
 
 

 

 

Homily 
HINDI NATAKOT. HINDI TUMANGGI. HINDI TAMAD. 

 
(Homilia sa Dakilang Kapistahan ni San Jose, Esposo ni Maria, sa Katedral-Dambana Parokya ng 
San Jose, sa Lungsod ng Balanga, Bataan) 
 
 

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

Father Ernesto de Leon, ang ating butihing Rector ng Cathedral-Shrine of Saint Joseph 

  ang kanyang katuwang na pari, Father Prudencio. 

Ang ating mga ginagalang at mga butihing Punong-Lingkod: Mayor Francis Garcia, ng 

siyudad ng Balanga, Congressman Jose Enrique Garcia. 

Mga minamahal natin mamumuno, namamahala at naglilingkod sa ating Balanga City 

Hall.     

Ang ating mga minamahal na Papal Awardees: Dames and Knights of Saint Sylvester, 

Dame Lourdes Valdecanas, Diocesan coordinator for Papal Awards Bataan Shalom sa 

pamamahala ni ate Joy David.           

Ang mga masisipag natin Parish Pastoral Council, 

Mga minamahal kong mga kapatid kay Kristo, 

 

   Isa pong maligaya at mapagpapalang kapistahan ng ating mahal na patron, San Jose. 

Dahil sa panganib at pangamba dulot ng mapinsalang Covid19 pandemic, ang ating mga 

labi at mga mata ay said mga masayang pagbati at kulang sa mga ngiti. Suballt nasa atin 

pa rin mga isipan at mga puso ang mga papuri at pasasalamat sa Panginoong Diyos. 

Amen po ba? 

 

   Mga kapatid, naitanong mo na ba sa iyong sarili: ano ba ang pangarap ko sa buhay? At ano 

naman ang aking itataya upang ang lahat ng mga ito ay aking makamit, maabot? Naitanong mo 

na ba sa iyong sarili: ano ba ang pangarap ko para sa aking mga mahal sa buhay. At ano ang 

aking gagawin upang ang lahat ng mga ito ay akin rin matupad, mangyari sa amin? 

 

   Ang ating mahal na patron, San Jose ay dalawang beses na nanaginip. Mula sa 

Ebanghelyo ni San Mateo ay atin mababasa sa kabanata isa, talata dalawangpu “an angel 

of the Lord appeared to him in a dream and said, Joseph, descendant of David, do not be afraid to 

take Mary as your wife.” At mula sa kabanata dalawa, talata labing tatlo, nasusulat “an 



 
 

 

angel of the Lord appeared in a dream to Joseph and said get up, take the child and his mother and 

flee to Egypt.”  

 

   Sa kanyang pagkagising, si San Jose ay tumugon. Siya ay kumilos. Ginawa niya ang 

inutos sa kanya. Hindi siya nag-alinlangan. Hindi siya nagduda. Siya ay naniwala. At 

seryosong niyang tinupad ang naisin ng Panginoong Diyos.                

 

   Mayroong tayong magandang pangarap. Mayroon din tayong mabuting panaginip. 

Hindi ba’t maganda at mabuti rin ang mga ito ay ating gawin. Sa ating pagsasagawa 

upang mga ito, alalahanin po natin ang atin mahal na patron, San Jose, at tayo ay matuto 

mula sa kanya. Ano po ang mga ito? 

 

Si San Jose ay hindi takot. 

Si San Jose ay hindi tumanggi. 

Si San Jose ay hindi tamad. 

 

   Una, huwag kang matakot. Tulad ni San Jose tumingin ka Panginoong Diyos. Sa Kanya 

ka tumawag, At Siya ang iyong pagtiwalaan. Sabi nga ng iba minsan tayo ay nagiging 

paniki. Paano po? Dahil kapag tayo ay inatasan ng tungkulin, o sinabihan o kaya ay may 

hiningi mula sa atin ang tugon natin ay palagi ay bat ako?  Matindi itong virus. 

 

   Upang matupad ang inyong pangarap, upang magkatotoo ang mabuting panaginip, 

huwag matakot na gumawa. Huwag matakot na magpawis o mapagod. Huwag matakot 

na mag-ambag. Mayroon kang kakayahan. Ikaw at ako ay kailangan ng Panginoong 

Diyos sa Kanyang ubasan. Nagtitiwala ang Panginoong Diyos sa atin. Siya ay umaasa sa 

atin.  

