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Ang lathalaing ito ay pag-aari 

ng Parokya ng Nuestra Señora 

del Carmen—Simbahan ng 

Barasoain. 

Ang mga nakasulat dito ay 

nagpapakita ng mga 

pangyayari at programa ng 

simbahan, at pananaw ng mga 

manunulat. Hindi kinakatawan 

ng mga nakasulat dito ang 

kabuuang pananaw ng 

simbahan. 
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Kung may karagdagang 

katanungan o suhestiyon, 

maaari itong ipadala sa 

contact@barasoainchurch.org 

o pumunta sa opisyal na 

website ng simbahan sa 

www.barasoainchurch.org. 
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PAGSISISI AT PAGMAMAHAL, 

MGA TEMA SA MAHAL NA ARAW 

M 
adalas nating naririnig 

tuwing Mahal na Araw 

ang tema ng pagsisisi at 

pagmamahal ng Diyos 

para sa atin. Sa mga panahong ito nakita 

ang dalawang damdaming ito ng Diyos 

para sa atin. Sa kanyang pamamagitan, 

isinugo ang kanyang Anak na nagkatawang

-tao upang ipakita ang kanyang pagmama-

hal para sa mga nagsisisi at nagbabalik-

loob. 

Tunay ngang makapangyarihan ang pag-

mamahal ng Diyos sa atin na siyang lu-

mupig sa ating pagkakaalipin sa kasalanan 

at sa kamatayan. Sinabi ni San Juan (1 

Juan 4:9) na sa pamamagitan ng kanyang 

Anak na isinugo ay nahayag ang pag-

mamahal ng Diyos para sa atin upang tayo 

ay mabuhay sa pamamagitan niya. Mula 

sa kanyang pagkamatay at muling 

pagkabuhay, ipinakita ng Diyos ang 

kanyang habag. Ang mga propesiya ng 

mga propeta ay nagkatotoo at ang salita 

ay naging tao. 

Isinakatuparan ni Hesus ang plano ng 

Diyos para sa ating lahat, ang maligtas 

tayo mula sa kasalanan na ating kinasad-

lakan mula pa sa panahon ni Eba at Adan. 

Tunay ngang sa pamamagitan ng isang tao 

tayo ay nasadlak sa kasalananan at nawala 

ang liwanag ngunit sa pamamagitan din ng 

Anak ng Diyos na naging tao, tayo ay 

nailigtas mula sa kasalanan at ibinahagi sa 

atin ang pangako ng buhay na walang 

hanggan. Tayo ay namatay dahil sa pagka-

kaugnay natin kay Adan at Eba ngunit tayo 

rin ay nabubuhay dahil sa ating pakikiisa 

kay Kristo na bugtong na Anak ng Diyos na 

nagligtas sa atin. 
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U 
nang Biyernes Santo sa ka-

saysayan, si Hesus ay naka-

bayubay sa krus kasama ang 

dalawang magnanakaw: si 

Hestas at Dimas. Magi-ika-3 na ng hapon 

at nalalapit nang ialay ni Hesus ang 

kanyang sarili sa Diyos Ama. 

Sa eksenang ito makikita natin ang krus 

na kanyang pinagpakuan. Sa loob ng anim 

na oras na siya ay nakapako at naka-

bayubay rito, makikita ang simbolo ng 

kamatayan sa panahon ng imperyong 

Romano, ang krus. 

Ginamit ang pagpapako sa krus bilang 

isang instrumento ng kamatayan para sa 

mga kriminal at nagkasala ng mabigat sa 

imperyong Roma. Karaniwan itong 

ibinibigay sa mga kasong mabibigat tulad 

ng rebelyon. 

Dahil ang kasalanan ng sangkatauhan ang 

dinadala ni Hesus, ang pagpapako sa krus 

ang nagpapakita ng bigat ng parusa ng 

tao. Ang pagkakasala ng tao ay nangan-

gailangan ng isang matuwid na handang 

dalhin ang bigat nito at ialay ang paghi-

hirap na ito upang lubusang mapatawad. 

Bukod sa kamatayan, nakita rin ang 

pagliligtas ng Diyos sa sangkatauhan. Ba-

go pa man namatay si Hesus sa krus, 

humingi na ng awa si Dimas sa kanya ba-

go pa siya managutan ng hininga. Sa 

habag ni Hesus sa kanya, siya ay isinama 

niya sa paraiso. Sa pamamagitan ng 

pananalig ay nailigtas ang isang taong 

makasalanan. 

Mula sa isang instrumento ng kamatayan, 

tuluyang binago ng pagkamatay ni Hesus 

ang tingin sa krus. Kung dati ito ay kuma-

katawan sa kalupitan at kasamaan ng 

isang makasalanang nakabayubay rito, ito 

ngayo’y nagpapakita na ng pagliligtas 

para sa mga nagnanais makamit ito mula 

sa Diyos. 

