Mga Tulang-Pananaliksik Hango sa
National Catechetical Study (NCS) 2016-2018

ni CLARENCE M. BATAN

Orihinal na isinulat sa Filipino at isinalin sa sampung wika.
Mga Tagasalin
Bikol
Erlinda Balaoro
Ma. Danielle Villena
Bisaya
Fr. Nelson S. Plohimon, OAR
Ma. Cecilia L. Balajadia
Msgr. Maximo Sarno
Hiligaynon
Ray Anthony Bofill
Fr. Nelson S. Plohimon, OAR
Cynthia P. Tendencia

Ibanag
Fr. Carlos C. Villanueva
Ilocano
Fr. Carlos C. Villanueva
Florence C. Navidad
Rolando O. Dela Cruz
Kapampangan
Charles Henry C. Espiritu
Pangasinan
Norma Villapa
Corazon Q. Targa

Waray
Ma. Joselyn Año-Cabato
Gloria Año-Oray
English
Luciana L. Urquiola
Jeanette P. Grajo
Español
Abigail T. Pagalilauan

PREPUBLICATION ONLINE DRAFT. No part of this document may be reproduced in any form.

Katekista

PREPUBLICATION ONLINE DRAFT. No part of this document may be reproduced in any form.

KWENTO NG DISENYO NG PABALAT AT LAYOUT
Ang pabalat ng libro ay dinisenyo ni Romel G. Sencio, isang freelance research assistant,
multimedia artist, photographer, at videographer. Siya ay nagtapos ng Bachelor of Arts in
Sociology sa Mindanao State University – Iligan Institute of Technology at sa kasalukuyan ay
isang online-based research assistant ng NCS 2021: PARI Project sa University of Santo Tomas.
Mula sa inspirasyon ng logo ng NCS 2021: PARI Project, makikita sa pabalat ang ginuhit na
kalapating sumisimbolo sa Banal na Espiritu Santo na lumulukob sa salitang Katekista na
waring malikot na nagsasayaw sa paikot na paint brushes na may mga kulay na berde,
kayumanggi, at dilaw. Ang berde ay opisyal na kulay ng NCS 2021 hango sa logo ng CBCPECCCE. Ang kayumanggi ay sumisimbolo sa kulay ng balat ng mga Pilipino . Ang dilaw ay
sinasagisag ang kulay ng Simbahang Katoliko at ng UST. Sa kabuuan ng layout, makikita ang
paglalaro ng mga kulay na ito gamit ang paint brushes na kumakatawan sa mapagkumbaba
at makahulugang galaw ng buhay ng mga katekistang naging respondents sa pag-aaral na
ito.
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Prepubliction Online Draft | April 2020
Dahil sa COVID-19 pandemic, naantala ang paglilimbag ng libro. Bilang
pasasalamat, pagkilala at panalangin sa mga katekista at Simbahang
Katoliko sa pagdiriwang ng Pasko ng Pagkabuhay sa taong 2020, ang
malaking bahagi ng libro ay isinapubliko online sa labing-isang wika.
Ang encrypted PDF files ay secured, at maaring i-download sa www.
ncs2021pariproject.com ngunit hindi pwedeng i-print, i-edit o baguhin.
Ang anumang pagkakamali ay hindi sinasadya at pananagutan ng mayakda at mga tagasalin. Maaaring ipahatid ang anumang komento o
suhesyon sa ncs2021pariproject@gmail.com.

Karapatang-ari © 2020
Ng Catholic Bishops’ Conference of the Philippines’(CBCP) – Episcopal
Commission on Catechesis and Catholic Education (ECCCE); University
of Santo Tomas’ Research Center for Social Sciences and Education
(RCSSED) at ni Clarence M. Batan.
Reserbado ang lahat ng karapatan, kasama na ang karapatan sa
muling paglilimbag at paggamit sa anumang anyo at paraan maliban
kung may nakasulat na pahintulot mula sa mga may hawak ng
karapatang-ari.
Disenyo ng libro
ni Romel G. Sencio

Ang National Catechetical Study (NCS) 2016-2018 at NCS 2021: Pastoral Action Research
and Intervention (PARI) Project ay mga komisyong-pananaliksik ng Catholic Bishops’
Conference of the Philippines (CBCP) - Episcopal Commission on Catechesis and Catholic
Education (ECCCE) sa University of Santo Tomas’ (UST) Research Center for Social Sciences
and Education (RCSSED). Ang pondo sa pananaliksik ay ipinagkaloob ng Porticus Asia, Ltd.,
UST at CBCP.
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Para sa mga minamahal naming
Mga Katekistang Pilipino

Sa aming pananaliksik, ang mga KATEKISTA ang
maituturing na natatagong “K” ng ating simbahan.
Hindi “karapatan”, “kapakanan” o “kakayanan” kundi
“kayamanan”.
Ang mga KATEKISTA ang maituturing na natatagong
KAYAMANAN ng ating simbahan.
Alagaan po natin sila.

