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Isang krisis pangkalusugan ang gumising sa kamalayan ng sangkatauhan sa unang apat na 

buwan ng taong ito—ang COVID-19. Sa kasalukuyan, ang nasabing virus ay nagdudulot ng 

pagkakasakit ng maraming tao at nagbunga na rin ng kamatayan ng iba pa. Sa kasamaang 

palad, maging ang mga doctor, nars at ang iba pang mga frontliners ay kasama rin sa mga 
nasawi sa nasabing sakit. 

Naging malaki ang epekto ng nasabing krisis sa lipunan, pamayanan, pamumuhay, 

edukasyon, pulitika at ekonomiya ng mga bansa sa buong mundo. Tila huminto ang oras 

nang ipatupad ang mga lockdown o paghihigpit sa paggalaw ng mga mamamayan sa isang 

lugar. Nilalayon nitong pigilan ang pagkalat ng sakit. 
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ANG PANANAMPALATAYA SA 
GITNA NG COVID-19 

Isa sa mga naapektuhan ng 

labis na paghihigpit na ito ay 

ang simbahang Katoliko. Sa 

simula pa lamang, 
ipinatupad na ang social 
distancing upang mapigilan 

ang pagkalat ng sakit. Nang 

lumaon, hindi naging sapat 

ang mga hakbang na ito 

kung kaya ipinatupad ng 

pamahalaang pambansa ang 

lockdown sa buong Luzon. 
Nagbunga ito nang 

pagsasara ng mga simbahan 

sa mga nais magsimba. 

Sa kabila ng mga 

pagbabawal na ito at 

pagsasara ng simbahan, 
nakahanap naman ng paraan 

ang mga simbahan sa 

kanilang pagpapahayag ng 

Mabuting Balita. Marami sa 

mga simbahan sa Diyosesis 

ng Malolos ang nagpatupad 

ng live streaming sa kanilang 

mga parokya. Ipinatupad din 
ang drive-thru na 

pagbabasbas at pagdarasal 

ng Istasyon ng Krus at 

pabasa. 

Sa Simbahan ng Barasoain, 
upang maipagpatuloy ang 

paglilingkod ng parokya sa 

mga mamamayan, pina-

igting ang pagla-live stream 

ng mga misa at nagsagawa 
rin ng mga special programs 

sa live stream ng parokya 

tulad ng Istasyon ng Krus, 

Eksposisyon ng Banal na 

Sakramento at Daily 
Reflections with Fr. Dars. 

Samantala, sa kabila ng mga 

lockdown at curfew na 

ipinatutupad habang 

nagaganap ang pandemic, 

ipinagpatuloy pa rin ng 

parokya ang mga programa 

at misa na may kaugnayan sa 

pagdiriwang ng mga Mahal 
na Araw. 

Naganap pa rin ang Misa ng 

Huling Hapunan at 

Paghuhugas ng Paa ng mga 

Apostoles, gayundin naman 
ang Siete Palabras at 

Pagpaparangal sa Krus at 

ang salubong. Subalit dala na 

rin ng sitwasyon ay isinara 

ang pinto ng simbahan 

upang hindi mahikayat ang 

mga tao na pumunta sa 

simbahan bagkus ay manatili 
sa kanilang mga tahanan at 

tumutok sa live streams ng 

parokya. 

Kahit na naging mahirap 

para sa mga 

mananampalataya ang 

nagaganap na pandemiko 

(habang isinusulat ito), ang 

mga Mahal na Araw 

gayundin ang Muling 
Pagkabuhay ni Kristo ay 

nagbibigay pag-asa sa lahat 

na malalagpasan ang 

pagsubok na ito at muling 

manunumbalik ang sigla sa 

kapaligiran. Marapat na 

ipagdasal na matapos ang 

krisis na ito at magbigay-aral 
para sa bawat Kristiyano na 

sumasampalataya sa liwanag 

na dulot ni Kristo. 
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Sinasabing ang Mahal na 

Araw 2020 ay maaalala ng 

mga tao sa mga susunod na 

mga dekada, at maaaring 

totoo ang sinasabi nila. 