ANG KRUS: BILANG SIMBOLO NG KAMATAYAN 

AT PAGLILIGTAS NG DIYOS SA ATIN  
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ISANG PAG-ALALA SA PANAHON 

NG KUWARESMA AT MAHAL NA 

ARAW SA BARASOAIN  

T 
ulad ng mga 

nakaraang taon, 

pinaghadaan ng 

pamunuan ng 

Simbahan ng Barasoain 

ang nakalipas na Mahal na 

Araw at ang Panahon ng 

Kuwaresma. Bilang 

panahon ng pagninilay-

nilay at pagbabalik-loob, 

marami sa mga gawain sa 

panahong ito ang nakatu-

on sa pagpapalakas ng 

espiritwalidad na pa-

mumuhay ng mga mama-

mayan. 

Sinimulan ang Panahon ng 

Kuwaresma sa paghahan-

da noong Miyerkules ng 

Abo, ika-14 ng Pebrero 

2018. Ngunit bago pa man 

ang petsang ito, nagsaga-

wa ng sunog-sala sa labas 

ng parokya gamit ang mga 

palaspas na ginamit 

noong nakaraang taon. 

Sinimulan din sa parokya 

ang tanghaling misa at 

istasyon ng krus upang 

sariwain ang pagpapa-

kasakit ni Kristo sa krus. 

Sa pagsapit ng Linggo ng 

Palaspas, maraming mga 

maninimba ang dumalo sa 

mga misa sa araw na ito. 

Naglitawan din ang mga 

tindahan ng palaspas sa 

labas ng simbahan. SInun-

dan ang mga gawaing ito 

ng kumpisalang-bayan, 

istasyon ng krus, pabasa 

at prusisyon sa mga su-

munod na araw. 

Dito na rin sinimulang 

ihanda ng mga nagliling-

kod sa simbahan ang Siete 

Palabras. Tulad ng 

nakaraang taon, 

inaasahan na dadaluhan 

ito ng mga kilalang tao 

dahil sa kakaibang pag-

sasagawa nito. Ang nasa-

bing gawain ay pinamunu-

an ni Bro. Bernard Factor 

Canaberal. 

Isa rin sa mga inabangan 

ang magiging ayos ng altar 

tuwing Huwebes Santo. 

Karaniwang umaani ng 

paghanga ang mga disen-

yo ng altar ng simbahan 

tuwing Huwebes Santo sa 

social media. At ang taong 

ito ay hindi naiba sa mga 

nauna. 

Tulad ng inaasahan, ang 

Biyernes Santo sa simba-

han ay dinaluhan ng mga 

tao sa iba’t-ibang lugar 

bilang bahagi ng kanilang 

Visita Iglesia. Isinagawa 

rin ang Siete Palabras na 

sabayan din napanood sa 

Facebook at YouTube. 

 Sa pagsapit ng Linggo ng 

Pagkabuhay ay inilawan 

ang simbahan bilang sim-

bolo ng muling 

pagkabuhay ni Kristo. 

Tunay ngang nakita ang 

pagmamahal ng Diyos sa 

Mahal na Araw, at ang 

simbahan ay nakiisa sa 

pag-alala sa sakripisyong 

ito. 
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ANG ESENSYA NG PAGPAPATAWAD AT PAGMAMAHAL SA 

PANAHON NG KUWARESMA AT MULING PAGKABUHAY 

M 
arami sa atin ang naka-

kaalam na itinuro ng 

simbahan ang pagpapa-

tawad at pagmamahal sa 

ating kapwa sa panahon ng Kuwaresma. 

Bukod dito, pinatatag din ng simbahan ang 

ating pananampalataya at inaanyayahan 

tayong makiisa sa pagpapakasakit kay Kris-

to sa pamamagitan ng pagtitika at pag-

aayuno. 

Ang pagmamahal at pagpapatawad ay 

karaniwang nakikita na magkasama sa 

pagninilay sa panahon ng Kuwaresma. 

Ngunit bakit ba madalas silang pokus sa 

panahong ito? 

Marami sa atin ang nagmamahal sa mga 

taong minamahal din tayo. Subalit sa 

panahong ito, inaanyayahan din tayong 

tularan si Kristo: Mahalin ang mga kaaway 

natin. 

Sa panahon na nakabayubay si Kristo sa 

krus, madali lang para sa kanya na lipulin 

ang mga taong nagpako sa kanya. Ngunit 

dahil sa habag niya sa atin, minabuti ni-

yang saluhin ang kasalanan natin at 

hayaan siyang kutyain at hamakin ng mga 

taong nang-api sa kanya. 

Kung ilalagay ang ganitong konsepto sa 

kasalukuyan, mahirap ang magpatawad. 

Mahirap ang magmahal sa kaaway, lalo na 

sa mga nang-aapi sa atin. Subalit inaan-

yayahan tayo ni Kristo sa panahon na ito, 

na magpatawad at magmahal sa mga ta-

ong nanakit, nakaaway at hindi malapit sa 

atin. Sa pagmamahal sa mga taong ito 

tunay na nakikita ang habag ng Panginoon 

sa lahat. Dahil sa ating pagkamakasalanan, 

pinili ng Diyos na isugo ang kanyang kaisa-

isang anak upang bayaran ang ating mga 

kasalanan at maligtas tayo sa kapa-

hamakan. 

