
 
 

 

Ordination to the Diaconate of Seminarian Reggie Monte Alboro  

Friday, 14 December 2012 Kapistahan ni San Juan de Dios 

 
Maligayang pagbati sa iyo seminarian Reggie. Maraming salamat sa iyong mga magulang: 

Reynaldo at Virgie, sa pag-aalay ninyo sa inyong anak para sa Diyos at para na rin sa pinagpalang 

lalawigan ng Bataan. Maraming salamat sa butihin Father Rector at mga kasamahang 

namamahala ng San Jose Seminary, sa paghanda at paghubog sa aming seminarista na si Reggie.  

 

Sa masayang at mapagpalang araw na ito ng iyong Ordinasyon, ikaw ay kabilang na namin. 

Kaisa mo na kami at ikaw ay amin ng katuwang sa ating minamahal na Diyosesis ng Balanga.  

 

Maligayang pagdating sa aming piling. Tuloy ka sa aming kaparian ng Diyosesis ng Balanga. 

At mula ngayon ang iyong bahay ay hindi ang Sawdust Street, Townsite, Mariveles. Hindi na rin 

ang seminaryo. Ang Diyosesis ng Balanga ang iyong bahay. Siya na rin ang iyong buhay. Ikaw ay 

para sa Diyosesis ng Balanga. At ang Diyosesis ng Balanga ay para sa iyo. Mangyari pa sa araw na 

ito at sa mga susunod pang taon hanggang sa iyong pagtanda ay sagot ka at pananagutan ka ng 

Diyosesis ng Balanga.  

 

Sa mga taong dumarating naroroon ang kanilang pagtatanong ano na kaya ang aking 

mababalikan sa aming bahay? Ano na kaya ang aking makikita sa amin? Sa mga taong 

magbabalik sila rin ay abala sa mga iuuwi at sila nag-iisip ano kaya ang dapat kong dadalhin sa 

aking mga kasambahay?  

 

Ngayon sa iyong Ordinasyon sa Pagkadiyakono at sa amin bilang mga pari pagnilayan 

natin ang dalawang tanong na ito:  

 

Ano ang aking madaratnan sa ating bahay?  

Ano naman ang aking dadalhin para sa ating bahay?  

 

Sa unang tanong, ano ang ating madaratnan sa atin bahay na sa atin bilang pari ay ang 

ating Diyosesis ng Balanga? Ang ating bahay ay matatag at matibay. Ang ating bahay ay maayos 

at mapayapa. Ang ating Diyosesis ng Balanga ay nakahanda sa iyo. Hindi ka pababayaan. Hindi ka 

iiwanan. Aalagaan ka sa iyong karamdaman. Aalalayan ka sa iyong paglilingkod. Tutulungan ka sa 

iyong pagtanda. Sa ating Residencia Sacerdotal Diocesan Retirement Homes mayroon tayong 

matutuluyan. Sagot ka ng Diyosesis ng Balanga. Hindi mo proproblemahin ang mga gamot. Hindi 

mo na maaring aabalahin pa ang iyong mga mahal sa buhay. Sa iyong pangangailangan at sa iyo 



 
 

 

rin kagipitan ang Diyosesis ng Balanga ay karamay at tiyak sa iyo ay dadamay. Pananagutan ka ng 

Diyosesis ng Balanga.  

 

Ang ating Diyosesis ng Balanga ay natutulad din sa inyong mga tahanan. It is also your 

shelter. It is also your security. Mga magulang: huwag po kayong mag-alala sa inyong anak na 

pari. Sagot po sila hanggang sa wakas ng kanilang hininga ng Diyosesis ng Balanga.  

 

Ang pagtulong ng Diyosesis sa mga pari ay hindi pabuya o gantimpala. Ito ay ang 

pagpapasalamat ng Diyosesis sa iyo. Iyan ay ating lamang pagpapahalaga at pagkilala sa ating 

mga pari mula sa mga paglilingkod nila sa atin.  

