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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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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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Limandaang taon na ang
nakalilipas nang unang imulat sa
atin ng mga misyonerong pari na
nagsilbing mga unang katekista sa
bansa ang pananampalatayang Kristiyano –
ito ay nagsilbing kislap ng liwanag upang
sumibol ang pananampalataya sa ating
bayan. Kaalinsabay nito ang pagkakaroon ng
malilikhaing pamamaraang ginamit ng mga misyonero
upang ipaintindi sa ating mga ninuno ang turo ng
Simbahan dahil sa banyagang wika nila. Maaaring
sabihin na sila ay nag-aral kung paano mangaral
pero ibang usapan na kung ang titingnan ay ang
pamamaraan nila sa pagpapaintindi ng tangan-tangan
nilang pananampalataya. Ang pagtitiyaga at pagpupursigi
nilang maipangaral si Kristo ay isang matibay na
pagpapakita na sila ay nagkaroon ng iba’t ibang
malikhaing paraan ng pagtuturo.

Sa panahon ngayon, nakikita natin ang
pangangailangan sa mas mainam na mga pamamaraan
ng pagtuturo ng pananampalataya – at ang tanging daan
para ito ay maisakatuparan ay ang pagiging malikhain sa
paraang naaakma sa mga binibigyan ng katekismo at sa
henerasyon natin ngayon. Magiging epektibo lamang ang
katekismo kung maituturo ito nang malikhain, kung ito ay

Kabanata 2

Malikhaing Guro,
Malikhaing Katekista

Liwanag
Renniel Jayson Jacinto Rosales at
Jonathan James O. Cañete
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nakapagpapaliwanag nang ayon hindi lamang
sa isip kundi pati sa puso. Ito ay nangangahulugang
kinakailangan nating gumawa ng mga makabagong
pamamaraan ng pagtuturo na naaayon sa
pananampalataya. Kasama rito ang paggamit ng iba’t
ibang platform gaya ng sining, social media, at teknolohiya.

Sa pamamagitan ng mga platform na ito, mas
mapapadali ang pagpapahayag ng mga katuruan
ng Simbahan sa paraang naaakma sa pang araw-araw
na karanasan ng mga mananampalataya. Upang
mapagtagumpayan ito, kinakailangan nating maging
malikhain sa ating mga ideyá, sa pagtuturo, sa pakikipag-
ugnayan, at pakikitungo sa mga komunidad na ating
tinuturuan.

Ang pagiging malikhain natin ay magbibigay ng
liwanag sa mga aral ng Simbahan na ikinikintal natin sa
puso’t isipan ng mga mananampalataya at magbibigay-
liwanag sa dilim na bumabalot sa mundong unti-unting
nilalamon ng komersyalismo at iba pang ideolohiyang
nagdadala sa atin sa dilim ng pagtalikod sa kagustuhan
ng Diyos.

Bilang mga guro ng pananampalataya, tayong
mga katekista ay dapat maging malikhain sa paraang
makakasabay tayo sa panlasa ng mga tinuturuan natin.
Sa pagtuturo, hindi na uso ang pagkakaroon ng tradisyonal
na pamamaraan kung saan ang guro ang nagiging sentro
at ang mga mag-aaral ay nagiging tagapakinig lamang.
Hindi puro leksiyon, doktrina, at sermon ang dapat
nananaig sa pagtuturo ng pananampalataya kundi ang
pag-asa na magiging mabunga ang mga ito at
maisasabúhay. Dahil dito, kinakailangang
maitaguyod ang pagkamalikhain sa
pagtuturo upang ang mga mag-aaral ay
mas matuto at maintindihan ang mga
konseptong itinuturo (Gaspar & Mabic,
2015; Salna, 2012). At para ito ay mangyari,
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kinakailangang ang mga guro at katekista ay magkaroon
din ng sapat na kaalaman at kakayahan sa malikhaing
pagtuturo (Horng et al., 2015). Kahit ang Simbahan natin
ay nagsasabi na dapat tayo ay magkaroon ng iba’t ibang
pamamaraan ng pagtuturo na naaakma sa karanasan ng
mga tinuturuan, bagamat walang tahasang pamamaraan o
pedagohiya na ibinababa sa mga katekista. Kaugnay nito,
tayo ay hinihimok na magkaroon ng malalim na pagninilay
upang alamin at intindihin kung anong pedagohiya o
pamamaraan ang dapat gamitin sa konteksto ng
komunidad na kinabibilangan ng mga katekista.