Gaya ni Kristo na anak ng Diyos, marapat 

tayong tumulad sa kanyang halimbawa. 

Makikita sa pamamagitan nito ang pag-

mamahal ng Diyos para sa atin. Hindi siya 

namili ng bibigyan niya ng biyaya ng 

pagliligtas bagkus ito ay naging bukas sa 

lahat. Tulad niya, maging bukas din tayo sa 

lahat—sa mga kaibigan o kaaway natin. 
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MGA BALITANG PAMPAROKYA 

Naging matagumpay ang mga isinagawang gawain sa Mahal na Araw sa 

simbahan ng Barasoain. Naging tampok sa linggong ito ang Siete Palabas kung 

saan nagimbita ng mga kilalang personalidad at ipinakita ang iba’t ibang talento 

ng mga mananayaw at mang-aawit. Ang nasabing produksyon ay pinamunuan ni 

Bro. Bernard Factor Canaberal at dinaluhan nina Vangie Labalan, Sharmaine at 

Nonie Buencamino, Direktor Tony Reyes, Ansel Beluso at Queenie Velasco, 

asawa ng kilalang pintor na si Joey Velasco. 

MAHAL NA ARAW SA BARASOAIN, MATAGUMPAY 

Kasunod ng nagaganap na Mahal na Araw ay ang pagpapatuloy ng mga Pilipino 

sa tradisyon ng Visita Iglesia o pagdalaw sa iba’t ibang simbahan habang 

idinarasal ang mga istasyon ng krus. Kaugnay nito, ang simbahan ng Barasoain ay 

dinagsa ng iba’t ibang mga tao mula sa malalapit at malalayong lugar sa Bulacan 

at sa labas ng lalawigang ito. Upang makatulong sa mga nagsasagawa nito, 

kinontrol ang daloy ng mga sasakyan sa Paseo del Congreso at binuksan ang 

simbahan sa buong araw ng Huwebes at Biyernes Santo. 

SIMBAHAN, DINAGSA NG MGA MANANAPALATAYA 

Isinagawa ng Parish Commission on Youth ang kanilang taunang pagtatanghal na 

pinamagatang “Jesus Christ Superstar” noong gabi ng ika-24 ng Marso 2018 sa 

Patio ng Simbahan. Ang nasabing pagtatanghal ay dinaluhan at nasaksihan ng 

mga tao sa parokya at umani ang mga kabataang nagtanghal ng iba’t ibang 

papuri mula sa mga naroon. Ang nasabing produksyon ay isa sa mga 

inaabangang gawain ng simbahan tuwing sasapit ang panahon ng Mahal na 

Araw. 

PAGTATANGHAL NG MGA KABATAAN, PINURI 
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ANG REPOSITORY NG BARASOAIN: 

BAKIT MAHIRAP NGAYON GAWIN ITO?  

M 
arami sa 

mga tao 

ang taon-

taon na 

nakapapansin ng reposito-

ry ng Barasoain tuwing 

Huwebes Santo. Sa taong 

ito, naging mas mahirap 

ang disenyo ng repository 

na inayos para sa nasabing 

pagdiriwang. 

Bakit mahirap ngayon 

gawin ang nasabing reposi-

tory? Dahil ito ay 

nagpapakita ng malalim na 

teolohikal na larawan. Ang 

Diyos Ama na nakapinta sa 

kisame ay ipinadala ang 

kanyang Anak na si Hesus. 

 Ang tabernakulo sa simula 

ay dapat manggagaling sa 

ibabaw ngunit mas ninais 

ko itong magmula sa ibaba 

upang ipakita si Hesus 

bilang tunay na tao. 

 Ang limandaang mga bola 

ay nakaayos na hugis pak-

pak na sumisimbolo sa 

Espiritu Santo. Kapag 

tiningnan mo ang mga bola 

at idinugtong ito sa mga 

nakailaw na mga kandila ay 

mabubuo ang hugis ng 

isang puso - puso na 

nagpapakita ng pagmama-

hal ng Diyos. 

Ang mga bola na hindi 

magkakaparehas ang hugis 

ay sumisimbolo sa bukas 

na aklat - mga Salita ng 

Diyos, na kung saan tayo 

ay iniimbitahan ng Espiritu 

Santo na hanapin si 

Hesukristo ay kilalalin siya. 

At sa pagkilala sa kanya 

ang mga bola ay kumalat, 

tulad ng Espiritu Santo na 

nasasasaatin na sumasam-

palataya at naniniwala sa 

Panginoon.  

Ang ating Repository ay 

hindi sumasalamin sa ka-

gandahan lamang kundi 

kinakailangan nating mag-

nilay at manalangin sa 

harap nito nang higit sa 

kinakailangan sa atin. 

Isinulat ni Rev. Fr. Dario V. Cabral 