 

Ano ang madaratnan mo sa iyong mga kasambahay na sila ay walang iba kundi ang mga 

pari sa Presbyterium ng Bataan. Ang ating mga kasambahay ay handang magparaya. Sila ay tunay 

na nagpapakasakit alang-alang sa isa't isa. Nakalaan magbigay upang ang ang isa ay magkaroon. 

Ibibigay hindi lamang panahon at kakayahan bagkus pati na ang tatanggapin upang ang lahat 

magkapantay-pantay. Walang maiiwanan. Walang kakapusin. Sa ating Standard Living 

Allowance (SLA) ay isang malaking hakbang ng ating kaparian, ang iyong kasambahay, na 

nagpapamalas ng kanilang hangarin na ibahaging pangkalahatan kung ano man mayroon ang 

bawa't isa, upang pangalagaan ang isa't isa higit sa lahat ang nakakatanda at ang mga 

nakakabatang pari.  

 

SLA ay mapagkalingang kahatulan rin ng iyong mga kasambahay, namin mga pari, na 

tulungan at tugunin ang mga pangangailangan ng ating bahay, ang atin minamahal na Diyosesis 

ng Balanga. This is for us our charity with one another for the Diocese in action.  

 

Sa pamamagitan ng SLA ang binhi ng pagmamalasakit para sa kapakanan ng bawa't isa, 

ang pagpahalaga sa kanilang kalagayan at pagtugon sa kanilang material na pangangailangan ay 

atin ngayon ipinupunla. At dahil sa pagtitiyaga at pagpapakasakit ito ngayon ay magaganap at 

mamumunga. Iyan ang mangyayari at madaratnan mo sa atin bahay, mararanasan mo at 

makakamit mo mula sa iyong mga kasambahay.  

 

And it is because of the God's goodness. As it is written in your invitation it is because 

everything is God's grace.  

 

Ikalawang tanong ano naman ang iyong dadalhin sa iyong bahay na walang iba kundi ang 

Diyosesis ng Balanga?  

 



 
 

 

Ang iyong Ordinasyon sa Pagkadiyakono dito sa Cathedral ni San Jose para sa Diyosesis ng 

Balanga ay tila baga pagpasok mo sa pinto ng Presbyterium ng Diyosesis. As we have decided no 

one cannot enter by the backdoor. Sa iyong pagpasok at pagiging kaisa namin tatlong bagay ang 

hinihiling namin na iyong dalhin sa atin bahay, tandaan at higit sa lahat isabuhay para sa iyong 

kasambahay. Ano ang mga ito?  

 

Huwag na ikaw ay magtago 

Huwag magtampo 

Huwag mawala 

 

Una. Huwag magtago. Sinabi ng isa natin pari sa kanyang mga magulang noong siya ay 

ordinahan, "ako ay hindi na sa inyo. Ako ngayon ay para sa Diyos. Ang buong buhay ko ngayon 

ay nakalaan para sa Simbahan." Nararapat lamang na tayo ay palaging nakikita ng ating mga 

kawan. Hindi lalayo o malayo sa kanila. Hindi tayo mahirap kausapin. Hindi tayo nakakatakot 

lapitan. Hindi rin tayo magtatago sa mga gawain at sa mga tungkulin bilang pari.  

 

Sabi nga ni Santa Teresa solo Dio tanging Diyos lamang, only God. Sapat na sa atin ang 

Diyos. Wala nang iba pa. Ang puso natin ay hindi hati. Ang buhay natin ay buong buo para sa 

Diyos. Ang paglilingkod natin ay tunay at totoo para sa tao. Kaya naman ang buhay natin bukas 

sa Diyos, tapat sa Diyos. Walang itinatago. Walang lihim.  

 

Sagot ka ng Diyosesis ng Balanga. Sa iyong paglilingkod sa Bataan hindi ka pababayaan. 

