
 
 

 

 

Seed 
CHRISM MASS (Year B) 

“Magdasal. Mangaral. Magdiwang ng mga Sakramento” 

(Luke 4, 16-21) 

 
 

Ang ating mga minamahal na kawan, ang Bayan ng Diyos, 

Mga minamahal kong mga pari, Diyosesano at Rehiliyoso,  

 

Magdasal. Mangaral. Magdiwang ng mga Sakramento 

 

   Naitanong mo na ba sa inyong mga sarili. Ano kaya ang nais nilang makita sa akin 

bilang kanilang pari? Ano kaya ang ibig nilang naririnig mula sa akin? Ano nga kaya ang 

gusto nilang gawin ko para sa kanila?   

 

   Mahirap ipaliwag na makita tayo sa hindi narararapat na tayo ay naroroon. Hinding-

hindi katanggap tanggap na marinig sa atin ang hindi dapat mamutawi mula sa ating 

mga labi. Masakit masabihan na “pari pa naman eh nagawa niya ang mga iyon.”  

 

   Ano po ang dapat makita, marinig nila mula sa atin? Mga kapatid, ano ang ninanais 

ninyong ginagawa sa inyo ng ating mga pari? Ang mga ito ang nararapat: 

 

Makita at marinig na tayo ay nagdarasal. 

Makita at marinig na nangangaral ng Salita ng Diyos. 

Makita at marinig na nagdiriwang ng mga Sakramento. 

 

   Balikan natin noong tayo ay inordenan. Pagnilayan po natin ang atas na ating 

tinanggap. Alalahanin po natin ngayon ang ating ipinangako. Tayo ay tinanong at ikaw 

at ako ay tumugon: 

 

1. Nakahanda ka bang mangaral ng Salita ng Diyos nang mahusay at maalam sa 

pamamagitan ng pagpapahayag ng Mabuting Balita…? 

2. Nakahanda ka bang magdiwang ng mga Sakramento ni Kristo nang matapat at 

kaakit-akit…? 



 
 

 

 

   Alalahanin po natin na sa ating pagdapa ay inawit sa atin ang Litanya ng mga Santo, at 

ang tugon nila ay “ipanalangin mo  kami.”   

 

   Ano ang dapat makita, marinig sa atin ng ating mga kawan? Ano ang nararapat natin 

gawin para sa kanila? Mga kapatid kong mga pari, ang mga ito ay: 

 

Manalangin. Mangaral. Magmisa. 

 

   Hindi ba’t sa panahong ito ng mapanganib at mapinsalang Covid19 pandemic ang mga 

ito ang higit nilang kailangan, kanilang inaasahan mula sa atin? Hindi ba’t ang mga ito 

ang ating buhay bilang pari at ang ating pinakamagandang magagawa para sa kanila? 

   Tayo ay kanilang tinanggap hindi dahil tayo ay mahusay, magaling o makisig. Tayo ay 

kanilang hinahanap at pinakikinggan dahil ikaw at ako ay pari. Kinikilala nila tayo na 

paring pinili, hinirang at isinugo ng Diyos para sa kanila. Tayo ay bigay, biyayang kaloob 

ng Panginoong Diyos sa kanila. Na sa kanila ay ating dadalhin, ibibigay ang Panginoong 

Diyos. Na mula sa atin ay masasalamin nila ang Panginoong Diyos. Na mula sa atin 

kanilang maririnig, kanilang mararanasan ang Panginoong Diyos.  

 

   Mga kapatid kong mga pari, sa panahong ito ng Covid19 pandemic, ang kailangan 

natin ang Panginoong Diyos. Ang mahalaga ang Panginoong Diyos. Ang 

makapangyayari sa lahat ang Panginoong Diyos. Mangyari pa, bilang pari, nararapat 

lamang na makita, marinig nila ang Panginoong Diyos sa atin. Tama lamang na ang 

kanilang makita na ating ginagawa ay mga gawain ng Panginoong Diyos.  Kaya naman, 

ikaw at ako ay: 

 

Nagdadarasal. Nangangaral ng Salita ng Diyos. Nagdiriwang ng mga Sakramento. 

 

   Una, nagdarasal. Ang buong buhay natin bilang mga pari ay pananalangin. Balikan 

natin sa ating mga alaala na sa Seminaryo, ang pangunahin natin gawain at tungkulin ay 

pananalangin. Sa pagkagising sa umaga, una sa lahat ay panalangin, ang Lauds. Sa 

pagtatapos ng araw, bago humimlay, pananalangin, ang Vespers.  

