
 
 

 

 

Homily 
SA BANAL NA PINTO: CLEAN CONSERVE, CONSECRATE 

 
 

(Pagbubukas ng Banal na Pinto sa Parokya ni Santo Domino sa Abucay, Huwebes, 10 Hunyo, 
2021) 
 
 

Mga minamahal kong mga kapatid kay Kristo, naitanong mo na ba sa inyong mga sarili? 

Ano ang Simbahan? Ang Simbahan ay masasabi natin na maari natin sagutin sa 

dalawang pamamaraan. Una, ito ay atin nakikita, pinupuntahan o kung nasaan ka 

ngayon. Tayo ay nasa loob ng Simbahan. Ito ay structures, ang kabuuan nito. Hayan ang 

bubong, choirloft, sahig o ang altar. Ang Simbahan ay ito. Ito ay tahanan ng Diyos. 

Naririyan si Jesus sa Tabernakulo, sa anyo ng Tinapay. 

 

   Ikalawa, ang Simbahan ay siyang na iyong katabi, sa kaliwa o kanan; sa harapan o sa 

inyong likuran. Tayo po bilang Binyagan ay ang Simbahan. Tayo ang tahanan ng Diyos. 

Ikaw at ako ay siyang templo ng Espiritu Santo.  

 

   Sa inyong maganda at mabuting ginawa na pagsasaayos ng harapan ng Simbahan at sa 

ginawa natin kanina na pagbasbas at sa pagbubukas ng Banal na Pinto, tatlong bagay po 

ang nararapat na maganap sa atin bilang Simbahan. Ano po ang mga ito? 

 

Clean 

Conserve 

Consecrate 

 

   Una, natural sa atin ang paglilinis, ang pagsasaayos. Hindi natin hangad ang magulo. 

Ayaw natin ay marumi. Hind ba’t mayroon tayong kasabihan na “cleanliness is next to 

Godliness.”  

 

   Sa Ebanghelyo ni San Mateo ay nilinis ni Jesus ang Templo. Inalis ang hindi nararapat 

na naroroon. Tinanggal ang wala sa lugar, ang out of place, ika nga. Inilagay ang karapat-

dapat. Kaya nga sinabi ni Jesus “nasusulat na tatawaging bahay-dalanginan ang aking bahay” 

(21,13). 



 
 

 

 

   Nais natin at ginagawa natin na malinis ang atin Simbahan, higit ngayon sa panahon 

ng mapanganib at nakakapinsalang Covid19. Tignan lang po natin at tanggapin na higit 

na ang pagsunod at pagtupad sa mga alintuntunin ng IATF hinggil sa kalusugan at 

kaligtasan. Malinis ang atin Simbahan. Mayroon alcohol, nakasuot tayo ng face masks at 

tayo ay naka social distance mula sa atin katabi. 

 

   Ang pagsasaayos ng harapan ng Simbahan ay paglilinis. Inalis ang sira, ang kalawang 

o kumupas na pintura. Tinanggal din ang mga dumi na mga tuyong dahon at tumubong 

damo. Tama lamang at sadyang kailangan na ginawa natin ang mga ito. 

 

   Tayo ang Simbahan. Tayo ang tahanan ng Espiritu Santo. Tinatanggap natin si Jesus sa 

Banal na Komunyon. Hind ba’t tama lamang na tayo ay malinis sa kaluluwa at katawan? 

Samakatuwid linisin natin palagi ang atin buhay sa Sakramento ng Kumpisal.  

 

   Sa pagpasok sa pinto ay pagharap sa mga nasa loob. Hindi ba’t bago tayo pumasok o 

kumatok sa pinto ay huling sandali ay atin titignan kung malinis, maayos ang atin suot, 

sapatos at atin mukha?  

 

   Mga kapatid, sa pagpasok natin sa Banal na Pinto ay pagharap natin sa Panginoong 

Jesus, malinis ba ang atin mga puso at isipan? Sa pagpasok natin sa Banal na Pinto ay 

pakikiisa natin at pagtanggap kay Jesus, malinis ba ang atin kaluluwa at maayos ba ang 

atin ugnayan sa bawa’t isa? 

   Ikalawa, natural sa atin ang pangangalaga. Mayroon tayong iniingatan na huwag 

mawala, huwag masira. Hindi natin hangad ang mapalitan. Ayaw natin na ilagay ang 

mababang uri. Kaya naman, pagtutuunan natin nang labis pansin at pagkilos na mailabas 

ang tama o ang tunay, iyun totoo. Higit natin gagawin ang lahat na maipakita ang mas 

maganda, lumutang ang mas mabuti.  