Ang New Directory for Catechesis (NDC) na inilabas
ng Vatican noong 2020 ay muling binuhay ang diskurso
patungkol sa iba’t ibang pamamaraan ng pagtuturo
ng katekismo dahil wala nga namang partikular na
pedagohiyang ginagamit ang lahat. Dagdag pa rito
ay binigyang-diin ang prosesong kateketikal gaya ng
ugnayan, diyalogo, pagninilay, katahimikan, at pagdamay
bilang mga hakbang sa pagtanggap (receptio) at
pagsasaloob ng mga mananampalataya (#203).

Tahasan ding sinabi ng New General Directory for
Catechesis ang kahalagahan ng sining sa pagkamalikhain
ng mga katekista sa pagtuturo ng pananampalataya.
Sa pamamagitan ng paggamit ng iba’t ibang uri ng sining
gaya ng musika, sayaw, visual arts, teatro, ay maaaring
maintindihan ng mga mananampalataya ang katekismo
sa nakakaengganyong paraan na maaari silang makiisa
(#209-212). Ang mga uri ng sining na ito ay mga
pamamaraang hindi lamang magagamit sa pagtanggap
ng nilalaman ng pananampalataya natin kundi isa ring

daan upang makapagpahayag ng saloobin ang
mga mananampalataya. Ang sayaw, awit, pagguhit,
at pag-arte ay malilikhaing paraan upang mas

maikintal nang maayos ang kaalaman ng
pananampalataya sa panghabambúhay

kompara sa tradisyonal na pagtuturo o
nakasanayang pagle-lecture nating mga



katekista na maaaring hindi magkintal ng maganda at
pangmatagalang alaala. Iminumungkahi din na sa isang
di-tuwirang paraan, batay sa salaysay ng NDC, na ang
tradisyonal na panayam at pananalangin bilang mga
pedagohiyang pangkatekesis ay mabigyan ng malilikhaing
anyo upang ang pananampalataya ay magkaroon ng mas
malalim na talab sa mga tumatanggap nito sa buong
proseso ng katekesis. Ang saysay ng katekesis sa mga
tumatanggap nito ay nakasalalay sa pagkamalikhain ng
mga katekista.

Ang kagustuhan ng Simbahan ay tayo ay maging
malilikhaing katekista. Ito ay hindi bago. Sa bawat panahon
at pagkakataon ay nagkakaroon tayo ng kani-kaniyang
pamamaraan ng pagiging malikhain. Kahit sa simpleng
pamamaraan na ginagawa natin, naikikintal sa alaala ng
mga mag-aaral at mananampalataya ang ating pambihira
o ekstraordinaryong paraan ng pagtuturo sa kanila.

Hindi man tayo ganoon kagaling sa lahat ng uri ng
pagkamalikhain, dapat nating isaisip na hindi lang tayo
ang malikhain – pati ang mga mag-aaral ay malilikhain din.
Ang liwanag na kaya nating ibigay sa ating mga tinuturuan
ay siya rin namang liwanag na kanilang idudulot sa bawat
tao na kanilang makakasalamuha bilang tanda ng liwanag
ng pananampalatayang ating nasimulan sa kanila.

Marahil, kung ating pagninilayang mabuti ang
tradisyonal na pamamaraan ng katekesis noong panahon
na ang pananampalatayang Kristiyanismo ay nasa proseso
ng pagpapalaganap, mababanaag na ang mga katekista
ang siyang nagsilbing aktibong tagapagpahayag ng

14 KATEKISTANG MALIKHAIN14 KATEKISTANG MALIKHAIN
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katekesis sa mga hindi pa nakakaunawa nito. Ang mga
tumatanggap ay nagsisilbing tagapakinig lamang na
walang ibang kailangang gawin kundi unawain ang ating
itinuturo base sa kung paano natin dinisenyo ang paraan
ng kanilang pagkakaunawa gamit ang ating mga
inihandang lesson plan na nakasentro sa atin at
hindi sa mga tumatanggap ng katekesis.

Ngunit kasabay ng pagbabago ng panahon, ang
paraan ng pagkakatuto ng mga tao ay nagbabago rin. Pati
na ang papel ng relihiyon at anyo ng pananampalataya
ay nagkakaroon ng ibang uri ng pag-unawa sa búhay ng
isang tao sa modernong panahon. Sa pagbabago ng
paaran ng pagkakatuto ng mga tao, maging ang saysay
ng relihiyon at pananampalataya sa kanilang mga búhay
at ang paraan ng katekesis ay marapat lamang na
makasabay sa pagbabagong ito. Ito marahil ang
nasa isipan ng Simbahan kung kaya’t wala itong
iminumungkahi ni isang pamamaraan ng katekesis.

