, wala namang “continuity” ang programa para sa kanila. Hindi 
malinaw ang palutuntunang nakalaan sa kanila. Dagdag pa rito, may 
mga ibang kabataang hindi dalisay at sariling kusa ang kanilang 
pakikilahok sa gawaing simbahan. Dahil lang sa barkada o panliligaw 
kaya sila naroroon. At dahil sa hindi magagandang udyok ng mass media 
at barkada, magulong paligid at hindi buong pamilya, mga karanasang 
di kaaya-aya at kahirapan sa buhay, ang ilang mga kabataan ay nag-
aalinlangan sa kanilang pananampalataya, at kung minsan, ilan ay  
nalululong sa masasamang bisyo tulad ng droga, alak, sugal, atpb. 
Bukod pa dito, kulang sa full-time at trained youth workers ang ating 
diyosesis na maaring magbigay at magturo sana ng paghuhubog at 
kahalagahan ng magandang asal at Kristiyanong pagpapahalaga na 
tutugon sa wari’y napapabayaang pangangailangang spiritual at moral 
values ng mga kabataan.  

 
Gayunpaman, maraming talino at kakayahan na itinatago ang 

mga kabataan, pagtitiwala at pagkakataon lamang ang kanilang 
kailangan upang ang mga ito ay maipamalas. Kailangan din nila ng mga 
taong magbibigay ng patnubay upang ang kanilang natatagong talino at 
kakayahan ay malinang, magamit at maging kapaki-pakinabang para sa 
Simbahan. Ang kanilang lakas at sigla sa pagkilos ay ating nasasaksihan 
sa maraming larangan ng buhay pananampalataya. Naririyan ang 
kanilang paglalaan ng talino at panahon bilang mga katekista, mga 
lingkod sa mga gawaing pagsamba tulad halimbawa ng pagiging altar 
boys, kasapi ng koro, tagapagpahayag ng Salita ng Diyos at iba pa. 
Madali silang tawagin sa mga pagkilos at gawain para sa simbahan. Sa 
kanilang mga awit, sayaw at pagsasadula, nagkakaroon ng kulay ang 
mga tanging pagdiriwang ng simbahan.  

 
Bukod dito, ang mga kabataan ay laging handa at nakalaan, 

masigasig, tapat at masunurin sa iba’t-ibang pagkilos kung saan at 
kailan sila ay kailangan. Halimbawa nito ay ang kanilang pakikisangkot 
sa panahon ng halalan; pagkakawanggawa sa Bahay-Puso at 
pakikilahok sa layunin ng Gawad Kalinga. Sa lahat ng mga pagkilos na 
ito, kailanman ang mga kabataan ay hindi naghihintay ng kapalit. Hindi 
natin maitatanggi ang maraming bilang ng mga kabataan na masiglang 
sumama at nakipagdiwang sa World Youth Day, maging sa mga 
nakalipas na pag-akyat sa Bundok ng Samat.  Ang pananatiling buhay 
ng Ministri para sa mga Kabataan ay bunga ng pagtataguyod, pagsisikap 



 

at pagkiki-isa ng mga kabataan sa ating lalawigan. Sa pangkalahatan, 
mahalagang ambag ng mga kabataan sa ating lipunan, maging sa ating 
Simbahan, ay ang kanilang pagtugon sa tawag ng Panginoon sa buhay-
may-asawa, pagpapari, pagmamadre at pagiging “lay religious brothers.” 
Sila ang nagbibigay-buhay sa iba’t-ibang bokasyon sa Simbahan.  

 
Batay rito, masasabi nating tunay nga na ang mga kabataan ay 

malaking bagay para sa ating Simbahan sa ating lalawigan. Ang kanilang 
lakas at sigla, talino at kakayahan ay mga yaman ng Simbahan na ating 
talagang kailangan at mahalaga. Naghahanap ang mga kabataan ng 
huwaran para sa kanilang buhay at pagkatao. Kung sila lamang ay 
pakikinggan at paglalaan ng sapat at karampatang pansin,  matugunan 
ang kanilang pangangailangan at magabayan ng wasto, ang mga 
kabataan ay isang napakalakas na kamay at paa ng Simbahan ng 
kasalukuyang panahon, at binhi naman ng pag-asa ng ating 
kinabukasan. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

PINAGPANIBAGONG KATEKESIS 
 
 
I.  “EBANGHELISASYON”, ANG MISYON NG SIMBAHAN 
 

Ipinahayag ni Jesus sa simula ng Kanyang ministeryo: “Dumating 
na ang takdang panahon, at malapit na ang paghahari ng Diyos!  
Pagsisihan ninyo’t talikdan ang inyong mga kasalanan at maniwala kayo 
sa Mabuting Balitang ito” (Marcos 1:15).  Nagsimulang maghari ang 
Diyos sa pagdating ni Jesus; kaya  nga’t Kanyang itinuro:  "Gayon na 
lamang ang pag-ibig ng Diyos sa sanlibutan, kaya binigay Niya ang 
Kanyang bugtong na Anak, upang ang sumasampalataya sa Kanya ay 
hindi mapahamak, kundi magkaroon ng buhay na walang hanggan" 
(Juan 3:16).  Iniutos naman ni Jesus sa mga alagad sa katapusan ng 
Kanyang misyon:   “Humayo kayo sa buong sanlibutan at ipangaral 
ninyo sa lahat ang Mabuting Balita.  Ang sumampalataya at 
mabautismuhan ay maliligtas” (Marcos 16:15-16).  Isinagawa ito ng 
Kanyang mga alagad; kaya’t mababasa natin sa Unang Sulat ni San 
Juan (1 Jn 1: 1-3):  
 

“Sumusulat kami sa inyo tungkol sa Kanya na sa simula pa’y siya 
na, ang Salitang nagbibigay-buhay.  Narinig namin Siya at nakita, 
napagmasdan at nahipo ng aming mga kamay. Nahayag ang 
Buhay.  Nakita namin Siya  at pinatotohanan sa inyo.  At 
ipinangangaral naming sa inyo ang Buhay na walang hanggan na 
kasama ng Ama at nahayag sa amin…upang makasama namin 
kayo sa pakiki-isa sa Ama at sa Kanyang Anak na si Jesu-Kristo.” 

 
Ang Mabuting Balita ay si Jesu-Kristo at ang buhay na walang 

hanggan na alok ng Diyos Ama sa pamamagitan ng pakikiisa sa Kanya 
sa kapangyarihan ng Espiritu Santo.  “Ebanghelisasyon” ang tawag sa 
pagpapayahag ng Mabuting Balita.  Ito ang dahilan kung bakit itinatag 
ni Kristo ang Simbahan – ang maipagpapatuloy ang Kanyang 



 

mapagligtas na misyon sa daigdig at maitaguyod ang lahat ng tao tungo 
sa Kaharian ng Diyos (EN 14).  Ipinaliwanag ng Santo Papa, Pablo VI,  
 

“Ipinapangaral ang Mabuting Balita tuwing inilalapat ng Simbahan 
ang Katotohanan na kanyang sinasampalatayanan  sa bawat 
larangan ng buhay ng tao upang ito’y mapanibago: “Tingnan mo, 
binabago ko ang lahat ng bagay…” (Pahayag 21:5) Tuwing 
pinagsisikapan niya, sa pamamagitan ng kapangyarihan ng 
Balitang kanyang ipinapahayag, na baguhin ang puso ng bawat 
tao at lahat ng tao, kalakip ng kanilang mga gawain, buong buhay 
at kapaligiran…Hinahangad ng Simbahan na mabago, sa 
pamamagitan ng kapangyarihan ng Mabuting Balita, ang lahat ng 
pamantayan  ng paghatol, umiiral na pagpapahalaga, mga 
pinagkaka-abalahan, mga pamamaraan ng pangangatwiran, mga 
hangarin at pangarap ng tao na ngayon ay salungat sa  Salita ng 
Diyos at sa Kanyang panukala sa kaligtasan ng tao (EN 18-19).  

 
Ang pagtalikod sa kasalanan at ang pagsampalataya sa Mabuting 

Balita ay ang tugon na nararapat sa “Ebanghelisasyon”.  Ayon sa 
Ikalawang Konsilyo Vatikano, “sa pamamagitan ng pananampalataya, 
malayang itinatalaga ng tao ang kanyang buong sarili sa Diyos, 
isinasagawa niya ang buong paghahandog ng kanyang isipan at 
kalooban sa Diyos na nagpapahayag at buong pusong tumatanggap sa 
pahayag na ibinigay ng Diyos (DV 5).  Kung gayon, ang pananampalataya 
ay hindi lamang simpleng personal na pakikipag-ugnayan kay Kristo 
bilang Panginoon at Tagapagligtas at sa pamamagitan Niya, sa Ama at sa 
Espiritu Santo.  Ang pananampalataya ay isang pagpapasya na itinalaga 
ang sarili kay Kristo, ng pagsunod sa Kanya, ng pagalam at pagtanggap 
sa mga katotohanang patuloy Niyang ipinangangaral sa pamamagitan ng 
Kanyang Simbahan (PCP II, 64-65). 
 

Matapos na pagtibayin ng Ikalawang Konsilyo Plenaryo ng 
Pilipinas ang pangarap na mapanibago ang bawat Pilipinong Katoliko, 
ang kanyang pananampalataya ay maging personal na pasya, mulat, 
pansambayanan, may misyon, nagpapaganap, nagmamahal at 
nakabatay sa kultura ang kanyang pananampalataya (PCP II, 73); at ang 
pangarap mapanibago ang Simbahan sa ating bansa upang ito’y maging 
Sambayanan ng mga Alagad at Simbahan ng mga Dukha (PCP II, 155), 
pinagpanibagong “ebanghelisasyon”  ang napagpasyahang Misyon ng 
Simbahan sa Pilipinas:  
 

Pagbabalik-loob ang simula ng Pinagpanibagong 
“Ebanghelisasyon”.     Hangga't   hindi   tinatalikdan   ng  tao ang  
kasalanan at hindi nanunumbalik sa Diyos, hangga’t hindi siya 
sumasailalim sa isang pagbabagong-isip at pagbabagong puso, at 
hangga't hindi siya nagpapasyang sumunod kay Kristo, hindi 



 

mamumunga ang anumang “Ebanghelisasyon”.  Datapwat para sa 
mga taong nakapagbalik-loob na at sumasampalataya, katekesis 
ang siyang kasunod.  Isang Pinagpanibagong Katekesis kung 
gayun, ang unang elemento ng Pinagpanibagong Ebanghe-
lisasyon (PCP II, 156). 

   
 
 
 
 
II.  ANG TATLONG YUGTO NG “EBANGHELISASYON” AT ANG MGA 
PILIPINONG KATOLIKO 
 

Sa kamalayan ng Simbahan, may tatlong natatanging yugto ang 
daloy ng Ebanghelisasyon: 

 
1)  Pagpapahayag ng “Kerygma” o Mabuting Balita ni Jesu-Kristo 

(“kerygmatic or missionary proclamation”) sa mga hindi 
pa sumasampalataya o sa mga binyagan na nagwawalang-
bahala sa kanilang pananampalataya; 

 
2) Panimulang Katekesis (“initiatory or pre-Sacramental 

catechesis”) sa mga sumampalatayang naghahandang 
tumanggap ng mga sakramento ng pag-anib sa Sambayanan; 
at 

 
3)  Patuloy na paghubog sa pananampalataya (“continuing or 

pastoral catechesis”) sa mga Mananampalataya upang 
lalong maging ganap ang kanilang buhay-Kristiyano sa loob 
ng Sambayanan (GDC, 60-72).   

 
 Katekesis naman ang tawag sa ikalawa at ikatlong yugto ng 
“Ebanghelisasyon”.  Ang katekesis ay para sa mga sumasampalatayang 
tumalikod na sa kanilang mga kasalanan at nagpasyang sumunod kay 
Kristo.  Karamihan sa mga Pilipinong Katoliko ay sanggol pa lang nang 
bininyagan.  Malaki ang posibilidad na hindi sila naturuan ng katesismo 
ng kanilang mga magulang, ninong at ninang. Ang kanilang 
pananampalataya ay bahagi lamang ng mga kaugalian at kaalamang 
minana bilang mga Pilipino. Batay sa pagsusuring ginawa ng lkalawang 
Konsilyo Plenaryo ng Pilipinas, ang pananampalataya ng karamihan sa 
ating mga kababayan ngayon ay nakatuon sa pagsasagawa ng mga 
“ritwal” ng kinagawiang pagpapakabanal at hindi sa Salita ng Diyos, sa 
mga aral-pananampalataya, sa pagdiriwang ng mga Sakramento 
(maliban sa mga sakramento ng binyag at kasal), sa Sambayanan o sa 
pagsisikap na gawin itong tanda ng Paghahari ng Diyos sa daigdig.   
 



 

 Masasabi nating angkop din sa mga Pilipinong Katoliko ang puna 
ng Santo Papa Juan Pablo II sa antas ng pananampalataya ng maraming 
Katoliko sa buong mundo: 
 

“Hindi pa ipinapahayag ang Kerygma sa marami sa mga binyagan. 
Matapos mabinyagan noong sila ay sanggol pa lamang, marami sa  
mga batang nagkakatekesis ngayon sa mga parokya, walang 
anumang tinanggap na malalim na paghubog sa pananampalataya 
at walang hayagang matalik na kaugnayan kay Jesu-Kristo; ang 
tanging dala-dala nila ay ang kakayahang sumampalataya na 
bunga ng binyag at ang pananahan sa kanila ng Espiritu 
Santo…Marami naman sa mga binyagang kabataan na tumanggap 
ng maayos na katekesis at ng mga sakramento ay nag-aatubili pa 
ring italaga ang buo nilang buhay kay Jesu-Krisito…Gayundin, 
hindi pa rin ligtas ang mga Katolikong may gulang na sa tukso na 
pagdudahan at talikdan ang kanilang pananampalataya sa gitna 
ng mundong walang Diyos o dahil sa panghihikayat ng mga ibang 
sekta… Kaya nga’t, kadalasan, dapat ding isaalang-alang ng 
katekesis,  hindi lamang ang pagtuturo at pagpapalago ng 
pananampalatya, kundi kabilang na rin ang pag-pukaw nito, ang 
pagbubukas ng puso, ang pagbabagong-buhay, at ang 
paghahanda ng mga dating bininyagan na sa  pagtatalaga ng 
kanilang buong sarili kay Jesu-Kristo. (CT, 19)     

  
 Ang lubhang pagka-salat sa kaalaman at kakapusan sa paghubog 
sa pananampalataya ang dahilan ng ganitong kakulangan sa buhay-
pananampalataya ng higit na nakararaming Pilipino na hindi aktibong 
nakikibahagi sa buhay ng Simbahan (PCP II, 13).  Ang bunga nitong 
kawalan ng pagpasya na magbagong-puso, sumampalataya at sumunod 
kay Jesu-Kristo na inaasahang tugon sa Pagpapahayag ng Kerygma, 
marahil, ang pinakadahilan sa malungkot na katotohanang hinaharap 
ng Simbahan sa Pilipinas. Matapos ang humigit kumulang na 500 taon 
ng ating pananampalataya, nananatili pa rin ang magkahalong dilim at 
liwanag sa buhay natin bilang sambayanan. Salamat sa pagpapakasakit 
at katapatan ng mga misyonerong pari, ng mga katuwang nilang 
Pilipinong pari at layko, naitanim ang Kristiyanong pananampalataya sa 
ating bansa. Lininang tayong maging isang bayan, “pueblo amante de 
Maria.” Hindi natin iwinaksi ang Krus kahit sa panahon na 
naghimagsik tayo laban sa mga Kastila. Pinapatunayan lamang ng ating 
mga “ritwal”, mga “debosyon” at ng mga iba’t ibang pagdiriwang na tunay 
ngang isinapuso ng mga Pilipino ang pananampalataya.  Gayunpaman, 
hindi tayo dapat maging bulag sa mga pagkukulang sa ating buhay-
pananampalataya. Napakalayo pa ang tatahaking landas ukol sa 
pagkakaroon ng tunay na kapayapaan, katarungan, pagpapatawad at 
pagkakaisa. Nananatiling hiwalay ang pananampalataya ng marami sa 
araw-araw na pamumuhay.  Laganap ang kahirapan, ang problema sa 



 

kalikasan, ang kawalan ng tiwala sa mga namumuno at mga 
“institusyon,” ng pamahalaan, ang kriminalidad at ang pandaraya sa 
iba't ibang larangan ng buhay sa lipunan - ang mga ito ay dapat 
naiwasto ng pagtanggap sa Mabuting Balita.  Ito rin marahil ang dahilan 
kung bakit nakakulong ang buhay-pananampalataya ng maraming 
Pilipino sa mga “ritwal” ng kinagawiang pagpapakabanal at sa mga 
pagsamba sa “imahen” na pinupunasan, dinadamitan, pinapabanguhan, 
isinasayaw o sinasayawan. Ito rin ang dahilan kung bakit higit tayong 
natatakot sa mga pamahiin na nagsasabing huwag maglibing kung araw 
ng Lunes at huwag magpakasal ng “sukob-sa-taon” kaysa sa Diyos na 
nagsabi, “anumang ang ginawa ninyo sa pinaka-aba sa inyong kapatid, 
sa Akin ninyo ginawa” (PCP II, 10-15 at “Message of the Council to the 
People of God in the Philippines”)   
 

Kawalan din ng personal na pagpasyang tumalikod sa kasalanan 
at mababaw na pagsasabuhay ng pananampalataya ang dahilan kung 
bakit, ayon sa Ikalawang Konsilyo Plenaryo ng Pilipinas, pagbabagong-
puso at pagpasyang sumunod kay Kristo ang pangunahing layunin ng 
pinagpanibagong “ebanghelisasyon” at ang pangunahing 
pangangailangan para mabungang maisagawa ang pinagpanibagong 
“katekesis” (PCP II, 156).  Ito ang dahilan kung bakit ang nakikitang 
pinakahamon sa Simbahan sa Pilipinas ay ang pagsikapan gawing 
Alagad ang bawat mananampalataya at gawing Sambayanan ng mga 
Alagad at Sambayanan ng mga Dukha ang lahat ng mga 
sumasampalataya.  Pinagpanibagong “ebanghelisasyon” at 
“katekesis” ang misyon ng Simbahan sa Pilipinas. 
 
III.  PAGPAPAHAYAG NG KUWENTO NI JESUS 
 

“Papaano bang aanyayahang sumampalataya kay Jesu-Kristo ang 
mga binyagan na para sa kanila hindi na Balita at hindi na rin Mabuti 
ang mga Doktrinang itinuturo ng Simbahan?” Naniniwala ang Ikalawang 
Konsilyo Plenaryo ng Pilipinas na “kailangan nating isalaysay muli ang 
kuwento ni Jesus sa ating sarili, nang sa gayon, higit na maging 
kapani-paniwala, higit na maging makapangyarihan, ang ating 
pagkukuwento sa iba tungkol sa  Kanya” (PCP II, 36).  Kailangan natin 
titigang muli ang mukha ni Jesu-Kristo at pagnilay-nilayan ang Kanyang 
puso upang Siya ay makilala, mahalin at masundan.  Samakatuwid, ang 
katauhan (person) ni Jesu-Kristo ang unang ipapakilala at hindi ang 
mga iba’t ibang turo tungkol sa Kanya.  “Papaano?”  Sa pamamagitan ng 
kuwento ng buhay ni Jesus, “isang propetang makapangyarihan sa gawa 
at salita, maging sa harapan ng Diyos at ng mga tao…nahatulang 
mamatay at ipinako sa krus” (Lucas 24:20) ngunit sa kanyang muling 
pagkabuhay, tunay Siyang maaasahan na magpapalaya sa atin sa 
kahirapan, kasalanan, kawalan ng kahulugan o patutunguhan sa 
buhay, kamatayan at lahat ng umaalipin sa tao.  Siya ang Daan sa taong 



 

naliligaw ng landas; Siya ang Katotohanan sa taong naghahanap ng 
mapapanaligan at Siya ang Buhay sa taong napapaligiran ng mga 
galamay ng kamatayan (Juan 14:6). 
 

