
 
 

 

 

Homily 
TULOY PO KAYO, TAHAN NA ANAK 

 
(Homilia sa groundbreaking ng Casa de Clero, sa Santuario Diosesano de la Sagrada Familia, Tala, 
Orani, Bataan) 
 
 

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

Zaldy, ang ating butihing parish priest ng Parokya ni Santa Josefina Bakhita at ang  

kanyang katuwang na pari, Father Antonio. 

Ang ating iginagalang at minamahal na dating Department of National Defense,  

secretary Norberto Gonzalez at ang butihing mga anak: Atty Marie at Atty Nico, Donna 

at Carlito. 

Ang ating mabubuting mga lingkod ng Barangay, Kapitan Oliver, mga masisipag na 

Kagawad at Tanod  

Mga minamahal kong mga kapatid kay Kristo.    

 

   Naitanong na ba sa inyo o iyo rin itatanong sa iba “nasaan ka sa panahon ngayon ng 

Covid19 pandemic?” O kaya bilang mga pari, maari itanong sa atin “ano at saan kayo tuwing 

Lunes, na day off at sarado ang mga parish offices?”  

 

   Kami, sina Father Joshue Enero, Father Antonio Quintos at Father Percival Medina ay 

naririto sa lugar na ito, kapisan sina Secretary Norberto at ang kanyang mga kasamahan 

sa Hillpoints Development Corporation. Kasama rin sina Father Zaldy at Father Antonio. 

Pinag-uusapan, pinagmamasdan at ngababalak sa lugar na ito. Noon at sa simula pa 

lamang ay iisa lamang ang balakin: ang Santuario ng Birhen ng Santo Rosario. Palagi raw 

siyang naglalakad, umaalis at pumipisan sa punong kahoy na Camachile. Bakit hindi 

natin siya igawa ng bahay doon sa malapit na puno ng Cupang?  

 

   Ang mahal na Birhen Maria ay mahalaga sa buhay ni secretary Norberto na deboto sa 

Birhen ng Guadalupe, na tulad ko na sa akin alma mater, ang Our Lady of Guadalupe 

Minor Seminary doon sa Highway 54 na ngayon ay EDSA. Maraming beses na kanyang 

naranasan ang pagliligtas sa kanyang sariling buhay ng ating mahal na Ina. Marami na 

rin mga lugar na kanyang napuntahan at pag-aari din niya na maaring itayo ang kanyang 



 
 

 

pasasalamat sa mahal na Ina datapuwa’t dito siya ipinadala. Inuwi siya sa kanyang 

sariling lalawigan ng mahal na Ina.        

 

   Sa mga sumusunod na Lunes, kahit pa may Covid19, ang pag-uusap at pagsasalo-salo 

dito sa masarap na pagkain ay nauwi sa pagpapasya na gawin itong Sagrada Famiglia. 

Mayroon rin Santuario para sa Panginoong Jesus at kay San Jose.  

 

   Hanggang dumating sa magandang handog at mabuting alay ni Secretary Norberto 

“ipagpapatayo namin kayo ng bahay.”  

 

   Mga kapatid kong mga pari, sa kabila ng Covid19 pandemic na ito, mayroon na tayong 

mauuwian. Mayroon ka nang mapupuntahan. Higit na makatotohanan sa atin ay bilin 

“stay at home.” At ito po ay dahil sa kagandahang-loob at mula kabutihang-loob ni 

Secretary Norberto at ng kanyang mga mabubuti rin mga anak, sons-in law at mga apo. 

Maraming salamat po. Purihin po natin ang Panginoong Diyos.            

 

   Mga kapatid, naalala po ba ninyo na kapag may mag-aasawa o namamanhikan, may 

katanungan ang mga magulang. At palagi nilang itinatanong ay “saan kayo titira?” Ang 

nasa isipan ay bahay. 

 

   Sa mga OFW na aking nakakasama at napaglilingkuran, ang nais nila ay 

makapagpatayo ng bahay at makapag-aral ang kanilang mga anak. At ito rin ang ating 

damdamin. Ito rin ang atin hangarin. Ang nakapagpatayo ng bahay, di ba? Ang 

makapag-aral ang mga anak, amen po ba? 

 

   Atin rin tanggapin na naisin ng mga magulang na sila at ang kanilang mga anak ay 

sama-sama sa iisang bakuran. Ipinagtatayo nila sila ng mga bahay. Si secretary Norberto, 

isa rin ama at ama na rin natin, ay magpapatayo ng bahay para sa atin.  