 

   Minsan tayo ay hindi pagbibigyan. O kaya tayo ay mapagsasabihan. Mayroon din 

pupuna sa atin. At tayo ay tatakutin. Subalit tandaan natin na naging ligtas si San Jose sa 

kanyang paglalakbay sa Bethlehem, sa Ehipto, at sa pagbalik sa Nazareth. Kahit hindi 

kilala, walang kakilala at banyaga doon sa mga bayan na iyon, mayroon pa rin sa kanila 

ay tumanggap at nanirahan ng mapayapa. Sa kabila ng mabigat na hanapbuhay bilang 

karpintero, sila pa rin ay namuhay ng masagana at matagumpay. At bandang huli ay 

naging maayos at maganda ang kanyang paglisan sa lupa. Bakit po? Sapagakat tinupad 

lamang ni San Jose ang biling ng anghel “huwag matakot.” 

 



 
 

 

   Mga kapatid, mayroon pa rin Covid19. Si Coronavirus ay nariyan pa rin at dumarami. 

Tayo ay nahihirapan at nabibigatan. Ikaw at ako ay nanganganib na baka tayo ay 

mahawahan. Higit na ang ating pagtitiis at labis tayong nagpapakasakit. Subalit huwag 

tayong padadaig sa takot. Tignan natin ang ating mahal na patron, San Jose, at siya ay 

tularan na hindi natakot.  

 

   Alalahanin po natin ang parating sinasabi ni Jesus sa atin , “take courage. It is I. do not be 

afraid” (Mateo 14,27).        

 

   Ikalawa, huwag kang tumanggi. Mayroon pong ipinagagawa sa atin ang Panginoong 

Diyos, na tamang-tama sa atin at tayo rin ang makakagawa. Ang paanyaya sa atin ng 

Panginoong Jesus ay “pumunta rin kayo sa akin ubasan” (Mateo 20,4).  

 

   Si San Jose ay inutusan. Mayroon ipinagawa sa kanya ang Diyos. Hindi siya tumutol. 

Hindi siya tumanggi. Walang pagtatanong, walang kondisyon siya ay tumugon. 

Pagkagising ginawa niya kaagad ang naisin ng Diyos. Tinupad niya niya ang kanyang 

magandang panaginip.  

 

   Ano ang iyong mabuting panaginip? Ano ang iyong magandang pangarap?  

 

   Hindi dahil Covid19 ay wala ka nang magagawa at maghihintay na ito ay mapawi at 

mawala. Hindi dahil  mayroon Coronavirus ay matatakot ka na lang kumilos at 

magmukmok sa isang tabi, at palagi na lamang puna nang puna, pintas ng pintas, o tutol 

nang tutol.  

 

   Kahit na maraming sasabihin ang mga tao sa pagtanggap niya kay Maria, kahit na 

mahirap at mapanganib ang maglakbay sa Bethlehem, Ehipto at pabalik sa Nazareth, si 

San Jose ay sumunod. Ginawa ang kalooban ng Panginoong Diyos. Ginawa niya ang 

nakakabuti kay Maria. Ginawa niya ang makakapagligtas sa sanggol na si Jesus.  

 

   Sadyang kaaya-aya na sa pagkagising nating lahat mula sa madilim at nakakalungkot 

na panaginip na ito nang Covid19 pandemic, makikita ng ating kapwa na habang sila ay 

stay at home ay mayroon tayong ginawa. Sa bagong umaga at panibagong araw ng better 

normal sila ay lalabas, maglalakbay at kakatagpuin ang Panginoong Diyos. Aha, kanilang 

makikita at masasabi may ginawa ang Diyosesis ng Balanga.  Ang ganda ng Bataan. Salamat 

sa Pamahalaan at Simbahan. 



 
 

 

 

   Huwag ang takot ay manaig sa atin. Huwag tumanggi o tumutol. Tulad lamang ng 

ating mahal na patron, San Jose, tayo ay tumugon. Tuparin natin ang naisin ng ating  

Panginoon.  

 

   Mayroong sa akin ay nagtanong, “bakit po kaya sa panahon ko, sa panunungkulan ko pa 

dumating ang Covid19 pandemic na ito?” Ako ay tumugon, “mula sa iyong opisina at tumanaw 

ka mula sa iyong bintana. Makikita mo ang Manila Bay. Sa inyong pampang naroroon ang mga 

bangka o sa medyong malayo pa ay ang mga naglalakihang barko sa mga daungan.” 