Ang muling pagpapahayag ng Kuwento ni Jesus sa ating sarili ang 
unang yugto ng pinagpanibagong “ebanghelisasyon.”  Kailangan 
nating matuklasan ang kahulugan ng Kuwento ni Jesus sa ating buhay 
tulad ng nangyari sa labindalawang alagad.  Ito ay nagsisimula sa 
kuwento ng pag-ibig at habag ng Ama, pag-ibig na ibinunyag sa 
pamamagitan ng Anak na namatay at muling nabuhay, pag-ibig na 
ipinagkaloob sa atin sa kapangyarihan ng Espiritu Santo.  Sa isang 
pananaw, ang Kuwento ng mga Kristiyano ay isang bagong 
“Ebanghelyong nagmumula” sa pagkilala sa Diyos bilang, “Dives in 
Misericordia,” at “isang Amang tumatakbo para salubungin ang   
nagbababalik-loob Niyang anak (Lucas 15:11-32).  Ito ang Salitang inibig 
ni Pedro at kanyang nasambit, “Panginoon, kanino pa kami pupunta?  
Nasa inyo ang mga salitang nagbibigay ng buhay na walang hanggan” 
(Juan 6:68).  Ito ang Magandang Balitang tumalab sa buong pagkatao ni 
Pablo at kanyang naipahayag, “namatay na akong kasama ni Kristo sa 
Krus at kung ako ma’y buhay hindi na ako ang nabubuhay kundi si 
Kristo ang nabubuhay sa akin” (Galacia 2:19-20).  Ito ang Kuwento ng 
Pag-ibig na kailangan magkapuwang, matanim at tumubo sa ating puso.  
Ito ang Kuwento ng Pag-big na hihilom sa ating mga sugat, bubusog sa 
ating iba’t ibang kagutuman at magpapabago sa ating makasalanang 
buhay.  Ito ang Kuwento ng Pag-ibig na magpapaningas sa alab ng puso 
na mananatiling buhay sa ating dibdib sa kapangyarihan ng Espiritu 
Santo. Ito ang Kuwento ng Pag-ibig na kailangan muling 
magkakatawang-tao sa ating sariling buhay “sapagkat ang kasalukuyang 
mundo ay nakikinig lamang sa mga tagapagturo kung sila ay mga buhay 
na saksi” (EN 76). 
 
IV.  PANIMULANG KATEKESIS (“Pre-Sacramental”) 
 

“Paano bang pinatitingkad at pinapanatiling maalab ang bagong 
buhay na ating tinanggap sa pamamagitan ng pakiki-isa kay Kristo at sa 
kapangyarihan ng Espiritu Santo?” Walang iba kundi sa ating ganap, 
mulat at aktibong pakikilahok sa mga Banal na Pagdiriwang ng Pag-
iibigan natin ng Diyos: ang mga Sakramento.  Ngunit, sa totoo lang, 
marami ang hindi nadarama ang sigla at hindi nararanasan ang 
kapangyarihang nakatago sa likod ng mga simbolo ng Liturhiya.  Kaya 
nga’t, kailangan mabawi ang kanilang pagsamba mula sa mga nakaka-
inip at walang kabuhay-buhay na pagdiriwang ng mga tila tau-tauhang 
sumasamba na hindi alam ang kanilang ginagawa.  Kailangan bigyang 
buhay ng espiritu ng panalangin at bigyang kahulugan ng liwanag ng 
“katekesis” ang iba’t-ibang pagsamba nating mga Katoliko. Itinuturo ng 
Ikalawang Konsilyo Plenaryo ng Pilipinas na “walang sakramento ang 



 

dapat ipagdiwang ng walang sapat na pagpapaliwanag sa mga kalahok 
tungkol sa kahulugan ng sakramentong kanilang tatanggapin.  Ang 
“katekesis” ay lubhang kailangan sa mga sakramento ng binyag, kumpil 
at kasal” (PCP II, 178).  Dahil, “kung walang “katekesis” ang pagsamba, 
mauuwi lamang sa mistulang “ritwal” o palabas ang mga ito na walang 
kabuluhan at maituturing mga pamahiin o ‘di kaya’y gawain ng isang 
salamangkero” (PCP II, 183). 
 
 
V.  “KATEKESIS” (PATULOY NA PAGHUBOG SA PANANAMPALATAYA) 
 
1.  Pangunahing Tandis  
 

Ang nananatiling pangunahing tandis maging ng Inang Simbahan 
at ng Simbahan dito sa Pilipinas ay “katekesis.”  Ayon sa 1977 Sinodo ng 
mga Obispo, “Walang dudang kailangan maging pangunahing tandis ng 
Simbahan ang katekesis.”  Wika naman ng   Ikalawang Konsilyo 
Plenaryo ng Pilipinas, “Ang pinakasaligang larangan ng pagpapanibago 
at ang dapat maging pangunahing tandis ay katekesis” (PCP II, 183) 
sapagkat “ang pinaka-ugat na suliranin ng Simbahan sa Pilipinas ay 
suliranin ng katekesis (NCDP, p.64); at kung walang “katekesis,” ang 
panlipunang apostolado ay magiging pagkilos na walang patutunguhan 
at ang pagsamba natin ay mistulang “ritwal” na walang diwa.  Sampung 
taon matapos ipagdiwang ang Ikalawang Konsilyo Plenaryo ng Pilipinas, 
napagpasyahang muli ng Simbahan sa Pilipinas na ang kanyang 
pinakaunang tandis ay Ganap na Paghubog sa Pananampalataya 
sapagkat “sa pusod ng pagpapanibago ng buhay-pananampalataya ay 
paghubog” (Message of the National Pastoral Consultation on 
Church Renewal). 
 
2.  Layunin ng “Katekesis” 
 

Sa “katekesis” na gawain at pananagutan ng buong sambayanan, 
ayon sa Santo Papa, Juan Pablo II, ang Salita ng Diyos ay patuloy na 
pinapahayag sa buhay at mabisang pamamaraan upang higit na 
makilala ang Katauhan (“person”) at Misyon ni Jesus-Kristo.  Ito ay 
binubuo ng maayos at “sistematikong” paghubog sa pananampalataya 
kalakip ng patuloy na pag-unlad sa pagsasabuhay nitong 
pananampalataya.  Sa pamamagitan ng “katekesis,” ibinabahagi ng 
Inang Simbahan ang pananampalatayang kanyang tinanggap, 
nauunawaan, ipinagdiriwang, isinasabuhay at ipinapahayag sa mga bata 
at kabataan, may sapat na gulang at matatandang binyagan upang 
masigla, mulat at ganap nila itong maisabuhay (CT, 18; GDC 105).  Kung 
gayon, ang layunin ng “katekesis” ay patuloy na pag-unlad sa 
kamalayang-pananampalataya at paglago sa buhay-pananampalataya 
(CT 19-20). 



 

 
 Ang paghubog sa pananampalataya o “katekesis” ay may limang 
 tukoy na   layunin:  
  

- Maayos at sistematikong maipaliwanag ang mga Katolikong 
Katuruan  na naka-sentro kay Jesu-Kristo at nakasalig sa 
Banal na Kasulatan, “Tradisyon” at “Magisterium” ng  Inang 
Simbahan. 

 
- Ganap na mahubog ang budhi at maipaliwanag ang larawan 

ng taong kamukha ng Diyos (vision of being totally 
human), mga pagpapahalaga (“values”), mga nakagawiang 
ugali at pagkilos (habits and attitudes) at  mga 
pamantayan (norms) ng Katolikong moralidad upang ang 
binyagang tinuturuan ay makapaglakbay kasama ni Jesu-
Kristo sa Kanyang Landas ng Pagpapakabanal. 

 
- Maituro ang mga pamamaraan ng pananalangin at 

masiglang pakikilahok sa Liturhiya ng Simbahan dahil ang 
pakikipagtagpo kay Jesu-Kristong muling nabuhay ang 
siyang  pinakamabisang paraan para maging matatag ang 
pagtatalaga ng sarili ng isang Katoliko kay Jesu-Kristo.  

 
- Mapaunlad ang diwa ng pakikiisa at tapat na paglilingkod sa 

Kristiyanong Sambayanan bilang aktibong kaanib nito. 
 
- Maitanim sa kalooban ng mga tinuturuan ang mga 

Kristiyanong Pagpapahalaga at kaugalian ayon sa Banal na 
Kasulatan at masanay sila sa pagkilatis at pag-unawa sa 
mga nangyayari sa araw-araw na buhay ayon sa liwanag ng 
Pananampalataya upang sila’y maging Buhay na Saksi ni 
Jesu-Kristo sa mundong kanilang ginagalawan.  

 
3. “Katekesis” sa Bawat Yugto ng Buhay  
 

Ang “katekesis” ay isang banal na tungkuling nagmumula sa utos 
ng Panginoon, “Gawin ninyong alagad Ko ang lahat ng mga bansa at 
turuang sumunod sa lahat ng ipinag-utos Ko” (Mateo 28, 19-20).  Kung 
gayon, ang bawat Kristiyano ay “katekista” - tagapagturo at tagapagdala 
na Mabuting Balita.  Kasabay nito, isang hindi maikakait na karapatan 
ng bawat binyagan ang tumanggap ng paghubog sa pananampalataya 
(GDC 167).  Kaya, sa kabilang dako, nangangailangan ng habambuhay 
na “katekesis” ang bawat Katoliko hindi lamang dahil patuloy na 
nagbabago ang buhay niya at ang mundong kanyang kinalalagyan; 
bagkus “minumulat sa atin ng karanasan na mayroon lamang banayad 
na pagtanggap sa Mabuting Balita – binubuo ng lumalalim na pang-



 

unawa sa Kristiyanong katuruan, sumisiglang pakikilahok sa 
Kristiyanong pagdiriwang at humihigpit na pagkapit sa Kristiyanong 
pamumuhay (GDC 165).    

 
Ang mabisang “katekesis” ay nakasalalay sa pag-aangkop nito sa 

nagbabagong kalalagayan at pangangailangan ng mga Katoliko sa iba’t-
ibang yugto ng kanilang buhay.  Ang pagpapakilala sa Amang 
mapagmahal, kay Jesu-Kristong kanilang kapatid at sa 
makapangyarihang Espiritu Santong nananahan sa kanilang puso ang 
layuning ng Pambatang Katekesis.  Inaakay din ng mga katekista ang 
mga bata tungo sa mabuting pakikipagkaibigan, taimtim na 
pananalangin at masayang pagkikilahok sa mga pansambayanang 
pagdiriwang, lalo na ang Banal na Eukaristiya.   

 
Ang Pangkabataang Katekesis naman ay binubuo ng mga 

sumusunod na natatanging layunin: ipahayag ang Mabuting Balita at 
ang tugon nito sa mga katunungan ng mga kabataan tungkol sa mga 
hiwaga ng buhay; maghanap ng mga pagkakataong maglingkod; 
itaguyod ang sama-samang pagsamba; at tungo sa paglikha ng 
natatanging sambayanan ng mga kabataan.   

 
Hangarin naman ng Katekesis para sa mga may Gulang na o 

Magulang ang ganap na pagkakabuklod ng Kristiyanong 
pananampalataya sa kanilang araw-araw na buhay sa tahanan, 
sambayanan at lipunan. Makakamit ito sa pamamagitan ng: pagpapa-
unlad ng bagong buhay kay Kristo sa tulong ng mga sakramento at 
ibang banal na pagsasanay; sama-samang pagsusuri sa kahulugan ng 
mga nangyayari sa kapaligiran sa liwanag ng pananampalataya; 
pagpapaliwanag sa iba’t ibang paksang mainit na pinag-uusapan na may 
kinalaman sa moralidad, relihiyon, pulitika, atbp.; pagpapalalim sa mga 
katwiran na saligan ng pananampalatayata sa kasalukuyang panahon; 
paghimok tungo sa higit na kahanga-hangang pagpapatotoo sa 
pananampalataya at pakikibahagi sa misyon ng simbahan.   

 
Kailangan namang isa-alang-alang ng Pangmatandang Katekesis 

ang kanilang malawak na karanasan at ang mga natatanging pagsubok 
hatid ng katandaan.  Pag-asa, pasasalamat at pangarap na nakaugat sa 
katiyakan ng pakikipagtagpo sa Diyos ng Pag-ibig ay nararapat lamang 
nilalaman ng katekesis para sa mga kapatid nating malapit nang 
humapon sa kandungan ng Ama (CBCP, Revised Draft of NCDP).  
 
4. Saan Ginaganap at Sino ang Gumaganap ng “Katekesis” 
 

Dahil ang pamilya ang pinakasaligang bahagi ng Simbahan at ng 
lipunan, nararapat lamang na dito unang ibinabahagi ang Mabuting 
Balita.  Ang pinaka-unang katekista sa buhay ng bawat Katoliko ay ang 



 

kanyang mga magulang.  Sa pamamagitan ng kanilang halimbawa at uri 
ng pamumuhay, itinatanim ng mga magulang sa kanilang mga anak ang 
pagkilala sa Diyos, ang pagtawag sa Kanya, ang kamalayan sa mabuti at 
masama, at ang pagpapakita ng pag-ibig (GDC 255).  Kaya nga’t pinili ng 
Simbahan ang pamilya bilang tampulan ng “ebanghelisasyon” upang ang 
pamilya mismo ang magsilbing tagapaghubog sa buhay-
pananampalataya ng kanyang mga miyembro (Message of the National 
Pastoral Consultation on Church Renewal).  Pinapangunahan, 
pinapatnubayan at pinapayaman ng katekesis sa pamilya ang lahat ng 
uri ng “katekesis” (GDC 226).  Gayunpaman, marami sa mga Pilipinong 
pamilya ay wala pang kakayahang itaguyod ang maayos at 
“sistematikong” katekesis para sa kanilang mga anak.  Kailangan 
punuan ng mga parokya at mga Katolikong paaralan ang kakulangan ng 
mga magulang na kadalasan ay nangangailangan din ng “katekesis.” 

 
Ang “sistematikong” Pambata at Pangkabataang “katekesis” ay 

isinasagawa sa mga paaralan, maging pampubliko man o “pribado,” sa 
pamamagitan ng mga katekistang sugo ng parokya. Yayamang dito sa 
Pilipinas, ang pinakamahalagang tagahubog ng sambayanan at 
tagabalangkas ng mga gawain sa parokya ay ang kura paroko, 
nakasalalay sa kanya ang pagsulong ng “katekesis” sa kanyang parokya.  
Gayunpaman, nasa kamay ng mga katekista ang pagpapatupad ng mga 
programang pang-“katekesis” maging sa parokya o sa mga paaralan.  
Sila ang pinakamatapat at masipag na mga lingkod ng Panginoon at ng 
Sambayaman.  Bagamat natutugunan na kahit paano ang mga 
pangangailangan nilang nakita ng Ikalawang Konsilyo Plenaryo ng 
Pilipinas, dapat pa ring palakasin ang mga programang paghuhubog na 
magpapasidhi ang kanilang ka-alaban sa apostolado, 
makapagpapadalisay sa kanilang mga layunin, makapagpapalawak ng 
kanilang kaalaman at makapagpapahusay ng kanilang kasanayan na 
magturo (PCP II, 648).  Ang mabisang paghubog sa mga katekista ay 
makapagbibigay sa Bayan ng Diyos ng mga katekistang higit na 
magtuturo sa pamamagitan ng kanilang magandang halimbawa kaysa 
ng kanilang itinuturo. 

 
Ang mga Katolikong paaralan ay isa sa mga pinakakailangan at 

pinakamabisang paraan ng “ebanghelisasyon.”  Totoong sa mga 
paaralang ito maaaring makamit ng mga mag-aaral ang ganap na 
pananaw hinggil sa kanilang buhay na nakasandig sa katauhan ni 
Jesukristo. Nakapagbibigay ang mga “institusyong” ito ng 
“sistematikong” pagkaunawa sa ugnayan ng buhay at pananampalataya; 
gayundin, ng “sistematikong” pagninilay-nilay sa mga karanasan sa 
buhay sa loob ng kanilang mga pamilya, tahanan at sambayanan sa 
liwanag ng Salita ng Diyos (PCP II, 626).  Yayamang ang buhay-
Kristiyano ay pamumuhay sa piling ng sambayanan, kailangan 
maranasan ng mga kaanib sa mga Katolikong paaralan ang ganitong 



 

buhay sa kanilang “institusyon” at nararapat na imulat sila sa 
kahalagahan ng kanilang pakikisangkot sa buhay ng parokyang 
kinabibilangan.  

 
Gayunpaman, nagiging isang palaisipan kung bakit tila hindi 

ganap na nabubuo at nananatili sa kamulatan at kalooban ng mga 
nagsipagtapos sa mga paaralang ito ang nararapat na pagpapahalagang 
Kristiyano sa paraang nakapagpapatingkad ng kanilang Kristiyanong 
pamumuhay sa kani-kanilang piniling larangan ng buhay. Tila hindi 
ganap na nahubog ang kanilang pagkatao sa pananagutang may bahagi 
sila sa pagbubuo ng isang mas maayos na mundo at sa pagpapanibago 
ng nakalulungkot na kalalagayang pangkabuhayan at pampulitika ng 
bansa.  Nararapat na gumawa ng mga kaukulang pagsusuri upang 
matiyak ang mga nagiging kakulangan ng ating mga Katolikong paaralan 
sa gawain ng pinagpanibagong “ebanghelisasyon” at “katekesis.” 
Hinihingi nito ang matapat na pagsusuri ng kalooban sa bahagi ng mga 
namamahala sa mga paaralan, mga gurong tagapagturo, mga magulang 
at mga mag-aaral.  Ito ay upang makita nang malinaw at matugunan 
nang lubusan kung papaano pang magiging tunay sa adhikain ang ating 
mga Katolikong paaralan na maghubog sa kaisipan at kalooban ng mga 
mag-aaral bilang mga Kristiyanong tumanggap at tagapaghatid ng 
Mabuting Balita ni Kristo, ang puno't dulong layunin ng 
Pinagpanibagong “Katekesis.” 
 
II. KALALAGAYAN AT PAGNINILAY SA PANANAMPALATAYA  
 

Ang programang pang-“Katekesis” ng diyosesis ay hindi sapat sa 
maraming antas: sa pamilya kung saan ang mga magulang, ay kabilang 
sa pagtuturo ng kagandahang-asal at takot sa Diyos sa kanilang mga 
anak, ay hindi nakakapagkatesismo katulad ng inaasahan ng Simbahan; 
sa mga kabataang hindi naaakit ng mga turong pang-relihiyon; sa mga 
taong may sapat na gulang na kinakailangang palagiang pinaalalahanan 
at pinananariwa ang kaalaman sa pananampalataya. 

 
Wala ring matibay na balangkas at sapat na kagamitan para sa 

katesismo.  Kulang na kulang ang mga katekista; ang “sweldo,” sa 
bihirang pagkakataon na mayroon, ay napakaliit para maakit ang mga 
“propesyonal,” samantala, wala ring sapat na “promosyon” para sa mga 
"volunteers".  Ang mga katekista ay hindi nabibigyan ng sapat na 
pagsasanay sa kanilang mga kakayahang-pang-katesismo. Marami sa 
katekista ang tumatanda na, habang ang iba naman ay hindi 
“siniseryoso” ang kanilang misyon at “bokasyon” bilang mga katekista. 
Ang mga programang pang-katesismo ay hindi lubusang 
naisasakatuparan dahil sa kakulangan sa pondo.  Ang mga gamit pang-
katesismo sa ibinibigay ng mga parokya ay luma na o minsan ay wala 
talaga. Sa kabila nito, ang katapatan at sipag ng maraming katekista ay 



 

yaman ng ating diyosesis na kailangan nating kilalanin. Hindi rin naman 
kaila sa atin na ang mga katekista ay nagiging tagapagtaguyod din ng 
bokasyon sa pagpapari at pagmamadre dito sa ating Diyosesis. 

 
Ang programang pang-katesismo ng maraming parokya ay umiikot 

lamang sa taunang paghahanda sa mga batang mangungumpisal, 
magkokomunyon sa unang pagkakataon at makukumpilan; at sa ilang 
oras na “Pre-cana Seminar” para sa mga ikakasal.  Ang mga parokya ay 
hindi nakakapagbigay ng mga katesismong-pagtuturo, tungkol sa 
panalangin, Misa, mga Sakramento, Kristiyanong pag-uugali at 
pananagutan sa sambayanan,  sa mga magulang na dapat sana ay 
gumagabay sa kanilang mga anak para sa makahulugang pagtanggap ng 
mga sakramento. 

