
Katekistang
Malikhain

Mga Turong-Gabay sa
Gawaing Katekesis

Mga May-akda

Clarence M. Batan
Patnugot

Mga Katuwang na Patnugot
Keith Aaron T. Joven
Joan Christi Trocio-Bagaipo
Renniel Jayson Jacinto Rosales
Leonardo O. Quimson, Jr.
Jonathan James O. Cañete

Kasama sina
Christine C. Balmaceda
Ser Allan G. Bodoraya

Tricia Mae V. Cruz
Arthur G. Octubre

Ma. Elena P. Octubre
Abigail Mait im-Padilla
Maria Corazon C. Sanin

Mc Kyle F. Vilaz



Kuwento ng Disenyo ng Pabalat at Layout

Ang konsepto ng pabalat ng libro ay mula sa imahinasyon
nina Clarence M. Batan at Vincent Reuben E. Valientes
na binigyang-búhay ng malikhaing linyang-sining ni
Gracelle C. Tungbaban. Mababanaag na ang pabalat
ay pinagsamang kulay puti at itim na ang puti ay
kinakatawan ng liwanag ng kaalaman samantalang
ang itim ay sinasagisag ng katahimikan ng pagninilay.
Sa pabalat na ito ay may isang larawang-guhit na belen
na may mga aninag ng anghel, tatlong haring mago, at
ang Banal na Pamilya. Sa pagitan nila, may isang kamay na
nakaturo’t waring inaabot ang talà ng Pasko. Kinakatawan
nito ang “sinagtalà” sa bawat isang katekistang nais
maging katekistang malikhain na magbibigay-lakas
sa tumatamlay na pananampalataya at magpapainit
sa ministeryong kateketikal sa buong bansa.
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Paghahandog
Para sa mga Katekistang Malikhain
na ang liwanag ng paglilingkod ay

sinagtalà ng maraming naghahangad
matuto at maisabúhay ang mga
turo’t aral ng Simbahang mahal.
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IXPANIMULANG MENSAHE

Panimulang Mensahe
Pagbati sa Ngalan ni Hesus, ang ating Dakilang Guro!

Nais kong ipaabot ang aking taos-pusong
pasasalamat at pagbati sa lahat ng bumubuo ng
National Catechetical Study (NCS) 2021: Pastoral Action
Research and Intervention (PARI) Project Research Team at
ng Unibersidad ng Santo Tomas (UST) Research Center for
Social Sciences and Education (RCSSED) sa pangunguna
ni Propesor Clarence M. Batan, PhD at ng Catholic Bishops’
Conference of the Philippines - Episcopal Commission on
Catechesis and Catholic Education (CBCP-ECCCE), sa
pamumuno ng Lubhang Kagalang-galang Roberto C.
Mallari, D.D., Obispo ng Diyosesis ng San Jose de Nueva
Ecija, at ng kaniyang kalihim, si Reb. Padre Ernesto B. de
Leon. Silang lahat ay nagpunyagi nang husto upang
mabuo ang napakagandang handog na ito ng Simbahan
para sa mga minamahal nating mga katekista.

Sa isang liham apostolika na inilabas ng ating
Santo Papa Francisco noong Mayo 2021, kaniyang
inihayag ang napakahalagang misyon ng mga
katekista sa Simbahan noon pa man at magpahanggang
ngayon. Giit ng Santo Papa na napakalaki ng kanilang
ambag sa pagpapalaganap ng Salita ng Diyos at ng
pananampalataya. Sinabi niya, “Malugod na kinikilala ng
Simbahan ang mga katekista sa kanilang buong-pusong
paglilingkod bilang tanda ng kanilang pagmamahal at
pagbibigay ng sarili para sa misyon ng ebanghelisasyon
sa Simbahan… at sa tulong nila (mga katekista) kaya
patuloy at sinisikap ng Simbahan na gumawa ng mga
paraan upang matulungan sila na maipahayag ang
pananampalataya sa lahat ng nilalang at manatili ang
lahat na tapat sa Salita ng Diyos at sa Mabuting
Balita” (Antiquum Ministerium, #2).

Catholic Bishops’ Conference of the Philippines



Kaya sa pagdiriwang natin ng ika-500 taon ng
Pagdating ng Pananampalatayang Kristiyano sa ating
bansa, ang aklat na ito na pinamagatang Katekistang
Malikhain - Mga Turong-Gabay sa Gawaing Katekesis
ay isa sa mga handog natin upang lalong maipahayag
sa paraang mainam at napapanahon ang ating
pananampalatayang tinanggap noon pa man
at magpahanggang ngayon.

