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“Lakas ng Katotohanan”

PAPAL INTENTION
FOR JUNE 2010

VATICAN CITY - Benedict
XVI will be praying in June that
national and international insti-
tutions will respect life.

The Apostleship of Prayer
announced the intentions cho-
sen by the Pope for June.

His general prayer intention
is: “That every national and
trans-national institution may
strive to guarantee respect for
human life from conception to
natural death.”

The Holy Father also chooses
an apostolic intention for each
month. In June he will pray:
“That the Churches in Asia,
which constitute a ‘little flock’
among non-Christian popula-
tions, may know how to commu-
nicate the Gospel and give joy-
ful witness to their adherence to
Christ.” #UB

Respect Life
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Sa Kapistahan ng Kamahal-mahalang Puso...

“Debosyon dapat maipakita sa
pagmamahal at pagmamalasakit sa

kapwa,” hamon ni Arsobispo Arguelles

“DEBOSYON... P. 2

Pinangunahan ng Lubhang
Kgg. Arsobispo Ramon C.
Arguelles  ang isang  Misa
Pasasalamat sa Metropolitan
Katedral ni San Sebastian sa Lipa
City noong ika-13 ng Hunyo para
sa mga  naging   kabahagi  ng
nakaraang pangkalahatang
halalan. Ang nasabing  misa  ay
dinaluhan din ng ilang mga par-
ing naging aktibo sa nagdaang
halalan at  ng mga kinatawan  ng
iba't ibang  tanggapan  kabilang
ang  Commission on Election  sa
pangunguna ni Atty.  Gloria
Petallo,  Election Supervisor sa

Hindi perpekto ngunit matagumpay na rin...
Misa Pasasalamat para sa matagumpay

na halalan, isinagawa
  RENZO LUNA BELDA

lalawigan,  mga opisyal at tauhan
ng  PNP,   sa pangunguna ni Po-
lice Senior  Supt. Alberto Supapo,
mga sundalo ng Armed  Forces of
the Philippines  sa pangunguna  ni
Lt.  Col.  Arnel  Villareal, PAF,  at
ang mga  volunteers  ng  Parish
Pastoral Council  for Responsble
Voting  o PPCRV  mula sa iba’t
ibang  mga parokya.

Nakiisa  rin sa  naturang misa
ang  ilan sa mga nanalong
kandidato noong  nakaraang
halalan, kabilang ang mga
nagwaging pinunong bayan ng

MISA PASASALAMAT... P. 2

Sa isang liham na
ipinalabas ng tanggapan ng
Lubhang Kgg. Arsobispo
Ramon C. Arguelles,
pinaalalahanan ng lider
simbahan ang nahalal na
muling punong lalawigan,
Gob. Vilma Santos Recto
laban sa pagpapatuloy ng
jueteng at ng Small Town Lot-
tery (STL) sa lalawigan.

May petsang Hunyo 7,
2010,  ang liham ay unang
bumabati sa aktres-pulitiko sa
kanyang “magnificent victory”.
Maalala na sa huling yugto ng
kampanya ay namatay ang
kanyang katunggali, ang dat-
ing Gob. Arman Sanchez.
Ang biyuda ni Sanchez, dat-
ing Mayor ng Sto. Tomas,
Edna Sanchez, ang pumalalit
sa kanyang namayapang
kabiyak, ngunit itoy walang
nagawa sa “star power” ng
“star for all season” na nasa
sa ikalwang termino sa
Kapitolyo. Inimbita rin sa
nasabing liham ang
gobernadora sa Misa

Hinggil sa jueteng, STL, atbp...

Gob. Vilma, sinulatan ni Arsobispo
Pasasalamat sa Katedral ng
San Sebastian noong ika-13
ng Hunyo.  Si Gob. Vi ay nasa
sa “abroad” at
nagbabakasyon pa kaya di
nakadalo.

Inamin ni Arsobispo na isa
siya sa mga humimok na
labanan ang noong punong
lalawigan, Arman Sanchez,
noong 2007 dahil sa nais niya
umanong tapusin na ang “re-
gime characterized by nefari-
ous activities”.  Nagalit umano
si Sanchez sa kanya dahil sa
mga adbokasiya nito laban sa
sugal, immoralidad at
kriminalidad na noon ay
laganap.  Binanggit din ng
Arsobispo na nakita niya
natanggap niya ang
katotohanang mahirap maalis
ang sugal maging sa
kapanuhan ng unang termino
ng bagong gobernador dahil
na rin sa “midnight approvals”
ng umalis na gobernador sa
STL.  Para sa Arsobispo,  ang
STL ay “camouflaged

GOB. VILMA... P. 2

Seryosong ipinaalala ng
Lubhang Kgg. Arsobispo
Ramon C. Arguelles sa
kanyang mga taga-pakinig,
kabilang ang mga nakikinig
sa DWAL-FM 95.9 Radyo
Totoo, na ang debosyon sa
Kamahal-mahalang Puso ni
Hesus ay hindi lamang sa
paraan ng pagsasagawa ng
mga panalangin at
pagpaparangal tulad ng
prusisyon at banal na oras.

“Hindi dapat matapos ang
mga ginawang pagno-
nobena at Misa ang ating
pagde-debosyon kay Hesus,
kundi ang dapat ay ipakita
ang Mabathalang Awa na
siyang sinasagisag ng puso ni
Hesus sa pamamagitan ng
ating mga pakikilahok saPinangunahan ni Arsobispo Arguelles ang Misa sa pagtatapos ng Taon ng “Twin Hearts” kung

saan sinariwa ng mga madre at mga pari ang kanilang mga sumpa at pagtatalaga sa Panginoon.
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mga gawaing magdadala sa tunay
na paglaya at pagtataas ng antas o
dignidad ng tao,” mariin niyang
binigkas sa kanyang homiliya sa
Misang ginanap sa Dambana ng
Kamahal-mahalang Puso ni Hesus,
sa Monasteryo ng mga Missionary
Catechists of the Sacred Heart sa
Sabang, Lipa City noong ika-10 ng
umaga ng Hunyo 11, 2010.

Binanggit niyang halimbawa
ang pagtupad ng mga deboto sa
Mahal na Puso ng buwanang
intensyon ng Santo Papa. Ang
nasabing mga intensyon ay
pinalalaganap ng mga kaanib ng
Apostolado ng Panalangin.

“Ilan sa inyo ang talagang
nagsisikap ng maisakatuparan ang
intensyon ng Santo Padre?  Tayong
mga pari, kayong mga layko at tayo
bilang simbahan,  nabibigyan
katuturan ba natin ang mga
buwanang layunin ng Santo Papa
sa paged-debosyon sa Mahal na
Puso ni Hesus?”

Ang nasabing kapistahan ay
ginawa rin niyang pormal na
okasyon sa pagtatapos ng Taon ng
Dalawang Puso na idineklara ng
Catholic Bishops Conference of
the Philippines (CBCP).  Maalala
na noong 2009, dahil na rin sa mga
banta sa kapayapaan at dahil pa rin
sa nalalapit na eleksyon na natapos
noong Mayo 2010, ipinagpasya ng
CBCP na i-alay ang bansa sa
Dalawang Puso (ni Hesus at ni
Maria) para sa kapayapaan at
pagbabago sa lipunan.  Binalikan
ni Arsobispo Arguelles  ang mga
pagyayari sa bansa,  at sinabi
niyang dahil sa patnubay at
pangangalaga ni Hesus, sa
pamamagitan na rin ni Maria, ay
naging matagumpay sa kabuuan
ang naging halalan.

Binasa niya ang pahayag ng Sto.
Papa, Benedicto XVI, sa
pagtatapos ng Taon Para sa mga
Pari, at inisa-isa ang mga
mahahalagang puntos na binanggit
ng Sto. Papa.  Marami sa mga ito
ay nagsisilbing hamon sa
pagpapatuloy ng buhay pastoral na
ang puso ng pari ay “dapat maging
larawan at buhay ng puso ni
Hesus.”

Pinangunahan din ng Arsobispo
ang pagtatalaga ng mga pari sa
Kamahal-mahalang Puso ni Hesus
at Kalinis-linisang Puso ni Maria.

Hinikayat din niya ang mga layko
na naroroon na laging ipanalangin
ang mga pari.  Inimbitahan niya
ang lahat na makiisa sa kanya sa
pananalangin para sa kabanalan ng
mga pari na ginagawa niya tuwing
Huwebes ng gabi sa Marian Cen-
ter for Peace, malapit sa simbahan
ng Carmel.

Sa Misa ring nabanggit, ginawa
ang pagpapanibago ng pagtatalaga
ng sarili ng mga madreng Sacred
Heart, sa pangunguna ng kanilang
madre superyora, Mother Julie
Micosa, MCSH.

Samantala,  ang Misa-Nobena
para sa nasabing kapitahan ay
sinimulan noong ika-2 ng Hunyo
at  natapos ng ika-10 ng nasabi ring
buwan. Ang pitong Bikariya ang
naging pangunahing mga
peregrino na pinangunahan ng
kani-kanilang mga pari.  Ang As-
sociation of Religious in the Arch-
diocese of Lipa (ARAL), at ang
mga seminarista ang bumuo sa ika-
walo at ika-siyam na mga araw.

Pinangunahan ni Msgr. Boy
Oriondo ang Banal na Misa noong
unang araw, naging taga-homiliya
naman si Rdo. P. Jonathan
Tamayo.  Si Rdo. P. Gami Balita
ang presider noong ikalwang
hapon at ang homilist ay si Rdo.
P.  Edd Pagcailuangan.  Nanguna
sa Misa sa ikatlong hapon si Rdo.
P. Donald Dimaandal at siya na rin
ang nagbigay ng homiliya.
Ganoon din noong ika-apat na
araw,  si Rdo. P. Randy Marquez,
OSJ ng Bikariya IV ang presider-
homilist.  Si Rdo. P. Jojo Mendoza
ng Bikariya V ang nanguna sa
Banal na Misa at si Rdo. P. Nelson
Tatlonghari naman ang homilist sa
ika-limang hapon. Si Rdo. P.
Crispin de Guzman ang presider
at si Rdo. Gerry Lipat ang homilist
sa ika-anim na hapong
pinangunahan ng mga taga-
Bikariya VI. Ang mga taga-
Bikariya VII ay pinangunahan ni
Rdo. P. Matty Orario at
naghomiliya naman si Rdo. P.
Eyong Ramos. Si Rdo. P. Bert San
Diego, OFM Cap. ang presider-
homilist sa hapon ng mga
reliheyoso’t reliheyosa,
samantalang si Rdo. P. Jessie
Balilla at si Rdo. P. Junie Maralit
ang naging presider at homilist sa
huling hapon, ayon sa kanilang
pagkakasunod. #UB

MISA PASASALAMAT... P. 1

GOB. VILMA... P. 1

“DEBOSYON... P. 1

Fr. Jonas Palmares, former
Chancellor of the Archdiocese of
Lipa, was visiting Lexington after
a little more than a month of stay
at the Abbey of Gethsemani, a
Trappist Monastery here in Ken-
tucky.  On Saturday, 10 April, his
host family (Ed & Fe Dimayuga of
Lipa City) brought him to their
church at Mary Queen of the Holy
Rosary Parish when he intended to
concelebrate the Mass.  But in-
stead, he was kindly invited by Fr.
Nick Pagano, the Parochial Vicar,
to officiate by himself at the morn-
ing Mass so he could join in prayer
and spirit the 100th anniversary
celebration of his home diocese
half-way around the globe.

Fr. Nick graciously introduced
the 8:15 am Liturgy by inviting the
congregation to join Fr. Jonas in
commemorating the centennial
anniversary of the Archdiocese of
Lipa (Province of Batangas, Phil-

Centennial Celebration of Lipa Cathedral At
Mary Queen Church in Lexington, Kentucky

  DRA. FE DIMAYUGA

ippines). There were many parish-
ioners and members of the Filipino
community in attendance.  Of spe-
cial significance also for the devo-
tees Our Lady, an image of Mary,
Mediatrix of All Grace was al-
lowed by Fr. Nick to be enshrined
at the foot of the altar during the
celebration.  Fr. Jonas indicated
that this was a physical sign of be-
ing one with Lipa since the image
was that of an alleged apparition
of the Blessed Virgin in 1948 at the
Carmelite Monastery in Lipa City.
The image was brought in by Grace
Bautista-
Tapia, of
Lipa City.

In his
homily, Fr.
J o n a s
shared a
bit on how
in 1910 the
l o c a l

Church of Lipa was dedicated to
St. Joseph as it became a separate
diocese from the Archdiocese of
Manila. He said that the joys and
graces of celebrating the jubilee of
a particular local church could well
be participated in and benefit the
universal church.

Thus he enjoined all to actively
participate in the Lipa jubilee cel-
ebration by living up to its theme:
"transformation like the Holy Fam-
ily thru consecration to the Holy
Trinity".  He also noted that for the
year-long celebration from April
10, 2010 to April 10, 2011, Arch-
bishop Ramon Arguelles pro-
claimed that Pope Benedict XVI
has endowed the Archdiocese of
Lipa with a special grace - that vis-
iting any of the 25 pilgrimage
churches in Batangas would grant
pilgrims the plenary indulgence
under the usual conditions.

This was also shared with all of
us who joined the Mass here in
Lexington in communion with the
commencement of the centennial
celebration being held in Lipa.
#UB

Talisay, Tingloy, at Ibaan. Sa
hanay ng mga panlalawigang
pamunuan, tanging si Bokal Atty.
Florencio de Loyola ng ikalwang
distrito ang nakadalo,
samantalang ang iba ay nagpadala
ng kani-kanilang mga kinatawan.
Napag-alaman ng Ulat Batangan
na marami sa mga kumandidato ay
nasa sa bakasyon pa.

Sa  kanyang  homiliya  sinabi
ng Arsobispo  na  dapat itaguyod
ang kaluwalhatian ng Diyos  at
huwag pahintulutan  ang kaharian
ang mga masasama.  Ayon pa rin
sa kanya,  kailangang
magtulungan ang bawat  isa  at
huwag ipahamak  ang  kapwa.

“Dapat nang kalimutan ang
pulitika.  Ang dapat ay
magkatulungan para sa kapakanan
ng higit na nakararami, lalo na ng
mga dukha,” dugtong pa niya.

Binanggit pa  nito  na
kailangang  magpatawaran at
huwag  maging  mapang-api sa
kapwa  para maiwasan   ang
karahasan.

“Ang kailangan ay magtiwala
sa  Diyos  at ipagpatuloy ang
pagmamahal sa ating mga puso,”
ani Arsobispo Ramon.

Ang nasabi ring Misa ay bilang
pagtatapos ng Taon ng mga Pari.
Binanggit niya na sa pagpapalitan
ng mga destino ng mga pari, sana
kakitaan ang mga ito ng pusong
katulad ng Puso ni Hesus, ang
Mabathalang Awa, na tinularan
naman ni San Juan Maria Vianney,
ang patron ng mga pari.  Maaalala
na ang ika-150 taong kamatayan
ng nasabing Kura ng Ars ang
naging inspirasyon ni Papa
Benedicto XVI na gawing ang

Hunyo 2009 hanggang Hunyo
2010 na Taon para sa mga Pari.

“Sana, magbigay kayo ng
inspirasyon sa mga pinunong
bayan sa inyong mga parokya sa
mabuting pamumuno o
pamamahala. Makipag-ugnayan
kayo sa kanila at sa mga pinuno
ng mga kapulisan,” tagaubilin
niya sa mga pari.

Bago matapos ang banal na
Misa,  binigyan ng pagkilala  ng
PPCRV  ang  mga naging
katuwang  nila sa pagbabantay
noong  nakaraang halalan.
Ginawaran ng natatanging
pagkilala  ang  Commission on
Elections na kinatawan ni  Atty.
Gloria  Pettallo; Philippine Na-
tional Police na kinatawan naman
ni Police Senior Supt. Alberto
Supapo, at Philippine Air  Force
o PAF  na kinatawan naman ni Lt.
Col.  Arnel  Villareal, PAF.

Tinanggap rin ni Atty. Petallo
ang katibayan ng pagkilala na
ibinigay ng PPCRV sa mga
umaktong  Board of Election In-
spectors o BEIs ,at ang Theolo-
gians na naging mga PPCRV co-
ordinators. Ang mga ito ang
naging abala sa paglilibot sa
buong Arsidiyosesis upang mag-
monitor ng pangkalahatang takbo
ng halalan.  Sila rin ang naging
abala sa pagkuha ng mga election
returns upang dalhin sa provincial
headquarters ng PPCRV sa Pas-
toral Center sa Sabang, Lipa City.

