
 
 

 

Mga minamahal naming Bayan ng Diyos:  

 

Isang mapagpala at magandang pagbati!  

 

"Panginoon, alam mo ang puso ng bawa't isa" (Gawa 1,24) 

 

Natapos na. Ang ating pagboto ay naganap na. Subalit hindi natin ito basta iiwanan. 

Hindi natin ito kakaligtaan. Balikan po natin ito upang pagnilayan, upang matuto at upang 

maging gabay sa mga darating halalan. Dalawang pangyayari po ang nararapat natin bigyan ng 

katugunan:  

 

Una. Pagkilala sa nararapat pasalamatan Ikalawa. Pagkilos tungo sa pagbabago  

 

Una. Kilalanin po natin at batiin ang dapat pasalamatan. Maraming salamat po sa inyong 

pakikinig at pagtanggap sa ating tatlong Liham Pastoral na patungkol sa mga boboto, sa mga 

iboboto at ang botohan na binasa noong ika-28 ng Abril, ika-5 at ika-12 ng Mayo. Maraming 

salamat po sa inyong pagtupad sa inilathalang 5 Utos ng Responsableng Pagboto at ang 

pangako ng Bataeño sa Halalan 2013. Maraming salamat po sa inyong pakikipagtulungan, 

paglalaan ng panahon at pakikiisa bilang PPCRV volunteers, at sa ating mga masisipag na guro 

na gumanap na Board of Election Inspectors. Maraming salamat din po sa mga iba't-ibang 

kumilos sa lipunan: ang ating Provincial PNP, Phil Army, Comelec, DILG, DepEd at ang Bataan 

Press People sa inyong maingat na pangangalaga, pangangasiwa at tamang pamamahala.  

 

Ikalawa. Kilalanin po natin at tanggapin na mayroon pa rin magagawang pagbabago. 

Tunay nga pong may dapat pang ayusin, alisin at linisin. Totoo pong mayroon pa tayong 

magagawang maganda at mabuti. Aminin po natin mayroon pang dapat baguhin. Datapuwa't 

nararapat lamang na simulan natin ito sa ating mga sarili. Unahin po natin ang pagtutuwid at 

pagtatama sa ating mga sarili. May kakayahan pa rin tayong tanggihan ang mali, ang tukso ng 

salapi o grocery; tanggihan ang tumanggap o ang mamigay. Magagawa pa rin natin pumill, 

sumulat at kumilos ayon sa isinasaad ng ating konsensiya, batay sa moralidad at wastong asal at 

batay sa mga Kautusan ng Panginoong Diyos. Makakaasa pa rin tayo na darating ang panahon 

na di na kailangan ang kayamanan, kasikatan o kapangyarihan para manalo. Darating din ang 

panahon na ang magiging batayan ng pagboto ay ang simpleng pagtingin sa mga tamang 

nagawa, tapat na pakikipag-ugnayan at malinis na pamumuhay ng mga kandidato.  

 

Mga minamahal na Bayan ng Diyos, maniwala kayo na wala pong nasasayang sa harap 

ng Diyos. Wala pong naaaksaya sa Kanya. At wala rin pong malilihim sa Kanya. Tulad po ng 



 
 

 

sinabi ng mga unang mga Alagad, "Panginoon, alam mo ang puso ng bawa't isa" (Gawa 1,24) 

batid po ng Diyos ang nilalaman ng ating mga puso at isipan, ang ating mga hangarin at 

ginagawa. Kung tayo man po ay lumabag sa Kanyang mga Kautusan, ang lahat ng ito ay ating 

pagsisihan. Kung tayo man po ay hindi nakapag-parangal sa Kanyang Kadakilaan sa salita at 

gawa, laluna po sa nakalipas na Halalan, tayo ngayon ay magtika at mangako na di na muling 

papayag na mangyari ito kailanman. Kung tayo man po ay namili ng boto o nagpabili, gumawa 

ng labag sa karapatang pantao at dangal ng pagboto, ito po ay ating ngayong talikdan, iwaksi at 

kapootan.  

 

Ang pagsisisi ay gagawin po nating samasama sapagkat ang pagkakamali ng isa ay 

pagkakamali ng lahat. Ito po ang tinuturo ng Kapistahan ng Kamahal-mahalang Katawan at 

Dugo ni Kristo. Ang ating pong tinatanggap ay hindi lamang si Kristo na nasa langit. Ang 

Katawan ni Kristo ay tumutukoy din sa kanyang Katawang Mistiko sa lupa. Tayo po ay ang iisang 

Katawan Mistiko ni Kristo. Tayo ang katawan at si Kristo ang ulo. Dahil dito, totoo po na ang 

dungis ng isa ay dungis ng lahat sapagkat tayo po ay iisang Katawang Mistiko ni Kristo. Ang 

pagkakamali ng isa ay pananagutan ng lahat. Kung may gumawa ng mali, ang dahilan ay 

pinabayaan ng lahat. Hindi lang ang nagkamali ang mananagot sa Panginoon. Ang lahat ay 

mananagot sa kanya sapagkat tayo po ay iisang katawan ni Kristo. Kaya, hindi po imposible na 

mangyayari na sa pagkakamali ng isa, lahat ay magbabayad ng pagdurusa! Tayo po ay magsisi at 

magtitika nang samasama para sa pagbabago.  

 

Naganap na ang halalan noong ika-13 ng Mayo. Ngunit hindi pa tapos ang kampanya 

para sa malinis at matapat na Halalan. Marami pang susunod na halalan. Nawa sa panahong 

darating ay ating masasabi at maipagmamalaki na tayo ay bumoto nang malaya, matapat at 

marangal, at hindi namili ni nagpabili.  

 

Di kaila sa marami, ang ika-13 ng Mayo ay ang unang araw na nagpapakita ang Mahal na 

Birhen ng Fatima sa 3 bata pastol na sina Lucia, Francesco at Jacinta. Noong araw na iyon, sila 

ay tinanong ng Mahal na Birhen, do you wish to offer your daily life to God?" Ito rin ay 

tinatanong sa atin, "Nais mo bang ihandog ang iyong pang-araw araw na buhay sa Panginoong 

Diyos?"  

 

Magpasya po tayong ialay sa Panginoong Diyos ang ating salita at gawa na tama, totoo 

at tapat. Ibigay po natin ang ating buong buhay na mabuti, maayos at matuwid sa Panginoong 

Diyos. Ialay po natin ang pagtitikang gagawing malinis ang mga susunod na halalan. 

 



 
 

 

Tanggapin po ninyo ang aking pasasalamat at makakaasa po kayo ng aking 

pananalangin!  

 

Lubhang Kagalang-galang RUPERTO C. SANTOS, DD  

Obispo ng Balanga  

Ika-31 ng Mayo, kapistahan ng Pagdalaw ng Mahal na Birheng Maria 

 

 

 


