
 
 

 

 

Homily 
BELIEVE. BRING. BLESSING. 

 
(Homilya sa Kapistahan ng Parokya ng San Pedro Martyr ng Veronsa sa Hermosa, Bataan, ika-3 
ng May) 
 
 
 
 

   Mga minamahal kong mga kapatid kay Kristo, sa kapistahan ng atin patron, San Pedro 

ng Verona at sa diwa ng ating binasang Ebanghelyo ay nag-iiwan sa atin ng tatlong 

katanungan. Ano po ang mga ito?  

 

 

Ano ang inyong pinaniniwalaan? 

Ano ang inyong dinadala? 

At ano ang inyong pagpapala?  

 

 

   Iyan po ang atin pagninilayan ngayon. What to believe? What to bring? And what a 

blessing? Tatlong letter B. 

 

   Una. Paniniwala. Ang atin mahal na patron, San Pedro ng Verona, noong siya ay 

pinatay dahil sa kanyang pananampalataya at pangangaral tungkol kay Jesus, isinulat 

niya sa pamamagitan ng kanyang sariling dugo bago siya mamatay ang salitang Latin na 

“credo in unum Deum.” Ang ibig sabihin ay “sumasampalataya ako sa iisang Diyos.” Ito ang 

unang katotohanan sa ating Apostles’ Creed, ang sumasampalataya ako… 

 

   Mga kapatid, ang ibig sabihin nito para kay San Pedro ng Verona ay sa kabila ng pag-

uusig at pagpapakasakit, naniniwala pa rin siya na mayroong Diyos. Kahit na siya ay 

nagdurusa at ayaw paniwalaan, siya pa rin ay kumikilala sa Diyos. Kahit mailap ang 

tagumpay o kakaunti ang naibalik sa pananampalataya, patuloy pa rin siya sa pagsisikap 

at paniniwala sa kalooban ng Diyos. Sa huling sandali ng kanyang buhay, pinahayag pa 

rin niya ang kanyang pagkilala at pananalig sa Diyos.      

 



 
 

 

   Ngayon po, maniwala tayo sa Diyos. Ang Diyos natin ay makapangyarihan. Ang Diyos 

natin ay maawain. Ang Diyos natin ay may mabuting loob at magandang balak para sa 

ating lahat. Kahit na tayo ay nahihirapan o nagigipit ang Diyos ay gumagawa ng paraan. 

Ang atin Diyos ay tutulong at tutugon sa atin mga pangangailangan. Tulad ni San Pedo 

ng Verona maniwala lamang tayo sa Kanya. 

 

   Ang salitang “believe” dito sa binasang Ebanghelyo apat na beses binanggit. 

Nagtatanong sa talata sampu “do you not believe …” Sa talata labing-isa ay dalawang beses 

na inulit. Nakiusap “believe in me ….”  At humihimok “believe because of the works …” at 

talata labing dalawa ay nagpapahayag “whoever believes in me …”  

 

   Makahulugan ang iniwang pangungusap ng atin mahal na patron, San Pedro ng 

Verona “credo in unum Deum” sa atin kalagayan ngayon. Kahit na nariyan pa rin ang 

Covid19 o tayo ay may karamdaman ang Diyos ay hindi nagpapabaya. Ang Diyos natin 

ay hindi nag-iiwan. Paniwalaan natin ang kapangyarihan ng Diyos. Siya ang magbibigay 

sa atin ng kalusugan at kagalingan. Hindi ang pera. Hindi ang kapangyarihan o ang 

katungkulan. At hindi rin ang kagandahan o ang titulo. Diyos lamang ang 

makapangyayari sa lahat. Kaya naman Siya ang atin lapitan, unahin at paniwalaan. 

Sabihin mo rin tulad ni San Pedro ng Verona “credo in unum Deum …”      

 

   Sa kabila ng atin pagiging marupok at pagkadapa, naroroon pa rin ang Diyos na 

naniniwala na tayo ay makakabangon at babalik sa Kanya. Ang Diyos ay patuloy na 

umaasa at nagtitiwala na mayroon pa rin magaganda at mabubuti mga bagay na ating 

maipapakita at magagawa para sa Kanya.  Ang hiling lamang sa atin Diyos ay “credo in 

unum Deum.”  

 

   Ikalawa. Pagdadala. Naitanong mo na ba sa inyong mga sarili: ano ang dinadala mo sa 

buhay? Naitanong mo na ba inyong mga sarili: saan kaya ka nila o saan mo sila dinadala?  

 

   May dahilan kung bakit tayo ay narito sa lupa. Hindi tsamba o aksidente na tayo ay 

nasa Bataan. Hindi dahil sa suwerte na sila ay atin nakilala o nakasama. Ang lahat ay 

ayon sa kalooban ng Diyos. Mayroon balak ang Diyos sa atin at para sa lahat.  

 

 

 



 
 

 

   Mga kapatid, dumating sa atin si San Pedro ng Verona at siya ay dinala sa atin ng Diyos 

sa pamamagitan ng isang bangka, doon sa atin Ilog Almacen. Batay sa mga kuwento ng 

mga matatanda, isang inaanod na sirang bangka ang tinatangay ng malaking agos. 

Kapuna-puna rito ay ang lulan nitong isang maitim na parang buhay na tao.  

 

   Sinagip nila ang nasabing bangka. Sa kanilang pagkamangha, ito pala ay isang 

napakagandang imahen. Dinala nia ito sa kanilang kura paroko. Bilang paring 

Dominikano nakilala siya bilang imahen ng Santo na si San Pedro ng Verona.  

