
 
 

 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

SOLEMNITY OF CORPUS CHRISTI 
“Kumain  ka na ba, ano ang nais mong kainin, at ikatlo, igalang ang pagkain” 

(Lukas 9,11-17) 

 
 



 
 

 

 

   Mga minamahal kong mga kapatid kay Kristo, ngayon po ay ipinagdiriwang ng atin 

Inang Simbahan ang dakilang kapistahan ng kamahal-mahalang Katawan at Dugo ng 

atin Panginoon Jesus. Ang tawag po natin dito sa wikang Latin ay Corpus Christi.   

 

   Pagnilayan po natin ang kapistahang ito sa atin karanasan at pagtingin natin mga 

Pilipino tungkol sa pagkain. 

 

   Naaalala po ba ninyo ang mga bilin sa atin ng ating mga magulang tungkol sa pagkain? 

Mayroon pong tatlong mahahalagang paalala silang sinasabi sa ating kung ano nais natin 

kainin o kaya tayo ay nasa harap ng pagkain. Ano po ang mga ito? 

 

Una, kumain  ka na ba? 

Ikalawa, ano ang nais mong kainin? 

At ikatlo, igalang ang pagkain 

 

   Una. Kumain ka na ba? Ang pagkain ay buhay. Kumakain tayo upang mabuhay. 

Nagtratrabaho ang mga magulang upang mayroon maipapakain. Nag-iimbak tayo ng 

pagkain upang hindi magutom, upang may makakain. 

 

   Madalas na sinasabi sa atin ng ating mga magulang “anak, kumain ka na ba?” ito ay 

tanong ng pagmamahal. Ito ay tanda ng pagmamalasakit. Ito ay nagpapahayag ng 

pagdamay o paghahandog ng makakain.   

 

   Hindi ba’t sa pagkagising ng isang ina ang una niyang gagawin ay magluto? Hindi ba’t 

sa isang bisita o kaibigan na darating ang unang iniisip ay kung ano ang maipapakain? 

 

   Si Jesus ay Siya rin nag-aanyaya sa pagkain. At Siya ay rin ang mismo nagbibigay ng 

pagkain. Nagpakilala Siya at Kanyang sinabi “ako siyang tinapay ng buhay. Hinding–hindi 

magugutom ang lumalapit sa akin a hinding-hindi mauuhaw kailanman ang nanalig sa akin” 

(Juan 6,35). 

 

   Si  Jesus ay nagpapakain, nagtatanong di sa atin, kumain ka na ba? Saan po ito 

nagaganap? Ito po ay nangyayari sa Santa Misa. Sinabi ni Jesus “  

 



 
 

 

   Sa Santa Misa ang tinapay at alak ay naging tunay na katawan at dugo ni Jesus. At sa 

Banal na Komunyon Siya ay ating tinatanggap. Mangyari pa si Jesus ay hindi lamang 

nagbibigay ng Kanyang katawan at dugo sa anyo ng tinapay at alak bagkus Siya kaisa 

natin. Siya ang ating buhay. Tayo ay Kanyang kapiling. Tayo ay naging katulad Niya. 

Tulad po ng sinasabi natin na kasabuihan “we become with what we eat.”  

  

   Pinagkakaloob Niya ang Kanyang sarili sa anyong tinapay at alak bilang pagkain ng 

ating mga kaluluwa, upang tayo ay magkaroon ng buhay na walang hanggan. Gaya na 

Kanyang sinabi “ako Siyang tinapay na buhay, na pumanaog mula sa langit. Kung may kumain 

ng tinapay na ito, mabubuhay siya magpakailanman. At ang laman ko ang tinapay na aking 

ibibigay alang-alang sa ikabubuhay ng mundo” (Juan 6,51). 

 

   Tandaan po natin sa pagsapit ng araw ng Lingggo at pistang pangilin ay tila baga 

pagtatanong ni Jesus ikaw ba ay nagsimba na? Sa pagtunog ng kampana na hudyat ng 

pagsisimba ay tila baga na si Jesus ay nagtatanong ikaw ba ay kumain na? Ikaw ba ay 

tumanggap ng Banal na Komunyon? 

 

   Ikalawa. Ano ang nais mong kainin? Dahil sa pagpapahalaga at pangangalaga sa atin 

tayo ay tinatanong “ano ang ibig mong kainin?” O kaya “saan mo gustong kumain?” Sa 

pagdiriwang ng mga mahahalagang pangyayari sa ating buhay ay tiyak na mayroon, 

naroroon ang kainan. Hindi ba’t ating ihahanda o iluluto ang kanilang mga paboritong 

pagkain o kaya dadalhin natin sila sa paborito nilang kainan o restaurant, di po ba?              

 

   Ang pagkain ay pinagsasaluhan. Masarap kumain ng sama-sama. Pagkain ay inaalok. 

