
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

PAGGUNITA KAY SANTO DOMINGO 
“Dalhin ang Panginoong Jesus at ang Kanyang Mahal na Ina, ang Birheng Maria.” 
 



 
 

 

 

   Naitanong na po ba ninyo sa inyong mga sarili, mga minamahal kong mga kapatid kay 

Kristo, ano ang inyong nararamdaman kapag mayroon dumarating? At sa inyong 

pagdating ano kaya ang magandang dalhin?   

 

   Natural na kapag ang dala ay kabutihan, tayo ay nagagalak at masaya sa paghihintay. 

Subalit kapag kapinsalaan, tayo ay nababahala, natatakot at naghahanda, di po ba? 

 

   Ang misyonero ni Santo Domingo ay dumating sa atin, dito sa Abucay, noong 

ikasampu ng Hunyo, taong 1588. Ang dala-dala nila ay ang buhay at mga aral ng ating 

Panginoong Jesus. Pinakilala nila sa atin si Jesus. Ipinunla sa ating lalawigan ng Bataan 

ang Salita ni Jesus. Tayo ay kanilang inakay kay Jesus. 

 

   At sa pamamagitan nila, dumating sa atin ang pag-ibig ni Jesus. Naranasan natin ang 

pagliligtas ni Jesus. Dumating sa atin ang pagpapatawad ni Jesus. Namumunga ba mula 

sa atin ang kanilang itinanim sa Bataan, dito sa bayan ng Abucay?  

 

   Huwag po natin palampasin ang pagdating ni Jesus sa atin buhay. Huwag po natin 

aksayahin ang pagdadala nila kay Jesus sa atin. Si Jesus po ay sumasama at sumasabay 

sa atin. Si Jesus po ay dumaraan at palaging nagpaparamdam sa atin. Siya po ay ating 

tanggapin. Siya ay atin papasukin sa ating buhay. Hayaan po natin na Siya ay manahan 

sa ating mga puso. 

 

   Ngayon po ay ipamalas natin na hindi lamang dumadaan si Jesus hayaan po natin na 

Siya manatili sa atin. Ipakita po natin na hindi lamang si Jesus ay dinala sa atin, tayo rin 

ngayon ang magdadala sa Kanya sa iba. 

 

  Mangyari pa, nawa’y marinig nila ang Salita ni Jesus mula sa ating mga labi. Nawa’y 

makita nila ang gawa ni Jesus mula sa ating mga kamay. 

 

   Dumating si Santo Domingo sa daigdig. Ano po ang dinala ni Santo Domingo? Sa 

paglalakbay at pangangaral ni Santo Domingo higit sa lahat sa mga bansang Espanya at 

Francia, dinala niya ang Mahal na Birheng Maria na tinatawag nilang Birhen ng Santo 

Rosario. 

 



 
 

 

   At dito po sa atin, ang Birheng Maria ay ipinakilala bilang Virgen Milgrosa del Rosario 

del Pueblo de Orani. 

 

   Si Santo Domingo ay nagtiis. Nagpunyagi at hindi sumuko, kahit pa na sa simula ay 

hindi siya naging matagumpay sa pagsugpo ng mga maling turo ng mga heretikong 

Albingenses, na kilalang-kilala bilang Cathari. 

 

 

   Subalit ayon sa kasaysayan, napakita sa kanya ang Mahal na Birheng Maria, ay ibinigay 

sa kanya ang Santo Rosario na magiging kasangkapan at sandata niya upang magapi ang 

mga Cathari at maibalik ang mga naligaw sa pananampalataya kay Jesus. 

 

   Sa pamamagitan ng Santo Rosario si Santo Domingo nga ay naging matagumpay. 

 

   Mga minamahal kong mga kapatid kay Kristo, ito po ngayon ang aral na atin tatandaan 

sa buhay ng ating mahal na patron, Santo Domingo, at babaunin po natin sa ating pang-

araw araw na pamumuhay. Ano po ito?  

 

   Dalhin po natin ang Panginoong Jesus at ang Mahal na Birhen Maria sa ating buhay. At 

sa ating pag-alis at pagdating dalhin po natin ang Panginoong Jesus at ang Mahal na 

Birheng Maria sa iba. 