Makatutulong ang aklat na ito upang magabayan
ang ating mga katekista upang patuloy nilang maituro
ang pagmamahal ni Hesukristo sa pamamagitan ng
iba’t ibang mga malikhaing pedagohiya, bukod pa sa
mga nakasanayang “lecture method” at “pagkukwento
ng karanasan”. Itinatampok din sa aklat na ito ang mga
katekistang nagbahagi ng kanilang mga karanasan kung
papaano magagamit ang iba’t ibang mga pedagohiya sa
pagtuturo ng katekesis. Nagpapatotoo ang mga ito na sa
gitna ng lahat ng ating mga biyayang natatanggap, tayo ay
may mahalagang misyon na magbigay at magbahagi, na
tayo’y “biniyayaan upang maging biyaya” (Mateo 10:8).

Hangad ko at dalangin na maging malawak at malaki
ang maibunga ng proyektong ito upang mas maipahayag
ang pag-ibig ng Diyos at lubos na maalalayan ang ating
mga Katekistang Malikhain.

Mabúhay ang mga katekista at pagpalain nawa
kayong lagi ng Poong Maykapal!

Kaisa ninyo kay Kristo,

X KATEKISTANG MALIKHAIN

✞Obispo Pablo Virgilio S. David, D.D.
Diyosesis ng Kalookan
Pangulo, CBCP (2021-2023)
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Sayaw
Kabanata 9

Maria Corazon C. Sanin

Inilalarawan ko ang aking sarili
na may pusòng-katekista. Bago
ako naging gurong-katekista, isa
akong youth volunteer worker sa
isang Catholic community at dito
ako nagkaroon ng malaking
karanasan sa pagsisilbi sa
Simbahan. Kami ay malayang
nagbigay at naglingkod para
makipagtulungan sa mga Campus
Ministry ng iba’t ibang unibersidad sa
Pilipinas. Kami ay nagbahagi tungkol sa
Mabuting Balita ni Hesus at sa kahalagahan
ng relasyon sa ating Panginoon sa pamamagitan ng
pagdarasal. Kami ay nagsagawa ng mga seminar,
recollection, retreat, leadership training at prayer meeting.
May mga outreach program din kami sa pamumuno ng
aming komunidad na nagsilbi sa kabataan sa iba't ibang
sektor.

Sa aking karanasan ay natutuhan kong gumamit ng
iba’t ibang pamamaraan para maibahagi ang mensahe ni
Kristo sa kabataan. Isa na rito ang pedagohiya ng sayaw.
Bilang youth worker, nakita namin ang hilig ng kabataan
sa musika at sayaw. Ginagamit namin ang musika para
mahikayat ang kabataan na lumahok at makinig tungkol

Sayaw: Galak at Indak ng Papuri
Kuwentong Katekista
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kay Kristo. At para lalong maging maganda at
kasiya-siya ang gawain, sinasabayan namin ng
pagsasayaw ang musika.

Ang paggamit ng musika at sayaw ay hindi lamang
para kumuha ng pansin at interes ng kabataan. Ito ay
isang mabuting pagkakataon din upang maipahayag ang
mensahe ni Kristo sa kantang ginamit. Sa saliw ng musika,
ang sayaw ay puwedeng maging pagpapahayag ng
pagdarasal, pagsamba, at pananampalataya.

Napatunayan kong ang sayaw ay isang epektibong
pedagohiya lalo na sa kabataan mula noon hanggang
ngayon. Lahat tayo ay mahilig sa musika at napapasayaw,
at napapaindak. Isa itong mabisang pamamaraan na
makakapukaw ng interes ng kabataan. Sa galaw at
indak ay puwede nating maipahayag ang mensahe
ni Kristo.

Katekesis at Pagsasayaw
Kuwentong Pedagohiya

Ang pagsasayaw ay isa sa mga pangunahing paraan
ng pagpapahayag ng mga tao ng kanilang damdámin sa
pamamagitan ng kanilang katawan. Ang iba't ibang kultura
ay gumamit ng sayaw upang ipahayag ang kanilang
pananampalataya at pagsamba. Gumagamit ang mga tao
ng mga sayaw para sa personal na pagpapahayag ng
pagninilay sa paraang liturhikal. Ang pedagohiyang ito ay
makatutulong sa katekesis sapagkat hindi lamang sa
pananalita maaaring magpahayag kundi maari ring
sa paggalaw tulad ng pagsasayaw.

Malikhaing magagamit ang paggalaw ng
katawan upang maiparating ang mensahe
ng Ebanghelyo (magturo at
magpahayag). Maaari din
itong maging



• Ang mga Israelita: sa sinagoga ang kanilang
panalangin ay sinamahan ng isang tuloy-tuloy
na paggalaw upang gunitain ang utos mula sa
tradisyon: "Kapag nananalangin ka, gawin mo ito
nang buong puso mo, at ng lahat ng iyong buto."

