
Nakigtot iti amin 
Iti tengnga iti pannangan 
Nga insagana, 
Kinuna ni Inang- 
Naka-isem, anian ti gagarna 
Nagdecision nga mangisuro, 
Kasla met lang idi. 
Nga inna manen tungpalen 
Ti propesyon nga 
dungdungoen- 
Dakkel nga sungsungbatan 
Mission iti Simbaan, 
Iti agbalin a katekista. 
Di met a napakigtotan 
Ni tatang ken dagiti annakda 
Gapu ta ni Inang 
Agnanayon nga adda 
Simbaan. 
Bilin ni Tatang 
“Di nakami laeng nga 
liplipatan, bay-bay-an”. 
Insungbat ni Inang, 
“Dungngo uray inton kaano 
man, 
Dakayo latta ti un-unaek, 
Nga innak pagserbian”. 
Immisem ti amin 
Iti sango ti pangrabii a 
naimbag 
Ket kalpasan ti pannangan, 
Ni inang met lang 
Nagnisnis, nagugas. 
Daytoy iti umuna 
Nga krus iti dalan 
Ti katekista-minagserbi, 
Sacrificio 
a napnoan kaipapanan. 

Sakbay a sumabak 
Iti karit ti katekesis, 
Ni inang ket dimmar-ay 
Iti dinomingo a 
panagsanay 
Maipanggep iti biblia, 
Ken adu a dokumento 
pang- katekismo 
Ti Catolico Cristiano 
Catolico a Filipino. 
Saan unay a nalaka 
Iti manen panagdengngeg 
Ti padi a ketekista 
Ken catechetical directors 
Gapu ta mas narigrigat 
Nga naurnos nga isuro 
Sursuro ti Simbaan. 
Kasla iti panagkararag 
Ni Hesus sadiay 
Getsemani, 
Narigat ti agsánay 
Tapno agpayso a 
masursuro 
Pudno a maiburay. 
Daytoy iti maikadua 
Nga krus iti dalan 
Ti katekista-minagserbi, 
Sacrificio a napnoan 
kaipapanan. 

Idi inawat a napnoan 
ragsak 
Ni Inang-mestra- 
Iti baro a katekista, 
Iti pagrebrebbengan na 
Iti publiko a pagadalan, 
Insaganaanna iti aldaw 
Sadiay pagadalan, napan 
Simmango iti principal 
Tapno schedule inna ala’n. 
Uppat laeng ti pagpilian: 
Iti big-bigat, 
Madama ti recess, 
Ken kalpasan pangaldaw, 
Wenno 
dandani larga iti malem. 
Kasla 
ken Hesus 
Ti sango ti Sanhedrin, 
Nagpakumbaba laeng 
unay 
Iti sangoanan dagiti 
agtuturay, 
Ni awan iti reklamo 
Tapno mission ket 
manayon, 
Uray ania nga oras, 
Ti katekismo 
illepas. Daytoy iti 
maikatlo Nga krus iti 
dalan 
Ti katekista-minagserbi, 
Sacrificio a napnoan 
kaipapanan. 

Idi damdamo na ti mapan, 
Anian ti ragsakna 
Iti inaldaw-aldaw 
Iti mission katekesis 
Kadagiti ub-ubbing nga ingget 
alikuteg. 
Ngem iti panaglabas panawen, 
Nakita ti katekista 
Sagibassit mapukawda 
Iti anus panagdengngegda 
Dagiti 
ub-ubbing a madagsenan 
Nalab- 
ayen ti matada 
Gapu iti biagda 
Anian rikutna 
Gapu sadiay balay, adu ti 
problema: 
Dagiti nagannak dida pay a 
Makimisa, 
Awan trabaho, 
Nagsína, di nagkasar. 
Kasla iti katekista 
Nabalangatan siitan a korona 
Síit nga simmalput ti puso, 
Gapu ta saan nga umdas, 
Panangáwat kadagiti 
sacramento. 
Pagilian a paggarawan 
Dagiti ubbing nga sursuroan 
Katekesis ket pundo a 
kasapulan. 
Daytoy iti maikapat 
Nga krus iti dalan 
Ti katekista-minagserbi, 
Sacrificio a napnoan 
kaipapanan. 

Kada aldaw adda krus 
Nga bagkaten ni katekista 
Nga agserbi iti Iglesia. 
Manipud iti balay, 
Obligasyon unaenna 
San to agap-apura a mapan 
agpakada 
Tapno insigida a papanan na 
Dagiti agur-uray nga ub-
ubbing 
Sadiay uneg ti eskwela. 
Makadanon met 
Uray agkurang pamasahe na, 
Agaramid pamuspusan 
Uray paggatang chalk 
Ken papel nga usaren 
Katekista agremedyo manen 
Uray manu ti gatadna, 
Uray pay kunaenda nga 
Kalokuan dayta, 
Ken awan kaipapananna. 
Uray pay narigat 
Sacrificio ken panagsagaba 
Panangawat iti krus 
Misyon nga agkatekista. 
Daytoy iti maikalima 
Nga krus iti dalan 
Ti katekista-minagserbi, 
Sacrificio a napnoan 
kaipapanan. 