 

   Ang palagi natin hawak at pinanghahawakan ay ang atin Breviary. Tayo rin ay bunga 

ng mga panalangin ng atin sambayanan na inatasan ni Jesus “idalangin ninyo sa 

panginoon ng ani na magpadala siya ng mga manggagawa sa kanyang ani” (Mateo 9,38). 



 
 

 

 

   Si Jesus na Diyos ay nanalangin pa rin. Bago Siya gumawa ng mga mahahalagang 

desisyon tulad ng pagpili ng mga alagad , siya ay “magdamag sa pagdarasal sa Diyos” 

(Lukas 6,12). Tinuruan din Niya sila na manalangin, sa panalangin “Ama Namin” (Lukas 

11,1-4). At sa huling sandali ng Kanyang buhay at sa pagharap sa darating na 

pagpapakasakit, pagpasan at pagkapako sa krus si Jesus ay nanalangin doon sa 

Gethsemani at tayo ay Kanyang pinaalalahanan “magpuyat at manalangin upang hindi 

kayo madaig ng tukso” (Markos 14,38).  

 

   Sa mahirap at mabigat na kalagayan natin dahil sa Covid19 pandemic na ito tumawag 

tayo sa Panginoong Diyos. Manalig sa Kanya at tayo ay manalangin. Magtiwala tayo sa 

Kanya at tayo ay magdasal.  

 

   Sila ay lalapit sa atin, hihiling at hihingi sa atin ng panalangin. Ilan beses ka nang 

pinuntahan at sinabihan “father, maglalakbay po ako bilang OFWs, puede po ba na inyo akong 

i-pray over?” Nakakatanggap ka ba ng mga text messages, na nagsasabi “please continue to 

pray for his healing. Please pray for us too. Maraming salamat po.”  

 

   Sa panahong ito ang pinakamagandang natin magagawa ay manalangin, manalangin 

ng madalas at mataimtim. Sa atin kalagayan ngayon ang pinakamahalaga na atin 

maibibigay ay panalangin. Hindi po ba’t kaaya-aya na makita nila tayong nagdarasal? 

Hindi po ba’t kapanatagan ng kalooban na batid nila na kahit nakasara ang Simbahan, 

ang kanilang mga pari ay naroroon, nakaluhod, at nagdarasal para sa kanila? Hindi po 

ba na mas mabuti na makita nila tayong ang hawak natin ay ang ating Breviary, at hindi 

ang tali ng aso?  

 

   Mga kapatid, kung hindi tayo hinihingan ng panalangin o kung sila ay hindi lumapit 

upang ang kanilang mga sa buhay ay atin maipagdasal, isipin mong mabuti na baka 

hindi nila ako nakikitang nagdarasal. Si Jesus na Diyos at makapangyarihan ay nakita, 

naranasan ng Kanyang mga alagad na nagdarasal, nararapat lamang na tayo rin ay 

makita, maranasan ng ating mga kawan na nagdarasal.                           

         

   Ikalawa, mangaral. Ang buong buhay natin bilang mga pari ay pangangaral. Kung sa 

Seminaryo tayo ay hinubog sa pananalangin, tayo ay tinuruan sa pangangaral. Hind ba’t 

ang ating Homiletics ay walong semesters? Hindi ba’t ang pag-aaral natin ng Sacred 

Scriptures, sa Salita ng Diyos ay apat na taon sa Teolohiya, iba pa ang dalawang semsetre 



 
 

 

ng lenguaheng Greek at Hebrew upang ito ay higit natin maintindihan at lubos na 

maipaliwag sa atin mga kawan?  

 

   Ang huling habilin sa atin ni Jesus bago Siya inakyat sa Langit ay “pumunta kayo sa 

buong daigdig at ipahayag ang ebanghelyo sa buong sangkinapal …” (Markos 16,15).  

 

   Ang atin buhay ay para sa Diyos. Ang ating mga kilos ay dapat makaDiyos. Ang ating 

mga pangaral ay Salita ng Diyos. Ito ay nararapat na tugma sa kalooban ng Diyos, ayon 

sa kalooban ng Diyos at pagtupad sa kautusan ng Diyos. Ano ang aking sinasabi? Ano 

ang kanilang naririnig mula sa akin? Hindi ba’t tama lamang na marinig nila mula sa atin 

ay ang Mabuting Balita? Hindi ba’t nararapat lamang na kanilang mapakinggan mula sa 

ating mga labi ng mga Salita ng Diyos, hindi yun napanood natin na sine, hindi yun current 

events at hindi iyun showbiz.       