NCS Research Team
UST RCSSED
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PASASALAMAT
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Ang librong ito ay bunga nang halos apat na taong pagdalaw (2016-2020)
sa iba’t ibang Ecclesiastical Territories (ETs) sa buong Simbahang Katoliko
ng ating bansa. Mula Aparri hanggang sa Basilan, samu’t saring mga
naglilingkod sa ating Simbahan ang aming nakadaupang-palad – nakausap,
nakakuwentuhan, at higit sa lahat, nabahaginan ng mga research finding
ng National Catechetical Study (NCS) 2016-2018 na ang focus ay tungkol
sa mga buhay ng mga Katekistang Pilipino. Isa sa pinakagustong bahagi ng
aming presentasyon ay ang mga tulang-pananaliksik.
Kaya’t sa ngalan ng Catholic Bishops’ Conference of the Philippines’(CBCP)
– Episcopal Commission on Catechesis and Catholic Education (ECCCE) sa
pamumuno ni Bp. Roberto C. Mallari, DD, at ng University of Santo Tomas’
(UST) Research Center for Social Sciences and Education (RCSSED), ang
NCS Research Team ay lubos na nagpapasalamat sa mga sumusunod:
• Sa pamunuan ng CBCP sa pangunguna ni Abp. Romulo G. Valles,
D.D. ng Archdiocese of Davao, at lahat ng kasamang mga
obispong tumulong at kumalinga sa aming pananaliksik;
• Sa mga bumubuo ng technical working group at advisory council
ng CBCP-ECCCE sa nakaraang apat na taon (2016-2020) lalo
na kina Msgr. Gerry Santos, Fr. Ernesto de Leon, Sr. Ma. Jesusa
Enginco, O.P, Annalee Tenefrancia, at sa maraming consultant at
lider kateketikal na nagbigay ng suporta sa NCS;
• Sa pamunuan ng UST, mula sa aming Rector na taos-pusong
tumulong upang maisakatuparan ang NCS, si Fr. Herminio V.
Dagohoy, O.P.; ang kasalukuyang Rector Fr. Richard G. Ang, O.P.;
ang aming consultant at taga-suporta, Fr. Pablo T. Tiong, Vice
Rector for Religious Affairs; ang Dominican community; ang mga
taga-pamuno sa pananaliksik na sina Prof. Maribel G. Nonato,
PhD, Vice Rector for Research and Innovation, Prof. Belinda de
Castro, PhD, RCSSED Director; kasama rin ang tulong-suporta ng
aming mga kapwa-mananaliksik sa RCSSED at mga adminstrative
staff na sina Ma. Carmelita Santos at Arabella San AgustinMejorada; at inspirasyon ng mga kasama namin sa Faculty of Arts
and Letters sa pamumuno ni Dean Marilu R. Madrunio, PhD; sa
Department of Sociology, at sa buong kolehiyo;
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• Sa lahat ng mga naging bahagi ng NCS research team mula sa
UST – ang unang grupo ng mga mananaliksik mula 2016-2018
na sina Joan Christi S. Trocio-Bagaipo, Florence Co Navidad, Ma
Cecilia L. Balajadia, Louell V. Baldoza, Dennis Ian B. Sy, Joanne C.
Santiago, Arthur Ace B. Malatag; at ang lahat ng naging bahagi
ng NCS 2021 na sina Ma. Cecilia L. Balajadia, Florence Co Navidad,
Heiden Anorico, Ruth DL. Andaya, Ma. Danielle Villena, Jaycar
Espinosa, Tisha Isabelle M. de Vergara, at mga nagbigay-tulong na
sina Kristine Meneses, Joanne C. Santiago, Debbie Mariz Manalili,
Emmanuel I. Bernardino, Ina Francesca G. Deuna at Mary Camille
S. Cabatu; gayundin ang aming mga Sociology research assistants
na sina Riva Charlene Caragdag, Jovilu Ann Corpuz, Maria Angela
De Castro, Mark David Derayunan, Micah S. Estrologo, Ninna
Sandra F. Fernandez, Celda Palma, Romer Harvey Salud, at Denise
C. Tumaneng;
• Sa mga guro, estudyante, seminarista, pari, madre, at layko mula
sa iba’t ibang ET, na nagsilbing mga research assistant, survey
enumerator, encoder, transcriber, proof-reader, at iba pang
gawaing-pananaliksik;
• Kay Romel G. Sencio, sa pagpapaunlak na magdisenyo ng una
niyang libro; ang iyong sining at talento ay tunay na nadama sa
bawat pahina ng librong ito;
• Sa mga nagsalin ng mga tulang-pananaliksik sa sampung wika
na sina Erlinda Balaora at Ma. Danielle Villena (Bikol); Fr. Nelson
S. Plohimon, OAR (Bisaya at Hiligaynon); Ma. Cecilia L. Balajadia
at Msgr. Maximo Sarno (Bisaya); Ray Anthony Bofill at Cynthia P.
Tendencia (Hiligaynon); Fr. Carlos C. Villanueva (Ibanag at Ilocano);
Florence C. Navidad & Rolando O. Dela Cruz (Ilocano); Charles
Henry C. Espiritu (Kapampangan); Norma Villapa at Corazon
Q. Targa (Pangasinan); Ma. Joselyn Año-Cabato, Gloria AñoOray (Waray); Luciana L. Urquiola at Jeanette P. Grajo (English);
Abigail T. Pagalilauan (Español) at sa mga iba pang tumulong sa
proseso ng pagsasalin at unang nakasilip ng translation drafts
na sina Cecilia Medina at Mc Kenneth M. Baluyot (Filipino); Fr.
Jupe Garalde (Bikol); Sr. Lydia Perales, TDM, Fr. Roy F. Mejias, at
Phoebe Zoe U. Sanchez (Bisaya); Edith R. Banguilan at Wilma T.
Aggabao (Ibanag); Ruth Rivera at Keith Joven (Kapampangan); Fr.
Pablo T. Tiong, O.P., Fr. Benedict Villapa, Fr. Reynor Munsayac, O.P.,
Jefferson S. Aquino, Bro. Wilhelm Boñon at Korina Carla Targa Boñon, (Pangasinan); Sr. Mariben M. Espinosa, LGC, at Fr. Cyril
Caliba (Waray);
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• Sa mga naglaan ng pondong-pananaliksik - ang CBCP sa
pangunguna ng ECCCE, iba’t ibang Ecclesiastical Territories, UST,
at international research grant mula sa Porticus Asia, Ltd.;
• At higit sa lahat, sa mga Katekistang nagpaunlak na ang kanilang
buhay ay maisiwalat, masuri, maisalaysay at maikwento sa NCS
tulad ng metodong tulang-pananaliksik sa librong ito.
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Hindi man namin maisa-isang mapangalanan ang mga libu-libong
Simbahang-lingkod na naging instrumental upang mabuo ang librong ito,
sigurado po kaming sa pamamagitan ng aming dalanging-pasasalamat,
ang Poong Maykapal na po ang maghahatid sa inyo ng biyaya at
pagpapala. Amen.
Clarence M. Batan
Abril 7, 2020
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Prologo
Katekista, Katekesis, Katoliko
ni Clarence M. Batan
Project Lead, NCS 2016-2018
Principal Investigator, NCS 2021: PARI Project
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Sa gitna ng COVID-19 pandemic na sadyang nagpatigil ng ating mga
karaniwang-gawain dulot ng malawakang Enhanced Community
Quarantine (ECQ), minarapat ng NCS 2021: PARI Project Research Team
na ilunsad ang prepublication online draft version ng librong ito upang
tugunan ang tatlong mahahalagang dahilan.
Ang unang dahilan ay ang libu-libong mga Katekistang napakinggan
na ang mga tulang-pananaliksik sa aming mga research presentation
sa buong bansa. Madalas, humihingi sila ng kopya nito para ibahagi sa
kanilang kapwa-katekista, mga ka-parokya, kasama sa organisasyon,
sa pamayanang kanilang kinabibilangan, at sa kanilang mga kapamilya.
Pangako namin na ilalathala namin ito at isasapubliko upang masulyapan
nila sa mga taludtod ng mga tula - ang buhay at kahulugan ng kanilang
pagiging katekista, at kung bakit sa aming pananaliksik, sila ay itinuturing
naming mga natatagong kayamanan ng ating simbahan.
Ikalawa ay ang nakaaantig na mga reaksyon ng mga unang nakabasa,
nakasulyap, nakarinig ng mga tulang-pananaliksik. Samantalang ang
qualitative technique na ito ay ginagamit na sa ilang disiplina ng agham
panlipunan, maraming nagulat na pwedeng gamitin ang porma ng “tula”
upang katawanin ang datos mula sa pananaliksik. Tradisyunal na social
statistics at naratibo gamit ang coded-quotations ang una naming
ginamit sa presentasyon sa mga katekista. Tanggap at may pagsang-ayon
naman ang mga katekista sa mga research finding pero mas gusto nila ang
mga kwentong hango sa mga interview at focus group sa likod ng mga
numero at bar charts. Kaya gamit ang mga literatura, kwento, codes, field
notes, at iba pang materyales, sa maraming pagsubok, sinuri ko ang mga
datos, pumili ng mga codes upang malaman ang tema ng isang research
finding na kakatawanin sa iilang piling salita na bubuo sa isang “tula”. Ang
tulang ito ay hindi kathang-isip o dulot ng isang inspirasyon. Bagkus, ito ay
non-fiction, mula sa datos, mga codes at tema ng pananaliksik. Ang buod
at kaluluwa ng pagsusulat ng tula ay hindi ang magtago ng kahulugan
ngunit upang maisiwalat ang akma at totoong realidad ng sinasaliksik.
Na sa iilang piling salita, sa pagpinta ng research finding, huhugutin
ang mga kulay mula sa datos habang pababayaan ng mananaliksik na
ang katotohanan ang mangusap, magsabi, at magpaliwanag sa bawat
taludtod ng tula. Ito ang mga tulang-pananaliksik na sa mga katekista ay
nagbabadya ng waring bagong metodo ng katekesis. Obserbasyon namin,
VIII