• Sa Exodo 15: 20-21, nang tumawid ang mga
Israelita sa Dagat na Pula, si Miriam na isang
babaeng propeta at kapatid ni Moises na
namumuno sa mga Israelita ay tinipon ang
kababaihan upang gumanap ng isang kanta
at sayaw sa pagsamba pagkatapos nilang
tumawid sa Dagat na Pula.

• Sa 2 Samuel 6, nang ibalik ni Haring David ang
Kaban ng Tipan, sumayaw ang mga Israelita
habang ipinagdiriwang nila ang dakilang mga
gawa ng Diyos.

• Maymga nabanggit sa Awit 149 at 150 na
nagtuturo sa atin na sumayaw ng papuri sa Diyos.
Ang sayaw ay pangkaraniwan sa pagsamba sa
mga Hudyo at Kristiyano.

malayang ekspresyon ng pananampalataya, papuri at
panalangin. Ang pedagohiya ng pagsayaw ay isang
magandang pagkakataon para sa Simbahan na maabót
ang mga tao lalo na ang kabataang mahilig sa musika. Ang
pagsayaw ay sumasalamin din sa mga pagpapahalagang
panrelihiyon at isang malinaw na pagpapakita ng
pananampalataya.

Sa Lumang Tipan, makikita natin ang iba't ibang
halimbawa ng ganitong uri ng pagdarasal na may
kasamang paggalaw ng katawan o pagsasayaw.

89SAYAW



90 KATEKISTANG MALIKHAIN

Isang pangunahing layunin ng katekesis at edukasyon
sa relihiyon ay upang "maihatid ang nilalaman o paksang
nauugnay sa búhay ng mga mag-aaral" (Maningas, 2003
p. 75). Ayon kay Arsobispo Leonardo Z. Legaspi, OP
(2007), "sa maraming taon na, nagkaroon ng malawak
na pagkakasundo na ang isang karanasan at kontekstong
kateketikal ay dapat maging isang ganap na priyoridad sa
ngayon” (p.70).

Sa henerasyong ito, ang kabataan ay nagpapahayag
ng kanilang sarili sa mga sayaw gamit ang social media
tulad ng Tiktok o YouTube Vlogs. Sa pamamagitan ng
pedagohiyang ito, maihahatid ang nilalaman ng katekesis
habang pinupukaw ang kanilang interes at iniuugnay ito sa
kanilang búhay.

Ang pagsayaw ay maaaring maging isang paraan ng
katekesis na makatutulong na gawing kapana-panabik at
kasiya-siya ang pagpapahayag ng Ebanghelyo. Maaari
itong gamitin sa maraming bagay sa katekesis gaya ng
mga sumusunod:

• para makapukaw ng pansin sa isang pagtitipon at
magtakda ng mood o disposisyon sa simula o sa
panghuling bahagi bilang tugon at mahikayat
ang kabataan na sumunod kay Kristo;

• ekspresyon ng pagdarasal at pagsamba;

• maaari din itong maging pambungad bago
ipahayag ang mensahe ng katekesis o leksiyon;

• pagpapakita ng interpretasyon (interpretative
presentation) ng mensahe ng Ebanghelyo sa
malikhaing pamamaraan.



Mga Halimbawa:

• Action song animator (bilang isang dasal o
gamitin ang mga galaw para ipakita ang
mensahe)

• Tambourine dance (papuri at pagsamba)

• Modern dance (sa simula o dulo ng pagtitipon
bilang panghihikayat na tumugon)

• Interpretative o theatrical dance (malikhaing
galaw para iparating ang Ebanghelyo)

Ngunit mayroon tayong dapat isaalang-alang ukol sa
paggamit ng sayaw. Ito rin ay dapat iangkop sa pagtitipon
o selebrasyon (Catholic Answers, 2021).

• Sa Liturhiya, ang pagsayaw ay karaniwang hindi
pinapayagan dahil maaaring ma-desacralize o
mawalan ng paggalang sa mga banal na
pagtitipon at gawain.

• Kung papayagan, sundin ang nararapat na parte
o tagpo kung saan puwedeng ilagay at gawin
ang sayaw (sa pambungad na awit, bago ang
hulíng pagbabasbas o sa resesyonal). Ngunit
minsan, ito ay pinapayagan depende sa “kultura”
tulad sa Africa o sa Pacific Islands.

• Ang galaw at indak ay payak at naaangkop.

