
 
 

 

 

Homily 
REFUGE, COMFORT, SAFETY 

 
 

(Homilia sa pagtatalaga ng simbahan ng San Juan Pablo II sa Culis, Hermosa, Bataan bilang 
Pandiocesanong Dambana at Parokya) 
 
 

   Tayo po ay nasa panahon ng Kuwaresma sa kalendaryo liturhikal ng Inang Simbahan. 

Ang Kuwaresma ay pagninilay, pagpapakasakit at pananahimik. Sa pagdiriwang ng mga 

Santa Misa, ay wala pong pag-awit o pagbigkas ng papuri o ng luwalhati na nagpapamalas 

na hindi na muna dapat magsaya o wala munang pagdiriwang na may kagalakan. Ang 

damit ng mga pari at gamit sa altar ay kulay lila o violet na nagsasaad ng kalumbayan at 

pakikidalamhati sa paggunita sa pagpapakasakit at pagkamatay ni Jesus. 

 

   Subalit sa panahon ng Kuwaresma ay atin natapos ang pagpapatayo ng maganda at 

malaking Simbahang ito. Ito ay ating itinalaga noong ikadalawampu’t isa ng Pebrero 

bilang Parokya ni Santo Papa Juan Pablo Ikalawa, na pinangunahan ng atin mahal na 

Apostolic Nuncio, Archbishop Charles John Brown. 

 

   Sa kabila ng mapanglaw ng panahon ng Kuwaresma, mayroon pa rin tayong dapat 

ipagmapuri sa Diyos, maipagmamalaki sa iba at ipagpapasalamat sa bawa’t isa. Ito nga 

ang Parokya Simbahang ni Santo Papa Juan Pablo II. Maraming salamat po sa inyong 

lahat. Purihin po natin ang Panginoong Diyos.     

     

   Ang atin panahon ng Kuwaresma ay higit nag naging tahimik, malungkot at punong-

puno ng pagpapakasakit dahil sa Covdi19 pandemic na ito. Ang ating kalagayan ngayon 

ay mahirap at mabigat. Tayo ay lubos na nanganganib at nangangamba. Ikaw at ako ay 

nangangailangan at kinakabahan na baka mahawahan, na baka magkasakit o kapusin sa 

mga gagastusin.    

 

   Subali’t, masasabi natin na hindi tayo nagupo ng takot. Hindi natin tinalikuran ang mga 

pagawain ng Diyos. Hindi tayo nawalan ng pag-asa. At kailan man hindi tayo nag-

alinlangan sa awa ng Diyos at sa kabutihang-loob ng bawa’t isa.  Ang Covid19 pandemic 

ay hindi hadlang upang hindi natin maipatayo ang Simbahang ito. Ang ating pang araw-



 
 

 

araw na pangangailangan at gastusin ay hindi sagabal na hindi natin matapos ang 

Simbahang ito. At ngayon nga sa panahon ng Kuweresma at sa kalagayan ng 

nakakatakot na Covid19 pandemic, heto tayo ngayon na ating itatanghal ang Simbahang 

ito bilang Santuario Diocesano ni Santo Papa Juan Pablo II.    

 

   Kaya naman, mga minamahal kong mga kapatid, sa kabila ng mapagdalamhating 

Kuwaresma at mapanganib ng Covid19, mayroon pa rin malalim na dahilan upang tayo 

magdiwang ng papuri sa Diyos, pasasalamat sa inyong lahat dahil sa atin ngayong 

Santuario Diocesano ni Santo Papa Juan Pablo II. Ito po ay dahil sa inyo at para sa inyo. 

Purihin po natin ang Panginoong Diyos. 

 

   Ang Kuwaresma ay apatnapung araw ng pananalangin, pagpapakasakit at 

pagmamalasakit upang maranasan ang Diyos, upang maging karapat-dapat sa Kanya at 

Siya ay matularan. Ito po ay nangyari sa Bayan Hinirang ng Diyos at naganap sa ating 

Panginoong Jesus. At ito ngayon ang ating ginugunita sa kabuuan ng Kuwaresma.  

 

   Ang Bayang ng Israel matapos palayain ng Diyos mula sa pagka-alipin sa Ehipto ay 

naglakbay ng 40 years patungo Lupang Pangako. Kahit matagal at mahirap ang 

paglalakbay na may pagpapakasakit at nakaambang mga panganib sila ay naging ligtas. 

Sa kabila ng kanilang pag-aalinlangan at pagtalikod sa Diyos, sila pa rin ginabayan ng 

Diyos hanggang sila ay sumapit sa Lupang Pangako.  

 

   Si Jesus ay “apatnapung araw siyang nanatili sa disyerto. Tinukso siya ni Satanas” (Markos 

1,13). Datapuwa’t ipinakita Niya ang Kanyang matibay na pagtitiwala at matatag 

pananalig sa Diyos. Hindi Siya nagpadaig sa mga tukso. Inuna ni Jesus ang kalooban ng 

Diyos. Pinili Niya ang pamamaraan ng Diyos.  

 

   Mga kapatid, mahaba na rin ang ating nilakbay upang ang Simbahang ito ay magawa. 

Hindi nga ito nabuo sa loob ng 40 years. Hindi rin ito natapos ng 40 days. Baka marahil 40 

months. Datapuwa’t tulad nangyari noong kay Jesus at sa Bayang Israel, masasabi natin 

sa Simbahang ito kumilos ang Diyos. Siya ay gumalaw. Naranasan natin ang Diyos. 

