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LIHAM PASTORAL PARA SA MAYO 9 NA PAMBANSANG HALALAN 

AYON SA HALIMBAWA NI SAN JOSE 

 

 

 
 



 
 

 

 

Mga minamahal kong mga kapatid kay Kristo, 

 

 

   Isang mapagpalang pagbati po sa inyong lahat. Ang aming panalangin ay nawa’y 

kayong lahat nasa mabuti at maayos na kalagayan, ligtas sa kapamahakan at malayo sa 

karamdaman. 

 

   Ang patron ng ating Diyosesis ng Balanga ay si San Jose, kabiyak ni Maria. Bilang ating 

mahal na patron siya ang huwaran na ating tinitingala, na ang kanyang mga halimbawa 

ay nais natin tularan. Siya ay atin gabay, na ang kanyang mga ginawa ay mithiin natin 

sundin at isalin sa ating pamumuhay at pakikitungo natin sa ating kapwa.   

 

   At ang lahat ng mga ito ay nararapat lamang sapagkat karapat-dapat lamang na tayo 

ay makilala na hindi lamang namimintuho sa kanya, hindi lamang nagpaparangal sa 

kanya bagkus tayo ay nagiging San Jose sa ating buhay, sa iba at sa atin lalawigan ng 

Bataan. 

 

   Magandang isipin na ngayon sa darating na halalan kung si San Jose ay boboto ano 

kaya ang kanyang mga patakaran sa pagboto? Kung si San Jose ay mangangampanya 

ano kaya ang sasabihing niyang paalala sa atin? 

 

   Narito ang isang magandang kuwento. Isang binata ang nanaginip. Sa kanyang 

panaginip siya raw ay namatay. At siya nasa pintuan ng langit at kaharap si San Pedro. 

Si San Pedro ay nagsalita, “ano ang inyong maidadahilan kung bakit papayagan kitang pumasok 

sa langit?” Nag-isip ang binata. 

 

   Nilahad ng binata ang kanyang mga kamay at nagwika, “San Pedro tignan po ninyo ang 

aking mga kamay. Ang aking mga kamay ay malinis. At dahil dito sa malinis kong mga kamay ay 

maari akong pumasok sa langit.” Tinignan nga ni San Pedro ang mga kamay ng binata.   

 

   At pagkatapos makita ang malinis na kamay ng binata si San Pedro nga ay nagsalita, 

“yes your hands are clean. But your hands are also empty. Tunay nga ang mga kamay mo ay 

malinis subalit ang mga kamay mo rin walang nagawa.    

 



 
 

 

   Mula sa ating kuwento, marahil ito ang sasabihin sa atin ni San Jose. Piliin yun 

gumagawa at gagawa, at hindi puro salita. Mayroon dapat gawin at gagawin. Hindi 

pangako. Hindi pambobola. Hindi pampapapogi points. Ano po ang gagawin? Sa 

halimbawa ni San Jose ito ang nararapat gawin. Ito rin marahil ang ikakampanya ni San 

Jose. Ano po ito? 

 

 

Paggawa tungo sa pagsunod sa kalooban at kautusan ng Diyos 

Paggawa tungo sa pagkabuo at kaligtasan ng pamilya 

Paggawa tungo sa matapat at marangal na pagtratrabaho 

 

 

   Una. Ang lahat ng gawain ni San Jose ay ayon sa naisin ng Diyos. Ang kanyang kilos 

ay batay sa kalooban ng Diyos. Siya y tumupad sa kautusan ng Diyos. Si San Jose ay 

tahimik subalit ang kanyang gawa ang siyang nangungusap. Walang pagtutol. Walang 

pag-aalinlangan sinunod niya ang utos ng Diyos na nagsabi sa kanya, “huwag kang 

matakot na tanggapin si Maria” (Mateo 1,20). Walang kondisyon. Walang paghingi ng 

pabor tinupad niya ang naisin ng Diyos na “dalhin ang sanggol at ang kanyang ina at tumakas 

pa-Ehipto” (Mateo 2,13). Inuna ni San Jose ang Diyos, hindi ang kanyang sarili. Hindi ang 

kaugalian ng tao. Hindi ang kagustuhan ng nakakarami.      

 

   Dapat atin piliin yun may gagawin at gagawa para sa atin. At ang gagawin una sa lahat 

ay pagtupad sa kalooban ng Diyos. Ang gagawin ay ang pagsunod sa kautusan ng Diyos. 

Hindi para sa kanyang personal na interest. Hindi upang paboran ang kanyang mga 

kamag-anakan. Hindi upang pagbigyan o gantimpalaan ang kanyang kapartido. 

 

   Ito po mga kapatid ang ipinakita at ginawa ni San Jose. At ito rin ang nais iparating sa 

atin na ang namumuno ay handang gumawa para sa atin. Ang tunay na namumuno ay 

kikilos dahil may Diyos, para sa Diyos at ayon sa Diyos. Mangyari pa wala siyang 

pinapanginoon at hindi rin niya titignan ang kanyang sarili bilang panginoon.    

 

    Kaya naman ang paggawa na tulad nang kay San Jose ay pagsunod sa Panginoong ng 

Diyos, higit sa lahat sa Kanyang Sampung Utos, at pagtupad ng Kanyang kalooban. 

 

 



 
 

 

   Ikalawa. Ang paggawa ay tungo pagkabuo ng mag-anak at sa kaligtasan ng bawa’t isa. 

