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Election 2022 Peace Signing Covenant among Bataan Political Candidates   

Monday, 14 March 2022 at 8am 

Cathedral-Shrine of Saint Joseph, Balanga City    

 

 

 

O makapangyarihang Diyos, butihing Ama 

Ikaw ay sadyang napakabuti sa amin. 

Ikaw ang may likha ng langit at lupa. 

Ang aming buhay at kabuhayan ay mula sa Iyo. 

 

Kami ay nagpupuri sa Iyong kadakilaan. 

Kami ay nagpapasalamat sa Iyong kagandahang-loob. 

 

Kaming lahat ay mahal mo. Kami ay mahalaga sa Iyo. 

At kami ay kailangan Mo: 

   upang matupad ang Iyong kalooban dito sa lupa, 

   upang kalingain namin ang Iyong mga nilikha, 

   at upang pangalagaan namin ang aming kapwa. 

 

Itinataas namin sa Iyo, oh makapangyarihang Diyos, ang lahat nang naririto  

   na nagnanais na maglingkod sa aming lalawigan ng Bataan. 

 

Gabayan Mo sila at patnubayan: 

   upang ang lahat ng kanilang sasabihin at gagawin, 

   ang lahat ng kanilang mga mithiin at mga balakin, 

     ay tungo sa kaluwalhatian ng Iyong pangalan, 

     para sa kabutihan ng kanilang mga nasasakupan, at 

     para na rin sa kanilang personal na kabanalan. 

 

Kami rin na sa kanila ay pipili at maghahalal: 

   ay samahan Mo at subaybayan, 

   upang hindi kami masilaw sa tukso ng salapi, 

   upang hindi kami maipit ng utang na loob at pakikisama, 

   at upang hindi kami madaig sa panggigipit o pananakot.  

 



 
 

 

Sa Iyong pagpapala at biyaya, o butihing Diyos Ama, nawa ang aming halalan dito sa 

Bataan 

   ay maging mapayapa at mabuti, 

   maging malinis at maayos, 

   makatotohanan at maipagmamapuri namin sa iba. 

 

Hinihiling namin sa Iyo, o Panginoong Diyos, na ang lahat ng namamahala sa aming  

   halalan 2022 dito sa Bataan, 

     sina Atty. Cristina Guiao-Garcia at mga kasamahan sa provincial COMELEC, 

     ang mga guro, mga kapulisan sa pamumuno ni PCol Rommel Velasco 

     ay maging matatag sa pangangasiwa, matibay ang kalooban at malinaw sa kaisipan, 

      upang sa kanilang pagpapasya ay maging matapat, tunay at totoong 

       nararapat at naaayon sa gagawin namin pagboto, sa ikasiyam ng Mayo. 

 

Maraming salamat sa halalang ito, na isa naming karapatan at biyayang-kaloob 

   upang aming pagandahin at pagyamanin pa ang amin Bansa, ang amin lalawigan ng 

Bataan, 

   makapaglingkod sa amin kapwa, 

   at mapangalagaan pa ng mabuti ang buhay ng bawa’t isa.  

 

Hinihiling namin ang lahat ng ito sa pamamagitan ng Iyong Anak, 

   ang aming Panginoong Jesukristo, kasama ng Espirito Santo, iisang Diyos 

     ngayon at magpasawalang hanggan. Amen!           
  

 
 
 

+ Ruperto Cruz Santos, DD, STL 
Obispo ng Balanga at PPRCV Episcopal Coordinator for Central Luzon   

 

 

14 March 2022 

Memorial of Matilda of Ringelheim 