• Ang kasuotan ay naaangkop din sa pagsasayaw
at may kahinhinan.
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Ang Sayaw at Indak ni
Santa Teresa ng Avila
Kuwentong Kabanalan

Ipinanganak si Santa Teresa ng Avila
sa España at siya’y nakilála at naging isa
sa mga pinakadakilang mistiko sa ating
panahon. Siya ay isang “Pantas ng
Simbahan” (Doctor of the Church) at
tagapagtaguyod ng maraming bagay (“Sta
Teresa of Avila”, 2021). Ngunit sa puntong
ito, tinitingnan natin siya bilang Patron
ng Sayaw. Si Teresa ay isang madreng
Carmelita at bilang pinunò ng kumbento,
ginawa niya ang kaniyang makakaya upang
ibuhos ang kaniyang kagalakan sa kalooban
at maibahagi ito sa kaniyang mga kapatid na madre.

Sumasayaw siya at kumakanta! Madalas din siyang
tumutugtog ng tambourine. Minsan, kapag ang kaniyang
kagalakan ay likás na umaapaw, siya ay tumutuntong sa
ibabaw ng mesa sa kumbento at sumasayaw habang
naglalaro ng castanets. Sumasayaw rin sa kaniyang paligid
ang masasaya niyang kapuwa-madre.

Naniniwala si Teresa na ang seryoso o masungit
na mukha ng mga relihiyoso ay katawa-tawa at ang
nais niyang makita ng lahat ay ang sayá at kaligayahang
dama mula sa kaniyang malapít na ugnayan at relasyon
sa Diyos. Gusto ipakita ni Santa Teresa ng Avila ang
kagalakan ng kaniyang kaligtasan sa pamamagitan
ng sayaw na expresiyon ng pagmamahal kay Hesus.
Naniniwala siyang dapat at kaya rin itong gawin ng lahat.

Ang araw ng kapistahan ni Santa Teresa ng Avila ay
tuwing Oktubre 15.



Sa ipinakita niyang disposisyon, nawa ay
matuto tayong maging tulad ni Santa Teresa ng Avila
sa pagpapahayag ng Salita ng Diyos sa ating panalangin at
búhay-pananampalataya. Ito ay sa pamamagitan ng
pagsasabúhay ng mga birtud ng pag-ibig, pag-asa
at katatagan (virtues of charity, hope and fortitude) at sa
paghingi sa mga biyaya ng Espiritu Santo na maging banal
(piety), may kagalakan (joy), at may katapatan (faithfulness).

Isang halimbawa ay ipakita ang pag-unawa at
mataimtim na pagdarasal ng “Ama Namin” o “The Lord's
Prayer” at ipahayag ito sa pamamagitan ng paglikha at
pagganap ng isang sayaw.

Magsimula sa pagninilay sa Banal na Kasulatan mula
sa Ebanghelyo ni San Mateo 6: 9-13 at San Lucas 11:1-4.

Sagutin ang katanungang ito:

Paggamit ng Sayaw sa Panalangin
Malikhaing Katekesis

1. Kapag naisip mong magdasal,
ano ang nasa isip mo?

□ Ang panalangin ay pakikipag-usap at
pakikinig sa Diyos. Sa panalangin,
nakikipag-usap ang Diyos sa atin.

2. Ano ang panalangin ng Panginoong Hesus?

□ Itinuro sa atin ni Hesus kung paano
manalangin sa Ama gamit ang
panalanging itinuro Niya sa mga
alagad.
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Workshop ng Sayaw at Pagninilay (20 minuto):

1. Umupo sa isang komportableng posisyon sa
sahig at ipikit ang iyong mga mata at pakinggan
ang Ama Namin o The Lord's Prayer sa saliw ng
awit. (limang minuto)

2. Pagnilayan ang panalanging na itinuro sa atin
ni Hesus at kung paanong ang Panginoon ay
nangungusap sa iyo. (limang minuto)

3. Tumayo at simulang gumawa ng maliit na
paggalaw ng katawan habang mataimtim na
nakikinig sa awit. Damhin kung ano ang
kahulugan nito sa iyo.

4. Pahintulutan ang iyong sarili na bigyang-
kahulugan ang kanta. Gumawa ng mga paggalaw
habang nasa mataimtim na disposisyon na may
panalangin. Hayaang gabayan ka ng Banal na
Espiritu sa paglikha ng isang sayaw o paggalaw
bilang pagpapahayag ng panalangin at

pagsamba.

□ Ang panalangin ay nagpapatibay sa
ating ugnayan sa Diyos. Ito ang
nagpapalalim ng ating pananalig
sa Kaniya.