Ang unang inisip ni San Jose ay ang kapakanan ni Maria. Siya ay nag-aalala sa kalagayan 

at sa kaligtasan ni Maria. Si San Jose ay hindi kailan man nag-isip ng masama o kaya ay 

nag-alinlangan sa katapatan at kalinisan ni Maria. Nang mabatid at maipaliwanag sa 

kanya na ang lahat ng ito ay “gawa ng Espiritu Santo kaya siya naglihi” (Mateo 1,20) 

nauwaan niya ang lahat, tinanggap niya si Maria at itinalaga niya ang kanyang buong 

buhay sa “sanggol at ang kanyang ina” (Mateo 2,13).       

 

   Tulad ng halimbawa ni San Jose tayo ay tiyak na kanyang papahalanan na piliin natin 

yun gagawa para sa kabutihan at kaligtasan ng mag-anak. Kikilalanin ang kabanalan ng 

kasal. Tatanggapin na ang kasal ay isang lalake at isang babae hanggang sa huli ng 

kanilang hininga. Ipaglalaban na ang kasal ay hanggang kamatayan.  

 

   Kagaya ng ginawa ni San Jose na kanyang iligtas at iningatan ang sanggol na si Jesus 

laban sa nagbabantang kamatayan mula sa malupit na kautusan ni Haring Herodes 

(Mateo 2,13) tayo ay kanyang papayuhan na piliin natin yun gagawa ng batas para sa 

paggalang at pagtatanggol ng buhay. Ang buhay mula sa sinapupunan ay bubuhayin. 

Ang buhay ay iingatan. Ang buhay aalagaan tungo sa isang buhay na mapayapa at 

masagana.    

 

   Kaya naman ang paggawa sa halimbawa ni San Jose ay katapatan sa asawa at 

pangangalaga sa mga anak. 

 

 

   Ikatlo. Ang ginawa ni San Jose bilang karpintero ay masasabi natin ay tunay, totoo at 

tama. Kung iisipin po natin ng malalim. Si San Jose bilang mangagawa ay tiyak na lahat 

ng kanyang ginawa ay maganda, mabuti at maipagmamalaki. Bilang karpintero ang 

kanyang ginawa ay tiyak na pulido, wasto at nagawa sa loob takdang panahon. 

Samakatuwid si San Jose ay tapat at mapagkakatiwalaan, sa paggawa at gawain.  

 

  Tiyak na tayo ay papayuhan ni San Jose na iwaksi natin yun mandaraya sa paggawa, 

yun gumagamit ng maruruming gamit at yun umaabuso ng mga trabaho ng mga 

pagkaraniwang tao. Si San Jose na kumikilala sa Diyos ay tiyak na hindi  gumagamit sa 

kanyang pagiging karpintero ng mga mababang uri ng mga material, hindi uunahin ang 

tubo kaysa sa mga nagpapagawa sa kanya, at tapat sa pinagkasunduang halaga, 

kagamitan at takdang panahon ng pagtatapos. At ito rin ang ikakampanya ni San Jose sa 



 
 

 

mga nangangako na gagawa para sa atin na sila ay nararapat maging matapat at hindi 

manloloko; hindi mag-uumit, at hindi magpapayaman. 

 

   Mga minamahal kong kapatid kay Kristo, si San Jose ay may ginawa. Siya ay gumawa. 

Ang kanyang ginawa ay mayroon kahalagahan. Nagtatagal at kapakina-kinabang. Hindi 

nasayang. Hindi pangmadalian. Hindi para pagkakitaan. Piliin po natin yun gagawa na 

para sa ating kapakanan, para sa ating kabutihan at para sa katuparan ng kautusan ng 

Diyos.  

 

   Mangyari pa bago po tayo bumoto, manahimik muna tayo sumandali, magnilay at 

manalangin sa patnubay ng atin mahal na patron na si San Jose. Let us now pray: 

 

O Lord Jesus, our good Shepherd and benevolent Sower, 

   as we go out to vote, walk with us to safety and to a moral decision. 

 

We should not be intimidated by show of force, nor 

   carried away by instant promises of jobs and false securities. 

We should not be moved by sense of gratitude or by padrino system, nor 

   be bought by money or by promotions and assurances of government positions.    

  

O Lord Jesus, as we go out to vote, come with us and remind us that: 

   our vote is our right, it is our moral choice, 

   our vote must be based on the dictate of our conscience, and 

   will decide our future. 

 

O Lord Jesus, as we go out to vote, please grant us the grace and wisdom  

  to cast out our vote for the glory of God, 

  for the good of our province [Bataan] and of our country, 

  for the welfare and wellbeing of our community, and of everybody, 

  and especially for our own personal sanctification. 

 

We humbly pray, o Lord Jesus, 

   for a clean, safe and honest election. 

We humbly implore you, o Lord Jesus, our good Shepherd and benevolent Sower, 

   for a peaceful and responsible election. 

Amen.        



 
 

 

     

   Sa inyo pong pakikinig, pagtugon at pakikiisa ako po ay labis na sa inyo ay 

nagpapasalamat. Tanggapin po ninyo ang akin bendisyon sa ngalan ng +Ama, at ng 

+Anak, at ng +Espiritu Santos. Amen. 

 
 
 
 
 
 

+ Ruperto Cruz Santos, DD, STL 
Obispo ng Balanga at kasapi sa CBCP Permanent Council            
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Paggunita kay Santa Angela Merici, Dalaga 