Ang Mahal na Araw ngayong 

taon ay nabalutan ng 

katahimikan na sa 

kasalukuyang panahon ay 

bihira nang madama ng mga 

tao. Dala na rin ng mabilis na 

pagpasok ng impormasyon 

at takbo ng pamumuhay, 
naging maingay na lagi ang 

kapaligiran. Subalit dahil sa 

ipinatupad na mga lockdown 

at paghihigpit sa mga 

paglalakbay, nabalot sa 

katahimikan ang lahat. Kahit 
na sa katirikan ng araw, 

maraming mga kalsada na 

dating puno ng mga tao at 

mga sasakyan ang biglang 

natahimik. Ayon sa isa, “mas 

tahimik pa ito sa karaniwang 

Semana Santa.” 

Gayunpaman, ang mga tao 

ay patuloy na abala sa 

kanilang mga pamumuhay sa 

loob ng mga tahanan nila. 

Ang iba ay nagkaroon ng 

oras sa kanilang mga pamilya 

at ang iba naman ay 
nakatapos ng mga gawain 

nila na matagal nilang hindi 

nagawa dahil ngayon lang 

sila nagkaroon ng oras. 

Naging instrumento ang 

Internet sa pagdadala ng 

Mabuting Balita sa lahat. 

Hindi man naging normal 

ang pagdiriwang ng Mahal na 

Araw 2020, ang mahalaga sa 

mga parokyano ay 

naipagpatuloy nila ang 

kanilang pananampalataya 
sa panahon ng krisis na ito, 

patunay na ang nananalig 

kay Kristo ay walang 

pinipiling pagkakataon. 

MAHAL NA ARAW 2020, TAHIMIK NA 
IPINAGDIWANG NG MGA PAROKYANO 

LOCKDOWN: 
ISANG LARAWAN 

NG KRISIS NA 
KINAHAHARAP 

Bilang tugon ng pamahalaan sa pagtaas ng 

bilang ng mga may sakit na COVID-19, 

ipinatupad ang Enhanced Community 
Quarantine o lockdown sa buong Luzon. 
Nagpatupad na rin ng sariling lockdown 

ang iba pang mga bayan sa Visayas at 

Mindanao. Sa kabuuan, buong Pilipinas ay 

mayroong magkakaibang antas ng 

lockdown. 

Dahil sa bilis na kumalat ng sakit na ito, 
ipinatupad ang ganitong alituntunin upang 

hindi kumalat ang sakit at maiwasan na 

mapuno ang mga ospital ng mga pasyente. 

Kung kayo man po ay apektado ng mga 

ganitong alituntunin, mangyaring sundin 
ang mga protocol na ipinatutupad habang 

nagkakaroon ng lockdown sa inyong lugar. 
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HEALTH AT 
CIVIC 

FRONTLINERS, 
MGA BAGONG 

BAYANI 
Nagpupugay ang mga bumubuo ng 

parokya ng Barasoain sa mga frontliners na 

patuloy na lumalaban upang mapanatili 

ang kalusugan at mapagaling ang mga 
tinamaan ng sakit na COVID-19. Sila man 

din ay nalalagay sa kapahamakan sa 

kanilang pagsasagawa ng tungkulin kaya 

marapat lamang na sila ay pasalamatan sa 

kanilang dedikasyon sa tungkulin. 

Patuloy na ipinagdarasal at nagbibigay ng 
suporta ang parokya sa mga frontliner na 

matutulungan. Gayundin naman, patuloy 

pa rin ang panawagan sa lahat na gawin 

ang kanilang responsibilidad na manatili sa 

kanilang mga tahanan upang mapigilan 

ang pagkalat ng virus na ito. 