 

   Hindi na natin mararanasan pa tulad ng maranasan ng Banal na Mag-anak na “dahil 

walang lugar para sa kanila sa bahay” (Lukas 2,7).    

 

   Mga kapatid, kayo ay mayroon ng bahay. Tayo ay magkakaroon ng bahay. Ano po ang 

pangunahing sinasabi natin tungkol sa bahay at para sa bahay? 

 

Tuloy po kayo.  Tahan na anak. 



 
 

 

   Una, “tuloy po kayo” ay pagbubukas. Ito ay pagtanggap. Isang paanyaya na nagsasaad 

ng pagpapahalaga at pagkilala sa tatanggapin. Hindi na siya kakaiba. Hindi na “others” 

ika nga.  

 

   Si Jesus ay nag-anyaya sa atin. Ang Kanyang “tuloy po kayo” ay Kanyang binigkas sa 

mga salitang “come and see” (Juan 1,46). Ang ating hiling “tuloy po kayo” kay Jesus ay atin 

ipinadadama sa ating pakiusap “manatili kang kasama namin dahil dapithapon na at 

lumulubog na ang araw” (Lukas 24,29).    

 

   Naririto ang ang sulat ni Jerald Pascual isang registered nurse sa Bataan General 

Hospital and Medical Center. Sabi niya, “thank you  po sa inyo sa pag payag noong 

naquarantine kami na tumira kami sa Seminary. Sobrang blessed ko po na isa ako sa napunta dito. 

Takot at lungkot ang nararamdaman namin pero kayo po ang naging instrument ni Lord na 

maibsan ang lungkot na nararamdaman namin. Nang panahon po noon ay hindi pa alam ng 

parents ko na buntis ako pero dahil po sa pag-aattend ng Misa bumalik po yung faith ko na hindi 

ako pinabayaan ni Lord. Maraming salamat po sa pagpayag ninyo na kayo ang nagbinyag sa baby 

ko at dito ganapin sa Seminaryo.” 

 

   At facebook nilang mag-asawa, Jerald at Patrick, ay kanilang pinost ang mga larawan 

ng binyag doon sa ating Seminaryo. Ganito ang kanilang isinulat, “this place was my home 

during quarantine. Lungkot at takot ang kalaban lalo na at sa panahon na yon ay buntis din ako. 

But the love of God really rescued me. Nilagay Niya  ko sa lugar na alam Niyang mararamdaman 

ko na hindi Niya ako papabayaan at wala Siyang plano na ikakasama natin. Sa pagbalik ko, kasama 

ko na si Callista, ang pinakamagandang nangyari sa buhay ko.”    

    

   Mga kapatid, binuksan natin ang mga ating bahay at pinapasok natin sila sa atin buhay. 

Ang Simbahan ay bahay. Ang Seminaryo ay bahay. Ang Santuario ay bahay. Binuksan 

natin. Ipinakita natin na sila ay mahalaga sa ating buhay at sila rin ay atin mahal. 

 

   Maraming salamat, secretary Norberto sa pagbibigay ninyo sa amin ng bahay. Higit sa 

lahat maraming salamat pinatuloy ninyo kami sa inyong buhay. Maraming salamat 

ibinilang ninyo kaming mga mag-anak. Ano ang nasa ating bahay? Hindi po ba’t ito ay 

“tuloy po kayo? 

   Ikalawa, “tahan na” ay pakikiisa. Ito ay pagkalinga, pagdamay. Mayroon sa atin ang 

umuunawa, naniniwala at tayo ay kanilang sasamahan at aalalayan. Sa isang bata na 

nadapa, nasaktan o umiiyak nariyan kaagad sa kanyang tabi ang kanyang mga magulang 



 
 

 

na nagsasabi “narito na si Mommy. Tahan na anak. Uuwi na tayo.” Sa pagkarinig sa kanyang 

ina at sa mga salitang tahan na anak siya ay titigil sa pag-iyak. Sapagkat narinig niya tahan 

na, anak at uuwi, batid ng bata pupunta na sila sa tahanan, uuwi na sa bahay. 

 

   Ang atas ni Jesus kay Zakeo, “bumaba ka agad. Sa bahay mo nga ako dapat tumigil ngayon” 

(Lukas 19,5). Matapos ang maraming gawain at mula sa iba’t ibang lugar ang paanyaya 

ni Jesus ay “tayo na sa isang ilang na lugar para mapag-isa tayo at makapagpahinga kayo nang 

kaunti” (Markos 6,31).  

