
 
 

 

  
 

 
 
 

 
HOLY THURSDAY 

“Ang Langis ng Krisma” 

(John 13, 1-15) 

 
 
 



 
 

 

Your Reverence, Monsignor Julien Kebore 

   First Counsellor of the Apostolic Nunciature to the Philippines 

Father Ernesto de Leon, atin butihing Rector ng Cathedral-Shrine of Saint Joseph 

Father Prudencio Dumaguing, ang butihing katuwang na pari    

Mga minahal natin mga pari, Diyosesano at Relihiyoso 

Mga minamahal namin mga kapatid kay Kristo, 

 

Ang Langis ng Krisma 

 

   Maraming salamat po sa inyong pagdating, pagdalo at pakikiisa sa atin Santa Misa. 

Pagkatapos ng dalawang taon, salamat sa Panginoong Diyos, ay muli tayong nagkita at 

nagkakasama. Sa awa ng Panginoong Diyos, hilingin po natin na sana ito ay tuloy-tuloy 

na at mawala nang tuluyang ang pandemya. Amen po? Purihin po nating Panginoong 

Diyos.     

 

   Sa atin Santa Misa ang pangunahin natin gagawin ay ang pag-aalay, pagtanggap at 

pagbabasbas ng langis. Ito nga ay ang langis para sa maysakit, at langis para sa binyag, 

kumpil at pagpapari. Tinatawag natin na banal na Krisma. Kaya naman ang atin Santa 

Misa ay Chrism Mass. 

 

   Ang langis na ito, Krisma, ay ipinapahid sa atin mga noo noong tayo ay bininyagan at 

kinumpilan. At sa atin pagiging pari, kaming inyong mga pari, ay sa aming mga kamay 

ibinuhos, inilagay. Ang tatlong Sakramentong ito: Binyang, Kumpil at Pagpapari ay 

nagbibigay ng walang hanggan tanda o marka. Ito ay nag-iiwan ng permanenteng tatak 

o sa wikang English ay indelible mark. Kaya naman, ang tatlong Sakramentong ito ay hindi 

inuulit o hindi maaring ulitin. 

 

   Samakatuwid, ikaw at ako ay markado na ng Diyos. Nakaukit na tayo sa Diyos. 

Natandaan na tayo ng Diyos. Natatakan na tayo Niya. Nakamuhon, ika nga sa Diyos. Pag-

aari na tayo ng Diyos. At tayo ay para sa Kanya lamang. 

 

   Sa noo inilalagay at ipinapahid. Eh bakit po sa noo? Upang isaulo mo. Upang tatandaan 

mong mabuti, isaisip at huwag kakalimutan. Huwag kakaligtaan. Ang alin o ang ano?  

 

 



 
 

 

   Iyun na nakatatak sa atin na sa Binyag na ikaw at ako ay nakalaan na bilang mga anak 

ng Diyos, templo ang Espiritu Santo at tagapagmana ng Langit.  Tatandaan natin na sa 

Kumpil, ikaw at ako ay minarkahan na ng Espiritu Santo bilang kasangkapan ng Diyos, 

bilang Kanyang kamay at kawal dito sa lupa. At sa atin bilang mga pari, kami ay Kanyang 

kinatawan at katawan ni Jesus, altus Christus upang ipagpaptuloy ang Kanyang 

ginawang pagliligtas sa Kanyang bayan.        

 

   Sa atin mga pari, ang langis ng Krisma ay inilagay at ibinuhos sa ating mga kamay. Ah, 

bakit sa atin kamay? Upang tayo ay gumawa at kumilos mula sa ating mga kamay na 

ibahagi at ipakilala si Jesus sa pamamagitan ng pagdiriwang ng mga Sakramento. Upang 

mula sa ating mga kamay ay ipahayag si Jesus sa pamamagitan ng pagbabasbas o gawin 

banal ang mga bagay at mga gawain; ang mga salita at kilos. 

 

   Sa kamay upang hawakan natin si Jesus at Siya ang atin paghawakan. Tayo po, bilang 

Kanyang mga pari, ay para kay Jesus. Hindi para sa kapangyarihan. Hindi para sa 

kayamanan. At hinding-hindi para sa kaginhawahan ng atin buhay. Tayo ay mag-aakay. 

Tayo ay mag-aalay. Tayo ay magbibigay mula sa atin mga kamay.   

 

   Inilaan tayo ni Jesus para sa Kanya at Kanyang bayan maging sino man at saan man 

sila naroroon. Tayo, bilang mga pari ay nilagyan ng langis sa mga kamay bilang 

paglalaan Niya sa atin para sa Kanya lamang. Hindi po para sa iisang grupo. Hindi po 

para sa iisang particular na tao at hinding-hindi po para sa iisang angkan.  

 

   Sa isang installation ng bagong pari sa bagong niyang parokya, ang mga tao ay pumunta 

at pumarada sa kalsada. Maraming dumating, dumalo at nag-abang. May nagdala ng 

mga banners. May nagsabit ng mga streamers. Mayroon din drum and lyre. Ang lahat ay 

masaya, nagagalak. Hindi matapos tapos ang mga palakpak.    