Samakatuwid, ang katekesis ay dapat dinamiko at
nakabatay sa pangangailangan ng mga tumatanggap
nito. Sa ganitong paraan, ang katekismo ay nagiging
isang personal na karanasan ng mga tumatanggap sa
pagpapalalim ng kanilang pakikipag-ugnayan sa Diyos na
siyang ipinapahayag ng katekesis at buod ng katekismo.

Ang katekesis ay dapat magbigay sa mga
tumatanggap nito ng isang hindi matatawarang
karanasan ng pagpapalalim ng pananampalataya
sa Diyos at pakikipagkapuwa-tao. Makakamit
lamang ito kung ang pedagohiyang ating
ginagamit bilang mga katekista ay malikhain.

Sa ating pagkamalikhain bilang mga
katekista, binibigyan natin ng pagkakataon
ang mga tumatanggap ng katekesis na
hindi lamang matuto ng mga konsepto
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tungkol sa pananampalatayang Kristiyano na nakapaloob
sa katekismo.

Gayundin, napagkakalooban sila ng hindi
matatawarang personal na karanasan na ang mga
konseptong kanilang natututuhan ay buháy na buháy
sa kanilang mga búhay, maging sa ating búhay bilang
mga katekista tulad ng ating Diyos na nagkatawang-tao
na buháy na buháy sa puso at isipan ng bawat tao, lalo
na ng mga mananampalataya. Samakatuwid, sa ganitong
pag-unawa, tayo bilang mga kateksita ay nagiging mga
tagapagdaloy na lamang ng katekesis, hindi ang sentro
nito.

Binibigyan natin ng kalayaan ang
mga tumatanggap ng katekesis ng
pagkakataon na isapersonal ang
pananampalataya na hindi lumalayo
sa turo ng Simbahan na nakapaloob sa
katekismo. Ito ang pang-unawang batayan
ng proyektong ito na mabigyan tayo bilang
mga katekista ng isang espasyo kung saan
ang ating mga diwa ay ginigising sa isang
kamalayan na ang katekesis ay isang

malikhaing pagpapahayag ng pananampalataya tulad
ng pagiging malikhain ni Hesus sa kaniyang pangangaral
ng Kaharian ng Diyos. Nawa, tulad ni Hesus, mapukaw sa
ating damdamin bilang mga katekista sa tulong ng Banal
na Espiritu ang pagkamalikhain sa ating pagpapahayag
ng katekismo.

Marahil, sa ating mga Pilipino, ang isa sa malilikhaing
katekista ay walang iba kundi si San Lorenzo Ruiz ng
Maynila (Catholic.org, 2021). Si San Lorenzo Ruiz ay
isinilang noong 1600 sa Binondo, Lungsod ng Maynila.
Siya ay lumaki sa isang pamilyang may masidhing
debosyon sa pananampalatayang Kristiyano. Tulad ng
ibang mga banal at ng ordinaryong mananampalataya,
namulat si Lorenzo sa di-matatawarang halaga ng
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pananampalataya kay Kristo at sa mga turo ng Simbahang
Katolika sa pagpapalalim ng pananampalataya kay Kristo.

Sa isang pagkakataon noong ika-10 ng Hunyo
taóng 1636, kasama ang ilang misyonerong Dominikano,
nagtungo si Lorenzo sa Japan upang ipangaral si Hesus
at ipalaganap ang pananampalatayang Kristiyano. Sa
kanilang pagdaong sa Japan, nagulat sila sa kanilang mga
nasaksihan. Ang Shogunatong Tokugawa na siyang
namumuno sa Hapon noong mga panahong iyon ay
labis ang pagpapahirap sa mga misyonero at sa mga
banyagang Kristiyano upang mapanatili ang ideolohiyang
Konfusiyanismo na siyang itinuturing na pundasyon ng
sibilisasyong Hapones.

Si Lorenzo Ruiz at ang
kaniyang mga kasamahang
misyonero ay inaresto dahil sa
kanilang pananampalataya kay
Kristo at sa pagpapalaganap ng
pananampalatayang Kristiyano. Iniutos
ng mga Hapones na siya ay palayain
kung tahasan niyang itatanggi ang
kaniyang pananampalataya ngunit dahil

sa kaniyang pagmamahal sa Simbahan at
kay Hesus, sa tulong ng inspirasyon mula
sa Banal na Espiritu, tinanggihan ni
Lorenzo ang alok ng mga Hapones.