mukhang matagal nang naghihintay ang mga katekista na magkaroon sila
ng mga bagong catechetical material at module para mas epektibo nilang
harapin ang hamon ng katekesis at new evangelization.
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Ang ikatlo at panghuling dahilan ay tungkol sa ating mga Katoliko,
partikular tayong mga Katolikong Pilipino. Sa aming pag-ikot sa bansa,
sa maraming mga simbahan, madalas una kaming naeengganyo sa ganda
ng mga istruktura ng mga katedral at mga bahay-dalanginan. Ngunit
matapos naming makausap ang mga katekista, doon namin laging
nababanaag ang tunay na “Simbahan”. Ang simbahang may malaking
letrang ‘S’, dahil ang mga katekista ay tunay na nagpapamalas ng malalim
na kahulugan ng pagka-Katoliko – ang tunay na maglingkod sa Panginoon
nang walang bayad, maglaan ng panahon at talento kahit limitado, magaral at magturo ng tungkol sa pananampalataya, at hikayatin ang marami
na maging bahagi ng isang pamayanang Kristiyano na yinayakap ang mga
doktrinang pang-Katoliko. Ang mga katekista ay mahalagang bahagi sa
pagbubuo ng Simbahang Katoliko. Mahalagang alagaan natin sila at mas
mahalagang matanto kung paanong mas marami sa atin ang susunod sa
kanilang mga yapak upang maglingkod din bilang katekista. Dahil bilang
mga Katoliko, lahat tayo ay tinatawag na maging katekista.
Hindi po perpekto ang prepublication online draft na ito. Bukas ito
sa mga pagbabago at suhesyon. Inilathala po namin ito sa ganitong
format bilang pasasalamat, pagkilala at panalangin sa mga katekista at
Simbahang Katoliko sa pagdiriwang ng Pasko ng Pagkabuhay sa taong
2020. Ang malaking bahagi ng libro ay isinapubliko online sa labingisang wika. Ang encrypted PDF files ay secured, at maaaring i-download
sa www.ncs2021pariproject.com ngunit hindi pwedeng i-print, i-edit o
baguhin. Ang anumang pagkakamali ay hindi sinasadya at pananagutan
ng may-akda at mga nagsalin. Maaaring ipahatid ang anumang komento
o suhesyon sa ncs2021pariproject@gmail.com .
Nawa’y ang handog na ito, ang KATEKISTA: Mga Tulang Pananaliksik hango
sa National Catechetical Study (NCS) 2016-2018 ay mabasa ng maraming
nais malaman ang dahilan kung bakit hanggang ngayon, buhay na buhay
pa rin ang pananampalatayang Katolikong Kristiyano sa bansang Pilipinas.
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Paanyaya
Kwentong-Katekista
ni Bishop Roberto C. “Bobet” Malllari, DD
Chair, CBCP-ECCCE
Bishop, Diocese of San Jose de Nueva Ecija
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Simula pa noong 2016, nang muling inilunsad ang National Catechetical
Study ng Catholic Bishops’ Conference of the Philippines (CBCP) Episcopal Commission on Catechesis and Catholic Education (ECCCE) na
kasalukuyan kong pinamumunuan, naging daan ang pananaliksik na ito
upang kilalanin ang mga bayaning Katekista na walang sawang pumupunta
sa mga pampublikong paaralan upang magturo ng mahahalagang aral
tungkol sa ating Panginoong Hesukristo, sa mga sakramento, at sa marami
pang bagay tungkol sa ating buhay-pananampalataya bilang mga Katoliko.
Lalo ko pang nakita ang halaga nila kapag naalala ko ang nakakatuwang
kwento ng aking mahal na Tatay.
Ang aking Tatay ay ulilang lubos simula pa noong pitong taong gulang
siya. Kwento niyang may bahid na lungkot sa akin,
“Anak, hindi madali ang maging ulila, para bang nasa dilim ka
palagi dahil walang matandang tumutulong at gumagabay”.
Pero waring gumaan ang lahat noong una niyang nakilala ang Panginoon
sa pamamagitan ng kanyang Tiyo na isang Katekista. Ito ang masayang
alaala ni Tatay sa kanyang unang katekista:
“Ang aking Tiyo ang unang nagturo sa aking magdasal
ng Ama Namin. Habilin niya sa akin, kapag litong-lito ako at
hindi ko alam ang aking gagawin, pumunta lang daw ako
sa simbahan, humarap sa altar at magdasal ng Ama Namin
nang paulit-ulit. At magbuhat noon, kapag ramdam ko ang
bigat ng mga problemang aking pinagdaraanan, ito ang aking
ginagawa – ang paulit-ulit na dasalin ang Ama Namin. At
walang mintis! Anak, kapag nararanasan ko ang dilim sa akin
buhay, lumiliwanag ang anumang suliranin, matapos akong
magdasal, at nalalaman ko kung ano ang tama kong gawin.”
“At ang isang kalituhan sa aking buhay na labis na nagbigay
sa akin ng takot at pangamba ay noong malapit na akong
ikasal sa iyong Nanay. Naku, nakaramdam ako nang malaking
takot noon dahil sa nangyari sa aking buhay na naulila akong
maaga. Naisip kong baka mamatay agad ako at ang aking
mapapangasawa. Magiging mahirap ang sitwasyong ito para
sa aming magiging mga anak. Ayaw ko silang maging ulila tulad
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ko. Dahil dito, nagbalak talaga akong umurong sa aming kasal.
Sobrang takot ang aking nadama noon.”
“Pero tulad ng habilin ng aking Tiyong katekista, dumalaw ako
sa simbahan at doon, paulit-ulit kong dinasal ang Ama Namin.
Anak, habang nagdarasal, doon ko nadama ang kapayapaan at
nadama ko na gusto ng Diyos na pakasalan ko ang Nanay mo.”
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“Yan ang istorya ng simula ng aming pagmamahalan ng iyong
Nanay at kayong aming mga anak.”
Sa kwentong ito ni Tatay, nabatid ko ang kahalagahan ng simpleng
pagdarasal na natutunan niya mula sa isang katekista. Totoo nga, pabiro ko
lang naisip na kung nagpatalo si Tatay sa takot na kanyang naramdaman
noon, hindi sila nagkatuluyan ni Nanay. At kung nangyari iyon, wala kami
sa mundong magkakapatid. At walang Bobet na magpapari!
Ako din ay may personal na karanasan sa aking naging katekista. Mga
Grade 4 ako noon, marahil para mas mapalapit kami sa simbahan, nang
narinig kong sinabi sa amin sa klase na,
“Kapag nagpari kayo pupunta sa langit ang inyong mga
magulang”.
Parang may kumurot sa aking puso at iyon ang simula ng aking
bokasyon, na kung saan, nagising ang pagnanasa kong maging pari. Kaya
pagkauwi ko, sinabi ko agad sa aking mga magulang,
“’Tay, Nay, gusto ko pong magpari”.
At dahil dito, agad-agad namang binigay sa akin nila Tatay ang pananagutan
na mamuno sa pagdarasal ng rosaryo ng aming pamilya.
Kaya pagka-graduate ng Grade 6, na-surpresa ako na nakipagappointment pala ang aking mga magulang sa dating Rector ng Mother
of Good Counsel Seminary, ang butihing si Archbishop Emeritus Paciano
B. Aniceto, DD, para sa aking intensyon. Nakakatuwang alalahanin na
sa aming salu-salong kainan kaharap si Father Rector, tinanong niya ako
kung bakit gusto kong maging pari. Agad kong tugon,
“Dahil gusto ko pong pumunta
magulang.”