Ipinakita Niya rito ang Kanyang kabutihan. Hindi tayo naghikahos. Hindi tayo 

naubusan. At nagpadala Siya ng mga mabubuting tao upang tayo ay tulungan, damayan. 

Kay buti ang bawa’t isa dito sa Hermosa.  

 



 
 

 

   Ipinamalas din ng Diyos ang Kanyang kapangyarihan. Kahit mayroon pang mga 

habagat, bagyo at pagbaha walang napinsala o nasira. Sa kabila patuloy na Covid19, 

walang nagkasakit at walang nagkaroon ng karamdaman. Sa buong taon ng 

pagtratrabaho walang aksidente at walang kapahamakang nangyari. Tunay nga na 

“walang imposible sa Diyos” (Lukas 1,37). 

 

   Ngayon sa ating pagtatanghal ng Simbahang ito bilang Santuario Diocesan ni Santo 

Papa Juan Pablo II ito ngayon ang ating pangunahing tungkulin, bilang patotoo kung 

ano ang Santuario. Ano po ito? Para sa akin po ay tatlong bagay. Ang Santuario ay … 

 

Refuge, Comfort, Strength 

 

   Una, mula sa aklat ng mga Salmo, tayo ay pinaalalahanan “say to the Lord, ‘my 

stronghold, my refuge, my God in whom I trust!” (91,2). Apatnapung taon ang nakakalipas 

(Pebrero 21, 1981) nang pumunta sa atin ang ating mahal na patron na noon ay ang ating 

Santo Papa upang ipahayag ang awa at pagkalinga ng Inang Simbahan sa mga 

naglalakbay sa dagat upang iwasan at maligtas mula sa Indochina wars. Humanap sila 

ng masisilungan, matatakbuhan, kaligtasan. At natagpuan nila ito sa atin, sa Bataan, 

doon sa Morong.    

 

   Sa paglalakbay natin dito sa lupa gawin natin ang Santuario na ito ay kanlungan, 

tahanan na kung saan tulad noon ang sino man pumasok dito ay makaranas ng pag-asa, 

at aalis na mapayapa at panatag ang loob. Sa sino man dadaan dito ay kanilang mabatid 

na sa kabila ng init ng araw o sa lakas ng habagat, ang Santuariong ito ay kanilang 

kaligtasan.       

 

   Mayroon silang mapupuntahan. Ito ay palaging bukas at taos pusong natin silang ay 

tatanggapin. Mula rito ay kanilang mararanasan ay kapanatagan ng kalooban at isipan; 

pag-asa at pagpapala ng Diyos.     

 

   Ikalawa, tayo ay sinasabihan ni Jesus “come to me, all you who work hard and who carry 

heavy burdens and I will comfort you” (Mateo 11,28). Hindi madali ang ating pinagdaanan. 

Hindi magaan ang ating gawain. Nariyan pa rin ang Covid19. Mayroon pa rin darating 

na pasanin at pagsubok. Mayroon pa rin ang krus at ang Pasyon ng buhay. May 

nagbabadya pa rin mga bagyo at habagat.  

        



 
 

 

   Balikan natin ang atin nagawang Santuario Diocesano ni Santo Papa Juan Pablo II. 

Tignan natin ito. Pumunta tayo, pumasok at pagnilayan natin ito. At ito ang magbibigay 

sa atin ng kaginhawaan at kapanatagan ng kalooban na harapin pa ang mga 

pagpapakasakit sa buhay.   

 

   Ipanalangin natin na rito sa ating Santuario Diocesano ni Santo Papap Juan Pablo II sila 

na darating at tayong taga rito ay palaging makaranas ng kaginhawahan sa kabila ng 

mga pandemic at mga pasanin sa buhay. Sumaatin ang kagalingan sa ating karamdaman 

at sugat sa ating mga puso. Mula sa ating pamimintuho sa ating mahal na patron Santo 

Papa Juan Pablo II makamit natin ang kalakasan at kalususgan ng kaluluwa at katawan.   

  

   Panghuli, mula muli sa aklat ng mga Salmo, ang paalala sa atin ay ganito “God is our 

strength and protection, an ever-present help in affliction” (46,1). Ang Santuariong ito ay 

matatag at matibay, maganda at kahanga-hanga. Ang lahat ng narito ay hindi basta-

basta, piling-pili. Ito ay nagbibigay sa atin lakas, na sa kabila ng lahat may roon tayong 

magagawa at matatapos natin ang mga ipinagagawa sa atin.  

 

   Ang lakas natin ay nanggagaling sa itaas. Ang Diyos ay ating lakas. Sa Santuariong ito 

nabatid natin na tayo ay malakas sa Diyos. Hindi Niya tayo pinabayaan. Hindi Niya tayo 

iniwan. Tayo ay nagtagumpay. Ito ay atin naitayo. Natupad ang ating pangarap. Salamat 

sa Diyos, binigyan Niya tayo ng lakas. 

 

   Sa sino man dito ay mananalangin, magsisimba o magdiriwang ng mga Sakramento, 

sila o tayong lahat ay magiging malakas, at higit sa lahat ay ligtas.    

 

     Mga kapatid, sa panahong ito ng Kuwaresma at sa kalagayan natin ng mapinsalang 

Covid19 pandemic hilingin natin at gawin natin na ang ating Parokyang Simbahan ng 

Santo Papa Juan Pablo II ay tunay nga at totoong Santuario na makikita at mararanasan: 

 

Refuge, comfort, safety. 
 

Most Rev. Ruperto Cruz Santos, DD, STL 
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