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NASAAN ANG PPCRV? 

 

 
 



 
 

 

   Ito ang kuwento sa amin ni Brother Joel Danque, ang atin maaasahang at masipag na 

Diocesan PPCRV lay director. Ang tanong “nasaan ang PPCRV” ay hindi paghahanap 

kung sila ay dumating na o wala pa. Datapuwa’t nagpapahayag na sila ay kailangan. Sila 

ay mahalaga.  

 

   “Nasaan ang PPCRV?” ay nangangahulugan ng pagtitiwala. Ang presensiya at pagsaksi 

ng atin PPRCV volunteers mga ginawa na sending off ng mga Vote Counting machines 

(VCM) para sa buong lalawigan ng Bataan at Zambales noong ikatatlo ng umaga ng 

ikadalawa ng Mayo; at  ang testing and sealing ang mga VCM noong buong araw ng 

Martes, ikatatlo ng Mayo ay larawan na tayo ay labis na inaasahan at pinaniniwalaan. 

Hindi lamang tayo nakakatulong bagkus tayo pa rin ay nakapagpapatotoo sa kanila. 

Hindi lamang tayo katuwang bagkus tayo ay kanilang kaisa. Tayo ay nakapagbibigay ng 

higit na pagpapakilala sa kanilang gagawin. 

 

   Kayong Diocesan PPCRV volunteers ay kailangan. Kayo na at kaya ninyo. Kayo po ay 

mayroong kakayahan. At kasama ninyo ang Diyos. Kasama ninyo kami. 

 

   Ang lalawigan ng Bataan ay mayroong 861 na voting precints. Ang Diyosesis ay 

mayroong 2,521 PPRCV volunteers. Maraming salamat sa inyong pagtugon. Purihin ang 

Panginoong Diyos sa inyong paglilingkod. 

 

Bilang pagkilala sa kanilang pagpapakasakit sila ay atin iingatan, aalagaan at hindi 

pababayaan. Sila rin ay atin ipagtatanggol. Tulad sa Ebanghelyo sa ngayong Good 

Shepherd Sunday, nararapat lamang na:   

 

May makakain. May maisusuot. Makakatawag. 

 

   Maraming salamat sa Jollibee Bataan sa cheeseburgers, tubig at C2 sa nakaraang Santa 

Misa para sa PPCRV Volunteers noong nakaraang Huwebes, May 5. Maraming salamat 

sa McDonald Vetafs para sa araw ng Halalan.  

 

   Mayroon po tayong 37 boxes of Purefoods and Star assorted canned goods. Ang atin butihing 

PPCRV Diocesan priest director, Father Noel Nuguid at PYM ay naghahatid sa mga 

parokya ng mga nasabing mga assorted canned goods and sacks of rice. 

 



 
 

 

   Binigyan po natin ang atin mga minamahal na PPCRV volunteers na 50 pesos worth of 

load for their cellphones.  

 

    Maliit lamang ang mga ito kung ihahambing sa napalaking kabutihang ginawa ng atin 

mga PPCRV volunteers. Ang pagbibigay ng panahon, paglilingkod at pagmamalasakit 

nila ay hindi matatawaran. Datapuwa’t nais amin iparating sa inyo na kayo ay mahal 

namin. Kayo ay mahalaga sa amin. At kami ay palagi sa inyo ay nanalangin. 

 

   “Nasaan ng PPCRV?” Narito kayo sa amin mga puso at isipan.  

  

   Maraming salamat sa inyong lahat at pagpalain nawa kayo ng makapangyarihang 

Diyos +Ama, +Anak, at +Espiritu Santo. Amen.      
 
 
 
 
 

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