 
Dahil sa matinding kakulangan ng mga programang pang-

katesismo dito sa Diyosesis, ang nananatiling tagahubog ng buhay-
pananampalataya ng mga pangkaraniwang Katoliko ay ang mga 
kinagawiang pagpapakabanal at kinagisnang kaisipan at kaugalian.  
Kailanman, hindi ito sapat sa paghubog ng mga binyagan; kaya nga’t, 
napakadaling magpabaya sa pagtupad ng kanilang pananagutan bilang 
mga Katoliko dahil lamang sa walang kwentang "entertainments" o 
paglilibang, sobrang pagta-trabaho, walang tigil na pagne-negosyo at 
walang sawang pagkahilig sa mga pagliliwaliw. 

 
Gayunpaman, patuloy na kumikilos ang Banal na Espiritu.  

Maraming mga Katoliko ang nagnanais na palagiang maturuan tungkol 
sa pananampalataya at nagsusumikap na isabuhay ang kanilang 
pananampalataya sa pamamagitan ng pagdarasal, palagiang pagsisimba 
at paggawa ng kabutihan.  Nakakalubag ng kalooban na nakikita ito sa 
mga kabataan na tapat na naghahanap ng kahulugan ng bubay.  May 
mga kusang nagbibigay ng kanilang panahon at kakayanan sa 
paglilingkod sa Simbahan para sa katesismo.  Ang mga tapat na 
katekista ay patuloy na nagtuturo sa mga bata. Ang ating mga pari ay 
matiyagang nagsisikap na maipakilala sa Kristo sa kanilang mga 
pangangaral at pamumuhay. 
 
 Katulad ng ibang Pilipinong Katoliko, ang mga Katoliko dito sa 
Bataan ay nabinyagan, nakumpilan at ikinasal sa Simbahan ngunit 
kulang na kulang ang paghahanda nila para sa makabuluhang 
pagtanggap ng mga sakramento at ang patuloy na paghubog para 
lumago sila sa buhay-Kristiyano na kaloob ng mga sakramento.  
Hinahangad pa rin ng iba na tanggapin ang Huling Ritu, gayunpaman, 
ito ay ipinagpapaliban hanggang sa dumating na ang mga huling sandali 
ng buhay.  May katotohanan ang puna: “the average Filipino Catholic 
is ‘sacramentalized’ but never adequately evangelized nor 
catechized.” 



 

 
 Ang Diyosesis ng Bataan ay nasa lasndas tungo sa paglago at 
pagpapanibago ng katekesis.  Nagsimula na ang kanyang pagsisikap 
gawing “organisado,” aktibo at “sistematiko” ang kanyang programang 
pang-katesismo upang maabot ang lahat ng mga mananampalataya.  
Nararapat lamang suportahan ng mga parokyano ang kani-kanilang 
parokya sa mga gawaing pang-katesismo sa pamamagitan ng pagtugon 
sa panawagan maging Katekista o bukas-palad na pagbabahagi ng 
yaman para sa iba’t ibang pangangailangan ng programa.  Panahon na 
rin para magsikap ang mga magulang na gawing Simbahang-
Pantahanan ang kanilang tahanan at magsilbing unang Katekista sa 
kanilang mga anak. Kung mapupukaw lamang ang kamalayan ng mga 
magulang sa katapatan sa tunay na paglilingkod at pagmamahal, ang 
pamilya bilang maliliit na bahagi ng simbahan ay malaki ang magagawa 
sa pangkalahatang panawagan ng pinagpanibagong “ebanghelisasyon.” 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

HUWARAN NG KABAYANIHAN AT KABANALAN 
 

Parang isang hibla na nag-uugnay sa ating walong tandis para sa 
pagpapanibago ng Bataan ay ang banal na halimbawa ng Mahal na 
Birheng Maria at ang kanyang kabiyak ng pusong si San Jose. Sina 
Maria at Jose ng Nazareth ang pangunahing batayan ng kabayanihan at 
kabanalan na dapat nating sundan. 
 

Ang tunay na panalangin ay pakikipagniig sa Diyos na alam 
nating humirang sa atin upang kanyang maging templong tahanan dito 
sa lupa. Si Maria ay huwaran ng tunay na pakikipagtagpo sa Diyos sa 
katahimikan ng panalangin.Ang pagbabalita ng anghel tungkol sa 
pagkakatawang tao ng Diyos (tgn Lk 1:26-38) ay isang magandang 
halimbawa ng pakikipag-usap sa Diyos. May pusong tapat, 
mapagpakumbaba at bukas sa anumang kalooban ng Diyos—ito si 
Maria, huwaran ng panalangin. “Iningatan naman ng kanyang ina ang 
lahat ng ito sa kanyang puso (Lk 2:51). Ang buhay panalangin ay hindi 
lamang pakikipag-usap at pakikinig sa Diyos. Kailangan nating 
namnamin at pagnilayan ang bawat salitang mula sa Diyos. 
 

Si Jose naman sa kanyang panaginip ay nakipagniig sa anghel na 
tagapaghatid ng Kanyang salita. “Binalak ni Jose na hiwalayan ng lihim 
ang kanyang asawa. Matuwid nga siya at ayaw niya itong 
mapahiya.Habang iniisip-isip niya ito, napakita sa kanya sa panaginip 
ang anghel ng Panginoon” (Mt.1:19-20) Hindi mauunawaan ni Jose ang 
pahatid ng anghel kung hindi siya sanay na makipagtagpo sa Panginoon. 
Dagdag sa pagiging matuwid, si  Jose ay lalaking tahimik. Walang 
pangungusap na naitala sa Ebanghelyo na sinabi ni Jose. Sa 
katahimikan ng puso, nagsasalita ang Diyos.   Kung mula kina Maria at 
Jose at matutunan natin ang mapagmahal na pananahimik upang 
mapakinggan ang Diyos, malaking pag-unlad na ang magagawa natin sa 
ating buhay sa kabayanihan at kabanalan.  
 

Tungkol naman sa Eukaristiya, sina Maria at Jose muli ang 
liwanag na ating tanglaw. Naroon kaya sa Huling Hapunan si Maria 
noong binigkas ni Jesus ang mga salitang “Ito ang aking Katawan.. Ito 



 

ang aking Dugo?” Tahimik ang Ebanghelyo tungkol dito. Sa aking puso 
ay tiyak ko na naroon si Maria sa Huling Hapunan. Kanino ba nagmula 
ang katawang tao ni Jesus? Kanino ba nagmula ang dugong 
nananalaytay sa ugat ng Taong- Diyos na si Jesus? Ang katawan at dugo 
ni Jesus ay mula sa katawan at dugo ni Maria. Sa paanan ng krus, may 
sinabi kaya si Maria habang tinitingala niya ang duguang katawan ng 
kanyang mahal na Anak? Muli, tahimik ang Ebanghelyo tungkol dito. Sa 
wari ko ay nagsalita rin si Maria sa paanan ng krus at buong pighating 
sinabi “Ito ay galing sa aking katawan…Ang dugong ito ay galing sa 
aking dugo…Inihahandog ko para sa kaligtasan ng mundo!”. Hindi natin 
maaaring ialay ang Katawan at Dugo ni Jesus nang hindi inaalala ang 
sinapupunang pinagmulan ng Katawan at Dugong ito. 
 

Ang Eukaristiya ay pag-alaala upang dalhin sa kasalukuyan ang 
inialay sa kalbaryo. Sa pamamagitan ng alaala ng Eukaristiya, ang 
Presensiya ng Panginoon ay napapasaatin. Ang pangangalaga at 
pagkilala sa Tunay na Presensiya ng Panginoon ay tungkulin nating 
lahat. Sino ba ang nag-alaga kay Jesus, Emmanuel, ang Diyos na 
sumasaatin? Sino ba ang matiyagang nag-antabay sa sanggol sa 
sabsaban? Sino ba ang naghintay ng takdang panahon upang ang 
Presensiyang iyon ay maganap sa mundo? Sino ba ang buong pagggiliw 
na nagbantay hanggang ang Salita ay nagkatawang tao? Si Jose, lalaking 
matuwid. Si San Jose ay larawan ng tunay na pag-aantabay sa 
Presensiya ni Jesus sa mundo. 
 

Ang misyon ni Jesus ay misyon ng paghihilom. Naparito siya 
upang pagalingin ang mga sugatan at dalhin ang kapatawaran ng 
Amang mapagmahal. Pangunahin si Maria sa mga pinagaling ng 
mapanligtas na misyon ni Jesus. Katuruan ng Simbahan na si Maria ay 
ipinaglihing walang bahid kasalanan. Ang biyayang ito ay ipinagkaloob 
ng Diyos sa babaeng magiging Ina ng Kanyang bugtong na Anak. 
Iniligtas si Maria sa kasalanang mana sa unang magulang, hindi dahil 
sa siya ay karapat-dapat kundi dahil lubhang magandang loob ang 
Diyos. Pinagaling si Maria simula’s simula pa lamang ng kanyang buhay. 
Ang kagalingang ito ay nagwakas sa kanyang maluwalhating pag-akyat 
sa langit kaluluwa at katawan matapos ang kanyang paglalakbay dito sa 
mundo. Kay Maria ay maaaninag natin ang pagpapagaling na kalooban 
ng Ama para sa lahat ng Kanyang anak. 
 

Si San Jose man ay lubhang nangangailangan din ng biyaya ng 
paghilom at pagpapagaling. Lito at bagabag ang kanyang kalooban sa 
balitang ang kanyang kasintahang pakakasalan ay nagdadalang-tao. 
Marami siyang hindi sukat maunawaan at maabot ng kanyang isip. 
Katulad ng sinabi ng anghel, may agam-agam si Jose na tanggapin si 
Maria bilang kanyang kabiyak ng puso. Sa kalituhang ito, ang 
malumanay na pahatid ng anghel sa panaginip ang nagsilbing biyaya ng 



 

paghihilom sa kanyang pagkalito at pagpapagaling sa kanyang 
pagkabagabag. Sa mga panahong tayo ay lito at takot, si San Jose ay 
halimbawa ng pagpapagaling na hatid ng Panginoon. Darating lamang 
ang pagpapagaling na ito kung tayo ay bukas sa mga pagdalaw ng Diyos 
sa ating buhay. 
 

Hindi mahirap hanapin ang buhay pagpapakasakit sa buhay na 
magkabiyak ng puso na Maria at Jose. Ang propetang si Simeon ay 
nagpahiwatig agad ng pagdurusa at pasakit na kailangang bathin ni 
Maria bunga ng kanyang pagiging Ina. “Pinagpala naman sila ni Simeon 
at sinabi kay Mariang Ina ng bata: Paglalagusan ng isang punyal ang 
puso mo (Lk 2:33-25).  Ang kasabihang pitong kapighatian ni Maria ay 
batid na nating lahat.Ang alaala ni Maria sa paanan ng krus na apaw sa 
kalumbayan subalit matatag sa pananampalataya ay larawan ng 
Kristiyanong pagpapakasakit. Buong tapang niyang sinundan si Jesus 
sa daan patungo sa kamatayan samantalang ang mga alagad ay 
nagsipagtago na at tumalilis.  Ang higit na matingkad sa buhay ni Maria 
ay ang tibay ng pananampalataya sa harap ng matinding 
pagpapakasakit. Ang pagpapakasakit ay hindi lamang pagpapasan ng 
hirap ng buhay. Ang Kristiyanong pagpapakasakit ay pagsunod sa 
kalooban ng Diyos anuman ito. Ito ang halimbawa ni Maria—
mapagmahal na pagtalima sa kalooban ng Diyos. 
 

Buhay din ng pagpapakasakit ang buhay ni San Jose. Sa mata ng 
tao, si Jose ay parang talunan at bigo. Ang kasintahan niya ay inangkin 
ng Kataas-taasan. Kinailangan niyang makipagbuno sa alinlangan at sa 
mga palaisipan ng buhay. Kay laking dagok na mawalan ng anak na 
nagbibinata pa lamang. Kaya napabulalas si Maria “Anak bakit mo 
naman ito ginawa sa amin. Nagdusa nga ang iyong ama at ako habang 
hinahanap ka namin” (Lk. 2:48).Ayon sa nakaugaliang paniniwala, si 
Jose ay yumao bago pa man nagsimula ng pangangaral ni Jesus. Hindi 
niya nakita ang mga himala ni Jesus. Hindi niya narinig ang 
pangangaral ni Jesus. Hindi niya naranasan ang tagumpay ng muling 
pagkabuhay ng Panginoon. Sa kabila ng lahat, si Jose ay tagumpay. 
Nagwagi siya sa hirap at sakit ng buhay. Siya ay taong matuwid at tapat. 
 

Kung buhay ng bayanihan at kabayanihan ang nais nating 
bigyang pansin, narito pa rin sina Maria at Jose, mga mabubuting 
mamamayan at ulirang mananampalataya. Iniwan ni Jose ang Nazareth 
at naglakbay sa bayan ni David na tinaguriang Bethlehem upang 
magpatala kasama si Maria. “Nagpalabas ng kautusan si Emperador 
Augusto na magpalista ang buong imperyo. Kaya kailangang maglakbay 
ang bawat isa para sa kanya-kanyang bayan upang magpalista. Umahon 
din si Jose mula sa bayan ng Nazareth sa Galilea. Mula siya sa angkan 
ni David kaya pumunta siya sa Judea upang sa bayan ni David na 
tinatawag na Bethlehem magpalista” (Lk. 2:1-5). Tagubilin din ng 



 

pananampalataya ang dahilan kung bakit taun taon ay umaahon sila sa 
Jerusalem. “Pumupunta taun-taon sa Jerusalem ang mga magulang ni 
Jesus para sa Pista ng Paskuwa” (Lk. 2:41). Maliwanag kay Jose na siya 
ay kabilang sa “communio” ng bayan. Halimbawa siya ng pamumuhay 
para sa pamayanan. 
 

Si Maria man ay larawan din ng “communio” na handang 
sumulong sa “missio”. Mula sa mga Gawa ng mg Apostol, batid natin “na 
nagkakaisa sila ng diwa at patuloy na nananalangin, kasama ng ilang 
babae, pati na si Mariang ina ni Jesus” (Gawa 1:14).Kaisa si Maria ng 
mga apostol sa pananalangin sa Espiritu ng bayanihan at kabayanihan 
na siyang lumukob sa unang simbahan noong araw ng Pentekostes. Sa 
paanan ng krus, itinagubilin ng Panginoon sa alagad na minamahal ang 
pangangalaga sa kanyang ulilang ina. “Babae, hayan ang anak 
mo…Hayan ang iyong ina (Jn. 19:26-27) Si Maria ay Ina ng Simbahang 
pinag-isa at isinugo. 
 

Sina Maria at Jose ay kapwa dukha sa mga bagay-bagay ng 
mundo. Ang alay nila sa templo ay alay ng mga dukha, hindi ng 
nakaririwasa. “Nag-alay sila ng sakripisyo tulad ng binabanggit sa Batas 
ng Panginoon: isang pares na batubato o dalawang inakay na kalapati” 
(Lk 2:24).  Si Jose ay isang manggagawa na naghanap buhay mula sa 
tulo ng sariling pawis upang buhayin ang mag-anak. Hindi kabilang si 
Jose sa mga angkang may kaya o may sinasabi. Sa katunayan, walang 
anumang salita ay nalimbag na sinabi ni Jose. Halos lahat ay may 
sinabi: ang anghel, ang mga pastol, si Maria, ang mga pantas, pati na si 
Herodes. Tunay na tunay, si Jose ay kumakatawan sa mga “walang 
sinasabi” sa lipunan. Kabilang siya sa mga hindi pinapansin at 
itinuturing na walang tinig. Sa kabila ng ito, si Jose ay itunuturing na 
Patriarka, sapagkat sa kanya ay namayani ang tinig ng Diyos. 
 

Si Maria ay ina ng mga dukha.Alipin ang turing niya sa sarili (Lk 
1:48 ). Kaisa siya ng mga dukha sa lipunan sa pamamagitan ng daan ng 
krus na buong katapangan at katapatan niyang binaybay. Dukha siya 
sapagkat palagi siyang uhaw at si Jesus lamang ang makapapawi ng 
uhaw na yaon (Lk 2:48). Sa harap ng Kataas-taasang Diyos, siya ay isa 
lamang “alipin ng Panginoon”. Kung si Maria man ay dinarakila, ito ay 
sapagkat hinirang siya ng Panginoon na “kanyang Tagapagligtas” (Lk 
1:47).  
 

Si Jose ay laging nalalarawan bilang isang may gulang na lalaking 
lumampas na sa kabataan. Bagamat may gulang na ayon sa 
nakaugaliang paniniwala, si Jose ay maituturing na “tagapangalaga ng 
kabataan” sapagkat siya ang nag-alaga sa binatilyong si Jesus. Batid 
niya ang damdaming mangamba dahil nawalan ng anak na 
lalabindalawang taong gulang pa lamang. Sa kabila ng lahat, alam ni 



 

Jose na hindi magtatapos ang lahat sa kawalan ng anak. Hindi man niya 
nakita ang tagumpay ng muling pagkabuhay ni Jesus, si Jose, ang 
lalaking matuwid, ay nanalig na lahat ng bagay ay magiging bago. 
 

Si Maria ay nasa kanyang kabataan nang hirangin upang maging 
anak ng Kataas-taasan. Batid niya ang pangamba ng pagdadalaga. Batid 
niya ang pangamba ng inang nagpapalaki sa binatilyong anak. Kaisa 
siya ng kabataan. Kaisa siya ng mga magulang ng mga kabataan na 
minsan ay nalilito at nababagabag sa mabilis na pagbabago ng anak na 
minamahal. 
 

Higit sa lahat, sina Jose at Maria ay huwaran ng tunay na 
katekesis. Sino pa nga ba ang magtuturo ng banal na kasulatan sa 
anak kundi ang magulang. Kay Jesus, tiyak na sina Maria at Jose ay 
nagturo ng pagpapahalaga sa paggawa, paggalang sa Kasulatan at 
pagkikipagkapwa tao. Ang katekista ay alingawngaw ng tinig ng 
Panginoon. Sina Jose at Maria ay alingawngaw ng tinig ng Ama para sa 
batang si Jesus. “kaya bumaba siyang kasama nila pa-Nazareth, at 
patuloy siya sa pagiging masunurin sa kanila” (Lk 2:51). Kung tunay na 
katekista ay dapat na laging bukas sa Salita ng Diyos, ito rin ang 
pangunahing papuri na itinaguri ni Jesus sa kanyang Ina.”Ang nakikinig 
sa salita ng Diyos at nagsasagawa nito, sila ang aking ina at aking mga 
kapatid” (Lk 8:21)  Kung ang pinakamatibay na paraan ng katekesis ay 
ang patotoo ng ating buhay, sina Maria at Jose pa rin ay maaari nating 
tingalain bilang huwaran. Isang lalaking matuwid at isang dalagang 
pinagpala sa lahat ng babae—sina Jose at Maria ay pangunahing 
katekista. Tumanggap ng Mabuting Balita at isinabuhay ang biyayang 
tinanggap.  
 
SINA JOSE AT MARIA SA BATAAN 
 

Ang Mahal na Birhen ng Santo Rosaryo sa Orani ay kinilala ng sa 
Santo Papa bilang Ina ng ating peninsula. Ginawaran na ang imahen ng 
Birhen sa Orani ng koronang mula sa Santo Papa. Ang pagdalaw sa 
santuaryo ng Birhen ng Orani ay nilakipan na ng indulhensiya plenaria 
ng Santo Papa. Ang Balanga naman ay nasa ilalim ng mapatnubay na 
kandili ni San Jose. Ang imahen ni San Jose na akay ang batang si 
Jesus ay bukal ng maraming pagpapala sa Balanga at naging lakas ng 
loob ng maraming nalilito, napapagod, naliligaw at nabibigatan.  
 

Purihin si SantaMaria, birhen at ina! 
Purihin si San Jose, dalisay na asawa! 
Bayani at banal ang ating peninsula, 
Tumulad sa huwarang Jose at Maria. Amen. 

 
 



 

 
 
 
 
 
 
 

 

ANG MGA MUNGKAHING ATAS: 
 

ANG BUHAY- PANALANGIN 
 
MGA ATAS NA TUNTUNIN: 
 
1. Gawing bahagi ang KATURUAN tungkol sa Buhay-Panalangin ng 

lahat ng isinasa-gawang paghubog sa pananampalataya dito sa 
Diyosesis ng Balanga. 

  
2. Magkaroon ng Katolikong Bibliya ang bawat Katolikong pamilya, 

basahin ito bilang pangunahing aklat dasalan at gamitin ito na 
mahalagang sangkap ng pananalangin, personal man o 
pangsambayanan.  