Isa  rin ang  DWAL FM 95. 9
Radyo Totoo na kinilala dahil sa
papel nito at tulong sa PPCRV.
Ang naturang sertepiko ay
tinaggap ni Rdo. P. Nonie Dolor,
katatalagang director ng nasabing
himpilan ng radyo ng

Arsidiyosesis.  Ang nabanggit na
Banal na Misa at okasyon ay
nakasahimpapawid ng hapon ding
iyon.

Ang sertipiko  ng  pagkilala na
nilagdaan  nina  Arsobispo Ramon
C. Arguelles, Rdo. P. Eusebio
“Bobot”  Hernandez,  PPCRV
Provincial Coordinator,   at Rdo.
P. Clarence  Patag, Direktor ng
Lipa Archdiocesan Social Action
Commission o LASAC.  Ang
PPCRV ng bawat parokya sa
buong Arsidiyosesis ay
pinagkalooban din ng katibayan
ng pagkilala.

Ipinaabot rin ng PPCRV sa
pamamagitan ni G. Louie Casalla
ang  pasasalamat sa  mga
mamamayan  at sa lahat  ng
tumulong sa  kanila upang  naging
matagumpay ang  kanilang  naging
naging gawaing pagbabantay sa
halalan at pagbibilang ng mga
nakalap na mga election returns.

“Hindi  natatapos  sa eleksyon
ang  gagawing pagbabantay  ng
PPCRV,” ayon  kay  Louie
Casalla. Sinabi niya na ang
PPCRV  ang  naging mata at
bantay  sa naging  proseso ng
halalan noong  Mayo a 10 at
patuloy  nila  itong gagawin
matapos ang halalan. Hindi
umano  sila  mangingiming lapitan
para paalalahanan ang  mga gov-
ernment officials  na  umaabuso
sa kanilang  mga  tungkulin.

Isang salu-salo ang inihanda sa
silid-kainan ng kumbento para sa
mga Comelec officials, mga
kaanib ng PNP at AFP, mga
dumalong pinunong halal.
Sinamahan sila ng mga pari at mga
piling layko na naglingkod sa
PPCRV.  #UB

jueteng”.
Sa kanya pa ring sulat kay

Gob. Vi,  binanggit ng
Arsobispo na sa  pagpanaw ng
dating gobernador ay inakala
niyang matatapos na ang ille-
gal o maging ang legal na
sugal.  Ngunit ayon sa kanya,
dumating sa kanya galing sa
mga mapapagkatiwalaang
“sources” na ngayon,  may
mismong malalapit kay Gob. Vi
ang “now fighting to take over
this unfortunate business”.

“May I respectfully beg Your
Honor not to allow these immo-
ralit ies to taint your good
record,” ang mariing pakiki-
usap ng Arsobispo.   Sinabi
niya na bagamat nangako siya
na makikipagtulungan siya sa
kanyang administrasyon sa
ikabubuti ng mga Batangenyo,
hindi siya magiging tahimik sa
pagtutol sa sugal sa lahat
nitong anyo,  sa pagdami ng
mga “sex dens”, paglaganap

ng mapanganib na droga, at
mga pinagmumulan ng
kriminalidad. Hindi umano
makapagdudulot ng
kagalingan ang mga ito sa mga
mamamayan, lalo sa mga
kabataan at mga henerasyon
pang darating.

“Honorable Governor, I
plead with you to make sure
that the crimes of past admin-
istration will not prevail under
your HEARTS program,”
dugtong pa niya.  Ipinaalala
niya ang kanilang
pagtutulungan sa nakaraang
tatlong taon.  “You have given
a beautiful governance to our
province inspite of the weak-
nesses in some aspects.”

Wala pang naririnig na
reaksyon mula sa Kapitolyo sa
sandaling sinulat ito.  Iisa ang
tiyak, di kukurap si Arsobispo
Arguelles sa kanyang
paninindigan para sa mga
kababayan niyang
Batangenyo. #UB
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  BB. VIOLY ECHAGUE

BALITANG BASILICA

TAOS PUSONG PASASALAMAT
Ang huling pagpupulong ng Parish Pastoral Council sa pamumuno

ni Gerry Fetalvero at pagsubaybay ni Reb. P. Cecilio M.Arce ay
naganap  noong ika-03 ng Hunyo, 6:00 n.g. Walang pormal na daloy
sa halip ay ini-ulat ni Fr. Cecil  ang mga naganap sa anim na taon
bilang punong lingkod ng parokya ng Inmaculada Concepcion.
Madamdaming tinugon ito ng mga nakadalo sa kanilang mga
mensahe ng pagkilala at kasiyahan sa pangangalagang pastoral ni
Fr. Cecil. Sa kabuuan, iisa ang ipinahayag ng lahat sa mabuting
pastol.  Nagkaka-isa ang tinig ng lahat,  maraming maraming salamat
po, Fr. Cecil!

Masaganang hapunan ang inihanda ng mga birthday celebrants
ng buwan ng Hunyo. Maligayang kaarawan kina Gerry Fetalvero,
pangulo ng PPC, Linda Castillo, tagapangasiwa ng Parish Museum,
Alice Balmes, kalihim at Cleo Alea ng  PASAMPA.

FATHER’S DAY INALALA
Sa pagsapit ng unang linggo ng buwan ng Hunyo makikita na sa

bakod ng Basilica ang tarpaulin ng mga ama ng tahanan hudyat ng
nalalapit na pagdiriwang ng Father’s Day. Inihanda ng ICPFLM (Im-
maculate Concepcion Parish Family & Life Ministry) ang gawain na
maipanalangin ang lahat ng mga ama sa lahat ng mga misa ng ika-
20 ng Hunyo 2010 bilang pagbibigay parangal at pagkilala sa kanila.
Ang mga gawain ay nasa pangunguna nina Lui at Alma Napa
(pangulo), Mon at Crisel Abacan (pang. pangulo), Cecille De Villa
(kalihim), Lito Pasia (ingat-yaman), Ging Atienza (tagasuri) at  Reb.
P. Jerry B. Sujede (Spiritual Director).

PAG-UNLAD SA PANANAMPALATAYA
Lalo pang pinag-ibayo ng komunidad ng  Neo Catechumen ang

pagpapa-unlad sa pananampalataya sa pagdaraos ng pagdiriwang
ng Weekly Word tuwing Miyerkoles, Eucharist tuwing Sabado sa
Basilica Gym at Pastoral Center.  Sa pagsasama-sama ng mga
kasapi,  kanilang napapa-unlad ang kalakasan ng kababaang-loob.
Ang sigasig at tapat na paglilingkod ay ipinamalas nina Silver at
Aneth Panoga (pangulo), Ma. Ethel Atienza (pang.pangulo) Lis at
Merlyn Berania (ingat-yaman).

KAMPANYA NG VIPS PARA SA BAGONG KASAPI
Patuloy ang kampanya nina Sis. Dolly Hernandez at mga

kasamahan sa VIPS (Volunteers in Prison Service) para sa mga
nagnanais maging bahagi ng kanilang prison ministry.  Itinakda ang
isang orientation seminar para sa mga bago at dating kasapi na
gaganapin sa ika-24 ng Hulyo sa bahay ng Arsobispo, Lungsod ng
Lipa, 8:00 n.u.- 4:00 n.h. Pangunahing taga-daloy ay si G. Rudy
Diamante ng CBCP-ECOPRIN staff.

VEGETABLE FARM INIHAHANDA
Sinimulan ng nakaraang buwan,ng Mayo ang paghahanda ng

Lupa ng Birhen sa Sitio Journal, Cuta ng Lungsod ng Batangas  upang
maging vegetable farm. Ayon kay Gng. Cecilia Arroyo ng LPPCI
(Lingap Pangarap ng mga Paslit Center Inc.),  nilalayon nitong
matulungan ang mga maralitang pamilya ganoon din ang karatig na
komunidad na makabili ng mura, sariwa at masustansiyang gulay.
Higit sa lahat magagawang produktibo ang bakanteng lote.

SURVEY, GAWAIN NG PASAMPA
Kumilos ang PASAMPA (Pamparokyang Samahan ng mga

Migranteng Pamilya) para sa pag-abot sa mga pamilya ng mga
migrante. Patuloy ang pagsasagawa ng survey na sinimulan noong
Abril  para matugunan ang pangangailangang espirituwal at
suportang moral  ng mga pamilyang naiiwan ng mga mga ama o
mga inang  nagtatrabaho sa ibang bansa. Ang outreach program ay
patuloy na tinututukan ng pamunuang naka-ugnay sa LACMMI  tulad
nina Cleo A. Alea (Coordinator), Kurt Magdalena (Co-Coordinator),
Flor Marcial (Kalihim), Rosie Resurreccion (Ingat-Yaman) at Rachen
Cabuhat (Taga-suri).

FLORES DE MAYO, MASIGLANG NAITAGUYOD
Mula ika-01 hanggang ika-31 ng Mayo , 3:00 n.h. nag-alay ng

mga bulaklak at panalangin ang mga iba't ibang kapisanang
pamparokya, kinatawan ng mga NGO at LGU mula sa barangay at
pamahalaang lungsod at kapulisan. Nangasiwa sa gawain ang
Kapisanan ng Medalya Milagrosa sa pangunguna ni Yolly Ebora
(pangulo), Asther Marasigan (pang. pangulo), Nane Ilagan (kalihim),
Dading Perez (katulong na kalihim), Anette Cantos (ingat-yaman),
Tess Pastor (katulong na ingat-yaman), Virginia Gutierrez (tagu-suri)
at Anging Picar (taga-pagbalita). Naganap noong ika-31 ng Mayo,
4:30 n.u. ang prusisyon sa karangalan ng Birhen ng Medalya
Milagrosa.

EL SHADDAI, LUNES NG PAG-UUGNAY
Tuwing Lunes ang pag-uugnay ng mga kasapi ng komunidad ng

El Shaddai sa Basilica Gym. Naging pagkakataon ito para ganapin
ang praise and worship, healing at fellowship. Pinalalakas ang mga
kasapi sa pag-unawa sa mga salita ng Diyos at pagkilala sa bawa’t
isa na anak ng Diyos.

PARISH YOUTH COUNCIL, SINAMANTALA ANG BAKASYON

Hindi pahuhuli ang mga kabataan ng parokya sa mga gawain ng
nakaraang bakasyon sa mga exposure programs ng recollection, youth
camp, youth encounter, at outreach program. Sa paggabay ni Reb. P.
Riyyan Mendoza,  sinikap na maipagkaloob sa mga kabataan ang
paghubog na kinakailangan para maging mabuting Kristiyano. #UB

NEWS & EVENTS

"Purihin ang Panginoon!" sambit
ng lahat ng kaanib sa Catholic Char-
ismatic Renewal Movement sa
buong Arsidiyosesis ng Lipa sa
ginanap na selebrasyon ng
Pentekostes noong Mayo 23.

Nagsimula ang saya sa mainit na
pagtanggap ni Rdo. Padre Gamelin
Balita sa mga dumalo sa kanyang
Parokya ni San Isidro sa Cuenca,
Batangas. Sinundan ito ng
nakakapaindak na mga awitin ng
Balayan Music Ministry at ng
mahaba, madamdamin, at
nakakaantig na praise at worship na
pinamunuan ni Lollie Ramos, ng
Balayan Charismatic Prayer Group.

Sa panayam ng Lubhang Kgg
Ramón C. Argüelles, sinabi niyang
dapat magbatian ng 'Happy Birth-
day!' ang lahat ng mananampalataya
sapagkat ang Pentekostes ay
kaarawan ng Simbahan.
Ipinaliwanag nila na kinailangang
mamatay ni Jesus at umakyat sa
Ama upang maipagkaloob sa atin
ang Espiritu Santo. "Ang tunay na
pagpapakita ng pag-ibig ay ang
pagbibigay ng sarili.  Ang Banal na
Espiritu, ang pambabaeng
pagpapahiwatig ng pagka-Ama ng
Diyos (feminine representation of
God's Fatherhood), ay ang buhay at
pag-ibig ng Ama at Anak. Ito rin ang
magpapaliwanag ng mga hindi natin
maunawaan tungkol kay JesuKristo
at sa ating pananampalataya.

Paalaala ng Arsobispo na kapag
nasa bingit ng kamatayan, banggitin
lamang ang "God is my Savior" o
"Jesus" at tatakbo nang palayo ang
demonyo. "Si Jesus lamang ang
ating Tagapagligtas. Noong mga
unang panahon aniya kawikaan ng
matatanda na 'pahe-Hesus-an' na
ang naghihingalong maysakit.
Ganoon kalaki ang paniniwala sa

Pormal na sinalubong ng mga
taga-Parokya ni San Sebastian ang
kanilang bagong kura-paroko,
Msgr. Rafael "Boy" Oriondo,  sa
isang simple ngunit makulay na
seremonya sa loob ng Katedral
noong ika-14 ng Hunyo taong
kasalukuyan.  Nauna na rito ang
dating kura paroko, Rdo. P. Ernesto
"Totit" Mandanas, Jr.  ay dumating
upang siyang sumalubong at
magpakilala sa sambayanan sa
kanilang bagong kura.  Si P. Totit
ay naunang nagtungo sa kanyang
bagong destino sa Parokya ng
Inmakulada Konsepsyon, Bauan,
Batangas noong ika-12 ng Hunyo.

Kabilang sa mga sumalubong ay
ang mga lider layko sa pamumuno
ni Bro. Jojo Nario at ng kanyang
mga kasamahan sa Pamparokyang
Sangguniang Pampastoral.
Naroon din sina Rdo. P. Mel
Magsino, Rdo. P. Dexter Mojares,

Rdo. P. Rene Ramos, mga katulong
na pari sa parokya.  Si P. Mel
Magsino ay bago ring talaga sa
nasabing sambayanan.

Maalala na si Msgr. Boy ay
galing sa Balayan, sa parokyang
pinanggalingan ni P. Totit bago ito
magtungo at maglingkod ng anim

na taon sa Katedral.  Si Msgr. Boy
ay inihatid ng kanyang mga dating
parokyano sa Balayan.

Nagkaroon ng munting salu-
salo sa kumbento kung saan
dumating at nakiisa si Obispo Sal-
vador Quizon at ilan pang mga
paring bisita. #UB

Msgr. Boy Oriondo, Bagong Rector at Kura ng Katedral
  JOJO NARIO

Diwa ng Pentekostes, Buhay na Buhay!
  TITA NERY AT ROSE PERCE

kapangyarihan ng Diyos."
Samantalang araw ng Linggo,

kung kailan alam ng sambayanan na
pagod ang mga pari, kapansin-
pansin ang kasiglahan ni Msgr.
Arguelles sa halos isang oras niyang
pagsasalita. Kanino pa maaaring
utangin ang biyayang ito kundi sa
Banal na Espiritu! Bago umalis,
isinagawa ng Arsobispo ang com-
missioning o 'paghahayo' sa mga
bagong manunungkulan sa LACCS.

"Kung ano ang isinisigaw ng
puso ay siyang isinasagawa ng
pagkatao!" Ito ang punchline ni
Rdo. P. Ed Carandang, OSJ, sa
kanyang panayam. Nagbahagi siya
ng kanyang buhay sa Bataan kung
saan siya kasalukuyang nakadestino
- ang pangungupahan sapagkat wala
pang kumbento doon, pagtitiis ng
gutom, at ilan pang kahirapan.
Ngunit wala aniya siya ni katiting
na lumbay o pagsisisi dahil yao'y
kaakibat ng pagtupad sa
sinumpaang pagtalima sa
nakatataas at pagyakap sa
karalitaan.

Binigyang-diin ni Fr. Ed ang
pagpapatawad bilang mahalagang
sangkap ng pagka-Kristiyano na
nangyayari lamang sa udyok ng
Banal na Espiritu. "Kung aasa ang
tao sa sarili lamang, mahirap niya
itong magawa. Kinakailangang
hingin ang gabay ng Banal na
Espiritu bago gumanap ng
mahihirap at kakaibang gawain." Sa
kanyang masiglang tinig,
masasalamin ang kaluguran ni Fr.
Ed sa pagbabahagi ng sarili alang-
alang sa Panginoon.