Sa mga frontliners, maraming salamat po! 



SA KABILA NG KRISIS: SEMANA SANTA, GINUNITA 
Ang taunang Semana Santa ay tagumpay na 

nairaos ng simbahan ng Barasoain sa kabila 

ng umiiral na quarantine sa buong Luzon. 

Ito ay sa pamamagitan ng pagpapaigting ng 

live stream ng parokya na nagsilbing daan 

upang makarating sa kani-kanilang mga 

tahanan ang mga misa para sa mga nais 

magsimba. 

Sinimulan ang Linggo ng Palaspas sa isang 

misa na kung saan nagkaroon ng 

pagbabasbas ng palaspas ngunit upang mas 

madama ng mga nanonood sa kanilang mga 

tahanan ang nasabing pagdiriwang ay 

hinikayat silang kumuha ng palaspas mula sa 

mga dahon ng niyog o iba pang mga 

halaman, magsindi ng kandila at maglagay ng 

krus sa harap ng kanilang mga screen. 

Dinasalan din ang mga nasabing palaspas. 

May mga lay ministers din na nagbasbas ng 

mga palaspas sa bawat barangay na sakop ng 

pakorya. 

Pagdating ng Huwebes Santo, ginunita ang 

Huling Hapunan ng Panginoon. Dahil sa hindi 

naman maaaring magkaroon ng maraming 

tao sa loob ng simbahan, ang pamilya 

Adriano (3 kasapi) ang tumayong mga 

apostoles na huhugasan ang mga paa bilang 

pag-aalala sa ritwal na ito. 

Sa pagsapit ng Biyernes Santo, pinangunahan 

ni Padre Dario V. Cabral ang pagninilay sa 

Siete Palabras. Pinangunahan naman ni 

Padre Ronald Rey H. Mangon ang 

Pagpupugay sa Krus. 

Nagkaroon naman ng maiksi at simpleng 

pagsasagawa ng ritwal ng Salubong noong 

umaga ng Linggo ng Pagkabuhay. Matapos 

ang Salubong, isinagawa na ang mga Banal na 

Misa. 

Hindi man nagsagawa ng mga malalaking 

prusisyon ngayong taon, may mga nag-ikot 

naman na lay minister upang mabendisyunan 

ang mga tao sa kanil-kanilang mga tahanan. 

Ang mga nasabing gawain ay iniayon sa mga 

umiiral na mga alituntunin upang maiwasan 

ang pagkalat ng anumang sakit. 

Sa kabila ng nagaganap na krisis, pinilit ng 

Parokya na ipagpatuloy ang mga tradisyon na 

karaniwang ginagawa kapag ang Mahal na 

Araw ay dumarating. Patunay ang mga 

nasabing debosyon na ito na kahit anuman 

ang pagsubok ng isang mananampalataya ay 

nananatiling matatag ang paninindigang 

Kristiyano sa anumang hamon ng buhay. 

Sa panulat ni: Atty. Eden C. Bautista 

OPLAN DAMAYAN: SIMBAHANG KUMAKALINGA SA 
MGA MARALITA AT MAHIHINA 

“Sumunod ka.” 

Ang bawat isa sa atin ay mayroong pinapasan 

na kanya-kanyang pagdurusa ngunit sa kabila 

nito, tinatawagan din tayong makisangkot sa 

pagdurusa ng iba “as human life is a shared 

passion,” wika nga ni Fr. Dars sa kanyang 

homilya. Kung hindi kaya ng ating kapwa-tao, 

kailangan tayong tumuwang sa pagdadala ng 

krus nito. Nais ng ating Panginoong 

Hesukristo na maging katuwang tayo sa 

kanyang misyon upang maipamansag ang 

Mabuting Balita sa isang mundong nababalot 

ng kadiliman. “Follow me” means “to deny 

oneself in order to embrace the Gospel.” 

