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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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Kabanata 1

Gabay-Turo sa mga
Katekistang Malikhain
Clarence M. Batan at Keith Aaron T. Joven

Sinagtalà
Noong 2017, naging

espesyal ang pamaskong handog
ng NCS Research Team sa ating mga
katekistang walang pag-aatubiling
tumulong sa aming pananaliksik.
Ang regalo namin ay isang tulang
pananaliksik na may pamagat na,
“Paskong Katekista”.

Ang tulang ito ay pagkilala sa
ating mga katekista bilang mga
bayani ng ating Simbahan. Nasaksihan
namin ang halaga ng kanilang
paglilingkod at pagsasakripisyo sa
pamamagitan ng pagtuturo para
ihatid ang kuwento ni Kristo – ang ating
pananampalatayang Katoliko. Nakakahanga lang nang
labis dahil marami sa ating mga katekista ay nagtuturo
nang walang hinihintay na bayad bilang kapalit. Lalo pa
itong pinapatingkad ng kanilang mga ngiti na sinasamahan
ng sangkatutak na lakas ng loob para ibahagi ang mga
turo ng Simbahan. Kaya para sa aming mga mananaliksik,
nagpapaalala ito ng halaga ng simbolo ng “talà” sa
Pasko. Ang “talà” sa konteksto ng ating wika ay
nangangahulugang “maliwanag na bituin” na
sa panahon ng Kapaskuhan ay kinakatawan
ng mga parol.
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Paskong Katekista
ni Clarence M. Batan

Ngayong Pasko,
May bago akong
Kuwento.
Tungkol sa
Mga bayani
Ng Simbahang
Naglilingkod,
Nagtuturo’t
Nagsasakripisyo
Para ihatid
Ang kuwento ni
Kristo.

Walang bayad
Nagsasakripisyo
Para sa tatlumpung minuto.
Gait ang ngiti
At sangkatutak
Na lakas ng
loob
Para ihatid ang
pananampalataya
Di para sa
Sarili
Kung para sa
Simbahan
Mahal.

Sila ang mga
Katekistang
Unang nagturo
Sa akin
Ng halaga ng
Pasko.

Sila ang Paskong
Nagtampok sa
Tunay na diwa
Ng pagdiriwang.
Sila ang mga parol
Na ang kinang
Ay ningning ng
Bawat isang
Naturuan
Napaliwanagan
Naliwanagan.

Na ang Pasko
Ay tungkol kay
Kristo.

Salamat sa mga
Katekista.
Salamat sa
Paalala.
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Ang kuwento ng unang parol ay nakaugat sa
talà noong unang Pasko kung saan ang malinawag na
bituin ang nagsilbing-gabay upang matunton ng tatlong
haring mago ang bagong-silang na sanggol - ang ating
Panginoong Hesukristo - sa sabsaban kapiling ang banal
na Inang Birheng Maria at Amang San Jose. Ito ang
sumasagisag sa maraming “belen” na ipinapaalala ang
mapagkumbabang pagsilang ng ating pananampalataya
sa mundong dahop sa pag-asa, kapayapaan, at
pagmamahalan. Kaya nga mababanaag sa pabalat
ng librong ito ang isang larawang-guhit na belen.
Naroong naaaninag ang anghel, tatlong haring mago,
at ang Banal na Pamilya.

Subalit sa pagitan nila, may isang kamay na
nakaturo’t waring inaabot ang talà ng Pasko. Na
kahit man lang sa larawang ito, maaaring ang hintuturo
ay bahagyang dumampi sa talàng may kakayahang
magbigay-liwanag sa maraming mananampalataya.
Dalangin namin, ang librong ito ay magsilbing “sinagtalà”
sa bawat isang katekistang nais mas maging magaling
sa pagtuturo tungkol sa ating Simbahan. Ang sinagtalàng
ito ang muling magbibigay-lakas sa tumatamlay na
pananampalataya at magpapainit sa ministeryong
kateketikal sa buong bansa.