Ang mga laykong nagbahagi
kung paano binago ang kanilang
buhay ng Espiritu Santo at pagiging
charismatic ay sina Trining
Labayna, mula sa Bauan Prayer

Group at kapatid ni Msgr. Fred
Madlangbayan, at Venny Punzalan,
mula sa Cuenca Prayer Group. Ani
Sis. Trining, hindi siya naging
maasikasong ina sa kanyang mga
anak noong una. Kaya't pagkatapos
niyang makadalo sa Life in the
Spirit Seminar, isa-isa niyang
hinalikan ang paa ng kanyang mga
anak at nag-iyakan silang lahat
pagkaraan. Isa siya sa nagtatag ng
Sagip-Buhay Foundation sa Bauan,
Batangas.

Ang tampok na gawain sa buong
araw ay ang pagdiriwang ng Banal
na Misa na pinangunahan nina Rdo.
P. Joey Faller, Msgr. Boy Oriondo,
Rdo. P. Gami Balita, Rdo. P.
Johannes Arada, Rdo. P. Ed
Carandang OSJ, at Rdo. P. Romy
Mendoza. Si Fr. Joey Faller ay
kilalang instrumento ng Diyos sa
pagpapagaling at maging si Msgr.
Boy ay nakiisa sa kanyang healing
session.

Lubos ang pasasalamat ni Fr.
Johannes, Spiritual Director ng Lipa
Archdiocesan Catholic Charismatic
Secretariat, sa lahat ng nakiisa sa
taunang pagdiriwang ng
Pentekostes na nagsisilbing reunion
ng lahat ng prayer groups sa buong
Arsidiyosesis.

Ang bagong pamunuan ng
LACCS ay binubuo nina Judge
Rene Castillo bilang Lay Coordi-
nator. Asst. Lay Coordinators sina
Lollie Ramos (Vic. 1-2-3-7), at
Elma Lecaroz (Vic. 4-5-6). Ang iba
pang tagapaglingkod ay sina Cor-
ing Macaraig (Secretary), Rosie
Ramos (Asst. Secretary), Nona
Cruzat (Treasurer), Girlie Luna
(Asst. Treasurer), Tony Tenorio
(Auditor). Ang Vicariate Coordina-
tors ay sina Guillen Madrigal (Vic.
1), Tess Bathan (Vic.2), Romy Can-
tos (Vic. 3), Cora Papio (Vic. 4),
Gay Mercado (Vic. 5), Zeny
Sanchez (Vic. 6), at Ana
Panganiban (Vic. 7). Youth Coor-
dinator si Bernard Luna at Asst.
Youth Coordinator si Arnel
Dimaano. Ang mga ministry head
ay sina Bernard Luna (Worship),
Elma Lecaroz (Liturgy), Dick
Remo (Music), Rene Castillo at
Lollie Ramos (Formation), Romy
Cantos, Tony Tenorio at Ross
Sebastian (Service), at Nona Cruzat
(Ways & Means). #UB
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Bagamat nagwakas na ang isang taong pagdiriwang ng
taon para sa mga pari na idineklara ng Santo Padre,
Benedicto XVI, sa okasyon ng ika-150 taong kamatayan ni
San Juan Maria Vianney,  hindi ito nangangahulugan na
natapos na naman ang isa pang okasyon na pwede nang
ibaon sa limot.  Hindi nagkataon kundi sinadya ng Santo
Padre na sa buwan ng Hunyo noong isang taon buksan ang
tanging taon para sa mga pari at tapusin din sa nasabing
buwan.  Ang buwan ng Hunyo ay ang buwan ng Kamahal-
mahalang Puso ni Jesus (at ng Kalinis-linisang Puso ni
Maria).  Si San Juan Maria Vianney ang nagsabing “ang
pagpapari ay ang pag-ibig ng puso ni Hesus”.

Sa mga layko, maitatanong namin kung yumaman ba ang
inyong pang-unawa sa kung ano ang pagiging pari ninyo at
ng mga inordinahang pari?  Ang buong taon ba ay
nakatulong sa inyo upang lalo ninyong mapahalagahan ang
“ordained priesthood” na dapat ay nasa sa paglilingkod ng
bayang hari at pari? Ang taon para sa mga pari ba ay
nakapagpalalim ng inyong kaalaman at pagkalinga sa mga
punong-lingkod ng inyong mga sambayanan?

Ang pagpapahalaga sa inyong mga pari ay naipapakita
sa patuloy na pananalangin para sa kanila upang sila ay
maging mga banal at tapat na paring tinawag ng Diyos
upang maki-isa sa pagkapari ng Kanyang Anak na si Hesus,
ang Dakilang Pari.  Sa gitna ng mga kahinaang taglay ng
nananatiling marupok na pagkatao ng isang pari,  siya ba
ay patuloy na inuunawa ng mga layko at tinutulungang
maging mabuting pari sa halip na ikondena at ibagsak pa
sa kanyang pagkakadapa?  Dapat tandaan na ang isang pari
ay galing sa isang sambayanan.  Ang kahinaan ng pari ay
larawan ng kahinaan ng sambayanang kanyang
pinanggalingan at patuloy na kinabibilangan, ng
sambayanang sa kanya ay humubog at kanyang pinagmulan.
Ganoon din naman ang banal na pari ay larawan ng antas
na kabanalang naabot ng isang sambayanan, isang perlas
na makinang at ilaw na nagliliwanag sa kadiliman.

Tunay ngang ang mga layko ang siya na ring dapat na
maging lakas at sandigan ng isang pari, katulad din ng
katotohanang ang isang pari ang siya namang dapat na
umakay sa mga layko patungo sa kabanalan, patungo kay
Hesus. Ang pari ay para sa mga layko o sambayanan;  ngunit
ang mga layko o sambayanan ay malaki rin ang impluwensya
sa kabanalan (o kasamaan) ng isang pari.

Sa panig naman ng mga pari,  ang taong bang ito ay
nagpasigla sa inyong buhay at ministeryo?  Sa pagninilay
sa buhay at halimbawa ni San Juan Maria Vianney, na pa-
tron, di lamang ng mga kura paroko, manapay ng lahat ng
mga pari, nagiging larawan ba kayo ng pagmamahal ni
Hesus sa Kanyang bayang ipinagkatiwala sa inyong
pamumuno, pagtuturo at paghahain sa Diyos?

Natapos ang taon ng mga pari, ngunit dapat ipagpatuloy
ng Sambayanan ang pag-aalay ng mga pari mula sa kanilang
hanay.  Ang pagpapalaganap ng banal na bokasyon sa
pagpapari ay tungkulin ng sambayanan, una na ng pamilya,
ang pangunahing sambayanan.  Magbunga nawa ng
maraming bokasyon sa pagpapari (at pagrereliheyoso’t
reliheyosa) ang mga panalangin at sakripisyong inialay sa
taon para sa mga pari. Mapag-ibayo pa sana ang mga
pagkilos upang matulungan ang mga paring nanghihina sa
kanilang bokasyon.  Lumawak rin sana ang pang-unawa ng
sambayanan sa kalikasan ng “ministerial or ordained priest-
hood”.

At siyempre,  magdala sana ang tanging taong ginugol
para sa mga pari sa lalo pang kabanalan ng buhay,
katapatan sa mga pangako ng pagkapari, at kasigasigan sa
mga gawaing atas bilang mga punong-lingkod.  At higit sa
lahat, makita sana sa mga pari ang buhay at pag-ibig ni
Kristo na kanilang kinakatawan dito sa lupa.  #UB

Ipinagdiriwang ng simbahang lokal ng Lipa ang mabiyayang ika-100
taon ng pagkakatatag nito (2010 -  April 10 - 2011). Nagpasiya naman
ang Kalipunan ng mga Obispo ng Pilipinas na mag-gugol ng isang taon
ng pananalangin sa Diyos para sa ating bansa sa pagtatalaga ng lahat sa
Kabanal-banalang Puso ni Hesus at sa Kalinis-linisang Puso ni Maria
(Year of the Two Hearts for our country: 19 June 2009 - 13 June 2010).
Hindi naman napahuli ang simbahang pandaigdigan at ipinahayag ni
Papa Benedicto XVI ang pagdaraos ang isang taon para sa kaparian
(Year of the Priesthood 19 June 2009 - 13 June 2010).  Magkakaugnay,
mabiyaya at makahulugan ang pagkakatagpo-tagpo ng mga pagdiriwang
ito: ng ating simbahang lokal, ng simbahan sa Pilipinas at ng simbahang
pandaigdigan.  Nadarama sana ito pati ng mga parokya na di maaaring
malayo sa nagkakaisang damdamin ng arsidiyosesis at ng simbahan sa
buong daigidig.  At eto nga't sumapit na tayo sa kaganapan ng Taon ng
Pagkapari at Taon ng Pananalangin para sa ating bayan sa karangalan
ng Dalawang Puso. Ngunit sa ating arsidiosesis nagpapatuloy pa ang
ating pananalangin para sa kabanalan ng mga pari at ang ating panalangin
para sa kagalingan ng ating bansa.  Iya'y di lamang sa loob ng ating
Jubileo kungdi sa mga taon pang darating.  Tunay na kamangha-mangha
na ang pagdiriwang natin sa Kabanal-banalang Puso ni Hesus at Kalinis-
linisang Puso ni Maria ay naging tampok na gawain sa buwan na ito ng
Hunyo bilang pagdiriwang ng ating sentenaryo.

Mahalaga sa hubileyo ang magkaroon ng genuine change for the bet-
ter lalo sa hanay ng mga kaparian; kaya tamangtamang sa ating pagtatapos
ng Taon ng Pagkapari ay nagpapatuloy ang mabiyayang pagdiriwang ng
ating simbahang lokal.  Sa bawat pag-unlad ng simbahan mahalaga ang
papel na ginagampanan ng mga pari.  Sa pagkasira ng simbahan ang
pagkukulang ng katapatan ng pari ay may malaking kaugnayan.

Masasabing bunga din ng Taon ng Pagkapari at bahagi ng pagdiriwang
ng ating sentenaryo ang ginaganap na 'reshuffle' ng mga kaparian.  Isip
ng di iilan na hindi magkakaroon ng reshuffle dahil nagdiriwang tayo ng
ating Jubileo.  Nakikita ngayon ng lahat na bahagi ang reshuffle ng
kinakailangang pagbabago upang ang magiging bunga rin ng Jubileo ay
ang maging maliwanag at matibay na ang layunin ng paglilingkod sa
buong arsidiyosesis ay naisasakatuparan sa pagtutulungan ng lahat, lalo
na ng mga kaparian.  Halimbawa, kung sa isang parokya ay may pagawain
gaya ng kumbento, pastoral center at ano pa man, hindi ito magiging
sagabal upang ilipat ang kasalukuyang nanunungkulan at siya ay palitan
ng bagong itatalaga.  Ang lahat ng mga pagawain sa pagpapatibay ng
simbahan ay ipinapasa sa bagong manunungkulan upang ito ay
ipagpatuloy.  The pastoral work goes on in spite of the exchange of
hands that will handle such work.  Isang magandang katangian ng maayos
na pamamalakad ay kapag the successor can go on from where the pre-
decessor leaves off.

May mga ilang nagsasabi na  dapat sana ay nagkaroon ng konsultasyon
bago isinagawa ang pagpapalitan.  Ang pinangagalingan ng ganitong
puna ay malimit ay yung dating kinokonsulta.  Ngunit sa pagkakataong
ito ay hindi sila tinanong.  Noong taon 2004, bagong dating ako sa
arsidiyosesis, maliwanag ang hangad ng marami sa pagbabago sa kabila
na di alam ng ganap ng arsobispo noon ang kalagayan ng arsidiyosesis
at hindi lahat ng pari ay nakikilala niya ng sapat.  Ngunit ang pagbabago
ng tungkulin ay matagal nang pinapangarap ng karamihan.  Ang mga
kinonsulta ko ay yaong mga nakikilala ko sapagkat nagkaroon kami ng
ugnayan sa seminaryong pinanggalingan namin.  Ang karanasan noong
panahong iyon ay (1) kumokonsulta pa lamang ako; nagtatanong-tanong
kung ano ang magaling na gawin. Nguni't agad ang pinag-uusapan ay
naging para bagang final na gayong nagtatanong pa lamang ako; (2)
narinig ko ang puna na ang napapalagay sa mga magagandang puesto
noon ay mga bata-bata ng mga sinangguni ko.  Sa pagkakataong ito,
ngayong taon 2010, mas mahaba ang aking pagsangguni at

Sa Pagtatapos ng Taon ng mga Pari

Matapos kong masabi ang
lahat, ang nais ko ngayong
idagdag ay ang larawan ng
isang  ganap at tunay na
kristiyano na siyang nilalayon at
hinahangad na marating ng
isang naglalakad sa
katekumenado (Neo -
Catechumenal way). Ito’y
napapaloob sa ebanghelyo ni
San Mateo, ika- 5-7 na
kabanata na tinatawag na “Ser-
mon on the Mount”. Salamat na
lamang sapagkat  ito ang
nilalaman ng araw araw na
ebanghelyo sa panahong ito sa
kalendaryo ng simbahan na
kung tawagin ay karaniwang
panahon (Ordinary  Time).

Halimbawa, sa ika - 5
kabanata ni San Mateo, tungkol
sa mga MAPALAD, ipinahayag ni
Jesus ang ganito: “Mapalad ang
mga aba na wala nang
inaasahan kundi ang Diyos,
sapagkat makakasama sila sa
Kanyang kaharian”. Gayon din
naman, “mapalad ang mga
pinag-uusig dahil sa kanilang
pagsunod sa kalooban ng Diyos,
sapagkat  makakasama sila sa
Kanyang kaharian”. At saka,
“mapalad kayo kapag dahil sa
aki'y inaalimura kayo ng mga
tao, pinag-uusig at
pinagwiwikaan ng lahat ng uri
ng kasamaan na pawang
kasinungalingan. Magdiwang
kayo at magalak, sapagkat
malaki ang iyong gantimpala sa
langit”.

Ang mga katangiang ito ay
karaniwang wala sa mga tao.
Sapagkat hindi madaling maging
aba; hindi rin madali na
matanggap ng tao ang mga pag-
uusig, gayon din ang mga pag-
alimura at mga bagay na tulad
nito. Subalit hindi imposible na
ito’y marating niya. Sa
katunayan, ito ang hinahangad
na marating ng isang taong
binyagan. Ang problema lamang
ay ang pamamaraan.

Sa ika-5 pa ring kabanata,
sinabi ni Jesus: “narinig ninyo na
sinabi: ‘mata sa mata at ngipin
sa ngipin.’ Ngunit ngayo’y
sinasabi ko sa inyo: huwag
ninyong labanan ang masamang
tao”. Gayon din, 'ibigin mo ang
iyong kaibigan at kapootan mo
ang iyong kaaway’. Ngunit ito
naman ang sabi ko: ibigin ninyo
ang iyong kaaway, at idalangin
ninyo ang mga umuusig sa inyo.’
Sino ang makagagawa ng mga
ito sa atin? Sino ang
makasusunod sa mga salitang
ito ni Jesus? Sapalagay ko’y,
wala sa ngayon. Subalit ito'y
maaaring magawa sa dako roon.
Ano ang pamamaraan? Ang
katekumenado na ipinagkaloob
ng Espiritu Santo sa Simbahan
ay isa sa mga paraan! #UB

TINIG PASTOL... P. 5

Taon Para Sa Mga  Pari

( I T U T U L O Y )napagkatiwalaan ng confidential-
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ity ang mga sinangguni kung kaya't
akala ng ilan ay sarili ko lang ang
nagdesisyon.  Marami akong
tinanong kabilang na, 1st, ang mga
pari na nais lisanin na ang kanilang
kinalalagyan, 2nd, mga paring nais
ng ilang nasasakupan na mapalitan,
at 3rd, mga paring na sa palagay
ko sa madaming kadahilanan ay
nararapat ng ibang kalalagyan
upang maiwasan ang anumang
mga usap-usapan. Upang
maiwasan nga ang anumang usap-
usapan,  minabuti ko na hintayin
na lang at isakatuparan ang
malawakang pagpapalitan. Ang
karamihan naman ay
nakauunawang ang ganitong
pagpapalitan ay napapanahon na
para sa tunay na pagbabago na
dulot ng Jubileo.

