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Santa Misa para sa mga Nagnanais na Maglingkod sa Bataan sa Darating na Halalan 2022 
(Pagsisimula ng hayagang pangangampanya sa Halalan, 25 Marso 2022)  

    



 
 

 

   Mga mga minamahal kong mga kapatid kay Kristo, mayroon tayong kanya-kanyang 

kalagayan sa buhay at iba’t ibang katayuan sa lipunan. Tayo ay kabilang at katuwang ng 

Inang Simbahan. Tayo ay kasali at kasama sa Pamahalaan. Ikaw at ako ay mamamayan. 

Ako at ikaw rin ay mananampalataya sa makapangyarihang Diyos.     

 

   Tayo po ay natutulad sa riles ng train. Tayo po ay tuwid at magkatapat. Hindi lihis. 

Hindi magkahiwalay. Dala-dala natin sila: sa inyo mamamayan at sa amin 

mamampalataya sa iisang hantungan kaligtasan. Sa inyo kaligtasan ng katawan at sa 

amin kaligtasan ng kaluluwa. Ang pagliligtas natin sa kanila ay ang atin paglilingkod. 

Paglilingkod sa Pamahalaan. Paglilingkod sa Simbahan.   

 

   Ang ating ginagawa ay nararapat lamang para sa kabutihan ng Bataan, at para na rin 

sa kapakanan ng ating mga nasasakupan. Nasa pagkakaisa ang lakas at tibay. Kapag 

nagkakaisa ay higit na marami ang magagawa. At ang mga nagagawa natin ay nagiging 

magaan, mas maganda at higit na madaling magkakaroon ng katuparan. Sa pagkakaisa 

ang tagumpay. 

 

   Kapag tayong dalawa: Simbahan at Pamahalaan; o ang Parokya at ang Sangguniang 

Bayan; o kaming mga pari at kayong mga pulitiko ay nagkakaisa at iisa, ang buong 

lalawigan ng Bataan ay higit na uunlad, pagpapalain at sila, na ang ating mga 

nasasakupan ay higit natin mapaglilingkuran ng mas mabuti at mas maganda. 

 

   Tayo po ay iisa. Pinag-isa po tayo ng ating misyon at layunin para sa minamahal nating 

Bataan. Kahit na tayo ay magkaiba ng katungkulan sa buhay; kahit na tayo ay hindi 

magkaparehas sa kapangyarihan sa lipunan tayo po ay hindi magkaribal. Hindi tayo 

taliwas sa isa’t isa. At hinding-hindi rin po tayo magkalaban. Ikaw at ako; tayong bilang 

pari at politiko ay pinagbuklod ng iisang hangarin, at ang ito ay paglingkuran ang 

Bataan. Kaya naman maging sino man tayo sa Pamahalaan o sa Simbahan, tayong lahat 

para sa ating mga nasasakupan ay tatlong bagay lamang. Ano po ito? Para sa kanila at 

tama lamang na tayo ay: 

 

Servant 

Steward 

Shepherd  

 



 
 

 

   Una, tayo ay kanilang mga lingkod lamang. Kami ay pinili at inordenang mga pari. 

Kayo po ay pinili ng mga tao at ibinoto. Kami ay inordenang pari at kayo ay ibinoto dahil 

lamang sa katangiang maglilingkod. Kaya naman ano tayo ngayon ay dahil lamang sa 

paglilingkod sa tao. At ang inaasahan sa ating ng Simbahan o ng Bayan ay sila ay atin 

paglingkuran. Mangyari pa ang ating bukam-bibig sa pagpapari ay “serviam” ang ibig 

sabihin “ako ay maglilingkod.” At sa inyong pangangampanya at pagdalaw ay inyong 

sinasabi “ano po ang maipaglilingkod ko sa inyo.”  

 

   Ang ating batayan at huwaran ay si Jesus na nagpahayag “for even the Son of Man did 

not come to be served, but to serve, and to give his life as a ransom for many” (Mark 10: 45). 

