
 
 

 

  

 
February 8: ST. JOSEPHINE BAKHITA 
Bakhita: Mapalad. Magpasalamat. Maglingkod 

 
 

      Sa buhay ng ating mahal na patrona, Santa Josefina Bakhita, malupit ang kanyang 

karanasan at mapait ang kanyang pinagdaanan. Siya ay labis na nagdusa, inapi at 

inalipin. Sa murang gulang na pito doon sa bansang Sudan sa taong 1869, siya ay dinukot, 

pinagbili at ginawang kalakal. Mistulang alila na hinahamak, sinasaktan. 

 

   Datapuwa’t wala sa kanyang puso ang paghihiganti. Hindi siya nag-isip ng masama. 

At patuloy pa rin siya sa kanyang paglilingkod na may kabutihan at katapatan.  

 

   Ang Panginoong Diyos ay hindi natutulog. Siya ay kumikilos. Ang Panginoong Diyos 

ay dumarating sa oras ng ating matinding pangangailangan at sa ating masidhing 

kagipitan. Tulad sa Ebanghelyong ating narinig ganito rin ang ginagawa ni  Jesus 

“lumapit, hinawakan at ibinangon” (Markos 1, 31). 

 

   Si Bakhita ay binili ng isang Italyanong konsul, Calisto Legnani. Naranasan niyang 

ituring siya na isang tao. Wala na ang paghahampas kapag siya ay inuutusan, o ang mga 

masasakit at paglalait na salita sa lahat ng kanyang ginawa. Gumalaw ang Panginoong 

Diyos. Ang Panginoong Diyos ay nagliligtas. 

 

   Sa pagbabalik sa Italya, sa Genoa siya at ang anak ng kaibigan ni konsul Calisto ay 

ipinagkatiwala sa mga madreng Canossa ng Institute of the Catechumens sa Venice. Doon 

at mula roon nakilala ni Bakhita ang Panginoong Diyos.     

 

   Tulad sa ating binasang Ebanghelyo, lalapit sa atin si Jesus. Tayo ay Kanyang aabutin, 

hahawakan at ibabangon mula sa atin pagkadapa o pagkawala. Sa bandang huli tayo ay 

Kanyang pagagalingin. Gagamutin ni Jesus ang ating mga sugat, aayusin Niya ang atin 

buhay at papawiin Niya ang mga sugat sa atin mga puso.  

 

   Ito rin, mga kapatid ko, ang naganap sa ating mahal na patrona. Pinatotohanan niya “if 

I were to meet the slave-traders who kidnapped me and even those who tortured me, I would kneel 



 
 

 

and kiss their hands, for if that did not happen, I would not be a Christian and a Religious sister 

today.” At idinugtong niya “the Lord has loved me so much. We must love everyone. We must 

be compassionate. The Lord has loved me so much.” 

         

   Sa kanyang lubos na pasasalamat sa Panginoong Diyos, ang buong buhay niya ay 

kanyang itinalaga sa paglilingkod. Siya ay pumasok bilang madre sa Institute of Saint 

Magdalene of Canossa.” 

 

   Mayroon mga pagkakataon na tayo rin ay nahirapan o pinahirapan. Mayroon din mga 

pangyayari na tayo nasaktan o sinaktan. Marahil ikaw at ako ay hindi tinanggap o ayaw 

paniwalaan. Minsan ang buhay natin ay nasa bingit ng kamatayan. Subalit isipin po natin 

at higit na pagnilayan na sa mga oras na yun ay kumilos ang Panginoong Diyos. Tayo ay 

Kanyang pinag-adya sa masama at iniligtas. Sa mga pagkakataon iyun, tulad sa 

Ebanghelyo, si Jesus sa atin ay “lumapit, hinawakan at ibinangon” (31).  

 

   Mahal ka ng Panginoong Diyos. Mahalaga ka sa Kanya. At palagi ka Niyang ililigtas. 

Hindi lamang ikaw, bagkus pati na rin ang inyong mga mahal sa buhay. Ang 

pasasalamat natin ay ang ating paglilingkod sa Panginoong Diyos.       

 

   Noon dinukot ang ating mahal na patrona, pinangalanan nila siyang Bakhita na ang 

ibig sabihin ay “mapalad.” Sa kabila ng mga kalupitan at paghamak sa kanya, sa kabila 

ng kanyang malupit at masakit na pinagdaanan, opo, mapalad pa rin siya. 

 

   Hindi siya pinabayaan ng Panginoong Diyos. Hindi siya iniwan ng Panginoong Diyos. 

Buhay pa rin siya. Ligtas sa kabila ang lahat ng pagmamalupit sa kanya. Tunay nga na 

mapalad sapagkat sa bandang huli ay naka-uwi, nanirahan sa tahanan ng Panginoong 

Diyos at nakapaglingkod sa Kanya. At naging isang banal, isang Santa ng Inang 

Simbahan. 

 

   Mga kapatid, sa kabila ng mga pangamba at panganib dahil sa Covid19 pandemic na 

ito, masasabi natin na tayo pa rin ay mapalad.  Mayroon pa rin mga tao na sa atin ay 

tumutulong at dumadamay. Mayroon pa rin tayong bahay na matutuluyan, at mga 

pagkain na ibinibigay sa atin. Mapalad pa rin tayo dahil sa kabila ng kahirapan ay 

mayroong pa rin tayong trabaho. Tayo ay malakas at malusog. Ikaw at ako ay ligtas. 

Tunay nga tayo ay mapalad. Ikaw at ako ay pinagpala. 

 



 
 

 

   Mapalad tayo dahil mayroong tayong mga pari. Maraming salamat sa Canossian Sons 

of Charity higit sa lahat kina Fathers Mateo, Zaldy at Antonio. Mapalad tayo sapagkat 

mayroong tayong maganda, maayos na Simbahan. Maraming salamat kina Ginoong 

Rodolfo at Ginang Lilia Pineda.  

 

   Mapalad at tayo ay pinagpala dahil sa lugar na ito,Tala. Malawak, maganda at buhay 

na buhay na kalikasan. Ito ay inyong maipagmamalaki sa lahat at maipagpapasalamat sa 

Panginoong Diyos. Maraming salamat secretary Norberto at sa inyong mga anak: Atty 

Marie at Atty Nico, Donna at Carlito dahil sa inyong Santuario Diocesano de la Sagrada 

Famiglia, sa inyon pagpapahalaga at pag-iingat sa mga tao at kalikasan ng Tala.  

 

   Sinabi ni Santa Josefina Bakhita “seeing the sun, the moon and the stars, I said to myself, 

‘who could be the Master of those beautiful things?’ I felt a great desire to see Him, to know Him 

and to pay Him homage.”  

 

   Mga mga minamahal kong mga kapatid, tulad nga ang ating mahal na patrona, Santa 

Josefina, tayong lahat ay Bakhita, mapalad, pinagpala. 

 

   Tayo po ay magpasalamat, maglingkod! 
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