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ON OFWs VACCINATIONS 

 

 

Pag-alala sa atin mga butihin mga ina at sa padiriwang ng Mother’s Day, nais ko pong 

ibahagi sa inyo ang isang liham na ito. Liham ng isang anak sa kanyang ina na 

nagtratrabaho sa ibang bansa. Basahin po natin ng taimtim: 

 

Dearest Inay: 

 

   Noong po na kayo ay sumakay ng eroplano patungong Milan, Italy upang magtrabaho, 

naisip ko po na walang pagbabago ang mangyayari sa akin sa inyong pag-lisan. Ako po 

ay hinding-hindi maapektuhan ng inyong pag-alis. Iyan po ang iniisip ko noon, inay. 

 

   Noong bago po kayo umalis, ako ay hindi man lamang nagtanong. Hindi ko tinanong 

kung ano man ang inyong nararamdaman. Kung kayo po ba ay masaya o hindi, 

nasasabik o hindi. 

 

   Natatandaan ko pa po ang inyong pag-alis noon. Pinipigil po ninyo ang mga luha. 

Pinipilit po ninyo ang inyong mga ngiti. Nababakas ko po sa inyong malungkot na 

mukha ang inyong mga pangamba at pag-aalala sa amin. Ako ay hindi man lang 

nagtanong kung ano inyong nararamdaman sapagkat ang iniisip ko lamang ay ang aking 

sarili. Ang sabi ko sa aking sarili, ah malaya na ako.  Wala ng magsesermon. Wala ng 

maghihigpit. Wala ng hihingan ng paalam.          

 

   Inyo pong palaging sinasabi “mag-iingat kayo. Huwag ninyong pababayaan ang 

inyong sarili. Magtutulungan kayong mga magkakapatid at magpapasensiya kayo sa 

bawa’t isa,” habang pinipigil ninyo ang pagdaloy ng mga luha sa inyong mga mata.              

 

   Alam po ba inyo, inay? Hindi po pala ganoon kadali ang mawala ka. Akala ko po ay 

hindi mahirap. Mahirap din po pala. Madalas na namimimis ko na rin ang inyong mga 

sermon. Ngayon ko lamang po na naintindihan na iyon po pala para na rin sa aming 

mabuting kapakanan. Upang kami ay maiwasto, upang kami ay matuto. 



 
 

 

 

   Akin pang naaalala, inay: 

 

1. Paggigising ko po sa umaga ay nakaayos na ang damit na aking susuotin, 

mayroon mana pong pagkain sa mesa at nakahanda na bag at baon na aking dadalhin.  

2. Kahit umulan o matindi ang sikat ng araw, kayo po ay naghahatid, nag-aabang at 

sumunsundo sa akin mula sa paaralan.      

3. Kayo po ang nagtuturo, tumutulong sa aking mga assignments. 

4. Kayo po ang nagsusuklay at nagtitirintas sa aking buhok, nagturo sa aking kung 

papaano magtali ng sintas ng sapatos, gumagamot sa aking mga galos at sugat, at katabi 

ko sa aking pagtulog.  

 

   Sa kabila po ng sakit ng kalooban na aking ibigay sa inyo, sa akin hindi paggalang at 

pagsuway sa inyo, ako pa rin kasama ng aking mga kapatid ang inyong iniisip. Kami pa 

rin ang inyong iniintindi. Hindi ko po alam kung papaano ko kayo magagantihan, kung 

papaano ko po kayo mapapasalamatan. Subalit sa pamamagitan ng liham na ito nais ko 

pong malaman ninyo na “miss na miss ko na kayo, inay.” 

 

 

1. Bakit ngayon wala ka na, ngayon ko pa lang nais sabihin sa inyo, “mahal na 

mahal ko po rin kayo inay?”        

 

2. Bakit ngayon malayo ka na, ngayon ko pa lang nais iparating sa inyo, “salamat 

po, inay, sa maraming mga magaganda at mabubuting bagay na sa amin ay 

inyong ibinigay?”  

 

3. Bakit ngayon wala ka na, ngayon ko pa lang nais sambitin, “patawad po, inay, sa 

aking pagmamatigas at pagsuway sa inyong mga atas?”  

 

 

   Iniisip ko po parati na sana minsan isang araw na sa aking pag-uwi mula sa paaralan, 

kayo po ay narororon na, kayo po ay dumating na…muling magbubukas ng pinto sa akin 

at muli ko rin maririnig ang inyong mapag-aalalang tinig, na muling nagtatanong sa akin, 

“anak, kumain ka na ba?” 

 



 
 

 

   Sana, inay, sa pag-uwi ko ay dumating na po kayo at sasabihin ko sa inyo, inay, mahal 

na mahal din ko po kayo!          

 

Ang inyong gumagalang anak… 
 
 

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