Ti oras iti pagkasapulan 
Kadagiti trabahu-katekesis 
Adu iti Simon Cireneo- 
Nalinteg a tattao ida 
Managtulong kadagiti 
katekista. 
Manipud kadagiti Amma 
Ken dagiti pay kakaduada 
Adu aramiden-balay, 
Tapno libre pangitulod da 
Kenni Inang a katekista 
Iti aniaman nga adda 
gimong, 
Libre met a mapanda 
sukunen 
Nu malpas ti aniaman nga 
pag-gimong. 
Agingga’t agkakadua 
Kaddua a katekista 
Kumare ken gayyem, 
Mayat nga agpautang 
Uray nabayag a bayadan. 
Daytoy misteryo-a-misyon 
Nu apay di mapanawan 
Ti panag-katekista 
Ni Inang nga Maestra. 
Daytoy iti maikapito 
Nga krus iti dalan 
Ti katekista-minagserbi, 
Sacrificio a napnoan 
kaipapanan. 

Gapu iti ut-ot ken bannog 
Adda pay dagiti kanito, 
Nga ti katekista ket 
maitekleb 
Agsakit, mapukaw 
namnamana. 
Uyawenda pay. 
Dadaelen dagiti 
gagayyemna, 
Kunada nga aginkukuna, 
Parayag kuna pay dagiti 
dadduma. 
Biagna ket kalsiat 
Kadagiti isur-surona 
Nga maysa a napudno a 
katekista. 
Dagiti pagkapsutan ket 
pudno, 
Saan nga angaw, 
Ngem pasamak-biag 
pudno 
Iti pannaka-ibus ti pigsa 
Ingana’t isu amin na 
Panagtalek iti Dios isu ti 
pigsana! 
Daytoy iti maikanem 
Nga krus iti dalan 
Ti katekista-minagserbi, 
Sacrificio a napnoan 
kaipapanan. 
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Iti panag-katekista, 
Uray napnoan sacrificio 
Adda itedna a ragsak 
Gapu iti mission-
panagdaliasat. 
Adu dagiti sumabet 
Nga kanayon addaan 
saludsod, 
Isu pudno a sungbat 
Iti kanayon nga adda. 
Kaano iti buniag? 
Kaano iti kasar? 
Sinno kadi ti agpa-
confesar? 
Kaano kadi ti confirma? 
Sadino ti dalan ti libut? 
Apay ta awan ti Padi? 
Sadino ti ayan iti Padi? 
Adda kadi kasaren ni 
Father? 
Mabalin kadi ti agpabendita 
Uray agin-inana ni Father? 
Amin dagitoy ket masapul 
nga 
ammoen 
Ta masapul a sungbatan 
Ti katekista nga kanayon 
Iti Simbaan nga adda. 
Daytoy iti maikawalo 
Nga krus iti dalan 
Ti katekista-minagserbi, 
Sacrificio a napnoan 
kaipapanan. 
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Sidda-aw iti adda 
Itden ni Cristo a nailansa 
Iti aniaman nga gimong 
Dagiti missionero ida a 
katekista. 
Senial ti panagtandaan 
Iti nagan ti Ama, ken ti 
Anak 
Ken iti Espiritu Santo. 
Mangipalagip iti sacrificio 
nga 
Pangsubbot kadagiti 
basbasol 
Iti galut nga nangigawid 
Pinugsat ti panagayat, 
Binukel iti panag-dungngo 
Uray man nabtak dagiti ur-
urat 
Tapno iti dara ket 
agreklamo 
Agtëdted nga natalinaay, 
Awan iti pungtot, 
Amin ket panagayat 
Iti nailansa a Cristo 
Iti kabuklanna ket 
katekesis. 
Daytoy iti maika-
siam 
Nga krus iti dalan 
Ti katekista-
minagserbi, 
Sacrificio a 
napnoan 
kaipapanan. 