Ang ilan pang basehan ng
pagbabago ay ang mga
sumusunod:
(1) How is Pondong Batangan be-

ing promoted in the parish?
How effective is the parish
priest in relation to the accep-
tance and spread of the
Pondong Batangan concept?
May parish priests na hindi man
lang pinaguusapan ang
pondong batangan. Mayroong
nagsarili pa nga na maliwanag
sinasalungat ang programa ng
arsidiyosesis mula pa noong
panahon ng Ama ng Pondong
Batangan, si Cardinal Rosales.

(2)  Meron bang mga kabataan na
naakit upang maglingkod sa
Diyos sa pagkapari o buhay
relihiyoso? How dedicated is
the pastor in vocation promo-
tion? Malimit ang mga
kabataan ay hindi makatulad sa
Parish Priest dahil sa hindi
nakikita sa kanya ang
kaligayahan ng Paglilingkod as
Diyos at sa kapwa.

(3)  Ano ang kalagayan ng
paglilingkod sa mga dukha?
Bagama't galing din ang
maraming pari sa karalitaan,
para bagang hindi nakatutulong
ang mga ito sa mga dati'y
katulad niya. Ang katunayan ay
ginagamit ang alay ng
mananampalataya sa sariling
kaluguran (comfort).
Nakalilimutan ang kahalagahan
ng payak na pamumuhay
bagkus ay nakaiiskandalo ang
style of life.

(4)  Is the priority of the church of
the Philippines namely the es-
tablishment of basic    ecclesi-
astical commission (MSK) be-
ing attended to in the parish?

(5)  Ano ang naging  involvement
ng simbahan sa pangunguna ng
parish priest sa naganap  na
halalan thru PPCRV sa
kanilang parokya?

(6)  Higit sa lahat, how are the fi-
nances being handled? Is there
transparency in the handling of
funds?
Sa  pagpapalit-palit ng mga

kura-paroko at ng mga namumuno
ng mga institutions ng ating
arsidiyosesis dapat gawin ng mga
namamahala ang mga sumusunod:
(1) The outgoing priest gives a

comprehensive financial report
to the incoming priest, copy fur-
nished the Office of the Arch-
bishop.

(2) The outgoing priest gives a
written report of the activities
of the parish (schedules, pasto-
ral initiatives, construction re-

ports and other plans), copy
furnished also the Office of the
Archbishop.

(3) The outgoing parish priest will
give the list of close collabora-
tors and lay leaders of the par-
ish to the incoming parish
priest.

(4) Financial and other obligations
must be distinguished whether
it is an obligation of the parish
priest of the parish (example:
personal debts should not be
referred as parish debts. Only
parish debts must be turned
over to the substitute.

(5) The outgoing priest should
turn-over personally all records
(like in the case of parishes, the
baptismal registry, confirma-
tion registry, marriages, deaths,
sacred vessels, inventory of the
church and directory and other
records like archives and cem-
eteries) to his successor.
Finally, it will be very useful for

the outgoing priest to acquaint the
incoming priest about problems
that he had faced and that the suc-
cessor might face.

Itong Taon ng Pagkapari sa loob
ng ating Taon Hubileyo ng
Pagtatalaga at Pagbabago ay isang
unique opportunity to demonstrate
that in the Archdiocese of Lipa there
can exist  both change and continu-
ity.  Ang maliwanag na dapat
maunawaan ng mga parishioners ay
ang katotohanang bagama't may
pagpapalitan sa mga tagapamahala
o sa mga hinirang na pastol ng
kawan, nananatiling lagi si Hesus
na Siyang tunay at tanging
Mabuting Pastol.  Ang pari ay pastol
lamang sa ngalan ni Hesus.
Anumang kalagayan ay handang
harapin at pagyamanin para sa
ikagagaling ng lahat.  Kapag
naisaayos natin ang pananalapi ng
buong arsidiyosesis at ng lahat ng
mga institusyon nito, ang dapat
mamayani ay pagtutulungan at
pagdadamayan.  Walang dapat
ikatakot ang maglingkod sa maliit
ba pamayanan na walang
kakayanan sa malaking pananalapi.
Bagkus ang malalaking pamayanan
with more than enough resources ay
dapat tumulong sa mas dukhang
smabayanan sapagkat iisa naman
ang layunin at hangarin.  Lahat ng
mga simbahan at institusyon ng
ating arsidiyosesis ay nararapat na
magtulungan (1) upang walang par-
ing naglilingkod sa maralitang
lugar ang magkukulang sa kanyang
pangangailangan sa paglilingkod,
(2) upang ang lahat ng sangay ng
ating simbahang lokal ay magkaisa
sa pagtataguyod ng hangarin ng
ating sambayanan, (3) upang ang
buong arsidiyosesis ay
magkatulungan sa pagtaguyod ng
mas  mahusay na pamumuhay para
sa lahat lalu na ang mga dukha.
Maunawaan nawa nating mga par-
ing, mahal ng ating mga
mananampalataya, na ang tunay at
malalim na pagbabago ay
nakasalalay sa ating katapatan sa
paglilingkod sa Diyos at sa
simbahan.  Wika nga ng ating
Santo Papa Benedicto XVI,
'nawa'y lahat ng mga pari ay
magkatulungan upang
magtagumpay laban sa ating mga
kahinaan at upang pagtibayin ang
isa't-isa sa katapatan sa pag-ibig sa
Diyos at sa kapwa'.

Tulungan nawa tayo ng
Panginoon at ng Mahal na Ina!
#UB

TINIG PASTOL... P. 4

I celebrated my silver anniver-
sary to the priesthood last Satur-
day, June 19, 2010. Incidentally, it
was also my 51st birthday. It was
absolutely and undeniably a
blessed day that God gave me. Af-
ter weeks of preparations with the
help of all the organizations of the
Parish and Shrine of St. Padre Pio
and my siblings, I celebrated this
event in the midst of 1 Archbishop
(Most. Rev. Ramon C. Arguelles,
D.D., Archbishop of Lipa, and  4
bishops (Bishop Ruben Profugo,
D.D., bishop emeritus of the the
Diocese of Lucena, Bishop Emilio
Marquez, Bishop of Lucena,
Bishop Reynaldo Evangelista,
Bishop of Boac, and Bishop Sal-
vador Quizon, retired auxillary
Bishop of Lipa.) Then there were
close to 50 priests who joined in
the Concelebrated Mass. These in-
clude my batch mates who will
celebrate their anniversary also
within the year: Fr. Edwin Beley,
Fr. Gene Faller,  Fr. Mar Baldeo,
Fr. Arnel Hosena and Fr. Gami
balita. There were probably more
or less 5000 people who joined me
in this special and blessed celebra-
tion. These are people I met in my
25 years in the ministry.

Bishop Rey delivered a fitting
homily, quoting St. Paul, "...no
human being might boast before
God. It is due to Him that we are
in Christ Jesus ...so that, "Whoever
boasts should boast in the Lord."
(1Cor. 1:29-31). He added that it
is in a deep and authentic relation-
ship and intimacy with God only
can we priests find meaning and
value in our priesthood. Moreover,
he concludes that we cannot boast
anything before God. He quoted
Bishop Chito Tagle's sharing: "The
priest's recognition of his nothing-
ness should be a fundamental dis-
position towards priestly life and
ministry. There is in a priest the
process of continuing self-empty-
ing in order to make room for
Christ in each one." He stressed
further that the only and most im-
portant thing that can help us to
strengthen our vocation is though
sincere and authentic prayer. As
Pope John Paul II mentioned,
"Prayer makes the priest and
through prayer the priest becomes
himself." This prayer is rooted on
the personal love for God just as
St. Peter deeply responded to Jesus'
threefold questions: "Do you love
me?" "Yes, Lord, You know that I
live you!" (John 21:15-19).

Personal Reflections...
REV. FR. JOSELIN ‘JOJO’ GONDA

JUNE 19, 1985 - JUNE 19, 2010
I celebrated my anniversary

right on the Centennial year of the
Archdiocese of Lipa. It makes my
day and year more meaningful and
memorable. I remember how as a
young boy of 9 years old, I already
wrote that I want to become a
priest. It never wavered till I en-
tered the seminary at a young age
of 12 in the high school depart-
ment. I never got out nor was sent
out. I became a priest with mini-
mum struggles on June 19, 1985,
my ordination day. I had my per-
sonal difficulties and problems
from then on. I kept the faith, tried
to strengthen my prayer life, sought
help from friend-priests, profes-
sionals and spiritual directors, and
underwent renewals. I have been
very dedicated with any ministry
assigned to me. I am very obedi-
ent to my bishops and superiors
even though at times I could be
critical of them. In all these years
of the priesthood, i never thought
nor planned to leave the priesthood
in spite of the struggles, challenges
and temptations that came my way.
I always mentioned in every anni-
versary I celebrated that "given
another life, I will still want to be-
come a priest."

Before I was assigned here at
the Shrine and Parish of St. Padre
Pio, I intended and planned to have
my ten day retreat at either
Guimaras or Bukidnon Monastery
during my anniversary date. I just
wished to celebrate my silver an-
niversary in a quiet and prayerful
way. However, when I came here,
I decided to celebrate it with the
people and show  my sincerest
gratitude to God with them. At the
same time, I took this oppurtunity
to raise funds for the construction
of the Shrine. With the help of the
leaders of the parish, my friends
and my siblings, we were able to
generate more or less 2 million
pesos from this celebration from
the gifts and donations of people
and friends.

We also got some very gener-
ous and willing special sponsors.
Some of them are: Danny Dolor,
Atty. Antonio Pastor, Mayor Edna
Sanchez, Mayor Renato Federico,
Alex Buendia, Commissioner Nick
Conti, Mr. and Mrs Mabini and
Norma Juan, Lulu Africa, Mayor
Ryan Dolor, Josephina Laurel,
Congressman Erwin Tieng, Mrs.
Charito Apacible, Mrs. Teresita
Rosales-Pastor. Others listed as
special sponsors but were not able

to come are: Vice President-elect
Jejomar Binay, Congresswoman
Abigail Binay, Ms. Josephine
Darang, Mr. Edwin Gardiola, Atty.
Roberto Laurel, Mayor Sonia
Aquino, Mrs. Sally Lopez and
Mayor Ryan Dolor. Still, there
were countless people who were
generous in their own way from
simple people and devotees of Pa-
dre Pio. To all of them, I and the
Parishioners of St. Padre Pio Par-
ish and Shrine, we are prayerfully
grateful so that God will bless them
a hundredfold.

After the mass, people from all
walks of life, from different par-
ishes and dioceses, friends and
devotees of Padre Pio, came to me
up close and personal to greet me
and to give their donations. At the
same time, simple merienda food,
prepared by the different
barangays, were served all around
the shrine area. While they were
eating their share, a mini-concert
of priests was offered to every-
body. This was led by Archbishop
Ramon Arguelles, Msgr. Fred
Madlangbayan, Fr. Jun Quiambao,
Fr. Greg Landicho, Fr. Johannes
Arada, Fr. Dexter Mojares, Fr. Ri-
chard Hernandez, Fr. Eric Arada
and Fr Gami Balita. There were
also some surprise guests and a
dance number from my family.
When evening comes, a beautiful
fireworks was shown to further
entertain the guests, courtesy of
Atty. and Mrs. Dick and Vanessa
Aquino.

I was overwhelmed with joy and
gratitude for a very meaningful and
blessed day. I could not ask for
more. God is with me; He is with
all of us. There was no rain the
whole time and because of that,
there was no disruption of the event
in the preparatory stage and the day
itself.The people of the parish
worked together in harmony and
cooperation. As a whole, there
were very few unnoticeable
glitches and flaws.

As I enter the new era of my life,
I can only say my open handed
"Yes" to God who never aban-
doned me, who cared and loved me
all the time, who forgave me and
accepted me as I am, who never
lost hope in me, who called me to
be His Priest, Servant of God, Ser-
vant of Humanity, Now and For-
ever! God be praised forever!
Thank you Lord! #UB

Letter to the Editor
Dear Fr. Nonie,

Greetings of peace!
I just read the May 2010 is-

sue of Ulat Batangan and I saw
a letter below the column of
Msgr. Fred coming from "Noel"
our neo-catechumenate brother
from San Carlos, Negros Occi-
dental. I sympathized with him.

First of all, I'm walking to the
third community of neo
catechumenate of Basilica of the
Immaculate Conception Parish
in Batangas City for almost 6
years. I'm also became part of
the boys in formation with the
late Fr. Jose Luis Arrieta, OFC,
Cap. For almost six years and
during those six years of walk-

ing in the neo-catechumenate, I
witness its fruits in my life espe-
cially how God has loved me as
me, as a weak (sic) and a sinner.
Also, a special gratitude given by
the Lord through the church and
the neo-catechumenate is the dis-
cernment to my vocation in
presbyterate.

In the case in the community
of "Noel" from San Carlos,
Negros Occidental, I can make a
little suggestion. First, to talk
with their presbyter/s and to dia-
logue with their bishop regarding
the neo-catechumenal way and its
fruits that contribute to the
Catholic Church. If their bishop
is convinced about the neo-
catechumenal way in his diocese,

they can also talk to LUIGI
LAZANI, the itinerant respon-
sible for the neo-catechumenate
in the Philippines regarding the
team of itinerants as stated in
the Statutes of the neo-
catechumenal way for the initial
catechesis in their  diocese and
most importantly, a massive
and a strong prayer to make this
possible because in God, it
would be possible.

I hope that I can help our
little brother in San Carlos even
in a little way. I can assure him
that I will include this case in
my personal prayers. My per-
sonal message to "Noel" is,  as
what our brothers always say,
"COURAGE, GOD LOVES
YOU AND ALL OF US".

Peace! #UB
JC BAXA, Batangas City
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“Wala kayong karapatang
pasakitin ang ulo ng inyong mga
Obispo”, ganito ang mga naging
paunang salitang binigkas ni Rdo.
P. Miguel Samaniego, Finance Ad-
ministrator ng Arsidiyosesis ng
Lipa, noong nakaraang
Archdiocesan/Diocesan Finance
Administrators of the Philippines na
ginanap mula ika-14 hanggang 17
ng Hunyo, sa Mergrande Beach
Resort, Lungsod ng Davao  bilang
isa sa mga tagapangunahing
tagapagsalita sa nasabing conven-
tion.

Sa kanyang naging pagbabahagi
tungkol sa kanyang mga natutunan
sa Finance Administration  Course
kung saan isa siya sa  mga naging
mag-aaral noong  Oktubre ng
nakaraang taon kasama si Msgr.
Ruben M. Dimaculangan, Bikaryo
Heneral-Moderator Curiae, na
isinagawa sa  Pope Pius X, Paco,
Maynila, kanyang binigyan diin ang
tinatawag na “completed staff
work” o CSW bilang isa sa

Nagbukas ang school year
2010-2011 sa Sta. Teresa College
nitong Hunyo 15, 2010 at kasama
sa mga estudyante na nagsipasok
ay ang mga Dunong Batangan
Scholars - Centennial Batch. Sila
ay napili at nagsisimulang mag-aral
sa tulong ng Pondong Batangan sa
taon ng pagdiriwang ng Sentenaryo
ng Arsidiyosesis ng Lipa.

Sila ay sina: John Paolo L.
Ventura ng Brgy. Utod, Nasugbu;
Jessie L. de Leon ng Brgy. Dalipit
West, Cuenca; Catherine C. Faner
ng Brgy. Nagpulok, Taal; Marvin
Hale Fortus ng Brgy. Alupay,
Rosario; Madonna C. Carreon ng
Sitio Fatima, Brgy Mataas na Lupa,
Lipa City; Clarize de Villa
Magsumbol ng Brgy Pob. 1 ng
Laurel; at Reah Mae T. Dalisay ng
Brgy. Gamaw, Tingloy.

Batay na rin sa kanilang interes
at kakayahan 2 ang pumili sa kursong
Education, 1 sa Computer Science
at 3 sa Business Administration at 1
ay pangsamantalang  naka-enroll sa
Office Administration. Maituturing
marahil na makasaysayan ang
kanilang pag-aaral bilang scholars
ng Pondong Batangan dahil sila ay
nagsisimula sa Sentenaryo ng
Arsidiyosesis ng Lipa.

