
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

PROVINCIAL ELECTED LGU THANKSGIVING AND OATHTAKING 
“Ang Susi at Ang Espada” 

 
 



 
 

 

Ang atin mga iginagalang at minamahal na mga punong-lingkod sa atin lalawigan ng 

Bataan, 

 

   Maraming pong salamat sa inyong pa-anyaya upang ipagdiwang ang Santa Misa ng 

pasasalamat at pagpaparangal sa Panginoong Diyos sa inyong paghalal bilang mga 

kinatawan sa amin at ng atin lalawigan ng Bataan.  

 

   Makakaasa po kayo mula sa amin ng mga panalangin at Santa Misa. Makakaasa po 

kayo ng aming pakikipagtulungan, pakikiisa at sama-samang paglilingkod. Kami po sa 

Diyosesis ng Balanga ay inyo pong kasama. Kami po ay inyo rin katuwang. Tayo po ay 

iisa para sa Bataan. 

   

   Sadyang makahulugan at mabiyaya na ang atin Santa Misa at ang inyong panunumpa 

ay natapat sa dakilang kapistahan ng Inang Simbahan, sina San Pedro at San Pablo. Sila 

po ay ang haligi ng ating Inang Simbahan. Kayo rin po sa amin ay ang napili at 

natatanging haligi ng atin Pamahalaan ng atin lalawigan ng Bataan. Amen po ba? Purihin 

po natin ang ating Panginoong Diyos!      

 

   Pagnilayan po natin at balikan sa inyong mga isipan mga imahen ng ating mga patron: 

San Pedro at San Pablo. Ano ang kaagad na ating mapapansin? Anong bagay ang palagi 

naka-akibat sa kanila? Para sa akin dalawang bagay ang palaging nagsasalawan sa 

kanila, at sa inyo rin pagiging na nailahal na mga punong-lingkod sa Bataan. Ano po ito?  

 

Ang susi 

at ang spada 

 

   At ito po mga kapatid ko ang pagnilayan natin ngayon. Ang susi ay katungkulan. Ang 

spada ay kapangyarihan. Kayo po ay mayroon malawak na katungkulan. Kayo po ay 

mayroon mabigat na kapangyarihan. Ang inyong pagiging Governor, Congresswoman  o 

Congressman, ang pagiging Board Member, ang maging Mayor o Konsehal ng Bayan ay 

masasabi natin ay ang inyong susi at spada.    

 

   Ang SUSI: 

 

   Ang susi ay katungkulan. Ang susi ay tanda ng pananagutan. Mayroon iingatan. 

Mayroong pahahalagahan.  Mababasa natin sa Ebanghelyo ni San Mateo ang sinabi ni 



 
 

 

Jesus “ibibigay ko sa iyo ang mga susi ng kaharian ng Langit: ang itali mo dito sa lupa at itatali 

rin sa Langit, at ang kalagan mo dito sa lupa ay kakalagan din sa Langit” (16,14). Si Pedro ay 

inatasan. Siya ay pinagkatiwalaan. Binigyan siya ng mabigat na tungkulin. Sa tungkulin 

ito pinagkalooban siya ng malalim na katungkulan. 

 

   Bukas, Hunyo 30, mayroon kayong tatangapin susi. Mayroon kayong bagong 

katungkulan. Bukas, mayroon kayong bubuksan, simula ng bagong pananagutan. 

Mayroon kang dapat ingatan, na hindi mawawala. Na hindi masisira.  

 

   Walang pagtatanong, walang pagdududa ang ano man gagawin ni Pedro ay 

tatanggapin ni Jesus. Ano man ang maging hatol ni Pedro ay katatanggap-tanggap sa 

Langit. At ang lahat ng ito ay naganap sa pagbibigay ni Jesus ng susi kay Pedro.  

 

   Ang susi ay tanda ng pagtitiwala. Naniniwala ang nagbigay sa kakayahan ng binigyan. 

Na siya ay mag-iingat sa mga inilaan, ipinagkatiwala sa kanya. Na siya ay hindi 

magpapabaya. At ito po ang tingin namin sa inyo, para sa Bataan.  

 

   Si Pedro ay mangingisda. Masabi natin na siya ay ordinaryo, karaniwan lamang. Hindi 

angat sa lipunan. Hindi sikat o kilala. Datapuwa’t siya pa ang pinili ni Jesus, hinirang na 

manguna o mamuno sa lahat. Mangyari pa, ibinigay ni Jesus ang susi kay Pedro.  

 

  Mga kapatid, sino man tayo, ang Diyos ay patuloy na nagtitiwala sa atin. Ano man tayo, 

ang Diyos ay magbibigay sa ating tungkulin na para lamang sa atin. Tulad ni Pedro 

mayroon kang tinanggap mula sa Diyos. At ano man ang ibinigay sa inyo ng Diyos, o 

ipinagagawa sa iyo ng Diyos, batid niya na ito ay iyong  

magagampanan, iyo itong matutupad. Inatang sa iyo ng Diyos ay para lamang sa iyo at 

naniniwala ang Diyos na ang lahat ng ito ay iyong makakaya. 

 

   Mangyari pa tulad ni Pedro  ikaw at ako ay tumanggap ng susi mula sa Diyos. Kung 

iisipin natin ng mabuti ikaw at kaming mga pari ay nakatali na. Nakatali ka na sa Bataan, 

sa Pamahalaan. Nakatali na kami sa Simbahan. Huwag na tayong lilihis pa ng daan at 

lalayo kay Jesus na sa aming ay tumawag at sa inyo ay humirang.  