Ito ang sinagtalà ng mga katekistang malikhain.
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Gabay sa Pagtuturo,
Pagtuturong Gumagabay

Tulad ng talà, ang librong ito ay nabuo upang
magsilbing gabay sa pagtuturo ng katekesis hanggang
sa mag-anyo at sumamyong tunay na “pagtuturong
gumagabay”. Ang adhikaing ito ay may kaugnayan sa
aming natuklasan sa National Catechetical Study (NCS)
2016-2021: Pastoral Action Research and Intervention (PARI)
Project. Ito ay ang dalawang pinakapopular na metodong
ginagamit ng mga katekista sa pagtuturo – ang
pagkukuwento (storytelling) at lecture method.
Sa dalawang metodong ito, ang pagkukuwento
ang kanilang pinakagusto at ang lecture ang
kanilang pinaka hindi gusto.

Sa pagkukuwento, mukhang nagiging madali para
sa ating mga katekista ang pagtuturo. Sa lecture, dama rin
nila ang pagkabagot ng kanilang mga tinuturuan ng mga
aral tungkol sa ating pananampalataya. Samakatuwid,
mukhang mas epektibo ang metodong kuwentúhan
kaysa lecture. Pareho namang may halaga ang dalawang
metodong ito ngunit nag-iiba lang sa kung paanong ang
mga ito ay ginagamit dahil ang anomang metodo sa
pagtuturo ay may angking lohika at ang sining ng mga
ito ay nakaangkla sa malalim, mahusay, at malikhaing
paggamit nito na ang tawag ay “pedagohiya”.

Batid din namin na limitado
ang pondo at mga materyales na
mapagkukunan sa pagtuturo ng
ating mga katekista. May mga
kuwento mula sa aming mga survey,
interview, at fieldwork na bago pa
ang pandemya, sa maraming taon,
blackboard at chalk, Manila paper, at maging ang likod
ng mga lumang kalendaryo ang madalas na gamit nila sa
pagtuturo. Biro nga namin na ito marahil ang dahilan
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kung bakit tuwing Pasko, ang pinamimigay na regalo sa
parokya ay mga kalendaryo. Di kaya dahil sa mga katekista
kaya taon-taon na lang, kalendaryo ang regalo ni Father?
Kasi pala, ginagamit ito ng mga katekista upang gawing
flip charts ng mga catechetical lessons? Ang birong ito ay
may seryosong aral. Na sa kabila ng maraming limitasyon,
nakakagawa ng paraan ang ating mga katekista upang
matuloy ang katekesis kahit limitado ang teaching
resources at walang bayad. Ito na ang patunay na
bago pa man ang librong ito, may ebidensiya na na
ang pedagohiya ng ating mga katekista ay masasabing
malikhain. Ibig sabihin, may kinang ang kanilang pagtuturo
na ang ningning ay nagbigay-liwanag sa pag-usbong ng
pananampalataya sa kanilang mga unang naturuan.

Sa librong ito, itinuturing na mga sinag ng
pedagohiya ang bawat kabanata. Sa kabuuan, 15 ito.
Sinagtalà ang ating unang kabanata kung saan ilalarawan
ang pananaliksik at lohika ng gabay-turong ito. Susundan
ito sa ikalawang kabanata ng isang pagtalakay tungkol sa
halaga ng pagiging “malikhain” ng mga katekista bilang
mga guro ng pananampalataya, angMalikhaing Guro,
Malikhaing Katekista. Ang sinag nito ay magbibigay-
liwanag sa ilang katekistang nagdududa pa sa posibilidad
na maaaring ang karanasan ng katekesis ay maging
masaya, magaan, nakakapagpalaya't nakakapagpaligaya.