Matatandaan na sa pulong ng
Board of Trustees noong Febrero
23, 2010 ay napagkaisahan na
pipili ng isang scholar mula sa
bawat bikariya subalit sa nangyari

Nagsimula na ang
reorganisasyon ng LACMMI.
Ang buong buwan ng Hunyo ay
inilaan  sa pagsasaayos ng
estraktura at balangkas ng
komisyon upang lalong maging
epektibo sa pagtugon sa mga
pangangailangan ng mga OFWs
at kanilang mga pamilyang
naiwan. Bilang unang hakbang,
magkakaroon ng election of of-
ficers ang bawat bikariya na
magtatapos sa election  ng
Archdiocesan Officers  na
gaganapin sa June 28, 2010 sa
Archbishop’s Residence. Tatlo pa
lamang bikariya ang nakatapos
ng kanilang election. Ang mga
sumusunod ang nahalal na mga
opisyales.

Vicariate I -  Chairman: Julie
Mundo - St John the Evangelist,
Co-Chairman: Dra. Basilisa
Turno - St. Francis Xavier, Sec-
retary :  Malou Valdez - Sto.
Domingo de Silos, Treasurer:
Conching Magahis - Immaculate
Conception, at Assistant Trea-
surer : Baby Gonzales - Sto.
Domingo de Silos,

Vicariate II - Chairman: Lyn
Laqui - St. Isidore Labrador, Co-
Chairman: Remy Francia - St.
Martin of Tours, Secretary: Au-
rora Iniego - St. Isidore Labra-
dor, at Treasurer: Mercy Atienza

Vicariate V  -  Chairman :
Vilma Monastrial - St. Sebastian,
Co-Chairman:  Melo Jean
Malabanan - Divina Pastora, Sec-
retary: Edith Uri - St. Vincent
Ferrer, at Treasurer: Hedelita
Silva - Immaculate Conception.

* * * * * * * * * * * * *

Naghahanda ngayon ang
Pondong Batangan upang
tanggapin si Laura Brannelly mula
sa Reading, United Kingdom. Siya
ay nakatakdang dumating dito sa
Pilipinas upang mag-aral tungkol sa
katatayuan ng community founda-
tions dito sa Pilipinas. Sa
kasalukuyan siya ay pumapa-ilalim
sa post-graduate studies sa Depart-
ment of International Development,
University of Birmingham. Ang
partikular na nais niyang pag-aralan
ay ang papel ng community foun-
dation sa larangan ng edukasyon.

Malawak na ang kanyang
karanasan sa gawain ng
pagsusulong ng kaunlarang pangtao
sapagkat siya ay naging bahagi sa
pagsasakatuparan ng iba't ibang
programa or proyekto sa mga
bansang Cambodia, Ethiopia, dat-
ing Yugoslav Republic of
Macedonia, France, Liberia, Nica-
ragua, Somaliland, Uganda,
Rwanda, United Arab Emirates at
United Kingdom. Upang makilala

Ang Glorious Cross na naglalakbay sa buong Arsidiyosesis, habang papaalis
ng Villa San Jose matapos ang kanyang pagbisita dito.

Photo by: FR. NONIE D.

ADFAP Convention Ginanap,
Fr. Miguel Samaniego Naging  Pangunahing Tagapagsalita

  FR. OCA ANDAL

pinakamahalagang gawain ng mga
katulad niyang finance administra-
tor. Aniya, “ang CSW ay ginagawa
namin sa kasalukyang
pamamalakad ng pamemera ng
Arsidiyosesis ng Lipa lalo sa
Kansiliriya ng Arsidiyosisis  Lipa
kasama ang aming mga empleyado
sa opisina.” Sa ganitong
pamamaraan nababawasan ang mga
dagdag na gawain ng isang
namiminuno katulad ng Obispo at
lalong  nagiging mas epektibo at
mabilis ang pagtugon sa mga
problema na kinakailangan ng
mabisang solusyon nagiging bahagi
pa sila ng decision making process.

Nagsimula ang ADFAP Conven-
tion sa pamamagitan ng isang
rekoleksiyon na pinamunuan ni Bp.
Patricio A. Buzon, SDB, D.D.
Sinundan naman ito ng mga
sumusunod na topics: Mapping Our
Financial Opportunities, Church
Finance Management, Towards a
More Humane and Ecclesial Prac-
tice Healthcare Practice and Soli-

darity in Stewardship at marami
pang iba. Naging bahagi din ng
talakayan ang tungkol sa Philippine
Economy in 2010 kung saan naging
pangunahing tagapagsalita ang
Batangenyong apo ni Gen. Miguel
Malvar na si G. Bernie Villegas.

Ang nasabing ADFAP Conven-
tion ay nilahukan ng humigit
kumulang na 180 participants
mula sa iba’t-ibang bahagi ng
Simbahang Lokal ng Pilipinas
kasama na ang Arsidiyosesis ng
Lipa.

Samantala, ipinanukala ng ma-
jority sa  mga nagsidalo ng ADFAP
Convention sa Davao  ay gawin
naman sa susunod na taon sa Vigan
Ilocos Sur sa pangunguna ng
Presidente ng ADFAP for Luzon
area na si Reb. P. Gerard
Mascariña mula sa Diyosesis ng
Parañaque. Ang ADFAP Conven-
tion-Davao ay naging possible sa
pangunguna ni Reb. P. Ronaldo
Amora, Presidente ng ADFAP for
Mindanao Region. #UB

Re-organisasyon, Nagpapatuloy
Balitang LACCMi

  SONIA MILAN CRISOSTOMO

Sa buwan Agosto
nakatuon ang pagdiriwang
ng senteneraryo ng
Arsidiyosesis ng Lipa sa
gaganaping  Festival of
Priests and Religious.  Bilang
pakiki-isa sa gawain, ang
Lipa Archdiocesan Associa-
tion of St. John Mary Vianney
(LAASJMV) ay magdaraos ng
ika-apat na Annual  General
Assembly sa Agosto 07,
2010, Sabado sa Immacu-
late Concepcion Parish,
Balayan, Batangas mula
8:00 n.u.-2:00 n.h.  Ang
samahan ay binubuo ng mga
unang antas ng pamilya ng
mga paring diyosesano at
relihiyoso sa arsidiyosesis.

Ang pagtanggap sa mga
pamilya ay gagawin  ni Fr.
Ed Pagcaliuangan (kura
paroko).  Susundan ito ng
pag-aalay ng Banal na Oras
ng mga Pari, pagbabahagi ni
Gng. Juling Marquez (ina ni
Fr. Randy) at ni Reb.P. Dar-
win de Leon.  Ang Banal na
Misa ay pangungunahan ng
Lubhang Kgg. Arsobispo
Ramon C. Arguelles kung
saan  nakapaloob ang
pagpapatibay sa gampanin
ng  mga vicarial coordina-
tors. Nakalaan ang hapon
sa maikling programa ng
Anim-Eh.

Inaasahan ang
pagtutulungan ng mga
kasapi sa pakiki-ugnay sa
mga vicarial coordinators:
Vic. 1 - Sal Hechanova at
Dario de Leon, Vic. 2 -
Magulang ni Fr. Quini
Magpantay, Vic. 3 - Violy H.
Echague at Analisa Malbog,
Vic. 4 -  Juling Marquez, Vic.
5  - Dita Maralit at Paul
Luistro, Vic. 6  - Bessie
Tenorio at magulang ni Fr.
Cris de Guzman at Vic. 7 -
Janet Samaniego at Gng.
Matuloy. #UB

LAASJMV, Ika-apat
na Pangkalahatang

Asembliya
  BB. VIOLY ECHAGUE

Centennial Batch ng Dunong Batangan Scholars
Nag-aaral na sa Sta. Teresa College

  RDO. P. MANUEL GUAZON

ang Bikariya 3 ay walang
naipadalang scholar. Nangyari
naman na may 2 scholars ang
Bikariya 2. Gayundin ang scholar
na taga Bikariya 5 ay napili dahil
sa pangyayari na siya ay naidulog
ng kanyang mismong ina sa
Arsobispo at sa opisina ng
Pondong Bagtangan.

Sa pulong ding nabanggit
naipasiya na ang mga Dunong
Batangan scholars na ito ay sa Sta.
Teresa College mag-aaral at sila ay
titirang magkakasama sa isang
boarding house. Agad namang
nagmagandang loob si Msgr. Fred
Madlangbayan na sila ay makatira
sa naiwang bahay ng pumanaw
nilang kapatid. Ang nasabing
bahay ay nasa mismong poblacion
ng bayan ng Bauan.

Sila ay binigyan ng
pangkalahatang orientation ni Fr.
Manny Guazon at Monina
Villanueva noong Hunyo 10, 2010
sa kumbento ng Parokya ni San
Martin ng Tours, Taal. Dumalo rin
ang kanilang magulang.
Nakatulong rin nina Fr. Manny si
Tita Alcazar. Sa pagkakataong
iyon ang mga scholars at ang
kanilang mga magulang ay
pumirma sa kasunduan o memo-
randum of agreement tungkol sa
kanilang mga gampanin at
pananagutan bilang mga Dunong
Batangan Scholars - Centennial
Batch.  #UB

Scholar mula Inglatera, darating...
Laura Brannelly, gagawing bahagi ng

kanyang pag-aaral ang Pondong Batangan
niya at magkaroon siya ng kaalaman
tungkol sa Pondong Batangan,  si
Laura ay mananatili rito sa Batangas
mula Hunyo 30 hanggang Hulyo 4,
2010.

Una ay nakipag-ugnayan si
Laura sa Association of Founda-
tions (AF) upang ihingi ng tulong
ang kanyang pakay sa bansa. Agad
namang nakipagugnayan si G.
Norman Jiao, Executive Director ng
AF, sa Pondong Batangan at iba
pang nagsisimulang community
foundations dito sa bansa, tulad ng
Simbayanan ni Maria ng Taguig,
Coalition of Social Development
Organizations of South Cotobato
(CSDO - SC) at SIMAG Founda-
tion ng Silay-Magalona, Negros.

Matapos makuha ang kanilang
pagsusog, ang AF ay muling
nakipagtalastasan kay Laura upang
ipaalam sa kanya ang kahandaang
siya ay tanggapin at matulungan sa
kanyang binabalak na pag-aaral
tungkol sa community foundation
dito sa Pilipinas.  #UB

Ang buwanang misa para sa
mga pamilyang OFW, na iikot  sa
buong archdiocese, ay sisimulan
na sa July 4, 2010 sa parokya ng
St. Francis Xavier sa Nasugbu,
Batangas sa ganap na ika-11 ng
umaga. Ang Lubhang Kgg.
Arsobispo Ramon C. Arguelles
ang mangunguna sa pagdiriwang
ng Banal na Misa. Sa darating na
Agosto, ang pagdiriwang ay
gaganapin naman sa isa sa mga
pilgrimage churches sa Vicariate
II. Inaasahan din ng programang
ito na ipakilalang muli ang
LACMMI sa buong archdiocese
in the hope of reaching out to
more migrant families.

* * * * * * * * * * * * * * *
Sinimulan ng Anak

Batangueño ang SY 2010-2011 sa
pamamagitan ng isang evaluation
and planning session noong June
1, 2010. Ito ay dinaluhan ng mga
guidance counselors ng mga
miyembrong paaralan at
pinamunuan ni Edmund Ruga ng
CBCP-ECMI. Naging tradisyon
na ng Anak Batangueño na
pagbalikan ang mga programa
noong nakaraan taon upang
gawing gabay sa pagpa-plano para
sa susunod na taon. Napatunayan
ng lahat na ang improved coop-
eration ng mga principal at direc-
tor ng mga member schools ay
nagdulot ng mas epektibong
serbisyo para sa mga anak ng mga
OFWs.Mahalaga din na makabuo
ng calendar of activities ang Anak
Batangueño bago magbukas ang
bagong school year upang maging
bahagi na ang mga ito ng school
calendar.  #UB

  Msgr. Ruben Dimaculangan
This column will resume next issue. - Editor
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(Answered by Legionary of Christ Father Edward McNamara, professor of
liturgy at the Regina Apostolorum University.)

Q: It is a regular feature at Masses in Australia and New Zealand
that children or artists make banners for decorating churches,
especially for the different seasons and for special occasions, such
as confirmations. Many parishes are now replacing overhead
projectors with the words of the hymns, with computerized
PowerPoint displays that allow for all kinds of graphics and
backgrounds to be added. I have seen everything from small dis-
creet icons to actual video clips of the entry into Jerusalem from
Mel Gibson’s Passion during the Sanctus and worse. Are there
any norms for visual displays in church, and in particular, the
use of projected images during Mass? -- J.B., Melbourne, Aus-
tralia  (Ed’s Note:  This can also be very true in our Archdiocese
of Lipa, hence the re-print!)
A: There are few specific laws or even orientation regarding this
aspect. But perhaps some of the principles formulated by the U.S.
bishops’ document on Church art and architecture, “http://
www.usccb.org/liturgy/livingstonesind.shtml”>Built of Living
Stones,” might be of help.

With respect to the use of banners, the document says: “127. Fab-
ric art in the form of processional banners and hangings can be an
effective way to convey the spirit of liturgical seasons, especially
through the use of color, shape, texture, and symbolic form. The use
of images rather than words is more in keeping with this medium.”

This would at least indicate that tasteful and well-designed ban-
ners may have a place within the liturgy, even if the handiwork of
children. Indeed, in one form or another, banners such as the sym-
bols of confraternities and other Catholic organizations have long
been used on solemn occasions such as Eucharistic processions.
Since the use of videos or overhead projections is such a novelty and
is still a rarity, I have found almost nothing official on this theme.
Some of the general principles on liturgical artwork in “Built of Liv-
ing Stones” might help clarify the issue:
The Role of Religious Art

“143. Art chosen for the place of worship is not simply something
pretty or well made, an addition to make the ordinary more pleasant.
Nor is the place of worship a museum to house artistic masterpieces or
artistic models. Rather, artworks truly belong in the church when they
are worthy of the place of worship and when they enhance the liturgi-
cal, devotional, and contemplative prayer they are inspired to serve.
Components of True and Worthy Art

“146. Authentic art is integral to the Church at prayer because
these objects and actions are ‘signs and symbols of the supernatural
world’ and expressions of the divine presence. While personal tastes
will differ, parish committees should utilize the criteria of quality
and appropriateness in evaluating art for worship ….

“148. Appropriateness for liturgical action is the other criterion
for choosing a work of art for church. The quality of appropriateness
is demonstrated by the work’s ability to bear the weight of mystery,
awe, reverence and wonder that the liturgical action expresses and
by the way it serves and does not interrupt the ritual actions which
have their own structure, rhythm and movement ….
Materials of the Artist

“162. Artists choose materials with integrity because they will
endure from generation to generation, because they are noble enough
for holy actions, and because they express what is most respected
and beautiful in the lives and cultures of the community. Materials,
colors, shapes, and designs that are of short-lived popularity are un-
worthy ….

“163. Similarly, artworks consisting of technological and interac-
tive media, such as video and other electronically fabricated images,
may also be appropriate for sacred purposes. Subject to the same
criteria of suitability as other sacred art, technologically produced
works of art can point toward sacred realities even though they do
not possess the more enduring form, color, texture, weight, and den-
sity found in more traditional sacred art.”

Thus, while No. 163 apparently leaves open the possibility of the
use of technological aids, it does not elaborate upon the contexts in
which these means may be used.

Personally I do not consider that the use of slide shows and vid-
eos during Mass is a legitimate option. It is said that a picture paints
a thousand words, but even a picture must be interpreted using words,
albeit mentally. Thus, these visual elements, instead of enhancing
the rite, draw attention away from the liturgical action of participat-
ing in the rite itself.

For this reason I believe that No. 148 cited above, by stressing
that liturgical art serve and not interrupt “the ritual actions which
have their own structure, rhythm and movement,” is especially ap-
plicable in this case. #UB

On Banners, Overhead Projectors
and PowerPoint Displays

iturgy

Libo-libong mga deboto ng
Mahal na Birheng Maria mula sa
buong Pilipinas ang inaasahang
darating muli sa Lipa sa Setyembre
sa pagdaraos ng taunang Banal na
Paglalakbay para kay Maria o
Marian Pilgrimage. Ngunit hindi
lamang ang ika-12 ng Setyembre -
“Pambansang Araw ng Panalangin
para sa Kapayapaan ng Mundo at
Kabanalan ng mga Pari” (National
Day of Prayer for World Peace and
Sanctification of the Clergy) - ang
dadaluhan ng mga deboto.