Ang pagkain hindi sinosolo. Hindi itinatago. Nagbibigay tayo. Inaalok. Ihahandog. At 

ipinagmamalaki, tulad ng masarap magluto si mommy. O kaya doon ay masarapang pagkain.” 

 

   Mga kapatid, sa Santa Misa ay masarap kumain. Sapagkat ang ating nakakamit ay ang 

pagkain para sa ating kaluluwa, tungo sa buhay na walang hanggan. Sa Santa Misa ay 

nariyan ang tunay na pagkain nagbibigay buhay, ang Katawan at Dugo ni Jesus sa anyo 

ng alak at tinapay.  

 

   Kaya naman hindi mo maaring sabihin, magdarasal na lamang ako, hindi na ako 

magsisimba. Mali po. Hindi mo rin maaring idahilan hindi naman ako gumagawa ng 

masam kaya hindi na ako magsisimba. Mali rin po.  

 



 
 

 

   Kapag mahal mo, kapag mahalaga sa iyo ibloblow-out mo, ililibre mo hindi po ba? 

Magpapakain ka. Pagkatapos ng usapan, lakaran o ng trabaho may kainan. Samakatuwid 

pagkatapos ng Lunes hanggang Sabado dumalo at dalhin mo sila sa Santa Misa. Matapos 

ang mga mahahalagang pang-araw araw na pangyayari sa ating buhay nararapat lamang 

na tayo ay makipagkita at makisalo sa hapag ng Banal na Komunyon sa Santa Misa. 

Amen po ba? 

 

   Mga kapatid isama po natin ang ating mga mahal sa buhay sa ating pagsisimba. Kapag 

dumating ang araw ng Linggo at pistang pangilin sabihin natin sa kanila nais mo bang 

magsimba, halina sa Santa Misa.     

 

   Ikatlo. Igalang ang pagkain. Ang pagkain ay hindi sinasayang. Hindi ito inaaksaya. 

Hindi ito itinatapon. Hindi po na ayaw na ayaw n gating mga magulang na sa harap ng 

pagkain ay mga nak ay magulo, maingay o nag-aaway? Hindi po ba na ang kabilin-

bilinan ng ating mga magulang ay magdasal bago at pagkatapos kumain?  

 

   Ano ang inyong natatandaan na bilin ng ating mga magulang sa harap ng pagkain? 

“anak, maghugas kayo ng kamay. O mga anak umupo kayo ng maayos. O kaya naman anak 

magdamit ng maayos sa harap ng pagkain.  

 

   Mangyari pa, mga kapatid ko, ayusin din po natin ang ating pananamit sa ating 

pagsisimba. Sa ating pagdalo sa Santa Misa ay hindi tayo nakashorts o sleeveless or 

spaghetti kahit pataas o pababa. Gawin din po natin na tayo ay karapat dapat na 

tumanggap kay Jesus sa anyo ng alak at tinapay sa Banal na Komunyon. Samatuwid 

linisin po natin ang katawan at kaluluwa sa pamamagitan ng Sakramento ng Kumpisal.  

 

 

 

   Igalang ang pagkain, ika nga ng ating mga magulang. Igalang po natin si Jesus, ang 

tinapay ng buhay na “pumanaog mula sa langit” (John 6,58). Maging maayos sa pananamit 

sa pagsisimba at malinis ang ating mga kaluluwa sa pagtanggap sa Kanya. Wala pong 

ngumunguya ng chewing gum. Wala po nagtetext sa Santa Misa. Tayo po ay tumugon at 

nakikiisa sa Santa Misa. 

 

   Bigyan po natin ng tamang pagpapahalaga at sadyang paggalang kay Jesus sa Santa 

Misa. Tayo ay karapat-dapat sa Kanya. Tayo po ay nakahanda at walang pagkakasala. 



 
 

 

Balikan po natin sa ating mga alaala ang mga sinasabi ng ating mga magulang tungkol 

sa pagkain. Ang pagkain ay pinaghirapan upang makuha. Ito ay pinagpaguran, 

pinagpawisan. Kaya huwag sasayangin o ipawawalang bahala.  

 

   Mangyari pa, ang Santa Misa ay pag-aalay ng buhay ng ating Panginoong Jesus. 

Totoong pinaghirapan, at ibinuwis Niya ang Kanyang sariling buhay. Kaya naman 

igagalang natin at palagi nating ipagdiriwang gaya ng Kanyang sinabi “gawin ninyo ito 

bilang pag-aalaala sa akin.” 

 

   Ang Santa Misa ay talagang nasa kaugalian natin mga Pilipino. At ang atin kaugalian: 

kumain ka na ba; ano ang nais mong kainin; at igalang ang pagkain ay pagtatanong rin ng ating 

Panginoong Jesus: 

 

 

Nagsisimba ka na ba 

Nagkokomunyon ka ba 

at igalang ang Santa Misa 
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