 
3. Pasimulan, Panumbalikin at Palaganapin ang mga pampamilyang 

panalangin. 
 
4. Magkaroon ng Panuntunan para sa  ”Pre-Sacramental Catechesis” 

ng mga pangunahing kasapi sa Pagdiriwang ng Binyag, Kumpil, 
Kasal, Unang Komunyon, Santakrusan, Flores de Mayo, Pabasa, 
Pagluklok Hari, “Block Rosary”, at iba pang pansambayanang 
Gawaing Pagpapakabanal upang maging ganap, mulat at aktibo 
ang kanilang pakikilahok sa Pagdiriwang ng mga Sakramento at 
Sakramental.  

 
5. Bumuo ng higit na masigasig, magiliw at maalab na Liturhiya na 

kinapapalooban ng mga “popular” na pang-relihiyong kaugalian at 
mga pagbabagong pangliturhiya na may kaugnayan sa pang-araw-
araw na buhay, para sa mga natatanging pagdiriwang o para sa 
mga natatanging pangkat. 

 
6. Iangat ang kamalayan ng mga Mananampalataya na ang Araw ng 

Linggo ay hindi lamang Araw ng Panginoon at Pagsamba kundi ito 
rin ay Araw ng Paglilingkod sa kapwa tao at higit sa lahat, Araw ng 
Pagtataguyod sa Pamilya.  

 



 

MGA ATAS NA GAWAIN: 
 
1. Bumuo at humubog ng “Pangkat ng Ka-manlalakbay sa Landas ng 

Pagpapa-kabanal” na mamumuno sa mga Banal na Pagsasanay 
(Retreats and Recollections).  

 
2. Itataguyod ng bawat parokya ang tahimik at personal na 

pagsamba. Kung dahil sa usapin ng pangangalaga ng buong 
simbahan ay hindi ito mapapanatiling palaging bukas, may 
pananagutan ang bawat parokya na maglagay ng silid- dalanginan 
para sa layuning ito. 

 
3. Ipakilala, itaguyod at palaganapin ang pagdarasal ng Kristiyanong  

Panalangin (“Christian Prayer”).  
 
4. Bumuo ng Gabay at Panuntunan para sa pagsasagawa ng mga 

Pulong-Panalangin ng iba’t-ibang mga Samahang Pang-simbahan 
at mga Kilusang Pang-laiko. 

 
5. Pagbutihin at bigyan ng panuntunan, ang mga kinagawiang 

debosyong tulad ng: Nobena sa Patron, Santa Krusan, Flores de 
Mayo, Pabasa, Daan ng Krus, Debosyon sa Mahal na Puso ni 
Jesus, Debosyon sa Mahal na Birheng Maria, Debosyon kay San 
Jose, Carolling, Panunuluyan, Pagluklok Hari, “Block Rosary”, at 
iba pa.  

 
6. Gawing taunan ang pakikipagtagpo sa Banal na Santatlo at 

pagsasariwa ng Tipan sa Kabayanihan at Kabanalan ng Bayan ng 
Diyos dito sa Diyosesis ng Balanga ang Paglalakbay sa Bundok ng 
Samat tuwing Sabado bago Unang Linggo ng Adbiento. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 
 
 
 
 

ANG PANIBAGONG PAGPAPAHALAGA 
SA EUKARISTIYA 

 
MGA ATAS NA TUNTUNIN 
 
1. Palawakin at pag-ibayuhin ang mga programa ng paghuhubog na 

may kinalaman sa Banal na Misa. 
 
2. Magsagawa ang Diyosesis ng programang paghuhubog sa liturhiya 

para sa mga pari, Extraordinary Ministers of Holy Communion, 
Lectors and Commentators, Music Ministers, Altar Servers, 
Greeters and Collectors at Barangay Chapel Council officers. 

 
3. Magkaroon ng mga Panuntunan hinggil sa mga naaangkop na 

pag-uugali at pagkilos sa loob ng Simbahan. 
 
4. Bigyan ng Paghubog ang mga magulang, mga ninong at ninang 

upang magampanan nila ang kanilang tungkulin bilang 
pangunahing katekista na ihanda ang kanilang mga anak at 
inaanak para sa pagtanggap ng Unang Komunyon sa gulang na 
pitong taon. 

 
5. Magkaroon ng iisang Panuntunan sa buong Diyosesis hinggil sa 

halaga ng alay sa Pagdiriwang ng Banal na Misa. 
 
6. Magkaroon ng iisang Panuntunan sa buong Diyosesis hinggil sa 

Pagdiriwang ng Sakramento ng Kasal at Paglilibing. 
 
7. Magkaroon ng Panuntunan ukol sa mga araw-araw na 

Pagdiriwang ng Banal na Misa sa mga parokya, sa labas ng 
simbahan at kapilya. 

 
MGA ATAS NA GAWAIN: 
 
1. Ipaloob ang mga aral ukol sa Banal na Misa sa mga gawaing 

paghuhubog na mayroon na tayo tulad ng Pandayan ng Layko ng 
Diyosesis (PALAD). 



 

 
2. Gawin ang paghuhubog ng mga pari sa taunang updating. 

 
3. Bibigyan lamang ng Obispo ng taunang atas na gumanap sa 

tungkulin sa Liturhiya ang mga Extraordinary Ministers of Holy 
Communion at mga Lectors matapos na sila ay dumaan sa 
taunang paghubog ng PALAD.  

 
4. Dapat dumaan sa programang paghuhubog ng PALAD, sa 

pangangasiwa ng director ng PALAD, ang mga bagong 
Extraordinary Ministers of Holy Communion at Lectors. 

 
5. Pagpapangkatin sa tatlong antas ang mga Extraordinary 

Ministers of Holy Communion :  
 

a. Ang Tagabigay ay tumutulong sa pagbibigay ng Komunyon 
sa loob ng Pagdiriwang ng Banal na Misa. 

 
b. Ang Tagahatid ay Tagabigay rin na may dagdag na 

tungkuling maghatid ng Komunyon sa mga maysakit at 
nakatatanda na hindi nakakalabas ng bahay. 

 
c. Ang Tagapamuno ay Tagabigay at Tagahatid at maaaring 

mamuno sa Pagdiriwang ng Salita ng Diyos na may Banal na 
Komunyon sa mga kapilya ng sitio at barangay.  

 
Kailangan ng paghuhubog na gagawin ng Director ng PALAD 
ang bawat antas na tanging ang Obispo lamang ng Balanga 
ang makapaggagawad. 

 
6. Tiyakin na ang Pagdiriwang ng Banal na Misa para sa Pagtanggap 

ng Unang Komunyon ay sa loob ng Simbahan o kapilya lamang 
gaganapin. 

 
7. Tiyakin na ang Punong Tagapagdiwang at Tagabigay ng Unang 

Komunyon ay pari lamang at hindi Extraordinary Ministers of 
Holy Communion. 

 
8. Tiyakin na sa Pagtanggap ng Unang Pakikinabang ang bawat bata 

ay tatanggap ng Banal na Komuyon sa kanilang bibig. Mananatili 
ang ganitong paraan ng pagtanggap hanggang sa kanyang 
ikalabindalawang taong gulang.  

 
9. Itala ang buong pangalan ng mga batang tumanggap ng Unang 

Pakikinabang sa Aklat ng Unang Komunyon. 
 



 

 
 
 
 
 
 

PAGPAPANUMBALIK NG PAGPAPAHALAGA 
SA MGA SAKRAMENTO NG PAGPAPAGALING 
 

A.  Sakramento ng Pagbabalik-loob 
 
ATAS NA TUNTUNIN 
 
1. Hindi maaring tanggihan ng pari ang sinumang lumalapit sa 

Sakramento ng Pagbabalik –loob. 
 
2. Ipagdiwang, hanggat maari, ang Sakramento ng Pagbabalik-loob sa 

loob ng simbahan o kapilya.  Magkaroon ng “Confessional” ang 
bawat parokya, kung saan mayroong ‘bintanang may harang” para 
sa mga Mananampalatayang nagnanais na gamitin ito.  

 
3. Maglaan at magtakda ng mga oras ng pag-upo sa kumpisalan, kahit 

minsan sa isang linggo. 
 
4. Sundin, sa mga pagkakataong ipinapahintulot, ang daloy na 

hinihingi ng Ritu sa Sakramento ng Pagbabalik-loob: 
 

a. Paghahanda ng Pari at Mangungumpisal sa pananalangin; 
b. Maalab na pagtanggap ng Pari sa Mangungumpisal; 
c. Pagbasa  sa Banal na Kasulatan; 
d. Pagsusuri ng budhi; 
e. Pagkukumpisal; 
f. Pagtanggap ng payo at penitensiya mula sa Pari; 
g. Panalangin ng Pagsisisi; 
h. Paggawad ng Absolusyon. 
 

 Ito ay upang matulungan ang mga mananampalataya na 
lumapit sa sakramento ng buong kahandaan. 

 
5. Hindi maaring isagawa ang Panglahatang Paggawad ng Absolusyon 

(General Absolution) sa maramihang Mananampalataya nang 
walang isahang Pangungumpisal, maliban lamang kung: 



 

 
a. May banta ng kamatayan sa mga nangangailangan nito, at 

mahirap para sa Pari na dinggin pa ang kanilang isahang 
pangungumpisal; 

 
b. May mahigpit na pangangailangan upang igawad ang  

Panglahatang Absolusyon ng walang isahang pangungumpisal, 
ayon sa pagsusuri at pagpapasya ng Obispo; 

c. May mahigpit na pangangailangan, kung saan ang isahang 
pangungumpisal ay hindi na kakayanin pa ng pari. Ang 
mahigpit na pangangailangang na ito ay lumilitaw kung may 
panganib na hindi na muling makapangungumpisal ang 
maraming tao sa mahabang panahon at ito ay makapipigil sa 
kanila na tumanggap ng Banal na Komunyon; 

 
d. May mahigpit na tagubilin sa mga tumanggap ng Panglahatang 

Absolusyon na isagawa ang isahang pangungumpisal sa lalong 
madaling panahon. 

 
ATAS NA GAWAIN 
 
1. Ipagdiwang ang Kumpisalang Bayan sa mga parokya lalo na sa mga 

panahon ng Adbiento at Kuwaresma.    
 
2. Maglaan ang mga pari ng panahon para sa mga “counseling 

sessions” upang matugunan ang mga katanungan at suliranin na  
bumabagabag sa mga Mananampalataya na hindi matugunan ng 
Sakaramento ng Pagbabalik-loob. 

 
3. Magbuo ng Kalipunan ng mga Lider-Laiko na may kakayahang 

tumulong sa pagbibigay ng “counseling” sa mga Mananampalataya. 
 
4. Gawing bahagi ang Pagdiriwang ng Sakramento ng Pagbabalik-loob 

sa lahat ng mga Programang Pagpapanibago (Renewal Programs) 
ng Simbahan sa Diyosesis. 

  
5. Magkaroon ng sama-samang Pagdiriwang ng Salita ng Diyos at 

Sakramento ng Pagbabalik-loob sa bawat parokya minsan sa isang 
buwan upang mapanariwa sa Sambayanan ang kamalayan sa 
kasalanan. 

 
B.  Pagpapahid ng Langis sa Maysakit 
 
ATAS NA TUNTUNIN 
 



 

1. Tumugon agad ang mga pari sa mga “sick calls” ng walang pag-
aatubili sa lahat ng oras. 

 
2. Ipatupad ng kaparian ang palagiang pagdadala ng Langis para sa 

mga Maysakit upang agarang makatugon ang mga pari sa 
mahigpit na pangangailangan ng mga may karamdaman. 

 
 
 
ATAS NA GAWAIN 
 

1. Pag-ibayuhin ang pampalagiang pagdalaw sa mga maysakit.  
Pasiglahin ang Apostolado ng mga Laiko sa mga matatanda at may 
karamdaman. 

 
2. Ipagdiwang minsan man lamang sa isang taon ang 

pangmaramihan o pang-parokyang Pagdiriwang ng Sakramento ng 
Pagpapahid ng Langis sa Maysakit. 

 
3. Gawing bahagi ng Katekesis sa mga bata, kabataan at 

nakatatanda, lalo na ang nag-aalaga sa mga maysakit, ang mas 
malalim na pag-unawa sa Sakramento ng Pagpapahid ng Langis sa 
Maysakit. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 
 
 
 
 
 

PAG-ANTIG SA DIWA NG KRISTIYANONG 
PAGPAPAKASAKIT 

 
ATAS NA TUNTUNIN 

 
1. Isabuhay ang Kristiyanong pagpapakasakit  sa pamamagitan ng 

kusang pagtalikod sa mga ginhawang dulot ng makamundong 
kasiyahan at paghahanap ng kaligayahan sa paglilingkod sa Diyos 
at kapwa.  

 
2. Buhayin at ipalaganap ang Katuruan ukol sa pag-aayuno at 

abstinensiya, gayundin ang karugtong nitong pagtulong o 
paglilimos sa kapwa. 

 
ATAS NA GAWAIN 
 

1. Palalimin ng kahulugan ng pagpapakasakit ni Kristo sa mga 
homilya, “Lenten Recollections” at katekesis upang 
maipalaganap ang Katuruan ng simbahan tungkol sa pagsusugat 
at pagpapahirap sa katawan kasama na ang pagpapako sa krus. 

 
2. Magtatag ng samahang aabot sa mga Mananampalatayang 

nagdaraos ng penitensiya tuwing Mahal na Araw upang maakay 
sila na tanggapin ang Sakramento ng Pagbabalik-loob. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 
 
 
 
 
 

BAYANIHAN AT KABAYANIHAN 
 
PANGKALAHATAN 
 

Itatag at itaguyod ng Diyosesis ang Ministri ng Kawang-gawa at 
Pagpapaunlad (Ministry on Social Services and Human 
Development).  

 
BAYANIHAN 
 
MGA ATAS NA TUNTUNIN 
 

1. Magtatag at itaguyod ng bawat parokya ang Ministri ng Kawang-
gawa at Pagpapaunlad (Ministry on Social Services and Human 
Development). 

 
2. Pangunguluhan ng Kura Paroko ang Pamunuang Pastoral ng 

Parokya na bubuuin ng mga kinatawan ng iba’t-ibang pinuno ng 
mga “ministry”, mga kinatawan ng pamayanan sa sitio at 
barangay, mga kinatawan ng mga samahang pangsimbahan at 
mga samahang panlipunan. 

 
3. Tumulong ang lahat ng mga parokya taun-taon para sa pondo ng 

diyosesis (diocesan subsidy fund).  
 

4. Itatag at itaguyod ng Diyosesis ang KRISMA (Kristiyanong 
Magkakapit-bahay) bilang pangunahing modelo ng pagiging 
simbahan sa ating Diyosesis. 

 
5. Magkaroon ng tuluy-tuloy na pagtataguyod ng bokasyon sa 

pagpapari, pagmamadre at pagiging “religious brother”. 
6. Itaguyod ang pakikipagka-isa sa mga iba’t-ibang grupo ng mga 

Kristiyano sa lalawigan ng Bataan. 
 



 

7. Pag-ibayuhin at itaguyod ang katekesis sa mga 
Mananampalatayang Katoliko, lalo na sa mga kabataan, tungkol 
sa kahalagahan ng Bayanihan. 

 
8. Magtatag ng “Diocesan Commission on Vocations” upang 

mapalaganap ang bokasyon sa pagpapari, pagmamadre at pagiging 
“religious brothers”. 

 
9. Bibigyan ng Obispo ng takdang atas kung anong uri ng apostolado 

o ministri ang bawat Samahang Pangsimbahan na dapat nilang 
pagtuunan ng pansin. 

 
MGA ATAS NA GAWAIN 
 

1. Magkaroon ang Ministri ng Kawanggawa at Pagpapaunlad 
(Ministry on Social Services and Human Development) sa 
Diyosesis at bawat parokya ng mga apostolado (apostolate) ayon sa 
mga pangangailangang pastoral ng mga Mananampalataya sa 
Diyosesis. 

 
2. Sikapin ng Kura Paroko ang palagiang pagsangguni sa 

Pamunuang Pastoral ng Parokya upang maging gabay sa kanyang 
pagpapasya.  

 
3. Dapat sumailalim sa paghuhubog sa pananampalataya, na 

itinakda ng Diyosesis, ang mga hinirang na kasapi ng 
Sangguniang Pastoral ng Parokya upang lubos na maipatupad ang 
pagpapanibago at pagsasabuhay ng mithiin ng Simbahan. 

 
4. Bumuo ang Lupon ng Tagapayo ng Obispo (Board of Consultors) 

ng Panuntunan na para sa mga Pamunuang Pastoral ng Parokya 
upang magsilbing gabay sa ugnayan, pananagutan at katangian 
ng mga kasapi nito. 

 
5. Magkaroon ng taunang abuloy para sa mga nagpapari tuwing ika-

apat na Linggo sa Panahon ng Muling Pagkabuhay, ang Linggo ng 
Mabuting Pastol. 

 
6. Itaguyod at gawin sa bawat parokya ang araw-araw na pagdarasal 

para sa bokasyon matapos ang Pagdiriwang ng Banal na Misa. 
 

7. Magsagawa ng panalangin taun-taon para sa pagkakaisa ng mga 
Kristiyano. 

 
8. Imulat ang mga magulang sa kanilang tungkulin bilang 

pangunahing tagapaghubog ng kanilang mga anak. 



 

 
9. Itataguyod ng diyosesis ang pagpapahalaga sa mga katutubong 

sayaw, awit at mabubuting kaugalian upang itanim sa puso ng 
mga kabataan ang pagpapahalaga sa kasaysayan ng kabayanihan 
sa ating lalawigan.  

 
 
 
 
 
 
KABAYANIHAN 
 
MGA ATAS NA TUNTUNIN 
 

1. Magkaroon ng Pangkalahatang Panuntunan ukol sa pangangasiwa 
ng pananalapi at lahat ng mga kagamitang pag-aari ng parokya. 

 
2. Maging bahagi ng panlipunang pagkilos ng Diyosesis ang 

pagbabalangkas ng mga mabisang pamamaraan tungo sa wastong 
pangangalaga sa kapaligiran at kalikasan. 

 
3. Pag-ibayuhin ang programa ng paghuhubog ukol sa “Edukasyong 

Politikal”. 
 

4. Magtaguyod ng mga samahang Pangsimbahan at 
Pangmamamayan, na walang kulay-pulitika, laban sa mga  
malawakang katiwalian. 

 
5. Pag-ibayuhin ang katekesis tungkol sa kahulugan at kahalagahan 

ng misyon. 
 
MGA ATAS NA GAWAIN 
 

1. Makipag-ugnayan at maging mapanuri ang simbahan sa mga 
sangay ng pamahalaang nagtataguyod ng mga programa tungkol 
sa kalikasan. 

 
2. Suportahan ng Diyosesis ang Indigenous Peoples’ Republic Act 

(IPRA) na nagtataguyod sa mga usaping pangkatutubo, lalong higit 
sa usapin ng mga lupaing ninuno (ancestral domain). 

 
3. Magkaroon ng programa sa paghuhubog sa Diyosesis tungkol sa 

kultura ng Katarungan, Kapayapaan at “Kaganapan” ng 
Kalikasan. 

 



 

4. Magkaroon ng malawakang edukasyon para sa lahat ng Katolikong 
botante tungkol sa kahalagahan at kabanalan ng balota. 

 
5. Magkaroon ang lahat ng parokya ng mga samahang 

mangangasiwa sa kalinisan at kapayapaan ng halalan, bago, 
habang at pagkatapos nito, maging ito man ay lokal o pambansa. 

 
6. Palakasin ang diwa at kamalayang kaakibat ng Linggo ng 

Pandaigdigang Misyon tuwing buwan ng Oktubre at ang 
Pambansang Linggo ng Misyong Pilipino tuwing buwan ng Hulyo. 

 
7. Tutulungan ng mga “Inang Parokya” at ng mga buklurang 

kanilang kinabibilangan ang mga bagong tatag na parokya sa 
kanilang mga pangangailangan sa loob ng unang limang taon. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 
 
 
 
 
 
 

ANG MISYON SA MGA DUKHA 
 
MGA ATAS NA TUNTUNIN: 
 
1. Magkaroon ng mga programang tutulong sa mga dukha hindi 

lamang upang tumanggap ng tulong mula sa iba kundi upang 
matutuhan din nilang tanggapin at akuin ang responsibilidad na 
sila man ay maaari ring makatulong sa iba at sa kanilang sarili.   