Sa nagdaang anim na taon ng
pagdiriwang ng Marian Pilgrim-
age, ang triduo ng paghahanda ng
Arsidiyoses (Setyembre 9-11) ay
binubuo lamang ng panayam ng
isang Paring tagapagsalita,
panalangin ng mga Kristiyano sa
Maghapon, at pagdiriwang ng Ba-
nal na Misa. Dumadalo rito bawat
araw ang mga kinatawan ng mga
takdang Bikariya, mula Bikariya 1
hanggang Bikariya 7.

Ngayong taon, gaganapin ang
kauna-unahang Pambansang
Kongreso ng Pananalangin kay
Maria (1st National Marian Prayer
Congress) sa loob ng tatlong araw
(Setyembre 9-11), apat pa kung
tutuusin dahil ang pormal na
pagbubukas ng Kongreso ay
gaganapin sa Setyembre 8,
dakilang kapistahan ng kaarawan
ng Mahal na Birheng Maria.
Magsisimula ang programa sa
Katedral ni San Sebastian sa ika-
4:00 ng hapon, magdiriwang ng
Banal na Misa sa ika-5:00 ng
hapon at susundan ng engrandeng
prusisyon ng iba’t-ibang
malalaking imahen ng Birhen.

Punong tagapagsalita sa mga
panayam sa Kongreso na
gaganapin sa Monasteryo ng mga
Madreng Carmelita si Rdo. P. Dr.
Manfred Hawke, Pangulo ng Ger-

Kongreso, Dagdag-Programa sa Marian Pilgrimage
  BB. ROSE PERCE

man Mariological Society at may-
akda ng aklat na “Mediatress of
Grace”. Tampok din ang iba pang
magbabahagi, mga oras ng
panalangin tulad ng pagdarasal ng
rosaryo, at pagdiriwang ng Banal
na Misa araw-araw.

Upang makapaghanda ang
mga komite, may paunang
pagpaparehistro (pre-registra-
tion) ng mga dadalo sa Kongreso.
Sa Arsidiyosesis ng Lipa,
nagpadala sa mga kura paroko ng
sulat at registration form upang
ipamigay sa kani-kanilang
parokya. Sa ibang lugar sa
Pilipinas, ang pamunuan ng
Pueblo Amante de Maria
Mariological Society of the Phil-
ippines  (PAMMSPHIL) ang
namamahala sa pag-anyaya sa
mga delegado. Inaasahang unang
makadalo ang mga kasapi ng mga
samahang patungkol sa Mahal na
Birhen. Ipinakikiusap na
maibalik ang mga registration
form bago mag-ika-13 ng Hulyo.
Ang paunang pagpapatala ay para
lamang sa Kongreso; hindi ito
kinakailangan sa pagdiriwang sa
Setyembre 8 at 12.

Sa kabatiran ng marami, walang
bayad o registration fee sa

Kongreso, ngunit wala ring
probisyon para sa libreng pagkain.
Lahat ng delegado, lokal man o
galing sa ibang Arsidiyosesis, ay
maghahanap ng kani-kanilang
tirahan.

Nananatili si Rdo. P. Joseph
Rodem C. Ramos bilang Paring
Tagapamahala ng Kongreso at Pil-
grimage. Samantala si Rdo. P. Jo-
seph ‘Jojo’ Mendoza, ang bagong
Paring Tagapamahala ng
inihahandang Parokya ni Maria,
Ina, Tagapamagitan ng Lahat ng
Biyaya, (Proposed Parish of Mary
Mediatrix of All Grace), ang
mamamahala sa lahat ng gawain at
tauhang kinakailangan mula sa
inihahandang Parokya.

Sa mga nagnanais makipag-
ugnayan tungkol sa pagdalo sa
Kongreso, maaaring magpunta sa
Archdiocesan Chancery Office,
San Sebastian Cathedral Com-
pound, Lungsod ng Lipa. Hanapin
si Bb. Se Bauan, o kaya’y tumawag
sa mga telepono bilang (043)981-
3023;/Smart: 0939-7729650;
Globe: 0916-743-3705. Ang Sec-
retariat ay karaniwang nasa Chan-
cery tuwing Martes at Huwebes,
ika-3:00 hanggang ika-5:00 ng
hapon. #UB

(Bayanan, San Pascual) -
Humigit kumulang sa 351 mga
bata, kabataan at katatandaan na
naging kabahagi ng Munting
Sambayanang Kristiyano (MSK)
ang natipon sa Parokya ni Santa
Maria Magdalena sa okasyon ng
kanilang ika-3 pangkalahatang
pagtitipon.

Naging panauhing tagapagsalita
sa nasabing okasyon si Rdo. P.
Junjun Ramos, Direktor ng MSK,
at ang mga Pastoral Workers ng
Arsidiyosesis at ng Parokya ni San
Sebastian, Lipa City. Sinamahan
din ang mga kalahok sa
palatuntunang MSK, na lima nang
taong isinasagawa sa parokyang
ito, ang mga pinuno ng Parish Pas-
toral Council at ng Parish Litur-
gical Committee.

Ang nasabing pagtitipon ay
nagsilbi ring pamamaalam kay
Rdo. P. Bimbo Pantoja, na
nagpahayag din ng kanyang
pasasalamat sa lahat.  Sinabi rin
niyang umaasa siya na
maipagpapatuloy ang pagtatayo
ng mga MSK sa parokya.  Sa
kanila namang bahagi, ipinaabot
ng mga dumalo ang kanilang
pasasalamat kay P. Bimbo sa
kanyang naging suporta sa mga
MSK sa parokya. #UB

3rd Assembly ng MSK
ng Bayanan, Idinaos

  CYNTHIA MENDOZA

Si Rdo. P. Rolando de la Rosa, O.P. , Rector Magnificus ng University of Sto. Tomas, ang
naging speaker sa Clergy Recollection Assembly noong ika-21 ng Hunyo sa Kumbento ng mga
Madre ng Sacred Heart, City Park Subdivision, Lipa City. Tinalakay niya ang kasaysayan ng
Pilipinong pari sa ating bansa.  Makikita sa larawan si P. Roland kausap si Rdo. P. Jessie
Balilla, chairman ng Commission on Clergy na nag-anyaya sa kanya.

GOODBYE FR. LOU WELCOME FR. LITO
Parokya ng San Isidro Labrador, Batangas City

Photo by: FR. ERIC A.

Photo by: NONIE D.
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  Rev. Fr. Manuel Luis R. Guazon

Ang Pondong Batangan sa
Nakaraang 10 Taon at sa
Darating Pang 10 Taon

Marahil ay masasabi na sa
pagdiriwang ng Ika-100 Taon o
Sentenaryo ng Arsidiyosesis ng
Lipa ay nakatuon lamang sa
kasalukuyan at bahagya nang
nabibigyang pansin ang nakaraang
100 taon. Bunga marahil ito ng
kahirapan na ring balikan ang
matagal nang nagdaan. Subalit
hindi maipagkakaila na nagdadag
kahulugan sa kasalukuyang
pagdiriwang ang makulay na mga
pangyayari at mga tampok na
kaganapan na nagdaan.  Gayundin
sa pagdiriwang ng Ika-10 Taon ng
Pondong Batangan. Makahulugan
at makabuluhang alalahanin ang
mga naganap na sa nagdaang 10
taon sa pagsusulong ng Pondong
Batangan dito sa Arsidiyosesis ng
Lipa. Subalit maidadagdag pa rito,
maganda ring tanawin ang
hinaharap ng Pondong Batangan.
Ano naman kaya ang mga
mangyayari sa darating na 10 taon
na magpapataas sa uri at paraan ng
pagkalinga ng Pondong Batangan
sa mga Batangueno bunga na rin
ng pinagpanibagong buhay
pananampalataya at kabanalan ng
mga Batangueno?

Ang Nakaraang 10 Taon ng
Pondong Batangan: Panahon ng
Pagsisimula

Mahirap mag-ulat tungkol sa
nakaraan kung wala namang
nakasulat na kasaysayan. Sana ay
may time machine na magagamit
para madaling balikan ang mga
araw at pangyayari. Kaya kami ay
nag-aanyaya na tulungan kami sa
pagbabalik tanaw para sa Pondong
Batangan.

Sa kuwento ng pamamahala sa
Pondong Batangan, sino ba ang
nakakaalaala sa kaganapan noong
magtipon at magpirmahan ang
maituturing na incorporators ng
Pondong Batangan Community
Foundation, Inc. upang ito ay
mairehistro sa Securities and Ex-
change Commission o SEC.
Matatandaang sila rin naman ang
unang bumuo ng Board of Trust-
ees nito? Kailan naman nagsimula
na ang mga kaanib ng Board of

Trustees ay kumakatawan sa mga
Bikariya?

Sa pag-aaral sa minutes of the
meeting ng Board nakita na ito ay
naipagpasiya noong Setyembre 4,
2006. Makabuluhan namang
alalahanin ang dalawang pulong ng
Board of Trustees noong Dec. 11,
2000 at Feb. 26, 2001 kung saan
talagang ipinasiya ng mga kaanib
nito na panahon na upang
magbigay tulong ang Pondong
Batangan sa nangangailangang
kababayan. Ito ay nagbigay daan
sa mga project proposals mula sa
mga parokya upang makatanggap
ng tulong pinansiyal mula sa
Pondong Batangan at nanguna nga
rito ang ‘micro lending program’.
Sinu-sinong parokya ang agad ay
nagsakatuparan ng programang
ito?

Sa bahagi ng pagtataguyod sa
Pondong Batangan, naaalalala pa
ba ng mga Parokya ng San
Sebastian sa Lipa at ng
Immaculada Concepcion ng
Batangas kung paano sila
nagsimulang makibahagi sa
Pondong Batangan? Sa Lipa ay
sinimulan ito sa ‘secret bag’ col-
lection sa mga pulong ng mga
samahang pang simbahan. Sa
Batangas naman ay may kolektor
na umiikot sa mga barangay.
Samantala, nasusulat naman na
Agosto 29, 2000 nang ang Our
Lady of Caysasay Academy
(OLCA) ng Taal sa pangunguan ni
Fr. Carlo Ilagan na siyang Direc-
tor noon ay nagbigay kay Cardi-
nal Rosales, noon ay Arsobispo ng
Lipa, ng Php80,000.00 na natipon
sa mga alay ng mga estudyante
para sa Pondong Batangan. Ang
magkatabing mga Parokya ng Ina
ng Laging Saklolo ng Agoncillo at
ng Birhen ng Medalya Milagrosa
ng Subic-Agoncillo ay halos
magkasunod na nagpamalas ng
pakikibahagi sa Pondong Batangan
noong Hunyo 27, 2001 at Hulyo
1, 2001. Sa pagdami ng mga
parokyang nakikibahagi sa
Pondong Batangan parang
misteryo na hindi yata nangyari na
may taong ang lahat ng mga
parokya sa Arsidiyosesis ay naulat
na nag-alay sa Pondong Batangan.
Ano kaya ang dahilan?

Ang Darating Pang 10 Taon:
Panahon ng Pagyabong

Kung pagbabatayan ang
tagubilin ng Arsobispo Ramon
Arguelles sa kanyang sulat sa mga
pari kaugnay ng mga bagong
destino nila masasabing magiging
mas masigla pa ang mga parokya
sa pakikibahagi sa Pondong
Batangan sa darating na panahon.
Hinihikayat ng Arsobispo na higit
pang itaguyod ng mga pari ang
Pondong Batangan. Sana nga ay
mangyari na sa ulat ng Pondong
Batangan ay makita nang ganap
ang pagtangkilik ng lahat ng mga
pari at ng mga parokya sa Pondong
Batangan. At sana nga, maging mas
aktibo pa ang mga pari at layko na
magiging kaanib ng Board of
Trustees sa paghikayat sa lahat na
makibahagi sa Pondong Batangan.

Maganda ring tingnan ngayon
ang nagsisimulang Centennial
Batch ng Dunong Batangan Schol-
ars. Sila ang pangalawang grupo ng
mga estudyanteng tutulungan ng
Pondong Batangan. (Ang unang
grupo o Pioneer Dunong Batangan
Scholars  ay magiging graduates
na ngayon school year na ito.)
Dunong Batangan at Galing
Batangueño - ang mga ito marahil
ay magandang indikasyon  na sa
darating na 10 taon ay tulong sa
edukasyon ang mapagtutuunan ng
Pondong Batangan. Tunay nga na
ang edukasyon ang isang
makabuluhang daan sa pag-aangat
ng antas ng buhay ng mga
nangangailangang Batangueño.

Subalit hindi naman dapat
mahuli o ipagpahuli ang mga
proyektong pangkabuhayan.
Malaki pa rin ang aming pag-asa at
pag-asam na hindi lamang maging
masinop sa pamumuhay ang ating
mga kababayan kundi sila ay
maging malikhain din sa gawaing
pangkabuhayan. Negosyante raw
ang Batangueño subalit sana ay
mahayag pa ang isang bahagi ng
pagiging negsoyante na iyon ay ang
pagiging entrepreneurial. At
kaugnay nito, sana ay isilang sa
nalalapit na bukas ang isang uri ng
bayaning Batangueño. Siya yung
mag-oorganisa at gagabay sa
kanyang mga kababayan at sa
tulong ng Pondong Batangan ay
magpapanibago sa kanilang
kinabukasan. Ang dalangin natin
para sa darating na 10 taon ng
Pondong Batangan ay hindi
makilala pa ang Pondong Batangan
kundi makilala ang bagong
Batangueño na taga-pagtaguyod ng
pangarap na kaganapan ng buhay.
#UB

Naniniwala ako na karapat-dapat lamang na tawaging mga bagong
bayani ang ating mga nangingibang bansang manggagawang Pilipino.
Hindi matatawaran ang mga paghihirap na kanilang binabata at ang
mga sakripisyong bawat oras ay iniaalay nila para sa mga pamilyang
kanilang naiwan. Sa mata ng pamahalaan at ng mga mamamayang
Pilipino, sila ang patuloy na bumubuhay nang kadalasa’y
naghihingalong ekonomiya ng bansa.

Subalit sa likod ng kabayanihang ito, nakakalimutan natin na
malaki din ang sakripisyong ginagawa ng mga anak ng ating OFWs.
Mahirap lumaki na malayo sa magulang. Hindi na mabibilang ang
mga pag-aaral na ginawa upang malaman ang epekto sa mga bata ng
pagkakawalay na ito. Hindi na din mabilang ang mga anak na
napariwara dahil wala ang ina o ang ama o ang parehong magulang
sa oras ng pagkalito o kawalan ng pag-asa.

Sapagkat hindi sila lumalaki sa isang “normal environment”,
malaking bahagi ng kanilang panahon ay napupunta sa adjustment
period. Nakakalungkot mang isipin, may mga pagkakataon na hindi
sila maka-adjust na nakaka-apekto naman sa kanilang pag-aaral. Sa
mga pamilyang ang ina ang OFW, higit na mabigat ang hamon sa
mga bata. Ang tinatawag na reversal of roles o pagpapalit ng papel
sa loob ng tahanan ay kadalasang nagdudulot ng kalituhan sa mga
bata. Ang Tatay nila ay tinatawag ngayong houseband. Si Daddy
ngayon ang namamalengke, nagluluto at naglalaba. Si Papa ang
nagtitirintas ng buhok ni Baby at dumadalo sa PTA.

Sa murang kaisipan, patung-patong na katanungan ang patuloy
nilang hinahanapan ng kasagutan. Sa kanilang mga formative years,
hindi nila maintindihan kung bakit iba ang kanilang pamilya sa
pamilya ng kanilang kalaro o ka-eskwela. Dahil dumaraan ang mga
araw na hindi nila kasama si Mommy o si Daddy, lumalaki silang
hindi na naghahanap at kung minsan ay hindi na nakikilala ang mga
magulang. Mayroon nga silang ama pero webcam Dad. Mayroon
nga silang ina pero cell phone Mom.

Ang mga anak ng ating mga OFWs ay mga bayani din ng ating
makabagong panahon. Karapat-dapat lamang na kilalanin ang
kanilang malaking bahagi sa usapin ng pangingibang bansa ng ating
mga manggagawa. Tunay ngang napakabigat ng hamon na oras-oras
ay sinusuong ng mga batang ito. Tama lamang na alalayan sila sa
mga pangangailangan na hindi kayang matugunan ng kanilang mga
magulang na malayo sa kanila.

