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Sa darating na ikasiyam ng buwan ng Mayo ay  magaganap ang Pambansang Halalan. 

Ang Halalan ay ating karapatan. Ito ay ating kinabukasan. Ang Halalan ay kailangan. 

Tayo ay nararapat lamang na makiisa at lumahok. Tama lamang na tayo ay makiisa at 

makipagtulungan. 

 

    Ang Inang Simbahan ay para sa lahat. Silang lahat ay kanyang anak. Sa kanya ang 

lahat ay pantay-pantay.  Lahat ay parehas. Ang lahat ay patas. Walang inaalis. Walang 

isinasantabi. 

 

    Sa paghahanda sa darating na Halalan at upang ang Inang Simbahan ay maging 

gabay at patnubay tungo sa minimithing kaayusan, kapayapaan at kalinisan ang ating 

Diyosesis ay nanawagan na tayo ay higit pa kumilos, makisangkot at gumawa para sa 

pambansang PPCRV-Parish Pastoral Council for Responsible Voting.  

 

    Kaya naman aming hinihiling na ang bawat parokya ay pumili, humirang ng 

kanya-kanyang parish coordinator para sa nasabing PPC-RV. Ipagbigay alam ang kanilang 

pangalan kay Padre Percival Medina/ Maryalne Dizon of  Chancery Office. 

(balangachancery@gmail.com ). Pakisagutan po ang susunod na pahina hanggang Enero 

21, 2022. 

 

    Ang inyong mga piniling coordinator ay itatalaga ng ating Diyosesis. Sa 

pangunguna at patnubay nina Padre Noel Nuguid at Ginoong Joel Danque, 

magkakaroon po tayo sunod-sunod na pangkahalatang paghahanda at pagpupulong.          

 

    Maraming salamat po sa inyong pagtugon at pangsang-ayon. Pagpalain nawa 

tayo ng maawain at makapangayarihang Diyos +Ama at ng +Anak at ng +Espiritu Santo. 

Amen. 

 

 

+Ruperto Cruz Santos, DD 

         Obispo ng Balanga 

Pinatutunayan ni: 

 

 

Padre Percival Medina 

Kansilyer     
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CIRCULAR LETTER 2022/01 

 Sulat-Pastoral Panawagan 

 

Pakisagutan po at pakipasa sa Chancery Office. balangachancery@gmail.com hanggang 

Enero 21, 2022. 

 

 

Pagtugon ng Taga-ugnay/Kinatawan ng Parokya 

ng PPCRV(Parish Pastoral Council for Responsible Voting) Coordinator 

 

 Ako si ___________________________________, ay buong pusong sumasang-ayon 

bilang Taga-ugnay/Kinatawan ng Parokya ng 

______________________________________, sa pakikiisa kina Obispo Ruperto C. Santos, 

DD, at Kura-Paroko, _______________________para sa pakikisangkot  upang gampanan 

ang tungkuling iniaatas sa akin ng Diyos at ng Inang Simbahan para sa Pambansang 

Halalan 2022. Ipinapangako ko na ako ay tatalima sa mga pulong at paghubog para sa 

maayos, malinis, mapayapa, at kapani-paniwalang Halalan 2022. Patnubayan tayo ng 

Diyos.  

 

 

________________________________ 

 Pangalan at Lagda 

 

 

________________________________ 

 Petsa 

 

 

_______________________________ 

 Kura Paroko at Lagda 
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