sa langit ang aking mga

Nang marinig ang aking kuwento ng isang kaibigang pari na kasama namin
sa seminaryo, minsang nagkukuwentuhan kami, agad niyang sinabing,
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“Oo nga naman, iyan ang punto talaga ng pagpapari, ang aral
ng pagliligtas, unang-una ng ating mga magulang at pamilya.”
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Nakagagaan ng loob na isiping noong naging pari na ako, sa lahat ng
pagdiriwang ko ng misa, sa maraming pagkakataon, kasama ko ang
aking magulang, lalo na si Tatay. Naku gaano mang kalayo ang aking
pagmimisahan, si Tatay ang kasama kong naglalakbay. Kasama ko ang
aking mga magulang sa aking misyon bilang pari, walang mintis ang
kanilang pagdarasal sa aking bokasyong maglingkod sa simbahan. Lalo
na noong naging Obispo ako. Sa maraming taon, sila ang kasama kong
magmisa, magdasal, at maglingkod sa simbahan hanggang sa mga
panahong dinapuan sila ng sakit at panghihina. Hindi nga sila pinaghiwalay
agad ng Panginoon, walang naulila sa amin nang maaga taliwas sa takot
at karanasan ni Tatay dahil biniyayaan ang aking mga magulang nang
mahaba at makabuluhang buhay kapiling kami – ang kanilang unang
simbahan.
Sa huling bahagi ng buhay ng aking mga magulang, maraming beses ko
silang naipagdasal at napagkalooban ng sakramento ng pagpapahid ng
langis sa maysakit. Masakit mang mawala sila sa mundo ngunit hindinghindi ko makakalimutan ang hindi mabilang na dami ng taong nakiramay
noong sila ay namatay. Sa rami ng nagdasal, nagmisa at nakiisa, nasabi
ko sa sariling inaalala ang katekistang unang nagmulat sa akin ng aking
bokasyon,
“Tama nga ang aking gurong Katekista, pupunta nga sa langit
ang mga magulang ko!”.
Ito po ang aking paanyaya sa lahat nang mabibigyan ng pagkakataong
basahin at pagnilayan ang librong ito, ang koleksyon ng mga tulangpananaliksik hango sa mga datos ng buhay ng mga katekista batay sa
NCS 2016-2018 na sinulat ni Dr. Clarence M. Batan na mula sa Filipino ay
isinalin sa sampung wika.
Tunay ngang maituturing na kayamanan ng ating Simbahan ang
mga katekista, kaya mabuti pong ipagkaloob natin sa kanila ang tamang
pagpapahalaga, pagkilala at paggalang. Mabuhay po ang ating mga
katekista sa buong Pilipinas!
Nawa’y sa bawat tulang inyong mababasa, isang dasal din ang inyong
masambit – para sa ating mga katekista, para sa ating Simbahang Katoliko.
Pagpalain tayong lahat ng Poong Maykapal kasama ng ating Mahal na
Inang Maria, Amen.
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Filipino ang pangunahing wikang ginagamit sa gawaing katekesis sa
Pilipinas. Ang mga sangguniang ginagamit para sa pagsulat ng mga modyul
sa pagtuturo ay mga salin ng orihinal na nakasulat sa English. Ilan sa mga
ito ay ang Katesismo ng Iglesia Katolika na salin ng orihinal na Catechism
of the Catholic Church at ang Katesismo Para sa mga Pilipinong Katoliko
na siya namang salin ng Catechism for Filipino Catholics.
Kaugnay ng pagtalakay sa usaping katekesis sa bansa na gamit ang wikang
Filipino, dagli nating silipin ang kasaysayan ng pagsasalin sa Pilipinas. Ayon
kay Almario (2015) ng Komisyon ng Wikang Filipino, “kasintanda ng limbag
ng Filipinas ang pagsasalin (p. 67).” Unang nailathala ang akdang isinalin
na pinamagatang Doctrina Christiana (1593), na naglalaman ng mga dasal
at tuntunin ng Simbahang Katolika na kinailangan sa pagpalaganap ng
Kristiyanismo sa mga bagong sinakop na kapuluan. Binanggit ni Almario
na ito ang “naging sagisag ng misyon at direksyon ng pagsasalin (p. xvii)”
sa ilalim ng Rehimeng Espanyol. Dagdag pa niya, “naging masigasig ang
mga misyonero sa pagsasalin ng mga akdang Kristiyano tungo sa mga
nasakop na wikang katutubo (p. xvii).”
Hindi na bago ang paggamit ng mga sangguniang nakasalin sa wikang
Filipino mula sa orihinal na teksto sa larangan ng pananampalatayang
Katoliko sa ating bansa. Ito ay alinsunod na rin sa sinasaad sa dokumento
ng Second Vatican Council na pinamagatang Sacrosanctum Concilium.
Kinilala ng naturang dokumento ang paggamit ng Mother Tongue (MT)
o Unang Wika sa Misa, o maging sa pagbibigay ng mga sakramento
at maging sa iba pang bahagi ng liturhiya. Sa pagkilala ng MT, hindi
maaring makaligtaang banggitin na binigyang diin ng dokumento na ang
pagsasalin, na may layong gamitin ang isinalin sa liturhiya mula sa wikang
Latin tungo sa MT, ay nangangailangan ng pahintulot ng mga pinuno ng
mga teritoryong eklesiastiko (Pope Paul VI, 1963).
Sa loob ng dalawang taon (2016-2018) napatunayan kong tunay na
mahalaga ang wikang ginagamit sa katekesis, at higit na mahalaga na
naituturo ang pagkakatekesis sa wikang naiintindihan ng mga tinuturuan
o ang tinatawag nating catechized. Naging mapalad akong mapabilang
sa isang grupo ng mga mananaliksik na naatasang gawin ang National
Catechetical Study (NCS) 2016-2018 , isang pag-aaral sa buhay ng mga
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katekista sa ating bansa. Isa sa pinakamatingkad na finding ay ang
gamit ng MT sa pagtuturo ng katekesis. Maraming mga katekistang
nakapanayam namin ay nagsabing ang mga modyul na ginagamit sa
katekesis ay nakasulat sa wikang Tagalog o kaya ay sa English. Kung
kaya’t nang itanong kung anong wika ang nais nilang gamitin sa katekesis
kung sakaling magbabago ng mga modyul, marami ang nagsabing mas
makabubuti kung ito ay nakasulat sa lokal na wikang ginagamit nilana mas
higit naiintindihan ng kanilang mga tinuturuan.
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Taong 2017 nang sinimulang gawan ng tulang-pananaliksik ni Dr. Clarence
Batan, ang Project Lead ng NCS 2016-2018 Research Team, ang mga datos
na nakalap mula sa mga survey, focus group discussion at interview. At
bilang pagtugon sa kahilingan ng mga nakararaming lumahok sa pagaaral na sana ay maisulat sa kanilang wika ang mga maaaring gamiting
materyales sa pagtuturo, sinimulan ang proyektong pagsasalin ng mga
tula na nakasulat sa Filipino, patungo sa iba’t ibang wika. Ang layuning mas
mailapit ang kwento sa mga nakaranas nito sa pamamagitan ng pagsulat
nito sa kani-kanilang wika ay naayon sa nakuhang finding.
Sa librong ito, ang mulaang wika na Filipino ay naisalin sa sampung
natunguhang wika; ang Bikol, Bisaya, Ibanag, Ilocano, Hiligaynon,
Kapampangan, Pangasinan, Waray, English at Español. Ang mga tagasalin
ay aming nilapitan namin, pinaliwanagan ng proyekto, lahat, ginawa ang
pagsasalin nang bukal sa kanilang loob bilang mga volunteer. Lahat ng
mga tagasalin ay bahagi ng catechetical ministry o akademya kaya’t batid
nila ang gawaing-katekesis.
Para sa librong ito, ang pagsasalin ay isang subok sa gawaing naglalayong
mas ilapit ang mga isinulat na tula sa hinuha at kamalayan ng mga totoong
nakaranas ng mga kwentong isinatula. Dahil ito ay isang pagtatangka, may
mga hamon itong kinaharap.
Tatalakayin ng bahaging ito ng libro ang mga hamong kinaharap sa
pagsasalin ng tula. Ako bilang kasama sa buong proseso ng pag-aaral
ng NCS 2016-2018, mula sa pagbuo ng konsepto nito, sa pagbalangkas
ng mga gabay-tanong, hanggang sa aktwal na pangangalap ng datos at
pagbabalik ng mga finding sa mga katekista.
Habang binabasa ko ang mga tula sa mulaang wika, nagiging buhay
ang mga kwento. Nung binabasa ko ang mga salin, lalo’t iyong aking
naiintindihan, tulad ng Bisaya na aking Unang Wika, at Hiligaynon na isa sa
mga pangunahing wikang ginagamit namin sa bayang aking kinalakhan,
nakita at naramdaman ko, na naging madali ang gawaing pagsasalin, na
hindi alintana ang mga teknikal na aspeto ng disiplina, sapagkat nasa
kamalayan ng tagasalin ang dalisay na layuning mas maintindihan ng mga
XV
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katekista, ng mga tinuturuan at maging ng mga lider ng gawaing kateketikal
dito sa ating simbahan ang totoong nangyayari sa estado at pagsasagawa
ng katekesis sa ating bansa. Ngunit, tulad ng anupamang gawain, may
mga hamon ding kinaharap ang pagsasalin ng mga tulang pananaliksik.
Ibabalangkas ng bahaging ito ng libro ang dalawang pangunahing hamon;
una, ang kaibahan ng mulaang wika at ang tunguhang wika at ikalawa,
ang mga hamong teknikal tulad ng pagsusukat at pagtutugma at ang
pagsasalin ng mga katawagang teknikal sa gawaing kateketikal.
Bibigyang diin naman ng bahaging ito ng libro, na bagaman may mga
hamon, tunay na may dalang yaman ang pagsasalin ng mga tulang
pananaliksik. Tunay na maipagmamalaki ng proyektong ito ng pagsasalin
ang pagkakaroon ng matibay na patunay na magbubunsod sa mga pinuno
ng mga gawaing kateketikal ng ating simbahan ang paglapit ng mga
modyul at materyales na ginagamit sa katekesis sa panlasa, kamalayan, at
mundo ng mga katekista at ng mga tinuturuan nito.
Mahalaga ang wika sa pagpapalalim ng ugnayan kay Hesus na
pangunahing layon ng katekesis (CT5). Sa epektibong paggamit nito, mas
naisasabuhay sa lipunang ginagalawan ng mga katekista kasama ng mga
naturuan nila ang pagpapatuloy ng misyong ipalaganap ang Mabuting
Balita. Ang pagtingin na ito sa kahalgahan ng Unang wika sa katekesis
ay binigyang diin ni Pope Francis sa kanyang Apostolic exhortation na
Evangelii Gaudium (EG), kung saan nabanggit niya ang halaga ng Unang
wika o Mother Tongue sa pagpapalalim ng pananamplataya. Aniya,
“... This language is a kind of music which inspires encouragement,
strength and enthusiasm” (EG 139).

***Antabayanan ang laman ng bahaging ito na isasapubliko online kapag
ang texto ay handa nang ibahagi.
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Pasko Hin Katekista
Ni Clarence M. Batan
Isinalin sa Waray nina Ma. Joselyn Año-Cabato at Gloria Año-Oray
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Yana nga Pasko
May istorya ko
nga bag-o. ■
Hiunong hin
Mga tawo
Ha Singbahan
Nagseserbisyo
Nagtututdo,
Nagsasakripisyo
Para makapag istorya
hiunong kan Kristo. ■
Waray suhol
Nga pagserbisyo
Sakob hin
Trenta minutos. ■
Tugob hin pag-antos
Nga nangisi an kahimo
Para mahipaangbit
An Pagtoo
Nga dire para
Ha iya kalugaringon
Kundi para han
Aton higugmaon
Nga Singbahan. ■
Hira an mga
Katekista
Una ha ak
Nga nagtutdo
Han karuyag sidngon
Ug importansya
Hit Pasko. ■

W2

Hira iton Pasko
Nagsayod han
Tinuod nga istorya
Hiton selebrasyon
Hira iton mga parol
Nga an lamrag
Nag gigiblat
Ha kada usa
Nga natutdoan
Naisplekaran
Nasayuran. ■
Nga iton Pasko
Mahiunong
Kan Kristo. ■
Salamat
Katekista
Salamat
Hit pahihumdom. ■

Mateo 2:9
“An bitoon nag-una ini ha ira
tubtub nga tinmungod ngan
hinmunong ha dapit nga
hinmutangan han bata.’’