3. Bakit kailangan nating makipag-usap sa Diyos?

Naririnig ng Diyos ang ating mga panalangin at maaari
tayong manalangin sa Kaniya anomang oras at tungkol sa
anomang bagay. Maaari nating ipahayag ito sa mga salita
at sa mga pagkilos at paggalaw din sa isang naaangkop na
pamamaraan.



1. Ano ang pakiramdam mo habang sumasayaw
ka?

2. Saan mo maiuugnay ang nararamdaman mo sa
iyong mga paggalaw?

3. Naranasan mo ba na ang iyong sayaw ay
maaaring pagpapahayag ng iyong
pananampalataya, o panalangin at
pagsamba sa Diyos?

4. Ibahagi ang iyong karanasan sa pangkat.

Bilang pagtatapos, pag-usapan ang pagdarasal at
ibahagi ang katekesis tungkol sa panalangin.

95SAYAW
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Makapangyarihang Panginoon ng

Sayaw at indak ng búhay,

Biyayaan Mo po kami ng

Kagalakan sa bawat paggalaw,

Kasiyahan sa bawat pagkilos,

Kasiglahan sa pag-ikot, at

Kapayapaan sa pagbabahagi ng

Iyong Mabuting Balita sa mga

Mananampalatayang bahagi ng

Aming gawaing katekesis.

Patnubayan Mo po kami

Sa tulong ni Santa Teresa ng Avila,

Na ang búhay ay sayaw at indak ng

Mapagmahal na kabanalan.

Amen.

- Clarence M. Batan, NCS 2021: PARI Project

Panalanging Kateketikal
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Sa halos anim na taong nagdaan na aking pamumuno
sa CBCP-ECCCE, nakasama ko kayo, ang maraming
katekistang-lingkod sa bawat sulok ng ating Simbahang
Katolika sa Pilipinas. Personal kong nasaksihan ang hindi
matatawarang pagpapahalaga at pagmamahal ninyo sa
kateketikal na misyong maging mabuti at epektibong
tagapagturo ng ating pananampalataya.

Ayon nga sa ating National Catechetical Study
(NCS) 2016 - 2021, ang mga katekista ay maituturing na
"natatagong kayamanan ng ating Simbahan". Ang inyong
yamang-taglay ay hindi materyal kundi ang disposisyong
maglingkod na walang inaasahang anomang kapalit. Ito
ang masasabi kong simula ng pagtahak sa daan ng
kabanalan.

Kaya't bilang pasasalamat at pagkilala sa inyong mga
sakripisyo't pagmamahal sa ating Simbahan, ito ang isang
modyul na binuo para sa inyo - ang aming mga mahal na
katekista. Ito ay batay sa pananaliksik ng NCS at isinulat ng
mga kapuwa guro't katekista mula sa iba't ibang
institusyon.

Espesyal ang modyul na ito dahil
tungkol ito sa pagkilala ng inyong
talento't kasanayan bilang mga
Katekistang Malikhaing bukas
sa paggamit ng samo't saring
pedagohiya upang ang katekesis
ay maging makabuluhan,
malalim, at mapaghuhugutan
ng inspirasyon ng kabanalan.

Pangwakas na Mensahe

Catholic Bishops’ Conference of the Philippines -
Episcopal Commission on Catechesis and Catholic Education
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✞Obispo Roberto C. Mallari, D.D.
Diyosesis ng San Jose de Nueva Ecija
Tagapamuno, CBCP-ECCCE (2016-2021)

Naalala ko tuloy si Padre Thomas Green, isang paring
Heswita. Para sa kaniya, simple lang daw ang maging
santo; kailangan lang daw ay makinig tayo sa kalooban ng
Diyos. Ayon sa kaniya, kapag ipinahiwatig ng Diyos ang
kaniyang Banal na Kalooban, kailangan natin itong gawin
nang buong puso, lakas, at kaluluwa. Sa madaling salita,
isabúhay ang kalooban ng Panginoon.

Naniniwala akong kinakatawan ng modyul na ito ang
panibagong inspirasyong sa pagpapalawig ng gawaing
katekesis ng ating Simbahan tungo sa kabanalan. Kasama
kaming inyong mga obispo, kaparian at mga relihiyoso,
tayong lahat, sa pamamagitan ng librong ito, ay may
panibagong dahilan upang maging mabuti at epektibong
mga katekista para sa ating Simbahang nagdiriwang ng
ikalimang daang taon ng Kristiyanismo sa ating bansa.

Taimtim kong dalangin na magsilbing liwanag ang
bawat isang pedagohiya na isinalarawan sa librong ito.
Nawa'y mas maging makahulugan ang lahat ng gawaing
katekesis na mag-iiwan ng kislap sa mga mata ng bawat
Katolikong maglalakbay patungo sa daan ng kabanalan.