When after overcoming fear and self-security, 

left the security of their homes, opened their 

doors and began attending to the needy,” 

dagdag na paliwanag ng ating Kura Paroko. 

Matapos mapakinggan ang Salita ng Diyos, 

ipinagluto ng pagkain ang mga frontliners at 

sila ay pinakain; namigay ng relief goods sa 

mga tricycle drivers; hinayaang libreng 

mangisda sa kanilang palaisdaan ang 

kanyang mga kapitbahay; “that sounds follow 

me,” wika ni pa Fr. Dario Cabral sa kanyang 

nasabing homilya. “Unless masubok tayo sa 

bigat ng Krus na ito alang-alang sa 

nangangailangan, we will never follow,”  ika 

niya. 

Bunsod ng mga pagpapalakas ng loob at 

pananampalataya, ang Barasoain Frontliners, 

katuwang ang mga Barangay Frontliners na 

sakop ng Parokya ay tahimik na nagbigay ng 

kaunting tulong sa Barangay Frontliners, at 

nakiisa sa pamamahagi ng mga gift 

certificates na nagkakahalaga ng P 1,000.00 

para sa ilang pamilyang maralita at 

nangangailangan. 

Ang nasabing mga gift certificates ay nagmula 

sa Oplan Damayan Project, Caritas-Damayan, 

Caritas Manila sa pangunguna ng Creative 

Director nito, Fr. Anton Pascual; Philippine 

Disasters Resilience Foundation, Commission 

on Social Action at Diyosesis ng Malolos sa 

pamumuno ni Bishop Dennis C. Villarojo. 

Mula sa Parokya ng Nuestra Señora del 

Carmen – Barasoain, maraming salamat pong 

muli sa Damayan: Simbahang Kumakalinga 

sa mga Maralita at Mahihina. 
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Sa panulat ni: Atty. Eden C. Bautista 
“THAT THEY MAY BE ONE”: PARISH LENTEN RECOLLECTION 

Isinagawa ang Parish Lenten Recollection sa 

Parokya bilang pagninilay upang maihanda 

ang sarili sa pagharap sa mga Mahal na Araw 

at gayundin sa maringal na Pagdiriwang ng 

Muling Pagkabuhay ng ating Panginoong 

Hesukristo. Pinag-aralan ang mga paksa na 

maghahatid sa atin upang magkaroon ng 

pahapyaw o maliit na pag-unawa sa kung 

paano papasok sa diwa ng “Ekumenismo” 

dahil ito ang tema ng Taong ito na 

naghahanda ang ating bansa na ipagdiwang 

ang ika-500 taon ng ating pagiging Kristiyano. 

Noong unang Sabado ang naging tema ay 

“Ang simbahan bilang Katawan ni Kristo.” 

Noong ikalawang Sabado, ang pinagnilayan 

ang Eukaristiya sa ating buhay bilang bahagi 

ng Simbahan. Sa ikatlong Sabado ang paksa 

ay “Ang kahulugan ng ating Binyag” – na kaya 

tayo nagiging bahagi ng Simbahan ay dahil sa 

Binyag. At sa huling gabi ng Parish Lenten 

Recollection, tiningnan ang pagkatao ng 

Mabuting Samaritano bilang Person of 

Ecumenism. Nakita na tamang-tama ang 

Taong ito ng Ekumenismo sa mga nangyayari 

sa ating kapaligiran dahil sa COVID-19 na 

nahinto nito ang ating ordinaryong daloy ng 

buhay subalit binigyan ng lalim at kahulugan 

ang tao na mayroong “ecumenism” sa 

kanyang kalooban at kamalayan. 

Indeed, we belong to one family – family of 

God which we call the Body of Christ. 



