
 
 

 

 

Homily 
KAMAY NA NAG-AALAY, KAMAY NA NAGBIBIGAY-BUHAY 

 
(Homilya noong Enero 19, 2021,  Martes, sa Santuario Diocesano de la Sagrada Famiglia in Tala, 
Orani. Banal na Misa ng Pasasalamat para sa mga Healthcare medical frontliners sa laban sa 
Covid19) 

 
 

 

Ang ating mga minamahal at kapatid ko sa pagkapari, Diyosesano at Relihiyoso na 

naglilingkod sa ating Diyosesis ng Balanga. Father Antonio, katuwang na pari dito sa 

parokya ni Santa Josefina Bakhita. 

Ang ating mga butihin at iginagalang na Punong-lingkod ng Bayan at Lalawigan: 

Congressman Jose Enrique Garcia, at Mayora Jocelyn Castaneda ng Mariveles. 

Ang ating minamahal at itinatangi benevolent benefactor ng Santuario Diocesano de la 

Sagrada Famiglia, Secretary Norberto, kanyang mga anak at pamilya: Atty Nico at Marie; 

Carlito at Donna.   

 Kapitan Oliver Luna ng Tala, mga kagawad at mga Barangay Tanod. 

Ang ating mga butihing medical frontliners  

Mga butihing manggagawa, mananampalataya ng Tala at Pag-asa. 

 

 

Kamay na Nag-aalay, Kamay na Nagbibigay-Buhay 

 

   Maraming salamat po sa inyong pagdating, pagdalo at pakikiisa sa ating Santa Misa. 

Ito po ay para sa inyo, alang-alang sa inyo bilang pagkilala sa inyong pagtitiyaga na ang 

buong lalawigan ng Bataan, sa inyo rin pagtataya ng inyong buhay upang kami ay 

mapanatili inyong malakas, malusog at ligtas mula sa panganib at pangamba dulot ng 

Covid19 pandemic na ito.  

 

   Ang ating Santa Misa ay alay po sa inyo upang kayo ay patuloy na patnubayan at 

gabayan ng ating Panginoong Diyos na maging malakas, malusog at ligtas din kagaya 

nang naisin ninyo sa amin.  

 



 
 

 

   Maraming salamat po at purihin natin ang Panginoong Diyos! 

 

   Mga minamahal kong mga kapatid kay Kristo, nasabi o naitanong na po ba sa inyo 

“lolo, lola ano po ang nangyari noong panahon ng mga Hapon? Ano po ang inyong ginawa noong 

mayroong giyera?” 

 

   Natitiyak ko na pagkatapos ng Covid19 pandemic at ito ay magwawakas sa awa at 

kapangyarihan ng Panginoong Diyos, marami sa atin ang magtatanong din “nasaan ka 

noong panahon ng kahirapan at kagipitan dala ng Covid19 pandemic? Paano mo na ang banta ng 

karamdaman at kamatayan dulot ng Coronavirus ay iyong napagdaanan, nalampasan? Ano po 

ang inyong ginawa noong mayroong pandemya?” 

 

   Ano ang iyong maikukuwento sa kanila? 

 

   Ang Covid19 pandemic ay ang ating ngayong Krus. Ito ay ang panibago nating Daan 

ng Krus. Nararapat natin tanggapin, pasanin higit sa lahat ang mga IATF protocols, para 

na rin sa kabutihan at kaligtasan ng lahat. Datapuwa’t kapag tayo ay nadadapa na, ang 

Panginoong Diyos ay nagpapadala ng mga Simon of Cyrene upang tayo ay alalayan, 

gabayan at tulungan.             

 

   At kapag tayo ay nababalutan na ng takot at pag-aalinlangan, ang Panginoong Diyos 

ay sumasaatin. Hindi Niya tayo iiwanan. Hindi rin Niya tayo pababayaan. Mangyari pa, 

Siya rin ay magsusugo ng mga Veronica upang pawiin ang ating pangamba at mapalitan 

ang mga ito ng kaginhawahan at kagalingan.   

 

   Mga mga minamahal naming mga medical front liners, maraming salamat po sapagkat 

sa panahong ito ng panganib at kahirapan dulot ng Covid19, kayo po sa amin ay naging 

mga Simon of Cyrene. Kayo po sa aming lahat ang mga bagong Veronica. Opo, sa inyong 

mga kilos at gawa, ipinakita po ninyo sa aming ang tunay na mukha ng Diyos. Na ang 

Panginoong Diyos na maawain. Ang Panginoong Diyos na mapagpagaling. Ang 

Panginoong Diyos na nanatili sa ating piling. Indeed, you are the true icon of God, 

Veronica.                 

 

   Sa panahon na ang dilim ang siyang bumabalot sa ating paningin at ang tala ay ayaw 

nang magningning; sa sandali na ang pag-asa ay nawawala at napapalitan na ng 

pagsuko; sa mga pagkakataong na tulad sa kasalan sa Cana, Galilea na ang alak ay 



 
 

 

paubos na at ating kalis ay pumapait dala ng Covid19 pandemic, si Jesus ay muling 

nangungusap sa atin at nagpapa-alaala “hayan ang iyong Ina” (Juan 19,27).    