Pamasahe
Ni Clarence M. Batan
Isinalin sa Waray nina Ma. Joselyn Año-Cabato at Gloria Año-Oray

Ginkukulawan ko in titirok
Hin mga kabataan nga naririgumok
Mag-aringasa ha sulod han kwarto. ■

Didto hin harayo nga baryo
Milya nga distansya tikang ha Singbahan
Katedral nga pagturun-an. ■
Waray pagsermon kundi nagpaangbit
Hibabruan hiunong ha Singbahan
Higugmaon; nga dire namumulat hin sukli. ■
Tungod nga waray suhol inin pagserbisyo
Labot la han pamasahe
Nga balon, paghigugma han Diyos. ■

Mateo 19:14
“Nagsiring hi Jesus tugoti niyo
an mga kabataan pagdaop ha
akon ngan ayaw niyo pagdid-I
hira kay an ginhadian han
langit para la hin sugad ha ira.’’

Katekista: Mga Tulang-Pananaliksik Hango sa National Catechetical Study (NCS) 2016-2018
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Miningaw madaliay hinatag respeto
Durungan nangadi kan Santa Maria
Samtang kinakaptan an rosaryo niya. ■

Kay ano nga Nadire Paningba
iton mga Kabataan?
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Ni Clarence M. Batan
Isinalin sa Waray nina Ma. Joselyn Año-Cabato at Gloria Año-Oray

Usa nga katekista in nagpaangbit
Hiunong hin mga bata
Iya inaantusan
Pagtutdo-i hin istorya
Hiunong han Diyos
Hiunong han Singbahan. ■
Usa nga kag-anak in nagpaangbit
Hiunong hit iya mga anak
Nga ha ira balay, mga sarawayon
Waray respeto ha katigurangan
Waray interes ha pagsingba. ■

kumita hit totoo
Hiunong hit pagtoo,
Hiunong hit Singbahan
Hiunong kan Kristo,”
Hilom nga pangamuyo
Hinin katekista
Sinisiplatan an bata
Karga hin kag-anak
Tigawas han kapilya
Usa ka domingo
Lugar hit katekesis. ■

Usa nga bata in nag-istorya
Hiunong hit sitwasyon
Hit ira pamilya nga higugmaon
Mga kag-anak niya pirme nag-aaway,
Mga kag-anak nga it ira
Buot-magkabulag. ■
Pinakianhan hinin katekista an bata
“Kay ano nga nadire ka pagsingba?”
“Ha pagbaton niya, luha nanunuro
Kay dire man daman” hira naniningba
Nga angay pagsusubdan, pagtuo nira. ■
Nagtangis, nabido inin katekista
Ginpipirit ngan ginkukumbinser
Bata, ha kalibutan nagugupong
“Angay katekesis ha mga kag-anak
“Asay anay, basi mga anak

Clarence M. Batan

Mateo 2:41-42
“Kada tuig napakadto ha
Jerusalem an mga kag-anak
ni Jesus para han pyesta han
paglabay. Han dose na an
edad ni Jesus, kinmadto hira
han pyesta sumala han ira
nababarasan.’’

Katekista-Nagseserbi
Ni Clarence M. Batan
Isinalin sa Waray nina Ma. Joselyn Año-Cabato at Gloria Año-Oray

Para han Diyos
Para han Singbahan,
Para ha nasud
Pilipinas. ■
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An pagka katekista
Sugad hin usa nga kanta,
Kamaduruto an letra
Han liriko nga tingog. ■
Ha kada pag gi-os
Kumpas han hunahuna
Para han Diyos
Tungod han panaad
Dinhe hinin kanta
Kada gintutdoan
Kunta maruyagan
Tutdo han kinaadman
Han Iroy nga Singbahan. ■
Pagseserbi nga gintikangan
Ngadto hit katangpusan
Magpadayon nga abaton ug bati-on
Ginkanta nga karantahon
Katekista nagseserbi Paglaum han Singbahan
Hiya an naugop
Hinin pagturun-an
Paghigugma,
Gamon inin kanta!

Lucas 1:46-48
“Nagsiring hi Maria,
“nagdadayaw an akon kalag
han Ginoo. Naglilipay an akon
kasingkasisngdida han Dyos
nga akon Manunubos kay
nahinomdoman ako Niya an iya
ubos nga surugoon.”
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Lider-Kateketikal
Ni Clarence M. Batan
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Ha pagiging lider
Han kateketikal nga buruhaton
Sugad hin usa nga giya
Mga sakramento:
Tikang hiton bunyag
An pagkarawat
Obligasyon nga manguna,
Yukaristiya nga misyon
Han pagpapaangbit
Asay maghuhuwas
Bisan anuman nga
Makaurulang. ■
Pagkumpisal tinatagan
Panahon
Inaadmitar mga kaluyahan
Tungod iton mga buruhaton
Kateketikal ngay-an
Seryoso ug makuri
Pananglitan an pagkompil
Nga bulig-pag-ataman
Hangkop ug pag giya
Tikang ha Espiritu Santo. ■
An lider-kateketikal
Propeta nga padi
Ha oras ngatanan
Katekesis kaulangan
Sugad hit pagsihigugmaay
Pagpapakasal
Tutdo han Singbahan
Kristo nga hinigugma. ■
Ha kaurhian

W6

Binubutlaw bisan
Danay pinanluluyahan
Dara la gihapon
Hinin lider-kateketikal
Benditado nga lana
Nga kun igpapahid
Ug ipanhahaplas
Maluya nga pagtoo
Maribhong, mabubuhi
Kay an pagseserbi
Hin usa nga lider-kateketikal
Hul-os ngan matam-is. ■

Juan 1:14
“Nahimo nga tawo an
Pulongngan puno hin grasya
ngan kamatouran, nag-ukoy
dinhe ha aton. Hinkit-an naton
an iya himaya – an himaya nga
kinarawat niya ha iya pagka
bugtong nga Anak han Dyos
Amay.”

Krus nga Dalan
hin Nagseserbi nga
Katekista

I

Panihapon
Ni Clarence M. Batan
Isinalin sa Waray nina Ma. Joselyn Año-Cabato at Gloria Año-Oray
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Natigdaan an ngatanan
Ha butnga han panihapon
Nga iya gin-andam,
Nagsumat hi Nanay
Nangisi, nahiyok
Han desisyon nga magtutdo
Ngahaw, sugad hadto. ■
Utro nga bubuhaton
Hinigugma nga propesyonDako nga obligasyon
Ha Singbahan nga misyon
An pagka katekista. ■
Waray gad kaburong
Hi tatay ngan iya mga anak
Kay pirme man hiya
Adto ha Singbahan
Pahinumdom ni Tatay,
“Ayaw gudla kami
Hingangalimti, babayae.”
Binaton hi Nanay,
“Dire gad man arog,
Hi kamo la gihapon
Ha akon iton una
Nga akon obligasyon.”
Nagtawa ngatanan
Ha panihapon nga marasa
Ug kahuman han pangaon
Hi Nanay la gihapon
Nanhimos, nanhugas. ■

Ini an Siyahan
Krus ha dalan
Ni katekista-nagseserbi
Sakripisyo nga mahinungdanon. ■

1 Corinto 11:23
“Nagpapasalamat sa Dyos,
ginpinitpinit Niya, ngan nasiring,
amo ini an akon lawas nga
iginhalad para ha iyo. Buhata in
inga hinumdoman ha akon.”