BEC: DAAN NG KRUS, MISA, 

PAGDARASAL AT PAGNINILAY 

Matapos ang pagdiriwang ng Miyerkules ng 

Abo noong 26 Pebrero 2020 ay agad 

sinimulan ang taunang Daan ng Krus sa 

Parokya noong Huwebes, ika-27 ng Pebrero 

2020. Sinimulan ang Daan ng Krus sa isang 

banal na misa sa Emmaus na dinaluhan ng 

iba’t ibang organisasyon tulad ng BEC, 

Leccom, Legion of Mary, Collectors and 

Usherettes. Ang mga sumunod na pagdarasal 

ay isinagawa na sa Fr. Giron Hall habang 

isinasaayos ang loob ng simbahan. Patuloy 

ang mga misa at ang pagdarasal ng Daan ng 

Krus sa patnubay ni Reb. Padre Dario V. 

Cabral, katuwang si Reb. Padre Ronald Rey H. 

Mangon, Parochial Vicar. Pinahintulutan ni 

Padre Cabral ang pagtatalaga ng bawat 

miyembro ng samahan at organisasyon 

upang makibahagi sa mga gawain ng 

Kuwaresma at kaalinsabay nito ang 

kahalagahan ng pagdalo tuwing Sabado ng 

gabi sa Lenten Rocollection. 

Unang Yugto: Misa, Daan ng Krus sa 

Simbahan 

Nagsagawa ng misa sa Emmaus noong 27 

Pebrero 2020, Huwebes upang pasimulan 

ang pagdarasal ng Daan ng Krus. Sumunod 

na araw, ika-28 ng Pebrero 2020 ay isinaayos 

ang Fr. Giron Hall sa tulong ni Gary Robles at 

mga kasama sa pagsubaybay ni Padre Cabral. 

Nagkaroon dito ng misa at pagdarasal ng 

Daan ng Krus sa pangunguna ni Padre Ronald 

Rey Mangon kasama ang BEC San Gabriel at 

iba pang mga samahan. Nagtalaga rin ng mga 

samahan at mga kasapi nila na dadalo sa 

misa at Daan ng Krus sa pagsubaybay ng kura 

paroko, Reb. Padre Dario V. Cabral. 

Ikalawang Yugto: Misa, Pagdarasal at 

Pagninilay ng Daan ng Krus 

Patuloy pa rin ang misa at Daan ng Krus sa Fr. 

Giron Hall subalit mayroong kakaibang 

karanasan na inihanda si Reb. Padre Cabral 

kung paano ang bawat isa ay magninilay sa 

mga larawan at tagpo sa Daan ng Krus. 

Labing-apat na personalidad ang nagbahagi 

ng ayon sa kung anong estasyon o himpilan 

ang matapat at iuugnay nila ang kanilang 

mga sarili sa mga larawan na iyon at kung 

nakaantig ba sa kanila ang buhay ng bawat 

isa. Iba’t iba ang naging bahaginan, tahimik 

ang lahat at dinadama ang bawat salaysay ng 

mga nagbabahagi. Naging emosyonal ang 

mga tagpo at mayroon ding lumuha. Nadama 

ng lahat ang mga tagpo sa labing-apat na 

daan ng krus. Napakaganda at kakaibang 

karanasan ang namutawi sa lahat ng mga 

sumaksi. “Salamat, Fr. Dars…” ang wika nila. 

Ikatlong Yugto: Banta ng COVID-19; Lockdown 

Bilang tugon sa pagpapatupad ng lockdown 

dahil sa banta ng COVID-19, ipinagpatuloy 

ang pagdarasal ng Daan ng Krus sa 

pamamagitan ng live streaming. Sa mga 

panahong ito, limitado lamang ang 

nakadadalo sa mga misa at isinara ang mga 

misa-publiko upang maiwasan ang pagkalat 

ng sakit. Sa kabila nito, maigting na 

ipinagpatuloy ni Reb. Padre Cabral ang 

pagdarasal, panalangin at pagninilay sa Daan 

ng Krus tuwing ika-11 ng umaga na 

ipinalalabas sa social media pages ng 

simbahan sa Facebook at YouTube. Sa mga 

panahong ito, tanging sina Bro. Jaime West 

Bartlett at Bro. Bobby Adriano ang naging 

katuwang ng kura sa pagdarasal na 

sinamahan ng mga intensyon at oratio 
imperata kaugnay ng COVID-19. Sa 

pamamagitan ng internet, nakapagpatuloy pa 

rin ang mga tao sa pagdarasal ng Daan ng 

Krus sa kabila ng umiiral na lockdown. 

