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Mga minamahal naming Bayan ng Diyos: 

 

Isang mapagpala at magandang pagbati! 

 

“Panginoon, alam mo ang puso ng bawa’t isa” (Gawa 1,24) 

 

   Natapos na. Ang ating pagboto ay naganap na. Subalit hindi natin ito iiwanan. Hindi 

natin ito kakaligtaan. Balikan po natin upang pagnilayan, upang matuto at upang maging 

mabuting paggabay sa mga darating pang halalan. Dalawang pangyayari po ang 

nararapat natin bigyan ng pagtugon: 

 

Una. Pagkilala sa nararapat pasalamatan 

Ikalawa. Pagkilos tungo sa pagbabago 

 

   Una. Kilalanin po natin at sabihan ang dapat lang pasalamatan. Maraming salamat po 

sa inyong pakikinig at pagtanggap sa ating mga Liham Pastoral na atin inilathala sa atin 

Diocesan Website. Marami salamat po sa inyong pagtupad at pagsunod sa ating Peace 

Covenant signing na inihanda ng atin mga butihing PNP Bataan at ng Provincial 

COMELEC. Maraming salamat po sa inyong pakikipagtulungan, paglalaan ng panahon 

at pakikiisa bilang PPCRV workers and volunteers, at ating mga masisipag na guro na 

naglingkod sa mga presinto ng pagboto. Maraming salamat po sa ating mga maasahang 

iba’t-ibang antas ng lipunan: ang ating mga Provincial PNP, Phililippine Army, Comelec, 

DILG, DepEd at ang Bataan Press People sa inyong maingat na pangangalaga, 

pangangasiwa at tamang pamamahala.  

 

   Ikalawa. Kilalanin po natin at tanggapin na mayroon pa rin magagawang pagbabago. 

Tunay po na mayroon dapat pang ayusin, alisin at linisin. Totoo po na mayroon pa 

tayong magagawang maganda at mabuti. Aminin po natin mayroon rin dapat baguhin. 

Datapuwa’t nararapat lamang na simulan natin ito sa ating mga sarili. Unahin po natin 

ang pagtutuwid at pagtatama sa ating mga sarili. Kaya pa rin natin tumanggi sa mali, sa 

tukso ng salapi o grocery, at huwag nang tumanggap o kaya ay mamigay. Magagawa pa 

rin natin pumili, sumulat at kumilos ayon sa isinasaad ng ating konsensiya, batay sa 

moralidad at wastong asal at batay sa mga Kautusan ng Panginoong Diyos. Makakaasa 

pa rin tayo na hindi na kailangan pa ng kayamanan, kasikatan o kapangyarihan upang 



 
 

 

manalo. Titignan pa rin tayo at titimbangin sa ating mga tamang nagawa, sa ating tapat 

na pakikipag-ugnayan at sa ating malinis na pamumuhay.  

 

   Mga minamahal naming Bayan ng Diyos, wala pong nasayang sa Diyos. Wala pong 

naaksaya sa Diyos. At wala rin pong malilihim sa Diyos. Tulad po ng sinabi ng mga 

unang mga Alagad, “Panginoon, alam mo ang puso ng bawa’t isa” (Gawa 1,24) batid po ng 

Diyos nilalaman ng ating mga isipan, ang ating mga hangarin at ang ating ginagawa. 

Kung tayo man ay lumabag sa Kanyang mga Kautusan, ang lahat ng ito ay ating 

pagsisihan. Kung tayo man ay sa ating salita at gawa higit sa lahat noong Halalan ay 

hindi nakapagdulot ng pagpaparangal sa Kanyang kadakilaan, tayo ngayon ay magtika 

at mangako na hindi na ito magaganap na muli sa ating pamumuhay. Kung ginawa natin 

na makabili o makakuha at makaisa sa ating kapwa na naging sanhi sa paglabag sa 

karapatan ng bawat isa at dangal ng pagboto, ito po ngayon ating nang talikuran, itama 

ang ating na mamaling pakikitungo at ituwid ang masasamang pag-uugali. 

 

 

   Natapos na. naganap na. Tayo po ay nakaboto na noong Mayo 9. Subalit mayroon pang 

darating at susunod. Nawa ay ating rin masasabi at maipagmamalaki na tayo ay tulad 

ng iba at nila, na bumoto ng malaya, ng tunay at tapat, at hindi nagpadala dahil sa 

maibibigay o matatanggap. Hindi na namili o namilit.  

 

   Ako ay Bataeno, may takot sa Panginoong Diyos, may pagpapahalaga sa ating 

lalawigan at may pagmamahal sa aking kapwa.                   

  

   Ngayon sa pagdiriwang sa Mayo 13 baikan po natin ang Mensahe ng Birheng ng Fatima 

sa mga batang pastol na sina Lucia, Francesco at Jacinta ay patuloy na nagtatanong sa 

atin, do you wish to offer your daily life to God?” (nais mo ba na ihandog ang iyong pang-

araw araw na buhay sa Panginoong Diyos?).  

 

  Ialay po natin sa Panginoong Diyos ang ating salita at gawa na tama, totoo at tapat. 

Buong buhay natin para sa Kanya na mabuti, maayos at matuwid. 

 

 

   Tanggapin po ninyo ang aking pasasalamat at makakaasa po kayo ng aking 

pananalangin! 
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Paggunita sa Mahal na Birhen ng Fatima 