 

   Sa pamamagitan ng susi, at ito ay atin katungkulan, buksan natin ang Simbahan at ang 

Parokya; ang Kapitolyo at ang Munisipyo at sila ay atin paglingkuran.               

              



 
 

 

   Ang SPADA: 

 

   Ang spada ay kapangyarihan. Ang spada bilang kapangyarihan ay nakapagdudulot ng 

kaligtasan o kamatayan. Ito ay nakatutulong o kaya ay nagiging sanhi din ng pananakit 

at sugat. At nararapat lamang na gamitin sa tama, sa mabuti at magandang paraan.  

 

   Sa unang bahagi ng buhay ni Pablo ang spada sa kanyang kamay ay larawan ng 

kanyang mithiing hanapin, hulihin at usigin ang mga tagasunod  ni Jesus, gaya ng 

nasusulat sa Aklat ng mga Gawa, “walang ibang hangad si Saulo kundi parusahan at patayin 

ang mga alagad ng Panginoon. Lumapit siya sa punong pari at humingi ng mga sulat para sa 

mga sinagoga sa Damasco na magpapahintulot sa kanya na dakpin ang sinumang makita niyang 

sumusunod sa Daan, lalaki man o babae” (9,1-2).     

 

   Ginamit niya ang kanyang kapangyarihan upang labanan ang Panginoon, upang 

parusahan ang mga tagasunod ni Jesus. Ang kanyang spada ay naging larawan ng 

kalupitan, na nagbabadya ng karahasan at kamatayan. Ang spada ay naging 

kasangkapan sa pananakot , pangamba sa masamang magaganap. 

 

   Bukas, Hunyo 30, kayo po ay mayroong bagong kapangyarihan. Bukas, mayroong 

kayong spada. Huwag nawa na ito ay makasakit. Hindi maging kasangkapan ng 

karahasan o ng pagkaasira. Bagkus nakagawa ng maganda. Makapgdulot ng ginhawa, 

maging daan ng pagliligtas.  

 

 

 

   Ang Panginoong Jesus ay gumagawa ng paraan upang tayo ay baguhin, ayusin at ibalik 

tayo sa Kanyang tamang landas at sa Kanyang piling. Si Jesus ay napakita kay Pablo at 

nagtanong “Saulo, Saulo, bakit mo ako inuusig?” (Gawa 9,4). At si Pablo na noong ay Saulo 

ay nagbago, naniwala kay Jesus at siya ay sumunod sa Kanya. Dating tagapag-usig at 

naging tagapangaral ni Jesus. Hanggang inalay niya at ibinuwis niya ang kanyang buhay 

para kay Jesus, sa pamamagitan din ng spada. 

 

  Ayon sa tradisyon ng Inang Simbahan noong Hunyo 29, taong 67 dahil sa persecution 

na itinakda ni Emperor Nero ay hinuli, ikinulong si Pablo at mula sa spada ay pinugutan 

siya ng ulo.  

 



 
 

 

   Ang spada ngayon sa kamay ng ating mahal na patron, San Pablo  ay larawan ng 

kanyang matibay na pananampalataya na ibinigay niya ang kanyang buhay para kay 

Jesus. Ang spada ni San Pablo ay tanda ng kanyang pag-ibig kay Jesus, na ang lahat sa 

kanya ay handa niyang ipagpakasakit alang-alang kay Jesus. Ang lahat ay gagamitin 

niya, ang lahat ay gagawin para kay Jesus. 

 

   Mga minamahal kong mga punong-lingkod, mayroon kayong tinanggap mula sa 

Diyos. Mayroon Siyang ibinigay sa inyo. At wala na hindi Niya ipinagkaloob sa inyo. 

Isipin natin mabuti at tignan natin ng maigi ang ating mga sarili. Ikaw at ako ay malakas 

at malusog. Tayo ay punong-puno at hindi kinakapos. Gamitin natin ang lahat ng mga 

ito para sa Kanya.  

 

   Tanggapin po natin na tayo ay may talino at may puwesto. Mayroon kang 

kapangyarihan at katungkulan, ito ay parang spada at susi nina san Pedro at San Pablo, 

kaya naman gamitin natin upang tayo ay makapaglingkod at hindi makapagpahirap sa 

ating nasasakupan. Aminin po natin na tayo ay may kayamanan at kakayahan, tulad ng 

spada at susi, gamitin ito upang makatulong sa iba, mapaganda ang Bataan. Mayroon po 

tayong kagandahan at kagalingan, parang  spada at susi, gamitin po natin ang lahat ng 

mga ito upang ang Diyos ay maitanghal, maparangalan at mapasalamatan. 

 

   Mga kapatid sa kapistahan ng ating mga mahal na patron, San Pedro at San Pablo, 

tignan po natin at tandaan po natin ang dalawang bagay na kanilang hawak-hawak: ang 

susi at ang spada. Mga minamahal namin mga punong lingkod, sa simula ang inyong 

pamamahala, tulad ng atin mga patron: sina San Pedro at San Pablo, mayroon din kayong 

susi at spada. Mayroong din kayong katungkulan at kapangyarihan. Gamitin po natin 

ang mga ito sa kabutihan, sa kagalingan at sa kaligtasan ng Bataan.        
 

 
 
 

Most Rev. Ruperto Cruz Santos, DD, STL 
Bishop of Balanga and CBCP Bishop Promoter of Stella Maris-Philippines 

 

26 June  2021 

 