Natapos ang mga gawain noong Huwebes, 

ika-2 ng Abril isang araw bago simulan ang 

Biyernes Dolores at pabasa sa Parokya. 

Patuloy na tinatawagan ang lahat sa pakikiisa 

sa mga panalangin kaugnay ng nararanasang 

krisis sa buong mundo dulot ng COVID-19. Sa 

bahay man o sa simbahan, tayo ay tumawag 

sa Diyos upang malagpasan natin ito at para 

na rin sa mga kapatid nating labis na 

naapektuhan nito. Maraming salamat sa mga 

dumalo at nakiisa sa gawaing ito ng nagdaang 

Kuwaresma. Mag-ingat at maging alisto sa 

lahat ng oras. 
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BASIC 
ORIENTATION 

SEMINAR, 
MATAGUMPAY 

Isang Basic Orientation Seminar ang 

isinagawa sa Doña Estefaña Hall ng La 

Consolacion University—Barasoain Campus 

para sa mga organisasyon at samahan na 

bumubuo sa Parish Pastoral Council ng 

Parokya. 

Ang nasabing pagpupulong ay upang 

sariwain ang papel na ginagampanan at 

tungkulin na dapat isagawa ng bawat 

organisasyon sa Parokya. Kasama rin sa 

pagpupulong ang kaligiran ng isang parokya 

at ang gampanin nito sa isang lipunan na 

kanyang pinaglilingkuran. 

Ang pagpupulong ay dinaluhan ng mga 

kasapi ng iba’t ibang organisasyon at 

samahan sa Parokya. 

Ilan sa mga tinalakay sa pagpupulong ang 

Mission, Vision at Goals ng Parokya at mga 

samahan, gayundin ang organizational 

structure at mga basis sa pagkakatatag ng 

PPC at mga organisasyon nito. 

Ang nasabing pagpupulong ay isinagawa 

noong ika-2 ng Pebrero ng taong 

kasalukuyan mula ika-1 ng hapon hanggang 

ika-5 ng hapon. 

ABO: ANG TANDA NG MORTALIDAD NG TAO 
“Mula sa alabok, babalik sa alabok,” ito ang 

mga katagang karaniwang naririnig natin 

kapag pinag-uusapan ang Miyerkules ng Abo. 

Ang araw na ito na naghuhudyat sa 
pagsisimula ng Kwaresma ang nagpapaalala 

ng mortalidad ng tao na bunga ng kasalanan 

niya sa Diyos. 

Hindi ninais ng Diyos na ang tao ay mamatay 

ngunit dahil sa kasalanan na nagawa nina 

Adan at Eba ay nagdulot ito ng kamatayan 
para sa mga magiging anak, apo at mga 

susunod nilang salin-lahi. 

Tanging si Hesukristo lamang ang 

makapagliligtas sa tao mula sa kasalanan at 

sa kamatayan na dulot nito. 

Sa ginawang kaligtasan ni Hesus, ang tao ay 

naging marapat na tumanggap sa buhay na 

walang hanggan na ibinibigay ng Diyos Ama 

para sa lahat. Sa kamatayan ni Kristo, 

tinuldukan niya ang kasalanan mula kina 

Adan at Eba. Sa pamamagitan ng muli niyang 

pagkabuhay, ipinamalas Niya ang buhay na 
walang hanggan para sa mga 

sumasampalataya sa Kanya. 