Dahil dito, siya ay nabilanggo
at pinahirapan. Dahil sa malalim na

pananampalataya ni Lorenzo at ng kaniyang
mga kasamahan, sa kabila nang labis na pagpapahirap at
banta sa kanilang búhay, hindi pa rin nila binitiwan si
Hesus at ang pananampalatayang Kristiyano. Ang
kanilang naranasan ay kanilang inialay sa Diyos at
sa ikapagpapatawad ng kasalanan ng tao.
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Sa kanilang paghihirap, sinamahan nila
si Hesus sa kaniyang paghihirap sa krus. Ang
paghihirap nila ay siyang paghihirap ni Hesus
na bunga ng pagmamahal at paglilingkod sa
Diyos. Sila ay binitay nang patiwarik na ang
mga lubid ay nakapulupot sa kanilang mga
binti.

Ayon sa mga talâng pangkasaysayan, ang
mga katagang ito ay siyang mga hulíng salitang
namutawi sa bibig ni Lorenzo Ruiz habang siya ay
nahihirapan hanggang sa malagutan ng hininga –
“Ako ay isang Katoliko at buong puso kong yayakapin
ang kamatayan para sa Diyos. Kung mayroon akong isang
libong búhay, lahat ng ito ay aking alay sa kaniya. Gawin
mo, Diyos ko, ang iyong nais sa aking búhay!”

Ang kadakilaan na ipinakita ng ating kabababayan
at kapuwa-katekistang si Lorenzo Ruiz sa kaniyang
masidhing pagmamahal sa Diyos at walang maliw na
pagpapahayag ng pananampalataya ay siyang nakita
ng Simbahan. Noong ika-18 ng Pebrero taong 1981, siya
ay hinirang na Beato ng Simbahan at noong ika-18 ng
Oktubre taong 1987, sa pamamagitan ni Papa San Juan
Pablo II, siya ay idineklara bilang kauna-unahang Santong
Pilipino ng Simbahang Katolika. Kung ating iisiping mabuti,
ang kadakilaan ni San Lorenzo Ruiz ay nakapaloob sa
kaniyang di-matatawarang pagmamahal kay Kristo at
sa Simbahang Katolika.

Ang pagiging malikhain ni San Lorenzo ay nakaugat
sa pagmamahal na ito. Bilang mga katekista na naatasang
ipahayag ang pananampalataya katuwang ang mga pari,
ang ating ministeryo ay dapat nakaugat sa ating malalim
na kaalaman sa katekismo ng Simbahan na nagmumula
hindi lamang sa mga libro kundi maging sa ating malalim
na pakikipag-ugnayan sa Diyos na inihayag ang kaniyang
walang maliw na pagmamahal at sarili sa pagkatao ni
Kristo sa biyaya ng Espiritu Santo.
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Ang ating pagkamalikhain ay dumadaloy mula
saating pakikipag-ugnayan sa Diyos at sa ating kaalaman
sa katekismo ng Simbahan. Kumbaga, ang kaluluwa ng
ating katekesis ay ang ating relasyon sa Diyos at ang mga
bisig, kamay, paa, at bibig ng ating katekesis ay ang ating
kaalaman sa katekismo ng Simbahan. Ang ating
pagkamalikhain ay nasa dalawang aspektong ito.
Kung wala ang isa sa dalawang ito, imposible ang
pagiging malikhain sa ating katekesis sapagkat ang
ating motibasyon at lakas ay nanggagaling sa ating
relasyon sa Diyos na ating ipinahahayag sa ating katekesis,
at ang nilalaman ng ating mismong pagpapahayag ay ang
katekismo ng Simbahan na siyang bunga ng malalim na
pagninilay at pagbubulay-bulay ng Simbahan sa mga
misteryo ng ating pananampalataya.

Kung sa pamamaraan ng pagiging malikhain, may
kani-kaniya tayong estilo at gawi, ngunit ang mga ito ay
mawawalan ng saysay at ang ating katekesis ay magiging
nakakauyam kung walang kaluluwa ang ating katekesis. Si
San Lorenzo Ruiz ay isang malikhaing guro at katekista sa
kaniyang natatanging pamamaraan ngunit ang nagbigay
ng malikhaing lasa at talab sa kaniyang ketekesis ay ang
kaniyang walang maliw na pag-ibig sa Diyos at debosyon
sa alituntunin ng Simbahan.

Bilang mga katekista, tinuturuan tayo ni San
Lorenzo Ruiz ng Maynila ng isang mahalagang
aral patungkol sa pagkamalikhain – na ang
pagkamalikhain natin bilang mga katekista ay
isang inspirasyon na umuugat sa ating malalim
sa pakikipagtipan sa Diyos at sa ating
masidhing debosyon sa Simbahan.