 

   At ako ay nagpatuloy, aking idinagdag, “ang mga bangka o ang mga barko ay nakadaong 

ng tahimik, mapayapa at ligtas. Subalit ang mga bangka at ang mga barko ay hindi ginawa upang 

maging mapaypang nakadaong. Sila ay binuo, ginawa upang pumalaot, upang maglayag. Sila ay 

nararapat humarap sa malalaking alon, sa malalakas na hangin o ang masungit na panahon. At 

doon lamang nila maipapakita ang kanilang lakas, tatag at tibay.” 

 

   Inilagay tayo ng Panginoong Diyos sa ganitong kalagayan, nariyan ka sa ganyang 

kalagayan sapagkat alam  ng Panginoong Diyos na kaya mong harapin ang mga pasanin, 

pagsubok at pandemyang ito ng buhay. Huwag tayong matakot. Huwag tayong 

tumanggi. Huwag kang mag-alinlangan sa awa at kapangyarihan ng Panginoong Diyos. 

Sapagkat titiyakin ng Panginoong Diyos na tayo ay ligtas. Makakauwi tayo nang 

mapayapa, malakas at ligtas. Amen po? Purihin natin ang Panginoong Diyos. 

 

   Panghuli, huwag tatamad-tamad. Umaasa po sa atin ang Panginoong Diyos. Siya po 

ay nagtitiwala sa atin. Mayroon po tayong panahon at pagkakataon. At sisiguraduhin ng 

Panginoong Diyos na hindi ka mauubusan. Hindi ka mawawalan. Ikaw at ako ay 

kanyang pagbibigyan. Tayo ay kanyang pupunuin. 

 

   Kaya naman, bumangon ka na at kumilos. Tumayo ka na at gumawa.  

 

   Si San Jose ay kaagad sumunod. Hindi niya inisip kung ano ang mas magaan para sa 

kanya, hindi iyun mas madali para sa kanya, hindi iyun makikinabang siya. At kanya rin 

pinagbuti. Higit niyang hinusayan, labis niyang pinaganda.  

 

   Hindi po natin maipagmamalaki na tayo ay tumaba o gumanda ang ating 

pangangatawan sa panahon ng Covid19 pandemic eh wala ka man ginawang maganda 



 
 

 

at mabuti sa ating kapwang nahihirapan at nangangailangan. Hindi po ba’t atin 

ipagpapasalamat ang mga taong na sa atin ay sumama at sumabaybay, nag-alaga at 

kumalinga? Hindi po ba’t atin ikukuwento ang mga tao na atin ay nag-alay at nagbigay, 

at itinaya nila ang kanilang buhay?  

 

   Sila po ay tulad ng ating mahal na patron, San Jose, hindi takot. Hindi tumanggi. Hindi 

tatamad-tamad. 

 

   It was siesta time. And in Italy, siesta is religiously observed. A priest came to see me, 

Don Bruno Mioli, a Scalabrinian. He brought some documents. With my concern about 

his siesta, I politely asked him, “father, you should be resting, I can have these papers later in 

the afternoon. or I can go to your office to pick them up.” 

  

   And he thoughtfully replied, “don’t worry, carissimo fratello, I am rested when my works are 

done.” 

  Beautiful, is it? Hindi po ba nakakatulog tayo ng matiwasay, ng maayos kapag tapos na 

ang ating mga tungkulin? Hindi po ba tayo ay nakakapagpapahinga ng matiwasay kung 

lahat ng atng mga gawain ay atin nagawa o nagampanan? Hindi po ba tayo ay 

nakakatulog ng mahimbing, kapag hindi natin napabayaan ang kahilingan ng mga 

mahal sa buhay? 

 

   Mga kapatid, naitanong mo na ba sa iyong sarili ano kaya ngayon ang ipinagagawa sa 

akin ng Panginoong Diyos?  Ano na ba ang aking magandang panaginip at mabuting 

pangarap? Tulad ni San Jose, ang atin mahal na patron,  

 

Huwag matakot. 

Huwag tumanggi. 

Huwag tatamad-tamad. 
 
 

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

 

19 Marso 2021 

Dakilang Kapistahan ni San Jose 