 
2. Maglunsad ng mga konkretong programang pangkabuhayan at 

pangkalusugan na tuwirang aagapay sa pag-angat ng kalagayan 
ng mga Dukha.   

 
3. Magtatag  ang Diyosesis ng tanggapan handang tumugon sa mga 

pangangailangan ng mga Dukha ukol sa mga usaping katarungan 
at kapayapaan. 

 
4. Lumikha ng mga samahan at programa ng mga dukha ayon sa 

kanilang hanap-buhay at pangangailangan na lumaya sa kanilang 
kasalukuyang kalagayan.  

 
5. Bumuo ng isang ministri na magsasa-katawan sa mga Gawain na 

mabigyang-diin ang paghuhubog na may kinalaman sa mga pang-
ispirituwal na pagpapahalaga at ang pakikisangkot ng mga 
dukha sa Simbahan at lipunan. 

 
6. Magkakaroon ng isang tanggapan na magsusuri, mag-aaral at 

magpapayo sa Diyosesis tungkol sa mga usaping pang-ekonomiya 
at pang-poulitika, maging sa larangan ng katarungan, 
kapayapaan at “integridad” ng kalikasan. 

 
7. Ipalaganap at totohanang isabuhay ang Katuruan ng PCP II ukol 

sa pagiging “Simbahan ng mga Dukha” sa pamamaraang 
pastoral na magbubuo, magpapatatag at magpapalakas sa 
KRISMA ng bawat parokya, lalo na sa mga purok at sitio ng mga 



 

barangay na may malaking bilang ng mga dukha  o maralita na 
naninirahan. 

 
8. Palakasin ang pagtuturo ng Katesismo sa bawat Katoliko sa 

Bataan, lalo na sa mga bata at kabataan na nasa mga paaralan, 
tungkol sa : 
 

a. Pagpapahalaga sa karangalan ng tao (paggalang sa sarili at 
sa kapwa); 

b. Pagpapahalaga, pagkalinga at paggalang sa kalikasan; 
c. Pagpapahalaga sa paggawa at pagsisikap; 
d. Iba pang “moral” at “gospel values”; 
e. Pagpapahalaga sa pagsunod sa kalooban ng Diyos at 

pagtalikod sa kasalanan na siyang pinag-uugatan ng 
karukhaan. 

 
MGA ATAS NA GAWAIN: 
 
1. Itatag, ilunsad at itaguyod ang Abuluyang Galing sa 

Pagpapakasakit (A.G.A.P.). 
 
2. Magkaroon ng mga taong tuwirang tututok sa mga proseso ng  

pag-oorganisa at pagpapatupad ng mga programa kaugnay ng 
Kristiyanong Magkakapit-bahay (KRISMA) sa Diyosesis at 
parokya. 

 
3.  Suriing mabuti, iwasan at ituwid ang mga umiiral na kaugalian at 

patakaran na hindi minamabuti ng mga dukha at nagbubunga ng 
maling akala na ang “simbahan at kaparian ay maka-mayaman”. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 
 
 
 
 
 

MISYON PARA SA MGA KABATAAN 
 
ATAS NA TUNTUNIN 
 
1. Himukin ang mga kabataan na maging aktibo sa gawaing pang 

simbahan, magkaroon ng patuloy na programang angkop sa 
kanilang pangangailangan at edad at bigyan sila ng pagkakataong 
gumawa at makapag-organisa nang may pagsasa-alang-alang ang 
sa kanilang katatayuan at kakayahan. 

 
2.    Ang Ministri ng Kabataan sa Diyosesis ay magtataguyod sa  
 pangangailangang pastoral ng mga kabataan lalo na sa edad 12-21. 
 
3. Ang bawat parokya ay magkakaroon ng Parish Youth Ministry 

(PYM). 
 
4.  Magtatag ng Parish Youth Ministry (PYM) sa bawat parokya at 

magtalaga ng kinatawan ang mga kabataan sa Sangguniang 
Pastoral ng Parokya. 
 

5.   Magkaroon ng tanggapan o “center” ang Diyosesis at gumawa ng    
      programa upang matulungan ang mga kabataan sa kanilang mga      
      suliranin at pangangailangan, tulad halimbawa ng counseling at iba  
      pa. 
 
MGA ATAS NA GAWAIN 
 

1. Linangin ang mga kakayahan, kamalayan at pag-unawa ng mga 
kabataan upang mabigyan sila ng maraming pagkakaabalahan na 
maghuhubog sa kanilang ispirituwal at teknikal, teknolohikal at 
recreational na kakayahan at sila ay makatulong sa paglago ng 
Simbahan at pag-angat ng kanilang sarili, pamilya at ng bayan. 

 
2. Magkaroon ng ugnayan ang tahanan, paaralan at Simbahan sa 

paghuhubog sa mga kabataan.  
 



 

3. Magtatag at papag-ibayuhin ang Campus Ministry sa lahat ng 
pampubliko at pribadong mataas na paaralan at kolehiyo.    

  
4. Magkaroon ng “Youth at Children Sponsored Masses” sa bawat 

parokya na kikilala, huhubog at magpapayabong  sa mga talino at 
pananampalataya ng mga kabataan. 

 
5. Itaguyod ng Diyosesis ang Bataan Educator’s Association (BEA) 

para sa paghubog ng kabataan.  
6. Magbigay ng “symposia” o mga talakayan na nakatuon sa usaping 

ginagalawan ng kabataan at gamitin ang media upang sila ay 
maabot. 

 
7. Bigyang halaga at suportahan ng mga pari ang mga programang 

paghubog sa kabataan. 
 
8. Magkaroon ng taunang “Diocesan Vocation Youth Camp” na 

gaganapin sa Buwan ng Bokasyon upang maipalaganap ang 
kamalayan ng mga kabataan sa bokasyon ng pagpapari, pagiging 
relihiyoso at relihiyosa. 

 
  9.   Magdaos ang Diyosesis ng taunang palatuntunan bilang pagkilala 

sa kanilang pambihirang “achievements”  ng mga kabataan sa 
iba’t- ibang larangan, maging sa lokal, pambansa o pandaigdigan 
man. 

 
  10. Bukod sa mga “istrakturang” ginagawa, gamitin ang lahat ng 

malikhang pamamaraan ng pang-akit, pagtuturo, paghubog sa 
kabataan na maaaring gawin ng pari o ng sinumang binyagan na 
may ganitong kakayahan. 

 
11. Magkaroon ng “regular” na panimulang paghubog sa mga   

kabataan na ipatutupad sa lahat ng mga parokya. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 
 
 
 
 

PINAGPANIBAGONG KATEKESIS 
 
MGA ATAS NA TUNTUNIN 
 
1. Tukuyin at italaga ang mga kinakailangang tauhan at kayamanan 

ng Diyosesis at ng mga parokya sa pangunahing tandis ng 
pagpapanibago ng buong sambayanan; ANG KATEKESIS. 

 
2. Patatagin ang Ministri para sa Katekesis at Katolikong Edukasyon 

upang tiyaking may maliwanag na balangkas ng paghubog para sa 
lahat ng Katoliko pati na ang maayos na pangangasiwa sa lahat ng 
mga Katolikong paaralan. 

 
3. Ang Pandayan ng Layko ng Diyosesis [PALAD] ay patuloy na 

babalangkas ng mga kinakailangang paghubog para sa mga 
Laikong lider ng Bataan at magsisikap na maiangat ang antas ng 
kaalaman at kamalayan sa pananampalataya ng lahat ng mga 
laiko sa Diyosesis. 

 
4. Ituring na isa sa mga pinakamahalagang tungkulin ng Kura 

Paroko ang  pagtawag, paghirang at pagsubaybay sa patuloy na 
paghubog sa mga natatanging lingkod para sa iba’t ibang yugto ng 
Pinagpanibagong “Ebanghelisasyon” at iba’t ibang Antas ng 
Katesismo na gaganapin sa bawat parokya. 

 
5. Isulong ang paggamit ng “mass media” upang maipamahagi ang 

turo ng Simbahan. 
 
MGA ATAS NA GAWAIN 
 
1. Bumuo ang Ministri ng Katekesis at Katolikong Edukasyon sa 

pangunguna ng PALAD ng Modyul ng Paghubog na tatawaging sa 
taguring “ALAGAD” (Ang Laykong Ganap ng Diyosesis) at 
gagamitin bilang kasangkapan ng Pagpapahayag ng “Kerygma” o 
Mabuting Balita ni Jesu-Kristo, ang unang yugto ng 
“Ebanghelisasyon.” 

 



 

2. Bumuo ang Ministri ng Katekesis at Katolikong Edukasyon ng mga 
sumusunod na Katesismo at maghubog ng mga Katekistang 
magtuturo nito: 

  
§ Para sa Sakramento ng Binyag na ibibigay sa mga 

magulang, ninong at ninang ng mga batang bibinyagan; 
 
§ Para sa Sakramento ng Kumpil na ibibigay sa mga 

magulang, ninong at ninang ng mga kukumpilan; 
 

§ Para sa Sakramento ng Pakikipagkasundo at Eukaristiya na 
ibibigay sa mga magulang ng mga batang tatanggap ng 
banal na komunyon sa unang pagkakataon; 

 
§ Para sa Sakramento ng Kasal na ibibigay sa mga ikakasal; 

 
3. Pagbutihin ang Bataan: Bayani at Banal Modyul ng Paghubog 

ayon sa mga Katuruang pinagtibay sa Unang Sinodo ng Diyosesis 
ng Balanga at gamitin  ito bilang pangunahing kasangkapan ng 
Katekesis para sa mga May Gulang  na at Magulang. 

 
4. Bumuo ang Ministri ng Katekesis at Katolikong Edukasyon sa 

pangunguna ng PALAD at sa tulong ng mga samahan at kilusang 
nagtataguyod sa pamilya, ng iba’t ibang Modyul ng Paghubog para 
sa  pagpapayabong ng buhay-pampamilya ng mga Binata at 
Dalaga, mga Mag-asawa at mga May Gulang na Hindi pa 
Nakakapag-asawa o Nawalan ng Asawa.  

 
5. Kailangang sumailalim ang mga napili ng mga Kura Paroko na 

maging Lingkod-Laiko sa Saligang-Paghubog sa Pananampalataya 
(Basic Faith Formation) na ibinibigay ng PALAD at binubuo ng 
limang modyul: 

 
i. Tawag sa Pagpapakatao at Pagpapakabanal; 
ii. Pambungad sa Banal na Kasulatan; 
iii. Ang Sumasampalataya; 
iv. Kristiyanong Moralidad at 
v. Sakramento at Sakramental. 

 
6. Bibigyan ng natatanging paghubog, ayon sa kanilang 

gagampanang paglilingkod, ang lahat na mahirang ng kanilang 
Kura Paroko, kasama ng Patnugot ng PALAD,  na maging 
Natatanging Lingkod bago sila tumanggap ng Atas mula sa Obispo 
para maglingkod bilang:   

 
§ Laikong-Lingkod ng Banal na Komunyon (Tagabigay); 



 

§ Laikong-Lingkod ng Banal na Komunyon (Tagapaghatid); 
§ Laikong-Lingkod ng Banal na Komunyon (Tagapamuno); 
§ Laikong-Lingkod ng Salita (Tagapagpaliwanag); 
§ Laikong-Lingkod ng Salita (Tagapamuno); 
§ Laikong-Lingkod ng Katesismo (Paaralang Elementarya) 
§ Laikong-Lingkod ng Katesismo (Paaralan Sekondarya) 
§ Laikong-Lingkod ng Katesismo (Pre-Sacramental) 
§ Laikong-Lingkod ng Kabataan [Youth Minister] 
§ Laikong-Lingkod para sa Pagyabong ng Buhay Pampamilya 

[Family Life] 
§ Laikong-Lingkod para sa Pagpapaunlad ng Pamumuhay ng 

Tao [Human Promotion] 
§ At iba pang mga gawaing-paglilingkod. 

       
7. Palawigin ang Pre-Cana Seminar na binubuo ng mga sumusunod 

na paksa: 
 

• Buhay-Pananampalataya at Buhay-Panalangin; 
• Kristiyanong Moralidad; 
• Mga Sakramento at Ritwal ng Kasal; at 
• Buhay-Magasawa at Buhay-Pamilya. 

 
8. Kailangang humirang ang bawat parokya ng isang “propesyunal” 

na katekista bilang “full-time parish catechetical coordinator.” 
 
9. Magtalaga, sa lalong madaling panahon, ng mga propesyunal na 

katekista para magturo ng Pambatang Katekesis sa mga Paaralang 
Elementarya at Pangkabataang Katekesis sa mga Paaralang 
Sekondarya. 

 
10. Magsikap ang Diyosesis na magtayo sa bawat bayan ng Bataan ng 

mga Katolikong Paaralang maghahandog ng Saligang Edukasyon 
(Basic Education, i.e. Elementary to High School Level). 

 
11. Itataguyod ng buong Diyosesis ang kamalayan tungkol sa buhay at 

kabanalan ni San Jose, patron ng Bataan, sa pamamagitan ng 
katesismo tungkol sa kanyang buhay  at pagpupugay sa kanyang 
“relikya” na ililibot sa lahat ng parokya buong taon. 

 
12. Magsikap ang pamayanang Kristiyano na magkaroon ng “Parish 

Catechetical Fund” para tumugon sa pangangailangan ng mga 
programang pang-Katekesis. 

 



 

13. Ihanda ang mga batang may pitong taong gulang na nagnanais 
nang tumanggap ng Unang Komunyon sa pamamagitan ng 
katekesis tungkol sa: 

 
a.  tamang paraan ng pangungumpisal. 
b.  panalangin ng pagsisisi 
c.  pagpapalalim na pag-unawa sa kasalanan, ang kalikasan,  

balangkas at antas nito. 
d.  Kahalagahan ng pagsasagawa ng pagbabayad puri. 

 
14. Magtalaga ng katekista at bumuo ng katesismo para sa mga “out-

of-school Youth.”  
 
15.  Bumuo ang bawat parokya ng “direktoryo” o talaan ng mga 

Katolikong mag-anak na nasasakupan nila. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

KALATAS NG PAGTAWAG SA UNANG SINODO NG 
DIYOSESIS NG BALANGA 

 
 
 

Niluluwalhati ka namin at pinasasalamatan Panginoon, sapagkat 
sa pamamagitan ng iyong Banal na Krus ay iniligtas mo ang sanlibutan! 

 
Habang mataimtim nating nasasalamin ang kabayanihan ng ating 

mga ninuno sa matayog na Dambana ng Kagitingan sa Bundok Samat, 
masusi rin nating pinagninilayan ang misteryo ng pagpapakasakit, 
kamatayan at muling pagkabuhay ng Panginoong Jesukristo ngayong 
kapistahan ng Banal na Krus. 

 
Mula sa liwanag ng maluwalhating krus na naging kasangkapan 

ng ating kaligtasan; pagkatapos naming masusing pakinggan ang 
panawagan ng Bayan ng Diyos na isulong ang pagpapanibago ng 
Simbahan; bunga ng aming pagsangguni sa kaparian ng ating Diyosesis, 
bilang tugon sa tawag ng panahon na mag-ambag  ang Simbahan ng 
mga bagong kristiyanong bayani para sa lipunan at banal para sa bayan 
ng Diyos; 

 
Ako, si Socrates B. Villegas, sa awa ng Diyos at kagandahang loob 

ng Santa Sede, itinalagang Obispo ng Diyosesis ng Balanga, sa 
pamamagitan ng kapangyarihang kaloob sa akin ng Banal na 
Simbahang Katolika, ay nananawagan sa ating kaparian, sa mga piling 
relihiyoso at relihiyosa, gayundin sa mga hinirang na laikong lingkod sa 
isang pagtitipon para sa Unang Sinodo ng Diyosesis na gaganapin sa 
ika-anim hanggang ikalabimpito ng Marso sa taon ng Panginoon 
dalawang libo at anim sa Lungsod ng Balanga. 

 
Layunin ng Sinodo na bigyan ng linaw ang landas na sama-sama 

nating tatahakin tungo sa katuparan ng ating pangarap na maging 
peninsula ng mga bayani at banal. Tatalakayin sa Sinodo ang 
sumusunod na tandis ng pagpapanibago: 1. kabanalan; 2. panalangin; 



 

3. pagpapahalaga sa Eukaristiya; 4. pag-antig sa diwa ng 
pagpapakasakit; 5. pananariwa sa pag-unawa sa pagbabalik-loob; 6. 
pakikipagkapwa tao at kabayanihan; 7. katekesis at; 8. misyon sa 
kabataan at dukha. 

 
 
 
 
Nananawagan ako sa bayan ng Diyos sa Diyosesis ng Balanga na 

mag-alay ng dalangin at pagpapakasakit upang ang ating kauna-
unahang Sinodo ng Diyosesis ay maging isang pagtitipong tunay na 
mabiyaya at maging maliwanag na landas sa katuparan ng ating 
pangarap bilang Bayan ng Diyos. 

 
Mula sa Katedral ng San Jose, Lungsod ng Balanga, ikalabing-apat 

ng Setyembre dalawang libo at lima, sa unang taon ng pagiging Papa ni 
Papa Benito Ikalabing-Anim. 
 
 
 
 

X SOCRATES B. VILLEGAS 
Obispo ng Balanga 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

ANG SAGISAG NG  
UNANG SINODO NG DIYOSESIS NG BALANGA 

 

 Ang nangingibabaw na larawan ng sagisag ng sinodo ay ang krus 

na pula, puti at bughaw. Ang krus ay sagisag ng Kristiyanismo na may 
panawagang maging banal. Ang tatlong kulay na kus ay mga kulay ng 
watawat ng Pilipinas na sumasagisag sa tawag ng kabayanihan. Ang 
Krus ng Bundok ng Samat na pangunahing sagisag kapwa ng kabanalan 
at kabayanihan. 
 

 Ang tatlong sinag ng araw sa ilalim ng krus ay sumasagisag sa 

tatlumpung taon ng Diyosesis ng Balanga na itinatag ng yunaong Papa 
Pablo VI noong ikalabimpito ng  Marso, 1975. 
 

 Ang mga tao sa ilalim ng krus na nakataas ang kamay at nasa 

anyo ng paglalakbay ay sumasagisag sa bayan ng Diyos na mulat sa 
pananagutang sumunod sa tawag na maging bayani at banal.  Luntian 
ang kulay ng mga tao na siyang sagisag ng pag-asa at bagong pagsibol.  
Nakataas ang kanilang mga kamay tanda ng panalangin sa Panginoon at 
pagkilala na wala tayong magagawam kung wala ang Panginoon.  May 
pagkilos na ipinahihiwatig sapagkat ang bayang ito ay handang 
tumanggap sa misyon ng Panginoon na “gawing mga alagad ang lahat ng 
bansa”. 
 

 Ang pabilog na apoy na nakapalibot sa krus, sa sinag ng araw at 

sa sambayanan ay sumasagisag sa apoy ng Espiritu Santo.  Ang apoy at 
ang kalapati ang sagisag ng Espiritu Santo na siyang sinusundan ng 
bayan ng Diyos sa Bataan.  Ang pabilog na apoy ay sagisag ng 
pagkakapantay pantay sa mata ng Diyos. Ang batas ng ugnayan ay hindi 
pag angkin ng kapangyarihan kundi pagsasabuhay ng pagmamahalan. 

 
 
 



 

 
 
 
 
 
 
 
 

DIRECTORYO NG UNANG 
 SINODO NG DIYOSESIS 

 
UNANG KABANATA : KATEKESIS 

 
I. ANG KAHULUGAN NG SALITANG “SINODO” 

Ang salitang “SINODO” ay hango sa dalawang salitang 
Griyego, “syn” (na ang ibig sabihin ay “kasama”) at “hodos” ( na 
ang ibig sabihin naman ay “daan”). Batay rito, ang kahulugan ng 
salitang “SINODO” ay “paglalakbay upang magtagpo at 
magsama-sama”. Isang matandang kaugalian ng Inang Simbahan 
na gamitin ang mga salitang “synodos” at “concilium” upang 
tukuyin ang mga natatanging pagpupulong ng Inang Simbahan. 
Ang ka-una-unahang pandaigdigang pagsasabatas ukol sa mga 
sinodong pangdiyosesis ay ginanap noong taong 1215 sa “Fourth 
Lateran Council” sa ilalim ng Santo Papa Inocente III. 