 
Siasino kadi kadatayo 
Iti saan nga mannanakaw? 
Kadagiti kanito 
Nga koma 
Ited iti Dios. 
Siasino kadi kadatayo 
Iti saan nga agtatakaw 
Kadagiti isem ken ragsak 
Dagiti ubbing a mawaw 
Kadagiti adal iti Simbaan? 
Siasino kadi kadatayo 
Iti saan a natakawan 
Ti gundaway nga kateketikal 
Iti kada isusuknal 
Sadiay kapilya ken katedral, 
Ti sermon ni Father 
Kenni Obispo pay, 
Iti simple nga isasabet 
Ti pada-a-Catolico, 
Ti prayer meetings 
Nga kanayun nga inna 
papanan, 
Kadagiti tiempo koma 
Marikna tayo ni Cristo 
Asideg, kasla kaabay laeng, 
tapno uray 
Pagbiit, maka-istorya. 
Maswerte ngarud ni Dimas 
Gapu ta inna naasetgan 
Nakasarita, ni Cristo 
Narigatan man, nagsao 
Iti kari nga awan inggana 
Gapu iti panagbabawi. 
Iti napnoan babawi a katekista 

Napudno iti mission. 
Daytoy iti maika-
sangapulo 
Nga krus iti dalan 
Ti katekista-
minagserbi, 
Sacrificio a napnoan 
kaipapanan. 

 

Iti panagbalin nga katekista 
Ket talek a naited 
Iggem-a-bilin 
Dakkel nga annungen 
Tapno manayon nga agbiag, 
Kada adal ti ebanghelyo 
Kada istorya ti biblia 
Kada tradisyon nga isuroda 
Kada istorya nga nasantoan 
Kasingin iti pangigiya 
Ni apostol nga Juan, 
Iti asideg kenni Hesus 
Isu a gayyemna. 
Bitbitna iti panagayat, 
Ni Maria nga Ina tayo 
Nga napnoan iti saem 
Iti pusona a nasugatan 
Ti panagrig-rigat ti Anak na 
Nakitana nga napnoan 
pasensia. 
Ken Maria nga naibilin 
Ni Hesus iti Simbaan 
Iti panawen a sumipnget 
Iti amin nga talged 
Iti buteng nga mapukaw 
Iti lubong nga sibibiag. 
Ti katekista ket maka-Maria 
Rosario kanayun nga iggem 
Iti naggulo nga komunidad 
Katekismo iti inna ikanta. 
Daytoy iti maika-sangapulo 
ket maysa 
Nga krus iti dalan 
Ti katekista-minagserbi, 
Sacrificio a napnoan 
kaipapanan. 

 
Mamin-adu a pinanpanunot 
Iti ipapatay ni Hesus 
Dagiti katekista nga 
agserbi. 
Iti inaldaw-aldaw a krus 
Nga inda iyabaga 
Para iti mission 
Maidanun sursuro ida 
Ni Cristo a sibibiag. 
Ngem iti pannakatay 
Ni Apo nga Hesu-Cristo, 
Adda met adal nga isurona- 
Nga adda pagtungpalan 
Kada maysa, adda tungpal 
na 
Nga adda 
pagpanpanunitanna 
Nga adda pagibusanna, 
Daytoy iti kararagtayo 
Kadagiti maudi a kanito, 
Nairut nga arakupen 
Iti naikari a gun-guna 
A nailangitan 
Gapu ta natungpalen 
Iti mission nalpasen 
Nga adda panagyaman! 
Daytoy iti maika-sangapulo 
ket dua 
Nga krus iti dalan 
Ti katekista-minagserbi, 
Sacrificio a napnoan 
kaipapanan. 

 
Iti biag katekista 
Kuna dagiti adu a tattao, 
Napnoan ti ragsak 
Nakaramut a ragsak 
Iti kaunggan 
Iti napudno nga agserbi 
Boses ti pammati 
Uni ti panangisakit 
Tono ket panagayat 
Kanta iti pammateg. 
Idi naitanem ni Hesus 
Inyarasaas na 
Kadagiti agserbi nga 
katekista, 
Iti inna panagulimek 
Ti apagdarikmat a 
panagridep 
Iti tallo nga aldaw iti sipnget- 
Agkanta iti pammadayaw 
Panagyaman, agpanunot 
Patibkeren ti nakem, ket 
mamati 
Nga ti aniaman a sagubanit 
Iti sipnget, adda iti naikari 
A biag ken lawag. 
Daytoy iti maika-sangapulo 
ket tallo 
Nga krus iti dalan 
Ti katekista-minagserbi, 
Sacrificio a napnoan 
kaipapanan. 

 

Iti pinili a mission ket 
Iti agkatekista 
Ngem iti agpayso – 
Napili da nga ingget rigatna 
Iti Dios a namarsua, 
Tapno adda kakaduana 
Nga mangtaripato 
Iti dungdungoen nga Iglesia. 
Biagem ti pammati 
Nga timmamnay a kanayon 
Adimo kad sardengan, 
mangipalagip 
Kadagiti rumbeng nga adal 
Maipanggep iti 
panagsagsagana 
Iti panagungar! 
Katekista nga isuda ti 
kinabaknang 
Ti Santa nga Ina nga 
Simbaan. 
Daytoy iti maika-sangapulo 
ket uppat 
Nga krus iti dalan 
Ti katekista-minagserbi, 
Sacrificio a napnoan 
kaipapanan. 
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