May 12 sinag ng pedagohiya ang susunod na
bahagi ng ating libro. Binubuo ito ng samo’t saring
tema at estratehiya sa pagtuturo na puwedeng gamitin
upang ang katekesis ay maging malikhain. Ito ay ang mga
sumusunod: Parabula (Kabanata 3), Panalangin (Kabanata
4), Lecture (Kabanata 5), Kuwentúhan (Kabanata 6), Tula
(Kabanata 7), Awit (Kabanata 8), Sayaw (Kabanata 9),
Teatro at Pelikula (Kabanata 10), Larawan at Retrato
(Kabanata 11), Kalikásan (Kabanata 12), Katahimikan
(Kabanata 13), at Talambúhay (Kabanata 14). Ngunit
saan nga ba manggagaling ang malilikhaing init ng
mga sinag na ito?
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Ang bawat pedagohiya ay isinulat ng 12 katekista. Iba’t
iba man ang antas ng kanilang pagsasanay sa larangan ng
pilosopiya, teolohiya, agham panlipunan, pamamahala sa
edukasyon, at edukasyong panrelihiyon partikular ang
Katolisismo, nagkakaisa ang lahat sa adhikaing magkaroon
ang mga kapuwa-katekista ng panibagong materyales na
maaaring gamitin para sa malikhaing pagtuturo na
magpapalinaw sa proseso at karanasan ng katekesis
sa mga mananampalataya.

Ang hulíng kabanata,Mga Kislap ng Kabanalan:
Malikhaing Ministeryong Kateketikal, ay paglalahad ng
apat na kislap ng kabanalan na umusbong at yumabong
sa hardin ng ating Simbahang Katolika sa bansa. Ang
kabanatang ito ay pagkukuwento ng pagiging malikhain
ng apat na kapuwa Pilipinong ang búhay ay inilaan sa
ministeryong kateketikal. Masasabing ang “katekesis” ang
naging sentro ng kanilang mga búhay at ang “pagiging
katekista” ang maituturing na buod ng kanilang pagka-
Katoliko. Bunga nito, kinilala ng ating mahal na Simbahan
ang kanilang kontribusyon dahil ang tinahak nila ay ang
daan ng “kabanalan”. Ang kabanalang pinakamalikhain sa
lahat dahil magpasahanggang ngayon, ang mga kislap ng
kanilang banal na búhay ay patuloy na nagbibigay-liwanag
at inspirasyon sa maraming nadampian ng init ng kanilang
pagmamahal sa ministeryong kateketikal. Sila ang mga
modelo ng malilikhaing katekistang Pilipino.

Sa librong ito, itinatampok din ang natatanging
metodo ng bawat pedagohiya. Binubuo ito ng apat
na bahagi: (a) Kuwentong Katekista; (b) Kuwentong
Pedagohiya; (c) Kuwento ng Kabanalan; at (d)Malikhaing
Katekesis.
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a. Kuwentong Katekista -
Ito ay ang maikli ngunit
makahulugang
pagbabahagi ng
búhay-kateketikal
ng may-akda. Dito,
ikukuwento niya ang
kaniyang karanasan sa pagtanggap at
pagtuturo ng katekesis at kung paanong
ang pilíng pedagohiya ay humubog sa kaniyang
metodo at estratehiya bilang katekista.

b. Kuwentong Pedagohiya - Ito ay pagsasalarawan
ng partikular na pedagohiya. Ikukuwento rito ng
gurong-katekista ang lohika at mga sitwasyon na
maaaring paggamitan ng pedagohiya tungo sa

epektibong proseso ng katekesis.

c. Kuwento ng Kabanalan -
Ang ikatlong dimensiyon ay
pagkukuwento ng kabanalan
ng isang santo o santa na
ating Simbahang Katolika. Dito,
ipapaliwanag ang mga pamantayan

ng kabutihang maidudulot ng pilíng pedagohiya
sa gawaing katekesis. Na sa pamamagitan ng
pagninilay sa búhay ng isang banal,
mababanaag ang halaga ng pedagohiya
at magbubukas sa posibilidad na
maaari palang maging masaya,
makabuluhan, at malikhain ang
katekesis bilang isang espirituwal
na gawain.

d. Malikhaing Katekesis -
Ang huling dimensiyon
ay maglalarawan ng isang
halimbawang modyul na
gagamitan ng piling pedagohiya.
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Ang Sinagtalà sa Puso ni
Santo Tomas de Aquino

Sa larangan ng pag-aaral at
pagtuturo, lalo na ng katekesis, ang
Dominikong si Santo Tomas de Aquino
ang isa sa unang sasagi sa isip. Siya ang
itinuturing na Patron ng Pag-aaral, ng
mga paaralan, ng mga mag-aaral at
guro (Catholic Saint Medals, 2021; Huffine,
2021; Stracke, 2019). Siya ay sadyang may
pagmamahal at galíng sa pag-aaral (Lew,
2010). Ang banal na búhay ni Santo Tomas
ay sumentro sa malikhaing paraan ng
pagninilay na yaman ng karunungang
kinikilala niyang biyaya ng Poong
Maykapal.