W8

II

Getsemani
Ni Clarence M. Batan
Isinalin sa Waray nina Ma. Joselyn Año-Cabato at Gloria Año-Oray

Lucas 22:42
“Amay ko, kon imo pagbuot, kuhaa
gad in inga kupa ha akon. Diri an
akon , kundi an imo pagbuot an
matuman”
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Antes umatubang
Han ayat, inin katekesis,
Hi Nanay tinambong
Kada semana nga pag-aram
Hiunong han bibliya,
Ug mga dokumento-katesismo
Han Katoliko-Kristiyano
Ug Pilipino-Katoliko. ■
Dire masayonay
An utro pamati
Han katekista nga padi
Ngan catechetical directors
Kay mas makuri ngay-an
Matadong nga pagtutdo
Mahiunong han Singbahan. ■
Nga daw sugad han pag-ampo
Ni Hesus didto ha Getsemani
Makuri nga pag-aradman
Para hin hul-os nga hibaro
Mahipaangbit hin tinuod. ■
Ini an Ikaduha
Krus ha dalan
Ni katekista-nagseserbi
Sakripisyo nga mahinungdanon. ■

III

Sanhedrin
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Ni Clarence M. Batan
Isinalin sa Waray nina Ma. Joselyn Año-Cabato at Gloria Año-Oray

Han malipayon nga makarawat
Ni Nanay-maestra Bag-o nga katekista
Adton iya assignment
Ha panpubliko nga eskwelahan
Gin-andaman inin adlaw
Pagkadto ha eskwelahan
Ha prinsipal pag-atubang
Para eskedyul aru-on. ■
Upat la an pagpipili-an:
Ha gi-aagahi,
Ha butnga han recess,
Kahuman paningudto,
O antes iton para-uli. ■
Sugad kan Hesus
Ha atubangan han Sanhedrin
Iya kamapinaubsanon
Ha atubang han labaw ngatanan
Waray paghuna huna hin pagdumire
Basi inin misyon mahinayon
Ha anuman nga oras
Katekesis matuman.■
Ini an Ikatulo
Krus ha dalan
Ni katekista-nagseserbi,
Sakripisyo nga mahinungdanon. ■
Marcos 15:1
“Han timprano pa han aga, nagdagmit
pakigkita an mga puno han kapadian,
han katigurangan, han mga
magturutdo han balaod ngan han
bug-osn nga labaw nga hulmanan,
ngan nagsarabot hira. Gingapos nira
ha gawas, ngan igintubyan nira kan
pilato.”

Clarence M. Batan
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Ni Clarence M. Batan
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Ha siyahan nga entrada
Kalipayan an dara an kada adlaw
Nga misyon han katekesis
Ha mga bata nga magliya. ■
Nga ha paglabay han panahon
Nakit-an ni katekista
Pagkawara hin hinay-hinay
Han interes ug pakigpamatiay
Hinin mga bata nga may bug-at
Mga mata magbidoay
Kay kinabuhi nira
Ngay-an makurihay
Problema ha panimalay:
Kag-anak nga dire nasingba
Waray pakabuhi
Magburublag, waray igkasal. ■
Sugad hi katekista
Ginpudongan hin korona nga may tunok
Nga ha kasingkasing naturok
Dara nga dire sadang
Sakramento, maintindihan. ■
Lugar nga kinamumutangan
Hinin mga bata nga gintututdoan
Katekesis kinahanglan. ■
Ini an Ika-upat
Krus ha dalan
Ni katekista-nagseesrbi
Sakripisyo nga mahinungdanon. ■

Mateo 27:29

“Naghimo hira hin tunokon nga
korona, iginbutang ini ha iya ulo,
ngan ginpakapot hin sipak ha iya
tuo nga kamot, nagluhodluhod hira
ha atubangan niya ngan nag-ooyanouan hira ha iya, mabuhi an hadi han
mgaJudiyo sinmiring hira!”
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V

Krus
Ni Clarence M. Batan
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May-ada krus kada adlaw
Hinin katekista, inaatubang
Naserbi ha Singbahan. ■
Tinikangan ha balay, siyahan
Nga obligasyon nga sinasaranggapanan
Ngan dagmit nga maglilisensya
Nga iya largo hingadtuan
Naghuhulat nga kabataan
Didto ha eskwelahan. ■
Mahidadangat manggad
Bisan pamasahe dire igsasadang
Mga paagi nahihimo
Ultimo chalk iparalit
Ug papel nga ginagamit
Katakista magpapatigayon. ■
Bisan kun ini kanan pira
Bisan nasosobrahan na
Ug waray na lohika
May kakurian man
Sakripisyo gin-aantusan
Pagkarawat han krus
Katekesis nga misyon. ■
Ini an Ikalima
Krus ha dalan
Ni katekista-nagseserbi
Sakrispisyo nga mahinungdanon. ■
Mateo 16:24
“Ngan nagsiring hi Jesus ha iya mga
tinun-an, kun may-ada karuyag
umupod ha akon, kinahanglan
nagsalikway hiya han iya
kalugaringon, magpas-an han iya
krus, ngan magsunod ha akon.”
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VI

Nahiparakop
Ni Clarence M. Batan
Isinalin sa Waray nina Ma. Joselyn Año-Cabato at Gloria Año-Oray

Isaias 53:5
“Nguni’t siya’y nasugatan dahil sa
ating mga pagsalangsang, siya’y
nabugbog dahil sa ating mga
kasamaan, ang parusa ng tungkol sa
ating kapayapaan ay nasa kaniya; at
sa pamamagitan ng kaniyang mga
latay ay nagsigaling tayo.”
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Tungod hin kahapdos ug kabutlaw
Mayda mga higayon danay,
Inin hi katekista nahipaparakop
Nasasakit ug pinanluluyahan
Hin buot. Ginkokontra. ■
Ginpapakaraot hit mga kasangkayan
Sinisiring nga buwaon
Buhat nga dire asya igbubutangButang ha iya
Sige la nga tutdo
Dire man asya ha kinabuhi nahitatabo
Kumo katekista. ■
It kamaluya, tinuod
Dire harumamay
Kundi matuod nahitatabo hit kinabuhi
An kaubosi hit kusog
Waray salin, ubos-ubos
Pagsarig, igpasa Diyos!
Ini an Ikaunom
Krus ha dalan
Ni katekista-nagseserbi,
Sakripisyo nga mahinungdanon. ■

VII

Simon Sireneo
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Ni Clarence M. Batan
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Ha panahon hin panginginahanglan
Ha mga buruhaton-katekesis
Damo it Simon SireneoMga mag-upay nga tawo
Nga ha katekista nabulig hin tinuyo. ■
Una an mga Tatay
Ngan damo pa nga iba
Sakob ha panimalay
Para libre nga igdul-ong
Hi Nanay nga katekista
Ngadto hin katitirok
Ug susundo-on daman
Kun iristorya in mahuman. ■
Ngada an ugrupod
Igkasi-katekista
Madi o sangkay man
Andam hin pagpautang
Bisan an pagbayad ha kamaihaan. ■
Ini nga misteryoso nga misyon
Dire gud mabayaan
Pagka katekista
Nanay nga maestra. ■
Ini an Ikapito
Krus ha dalan
Ni katekista-nagseserbi
Sakripisyo nga mahinungdanon. ■

Marcos 15:21
“ginkasugat nira ha dalan in tawo nga
simon an ngaran, nga tikang pa la ha
huron, ngan ginpirit nira hin pagpasan han krus ni Jesus.”

Clarence M. Batan

VIII

Paghitapo
Ni Clarence M. Batan
Isinalin sa Waray nina Ma. Joselyn Año-Cabato at Gloria Año-Oray

Lucas 23:28
“Linmingi hi Jesus ha ira ngan
nagsiring, kababayen-an han
Jerusalem ayaw kamo pagtangis
tungod ha akon kundi pagtangis
lugod kamo tungod ha iyo ngahaw
ngan tungod han iyo mga anak.”
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An pagka katekista
Bisan tugob hin sakripisyo
May kalipay nga nakakarawat
Tungod hinin dalan han misyon. ■
Damo iton igkakahirigtapo
Nga mapakiana ha imo
Sanglit baton nga eksakto
Pirme ha imo hinumdoman. ■
San-o iton bunyag?
San-o iton karasal?
Hin-o an magpapakumpisal?
An kompil, san-o man?
Diin maagi iton prusisyon?
Kay ano waray hi Padre?
Hain na hi Padre?
May ginkakasal ba ni Padre?
Iton pagpabendisyon, puydi?
Bisan napahuway hi Padre?
Ngatanan ini impormasyon
Sugad hin imo baratunon
Kay katekista ka nga permi
Ha Singbahan nakanhi. ■
Ini an Ikawalo
Krus ha dalan
Ni katekista nagseserbi,
Sakripisyo nga mahinungdanon. ■

IX

Iginraysang
Ni Clarence M. Batan
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Pagtagusya hul-os an hatag
Hinin nga Hesus iginraysang ha krus
Ha kada katitirok
Hin mga katekista nga misyonaryo. ■
Tigaman hin pagrespeto
Ha Amay, ha Anak
Ug Espiritu Santo. ■
Nagpapahinumdom, sakripisyo
Pagtalwas han mga sala
Lubid nga dara
Pinara hin gugma
Ginpuno hin paghigugma
Mga ugat nanbuto man
Kun an dugo rumiklamo
Hilom nga magrebolusyon
Waray kaisog,
Kundi paghigugma
Han iginraysang nga Kristo
An haliputay nga katekesis. ■
Ini an Ikasiyam
Krus ha dalan
Ni katekista nagseserbi,
Sakripisyo nga mahinungdanon. ■

Mateo 27:31
“kahuman na nira pag-oyan-oyan ha
iya, ginlubas nira an iya kalugaringon
nga panapton, ngan gindara hiya ha
gawas basi igraysang ha krus.”
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X