 

   Sa buhay ng atin mahal na patron, San Pedro ng Verona, ginugol niya ang kanyang 

buong pagkatao upang dalhin ang mga hindi pa naniniwala sa Diyos. Itinaya niya ang 

kanyang buong buhay upang madala pabalik sa tamang landas ng buhay at 

pananampalataya ang mga heretiko hindi tumatanggap sa aral at utos ni Jesus.  

  

   Ang Diyos ay palaging nagpapadala sa atin ng mga magaganda at mga mabubuting 

bagay. Si San Pedro ay bigay ng Diyos sa atin sa Hermosa, sa atin dito sa Bataan. Sa 

pamamagitan niya dadalhin sa atin ang mga biyaya at pagpapala ng Diyos. At dadalhin 

din natin si San Pedro ng Verona sa iba, at tayo sa kanya. 

 

   Sa atin Ebanghelyo, mula sa Langit, dumating si Jesus sa atin. Dinala Niya para sa atin 

ang pagmamahal at pagpapatawad ng Diyos. Dumating si Jesus sa atin piling upang 

dalhin dito tayo pabalik sa Diyos. Kaya nga sinabi Niya “I am the way and the truth and the 

life. No one comes to the Father, except through me” (6).       

 

   Saan mo sila dinadala? At saan ka rin dinadala ng iyong mga paa? Dalhin natin sila sa 

Simbahan, at hindi sa sabungan. Dalhin natin sila hindi sa kapahamakan, hindi sa 

kahihiyan, at hindi rin sa atin ipagkakasala. 

 

   Ang nasa iyo ay bigay sa iyo ng Diyos upang gamitin upang madala natin sila na 

makilala at makabalik sa Diyos at makapasok sa Langit. Sa atin Ebanghelyo, ito ang 

ginawa at ipinakita ni Felipe. Si Felipe ay binanggit na may ginawang dalawang beses na 

pagdadala. Dinala niya si Nathanael kay Jesus sa kanyang paanyaya “halika’t makikita mo 

(Juan 1,46).  At ikalawa, si Felipe ay nagpaalala sa pagpaparami at pagpapakain ng 

tinapay sa mga taong sumunod at nakinig kay Jesus (Juan 6,5).      

 



 
 

 

  Mga kapatid, masasabi natin na mayroon tayong panahon at pagkakataon, at mayroon 

din tayong kakayahan at kagalingan na dalhin ang Diyos sa ating kapwa, at sila rin ay 

madala, maakay nating muli  sa Diyos. Kaalinsabay ng tanong saan ka dinadala ng iyong 

mga paa ay pagsusuri rin ng atin mga sarili sino naman nag nararapat mong dalhin sa Diyos.     

 

   Panghuli. Pagpapala. Ang pangalan ng atin bayan batay sa mga Kastila ay “llana 

Hermosa.” Ito ay hango sa “magandang puting bulaklak,” na sagana dito noon. Datapuwa’t 

masasabi natin ngayon na kayo na po ang magaganda, mapuputing bulaklak. Ang puti 

ay malinis. Ang puti ay malinaw. Ito ay wagas, busilak. Ang bulaklak ay pagmamahal, 

para sa minamahal. Kayo ay hindi lamang maganda bagkus mahal na mahal ng Diyos. 

Kayo po ay hindi lamang maputi, hindi lamang malinis bagkus higit sa lahat pinagpala.  

 

   Mga kapatid, balikan po natin ang inyong kalagayan at katayuan sa buhay. Masasabi 

natin na hindi ka tinipid ng Diyos. Walang ipinagkait sa iyo ang Diyos. Ikaw at ako ay 

punong-puno. Nakamit natin ang lahat at maabot natin ang atin pangarap. Malakas tayo 

at malusog. Tayo rin ay nagtagumpay. Ang Hermosa ay hindi lamang maganda at 

maunlad bagkus punong puno ng biyaya at pinagpala.  

 

   What a blessing? Kahit ang taon natin ay taon ng Covid19 pandemic. Kahit tayo ay nasa 

panganib at pangamba dahil sa Coronavirus. Sa kabila ng kagipitan sa buhay at 

matinding pangangailangan, tayo pa rin ay ginabayan ng Diyos. Tayo pa rin ay 

biniyayaan ng Diyos. Tayo ngayon ay malakas at ligtas. 

 

   Tayo sa pamamagitan ng pagdadala sa atin ng ating mahal na patron San Pedro ng 

Verona sa harapan ng Diyos doon sa Langit ay nakaranas ng maraming pagpapala. Hindi 

ba’t mga pagpapala ang atin pagkakaroon ng mga kampana? Hindi ba’t pagpapala ang 

pagsasaayos natin ng pinto ng pananampalataya at hardin ng pananalangin? Hindi ba’t isang 

biyaya ang pagpapagawa natin ng capilla de la nuestra Senora del Santo Rosario? At totoo 

na isang dakilang awa at napalaking pagpapala ang pagpapatayo natin ng Simbahan ni 

Santo Papa Juan Pablo Ikalawa at pagtatanghal dito bilang pangDiyosesang Santuario? 

 

 

 

 



 
 

 

   Mga kapatid, sa pagdiriwang natin sa kapistahan ng atin mahal na patron San Pedro 

martir ng Verona, at palagian natin pagpasok dito sa atin Simbahan, tayo po ay 

pinalalahanan: 

 

 

what to believe. 

what to bring.  

what a blessing. 
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