
 
 

 

  

 
February 2: FEAST OF THE PRESENTATION OF THE LORD 

 
 
 

   Sa Kapistahan ng Paghahandog kay Jesus sa Templo ay tinatawag din natin Dia de 

Candelaria, sa dahilang ang mga kandila ay dinadala sa simbahan at binebendisyonan. 

Ito ay mas kilala bilang feast of the purification of the Blessed Virgin.  

 

   Sa imahen ng mahal na Birhen, nakakalong sa kanya ang sanggol na si Jesus at hawak 

naman niya sa isang kamay ang isang berdeng kandila. Ipinakilala ni Jesus ang Kanyang 

sarili sa Ebanghelyo ni San Juan 8,12 “ I am the light of the world.” At tayo rin ay 

pinaalalahanan ni Jesus sa Ebanghelyo ni San Mateo 5,14 “you are the light of the world.”  

 

   Nararapat laamng na tayo nakasindi, maliwag at nagniningning. Paano po? Ito ngayon 

ang atin tatandaan at babaunin sa kapistahang ito:       

 

 

Una, switch on with Jesus 

Ikalawa, show your light with one another 

Panghuli, share your light 

 

 

   Una, upang tayo ay maliwanagan at magliwanag nararapat na tayo ay naka-switch on 

kay Jesus. Ang ilaw ay nagkakaroon ng sindi kung ipluplug natin, at icliclick natin ang 

button sa on. Itugma natin ang atin mga salita at kilos kay Jesus. Iayon natin ang ating 

kalooban sa Kanya. Itama natin ang ating ugali sa pamamaraan Niya. At sa pamamagitan 

nito, tayo po naka-on, nakaconnect kay Jesus. Kapag tayo ay naka-on kay Jesus  dadaloy 

sa ating ang Kanyang liwanag, ang Kanyang pagpapala. 

 

   

   Naitanong mo na ba sa inyong mga sarili: bakit ako mahina o marupok? Bakit hindi 

ako masaya o di kuntento sa buhay gayun na sa akin na ang lahat? Bakit para bang may 

hinahanap pa ako dito sa daigdig? Bakit para bang may kulang pa sa aking buhay o tila 



 
 

 

baga ang buhay ko ay hindi pa buo. Ang kasagutan dito, mga kapatid ko, ay “baka ikaw 

ay hindi pa naka-on, hindi pa naka-switch, hindi naka-connect sa atin Panginoong Jesus.  Switch 

on Jesus.      

 

   Ikalawa, upang sila ay atin tanglawan nararapat na ipakita natin ang ating liwanag. 

Sinabi ni Jesus sa Ebanghelyo ni San Mateo, kabanata lima, talata labinglima “hindi rin 

sinisindihan ang ilaw para takipan ng kahon, sa halip ay ilalagay ito sa isang lampara at 

tumatanglaw sa lahat ng nasa sa bahay. Gayundin naman ang inyong liwanag sa paningin ng 

mga tao, at makikita nila ang inyong mabubuting gawain at pupurihin nila ang inyong Amang 

nasa langit.” 

 

   Tayo po ang liwanag ni Jesus. Tayo po ay may kanya-kanyang liwanag. Hindi po tayo 

pundido. At kapag pinagsama-sama natin ang ating mga natatanging liwanag, mga 

kapatid ko, tayo po ay higit na malakas at mas maliwanag. Kapag pinag-isa natin ang 

ating mga pansariling liwanag, tayo po ay higit na matatag at mas marami tayong 

matatanglawan. Kapag tayo ay nagsama-sama, nagiging iisa, higit tayong matibay at 

hindi na magagapi ng hangin o ambon ng alitan at hidwaan.            

 

   Sa pagiging iisa, mas marami tayong magagawa. At magagawa natin ang mas mabilis, 

mas magaan. Higit tayong magliliwanag. Higit tayong magniningning. Mga kapatid, 

sino ang aking tatanglawan? Kanino ko ibibigay ang liwanag ng aking awa at habag? 

Sino ay aking iilawan ng aking pagpapatawad at pagtanggap? Show your light! 

 

   Panghuli, tulad ng liwanag, galing man sa kandila o baterya o kuryente ay nararapat 

gamitin, maubos o makunsumo. Walang silbi ang kandila kapag hindi sinindihan at 

maupos. Walang saysay ang flashlight o bombilya, kung hindi natin sisindihan, iswitch 

on at hindi gagamitin ang kuryente. Mangyari pa, ibahagi mo ang iyong liwanag. Huwag 

solohin.  Huwag itago.  

 

   Mayroong kang natatanging liwanag, na sadyang para sa iyo at biyayang kaloob sa iyo 

ng Panginoong Diyos. Mayroon kang kapangyarihan at katungkulan. Mayroon kang 

kagalingan at kagandahan. Ikaw at ako may natatanging husay at galing. Gamitin natin 

upang sila ay maliwanagan mula sa madilim at maruming pag-iisip. Gamitin natin 

upang sila ay matanglawan at mahango mula sa kadiliman ng kahihiyan at kasalanan. 

 



 
 

 

   Huwag po tayong matatakot na maubusan o kapusin . Huwag po tayong kabahan na 

mapagod o pawisan. Hindi po tayo magigipit at hindi rin tayo kakapusin. Higit na 

pasisikatin ng Panginoong Diyos ang liwanag ng Kanyang pagpapala sa atin lahat. 

Titiyakin ng ating Panginoong Diyos na tayo ay palaging puno, may sindi at ang buhay 

natin ay nagniningning. Spread your light. 

 

   

Switch on to Jesus. 

Show your light.  

Spread your light. 
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