Isa nga sa kaniyang pamosong
salawikain ay “To contemplate and to share with
others the fruits of contemplation” (Summa Theologiae, III,
Q. 40, A. 1, Ad 2).

Sa konteksto ng librong ito, hangad namin na
magnilay kasama ang mga katekista gamit ang samo’t
saring pedagohiya upang magkaroon ng kakayahan at
kasanayan na ibahagi ang anomang natutuhan sa mga

Ikukuwento at ipapakita ng
gurong katekista na may-akda
kung paanong ang pedagohiya
ay magsisilbing gabay upang
ang gawaing katekesis ay maging
malikhain. Sa pamamagitan nito,
ang lahat ay nagkakaroon ng panimulang
ideyá upang maging higit na kapana-
panabik, masaya, at epektibo ang katekesis.



9SINAGTALÀ

bukás ang isip at loob na
maglakbay sa proseso ng
katekesis. Kinakatawan ito ng
sinagtalà sa nakadantay sa puso ni
Santo Tomas de Aquino.

Kapansin-pansin na ang imahen ni Santo Tomas de
Aquino ay kinakatawan ng pusong may talà. Ang talàng
waring ang mga sinag ng araw ay magbibigay-liwanag
sa mga nais matuto. Sapagkat ang bawat kaalaman ay
marapat lang na ibahagi tulad ng maraming katekistang-
lingkod na aming nakasalamuha sa aming pananaliksik.

Sa proyektong ito, naniniwala kami na sa
pamamagitan ng gabay-turong ito, maliliwanagan ng
malikhaing pedagohiya ng kaalaman ang ministeryong
kateketikal ng ating Simbahang Katolika. Katulad ng banal
na pagbabahagi ng kaalaman, liwanag, at inspirasyon ni
Santo Tomas de Aquino, nawa’y maging isang mabuting
ambag ito para sa mga katekista at gustong maging
katekista sa hinaharap.

Santo Tomas de Aquino, patnubayan Mo po kami
ng iyong sinagtalàng mula sa malikhaing isip at pusong
nagmamahal sa mga turo’t aral ng ating Simbahang
Katolika.
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Panalangin Bago Mag-aral
ni Santo Tomas de Aquino
Isinalin sa Filipino ni Clarence M. Batan

Ang Tagapaglikha ng lahat ng bagay na
Wagas na Pinagmulan ng Liwanag at Karunungan,
Ang Matayog na Taal ng Sangnilikha,
Pagindapatin ang sinag ng Iyong kagalingan ay
Lumukob sa kadiliman ng aking pang-unawa at
Ilayo sa akin ang kambal na kadilimang
Tangan ko nang ako’y isilang,
Ang katampalasanan ng parehong kasalanan at kamangmangan.
Pagkalooban Mo po ako ng matalas na pakahulugan ng pang-unawa,
Alaalang di mabilis makalimot, at ng
Kakayahang maintindihan ang bagay-bagay

nang wasto at may direksiyon.
Pagkalooban Mo po ako ng talentong maging

sapat sa aking mga paliwanag, at
Kakayahang maipadama ang aking sarili

nang ganap at may karisma.
Ituro Mo po sa akin ang simula,
Akayin sa pag-unlad, at
Tulungan sa buong kaganapan;
Sa pamamagitan ni Kristong ating Panginoon.
Amen.

https://catholicsaintmedals.com/saints/st-thomas-aquinas/
https://www.worldhistory.org/Thomas_Aquinas/
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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).