 

   Ang kasama ng pari ay nagtanong sa kanya, “do all these people belongs to you?” Ang pari 

ay tumingin sa kanya at tumugon, “no, I belong to all these people.” 

 

   Tayo po ay pari, para sa tao, para sa kanilang lahat.  

 

   Sa pagbabasbas ng langis para sa maysakit ay inyong maririnig ang mga salita na 

ganito: “maranasan nawa ng mga may karamdaman na papahiran ng langis na ito ang awa, 

pakikiramay at mapagligtas na pagmamamahal ni Kristo, sa kanilang katawan, isip at kaluluwa.”  



 
 

 

   Mangyari pa sa kabila ng matinding hapdi at kirot na dulot ng karamdaman; sa kabila 

ng paghihirap at napipintong kamatayan dahil maselang sakit nariyan pa rin ang 

mapagkalingang pag-ibig ng Diyos, pagpapagaling at mapayapang paghahanda upang 

Siya ay makapiling at sila ay magkaroong ng buhay na walang hanggan doon sa Langit. 

 

   Para sa ating mga pari, na tayo na nilagyan ng langis ng Krisma at magpapahid ng 

langis sa maysakit ay nararapat ng maging kasangkapan ng pagpapagaling. Tayo ay 

nararapat maging kamay na magdadala at makapagbibigay sa kanila ng kapayapaan at 

kaginhawahan.  

 

   Bilang kanilang mga pari, tayo ay nararapat naghahatid ng Mabuting Balita, nagbibigay 

ng pag-asa at pagpapagaling sa kanilang mga buhay. Hindi tayo ang pabigat. Hind tayo 

ang dahilan pa ang kanilang pagkatisod at pagkakasala. At hinding-hindi rin na tayo 

sanhi ng kanilang paghihiwalay at pagkawala. 

 

   Maraming salamat sa atin mga medical and healthcare frontliners na sa kanilang paglalaan 

ng panahon at talino marami ang naalagaan, nailigtas at nabuhay. Maraming salamat sa 

atin mga essential service providers na sa kanilang patuloy na paggawa at paglilingkod 

marami ang natulungan, nadamayan at naingatan.  

 

   Naitanong mo  na ba sa inyong mga sarili: ang kamay ko ba ay nakapag-aalay. Mayroong 

na ba itong naibigay?  

 

   Langis sa ating mga kamay at langis na ating ipapahid sa kanilang noo ay pagtupad 

lamang sa pagpapatuloy na misyon ng Panginoong Jesus. Ito ang tatak natin, iyan ang 

marka natin na tayo ay dapat maging tunay, tapat at totoong alter Christus sa ating kawan 

na ipinagkatiwala lamang sa atin mga kamay.            

 

   Tayo na ang masaktan, huwag lamang tayo ang makasakit. Tayo na lamang ang 

mahirapan, huwag lamang tayo ang magpahirap. Opo, tayo na lamang ang masugatan, 

huwag lamang na tayo ay ang makasugat. 

 

   Nais kong tapusin ang ating pagninilay mula sa aking sariling karanasan. Let me share 

with you my personal experience of ministering to a seriously ill family friend. Sometime 

last year, it was brought to my attention that an elderly friend of mine was gravely ill. 



 
 

 

The family had contacted me and we agreed on doing a virtual anointing since Covid19 

cases were very high in Manila and strict protocols were being enforced.   

 

   Not long after, her condition turned for the worst and had to be hospitalized. Upon 

hearing the saddening news, I made a swift decision to drive to Manila to visit her. The 

family was hesitant for fear of my safety, yet I insisted. After following all the safety 

protocols and getting myself Swab tested for Covid. I set foot in her ICU room. I gently 

leaned over her and said, “Amah, I am now here. This is Bishop.  I am here. I came for you.” 

 

   As I looked at her very frail body lying on the bed, her eyebrows and fingers moved, as 

if to show recognition and appreciation of my presence. After anointing her, there were 

no further words needed at that moment. My mere presence was enough. Amah and her 

family knew I was there not only as a Bishop ministering the sacrament of the anointing 

of the sick but also as a dear family member wanting to say my final goodbye to Amah.  

 

   And later the eldest daughter confided “thank you so much for bringing Jesus to our 

mother.”  

 

   Sa dalawang taong nakaraan, tayo ay nahirapan at nabigatan. Ikaw at ako ay nawalan, 

nangailangan at nasaktan. Mayroong din lumisan at tayo naiwanan. Dahil sa langis na 

ipinahid sa inyong mga noo o ang langis na ibinuhos sa aming mga kamay tayo ay 

nakatulong at tinulungan. Tayo ay itinayo at nakatayo. Tayo ay naakay at nakaakay. Ikaw 

at ako nakapagbigay, nabuhay at nagkamit ng buhay na walang hanggan. 

 

   Mga kapatid, hindi po masasayang ang langis sa inyong mga noo at sa aming mga 

kamay. Hindi kailan man mauubos ang langis, ang Krisma, na ipinagkakaloob ng 

Panginoong Diyos.    
 
 

 

+ Ruperto Cruz Santos, DD, STL 

Bishop of Balanga and CBCP permanent council member 
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