 

   Mayroong tayong malalapitan. Mayroong ka pang matatawagan. Mayroon pa tayong 

mapupuntahan. Ito ang iyong Santuario Diocesano de la Sagrada Famiglia. Narito ang 

ating Mahal na Ina, ang Virgen Milagrosa del Rosario.  

 

   Mga minamahal kong mga kapatid kay Kristo, ang nagaganap at ating nasasaksihan o 

inyo rin nararanasan dahil sa Covid19 pandemic na ito ay larawan ng pinagdaanan ang 

ating Mahal na Birheng Maria. Paano po ang inyong maitatanong? Pagnilayan po natin: 

 

   Una, si Maria ay naiwanang nag-iisa sa maagang paglisan ni San Jose. Ang kanyang 

minamahal na kabiyak ng puso na nangangalaga sa kanila ni Jesus ay madaling 

pumanaw mula sa daigdig. Hindi ba’t ito ay sadyang masakit?  

 

   Ikalawa, si Maria ay nasaktan at labis na ahirapan na masaksihan niya ang pagdurusa 

at pagkamatay sa krus ng kanyang anak na si Jesus. Hindi ba’t albis na masakit na kung 

saan sa banig ng karamdaman doon sa ICU dahil sa Covid19 na ito ay hindi mo sila 

madalaw, makausap at maalagaan?  

 

   Mayroon pa bang higit na masakit sa isang asawa na maiwaman o lisanin ng kanyang 

kabiyak sa buhay? Mayroon pa bang higit na masakit sa isang ina na makita niya ang 

kamatayan ng kanyang sariling anak? At sadyang nakakalungkot at labis din na mapait 

kung saan sa isang magulang ay walang siyang mauuwian o walang mga mahal sa buhay 

na sa kanya ay mangangalaga. Sadyang mahirap at masakit dahil sa naging Covid19 

suspect or contact traced, ang isa ay iniiwasan, ayaw tanggapin at ayaw din papasukin 

sa kanyang sariling bayan.  

 

   Ang Mahal na Birheng Maria po ba ay nagtanong o nag-alinlangan sa pamamaraan ng 

Panginoong Diyos? Siya po ba nagdamdam o lumayo sa Panginoong Diyos? Siya po ba 

ay nagtago o nagmukmok na lamang sa isang sulok? Hindi po! 

 

   Ang Mahal na Birheng Maria ay lumuhod. Siya pa rin ay lumapit sa Panginoong Diyos. 

Siya pa rin lumagi sa paanan ng krus (Juan 19,25). Dito sa kanyang tahanan, ang 

Santuario, ang ating pagpunta o ang inyong pagdalaw sa kanya ay paalala na sabihin mo 



 
 

 

rin sa ating Panginoong Diyos “I am the handmaid of the Lord, let it done to me as you have 

said” (Lukas 1,38). 

 

   Opo, tayo ay hand at handmaid ng Panginoong Diyos, ang Kanyang kamay at katuwang 

dito sa lupa. Dahil sa maraming mga kamay ng mga manggagawa na hindi natatakot 

madumihan, magkakalyo o masaktan ang Santuario ay natayo. Sa dahil sa 

mapagkawanggawa at bukas palad na mga kamay nina Secretary Norberto at kanyang 

mga anak ang lalawigan ng Bataan ay nagkaroon ng Santuario. Ang pangarap ng 

Diyosesis ay naganap, natupad. 

 

   Sa inyong mga kamay, aming mga minamahal na medical front liners, marami ang 

natulungan, nabago at napagaling. Sa inyong mga kamay bumuti,  gumanda at humaba  

ang aming mga buhay at mahal sa buhay.    

 

   Tulad ng ating Mahal na Birheng Maria, ang ating Virgen Milagrosa del Rosario, tayo 

po ay hand at handmaid of the Lord.  At mula rito sa Santuario Diocesano de la Sagrada 

Famiglia maraming mga kamay ang magdadaung palad upang magdasal. Maraming 

mga kamay ang maakay. Maraming mga kamay ang makakahawak, makakapit sa 

Kanya. Opo, maraming mga kamay ang makakatanggap at makakakuha ng Kanyang 

pagpapala at mga himala.  

 

   Mga minamahal kong mga kapatid kay Kristo, darating din po ang mga araw na sa atin 

ay mayroong magtatanong din “lolo, lola ano po ang nangyari noong Covid19 pandemic? Ano 

po ang inyong ginawa, nagawa?” 

 

   Ngayon pa man ay ating masasagutan, tulad Niya ang ating Virgen Milagrosa del 

Rosario “I am hand, handmaid of the Lord” (Luke 1,38). Ang aking mga kamay ay, my helping 

and my healing hands. Ang aking mga kamay na nag-alay, ang mga kamay na  nagbigay-buhay. 

 
 

Most Rev. Ruperto Cruz Santos, DD, STL 
Bishop of Balanga 

 

19 January 2021 

St. Henry of Sweden 