Bilang mga guro ng pananampalataya
o mas magandang sabihin, bilang mga
katekista ni Kristo, tayo ay tinatawag na
bumuo ng isang malalim na relasyon sa
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Diyos sa pamamagitan ni Kristo sa tulong ng Banal
na Espiritu, at magkaroon ng masidhing debosyon
sa Simbahang Katolika.

Ito marahil ang siyang pinakapundasyon ng ating
paglalakbay tungo sa isang malikhaing pagbuo ng ating
pedagohiyang pangkatekesis. May mga pagkakataon sa
ating búhay na nararamdaman nating kahit anong ganda
ng nakalagay sa katekismo ng Simbahan at gaano
kaganda ang ating lesson plan, parang may kulang
pa rin sa ating katekesis. Parang hindi tayo kuntento.
Parang tuyo at walang búhay ang ating mga ginagawa.
Mararamdaman natin iyon bilang mga katekista at tiyak
ramdam din ito ng mga tumatanggap ng ating katekesis.

Madalas din siguro nating matanong kung saan
nanggagaling ang ganitong pakiramdam, pakiramdam
ng pagkabalisa sa pagkakatekesis. Marahil ang sagot
diyan ay nasa atin din. Marahil, ang problema ay nasa atin
din. At kung malamlam ang ating katekesis, masasabi ba
nating malikhain ito? Sa palagay natin ay hindi! Marahil,
ang pagkamalamlam ng ating katekesis ay nagmumula
sa pagkamalamlam ng ating pakikipagrelasyon sa Diyos
at sa ating pagtanggap sa mga sakramento ng Simbahan.

Ang búhay ni San Lorenzo Ruiz na isang buháy na saksi
na ang ating pagkamalikhain ay mula sa ating ugnayan sa
Diyos at sa Simbahan. Kumusta na ba ang ating relasyon
sa Diyos? Kumusta na ba ang ating búhay sa Simbahan?
Bago natin isipin kung paano tayo magiging malikhain sa
ating pedagohiya bilang mga katekista, paglaanan natin
ng pansin ang ating malikhaing pakikitungo at relasyon
sa Diyos at sa Simbahan.

Bago natin basahin ang Kabanata 3 ng
librong ito patungkol sa iba’t ibang
pedagohiyang maaari nating
maging gabay sa ating
malikhaing katekesis,
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manahimik muna tayo, pumunta sa adoration chapel
o di naman kaya ay sa isang parte ng ating bahay kung
saan natin magagawang magkaroon ng isang sagradong
espasyo na tayo ay magiging komportabe sa presensiya
ng Diyos. Kausapin natin siya sa katahimikan ng ating mga
puso at isipan. Isambulat natin sa kaniya ang ating mga
hinaing bilang mga katekista at makakaasa tayo na
yayakapin tayo ng Diyos at ibubulong sa ating mga
musmos na kamalayaan – “Hindi ka nag-iisa, anak.
Narito lang ako, handa kang damayan at gabayan.
Tumawag ka lang at ako ay darating.”

Ang mga salitang ito mula sa Diyos ay siyang
magbibigay sa atin ng lakas at inspirasyon upang maging
Malilikhaing Guro, Malilikhaing Katekista na magbibigay
ng kaliwanagan sa nagtatanong at nagdududang kaisipan
tungkol sa pananampalataya. Sapagkat tulad ni San
Lorenzo Ruiz, tayong lahat na katekista, sa ating pagsaksi
sa pananampalataya. Ipasa natin ang sulo at liwanag ng
pananampalatayang ating natanggap at mabuting mga
gabay ng bagong ebanghelisasyon.
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Panalanging Kateketikal
Panginoon ng Liwanag na

Gumagabay sa aming mga katekista,

Kami’y nagpupuri at nagpapasalamat sa

Iyong nag-uumapaw na pagmamahal at

Mapagkumbabang-loob na nagsisilbing

Makahulugang sinag ng Iyong mga aral.

Balutin Mo po kami ng Iyong pagpapala

Upang ang aming misyong kateketikal ay

Magsilbing mumunting liwanag na

Papatnubay sa lahat ng aming tinuturuan.

Patnubayan Mo po ang aming pagtahak

Sa landas ng kabanalan tulad ni

San Lorenzo Ruiz,

Modelo ng mga katekista,

Hanggang sa matamo namin ang

Liwanag na walang hanggan.

Amen.

- Clarence M. Batan, NCS 2021: PARI Project
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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
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Mga Katuwang na Patnugot

Mga May-akda
Patnugot
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Kasama sina
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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).