Paano nga ba kikilalanin at dadakilain ang mga bayaning ito?  Ayaw
nating makitang naghihirap ang  mga Pilipino subalit ayaw din naman
nating makitang nabubuwag ang pamilyang Pilipino. Isang malaking
hamon sa uupong bagong pangulo ang bigyang kasagutan ang mga
tanong na ito. Sana ay huwag niyang biguin ang kanilang mga
pangarap. #UB

Noong nakaraang buwan,
ipinagdiwang ang Mother’s Day.
Matagal nang panahong inaalaala
ang mga ina, marami ring
lathalaing nasusulat tungkol dito -
dahil ba sa sila ang nagdadala ng
“sangkatauhan” sa sinapupunan
bago makakita ng liwanag ang
isang nilalang? Tanda ko pa noong
ako’y nasa grade school sabi ng
guro, “Iyong mga may ina pa,
maglagay ng pulang rosas sa
dibdib at iyong mga wala, puti.”
May mga awitin pa tungkol dito,
“I once had a dear old mother…”
at marami pang mga alaalang

  Gng. Norma Abratigue

nakapagpapasidhi ng damdamin
para sa mga ina. Pero… bakit
kailan lamang parang nabigyan ng
pagpapahalaga ang mga ama? Sa
ilang programa sa TV, may
makikita nang “Happy Father’s
Day.” Pwede kayang sa pag-
aalaala sa ama, kaakibat nito ang
maraming iminumungkahing dapat
iregalo sa kanila? Basahin ninyo sa
mga pahayagan - maraming
magaganda at magagarang
maaaring ibigay sa Tatay.

Ngayong ipinagdiriwang natin
ang Sentenaryo ng Simbahang
lokal ng Lipa, bigyan natin ng higit

na malalim na pagpapahalaga ang
mga ama:

• Human Fatherhood
For St. Paul, God is the Supreme

Father to whom all fatherhood
owes its existence and value (Eph.
3:14) Thus, between human fathers
and God a likeness exists which
permits the name of father to be
applied to the latter. Further, this
divine fatherhood alone gives hu-
man fatherhood their full meaning
in the plan of salvation.

Within the conjugal and family
communion - community, the man
is called upon to live his gift and
role as husband and father. In his
wife he sees the fulfillment of
God’s intention: “It is not good that
man should be alone; I will make
him a helper fit for  him, and he
makes his own the cry of Adam,
the first husband: “This at last is
bones and flesh of my flesh.”

In revealing and reliving on
earth the fatherhood of God, a man
is called upon to ensure the har-
monious and united development

ing its source from God’s father-
hood.

• Role of Fathers in Family
Prayer

The baptismal Priesthood of the
faithful  exercised in the sacrament
of marriage, constitutes  the basis
of a priestly  vocation and mission
for the spouses and family by
which their daily lives are trans-
formed  into spiritual sacrifices
acceptable to God through Jesus
Christ.” This transformation is
achieved not only be (sic) celebrat-
ing the Eucharist  and the other sac-
raments and through offering them-
selves to the glory of God, but also
through a life of prayer, through
prayerful dialogue with the Father,
through Jesus Christ, in the Holy
Spirit (cf. Familiaris Consortio, 59)

In the same Apostolic Exhorta-
tion, Pope John Paul II addresses the
fathers: " And you, fathers, do you
pray with your children. With the
whole domestic community, at least
sometimes? Your example of hon-
esty in thought and action, joined to
some common prayer, is a lesson for
life, an act of worship of singular
value. In this way, you bring peace
to your homes” (FC, 60).

Sa liwanag ng mga nabasa natin,
malakas at masaya nating batiin
ang ating Tatay, “Happy Father’s
Day!”  #UB

  Ms. Sonia Milan Crisostomo

Sila Man Ay Mga Bayani Din

L A C M M i
R E P O R T

of all the members of the family:
he will perform this task by exer-
cising generous responsibility for
the life conceived under the heart
of the mother, by a more solicitous
commitment to education, a task he
shares with his wife, by work which
is never a cause of division in the
family but promotes its unity and
stability, and by means of the wit-
ness he gives of an adult Christian
life which effectively introduces
the children into the living experi-
ence of Christ and the Church
(Familiaris Consortio, 25)

• Spiritual Fatherhood
Fathers must see themselves as

more than material providers. In
their HEADSHIP in the family,
they image Christ who loves the
Church with a faithful love and
sacrifices Himself to make her
holy. They likewise image the Fa-
ther Who is holy and calls us to be
holy. So that they are the first cat-
echists of their children. Through
their words, but especially their
honest dedication to their work,
they set an evangelizing example
for their wives and children and
also evangelize others beyond their
family circle (PCP II, 577).

Thus, the Filipino human father
is invited to understand, enhance
and live out the fundamental quali-
ties of “spiritual fatherhood” draw-

Tatay, Ama, Abba, Father
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Ang
Saserdotal

ay tungkol sa pari.... usaping hinggil sa
pagpapari

Mensahe

Pasasalamat pa rin...

  Emma D. Bauan

Mr. Niles Jordan Bries
Mr. Ruben Jazareno
Mr. Albert Villanueva
Parents of the Saserdotal Casts and Crew
KSFS Promoters and Benefactors
Parish of the Immaculate Conception, Balayan, Batangas
Immaculate Conception Parish, Balayan Batangas
Parish of St. Martin of Tours, Taal, Batangas
Our Lady of Caysasay Academy, Taal, Batangas
Hon. Eduardo B. Dimacuha
Batangas City Sports Coliseum Staff
St. Joseph’s Institute, Rosario, Batangas
De La Salle Brothers & Community, Lipa City
First Asia Institute of Technology and Humanities Community, Tanauan
City
Parish of Nuestra Sra. De la Soledad, Tanauan City
Sta. Theresa College, Bauan, Batangas
99.1 Spirit FM
95.9 AL-FM
Ulat Batangan
Fr. Eric Arada & Staff
Mr. Jun Añover
Wavelength Sound System
Miss Leila Villostas

Papuri sa Diyos!

Sa ngalan po ng Komisyon ng
Bokasyon at ng Kapisanan ni San
Francisco de Sales, ipinaaabot kop
o ang aking taos-pusong
pasasalamat sa lahat ng naging
pagtatanghal ng Saserdotal:
Pagtawag at Pagtugon.

Maraming salamat po at buong kaparian ng ating Arsidiyosesis sa
pangunguna ng ating mga Bikaryo Forano. Matagumpay po naming
naitanghal ang nasabing musicale dahil sa kanilang malaking tulong
at suporta.

Sa lahat na tumangkilik at nanood nito, ang amin pong lubos na
pasasalamat. Dala po ng inyong presensya ang galak at sigla na
nagbigay ng lakas-loob at inspirasyon sa mga nangagsiganap. Dahil
po sa inyong tawanan at palakpakan, nasuklian po ang aming pagod
at pagkapagal.

Salamat din sa ating mga seminaristang nangagsiganap at sa mga
nanatili sa likod ng bawat eksena. Sa anim na panauhing aktres,
maraming salamat.

Higit sa lahat, papuri at pasasalamat sa Diyos na Siyang nagbigay
ng lakas at talento sa cast at crew ng nasabing pagtatanghal. Sa Kanya
ang  papuri sapagkat Siya ang patuloy na tumatawag, tayo ay
tumutugon lamang.

Maraming marami pong salamat!

REB. P. ROCHESTER CHARLES “TOTER” A. RESUELLO
Direktor

CASH COLLECTION AND DISBURSEMENT REPORT

Saserdotal, A Musical Play
CASH COLLECTION

Vicariate 1 PhP 138,500.00
Vicariate 2 163,700.00
Vicariate 3 137,300.00
Vicariate 4 187,750.00
Vicariate 5 169,800.00
Vicariate 6 166,550.00
Vicariate 7 181,250.00
Ticket Sales at the Venue 119,010.00
Ticket Sales - Office 111,500.00

TOTAL PhP 555,360.00

CASH DISBURSEMENT
Food 62,225.00
Costume 41,054.20
Props 26,065.75
Director’s Fee 70,000.00
Ad/Promo 14,391.00
Venue 20,000.00
Sound System 84,000.00
Transportation 45,850.00
Token 29,739.50
Video Coverage 29,240.00
Evaluation 15,000.00
Misc 18,193.38

TOTAL PhP 425,758.83
NET IN/OUTFLOW PhP 129,601.17
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NAME DESIGNATION PARISH/ SEMINARY/ COMMISSION

VICARIATE I
Fr. Edgardo Pagcaliuangan Parish Priest Immaculate Conception,Balayan, Batangas
Fr. Darwin De Leon Asst. Parish Priest Immaculate Conception, Balayan, Batangas
Fr. Romeo Antimano Asst. Parish Priest Immaculate Conception, Balayan, Batangas
Fr. Aurelio Oscar Dimaapi Parish Priest St. Raphael the Archangel ,Calaca, Batangas
Fr. Noel Abutal Asst. Parish Priest/School Head St. Raphael the Archangel, Calaca, Batangas
Fr. Remegio Mendoza Asst. Parish Priest St. Raphael the Archangel,Calaca, Batangas
Fr. Ramon Manalo Parish Priest Sto. Domingo de Silos, Parish, Calatagan, Batangas
Fr. Eriberto Cabrera Parish Priest St. John the Baptist, Lian, Batangas
Fr. Gameline Balita Parish Priest St. Francis Xavier, Nasugbu, Batangas
Fr. Ricardo Echague Asst. Parish Priest St. Francis Xavier, Nasugbu, Batangas
Fr. Jose Pedro Fernando Sudario Asst. Parish Priest/School Head St. Francis Xavier, Nasugbu, Batangas
Fr. Federico Magboo Parish Priest/School Head St. Vincent Ferrer, Tuy, Batangas

VICARIATE II
Fr. Raul Martinez Parish Priest Our Mother of Perpetual Help, Agoncillo, Batangas
Fr. Eleuterio Ramos Parish Priest Invencion de la Sta. Cruz, Alitagtag, Batangas
Fr. Oscar Larry Famarin Shrine Rector Our Lady of Caysasay Shrine, Taal, Batangas
Fr. Eugenio Valencia Parish Priest St. Isidore, Cuenca, Batangas
Fr. Jaime Cunanan Asst. Parish Priest/School Head St. Isidore, Cuenca, Batangas
Fr. Armando Lubis Parish Priest/School Head St. Roche, Lemery, Batangas
Fr. Dakila Ramos Asst. Parish Priest St. Roche, Lemery, Batangas
Fr. Hermogenes Rodelas Asst. Parish Priest and Priest-In-Charge Proposed Parish of Matinggain, Lemery, Batangas
Fr. Milo Malabuyoc Priest-In-Charge Proposed Parish of Our Lady of All Nations, Payapa, Lemery, Batangas
Fr. Gregorio Landicho Parish Priest St. Isidore, San Luis, Batangas
Fr. Sabas Titular Parish Priest St. Nicholas, San Nicolas, Batangas
Fr. Rodem Ramos Parish Priest/School Head St. Therese of the Child Jesus, Sta. Teresita, Batangas
Fr. Donald Dimaandal Parish Priest Our Lady of Miraculous Medal, Subic, Agoncillo
Msgr. Alfredo Madlangbayan Parish Priest/Vicar General St. Martin of Tours, Taal, Batangas
Fr. Ricardo Adan Asst. Parish Priest St. Martin of Tours, Taal, Batangas
Fr. Ricardo Panganiban School Head St. Martin of Tours, Taal, Batangas

VICARIATE III
Fr. Conrado Castillo Parish Priest Immaculate Conception, Batangas City
Fr. Juan Nepomuceno Fruto Asst. Parish Priest Immaculate Conception, Batangas City
Fr. Riyyan Mendoza Asst. Parish Priest Immaculate Conception, Batangas City
Fr. Benedicto Malaluan Asst. Parish Priest Immaculate Conception, Batangas City - Dagatan
Fr. Mateo Orario Parish Priest Holy Trinity, Batangas City
Fr. Jayson Alcaraz Asst. Parish Priest/Asst. Social Communications Holy Trinity, Batangas City
Fr. Clarence Patag Parish Priest St. Michael the Archangel, Ilijan, Batangas City
Fr. Jay Encarnacion Parish Priest St. Paul the Apostle, Isla Verde, Batangas City
Fr. Johannes Arada Parish Priest St. Mary Euphrasia, Kumintang Ibaba, Batangas City
Fr. Froilan Carreon Asst. Parish Priest St. Mary Euphrasia, Kumintang Ibaba, Batangas City
Fr. Bernard Aguila Parish Priest/School Head St. Michael the Archangel, Lobo, Batangas
Fr. Jayson Siapco Asst. Parish Priest St. Michael, Lobo, Batangas
Fr. Pablito Malibiran Parish Priest St. Isidore, San Isidro, Batangas City
Fr. Ambrosito Andal Parish Priest St. Rita de Cascia,  Sta Rita, Batangas City

VICARIATE  V
Fr. Joseph Mendoza Asst. Parish priest / Parish Priest Cathedral /Proposed Parish of  Mary Mediatrix, Antipolo, Lipa City
Fr. Eric Joaquin Arada Parish Priest Ntra. Sra. De la Paz Y Buen Viaje, Balete, Batangas
Fr. Gerardo Garcia Parish Priest St. Vincent Ferrer, Banay-Banay, Lipa City
Fr. Lauro Abante Parish Priest St. Anthony de Padua, Bolbok, Lipa City
Msgr. Rafael Oriondo Parish Priest St. Sebastian, Lipa City
Fr. Renato Ramos Asst. Parish Priest St. Sebastian, Lipa City
Fr. Nemer Chua Asst. Parish Priest/Professor - SFSTS St. Sebastian, Lipa City
Fr. Emiliano Magsino Asst. Parish Priest St. Sebastian, Lipa City
Fr. Jose Ma. Loyola Cumagun Asst. Parish Priest/Property Custodian St. Sebastian, St. Sebastian, Lipa City
Fr. Magno Casala Jr. Assistant Parish Priest/OIC Dir. Youth Comm. St. Sebastian, Lipa City
Msgr. Alberto Boongaling Parish Priest Our Lady of Peace and Good Voyage,  Lodlod, Lipa City
Fr. Gabby Gonzales Parish Priest/Professor - SFSTS Immaculate Conception Parish, Mataas Na Kahoy
Fr. Estelito Africa, Jr. Asst. Parish Priest Immaculate Conception, Mataas na Kahoy
Fr. Manny Lucero Parish Priest/Dir. SPFY/ Pastoral/ Diaconal Min. - SFSTS Sto. Niño, Maraouy, Lipa City
Msgr. Ruben Dimaculangan Parish Priest/Vicar General Sto. Niño, Pinagtungulan, Lipa City
Fr. Onofre Bimbo Pantoja Parish Priest St. Isidore, San Isidro, Lipa City
Fr. Hermogenes Quiambao Parish Priest St. Therese of the Child Jesus, Talisay, Lipa City
Fr.  Ariel Gonzales Parish Priest Divina Pastora, Tambo, Lipa City

VICARIATE VI
Fr. Glenn Cantos Parish Priest Our Lady of Queen of All Saints, Balele, Tanauan City
Fr. Ildefonso Dimaano Parish Priest Ntra. Sra. De la Soledad, Darasa, Tanauan City
Fr. Leo Edgardo Villostas Parish Priest Immaculate Conception, Laurel, Batangas
Fr. Noel Salanguit Parish Priest/School Head Holy Family-Flight to Egypt, Luyos, Tanauan City
Fr. Ricardo Rodelas Parish Priest Immaculate Conception, Malvar
Fr. Joselin Gonda Parish Priest San Padre Pio, Sto. Tomas, Batangas
Fr. Angel Marcelo Pastor Parish Priest Sta. Clara, Sta. Clara, Sto. Tomas, Batangas
Fr. Virgilio Hernandez Parish Priest/Professor - SFSTS St. Thomas Aquinas, Sto. Tomas, Batangas
Fr. Romeo Barrion Asst. Parish Priest/Dir. LACCMI Sto. Thomas Aquinas, Sto. Tomas, Batangas
Fr. Aloysius Buensalida Parish Priest San Guillermo, Talisay, Batangas
Fr. Jonathan Tamayo Asst. Parish Priest San Guillermo, Talisay, Batangas
Fr. Godofredo Mendoza Parish Priest St. John the Evangelist, Tanauan City
Fr. Maynardo  Beredo Asst. Parish Priest St. John the Evangelist, Tanauan City
Fr. Ephraim Cabrera Asst. Parish Priest Holy Child, St. John the Evangelist, Tanauan City

VICARIATE VII
Fr. Bartolome Villafranca Parish Priest Our Lady of Perpetual Help, Aplaya, Bauan, Batangas
Fr. Romulo Dolor Parish Priest St. Mary Magdalene, Bayanan, San Pascual, Batangas
Fr. Ernesto Mandanas, Jr. Parish Priest Immaculate Conception, Bauan, Batangas
Fr. Carlo Magno Ilagan Episcopal Vicar/STC - President Immaculate Conception, Bauan, Batangas
Fr. Roy Macatangay Asst. Parish Priest/Tribunal Immaculate Conception, Bauan, Batangas
Fr. Emmanuel Vergara Asst. Parish Priest/NEO Itinerant Immaculate Conception, Bauan, Batangas
Fr. Armando Panganiban Parish Priest St. Francis of Paola, Mabini, Batangas
Fr. Gerald Macalinao Asst. Parish Priest/Care for Uniformed Personnel Mabini, Batangas/ Police
Fr. Gerardo Gil Lipat Parish Priest San Pascual Baylon, San Pascual, Batangas
Fr. Roy Jose Reyes Parish Priest St. Roche, Tingloy, Batangas
Fr. Cris De Guzman Parish Priest Holy Family, Bolo, Bauan, Batangas
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  Rev. Fr. Oscar Andal

Name : ___________________________________
Address : ___________________________________

___________________________________
Contact Number(s) : ___________________________________

ULAT BATANGAN
St. Francis de Sales Minor Seminary Compound

San Lorenzo Ruiz Road, 4217 Lipa City
 (043) 981-1292 • (043) 756-2175

Ask for Ms. Emma Bauan
e-mail add: ulatbatangan @yahoo.com

website: www.archlipa.org

I want to subscribe to ULAT BATANGAN, the Official
Newspaper of the Archdiocese of Lipa. Please accept my donation of
one hundred eighty pesos (PhP 180.00) for one year subscription.