Dimas
Ni Clarence M. Batan
Isinalin sa Waray nina Ma. Joselyn Año-Cabato at Gloria Año-Oray

Nakaistorya hi Kristo
Bisan iginsasakit, nagyakan
Hin panaad nga
Waray katapusan
Tungod hin pag-aantos. ■
Kay an nag-aantos
Nga katekista
Tangkod ha misyon. ■
Ini an ikanapulo
Krus ha dalan
Ni katekista-nagseserbi
Sakripisyo nga mahinungdanon. ■

Lucas 23:42
“Ngan nagsiring hiya kan Jesus, “Jesus,
hinumdomi gad ako kon makanhi
kana nga hadi.”
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Hin-o ba ha aton
An dire nangangawat?
Hin mga higayon
Nga kunta angay
Ha Diyos ta ighatag. ■
Hin-o ba ha aton
An dire nangangawat
Han mag-upay nga
Ngisi ug kalipayan
Hin inuuhaw nga kabataan
Han mga tutdo han
Singbahan?
Hin-o ba ha aton
An waray pangawati
Hin kateketikal
Nga oportunidad
Ha kada pagduaw
Ha kapilya ngan katedral,
Hit homiliya ni Padre
Ug ni Obispo ngani
Hin yano nga paghitapo
Hin igkasi-katoliko,
Ha prayer meeting man
Nga imo inaatendiran
An mga higayon kunta
Inaabat naton hi Kristo
Harani, sugad la hin sapit
Basi na manla ha madaliay
Makig iristorya. ■
Buynas manta hi Dimas
Hiya nahiduok, nakiharaniay

XI

An Tugon
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An pagka katekista
Hatag an pagtapod
An iginsiring nga tugon
Dako nga obligasyon
Para magpadayon nga buhi
Kada nahibaruan ha
Ebanghelyo
Kada istorya tikang ha bibliya
Kada tradisyon nga tutdo
Kada istorya hin pagkasantos
Kabakyang an panurundon
Ni Apostol Juan
Nga harani kan Hesus
Ug iya sangkay. ■
Ginpuno hin gugma,
Ni Maria nga aton iroy
Nga hiya iginsakit-nabido
Nasamad kasingkasing
Kay anak iginkuri
Hiya nasayuran. ■
Kan Maria igintugon
Ni Hesus and Singbahan
Ha panahon nga magmasirom
Ngatanan nga paglaum
Ayat han pagkawara
Kinabuhi ha kalibutan. ■
Katekista kan Maria
May debosyon

Rosaryo pirme dara niya
Ha lugar nga may kasamok,
Tingog hin katesismo. ■
Ini an ikanapulo kag-usa
Krus ha dalan
Ni katekista nagseserbi
Sakripisyo nga mahinungdanon. ■

Juan 19:26-27
“Hinkit-an ni Jesus an iya iroy, ngan
an tinun-an nga iya hinigugma nga
natukdaw harani han krus; sanglit
nagsiring hiya kan iya nanay, babaye.
Iini ang ino anak. Ngan nagsiring
hiya ngadto han tinun-an, Iini and
ino nanay. Ngan tikang hadto gindara
hiya han tinun-an hin pag-ukoy tampo
han iya panimalay.”

Clarence M. Batan
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Pagkamatay
Ni Clarence M. Batan
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Pira ka bese na nga pinamalandongan
Pagkamatay ni Hesus
Hinin mga katekista-nagseserbi. ■
An ikinaadlaw nga krus
Nga dara dara nira
Tungod hini nga misyon
Mahipaangbit mga kinaadman
Han buhi nga Kristo. ■
Kundi han iya pagkamatay
Han aton Ginoo Hesukristo,
Kinaadman mayda hatag damanNga may ada karadtoan
An kada tagsa may dadangatan
Nga angay hinumdoman
Mayda gudman katapusan,
Ug ha pag-ampo naton
Ha kaurhian man
Hugot nga hangkupan
Adton saad nga magkakaupod
Ha langit nga iginsaad
Kay ini natuman na
An misyon natapos na
Nga may pagpapasalamat!
Ini an Ikanapulo kagduha
Krus ha dalan
Ni katekista-nagseserbi,
Sakripisyo nga mahinungdanon. ■
Juan 19:30
“Dinimdim hi Jesus han bino ngan
nagsiring hiya “natuman na”ngan
dinmuko hiya ngan nabunoson hiya
han iya kinabuhi.”
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Pagpahuway
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An kinabuhi hinin katekista
Siring han kadam-an
Puno hin kalipay
Kalipayan nga nagtikang
Han hukas ha buot
Nga pagserbi ungod-ungod
Tingog hin pagkamatinuohon
Tunog hin pagkamapinairon
Tono hin paghigugma
Kanta hin gugma. ■
Han pinapahuway na hi Hesus
Ginhuringan niya
Mga katekista-nagseserbi,
Nga dida hit iya pagmingaw
Ha madaliay nga iya pagpiyong
Hin tolo ka adlaw nga dulomPagkanta hin pagdayaw
Pagpasalamat, pamalandong
Magpakadig-on ngan tumuod
Ha bisan ano nga problema
An kasisidman may iginsaad
Kinabuhi ug lamrag. ■
Ini an -kanapulo kagtolo
Krus ha dalan
Ni katekista-nagseserbi,
Sakripisyo nga mahinungdanon. ■
Mateo 27:59-60
“Sanglit gindara ni Jose an lawasngan
ginputos hin bag-o nga taklap nga
lino. Iginbutang ini niya didto han
iya kalugaringon nga lubnganan nga
bag-o pa langa gin-ukab dida hin bato
ngadto han ganggang hin pagtakop
han porta han lubnganan ngan
linmakat hira.”
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XIV

Pagkabanhaw
Ni Clarence M. Batan
Isinalin sa Waray nina Ma. Joselyn Año-Cabato at Gloria Año-Oray

Mateo 28:6
“Waray hiya dinhi, nabanhaw hiya
suad han siring niya. Kadi ngan kitaa
niyo an dapit ngan ginhigdaan niya.”
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Misyon nga ginpili
Pagka katekista
Pero ha kamatuoranHira in ginpili
Han Ginoo nga Diyos,
Para hiya in kabakyang
Han mainantuson nga pag-ataman
Higugmaon nga Singbahan. ■
Banhawon an pagtoo
Nga naging maluya
Waray udong hin pagpahinumdom
Mahinungdanon nga pag-aradman
Hiunong hit pag-aandam
Han pagkabuhi ngahaw!
Katekista nga karikohan
Han aton Singbahan. ■
Ini an ikanapulo kag-upat
Krus ha dalan
Ni katekista nagseserbi
Sakripisyo nga mahinungdanon. ■

Taramdan han Pagtutdo
Hinimo ni Ma. Cecilia L. Balajadia at Clarence M. Batan

Siday Bunga Hin
Giya Ha Bibliya
Pagsaliksik
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Pasko hin Katekista

Pamasahe

Kay ano nga nadire
paningba iton mga
kabataan?

Katekista-Nagseserbi
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Mateo 2:9
“An bitoon nag-una
ini ha ira tubtub nga
tinmungod ngan
hinmunong ha dapit
nga hinmutangan han
bata.”
Mateo 19:14
“Nagsiring hi Jesus tugoti
niyo an mga kabataan
pagdaop ha akon ngan
ayaw niyo pagdid-I hira
kay an ginhadian han
langit para la hin sugad
ha ira”
Lucas 2:41-42
“Kada tuig napakadto
ha Jerusalem an mga
kag-anak ni Jesus para
han pyesta han paglabay.
Han dose na an edad ni
Jesus, kinmadto hira han
pyesta sumala han ira
nababarasan.”
Lucas 1:46-48
“Nagsiring hi Maria,
“nagdadayaw an akon
kalag han Ginoo.
Naglilipay an akon
kasingkasisngdida
han Dyos nga akon
Manunubos kay
nahinomdoman ako
Niya an iya ubos nga
surugoon.”

Pamalandong
🌿

🌿

🌿

🌿

🌿

Hin-o an nagserbi
nga mga bitu-on
han imo kinabuhi
nga nagtulidong ha
imo tipakadto kan
Hesus?”

Naging hinungdan
ka ba para hin
pakahirani kan
Hesus han mga
kabataan?

Nakakadungan
ta pa ba an aton
mga kag-anak hit
pagsingba?
Mga kag-anak:
nadadara pa ba
naton iton aton
mga anak ha
Singbahan?

Sugad han
pagdayaw ni Maria,
makakasering ba
kita nga usa nga
pagdayaw han
Diyos an aton
kinabuhi?