 
II. ANG SINODO NG DIYOSESIS 

Ang ‘Sinodo ng Diyosesis’ ay tumutukoy sa isang 
kapulungan na binubuo ng  mga pari, relihiyoso, relihiyosa at 
laiko na kabilang sa Diyosesis na yaon, na hinirang ng Obispo. 
Ang kapulungang ito ay pangunguluhan ng Obispo upang 
talakayin at papagtibayin ang mga mahahalagang batas na 
kinakailangan sa kapakanan ng buong Diyosesis. Sa SINODO, 
isinasakatuparan ng Obispo ang atas ng paglilingkod na 
pangasiwaang mahusay ang sambayanang ipignagkatiwala sa 
kanya sa pamamagitan ng: 

 
(1) pag-aangkop ng mga pangkalahatang batas at alituntunin ng 

Inang Simbahan sa lokal na kalagayan ng Samabayanang 
kanyang pinangangasiwaan; 

(2) pagsasangayon ng mga batas at alituntuning ito; 
(3) pagbibigay-pansin sa mga panuntunan at palatuntunan ng 
     gawaing-paglilingkod ng Diyosesis; 
 (4) pagharap, pagtalakay at paglutas sa mga suliranin sa 



 

      pagganap sa mga gawaing-paglilingkod at pamamanihala;  
 (5) pagbibigay-sigla sa mga takdang gawain at mga tanging 
      pagawain sa buong Diyosesis; at  
 (6) pagpapaliwanag sa mga Katuruan ng Inang Simbahan ukol sa 
      pananampalataya at moralidad. 

 
Sa isinagawang pagsangguni ng Obispo sa kaparian, sa mga 

relihiyoso at relihiyosa, sa iba’t-ibang samahang pangsimbahan at 
kilusang panglayko, sa mga hinirang niyang kaanib sa Sinodo at 
sa mga inanyayahang dalubhasa sa Teolohiya, Liturhiya, Buhay-
Pastoral, at Batas Kanoniko, pinagtitibay ng Obispo, sa diwa ng 
pakikiisa at pagkakaisa, ang kanyang pangangasiwa sa 
Sambayanan.(Tingnan ang Directory for the Pastoral Ministry of 
Bishops - DPMB, mga bilang 166-168). 

 
 

III. ANG SINODO AYON SA IKA-2 KONSILYO VATIKANO 
 

ANG SINODO AT INANG SIMBAHAN 
 

Sa unang Sinodo ng Simbahan na binabanggit sa Aklat ng 
mga Gawa ng mga Apostol, ang bawat Konsilyo ay itinuturing na 
“pagpupulong sa Espiritu Santo”. (Tingnan ang Gawa 15 : 28) 
Batay rito, ang Inang Simbahan ay isang “KOINONIA”, isang 
salitang Griyego na ang kahulugan ay “komunidad o 
pamayanan” na nagpapahiwatig ng ganap at malalim pagkakaisa 
ng mga Mananampalataya. Ang katangian ng pagiging isang 
kapulungan o Sinodo ng Inang Simbahan ay likas at kaloob ng  
Diyos sa Inang Simbahan. 

 
Ang pagiging “komunidad o pamayanan” ng Inang Simbahan 

ay nagbibigay-daan sa mga pagtitipun-tipon ng mga 
Mananampalataya para sa mga panahon ng pagpapasya at 
pagpapanibagong – sigla; gayundin para sa sama-samang 
pagsamba at pagtuturo. Ang pagbabahaginan at pag-aabuloy, 
pakikisama at pakiki-isa ng lahat ng mga Mananampalataya sa 
isang Kristiyanong komunidad o pamayanan ay nadarama at 
nararanasan sa mga panahon ng ganitong pagpupulong. 
Natutupad, ipinapahayag at nakikita Ang pagiging “KOINONIA” o 
“KOMUNIDAD” ng Inang Simbahan ay nagiging ganap, malinaw na 
ipinapahayag at nababanaagan sa tuwing may pagdiriwang ng 
SINODO. 

 
 

ANG SINODO AT ANG DIYOSESIS 
 



 

Sa Bagong Tipan, ang “DIYOSESIS” o ang “SIMBAHANG 
LOKAL” ay hindi isang bahagi lamang ng laganap at 
pandaigdigang Inang Simbahan; bagkus, ang “DIYOSESIS” o ang 
“SIMBAHANG LOKAL” ay isang ganap na Simbahan ng Diyos, 
bagaman hindi ito ang kabuuan ng Inang Simbahan ng Diyos. Ang 
“kaisa-isa, banal, katoliko at apostolikong Inang Simbahan ay 
tunay naroroon at umiiral” sa Diyosesis na nakiki-isa sa kanyang 
Obispo at “magkasamang tinitipon ng Obispo sa Espiritu Santo sa 
pamamagitan ng Ebanghelyo at Eukaristiya.” (Tingnan ang 
Christus Dominus – CD, bilang 11 at ang Code of Canon Law, 
bilang 369). 

 
Gayundin naman, itinuturo ng Ikalawang Konsilyo Vatikano 

(VATICAN II) na dapat isaalang-alang ng Diyosesis ang mga 
kaisipan, at katanungan, mga suliranin at hangarin ng lipunan na 
kanyang kinapapalooban (Tingnan ang Gaudium et Spes – GS, 
bilang 4). Sa diwa nito, ang mga Sinodo ng mga Diyosesis ay isang 
mabisang kasangkapan na nagpapatunay sa tunay na kalikasan 
ng isang Diyosesis. Sa pag-aangkop ng mga pahayag at dekreto ng 
Sinodo ng Diyosesis sa Katuruan  ng Inang Simbahan ay malinaw 
na pinagtitibay ang pagiging iisa ng Bayan ng Diyos. At sa pag-
aangkop naman ng mga  Katuruan at Disiplina ng Inang 
Simbahan sa natatanging kalagayan at pangangailangan ng  isang 
Diyosesis ay pinatitingkad ang pagiging Katoliko ng Inang 
Simbahan. 

 
ANG SINODO AT ANG PANIBAGONG PAG-UNAWA 

NG INANG SIMBAHAN SA KAPANGYARIHAN  
 

Pinalalawak ng Ikalawang Konsilyo Vatikano (VATICAN II) 
ang pag-unawa sa tunay na kalikasan ng “kapangyarihan”. Noon, 
madalas at pangkaraniwan, ang “kapangyarihan ay tumutukoy 
lamang sa karapatan at kakayahang mamumuno. Ngayon,  
malinaw na itinuturo na ang “kapangyarihan” ay isang 
“paglilingkod”. (Tingnan ang Lumen Gentium – LG, bilang 24). 
Gayundin naman, sa Banal na Kasulatan, makahulugang 
tinutukoy ang “kapangyarihan” na “DIAKONIA” o “ministeryo”. 
(Tingnan ang Gawa 1 : 17, 35; 21 : 19 / Roma 11 : 13 / 
Timoteo 1 : 12). Sa kasalukuyan, itinuturing ang mga Obispo 
bilang  mga Pastol at lingkod ng Diyos, lingkod ng mga lingkod ng 
Diyos. Sa diwa nito, sa malawak at walang pasubaling saligan, ang 
mga Obispo ay minamarapat lamang na lumapit at makinig sa 
kaparian, mga relihiyoso at  relihiyosa, gayundin sa mga laiko 
(Tingnan ang CD, bilang 16). 

 



 

Ang panibagong pag-unawa ng Inang Simbahan sa 
“kapangyarihan” ay nagbubunga ng pag-uusap at pagtutulungan  
ng buong pamayanan sa iba’t-ibang antas, larangan at 
pamamaraan tungo sa pagbubuo ng mga kapasyahang 
makabubuti sa bawat bahagi ng  pamayanan. 

 
Ang lahat nang ito ay napagtitibay sa pagdaraos ng mga 

Sinodo. Sapagkat sa SINODO, ang mga kinatawan ng mga pari, ng 
mga relihiyoso  
at relihiyosa at ng mga layko, kasama ang Obispo bilang Pastol at 
Bukal ng Pagkakaisa, ay nagkakaroon ng makabuluhang 
pagsasabuhay ng “DIAKONIA” at marapat na pangangasiwa ng 
Diyosesis. 

 
ANG SINODO AT ANG MISYON NG LAIKO 

 
Sa pagtanggap ng Sakramento ng Binyag, nakikibahagi ang 

bawat Kristiyano sa misyon ng Inang Simbahan. Bagaman ang 
mga gampanin at pananagutan ng mga tumanggap ng Banal na 
Orden ay kakaiba sa mga taong hindi tumanggap nito, ang misyon 
ng Inang Simbahan ay pananagutan ng lahat ng mga Binyagan. 
Ang mga karisma o natatanging kaloob taglay ng bawat Kristiyano 
ay ipinagkatiwala sa kanila ng Espiritu Santo upang patatagin ang 
Inang Simbahan sa kanilang buhay na pakiki-anib at masiglang 
pakikibahagi. Ang Pagpapahayag ng Mabuting Balita, ang Pagsaksi 
ng Pamayanan at ang Paglilingkod sa Kapwa ay tungkulin at 
pananagutan ng buong Inang Simbahan. 

 
Kung mayroon mang isang natatanging pagkakataon na ang 

mga gampaning ito ng Inang Simbahan ay maipapaliwanag at 
masusuri ng lubusan, at kung saan ang mga gampaning ito 
maisasakatuparan at magagampanan, ito ay walang iba kundi ang 
pagdaraos ng Sinodo. 

 
LAYUNIN NG SINODO NG BAWAT DIYOSESIS 

 
Sa bawat Diyosesis, ang pagdaraos ng SINODO ay naglalayon na: 

 
1. Pasiglahin ang buhay-pananampalataya ng Sambayanan; 

 
2. Palalimin ang kaalaman ng Sambayanan bilang isang Diyosesis 

tungo sa mas ma-unlad na diwa ng pagkakaisa at pakikibahagi; 
 

3. Isulong ang edukasyong pangrelihiyon at paghubog sa 
pananampalataya at moralidad; 

 



 

4. Papag-alabin ang ugnayan ng mga Namumuno at 
Mananampalataya sa pamamagitan ng pagpapalitan ng 
pananaw upang matugunan ang pangangailangan ng bawat 
isa; 

 
5. Isa-ayos ang mga balangkas at sangay na Pang-Diyosesis sa  

panuntunan na ang paglilingkod ay para sa lalong ika-uunlad 
ng sambayanan; at 

 
6. Bigyang-diin ang pagsusuri at at pag-aaral sa mga 

pangangailangan ng Bayan ng Diyos batay sa panawagan ng 
panahon; upang makapagtakda ng layunin at magka-isa sa 
pagbubuo ng mga alituntunin at patakaran. 

 
ANG KALATAS NG UNANG SINODO 

NG DIYOSESIS NG BALANGA 
 
BAKIT NGAYON? 
 

Napapanahon lamang na sama-sama nating balikan ang 
nakaraan, suriin ang kasalukuyan at  
mangarap para sa kinabukasan bilang isang Diyosesis, 
pagkatapos ng patuloy na pag-unlad ng Bayan ng Diyos dito sa 
Lalawigan ng Bataan sa nakaraang tatlumpung (30) taon. Dahil  
(1) sa pagkakatalaga ng bagong Obispo,  
(2) sa pagkakatatag ng mga bagong parokya,  
(3) sa pagdating ng mga relihiyoso at relihiyosa,  
(4) sa pagbabalangkas ng bagong pangarap para sa Diyosesis at  
(5) sa mabilis na pagbabago sa lipunan,  
ngayon ang tamang panahon para masusi nating pakinggan ang 
panawagan ng Diyos na isulong ang pagbabago ng Simbahan 
upang makapag-ambag ng mga BAGONG KRISTIYANONG 
BAYANI PARA SA LIPUNAN AT BANAL PARA SA BAYAN NG 
DIYOS. 

 
ANO ANG LAYUNIN NG SINODO? 
 

Layunin ng Sinodo na bigyang-linaw ang landas na sama-
sama nating tinatahak sa ikatutupad ng ating pangarap na 
maging peninsula ng mga bayani at banal. Tatalakayin sa 
Sinodong ito ang mga sumusunod na Tandis ng Pagpapanibago:   

 
1) PANANALANGIN;  
 
2) PAGPAPAHALAGA SA BANAL NA EUKARISTIYA; 
 



 

3) PANANARIWA SA PAG-UNAWA SA PAGBABALIK-LOOB;  
 
4) PAG-ANTIG SA DIWA NG PAGPAPAKASAKIT;  
 
5) KABAYANIHAN AT BAYANIHAN; 
  
6) ANG MISYON SA MGA DUKHA;  
 
7) ANG MISYON SA MGA KABATAAN; 
  
8) KATEKESIS. 

 
 
 
ANG PANAWAGAN 
 

Ako, si Kagalang-galang Socrates B. Villegas, Obispo ng 
Diyosesis ng Balanga, ay nanawagan sa ating kaparian, sa mga 
relihiyoso at relihiyosa at sa mga hinirang na laiko sa isang 
pagtitipon para sa Unang Sinodo ng Diyosesis na gaganapin sa 
ika-6 hanggang ika-17 ng Marso, sa Taon ng Panginoon, dalawang 
libo at anim (2006), sa Lungsod ng Balanga, sa Lalawigan ng 
Bataan. 

 
IKALAWANG KABANATA : ANG MGA KAANIB 

 
I. PANGKALAHATANG PANUNTUNAN: 
 

A. Ang kapangyarihan at karapatan na humirang ng mga magiging 
KAANIB ng Unang Sinodo ng Diyosesis ng Balanga ay nasa malaya 
at marunong na pagpapasya ng Obispo, Kagalang-galang Socrates 
B. Villegas, D.D. 
 

B. Sa kabuuang bilang ng mga KAANIB ng Unang Sinodo ng Diyosesis 
ng Balanga, ang bilang ng kaparian ay laging nakahihigit kaysa sa 
bilang ng mga laiko. Ito ay ayon sa Panuntunan ng Simbahan ukol 
sa pagsasagawa ng mga Sinodo. 

 
K. Ang paghirang ng Obispo sa mga KAANIB ay pansarili o personal 

na hindi maaaring ipagkatiwala sa iba kung sakali mang siya ay 
hindi makadadalo sa mga talakayan at pagpupulong ng Unang 
Sinodo. Sa mga gayong pagkakataon, siya ay ituturing na LIBAN. 

 
 

II. ANG PAGHIRANG: 
 



 

A.  SA HANAY NG KAPARIAN: 
Nasa Obispo ang kapangyarihan at karapatan na 

humirang mula sa  hanay ng Kaparian ng Diyosesis upang 
maging KAANIB ng Unang Sinodo ayon sa kanyang malaya at 
marunong na pagpapasya. 

 
B.  SA HANAY NG MGA RELIHIYOSO AT RELIHIYOSA 
 

1) Nasa Obispo ang kapangyarihan at karapatan na humirang 
mula sa hanay ng Kaparian ng mga Kapatirang Relihiyoso 
(Religious Congregations) Upang maging KAANIB ng Unang 
Sinodo ayon sa kanyang malaya at marunong na pagpapasya. 
 

2) Ayon sa kapasyahan ng Obispo, ang bawat kapatiran 
(Congregation) ng mga Relihiyosa na kasalukuyang 
naglilingkod sa Diyosesis ay hihirang ng isang kinatawan 
upang maging KAANIB ng Unang Sinodo. 

 
K.  SA HANAY NG MGA LAIKO: 

 
1) Naririto ang pamantayan ng mga laiko na minamarapat na 

maging KAANIB ng Unang Sinodo: 
 

a) Binyagang Katoliko; 
b) Dalawampu’t limang (25) taong gulang pataas; 
k)Dumalo at Nakabuo ng Paghubog Bataan: Bayani at Banal;      
    at 
d)May Pahintulot o Pagsang-ayon ng kanyang Kura  Paroko. 

 
2) Ayon sa Antas ng Gawaing Pangkabuhayan o ng Katatayuan 

sa Buhay: 
 
Ang mga sumusunod na pangkat ayon sa mga Gawaing 
Pangkabuhayan o Katatayuan sa Buhay ay magkakaroon ng 
tig-iisang kinatawan bilang KAANIB ng Unang Sinodo: 

 
a) Mga Katutubo; 
b) Mga Mangingisda; 
k) Mga Magsasaka; 
d) Mga Nagmamaneho ng Traysikel; 
e) Mga Manggagawa sa ibang Bansa; 
g) Mga Manggagawa sa mga Pagawaan; at 
h) Mga Kababaihan; 

 
PA-ALA-ALA: Sa paghirang ng mga kinatawan ayon sa    
Antas ng mga Gawaing Pangkabuhayan o ng Katatayuan sa 



 

Buhay, mahalaga na ang mga ito ay magmumula sa ibat 
ibang parokya. Hangga’t maaari ay isang kinatawan 
lamang mula sa isang parokya. Ang Pagpapatibay ng 
Paghirang sa mga kinatawan upang maging kaanib ng 
Unang Sinodo ay nasa pagpapasya ng Obispo sa 
pamamagitan ng kanyang Liham ng Panawagan sa                          
Pagdalo (Summons). 

 
3) Ayon sa Hanay ng mga Lingkod ng Parokya: 
 

Ang mga sumusunod na pangkat mula sa hanay ng mga 
Lingkod ng Parokya ay magkakaroon ng tig-iisang kinatawan 
bilang KAANIB ng Unang Sinodo: 

 
a) Mga Kabataan at; 
b)  Mga Katekista; 

 
PA-ALA-ALA: Sa paghirang ng mga kinatawan mula sa hanay 
ng mga Lingkod ng Paroklya, mahalaga na ang mga ito ay 
magmumula sa ibat-ibang parokya, Hangga’t maaari ay 
isang kinatawan lamang mula sa isang parokya. Ang 
Pagpapatibay ng Paghirang sa mga kinatawan upang 
maging kaanib ng Unang Sinodo ay nasa pagpapasya ng 
Obispo sa pamamagaitan ng kanyang Liham ng Panawagan 
sa Pagdalo (Summons). 

    
4) Ayon sa Antas ng Apat (4) na BUKLURAN (Vicariates): 
 
       a)  Ang bawat Bukluran ay hihirang ng pitong (7) Kinatawan   

   upang maging KAANIB ng Unang Sinodo                  
 

b) Ang pitong (7) Kinatawan ng bawat Bukluran ng magiging 
   KAANIB ng Unang Sinodo ay minamarapat na magmula; 

     
           +  Dalawa (2) mula sa mga Sangguniang         
       Pastoral ng Parokya; 
                            +  Tatlo (3) mula sa mga Sangguniang Pastoral  
                              ng mga Barangay; at                                   
                            +  Dalawa (2) mula sa mga Tauhan ng Gawaing   
                              Paghubog – Bataan: Bayani at Banal.                            

 
        k)   Ang paghirang sa pitong (7) kinatawan ng bawat      
              Bukluran ay gaganapin sa isang Pagpupulong ng mga                         
      kinatawan ng mga Parokya na bahagi ng Bukluran.   



 

                                                                                                                                                
         d) Ang mga kinatawan ng mga Parokya para sa                     
       Pagpupulong na ito ay magmumula sa larangan ng: 
                                
                            + Isa (1) mula sa Sangguniang Pastoral ng Parokya;              
   + Dalawa (2) mula sa Sangguniang Pastoral ng mga     
                              Barangay         
                            + Dalawa (2) mula sa Gawaing Paghubog – Bataan:           
      Bayani at Banal. 

 
e)   Upang maging madali ang ganitong paghirang, ang     
    Pagpupulong ng mga kinatawan ng mga Parokya sa     
    bawat Bukluran ay hahatiin sa tatlong (3) pangkat: 

 
 

   +   Sangguniang Pastoral ng Parokya; 
   +   Sangguniang Pastoral ng mga Barangay; at 
   +   Gawaing Paghubog – Bataan: Bayani at Banal. 

 
PA-ALA-ALA: Sa paghirang ng mga kinatawan ayon sa 
Antas ng Apat (4) na Bukluran, mahalaga na ang mga 
ito ay magmumula sa iba’t-ibang parokya. Hangga’t 
maaari ay isang kinatawan lamang mula sa isang  
parokya. 
 
Ang Pagpapatibay ng Paghirang sa mga Kinatawan 
upang maging KAANIB ng Unang Sinodo ay nasa 
Pagpapasya ng Obispo sa pamamagitan ng kanyang 
Liham ng Panawagan sa Pagdalo (Summons). 