Ikaw ay aalagaan. Hindi mo iintindihin kung ano ang magyayari sa iyo sa iyong pagtanda. Hindi 

mo aalahanin ay iyong matitirhan o kahit magkaroon pa ng karamdaman. Pananagutan ka ng 

Diyosesis ng Balanga. Mangyari be open, be transparent and be trustworthy. Hindi na kailangan 

pa na may itinatago.  

 

Ikalawa. Huwag magtampo. Sinabi ng isang pari "noong ako magdesisyon na magpaorden 

batid ko na ang akin tatahakin ay daan ng krus. Ang akin dadalhin ay Salita ni Hesus. Ang 

magaganap sa akin ay pagpapakasakit. Ang buhay ko ay tiyak maraming Biyernes Santo."  

 

Mayroon pagkakataon na hindi ka mapapasalamatan. Madalas na hindi ka 

mapapalakpakan o pupurihin. Kadalasan ay mapipintasan pa. May mga pagkakataon na hindi ka 

mapagbibigyan o hindi mo makakamit ang nais mo. Kung maganap ang mga ito huwag kang 

magtampo. Huwag kang sumuko. Huwag kang lumayo. Kahit na ang pastulan sa iba o doon ay 

higit na mabunga, madali at magaan sa kabila ng bakuran o sa labas ng ating nasasakupan, huwag 

kang magbago ng daan. Huwag kang mag-iba ng pastulan. Ang bahay mo ay ang Diyosesis of 



 
 

 

Balanga. Ang mga iyong kasambahay ay kami ang kaparian ng Diyosesis. Kami ang iyong mga 

kapatid.  

 

Ikatlo. Huwag kang mawala. Isang patotoo ng isa natin kapatid na pari. Siya ay mula sa 

ibang lalawigan. Sa kanyang paglisan sa kanilang tahanan siya ay sinabihan ng kanyang mga 

magulang. "anak, sa iyong pupuntahan iyan na ang iyong bayan, iyan na ang iyong tahanan. Sila 

na ang inyong mga magulang at kawan. Huwag mo kaming intindihan, sila ang inyong 

paglingkuran."  

 

Dito na tayo sa Bataan. Tayo ay para sa kanila. Sila an gating sasamahan, paglilingkuran. 

At tayong mga pari ang dapat palaging magkasama. Walang mawawala. Palaging naroroon. 

Palaging nagkakaisa. Hindi nawawala. Hindi absent. Kapag ang isa ay hindi na nakikita o hindi na 

dumadalo at hindi na sumasama ito ay nakpagdududa na. Huwag hanapin ang kasayahan o 

kasagutan sa iba. Huwag mahalina sa matatamis na salita nila. Ang presbyterium ng Bataan ang 

iyong pamilya. Find refuge in us. Solicit comfort with us. And stay with us as we always appeal to 

Jesus, "remain with us Lord" (Luke 24, 29).  

 

Madali tayong madadaig ng tukso kapag tayo ay lumayo sa grupo at nag-isa. Madalas tayong 

mamaligaw ng daan kapag tayo lumihis mula sa karamihan. Mabilis tayong madapa kapag tayo 

nakipag-unahan o nagsolo na. Huwag kang mawala. Like for example, we have our monthly 

recollection and assembly. We have concelebrated Fiesta masses at 8 in the morning. There are 

annual retreat, renewal seminar and seasonal gathering. Malakas at matibay kapag nagkakaisa. 

Matatag kapag sama-sama. Magaan, madaling matatapos ang Gawain at matagumpay kapag 

iisang kumikilos at gumagawa.  

 

Kaya naman para sa ating bahay na ang Diyosesis ng Balanga at para sa atin kasambahay na mga 

kaparian at kawan: walang taguan, walang tampuhan at walang mawawala. Amen!  

 

Lubhang Kagalang-galang RUPERTO C. SANTOS, DD  

Obispo ng Balanga 
 

 

 