 

   At iyun po mga kapatid, ang inyong ginawa sa harapan ng Simbahan, conservation. Sa 

wikang Latin conservare ay cum servo magamit o mapanatili sa kanyang dating kaanyuan. 

 

   Ang pinto ay mayroong nang sadyang o likas na ganda at anyo. Datapuwa’t minsan ay 

nilalagyan pa natin ng dekorasyon at dahil dito na kadalasan ay natatakpan, 

nababawasan ang dati niyang kinang, kulay at ganda. Tulad po ng halimbawa na 

maganda na ang libro, subalit nilalagyan pa rin natin ng cover. Dahil dito natatakpan na 



 
 

 

ang magandang dibuho ng titulo o ng larawan ng libro. Mangyari pa, inaalis natin ang 

takip. Tinanggal ang natin ang bumabalot. Iyan po ginawa natin dito, hindi construction 

nor reconstruction. Bagkus conservation. 

 

    Ito rin po ay natutulad sa sinabi ni San Pablo sa kanayng ilakawang sulat para sa mga 

taga-Corinto “therefore, if anyone is in Christ, he is a new creation. The old has passed away; 

behold, the new has come” (2 Cor 5,17). 

 

   Mayroon nararapat rin alisin o tanggalin sa atin mga salita at gawa upang higit natin 

maipakita ang ating kabutihan at kagandahang-loob. Tandaan po natin na tayo ay nilikha 

ng Diyos na kalarawan, kawangis Niya (Genesis 1,27). 

 

   At minsan ang imahe ng Diyos sa atin ay natatakpan ng mga palamuti sa atin mukha. 

Kadalasan ang pagiging kawangis natin sa Diyos ay nawawala dahil sa atin mga 

kasalaan, natatabunan ng atin pagsuwag at pagtalikod sa Diyos. Kaya naman tayo ay 

palaging pinalalahanan ni Jesus “ pinuputol niya ang bawa’t sangang di namumunga sa akin, 

at pinupungusan naman niya’t nililinisan ang bawa’t namumunga na upang higit pang 

mamunga” (Juan 15,2). 

 

   Sa pagharap po natin sa Banal na Pinto buong kababaang-loob na atin aminin na 

mayroon tayong nararapat na talikuran upang tayo ay makabalik sa Kanyang piling. Sa 

pagdaan o pagpasok po natin sa Banal na Pinto, tanggapin po natin na mayroon dapat 

alisin sa atin puso at isipan upang tayo ay maging maganda at karapat-dapat sa Kanyang 

paningin.      

 

   Panghuli, natural po sa atin ang pag-aalay. Mayroong tayong nais magawa, matapos. 

Ito ay ang atin misyon, tungkulin sa lupa. Lahat na atin nagawa ay atin iaalay, ibibigay. 

 

   Ang pagbabasbas ay pagkilala na ang atin nagawa, o nakuha o ang nasa atin ay para sa 

Diyos, dahil sa Diyos at sa pamamagitan ng Diyos. Ang pagbabasbas ay pagiging banal, 

maging banal. Ang pagbabasbas ay pagpapala ng Diyos, upang sa pamamagitan ng 

binasbasan, tayo ay mabiyayaan, pagpalain.  

 

   Iniaalay natin sa Diyos upang maging banal. Ibinibigay natin sa Kanya upang tayo 

maging  tulad Niya, banal. Iyan po mga kapatid, ang consecration maging banal, gawin 

banal. 



 
 

 

 

    

   Sa pagharap natin sa Banal na Pinto ay pagpasok sa pinto ng Langit. Ang Simbahan ay 

porta caeli, pinto ng Langit.  Sa pagpasok natin sa Banal na Pinto ay pag-amin na tayo ay 

para sa Diyos. Tayo ay pag-aari ng Diyos. Ang buhay natin ay nararapat na maging 

mabango at mabuting alay sa Diyos.  

 

   Tandaan po natin ang paalala ng Panginoong Diyos kay Propeta Isaias “do not fear, for 

I have redeemed you; I have called by name, you are mine” (43,1). 

 

   Mga kapatid naitanong mo na ba sa inyong mga sarili: ano ang Simbahan? Ito ang 

Simbahan. Tayo ang Simbahan. Ang Simbahan ay nararapat nagaganap: 

 

 

Cleanliness. 

Conservation. 

Consecration. 
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