        

   Tayo ay pari. Tayo po ay biyaya ng Panginoong Diyos sa Kanyang bayan. Tayo po ay 

pag-ibig ng Diyos sa ating mga kawan. Nararapat lamang makita nila at maranasan nila 

mula sa atin ang salita at gawa ng Panginoong Diyos. Tayo ang mga labi at kamay ni 

Jesus para sa kanila dito sa lupa. Saan ako nakikita nila? Ano na ang nakikita nila sa akin? 

Ano na ang aking sinasabi? Ano ang kanilang napapakinggan mula sa akin? 

 

   Sa panahong ito ng nakakatakot na Covid19 pandemic, tayong lahat ay nahihirapan at 

nabibigatan. Ikaw at ako ay kinakabahan at nasa bingit ng karamdaman. Dito nararapat 

na ang ating mga salita ay hindi pananakot. Hindi paglilinlang. Hindi paninira. 

Datapuwa’t salita na may pag-asa, nagbibigay ng kapanatagan ng kalooban, at 

nagdudulot ng kagalingan. Ipangaral mo ang Salita ni Jesus. Sabihin mo ang tungkol sa 

Diyos.  

   Mangyari pa bigkasin natin, tulad sa panghuling pangungusap ng mga binabasang 

Ebaghelyo, ang Mabuting Balita. Opo, iyun mabuti, iyun totoo at tama. Ipangaral at 

ipahayag natin na ang Panginoong Diyos ay Siya natin kailangan. Siya ay ang 

makapangyarihan at mapangyayari Niya ang lahat. Mula sa Kanya, makakamit natin ang 

atin minimithing kagalingan. Tayo lahat ay maliligtas. 

 

   Ipangaral natin si Jesus. Ipakita at ipakilala natin Siya sa ating mga salita at mga gawa. 

Tandaan po natin ang sinabi ni San Pablo sa kanyang unang sulat sa mga taga Corinto, 

“sawi ako kung hindi ko ipangaral ang ebanghelyo” (9,16).    

 



 
 

 

   Panghuli, magmisa. Magdiwang ng mga Sakramento. Ang buhay natin bilang pari ay 

pagsunod at pagtulad sa buhay ni Jesus. Tayo ay nagsasabuhay ng buhay ni Jesus. Ito ay 

sinabi ni San Pablo sa kanyang sulat sa mga taga Galasya, “hindi na ako ang nabubuhay 

kundi si Kristo ang nabubuhay sa akin” (2,20).            

 

   Gayahin natin ang naging buhay ni Jesus dito sa lupa. Gawin natin ang Kanyang 

tungkulin inaatang Niya sa atin. Tulad ng tanong at utos kay Pedro, tayo rin ay Kanyang 

sinasabihang “pakainin mo ang aking mga tupa” (Juan 21,15). Tayo rin ay Kanyang 

inaatasang “ipastol ang aking mga tupa” (16). 

 

   Sila ay lalapit sa atin na sila ay atin alalahanin sa Santa Misa, na sila ay atin ipagmisa. 

Nais nila na tayo ang magdiwang ng kanilang kasal, na tayo ang magbinyag sa kanilang 

mga anak o sila ay ating pakumpisalan. Hahanapin nila tayo upang mapahiran ng banal 

na langis ang kanilang mga mahal sa buhay?          

 

   Hindi ba’t maganda na makita nila at malaman nila na tayo ay handang maglingkod, 

handang magdiwang mga Sakramento para sa kanila? Hindi ba’t kanais-nais na kanilang 

makita at marinig na ano man oras at saan man dalhin, tayo ay handa na silang samahan 

at maggawad ng mga Sakramento sa kanila? 

 

   Mga kapatid kong mga pari, ang ating mga kawan ay hindi lalapit sa mga Kapitan ng 

Barangay at hihingi mula sa kanila ng panalangin. Hindi rin sila pupunta kay Mayor o 

Mayora at sasabihin, “ipagmisa po ninyo kami.”  

 

   Sa atin sila pupunta. Sila ay lalapit sa atin hihingi ng panalangin, ng kaalaman tungkol 

sa Salita ng Diyos at upang makatanggap ng mga Sakramento. Ito dahil tayo ay pari. 

Bilang pari iyan ang ating buhay, iyan ang natatanging biyayang kaloob ng Panginoong 

Diyos na tayo lamang ang makakagawa at tayo lamang ang makapagbibigay sa kanila. 

Kaya naman, tayo ay nararapat na nagdarasal, nangangaral at nagmimisa.  