Halikayo at sabay-sabay natin ibahagi ang
kabanalang-bunga ng Katekistang Malikhain!
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Tungkol sa Mga May-akda at Mga
Taga-disenyo ng Libro

Si Clarence M. Batan ay isang sosyologo sa larangan
ng kabataan, edukasyon, trabaho, at Katolisismo partikular
sa larangan ng ministeryong kateketikal. Naging Research
Director siya ng Research Cluster for Culture, Education,
and Social Issues (RCCESI) (2015-2016). Kasalukuyan
siyang Propesor sa Sosyolohiya at Tagapag-ugnay ng
Departamento ng Sosyolohiya ng Pakuldad ng mga Sining
at Panitik Unibersidad ng Santo Tomas (UST). Pinamunuan
ang National Catechetical Study (NCS) 2016-2018 at
nagsilbing Lider-Mananaliksik ng National Catechetical
Study (NCS) 2021: Pastoral Action Research and Intervention
(PARI) Project. Isa siyang tagahanga ng mga katekistang
Pilipino ng Simbahang Katolika.

Si Keith Aaron T. Joven ay Katuwang sa Pananaliksik at
Dokumentasyon ng National Catechetical Study (NCS)
2021: Pastoral Action Research and Intervention (PARI)
Project. Siya ay nakapagtapos ng BA Sociology sa
Unibersidad ng Santo Tomas (UST). Siya ay naglilingkod
bilang instrumentalist sa Our Lady of Grace Parish,
Mabalacat City, Pampanga.

Si Joan Christi Trocio-Bagaipo ay isang katekistang
nagtapos sa Mother Francisca Catechetical and Missionary
Formation Institute sa Siena College Inc. Quezon City. Sa
kasalukuyan, siya ay nagtuturo sa Insitute of Religion at
Reseach Associate ng Center for Theology, Religious Studies
and Ethics ng Unibersidad ng Santo Tomas (UST). Siya rin ay
naging Fellow ng Komisyon sa Wikang Filipino sa larangan
ng pagsasalin. Maliban sa pagtuturo at pananaliksik, aktibo
rin siya sa iba’t ibang propesyonal at sibikong gawain.

Mga Katuwang na Patnugot

Mga May-akda
Patnugot
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Si Renniel Jayson Jacinto Rosales ay isang guro ng
Teolohiya, Pilosopiya, at pananaliksik sa Senior High
School ng Sta. Teresa College, Bauan, Batangas at
isang Certified Family Educator na iginawad ng CBCP-
Episcopal Commission on Family and Life (ECFL). Siya ay
nagtapos ng kaniyang Master of Arts in Applied Theology
at kasalukuyang nag-aaral ng PhD in Applied Theology sa
De La Salle University (DLSU) Manila kasabay ng Advanced
Certificate in Adult Faith Formation sa Fordham University,
New York. Siya ay isang lingkod-pastoral sa San Isidro
Labrador Parish, Cuenca, Batangas kung saan ay
pinangungunahan niya ang Parish Social Communications
at Parish Ministry on Social Services. Ang kaniyang mga
interes sa pag-aaral at pananaliksik ay umiikot sa
espirituwalidad, religious education, Catholic Social
Teachings, at faith formation.

Si Leonardo O. Quimson, Jr. ay isang guro at katekista
mula sa Senior High School (SHS) ng Unibersidad ng Santo
Tomas (UST) at Arkidiyosesis ng Maynila. Siya ay nagtapos
ng Bachelor of Secondary Education Major in Religious
Education sa UST noong Marso 2010 at ng Master of
Education Major in Religious and Values Education sa De
La Salle University (DLSU) noong 2021. Siya ay nagturo
rin sa Paco Catholic Schoolmula 2010 hanggang 2018
at naging Tagapag-ugnay sa Edukasyon sa Pagpapakatao
at Christian Living Education. Siya rin ay naglilingkod bilang
volunteer catechist at lay minister sa Our Lady of
Peñafrancia de Manila Parish, Paco, Manila.