 

   Maraming salamat po at mayroon na tayong mapupuntahan hindi lamang tuwing 

Lunes. Maraming salamat po at mayroong na tayong mauuwian, mayroon na tayong 

tahanan.  

 

   Sa ating mapanganib na kalagayan dahil sa Covid19 pandemic lahat tayo ay 

nahihirapan, nabibigatan. Mayroon tayong masidhing pangangailangan. Tayo ay 

kinakabahan, natatakot. Minsan din ay nawawalan ng pag-asa o sa Diyos ay nag-

aalinlangan. 

 

   Sa mga pandemyang ito, sa mga pasanin at pagsubok sa buhay tayo ay nawalan at 

mayroon din sa atin ay lumisan. Tayo ay nasaktan. Tayo ay lumuha. Subalit tandaan 

natin at sa iyong pagtingin doon sa Krus sa kabila, si Jesus mismo ay sa atin nagwiwika 

“lakasan ang loob. Ako ito, huwag matakot” (Mateo 14,26).  

 

   Sa mga pagdurusa at paghihirap sa buhay, kahit may darating pa rin habagat at bagyo 

o kung tayo man ay maratay sa banig ng karamdaman, tandaan po natin tulad nang 

sinabi ni Jesus “hayan ang iyong ina” (Juan 19,27). Narito siya, dito sa ating Santuario 

Diocesano de la Sagrada Famiglia. Siya, ang Virgen Milagrosa del Rosario, nagsasabi sa 

atin din “tahan na anak.” 

 

   Ang Santuario ay atin tahanan. Ang Casa del Clero ay ating tahanan. Tala ay ating 

tahanan. “Tahan na anak.” 

 

   Si Judy Olano ay taga Cataning, sa Balanga. Masakit ang kanyang pinagdaraanan at 

hanggang ngayon kanya pa rin dinadala. Sa kabila ng kasagsagang ng Covid19, siya ay 

laman ng Cathedral na nagdarasal, nagtatanong sa Diyos at lumuluha. 

 



 
 

 

  Ang kanyang asawa ay chief cook, isang chef sa nawawalang barko  ang Gulf Livestock 

na naglayag mula sa New Zealand papuntang Guangzhou, China na may sakay na 4000 

baka at 44 katao. Sa kasamaang palad inabutan sila ng bagyong paparating sa Japan. 

Hanggang sa ngayon hindi pa batid kung ano ang nangyari sa Gulf Livestock, at hindi 

pa rin nakikita.  

 

   Ang Inang Simbahan ay hindi nagpabaya. Bilang isang Ina, ang Simbahan ay tumulong 

at dumamay. Ang Vatican ay kumalinga. Ang Stella Maris ay hindi nagpabaya. Ang 

Diyosesis ay may ginawa. At dito sa nga sa ating Santuario, harapan ng mahal na, ang 

Virgen Milagrosa del Rosario, tinanggap nila ang tulong, ang Rosaryo at liham ng Santo 

Papa.  

   Ang kanyang kamay nasa laylayan ng damit ng mahal na Ina, ang Virgen Milagrosa 

kanayng nasabi “naramdam ko na ang iyong naranasan sa paglisan ni San Jose at sa pagkamatay 

ng iyong anak na si Jesus doon sa krus. Tulad mo oh Ina, hindi na ako magtatanong sa Diyos o 

magtatampo. Tulad mo mahal na Ina, ako ay tatayo, hindi matatakot at haharapin ko ang mga 

pasanin at tungkulin.” 

 

   At siya ay bumaling kina Father Paolo Prigol, kay secretary Norberto at kay Atty Marie 

sinabi “maraming salamat po, maraming salamat din po  dito sa Santuario, papawiin ng mahal 

na Ina ang aking luha. Sinasabi niya sa akin “tahan na, anak.” 

 

   Mga kapatid, mayroong sa atin ay magtatanong o atin din itatanong “nasaan ka at ano 

iyon ginawa sa panahon ng Covid19 pandemic?” Masasabi ng karamihan “stay at home” po. 

Sa ating Santuario o sa ating magiging Casa del Clero nararapat magawa at maganap: 

 

Tuloy po kayo. Tahan na, anak.  

 
 
 

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

 

12 Marso 2021 

San Gregorio ang dakila 