 
5. Ayon sa Antas ng mga Samahang Pangsimbahan      
(Religious Organizations) at mga Kilusang Panglaiko (Lay 
Movements): 

 
a) Ang lahat ng mga Samahang Pangsimbahan at mga     

Kilusang Panglaiko sa Diyosesis ng Balanga ay hihirang      
ng pitong (7) Kinatawan lamang upang maging KAANIB ng 
Unang Sinodo. 

 
b) Ang paghirang sa pitong (7) kinatawan sa antas ng 

Samahang Pangsimbahan at mga Kilusang Panglaiko ay 
gaganapin sa isang Pagpupulong ng kanilang mga 
kinatawan. 
 

k)  Ayon sa bilang ng mga kasapi at lawak ng pagkilos sa            
mga Parokya ng buongDiyosesis, ang mga Samahang 



 

Pangsimbahan at mga Kilusang Panglaiko ay hahatiin sa 
dalawang (2) pangkat. 

 
d) Naririto ang pagkakahati sa dalawang (2) pangkat ng mga 
Samahang Pangsimbahan at mga Kilusang Panglaiko: 

 
+ Unang Pangkat: (pitong samahan at kilusan) 

 
- Adoracion Nocturna Filipina 
- Apostolado ng Panalangin 
- Couples for Christ 
- Catholic Women’s League 
- Daughters of Mary Immaculate 
- El Shaddai Prayer Partners 
- Knights of Columbus 

 
+ Ikalawang Pangkat: (labing-isang samahan at                    
kilusan) 

- Association of St. Joseph 
- Association of St. John Marie Vianney 
     (ASJMV) 
- Charismatic Movement 
- Children of Mary Immaculate (COMI) 
- Holy Name Society (HNS) 
- Legion of Mary 
- Mother Butler Mission Guild (MBMG) 
- Neo-Catechumenal Communities 
- Secular Franciscan Order (SFO) 
- Third Order of Preachers (TOP) 
- Third Order of Carmelites Discalced 
      (TOCD) 

 
e) Ang pitong (7) Kinatawan ng mga Samahang    
Pangsimbahan at mga Kilusang Panglaiko ay minamarapat 
na magmula: 

 
   + Lima (5) mula sa Unang 
                             Pangkat ng mga Samahang 
                             Pangsimbahan at mga 
                              Kilusang Panglaiko; at 
 
   + Dalawa (2) mula sa Ikalawang 
                             Pangkat ng mga Samahang 
                             Pangsimbahan at Kilusang  
                              Panglaiko. 
 



 

 
g) Upang maging madali ang ganitong paghirang, ang 
Pagpupulong ng mga Kinatawan ng mga Samahang 
Pangsimbahan at Kilusang Panglaiko ay hahatiin sa 
dalawang (2) pangkat: 
 

   + Unang Pangkat: 
 

           Ang  bawat Samahang 
                                          Pangsimbahan at Kilusang 
                                          Panglaiko sa Unang 
                                          pangkat ay magkakaroon  
                                            ng Dalawang (2) kinatawan 
                                          sa Pagpupulong ng 
                                            Paghirang para sa kanilang  
           limang (5) kinatawan bilang 
                                            KAANIB ng Unang Sinodo. 
 

+ Ikalawang Pangkat 
                                            Ang bawat Samahang 
                                          Pangsimbahan at Kilusang 
                                          Panglaiko sa Ikalawang 
                                          pangkat ay magkakaroon 
                                            ng isang (1) kinatawan sa  
                                            Pagpupulong sa Paghirang 
                                            para sa kanilang dalawang 
                                            (2) kinatawan bilang 
                                            KAANIB ng Unang Sinodo. 
 

PA-ALA-ALA: Sa paghirang ng mga kinatawan ayon sa 
Antas ng Apat (4) na Bukluran, mahalaga na ang mga 
ito ay magmumula sa iba’t-ibang parokya. Hangga’t 
maaari ay isang kinatawan lamang mula sa isang  
parokya. 
 
Ang Pagpapatibay ng Paghirang sa mga Kinatawan 
upang maging KAANIB ng Unang Sinodo ay nasa 
Pagpapasya ng Obispo sa pamamagitan ng kanyang 
Liham ng Panawagan sa Pagdalo (Summons). 

 
 

D.    HANAY NG MGA TAGAPAKINIG (Auditors) at   
       TAGAMASID (Observers): 

 
1)  Sa kanyang malaya at marunong na pagpapasya, ang 

kapangyarihan at karapatan na humirang ng mga magiging 



 

TAGAPAKINIG O TAGAMASID sa Unang Sinodo ng Diyosesis 
ng Balanga ay nasa malaya at marunong na pagpapasya ng 
Obispo, Kagalang-galang Socrates B. Villegas, D.D. 

 
2) Ayon na rin sa kapangyarihan at karapatan na ito, 

minamarapat na ang mga sumusunod na larangan ay 
anyayahan sa Unang Sinodo upang magpadala ng kanilang mga 
kinatawan upang maging TAGAPAKINIG O TAGAMASID: 

 
a) Mga Dalubhasa at mga Tagapagturo; 
b) Mga Dalubhasa sa Katuruan ng Inang Simbahan (Doktrina, 

Liturhiya, Pamamahalang Pastoral at Batas Kanoniko); 
k) Mga Mangangalakal;at 
d) Mga Ibang Sekta lalong higit ang mga kasapi ng Simbahang           
Metodista at Simbahang Aglipayano. 

 
3) Bukod pa sa lahat ng mga sinasaad dito, ang kagalang-galang 

na Obispo, Socrates B. Villegas, D.D. ay may karapatan at 
kapangyarihan na mag-aanyaya sa iba pang mga pangkat 
ayon sa kanyang minamarapat, batay na rin sa 
pagmumungkahi ng mga kinauukulan. 

 
 
 

IKATLONG KABANATA : ANG DALOY AT MGA PANUNTUNAN 
 
I. PANIMULANG PAGHAHANDA 

 
A.  Ang Lupon ng Paglalagom (Committee on Collation) ay maglalagom 

ng mga “datos” mula  sa “Pastoral Spiral” ng Paghubog -  Bataan: 
Bayani at Banal sa loob ng isang buwan, magmula ika - 26 ng 
Nobyembre, 2005 hanggang ika - 26 ng Disyembre, 2005. 
Inaasahan na ang paglalagom na ito ay magiging tapat sa mga 
“datos” na tinanggap mula sa mga Parokya. Hindi gawain ng 
Lupon ng Paglalagom ang mag edit  ng mga “datos”. 

 

(Ang ibig sabihin ng mag edit ay ang baguhin ang mga “datos” na 
tinanggap sa pamamagitan ng pagbabawas sa mga bagay na sa 
palagay ng Lupon ng Paglalagom ay malayo na sa katotohanan o 
kaya ay hindi naman makahulugan.) 

 
B. Pagkatapos, ipapasa ng Lupon ng Paglalagom ang buod ng bawat 

tandis sa Lupon ng Pagbabalangkas (Drafting Committee) na siyang 
       gagawa ng “working paper” na may tatlong bahagi: 
 

1) Katuruan ng Inang Simbahan ukol sa Tandis na 



 

    tinatalakay; 
         2) Paglalahad ng Kalagayan; mga Kalakasan at mga 
             Kahinaan (hango sa “Pastoral Spiral”, bilang 1 at 2); 

3) Mga Konkretong Mungkahi (hango sa “Pastoral 
    Spiral” bilang 3 hanggang 5) para sa pagkilos ng 
    Diyosesis matapos ang Sinodo.  

(Sa Ikatlong Bahagi na ito, para maging madali ang pagbobotohan sa 
“position paper” na inihanda ng Lupon ng Paglalagom para sa 
Pagtalakay ng Sinodo, maaari ng pagsama-samahin ng Lupon ng 
Pagbabalangkas ang mga “datos” na kapaki-pakinabang at 
makatotohanan at yaong mga “datos” na di-makatotohanan at walang 
kasaysayan.) 
 
Ang Lupon ng Pagbabalangkas ay maaari nang magsagawa ng 
pagsusuri, pagtatasa, pagbabago o/at pagtutuwid sa mga “datos” sa 
kanilang isasama sa “working paper”. 
 
Ang Lupon ng Pagbabalangkas ay mayroong isang buwan, mula ika - 26 
ng Disyembre, 2005 hanggang ika – 23 ng Enero, 2006, upang buuin 
ang “working paper”.  
 
Isang Linggo (sa ika-30 ng Enero, 2006) bago pa ang mga itinakdang 
PULONG-PAGHAHANDA (Pre-Synodal Meetings), ang mga KAANIB ay 
marapat lamang na mayroon ng mga sipi ng “working paper”  para sa 
kanilang pansariling na pag-aaral at pagsusuri bilang paghahanda. 
 

II. MGA PULONG PAGHAHANDA  
       (Pre-Synodal Meetings) 
 

A.  Ang mga PULONG PAGHAHANDA ay magsisimula sa pamamagitan  
ng isang Banal na Pagsasanay para sa lahat ng mga KAANIB ng 
Unang Sinodo na gaganapin sa ika - 7 ng Pebrero, 2006, araw ng 
Martes, sa Katedral ng San Jose sa Lunsod ng Balanga, Bataan. 

        Ito ay magsisimula sa ganap na ika - 8 ng umaga hanggang sa ika – 
        12 ng tanghali. 
 

B. Ang unang PULONG PAGHAHANDA ukol sa TANDIS ng 
PANALANGIN ay gaganapin sa ika –7 ng Pebrero, 2006, araw ng 
Martes sa ganap na ika - 2 ng hapon, sa Bishop Celso N. Guevara 
Formation Center (BCGFC). 

 
K.  Ang mga iba pang PULONG PAGHAHANDA ay gaganapin sa mga 

sumusunod na takdang araw: 
 

1. Ika - 9 ng Pebrero, 2006, Araw ng Huwebes TANDIS NG 
BANAL NA EUKARISTIYA 



 

2. Ika - 14 ng Pebrero, 2006, Araw ng Martes TANDIS NG 
SAKRAMENTO NG PAGBABALIK-LOOB 

3. Ika - 16 ng Pebrerro, 2006, Araw ng Huwebes TANDIS NG 
PAGPAPAKASAKIT 

4. Ika - 21 ng Pebrero, 2006, Araw ng Martes TANDIS NG 
KABAYANIHAN AT BAYANIHAN 

5. Ika – 23 ng Pebrero, 2006, Araw ng Huwebes TANDIS NG 
MISYON SA MGA DUKHA 

6. Ika – 28 ng Pebrero, 2006, Araw ng Martes TANDIS NG 
MISYON SA MGA KABATAAN 

7. Ika – 2 ng Marso, 2006, Araw ng Huwebes TANDIS NG 
KATEKESIS 

 
     Ang mga PULONG PAGHAHANDA na ito ay gaganapin sa 
              BCGFC at magsisimula sa ganap na ika - 6 ng gabi, na 
              inaasahang matatapos sa ika-9 ng gabi. 
 

D. Naririto ang DALOY NG PAGTALAKAY ng mga PULONG 
PAGHAHANDA ukol sa bawat TANDIS: 

 
1) Paglalahad ng “working paper”. 

 
2) Magkakaroon ng Pangkalahatang Talakayan (plenum) na 

pangunguluhan ng may-akda ng “working paper” na 
tinatalakay mula sa LUPON NG NG PAGBABALANGKAS. 
 

3) Ang Pangkalahatang Talakayan ay may dalawang bahagi. 
 

a) Ang Pagtalakay sa Katuruan ng Inang Simbahan: 
+ Paglilinaw sa inilahad na Katuruan; 
+ Pagpapalitan ng kuro-kuro at kaisipan. 
 

  b) Ang Pagtalakay sa mga Panukalang Batas. 
+ Mga Puna at Paglilinaw sa mga Nilalaman 
   nito;  
+ Pagpapalitan ng kuro-kuro at kaisipan. 

 
E. Ang Lupon ng Pagbabalangkas para sa bawat Tandis ay 

magsasagawa ng panibagong “working paper” ayon sa nilinaw na 
Katuruan ng Inang Simbahan, batay sa payo ng mga dalubhasa at 
sa puna ng mga KAANIB.  
 

G. Ang panibagong “working paper” na ito, na tatawaging “position 
 paper” ng Unang Sinodo, ay kinakailangang mabuo makalipas ang 
 isang linggo, matapos ang PULONG PAGHAHANDA ukol sa 
 TANDIS na tinalakay. 



 

 
H. Isang linggo bago ganapin ang Sinodo, ang lahat ng mga KAANIB 
 ay mayroon ng sipi ng “position paper” para sa kanilang 
 pansariling pag-aaral bilang paghahanda sa Sinodo. 

 
 
 
 
 
 

III. PANGKALAHATANG PANUNTUNAN  
 
A. Ang katuruan ng Inang Simbahan ay tatalakayin subalit hindi 

pagtatalunan. Kung mayroong pagkakataon na ang kaisipan ng 
mga KAANIB ay hindi magkasundo, ito ay hindi maaaring 
pagbotohan. Bagkus, ang usapin ay ipapaubaya sa mga 
inanyayahang dalubhasa bilang TAGAPAKINIG at TAGAMASID. 

 
B Ang iba pang bahagi ng “position paper”,halimbawa ay Ang 

Paglalahad ng Kalagayan at Ang mga Panukalang Batas, na 
minamarapat na baguhin ay tatalakayin at pag-usapan. Matapos,  

        ang mga ito ay pagbobotohan.  
 

K. Ang pamamaraan ng botohan ay sa pamamagitan ng pagtataas  
 ng kamay. 

 
D. Naririto ang PANUNTUNAN SA PAGBOTO: 

 
1) Ang Obispo, bilang Pangulo ng Sinodo, ay hindi lalahok sa 

anumang botohan. Sa halip, ang lahat ng mga resulta ng 
mga botohan ay ipapasa sa kanya, pagkatapos ng Sinodo 
para sa kanyang sariling pagsusuri at malayang 
pagpapasya. 

2) Dahil dito, ang mga botohan ay pangunguluhan ng 
Pangalawang Pangulo ng Sinodo. Kung hindi man maaari 
ang Pangalawang Pangulo, ang Kahaliling Pangalawang 
Pangulo ang siyang gaganap sa tungkuling ito. 

3) Katulad ng sinasaad ng Ikalawalang Kabanata ng 
Direktoryong ito, bilang II – titik A, B, at K , tanging ang 
mga KAANIB lamang (di kabilang ang  mga TAGAPAKINIG 
at mga TAGAMASID) ng Sinodo ang may kakayahan at 
karapatan na bumoto 

4) Ang Panguluhan ng botohan ay tutulungan ng isang 
tagabilang at isang tagapagtala, mula sa Lupon ng Kalihim 
(Secretariat). 



 

5) Bago ganapin ang botohan, kailangang bilangin muna ang 
mga KAANIB na naroroon na boboto. 

6) Kung hindi magkatugma ang bilang ng mga KAANIB na 
boboto at ang  bilang ng mga KAANIB na talagang 
bumoto,uulitin ang botohan. 

7) Sa bawat pagkakataon na may botohan, ang lahat ng boto 
ay bibilangin; ang mga boto na sang-ayon at mga boto na 
hindi sang-ayon, maging ang mga boto na di-tiyak 
(abstain). 

 
8) Kung ang isang mungkahi o panukala ay magkamit ng 2/3 

na bilang ng mga boto, ito ay kikilalaning paninindigan ng 
mga KAANIB ng Sinodo. 

9) Subalit kung ang isang mungkahi o panukala ay hindi 
magkakamit ng 2/3 na bilang ng mga boto, ito ay isasantabi 
na agad. 

10) Ngunit kung ang isang mungkahi o panukala ay nagkamit
 ng kalahati sa bilang ng mga boto at mayroong isang  
 KAANIB na naglatag ng pakiusap upang muling isaalang 
 alang ang nasabing mungkahi o panukala, muling 
 magkakaroon ng panibagong botohan ukol dito. 
11) Samantalang ang botohan ay nagaganap, mananatili ang  
 katahimikan ng kapulungan bilang paggalang sa malayang 
 pagpapasya ng bawat KAANIB. 

 
E. Naririto naman ang PANUNTUNAN NG PAGTALAKAY: 

 
1) Katulad ng sinasaad ng Ikalawalang Kabanata ng 

Direktoryong ito, bilang II – titik A, B,  K at D, ang mga    
KAANIB ng Sinodo, kasama ang mga TAGAPAKINIG at ang 
mga TAGAMASID) ay may kakayahan at karapatan na 
lumahok sa talakayan. 

2) Sa pagkakataong ito, ang Obispo, bilang Pangulo ng 
Sinodo, ang siyang mangangasiwa sa daloy ng talakayan. 
Mahalaga na masaksihan ng Obispo ang bahaging ito upang 
makatulong sa kanyang marunong na pagsusuri at 
malayang pagpapasya ukol sa mga mungkahi at panukala. 

3) Ang Pangulo ay may kapangyarihan at karapatan na 
magsalita anumang oras o bahagi ng talakayan na kanyang 
mamarapatin. 

4) Ang mga nagnanais na magsalita ay magtataas ng kamay 
para kilalanin ng Pangulo. At ang pagkakasunod-sunod ng 
mga KAANIB na magsasalita ay batay sa pagkilala ng 
Pangulo. 

5) Tanging ang mga KAANIB na kinikilala lamang ng Pangulo 
ang maaaring magsalita sa loob ng tatlong (3) minuto. Nasa 



 

pagpapasya ng Pangulo kung ang tatlong (3) minuto na ito 
ay kanyang palalawigin o pa-iikliin. 

6) Wikang Pilipino ang gagamitin sa talakayan. 
7) Ang talakayan ay dapat lamang nakatuon sa diwa ng 

nilalaman at hindi sa paraan ng pagkakasulat lamang. 
8) Ang Pangulo ay may kapangyarihan at karapatan na pa-

ikliin ang talakayan upang maisunod kaagad ang botohan. 
 
 
 
IV. ANG SINODO 
 

A. Sa bawat isang araw ng SINODO, isang TANDIS lamang ang 
tatalakayin. At ito ay tatapusin. 

 
B. Ganito ang Daloy ng Talakayan: 

 
1) Katuruan ng Inang Simabahan: 

a)  Unang Paglalahad ng “position paper” 
     +   Masusing Talakayan 

+   Botohan 
+ Ang Lupon ng Pagbabalangkas, sa tulong Ng 
   Lupon ng Kalihim, ay bubuo ng panibagong 
   “position paper” batay sa mga tinalakay at 
    pinagbotohan. 

                                        (Sa pagkakataong ito, upang mabigyan ng 
                                        sapat na panahon ang Lupon ng 
                                        Pagbabalangkas at Lupon ng Kalihim sa 
                                        pagbubuo ng panibagong “position paper”, ang 
                                        talakayan ay maaaring pansamantalang 
                                        ipagpaliban at dumako sa susunod na bahagi, 
                                        ang Pagtalakay sa mga Panukalang Batas.) 

       b) Pangalawang Paglalahad ng “position paper” na bunga 
           ng Unang Paglalahad at Talakayan 

                         k)  Pagpapatibay 
 

2) Mga Panukalang Batas 
 

       a) Unang Paglalahad ng “position paper” 
                                    +  Masusing Talakayan 
                                    +  Botohan 
                                         - Paglalatag ng Pakiusap (kung kailangan) 
                                         - Botohan (kung kailangan) 
                                      +  Pagpapatibay na ang bunga ay “resolution”. 
                           b) Ang pagtalakay na itakda sa itaas ay siya ring 
                             pagtalakay na gagawin sa  bawat panukalang batas. 