Si Jonathan James O. Cañete ay isang lisensiyadong guro
ng Senior High School (SHS) at isang katekista mula sa
La Salle College ng Antipolo. Siya ay nakapagtapos ng
Master of Arts in Applied Theology at sa kasalukuyan ay
kumukuha ng kaniyang PhD in Applied Theology sa De
La Salle University (DLSU) Manila. Ang kaniyang interes
ay nasa larangan ng katekesis at religious education,
empirical Theology, Theology of disability, youth
studies, digital Theology, at sosyolohiya ng relihiyon.
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Si Christine C. Balmaceda ay nakapagtapos ng Bachelor of
Secondary Education Major in Values Education. Siya ay
lisensiyadong guro na nagtuturo sa St. Bridget College-
Batangas. Sa kasalukuyan, siya ay patuloy na nag-aaral at
kumukuha ng programang Master of Education Major in
Religious and Values Education sa De La Salle University (DLSU)
Manila. Siya rin ay aktibong katekista at lektor sa Sta. Rita de
Cascia Parish na naglalaan ng kaniyang oras sa pagbibigay ng
pre-jordan at pre-confirmation seminar tuwing araw ng Linggo.

Si Ser Allan G. Bodoraya ay isang Katuwang na Propesor ng
Institute of Religion ng Unibersidad ng Santo Tomas (UST). Siya
ay nagtapos ng AB Classical Philosophy sa San Carlos Seminary.
Nagtapos siya ng kaniyang Master of Arts in Applied Theology
sa De La Salle University (DLSU) Manila. Bilang volunteer at
sign language interpreter ng Archdiocese of Manila Ministry for
Persons with Disabilities, ang kaniyang pag-aaral ay nakatuon
sa pagpapalalim ng Katolikong pagninilay sa paksang Disability
Theology.

Si Tricia Mae V. Cruz ay isang katekista at guro mula sa Senior
High School (SHS) ng Unibersidad ng Santo Tomas (UST). Siya rin
ay isa sa mga tumatayong tagapayo ng Young Ones for Unity –
UST SHS. Mula sa parehong Unibersidad, siya ay nakatapos ng
Bachelor of Secondary Education Major in Religious Education
noong 2015 at ng Master of Arts Major in Theology noong 2020.
Mula taóng 2015 hanggang 2017 ay nagturo siya sa St. Theresa’s
College, Quezon City ng Christian Living Education sa una at
ikalawang baitang.

Kasama sina
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Si Arthur G. Octubre ay isang katekistang nagtapos ng Bachelor
of Secondary Education Major in Religious Education, Minor in
English Literature sa Mother Francisca Catechetical and
Missionary Formation Center sa Siena College Inc. Quezon City.
Naglingkod siya bilang isang lay missionary-catechist sa mga
katutubong Aeta sa Porac, Pampanga sa gabay ng
Congregation of Dominican Sisters of St. Catherine of Siena at
naging katekista ng Diyosesis ng Novaliches. Sa kasalukuyan,
siya ay guro ng Religious Education at Values Education, at isang
Institutional Campus Minister sa Siena College of San Jose, Inc. sa
loob ng 21 taon.

SiMaria Elena P. Octubre, mula pagkabata, ay sumasama na sa
mga gawaing kateketikal ng mga Franciscan Immaculatine
Sisters hanggang maging propesyonal na katekista ng
Arkidiyosesis ng Maynila at guro ng relihiyon. Sa kasalukuyan,
siya ay guro ng Christian Living and Values Education (CLVE) sa
Senior High School (SHS) sa Siena College of San Jose, Inc..
Nakapagtapos siya ng Master of Arts in Education Major in
Teaching the Early Grades noong 2018 at kasalukuyan ay
kinokompleto ang kaniyang PhD in Educational Management
sa University of Caloocan City.

Si Abigael Maitim-Padilla ay isang religious educator sa De La
Salle University (DLSU) Laguna Campus. Siya ay nagtapos ng
kolehiyo sa Don Bosco Canlubang ng Secondary Education
Major in Religious Education at nag-aaral ng Master of Education
Major in Religious and Values Education sa De La Salle University
(DLSU) Manila. Siya ay matagal na naging katekista sa Mary Help
of Christians Parish, Calamba, Laguna. Ang kaniyang interes ay
nasa larangan ng katekesis, religious education, at spirituality.

SiMaria Corazon C. Sanin ay isang katekista at guro mula sa
Senior High School (SHS) ng Unibersidad ng Santo Tomas (UST)
mula pa noong 2018. Naging bahagi ng Institute of Religion, UST
at nagturo ng Religious Education at Christian Living sa kolehiyo
at Junior High School (JHS) sa St. Paul University of Quezon City.
Nagtapos siya ng Master in Pastoral (Ministry) Theology sa San
Carlos Seminary Graduate School of Theology, Guadalupe,
Makati City noong 2004.
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SiMc Kyle F. Vilaz ay isang Katuwang na Propesor at katekista
sa De La Salle (DLSU) Araneta University. Siya ay nakapagtapos
ng Master of Arts in Religious Education sa Siena College Inc.
Quezon City noong 2019. Kasabay ng kaniyang pag-aaral ng
Advanced Certificate in Adult Faith Formation sa Fordham
University, New York, siya rin ay kumukuha ng PhD in Religious
and Values Education sa De La Salle University (DLSU) Manila.
Ang mga interes niya ay sa larangan ng youth studies, Jewish
roots, catechetical methods, at religious education studies.