 

   Minsan sa aming consultation-meeting with Filipino priests and religious na nakadestino sa 

Japan ngayong nakaraan July 17-21, isang lay pastoral worker, ang nagbahagi ng 

kanyang karanasan. Sabi niya “kung kami lamang ang maghohouse visitation, kadalasan ay 

hindi kami pinapapasok sa kanilang bahay.” At kanyang idinugtong “subalit kung sasabihin 

naming na dadalaw sa kanila ang Mahal na Birheng Maria at magrorosaryo, kami ay kaagad agad 

na kanilang pinatutuloy. At mula rito ay aming naitatag at nabuo ang block Rosary sa buong 

prefecture ng Tokyo.” 

 

   Ito po ay isang patotoo na kapag, tulad ni Santo Domingo, na ang ating dinala ay ang 

Mahal na Birheng Maria tayo po ay tatanggapin. Tayo po ay magtatagumpay. Kung tulad 

ni Santo Domingo ang ating dadalhin at ibibigay sa kanila ay ang Panginoong Jesus 

darating sa atin ang kagalingan at kaligtasan. 

 



 
 

 

   Ano ang inyong nararamdaman kapag may dumarating? Ano po ang dapat ninyong 

dalhin sa inyong pagpunta sa trabaho, o sa ibang tao?   

 

   Kahit na po ang paglalakbay natin dito sa lupa ay punong puno ng paghihirap at 

pagpapakasakit, kapag dinala natin si Jesus, tulad ng Kanyang sinabi, makakatagpo 

“kayo ng ginhawa sa inyong mga kaluluwa” (Mateo 11,29). 

 

   Kahit na may kagipitan at matinding pangangailangan, kapag dinala natin ang Mahal 

na Birheng Maria, hindi po tayo kakapusin at tulad ng naganap sa kasalan sa Cana, 

Galilea masasabi rin nila na “itinabi mo pala ang mainam (na alak) hanggang ngayon” (Juan 

2,10). 

 

   Panghuli, mga minamahal kong mga kapatid kay Kristo, magandang pansinin at 

balikan sa ating ala-ala ang buhay ng ating patron ng Diyosesis, na si San Jose. Inyo bang 

napansin na sa lahat ng utos kay San Jose, ang higit na pangkaraniwang salita ay 

“tanggapin” o ang salitang “dalhin.”  

 

    

   Mula sa Ebanghelyo ni San Mateo 1,20 sinabi sa kanya ng anghel “huwag kang matakot 

na tanggapin si Maria.” Nang ang buhay ng sanggol na si Jesus ay nasa panganib ng 

kamatayan, si San Jose ay kaagad na inutusan “bumangon ka, dalhin ang sanggol at ang 

kanyang ina at tumakas pa-Ehipto” (Mateo 2,13). At noong namatay na si haring Herodes, 

muling sinabihan si San Jose, “bumangon ka’t dalhin ang bata at ang kanyang ina at umuwi 

sa lupain ng Israel” (Mateo 2,20). 

                            

   Mangyari pa sa ating buhay nararapat lamang na atin din tanggapin at dalhin ang 

Panginoong Jesus at at ang Kanyang Mahal na Ina sa ating buhay at sa ating kapwa. 

 

   Sa pagdating ni Santo Domingo sa daigdig at sa pagdating kanyang mga misyonero sa 

atin, dinala at ibinigay nila, tulad ni San Jose, ang Panginoong Jesus at ang Mahal na 

Birheng Maria. 

  

   Tayo naman ngayon, sa ating paglalakbay dito sa lupa, mula sa Abucay tungo sa iba’t 

ibang panig ng lalawigan ng Bataan at ng bansa, nararapat na dalhin natin sa ating mga 

puso at sa iba ang Panginoong Jesus at ang Kanyang Mahal na Ina, na sa ating ay ang 

Virgen Milagrosa del Rosario del Pueblo de Orani. 



 
 

 

 

   Mga minamahal kong mga kapatid kay Kristo, naitanong mo na ba sa inyong mga sarili: 

ano ang dinadala ng mga dumarating sa aking buhay? Ano rin ang aking dadalhin at 

ibibigay para sa kanila? 
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