 

   Samakatuwid tulad ni Jesus ang pagiging lingkod ay hindi nag-iisip kung ano ang para 

sa atin, hindi hahanapin kung ano magagawa o maibibigay nila sa atin. Bagkus ano ang 

atin maibibigay at ano magagawa natin para sa kanila. Sila muna bago ang ating mga 

sarili. Ngayon na ang atin pagtulong, ang pagdamay at hindi ipabubukas. At walang 

hinihintay na kapalit.      

 

   Mga kapatid ang pagmamahal sa Diyos ay nakikita sa paglilingkod sa tao. Ang 

pagsisimba sa Diyos ay nararapat maghatid sa atin sa pagdamay sa tao. Ang 

pananalangin ay nararapat mauwi sa pagbabago ng pagkatao at paggawa ng mabuti.  

 

   Ikalawa, tayo ay katuwang lamang ng Diyos. Tayong lahat ay katiwala ng Diyos dito 

sa lupa para sa Kanyang mga nilalang at nilikhang mga bagay. Samakatuwid, tayo ay 

katulong lamang ng Diyos dito sa lupa. We are not the masters. We are not the landlords. 

We are just God’s workers. 

 

   Ang lahat sa atin ay ibinigay ay ipinagkatiwala lamang sa atin ng Diyos, hindi para sa 

atin, bagkus para gamitin natin tungo sa mabuti at magandang kapakanan ng ating 

nasasakupan. Tayo ay po ay binigyan ng Diyos. Nakatanggap po tayo ng marami mula 

sa Diyos. Ang tinanggap natin ay higit pa sa ating inaasahan. Maganda at labis pa. 

Magaling at sobra sobra. Ngayon po ay huwag natin solohin. Huwag natin angkinin. 

Bagkus atin ibahagi sa iba, itulong sa iba at ialay sa Diyos sa pagdamay natin at 

paglilingkod sa mga taong ipinagkatiwala sa atin ng Panginoong Diyos.  

 



 
 

 

   Mga kapatid ang ibigay sa atin ng Panginoong Diyos ay pahiran lamang sa atin. At 

huling sandaling atin buhay tayo ay magsusulit sa Kanya sa mga tanong: how many I have 

served? How much I helped them?”                                  

 

   Mayroon po tayong kagalingan at kagandahan. Ikaw at ako ay may kayamanan at may 

kapangyarihan. Binigyan ka ng Diyos ng pagkakataon at katungkulan gamitin natin ang 

mga ito hindi para sa ating mga sarili bagkus upang itaguyod at itaas ang ating 

minamahal na lalawigan ng Bataan. Huwag po natin sayangin. Huwag po  natin 

aksayahin. Bagkus sinupin po natin at gamitin para sa kabutihan ng ating kapwa at sa 

kanilang kaligtasan. 

    

   Panghuli tayo mga pastol rin ng Panginoong Diyos. Mula sa Lumang Tipan sa Aklat 

ng mga Awit kabanata 23, ipinahahayag  dito na “the Lord is my Shepherd.” Ang tunay na 

pastol ay nangangalaga sa kanyang kawan, papatnubay sa ligtas na daan at aakayin kung 

saan mayroon masaganang pastulan.  

 

   Mula sa Bagong Tipan sa Ebanghelyo ni San Juan sa buong kabanata sampu ipinakilala 

ni Jesus na Siya ang Mabuting Pastol. Mangyari pa tayo ay pastol datapuwa’t ang 

katangian natin ay mabuti. Ang mabuti sa salita ni Jesus ay “is not a thief and a robber” (vs 

1,8); who “comes to steal and to kill and to destroy” (v10). Ang mabuting pastol gaya ng 

sinabi at ginawa ni Jesus “I have come that they may have life, life in all its fullness” (v10).  

 

   Mga minamahal kong mga kapatid kay Kristo, ano man ang atin katayuan at kalagayan 

sa Pamahalan at sa Simbahan, para sa atin mga mamayan at mananampalataya, tayo 

lamang sa kanila ay: 

 

Servant. Steward. Shepherd. 
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