Yes!

Birthday Celebrants:
• Fr. Ildefonso Dimaano and Fr. Oscar Larry Famarin   (July 10)
• Fr. Damaso Panganiban Jr.  (July 22)
• Fr. Rochester Charles Resuello   (July 23)

Sacerdotal  Anniversaries:
• Fr. Oscar Larry Famarin (July 14)
• Fr. Nemer Chua (July 21)
• Fr. Antonio Tolentino (July 27)
• Fr. Ambrosito Andal  and Fr. Johannes Arada (July 28)
• Fr. Richard Rodelas (July 29)
• Fr. Gregorio Landicho (July 30)
• Fr. Alberto  Macalipay and Fr. Armando Panganiban (July 31)

Death Anniversaries:
• Msgr. Eliseo Dimaculangan   (July 21)
• Msgr. Zoilo Umali  (July 22)
• Fr. Ben Percano  (July 29)

Happy Fiesta:
• Our Lady of Mount Carmel (July 16)
• Parish of St. Mary Magdalene, Bayanan, San Pascual  Batangas (July 22)
• Parish of St. James the Greater, Ibaan  Batangas  (July 25)

New Appointees:
Vicars Forane: Vicariate 1: Fr. Timoteo Gameline D. Balita

Vicariate 2: Fr. Joseph Rodem C. Ramos
Vicariate 3: Fr. Mateo  L. Orario
Vicariate 4: Fr. John  A. de Castro, OSJ
Vicariate 5: Fr. Onofre Bimbo M. Pantoja
Vicariate 6: Fr. Virgilio B. Hernanndez
Vicariate 7: Fr. Carlo Magno C. Ilagan

Vicariate 4 (new appointees)
• Fr. Arnel Hosena, OSJ, Parish Priest, St. James Parish, Ibaan, Batangas
• Fr. Edgardo Bayani, OSJ and Fr. Rex Alday, OSJ, Assistant Parish Priests, St.

James, Ibaan, Batangas
• Fr. Regie Piad, OSJ, Parish Priest, Our Lady of the Most Holy Rosary Parish,

Rosario, Batangas
• Fr. Romeo Pornel, OSJ and Fr. Dennis Venus, OSJ, Assistant Parish Priests,

Our Lady of the Most Holy Rosary Parish, Rosario, Batangas
• Fr. John de Castro, OSJ, Parish Priest, Most Holy Rosary Parish, Padre Garcia,

Batangas
• Fr. Jerry Cala, OSJ, Assistant Parish Priest, Most Holy Rosary Parish, Padre

Garcia, Batangas
• Fr. Clifford Carrera, OSJ, Parish Priest, Our Lady of Mercy Parish, Taysan,

Batangas
• Fr. Felipe Gagatiga, OSJ, Assistant Parish Priest, Our Lady of Mercy Parish,

Taysan, Batangas
• Fr. Ray Sales, OSJ, Parsih Priest, Holy Family Parish, Alupay, Rosario, Batangas
• Fr. Ray de la Cruz, OSJ, Assistant Parish Priest, Holy Family Parish, Alupay,

Rosario, Batangas
• Fr. Royger Ballaran, OSJ, Parish Priest, San Juan Nepomuceno Parish, San

Juan, Batangas
• Fr. Edmund Jorge, OSJ and Fr. Jonathan Lacerna, OSJ, Assistant Parish Priests,

San Juan Nepomuceno Parish, San Juan, Batangas
• Fr.  Eduardo Carandang, OSJ, Parish Priest, Archdiocesan Shrine of St. Jo-

seph the Patriarch, San Jose, Batangas
• Fr. Napoleon Jinon, OSJ and Fr. Jeffrey Enriquez, OSJ, Assistant Parish Priests,

Archdiocesan Shrine of St. Joseph the Patriarch, San Jose, Batangas

Informationis Causa:
ACTIVITIES FOR THE MONTH OF JULY (CATECHESIS MONTH)

THEME:  CONSECRATION AND TRANSFORMATION
• Send off mass of catechists (by parish)
• Simultaneous Vicarial Recollection
• Annual Retreat of CCD Board Officers on July 09-11, 2010 in Dagupan
• Culmination Activity - July 31, 2010 at St. Francis de Sales Major Seminary

Gymnasium. Concelebrated mass with Archbishop Ramón C. Argüelles and
Archbishop Socrates Villegas of Lingayen-Dagupan

(IN)FORMATION

Tandang tanda ko pa noon nang sa Carmel ay tinanggap
Isang sobreng anong puti sa Obispo raw ito buhat,

Dali-dali kong binuksan laman nito'y isang sulat
Nang mabasa ang mensahe mga mata ko ay nandilat.
September 13 two thousand four saktong araw nang

matanggap
Ang balita at mensaheng ako raw ay lilipat,

Ang araw ng instalasyon doon din ay nakalahad
November six 2004, pagluluklok magaganap.

Ang ganitong karanasa'y di ko inasahan
Pagkat doon sa Cathedral masarap ang aming buhay,
Kung ako ang tatanungin paglipat ay huwag naman

Payag na ngang manatili kahit hanggang sa mahimlay.

Ngunit ang plano ng Diyos ay kaiba kaysa tao
Ang paglipat ay bahagi ng buhay ministeryo,

H'wag mangamba  'wag matakot naro'n si San Antonio
Sa paglipat di ka bigo mamahalin ka ng tao.

Noong ako ay ihatid saktong petsa'y di ko alam
Ngunit mga pangyayari'y hinding -hindi malimutan,
Mga batang nasa daang sa aki'y magwewelcome,

Dahil ako'y di kilala sila'y aking nalampasan.

Pumasok na sa simbahan sanay hatid ng wagayway
Ng bandilang hawak nila sagisag ng pagwe-welcome,
Ngunit sila'y wari bagang walang alam, walang malay
Ang kanilang bagong pari'y naroon na sa simbahan.

Do'n sa loob ng simbahan naganap ang munting program
Oyeth Lopez ang nag emcee na noo'y PPC hairman,

Jojo Dakila Atienza'y naroon di't s'yang kapitan
Ilang pari ay katabi, nakaupo sa unahan.

Ngunit ako nang tawagin nang marinig ang salita
Ang boses ko'y nagaralgal nangingilid na ang luha,

Di ko alam kung ito ba ay luha ng pagkatuwa
O luha ng pagkalungkot sa sarili'y naaawa.

Ano 't nang aking mapansin, isang mama sa unahan
Mga mata'y namumula di makali sa upuan,

Mama'y marahang tumayo hindi na nga nagpaalam
Dahan-dahan at paipis-ipis nang lumabas ng Simbahan.

Hindi na nga n'ya natapos ang maikli't simpleng program
Ang sabi n'ya siya'y malungkot sa aming paghihiwalay,

Pagkat turing n'ya sa aki'y kapatid at kaibigan
Kaya naman nang mag-akap parehong nag-iyakan.

Alam ba ninyo kung sino s'ya? Baka tanong ng isipan
Siya ang mamang mabait laging aking kaagapay,

Bagama't puti na ang buhok masdan mo at gwapong tunay
Marami pang matatandang sa kanya'y nag-uunahan

Gustong-gustong mahalikan Msgr. Fred ang pangalan.

Ako nga'y nalungkot nang sila'y umalis at ako'y naiwan
Para akong batang paslit tangay na lollipop sa aki'y inagaw,

Buti naman ang marami sa kanila'y nag-paiwan
Sa pag-iimpake at mga linisin ako'y tinulungan.

Bakit ko ba binabanggit mga lungkot at iyakan?
Pagkat iya'y karanasang bahagi ng hiwalayan,

Kapag isa ay umalis marami ang naiiwan
Mga dibdib nagsisikip luha ay nagpapatakan,

Mga labi'y napipiid mga puso ay duguan
Tao'y ganyan pag nagmahal, iiyak pag naghiwalay.

Unang gabing pananahan ay masayang karanasan
Nang magutom ay napansing walang bigas, walang ulam,

Kaya ako'y dali-daling nagpatakbo sa tindahan
Ito'ng pera dalhin ninyo't kakahiya ang mangutang.

Luto na ang kanin, mayroon ng pang-ulam
Anong pagkamalas pingga'y wala naman,

Buti't may nakita kahit iilan
Tayo na't kumain, tayo'y maghalinhinan.

Masyadong gabi na nang ako ay matulog
Bagsak ang katawan sa kamang malambot,

'Aga pa'y nagising waring binabangongot
Sa tindi ng amoy, ilat na mapalot.

Nang magising dali-daling tiningnan ko ang likuran
Ako'y biglang nagulat, anong duming basurahan,

Swerte sanang ituturing kung ako ay isang langaw
Kaya naman naisip kong ito'y mahabang linisan.

Paglipat... Bahagi ng Buhay Ministeryo
Pilantik ng Malikot na Isip

Reb. P. Sam  D. Titular

Dahil pari ang tungkulin dapat lagi ay Simbahan
Ngunit dahil kailangan isinama ko ang likuran,

Pagkakatapos ng misa'y nagpapala't naghuhukay
Kaya naman tuwing hapon ako'y amoy basurahan.

Bakit ako magtitiis na mag-isang maghuhukay,
Kung kailangan ang katulong ay may makukuha naman.
Ngunit bulsa ng Simbahan anong payat walang laman,
Trabahador pag sumuweldo'y hindi pupwede ang utang

Kaya't ako ay nag-isip ng paraang iba naman.

Hindi gayong kadali lang ang kumuha ng katuwang
Sa pag-alis ng basura at ng amoy na masangsang,

Ako'y maraming kapatid ang sumagi sa isipan
Sila'y agad na tumulong ang bayad ay "thank you" na lang.

Napagtantong ang salapi ay tunay na kailangan,
Ang napatag na likuran ay magandang mabububungan.

Pamamasko'y naisip ko, isang magandang paraan
Mga manang tinawag ko upang ako ay samahan.

Hinding-hindi ko malimot pamamaskong karanasan
Mga manang ang alam kong magagaling sa kantahan,

Ngunit kami nang tumapat sa bahay at manambitan
Ang tumugtog at kumanta'y tanging-tangi ako lamang.

Buti na lang pinagaan ang mabigat na hinagpis
Ng supporter na matandang ang ngalan ay Nanay Udes,

Kapag ako'y kumakanta kung tingnan ko'y nakaumis
Pag napiyok ang boses ko'y umis nagiging bungisngis.

Ang marami naroroon di't pawang nakatayo lamang
Dala'y bag na malalaki't pupunuin daw ng laman,

Ako'y pagod na pagod na iyo'y di nila alam
Ngunit pagod napaparam kapag sila'y namamasdang

Matiyagang  nakatayo pampasikip lang ng daan,
Ngunit gintong ituturing presensiya nila'y kailangan.

Di ko tanda kung magkano pero parang 30K
Ang perang napamaskuhan nang ito ay mabilang,

Kulang pa ring maliwanag kung likura'y bububungan
Kakulangan ay pinunan nina Celso at Gay Catipan.

Paano ko malilimot mga taong mababait
Mahirap man o mayaman isa-isang nagsilapit,

Mga biyayang mayroon sila'y hindi nila ipinagkait
Sila'y mga Katolikong tunay na hulog ng langit.

Di nagtagal nalaman kong lupa sa aming likuran
Anong saya't nabatid kong iyon daw ay sa Simbahan,

Agad na aking inisip iyo'y di dapat masayang
Kaya naman minadaling ilat ay lagyan ng tulay.

Noong malagyan ng tulay dating dalawa'y isa na lang
Lupang di marating ngayon ay naging pasyalan,

Upang ang pagpapaganda'y hindi na nga malimutan
Nilagyan natin ng kubo para maging pahingahan,
At doon ko napag-isip kumbento dito'y mainam

Upang mangarap ang taong palakihin ang Simbahan.

Nang si Iko'y ay magdiwang niyong kanyang kaarawan
Apat na libong piso ay ibinigay sa Simbahan,

Doon ako nagpasyang ang lupa'y dapat bakuran
Kaya naman yaong pera'y ibinili ko ng bakal.

Lubos ko ngang napagtantong ang Diyos nga ay
gumagalaw

Sa pamilyang mababait walang sawa kung magbigay,
Ang pamilya ng Ozaeta kapag mayroong kaarawan
Dala'y sobre sa Simbahan anong bigat anong kapal,

Sa pari ay lumalapit palihim na iaalay
Kaya naman ang gusto ko'y may birthdayan araw-araw.

Ang mabait sa parokya'y hindi naman isa lamang
Kayo'y tunay na maraming sa Simbaha'y nagmamahal
Ang banggiting isa-isa'y isang linggo'y tiyak na kulang

Ang pagkilala sa ila'y iyan ay pangkalahatan.

Kaya h'wag nyong iisiping ang tulong nyo'y di ko pansin
Kung iyan ma'y makalampas sa aking mga paningin,

Pangalan ng matulungin kahit hindi na banggitin
Tiyak iya'y alam ng Diyos na sa ati'y nakatingin.

Nalalapit na ang pista at bigla kong naalala
Mga taong nagtaguyod ng nagdaang mga piyesta,

Mga hermano't hermana dito sa ating parokya
Nangagbigayan ng tulong pagkat patro’y mahal nila.

Taos pusong pasasalamat ni Fr. Sam sa mga Hermano ng  kapiyestahan
ng Parokya ng San Antonio de Padua:

1997 ....... Dr. & Mrs. Teodorico Ozaeta 2004 .......G. & Gng. Mario Lopez
1998 ....... G. Tino Mosca 2005 .......G. & Gng. Celso Cadapan
1999 ....... G. & Gng. Daddie Gonzales 2006 .......G. & Gng. Terry Mercado
2000 ....... G. & Gng. Apolinario Estolano 2007 .......G. & Gng. Gerry Macuha
2001 ....... G. & Gng. Rollie Mosca 2010 .......G. & Gng. Alfredo Amparo
2002 ....... G. & Gng. Mario Lopez ...............G. & Gng. Danny Tobias
2003 ....... G. & Gng. Mario Lopez ...............Gng. Celing  Mosca
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MABUTING BALITA (Mon – Sat;  5:30 – 6:00 am)
MISA NG BAYAN (Sunday, 7:15 – 8:15 am)
HOLY ROSARY (Daily: 5:00 -5:30 am; 10:30 -11:00 pm)
MAGNIFICAT/DE PROFUNDIS (Daily: 8:00 pm)

On its 11 On its 11 On its 11 On its 11 On its 11 ththththth Year Year Year Year Year
of Service!of Service!of Service!of Service!of Service!

SINCE MAY 8, 1999
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