Sa panulat ni: Bro. West Bartlett 



MGA BALITANG PAMPAROKYA 

Dahil sa malagim na sitwasyon na kinahaharap ng lipunan at ng buong daigdig 

dahil sa banta ng COVID-19, ang mga misa sa buong Diyosesis ng Malolos ay 

hindi muna tatanggap ng mga tao bagkus ay isasagawa ang mga ito sa live 

stream ng kani-kaniyang mga Parokya. Ang nasabing hakbang ay upang 

maiwasan ang pagdami ng mga taong nagkakasakit ng COVID-19. Matatandaan 

na bago pa lumaganap sa buong Luzon ang lockdown ay nauna nang isinailalim 

sa lockdown ang buong Metro Manila. 

DAHIL SA LOCKDOWN: MGA MISA SA 

BUONG DIYOSESIS, ONLINE MUNA 

Ilang araw bago nag-lockdown sa buong Luzon ay naghigpit na ang Simbahan ng 

Barasoain sa pagpapatupad ng social distancing sa mga misa nito. Naunang nilimitahan 

ang pagpasok ng mga tao na sinundan sa pagpapatupad ng mga agwat sa mga silya at 

nagkaroon na rin ng mga hiwalay na daan para sa mga lumalabas at pumapasok na mga 

nagsisimba. Ang nasabing mga paraan ay upang maiwasan na lumaganap ang sakit na 

COVID-19 sa loob mismo ng simbahan at alinsunod na rin sa mga umiiral na mga 

panuntunan sa social distancing. 

SOCIAL DISTANCING, IPINATUPAD SA MGA 

MISA SA PAROKYA NOONG MARSO 

Dahil hindi makalabas ang mga tao dulot ng mga umiiral na panuntunan sa lockdown, 

nag-ikot sa mga nasasakupang barangay ng Parokya ang mga kaparian. Sakay ng isang 

pick-up truck na may mga nakakabit na mga speaker, nagsimulang magpabasa habang 

umiikot ang convoy lulan si Reb. Padre Cabral sa mga barangay. Nilalayon ng gawain na 

ito na madama ng mga tao ang mga Mahal na Araw sa kabila ng mga umiiral na 

lockdown at upang hindi na sila mahikayat na lumabas pa ng kanilang mga tahanan. 

Ang nasabing pag-iikot ay isinagawa noong umaga ng Huwebes Santo. 

ROLLING PABASA, NAG-IKOT SA MGA 

BARANGAY NG PAROKYA 

Upang maiwasan ang paglabas ng mga tao at bilang pagsunod sa mga alituntunin na 

inilabas ng Diyosesis ng Malolos, marami sa mga gawain na para sana sa Mahal na Araw 

ang hindi naisagawa ng Parokya. Kabilang sa mga kanseladong gawain ay ang 

Kumpisalang Bayan at ang Senakulo na karaniwan nang gawain sa mga panahong ito. 

Ang mga nasabing gawain ay bilang pag-iingat na rin sa banta ng COVID-19. 

Isang programa ang sinimulang ipalabas ng Parokya sa mga social media 

channels nito sa Internet na pinamagatang, Daily Reflections with Fr. Dars. 

Layunin ng nasabing programa na magbigay inspirasyon sa mga 

mananampalataya sa kanilang mga pang-araw-araw na buhay lalo na sa 

panahon ng COVID-19. Ang nasabing programa ay kinatatampukan ni Reb. 

Padre Dario V. Cabral at pinalalabas tuwing ika-7 ng gabi sa website 

(www.barasoainchurch.org), Facebook at YouTube accounts ng Parokya. 

DAILY REFLECTIONS, NAGSIMULA 

NANG UMERE SA INTERNET 

ILANG GAWAIN SA MAHAL NA ARAW, 

KINANSELA DAHIL SA BANTA NG COVID-19 
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Sa panahon ng krisis 

na dulot ng COVID-

19, isang bagay ang 

karaniwang tanong 
ng mga tao. Ano ang 

magiging hakbang 

ng simbahan upang 

maibsan ang 

magiging epekto 

nito sa 

pananampalataya ng mga Kristiyano? 