Si Gracelle C. Tungbaban ay tagapaglikha ng koleksiyon ng
linyang-sining at isa sa nagdisenyo ng layout ng librong ito.
Siya ay mag-aaral ng Bachelor of Arts in Sociology sa
Unibersidad ng Santo Tomas (UST) at katuwang sa multimedia
ng NCS 2021: PARI Project. Ang kaniyang kasalukuyang interes
sa pananaliksik ay sosyolohiya ng kabataan at kalusugang
panlipunan.

Si Vincent Reuben E. Valientes ay tagapamuno ng mga
sosyologong mag-aaral na katuwang sa multimedia ng
NCS 2021: PARI Project. Isa sa nagdisenyo ng pabalat at layout
ng librong ito. Kasalukuyang mag-aaral ng Bachelor of Arts in
Sociology ng Unibersidad ng Santo Tomas (UST) na kung saan
ang kaniyang interes sa pananaliksik ay sosyolohiya ng
kabataan, Katolisismo, sports, at metodong biswal (visual
sociology).

Si Jayson U. Dela Cruz ay ang nagdisenyo ng Mga Larawang
Retablo ng mga Katekistang Banal. Sa kasalukuyan, siya ay
isang mag-aaral ng BA Sociology Program ng Unibersidad ng
Santo Tomas (UST) at katuwang sa multimedia ng NCS 2021:
PARI Project. Siya ay Tagapag-ugnay ng Ministeryo ng mga
Lingkod-Altar sa Parokya ni San Hudas Tadeo sa Diyosesis ng
Pasig. Ang kaniyang interes sa pananaliksik ay sosyolohiya ng
relihiyon, Katolisismo, at mga isyung pastoral.

Mga Taga-disenyo ng Libro
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Espesyal ang modyul na ito dahil tungkol ito sa pagkilala ng inyong talento't kasanayan bilang
mga Katekistang Malikhaing bukas sa paggamit ng samo't saring pedagohiya upang ang
katekesis ay maging makabuluhan, malalim, at mapaghuhugutan ng inspirasyon ng kabanalan.

Makatutulong ang aklat na ito upang magabayan ang ating mga
katekista upang patuloy nilang maituro ang pagmamahal ni
Hesukristo sa pamamagitan ng iba’t ibang mga malikhaing
pedagohiya, bukod pa sa mga nakasanayang “lecture method” at
“pagkukwento ng karanasan”.

Isa sa mga yaman ng ating kulturang Pilipino ay ang paghahabi (weaving). Nakamamangha na
ang hiwa-hiwalay na sinulid ay nagiging isang tela. Ganitong imahen ang naiwan sa aking diwa
matapos kong mabása ang Katekistang Malikhain.

Ang librong ito ay makatutulong sa ating mga katekista, lalong-
lalo na sa mga sanay lamang sa paggamit ng mga nakagawiang
pagtuturo ng katekesis. Nakasisiguro akong matututo sila ng iba’t
ibang paraan at pedagohiyang nakalahad sa aklat na ito na
makatutulong sa kanilang ministeryo bilang mga katekista.

Ang iba’t ibang pedagohiya ay magiging panibagong daan
sa mga katekista upang maihatid sa kabataan at sa mga
mananampalataya ang turo ng Simbahan na may kislap
at epekto sa kanilang pang araw-araw na búhay.

✞Obispo Roberto C. Mallari, D.D.

✞Obispo Pablo Virgilio S. David, D.D.

Fr. Amado (Bong) V. Gino

Vanessa B. Sabit

German J. Calacat, Jr.

Diyosesis ng San Jose de Nueva Ecija
Tagapamuno, CBCP-ECCCE (2016-2021)

Diyosesis ng Kalookan
Pangulo, CBCP (2021-2023)

Catechetical Director, Diyosesis ng Kalookan

Katekista, Diyosesis ng Bacolod

Katekista, Arkidiyosesis ng Cagayan de Oro

Ambag ng Unibersidad ng Santo Tomas (UST)
sa paggunita ng 500 Taon ng Kristiyanismo sa Pilipinas

Isang Research-based Intervention Outcome (RIO) batay sa mga resulta ng
National Catechetical Study (NCS) 2016 - 2021: Pastoral Action Research and
Intervention (PARI) Project ng Research Center for Social Sciences & Education
(RCSSED), Unibersidad ng Santo Tomas (UST).