Siday Bunga Hin
Giya Ha Bibliya
Pagsaliksik

Lider-Kateketikal

🌿

Nakadangop ba
kita han presensya
han Diyos dida
han ritwal nga
sakramento?
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Juan 1:14
“Nahimo nga tawo an
Pulongngan puno hin
grasya ngan kamatouran,
nag-ukoy dinhe ha aton.
Hinkit-an naton an iya
himaya – an himaya nga
kinarawat niya ha iya
pagka bugtong nga Anak
han Dyos Amay.”

Pamalandong

Krus nga Dalan hin Nagseserbi nga Katekista

I

Panihapon

II

Getsemani

III

Sanhedrin

1 Corinto 11:24
“Nagpapasalamat sa Dyos,
ginpinitpinit Niya, ngan
nasiring, amo ini an akon
lawas nga iginhalad para
ha iyo. Buhata in inga
hinumdoman ha akon.”

Lucas 22:42
“Amay ko, kon imo
pagbuot, kuhaa gad in
inga kupa ha akon. Diri
an akon , kundi an imo
pagbuot an matuman.”
Marcos 15:1
“Han timprano pa
han aga, nagdagmit
pakigkita an mga puno
han kapadian, han
katigurangan, han mga
magturutdo han balaod
ngan han bug-osn nga
labaw nga hulmanan,
ngan nagsarabot hira.
Gingapos nira ha gawas,
ngan igintubyan nira kan
pilato.”

🌿

🌿

🌿

Andam ba naton
igsakripisyo an aton
kinabuhi para hit
iba?

Tubtob diin ba an
aton kaandam
pagbuhat han
kaburot-on han
Diyos sugad kan
Hesus?

Makapira na ba
naton parig-ona
an aton pagtoo ha
atubangan han
kadam-an?
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Korona nga Tunokon

V

Krus

VI

Nahiparakop

VII

Simon Sireneo
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Mateo 27:29
“Naghimo hira hin
tunokon nga korona,
iginbutang ini ha iya ulo,
ngan ginpakapot hin sipak
ha iya tuo nga kamot,
nagluhodluhod hira ha
atubangan niya ngan
nag-ooyan-ouan hira ha
iya, mabuhi an hadi han
mgaJudiyo sinmiring hira!”

Mateo 16:24
“Ngan nagsiring hi Jesus
ha iya mga tinun-an, kun
may-ada karuyag umupod
ha akon, kinahanglan
nagsalikway hiya han iya
kalugaringon, magpasan han iya krus, ngan
magsunod ha akon.”

Isaias 53:5
“kundi ginsamad hiya
tungod han aton mga sala,
ginhampak hiya tungod
tungod han karat-an nga
aton ginbuhat, natambal
kita pinaagi han kastigo nga
iya gin-antos, nag-upay
kita pinaagi han mga
hampak nga iya kinarawat”

Marcos 15:21
“ginkasugat nira ha dalan
in tawo nga simon an
ngaran, nga tikang pa la
ha huron, ngan ginpirit
nira hin pagpas-an han
krus ni Jesus.”

Pamalandong

🌿

🌿

🌿

🌿

🌿

Andam ba ako
hin pag-atubang
han mga ayat
nga ighihitapo ha
pagtuman han
kaburut-on han
Diyos?

Kakan-o kaba
pagdesisyon nga
pagsundon an aton
Ginoo nga Diyos?
Matiunan-o man an
imo pagpas-an han
iya Krus?

Nagkamay-ada ba
mga higayon nga
nahiparakop ako
han akon pagtoo
han Diyos?

Nagkamay-ada
ba nimo higayon
nga ikaw in naging
Simon Sireneo?

Siday Bunga Hin
Giya Ha Bibliya
Pagsaliksik

VIII

Paghitapo

Mateo 27:31
“kahuman na nira
pag-oyan-oyan ha
iya, ginlubas nira an
iya kalugaringon nga
panapton, ngan gindara
hiya ha gawas basi
igraysang ha krus”

Dimas

Lucas 23:42
“Ngan nagsiring hiya kan
Jesus, “Jesus, hinumdomi
gad ako kon makanhi
kana nga hadi.”

XI

Juan 19:26-27
“Hinkit-an ni Jesus an iya
iroy, ngan an tinun-an
nga iya hinigugma nga
natukdaw harani han
krus; sanglit nagsiring
hiya kan iya nanay,
babaye. Iini ang ino anak.
Ngan nagsiring hiya
ngadto han tinun-an,
Iini and ino nanay. Ngan
tikang hadto gindara
hiya han tinun-an hin
pag-ukoy tampo han iya
panimalay.”

X

An tugon

🌿

🌿

🌿

🌿

Paka-in ba an imo
pagka-andam
para mahipasabot
an kamatuoran
hiunong hiton imo
pagtoo?

PREPUBLICATION ONLINE DRAFT. No part of this document may be reproduced in any form.

IX

Iginraysang

Lucas 23:28
“Linmingi hi Jesus ha
ira ngan nagsiring,
kababayen-an han
Jerusalem ayaw kamo
pagtangis tungod ha
akon kundi pagtangis
lugod kamo tungod ha
iyo ngahaw ngan tungod
han iyo mga anak.”

Pamalandong

Paka-in ba an
akon kaandam
hin pagdara han
mga paras-anon
ha panimalay? Ha
komunidad? Ha
Singbahan?

May-ada ba
mga takna nga
nangawat ako
hin higayon nga
makapagpa-angbit
han pulong han
Diyos?

Kinikilala ko ba hi
Maria nga akon
Iroy?”
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Siday Bunga Hin
Giya Ha Bibliya
Pagsaliksik

XII

Juan 19:30
“Dinimdim hi Jesus han
bino ngan nagsiring
hiya “natuman na”ngan
dinmuko hiya ngan
nabunoson hiya han iya
kinabuhi.”

XIII

Mateo 27:59-60
“Sanglit gindara ni Jose
an lawasngan ginputos
hin bag-o nga taklap
nga lino. Iginbutang
ini niya didto han
iya kalugaringon nga
lubnganan nga bag-o
pa langa gin-ukab dida
hin bato ngadto han
ganggang hin pagtakop
han porta han lubnganan
ngan linmakat hira.”
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Pagkamatay

Pagpahuway

XIV

Pagkabanhaw
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Mateo 28:6
“Waray hiya dinhi,
nabanhaw hiya suad han
siring niya. Kadi ngan
kitaa niyo an dapit ngan
ginhigdaan niya”

Pamalandong

🌿

🌿

🌿

Nawawaraan ba
ako hin paglaum
kun naatubang hin
kakurian?

Nasarig ba ako
han akon pagtoo
ha mga takna
nga naabat hin
kakurian?”

Paka-in ba
kahalarom it akon
pagtoo han Ginoo
ha nabanhaw nga
Diyos?

Epilogo
Ang Yaman at Mga Hamon ng
Katekistang-Lingkod
***Antabayanan ang laman ng bahaging ito na isasapubliko online
kapag ang texto ay handa nang ibahagi.
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“Ito po ang aking paanyaya sa lahat nang mabibigyan ng
pagkakataong basahin at pagnilayan ang librong ito, ang
koleksyon ng mga tulang- pananaliksik hango sa mga
datos ng buhay ng mga katekista batay sa NCS 2016-2018 na
sinulat ni Dr. Clarence M. Batan na mula sa Filipino ay isinalin
sa sampung wika.
Tunay ngang maituturing na kayamanan ng ating Simbahan
ang mga Katekista, kaya mabuti pong ipagkaloob natin sa
kanila ang tamang pagpapahalaga, pagkilala at paggalang.
Mabuhay po ang ating mga katekista sa buong Pilipinas!
Nawa’y sa bawat tulang inyong mababasa, isang dasal din
ang inyong masambit – para sa ating mga katekista, para sa
ating Simbahang Katoliko.
Pagpalain tayong lahat ng Poong Maykapal kasama ng ating
Mahal na Inang Maria, Amen.”
Hango sa Paanyaya: Kwentong Katekista
ni Bishop Roberto C. “Bobet” Mallari, DD
Chair, CBCP-ECCCE
Bishop, Diocese of San Jose de Nueva Ecija

TUNGKOL SA MAY-AKDA
Clarence M. Batan, isang sociologist sa larangan ng kabataan,
edukasyon, trabaho, at Katolisismo, partikular sa larangan ng
catechetical ministry. Naging research director, kasalukuyang Propesor
sa Sosyolohiya at Coordinator ng Department of Sociology sa Faculty
of Arts and Letters, University of Santo Tomas; naging Project Lead
ng National Catechetical Study (NCS) 2016-2018, at ngayon, Principal
Investigator ng National Catechetical Study (NCS) 2021: Pastoral
Action Research and Intervention (PARI) Project. Isang tagahanga ng
mga katekistang Pilipino ng Simbahang Katoliko.