Ang akala ng iba, hihinto na rin sa pagmimisa 

ang mga pari at isasara na ang pinto ng mga 

simbahan. Ngunit, ito nga ba ang 

magaganap? 

Ayon sa mga nakapanayam na mga 

naglilingkod sa simbahan, hindi naman 

talaga tuluyang humihinto sa pagmimisa ang  

mga pari, dahil ito ang ginagamit na paraan 

ng mga simbahan upang kumatok sa puso 

ng Panginoong Diyos lalo na sa panahon ng 

krisis upang maibsan na ito. Magmimisa pa 

rin sila, subalit hindi ito bubuksan sa publiko 
at hihikayatin na manatili sila sa kanilang 

mga tahanan. 

Sa simula ay nakaisip ng paraan ang mga 

simbahan na magsagawa ng mga home 
visitation ng mga lay ministers at umikot sa 
kanilang mga barangay ngunit nagiging 

suliranin din ito sa mga barangay lalo na sa 

mga malalaking lungsod o bayan. 

Nakadagdag din sa mga hamon ang 

pagpapalawig ng Enhanced Community 
Quarantine o ECQ kung saan kung dati ay 

limitado lamang ang paglabas ay sa 

pagkakataong ito mas lalong naghigpit sa 

pagpasok at paglabas ang mga lalawigan, 

bayan at mga lungsod upang mapigilan ang 

pagkalat ng virus sa kanilang mga 

pamayanan. 

Dahil dito, inatasan ng Diyosesis ng Malolos 

ang mga kaparian na maging malikhain sa 

pagpapahayag ng Salita ng Diyos lalo na 

kung may kakayahan sila. Sa mga parokyang 

walang kakayahan, inaanyayahan naman 

silang sumali sa online services ng iba pang 

parokya upang masaksihan din ng iba ang 

kanilang mga pagdiriwang. 

Sa kabila ng teknolohiya at mga paraan na 

ginagamit upang mapanatili ang koneksyon 

sa pagitan ng simbahan at mga 

mananampalataya, nangangailangan pa rin 

ng mga maglilingkod upang mapagana ang 
mga ito lalo pa’t nagpatupad ng tinatawag na 

skeletal force ang ibang institusyon, ahensya 

at kumpanya. 

Ang mga patuloy na naglilingkod sa 

simbahan sa mga panahong ito ay 
masasabing mga bayani ng ating 

pananampalataya sa kasalukuyang panahon. 

Hindi nila alintana ang peligro at ang 

panganib na kanilang kinahaharap sa kabila 

ng mga umiiral na lockdown. Patuloy nilang 

pinatatag ang kalooban ng iba at 

nagpapatatag ng pananampalataya sa 

panahong nais nang sumuko ng ilan sa atin 
dahil sa dusa at pighati na idinudulot ng sakit 

na ito. 

Marami sa kanila ang nalalagay sa alanganin 

sa kanilang paglabas sa mga tahanan nila, 

masiguro lamang na magpapatuloy na 
makarating sa mga tao ang mga pagdiriwang 

ng Banal na Eukaristiya sa mga panahong ito. 

Iniaalay nila ang kanilang oras, buhay at ang 

kaalaman sa pananampalataya. Sila ang mga 

taong naglilingkod upang maging posible ang 

pagdiriwang ng mga Banal na misa kahit 

walang tao na personal na makadadalo sa 

mga simbahan. Sa pamamagitan nila ay 
patuloy na nagiging inspirasyon ang ating 

mga simbahan na malalagpasan din natin 

ang pagsubok na ito. 

Maraming salamat sa inyo mga frontliners sa 

pananampalataya! 
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