 

 
K. Ang Daloy ng Talakayan na itinakda sa bawat maghapon ng Sinodo    
 ay siya ring Daloy ng Talakayan na susundin sa bawat araw ng   
 Sinodo sa bawat Tandis na tatalakayin. 
D. Maliban sa Unang Araw ng Sinodo, ang bawat araw ng Sinodo ay 
 magkakaroon ng Pag-uulat, na may dalawang bahagi: 

1) Paglalagom sa mga Kaganapan ng nakalipas na 
araw; at 

2) Paglalahad ng Katuruan ng Inang Simbahan at ng 
mga “Resolutions” 

E. Sa Huling Araw ng Sinodo, lalagumin ang kabuuan ng Sinodo sa 
 pamamagitan ng: 

1) Pagbasa sa Lahat ng mga Tandis at mga     
“Resolutions” na tinalakay at pinagbotohan, na 
tatawaging  “Kasulatan ng Unang Sinodo”; at 
2) Ang Pagkakaloob ng Kasulatan ng Unang Sinodo sa 

Obispo ng Diyosesis. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

P A E N I T E N T I A R I A   A P O S T O L I C A 
______ 

 
 
Prot. N. 156/06/I 
 

B E A T I S S I M E   P A T E R, 
 
 Socrates B. Villegas, Episcopus Balangensis, summa cum animi devotione, quae 
quidem sensus etiam aperit cleri et christifidelium suae pastorali curae commissorum, 
humiliter et laetanter Santitati Tuae in notitiam refert Ecclesiam Balangensem primum 
Diocesanam Synodum, anno vertente, a die 6 usque ad diem 17 Martii, in Dei gloriam et 
Ecclesiae aedificationem, celebraturam essc. 
 Fretus Divina Misericordia, recolens ingentia beneficia spiritalia quae Annus 
Eucharisticus Dioecesana Communitate obtulit, Exc.mus Orator enixe confidit ex hac 
sollemni celebratione christianae professioni et vitae suorum fidelium magnum esse 
obventurum emolumentum. 
 Huic valde desiderato fini consequendo, apprime invabit Indulgentiae donum 
quod, exinde, fiducialiter imploratur, testimonium et argumentum paternae benevolentiae 
Sanctitatis Tuae, et incitamentum ut solidetur in tota Dioecesi hierarchicum et filiale 
vinculum erga Sanctitatem Tuam et erga proprium Sacrorum Antistitem. 
 Et Deus, etc. 

 
Die 17 Februarii 2006 

 
 PAENITENTIARIA APOSTOLICA,  de Summi Pontificis mandato, benigne 
concedit plenariam Indulgentiam, suetis condicionibus (sacramentali Confessione, 
eucharistica Communione et Oratione ad mentem eiusdem Summi Pontificis) rite 
adimpletis, animo quidem omnino elongato ab effectu erga quodcumque peccaturo, 
christifidelibus, occasione primae Dioecesanae Synodi Balangensis diebus 6 et 17 Martii 
lucrandam, dummodo Cathedrale Templum Balangense pie visitaverint, ibique attente ac 
religiose adstiterint alicui sacrae functioni vel cuidam pietatis exercitio ad Synodi 
intentiones peracto, vel saltern per quoddam temporis intervallum eucharisticam 
adorationem piasque meditationes egerint, “Pater Noster”, Fidei professionem quavis in 
legitima forma, atque invocationem ad B. Mariam Virg. Addentes.  Qui autem, corde 
saltero contrito, ad Synodi intentiones oraverint, partialem consequentur Indulgentiam. 
 



 

 Praesenti pro hac vice tantum valituro.  Contrariis quibuscumque minime 
obstantibus. 
 
 Sgd.         IACOBUS FRANCISCUS  S.R.E  Card.  STAFFORD 
                                                  Paenitentiarius Maior 
                                    
   Sgd.    IONANESFRANCISCUS  GIROTI, O.F.M. Conv. 

        Regens 
 
 
 

P A E N I T E N T I A R I A   A P O S T O L I C A 
______ 

 
 
Prot. N. 156/06/I 
 
  

D E C R E T U M 
 
 

 PAENITENTIARIA APOSTOLICA, vi facultatum sibi specialissimo modo a 
Sanctissimo in Christo Patre et Domino Nostro, Domino Benedicto Divina Providentia 
Papa XVI tributarum, Excellentissimo ac Reverendissimo Domino Socrati B. Villegas, 
Episcopo Balangensi, benigne concedit ut die XVII mensis Martii anni MMVI qua 
primus Diocesana Synodus in Cathedrali Templo sollemniter ciaudetur, post litatum 
divinum Sacrificium, impertiat omnibus christifidelibus adstantibus, qui, animo omnino 
elongato ab effectu peccati, iisderm sacris interfuerint,  papalem Benedictionem cum 
adnexa plenaria Indulgencia, suetis sub condicionibus lucranda (sacramentali 
Confessione, eucharistica Communione et Oratione ad mentem Summi Pontificis), 
integra manente facultate trium illarum quas de iure  communi per anum potest largiri. 
 Christifideles qui papalem Benedictionem devote acceperint, etsi, rationabili 
circumstantia, sacris ritibus physice non adfuerint, dummodo ritus ipsos, durn peraguntur, 
ope instrumenti televisifici vel radiophonici propagatos pia mentis intentione secuti 
fuerint, plenariam Indulgentiam, ad normam iuris, consequi valebunt. 
 Contratriis quibuslibet non obstantibus. 
 Datum Romae, ex aedibus Paenitentiariae Apostolicae, die XVII mensis Februarii 
anni MMVI.  
 
 
 
 
 
 Sgd.      IACOBUS FRANCISCUS  S.R.E  Card.  STAFFORD 
                                                       Paenitentiarius Maior 
                                    



 

  Sgd.          IONANESFRANCISCUS  GIROTI, O.F.M. Conv. 
                        Regens 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

MAKINIG! MAGKAISA! MANGARAP! 
 

Ika-6 ng Marso, 2006 
Pagbubukas ng Unang Sinodo ng Balanga 

 

Kayo ay naririto, nakikibahagi sa makasaysayang kabanata ng 

Bataan. Ilang taon at dantaon mula ngayon, babalikan ng mga salinlahi 
ng Bataan ang ginagawa nating ito; pag-aaralan, bubuhayin sa alaala at 
harinawa’y ipagpapasalamat na ginawa natin ang Kauna-unahang 
Sinodo ng Diyosesis ng Balanga!  Tunay na tunay, ito ang ating 
pamanang handog sa mga kabataan at salinlahi ng Bataan, peninsula ng 
bayani at banal! 

 

Alagaan natin ang pamana sa mga susunod sa atin. Ginto at pilak 

ay lilipas, gusali at bantayog ay maglalaho subalit ang pamanang 
pananampalataya na siyang buod ng ating sinodo ay maaari nating 
ihabilin sa kinabukasan, hindi mauubos at hindi guguho, sa awa ng 
Diyos. 
 

ANG PAG-IBIG AY NAKIKINIG. 
 

“Bakit mahalaga at makasaysayan ang sinodo na ating ginaganap 

ngayon?” Ang sinodo ang pinakamataas, pinakamatanda at 
pinakadakilang pagpapahayag ng ating pagka-simbahan. Sa 
pamamagitan ng sinodo, sinasabi ko sa buong Bataan: Mahal kayo ng 
inyong Obispo. Ang pagmamahal na iyon ay ipina-aabot ko sa inyo sa 
pamamagitan ng pakikinig. Nangangako po ako - pakikingggan ko kayo! 
Makikinig ako! Ang pakikinig ang panimulang tanda ng pagmamahal. 
Ang pakikinig ang unang hakbang sa tunay na paglilingkod. Ako ang 
inyong pastol! Makikinig ako sa inyo!  



 

 

Kayo man ay inaanyayahan ko ring makinig. Makinig tayo sa 

puso. Pakinggan natin hindi lamang ang mga salita at tinig. Pakinggan 
natin ang sinasabi ng katahimikan. Pakinggan natin hindi lamang ang 
mga may sinasabi. Higit sa lahat, pakinggan natin ang mga hindi 
nagsasalita; hindi makapagsalita, ayaw pagsalitain, ayaw magsalita. 
Pakinggan natin hindi lamang ang taong simbahan kundi, higit sa lahat, 
ang taong ayaw sa simbahan, may tampo at galit sa simbahan, taong 
lansangan na atubiling pumasok sa simbahan.  
 

Higit sa lahat, makinig tayo sa Diyos! Magsalita lamang tayo mula 

sa katahimikan. Magsalita lamang tayo matapos nating marinig ang tinig 
ng Panginoon. Ang salitang hindi nagmumula sa pakikipagniig sa 
Panginoon ay walang saysay at inutil. Ayon sa kanyang pangako, naririto 
ang Panginoon at ating kapiling. Dinggin natin siya. “Magsalita po kayo 
Panginoon, naghihintay po kaming inyong mga lingkod.” 
 

MAKINIG UPANG MAGKAISA. 
 

Ang pakikinig ay hindi lamang hakbang sa paglilingkod. Ang 

pakikinig din ang susi tungo sa pagkakaisa. Ang pagkakahiwa-hiwalay 
ay hindi dulot ng pagkakaiba-iba ng pananaw. Maaari tayong maging 
magka-iba ng pananaw at manatiling nagkakaisa kung matututunan 
lamang nating makinig sa Diyos at makinig sa isa’t isa. Nasisira ang 
bukluran dahil hindi natin pinakikinggan ang Diyos at ang kapwa tao. 
 

Pagkakaisa. “Communio.” “Koinonia.” Ito ang ating 

ipinagdiriwang sa sinodo. Siyamnapu at dalawang kaanib at tatlumpu at 
siyam na tagamasid. Walang magkakatulad at iba’t iba ang pinagmulan. 
Pinagbuklod ng iisang tawag—ang tawag ng kabanalan at kabayanihan 
para sa Bataan, para sa bayan, para sa mundo.  
 

Pagkakaisa ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo ang unang 

huwarang dapat nating tularan.  Ang pagkakaisang ito ay banal at 
dalisay. Ang pagkakaisa ng Simbahan ay may bahid ng kasalanan. 
Subalit kaakit-akit pa rin sapagkat minahal at sinagip ni Jesus mula sa 
kadiliman. Ganito nga ang pagkakaisa natin dito sa Bataan - sugatan at 
duguan. Ang ating pagkakaisa sa Bataan ay pina-itim na at pinarumi ng 
mga lihim nating pagtataksil. Ang dapat sana ay magandang pagkakaisa, 
ay pinapangit na ng katamaran at pagsasarili, panlalamig at hidwaan, 
tampuhan at alitan. Sa kabila ng lahat, maganda pa rin ang Bataan. 



 

Maganda dahil kay Jesus. Nagkasala at pumangit! Subalit maganda 
ngayon sapagkat mahal ng Diyos! 
 

Hanapin natin si Jesus sa isa’t isa! Hanapin natin ang maganda 

at mabuti sa isa’t isa! Hanapin natin ang yaman ng bawat isa! Bagamat 
nasugatan at narumihan,  ipagpasalamat natin ang ating pagkakaiba-
iba sapagkat nang dahil dito, tayo ay maaaring magtulungan, 
magbayanihan at mabuhayan ng bagong pag-asa. 
 

 
MAY PAG-ASA ANG BATAAN. 

 
Pag-asa. Ito ang pangatlong dahilan ng sinodo. Liwanagin natin 

ang bukas. Ang pamumuno ng walang malinaw  na patutunguhan ay 
pagtataksil sa pinamumunuan.  
 

Matapos makinig at magkaisa, sama-sama tayong maglakbay sa 

katuparan ng ating pangarap sa simbahan sa Bataan. Ang pag-asa ng 
Bataan ay wala sa kahit kaninong tao. Ang pag-asa ng Bataan ay nasa 
Diyos. Kapag ibinigay natin sa Diyos ang ating buhay, ihahandog naman 
sa atin ng Diyos ang Kanyang sarili. “At kung nasa panig natin ang 
Diyos, ano pa ang dapat nating ipangamba?” 
 

  Kapag pinagbuklod  natin ang pakikinig, pagkakaisa at 

pamumuhay sa pag-asa, bubukadkad ang isang bagong umaga sa 
Bataan – ang umaga ng kabanalan. 
 

Walang banal na hindi marunong makinig. Walang banal na hindi 

namuhay sa pakikipagka-isa. Walang banal na namuhay sa kawalan ng 
pag-asa. Ang bayani at banal na pangarap natin para sa atin ay 
Katolikong nakikinig nang may pag-ibig. Ang bayani at banal na 
pangarap natin para sa atin ay nakiki-isa sa kabila ng bahid ng sala at 
kahinaan. Ang bayani at banal ay sakramento ng bagong pag-asa para 
sa bayang nasanay nang mamuhay sa dilim. 
 

Ang Unang Sinodo ng Balanga ay lahat nang ito at higit pa. Ang 

sinodo ay biyaya para atin ngayon at pamana sa kinabukasan. Pamana 
ng pakikinig, pagkakaisa at pag-asa. Pamana ng lahing bayani at banal 
noon, ngayon at kailan man. “Panginoon narito po ang unang sinodo ng 
Balanga. Magsalita po kayo at kami’y naghihintay na makinig.” 



 

 

 Amen. 

 
 
 
 
 
 
 

 

AWA NG DIYOS 
 

Ika-17 ng Marso, 2006 
Pagtatapos ng Unang Sinodo ng Balanga 

 
 

Bagaman ito ay pagdiriwang ng dakilang pasasalamat, hindi ko 

mapigil ang sarili na balikan ang salita ng Panginoon bago siya 
malagutan ng hininga sa Golgotha. “Naganap na!” “Natapos na!” “Fiat!” 
“Amen!” “Siya nawa!” 
 

Tapos na ang paglalagom ng mga sagot sa pastoral spiral. Tapos 

na ang pangkatang talakayan ng mga tandis sa buong buwan ng 
Pebrero. Tapos na ang paglalamay at pagpupuyat upang maihabol ang 
mga nilagom na talakayan! Tapos na ang pagtataas ng kanang kamay 
upang bumoto at tapos na rin ang di mabilang-bilang na  bilangan! 
Tapos na ang maganang kainan at merienda. Tapos na ang masiglang 
sunduan at hatiran! Tapos na! Naganap na! 
 

Kay ganda ng naganap! Ang pagsasabi ng “naganap na” ay walang 

buntong-hininga at hinagpis. Ang ating “consumatum est” ay galing sa 
papuri at pasasalamat! Nakaya natin at narating natin ang dati ay 
malayong pangarap. Sa paglalagom ng “pastoral spiral”, pagtalakay sa 
mga tandis, sunduan at hatiran, kainan at tawanan, nakita natin ang 
kagandahan ng maging Simbahan! Naranasan natin sa loob ng ilang 
linggo ang sarap maging Katoliko! Ang sarap maging Katoliko sa Bataan! 
Ang bait-bait ng Diyos para ipalasap sa atin ang makasaysayang Unang 
Sinodo ng Balanga! 
 

Ang bawat wakas ay simula! Tapos na ang Sinodo. Simula na ng 

misyon! Tapos na ang sinodo, higit na malaking gawain ang naghihintay 



 

sa atin! Tapos na ang sinodo, may bagong simula para sa atin! Ang 
sinodo ay hindi lamang isang pagtitipon. Ang sinodo ay isang pagtitipong 
may atas na misyon.  
 

Ang pinagsimulan ng Sinodo ay ang Panginoon. Siya ang simula. 

Ang Kanyang tinig na “Humayo kayo at gawin ninyong mga alagad ko 
ang lahat ng bansa” ang nag-udyok sa atin na magtipon para sa Sinodo 
ng diyosesis. 
 

Ang Panginoon din ang pangulo, kaanib, tagapakinig, tagatala at 

tagapagbilang, tagalinis at tagapagluto—na hindi nakikita ng ating mga 
mata subalit batid nating kapiling natin sa bawat araw ng sinodo. 
Katulad ng mga alagad sa Emmaus, napapabulalas tayo ngayon:  “Kaya 
pala may alab sa ating puso nitong mga araw na nakalipas! Ang 
Panginoon pala ay naglakbay kasama natin!” 
 

Sa pagtatapos ng Sinodo ay mayroong isang aral na lutang na 

lutang sa aking isip ngayon. Hindi pala natin kailangan sa Bataan ang 
sinodo! Kung ang sinodo ay isa lamang malaking gawain upang may 
magawa ang taumbayan; kung ang sinodo ay tinawag para lamang 
magbigay sigla sa buhay Katoliko; kung ang sinodo ay isa lamang 
makasaysayang pagtitipon sa pinakamatandang simbahan sa Bataan, 
hindi natin kailangan ang Sinodo! 
 

Ang kailangan natin sa Bataan ay mamuhay nang nagkakaisa at 

nagmamahalan! Ang kailangan natin sa Bataan ay hindi dagdag na 
batas;  kundi dagdag na taong magmamahal sa kapwa tao. Ang 
kailangan natin sa Bataan ay hindi dagdag na tinig na mag-uutos; kundi 
dagdag na mga pusong makikinig sa utos ng Espiritu Santo! Ang 
kailangan natin sa Bataan ay hindi ang boto ng nakararami sa sinodo; 
kundi magbantay kung ano ang boto ng Diyos! Ang kailangan natin sa 
Bataan ay hindi talakayan tungkol sa mungkahing pahayag at atas; 
kundi katahimikan upang ang kalooban ng Diyos ay luminaw sa ating 
puso.  
 

At ang lahat nga nang ito ay ginawa ng Diyos para sa atin sa mga 

araw ng Sinodo! Pumasok tayo sa sinodo na nagnanais na gumawa ng 
makasaysayan at dakilang bagay para sa Bataan! Tinatapos natin ang 
sinodo nang may bagong pananaw at karanasan. Hindi pala sinodo ang 
kailangan natin. Ang kailangan lamang  natin ay pag-ibig at matibay na 
pananampalataya. Ang kailangan lamang natin ay biyaya ng Diyos. 
“Sapat na ang biyaya ng Diyos!” 



 

 

Yaong isang mangingisda sa Manila Bay o sa Bagac na tapat na 

naghahanapbuhay para sa kanyang mga anak; yaong isang tricycle 
driver na kahit masakit na ang likod dahil sa kapapasada sa maghapon 
ay tapat na naghahatid ng kanyang mga pasahero; yaong kabataang 
nag-aaral sa barangay high school na matiyagang tumutulong sa 
kanyang kapwa mag-aaral; yaong mga magsasaka sa bundok na buong 
pagmamahal na nag-aalaga ng pananim---sila ay hindi nakarating sa 
sinodo bilang kaanib subalit sila ang mga tunay na bayani at banal na 
kaanib sa bayan ng Diyos! 
 

Magkakaroon ng pagbabago sa Bataan sa mga darating na buwan 

at taon! Nagsimula na ang pagbabagong iyon! Hindi dahil sa sinodo, 
kundi dahil sa pagmamahalan at pagkakaisa na isinabuhay natin nitong 
nakaraang dalawang linggo.  
 

Sino nga ba tayo para magpabago sa Bataan?! Hindi natin kaya 

ito! Hindi tayo ang pag-asa ng Bataan! Si Jesus ang ating pag-asa. Siya 
lamang. Wala nang iba! Magbabago ang Bataan; hindi dahil sa Sinodo 
kundi dahil sa pagbabago ng bawat isa sa atin. Sa awa ng DIYOS! 

 

 Amen! 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 
 
 
 
 

TALAAN NG MGA  KAANIB 

 

1.  Reb. Pde. Abcede, Herman G., RCJ 
 
2.  Reb. Pde. Adorable, Nonito B., CP 
  
3. Aganus, Ofelia S. 
  
4.  Alcala, Aida B. 
  
5. Alimangohan, Fidel E. 
  
6. Reb. Msgr. Araña, Hipolito M. 
  
7.  Asuncion, Cresencia L. 
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26. Reb. Pde. De Leon, Ernesto B. 
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30. Del Rosario, Jose Jr. O. 
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32. Diaz, Violeta A. 
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34. Reb. Msgr. Dumaual, Antonio S. 
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36. Reb. Pde Enero, Josue V. 
  
37. Sr. Enginco, Ma. Jesusa G., OP 
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49.  Reb. Pde Maga, Glenn E. , CP 
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67.  Sr. Ogsimer, Ma. Lourdes P., RVM 
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84.  Reb. Pde Sevilla, Felizardo 
  
85. Sulangi, Luisa Z. 
  
86.  Reb. Pde Takata, Arnel C. 
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88. Tolentino, Josefina D. 
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91.  Vicente, Jose L. 
  
92.  Reb. Pde Villanueva, Thomas C., CRS 
  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 
 
 
 

 
TALAAN NG MGA TAGAMASID AT 
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1.     Abella, Nestor 
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3.     Agustin, Hector 
 
4.     Andales, Jeanette 
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TALAAN NG MGA KASAPI NG MGA  
KATULONG NA KOMITE 

 
LUPON NG TAGASULAT 

 
  Reb. Pde. Gabriel Kamus,OSJ 
  Reb. Msgr. Rene Manansala 
  Reb. Pde. Markjill Manalili 
  Reb. Pde. Rene De Leon 
  Reb. Pde. Camilo Pacanza 
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  Reb. Msgr. Tony Dumaual 
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