 

   Sa panahon itong Covid19 pandemic ang ating mga kawan ay nasasabik sa mga 

pagdiriwang ng mga Sakramento. Matiyaga at maayos na naghihintay sa atin online live 

streaming na ang kanilang mga bahay ay mayroon nang mga mumunting altar. Marami 

rin ang nagpapamisa at ang mga iba ay mula pa sa mga ibang bansa. Kahit nasa sa labas 

ng Simbahan ay buong galang at taimtim na nakikiisa sa daloy ng Santa Misa. Ganito 

kahalaga ang Santa Misa para sa kanila. Ang Santa Misa ay bahagi ng kanilang buhay. 



 
 

 

Ang mga Sakramento ang higit natin kailangan, atin rin pangangailangan. At ang mga 

pagdiriwang ng mga Sakramento ay siyang makapagbibigay sa atin ng kalakasan at 

kagalingan ng ating mga kaluluwa at katawan. Hindi maari na isantabi natin ang mga 

pagdiriwang ng mga Sakramento sa atin buhay. Hindi rin maari ipagpaliban ang mga ito 

o ipawalang bahala ang kahalagahan ng mga ito lalo na sa ngayon ang atin mga kawan 

ay nahihirapan, nabibigatan sa katawan at sa isipan.    

 

   Mangyari pa, mga kapatid kong mga pari kahit kakaunti sila o nakasara maging 

masigasig pa rin tayo sa atin pagmimisa. Paghandaan natin ng mabuti ang ating 

pagdiriwang ng Santa Misa mula sa mga gagamitin, sa ating kasuotan at sa atin 

pangangaral ng Salita ng Diyos.  

  

   Ang higit na inaasahan ng ating mga kawan mula sa atin mga pari na tayo ay 

nagdarasal, nangangaral, at nagdiriwang ng mga Sakramento para sa kanila. Ang mga 

ito ang kanilang hihilingin mula sa atin, hinihintay mula sa atin at nais mula sa atin.  

    

  May pag-alala ibinalita sa akin na ang kanilang mahal na ina ay may malubhang 

karamdaman. Sila ay taga-Pasig at malapit sa akin puso, bilang dati nilang parish priest. 

Nangako ako kaagad na sila ay akin ipagpapamisa. Sinabi ko sa kanila na hihilingin ko 

sa mga madre dito sa atin, Monasteryo de Santa Clara na isama sila sa kanilang 

pagdarasal. Sa umpisa ay ipinagdasal ko ang kanilang ina, virtual sa pamamagitan ng 

facetime, virtual din na anointing of the sick.  

 

   Nangako ako na pupunta ako sa kanila. Noong nakaraan Marso 17, ako ay tumawag sa 

kanila at ang nagsabi na ako luluwas upang sila ay mapuntahan at ganap na  mapahiran 

ng langis. Sabi nila, “nasa Saint Luke’s sa BGC si Ama. Kung pupunta po kayo ay kailangan po 

na kayo ay magpaswab test. Okay po ba sa inyo?” ang tanong nila sa akin.            

 

   “Oo naman, bakit hindi? Basta makapunta at makapasok ng ospital,” ang aking naging tugon. 

At akin rin idinugtong “ang pagpapaswab test ko ay pa rin sa kaligtasan ng akin mga 

makakaharap at makakausap.”     

 

   Dumating ang araw ako ay kanilang ipinaswab test. Negative. Kami ay tumuloy sa Saint 

Luke’s sa BGC, tumuloy kami sa ICU, tamang tama sa oras ng dalaw 2-3pm. Sinabi sa 

akin ng mga anak “alam namin darating kayo, Bishop. Alam namin hindi mo nakakalimutan si 

Ama. Alam namin palagi mo kaming ipinagdarasal.”      



 
 

 

    

   Ako ay tumugon, “sa Bataan, doon sa Monasteryo ni Santa Clara at sa Cathedral ni San Jose 

kayo ay aming ipinagmimisa. Kasama natin si Jesus. May awa ang Diyos. Papahiran ko si Ama 

ng banal na langis.”  

 

   Mga minamahal kong mga pari, ito ang ating dakilang araw. Ito rin ang mapagpalang 

araw ng atin mga kawan. Naitanong mo na ba sa inyong mga sarili: ano ang nais ninyong 

makita, marinig at ginagawa ng inyong mga pari? Paano kaya ako aalahanin ng aking 

mga kawan? 

 

 

Nagdarasal. Nangangaral ng Salita ng Diyos. Nagdiriwang ng mga Sakramento.  
 

 

 

+ Ruperto Cruz Santos, DD, STL 

Bishop of Balanga 
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