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Kuwento ng Disenyo ng Pabalat at Layout

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

sinagtalà ng maraming naghahangad
matuto at maisabúhay ang mga
turo’t aral ng Simbahang mahal.
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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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Katahimikan
Kabanata 13

Abigael Maitim-Padilla
Orihinal na isinulat sa English at

isinalin sa Filipino ni Jio Savillo Orense

Nagsimula ang lahat sa tanong
na, “Gusto mo bang magboluntaryong
magturo ng lingguhang katekesis sa
ating kapilya?”

Sa katahimikan ng aking puso, narinig
ko ang tawag ng Diyos. Dito nagsimula ang
aking kuwentong katekista,sa pagninilay-nilay
at pagpili sa pagsunod sa Kaniya. Kayo rin ba?

Nagsisimula ang lahat ng desisyon at aksiyon sa
pamamagitan ng pagninilay-nilay, repleksiyon, paghinto
sa ginagawa, at pagtahimik. Nagiging makabuluhan ang
gagawin at sasabihin kung ito ay pinag-isipan muna nang
mabuti. Lumalalim ang ugnayan sa Diyos sa pamamagitan
ng taimtim na pagdarasal. Dito papasok ang pedagohiya
ng katahimikan. Nagagamit ko ito hindi lamang sa loob ng
klase kundi pati na rin sa pang araw-araw na pamumuhay.
Natutulungan ako nito upang makapag-isip nang tama,
makapagdesisyon nang nararapat at ayon sa ikabubuti ng
nakakarami, makilala nang higit ang aking sarili, at higit
sa lahat, makapagdasal nang payapa.

Ang katahimikan ay mahalagang pegadohiya sa aking
pagtuturo. Sa mahabang panahon ng pagtuturo ko ng

Ang Tinig ng Diyos sa
Kuwentong Katekista
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katekesis – simula noong ako ay nasa mataas na
paralan pa lamang hanggang sa magkolehiyo at maging
guro – hindi nawala sa aking gawain ang moment of
silence, ang paghinto sa pagtuturo, upang pagnilayan
ang Salita ng Diyos at turo ng Simbahan, at makapagdasal
nang taimtim. Ang metodong ito ay natatangi sapagkat
hindi lahat ng asignatura ay pinipili na maging tahimik
ang klase. Pero para sa akin, ito ay napakahalagang
gawain upang matulungan ang mga mananampalataya
na matutong tumahimik, makinig, at magnilay-nilay ayon
sa kanilang karanasan.

Sa panahon ngayon na masyado nang maingay ang
daigdig, sinusubukan kong bigyan ang mga mag-aaral ng
panahon upang tumahimik; na magkaroon ng oras upang
magnilay, madama, at maisabúhay ang Salita ng Diyos.

Ang epektibong katekesis ay maisasakatuparan kapag
ang mga katekista ay gumagamit ng iba`t ibang metodo
upang maisali at maisangkot ang mga mag-
aaral sa kanilang pagkatuto (Nelson et al.,
2013) at isa na nga sa mga ito ay ang
katahimikan. Ang katahimikan ay
madalas na ginagamit sa pagdarasal
at pagbubulay-bulay ngunit hindi
palagi sa pagtuturo. Ang
katahimikan ay maaaring
maging isang pamamaraan
sa pagtuturo sapagkat sa

Katahimikan at Katekesis
Kuwentong Pedagohiya



katahimikan ay naaanyayahan natin ang
ating mga mag-aaral na huminahon,
magbulay-bulay sa kanilang

nararamdaman, at makagawa ng sariling
repleksiyon (Vassilopoulos & Konstantinidis,
2012). Ito ay isang sandali para namnamin
nila ang Ebanghelyo o Magandang Balita
na kanilang natanggap.

Palagi ko itong naririnig at paulit-ulit ding sinasabi
na sa katahimikan ng kapaligiran, puso at isip, naririnig
ng isang tao ang tinig ng Diyos. Ang pamamaraang ito ay
makikita din sa búhay ni Hesus. Nang Siya ay humiwalay
sa mga tao, napag-isa siya sa piling ng Diyos at
nanalangin (Lucas 4:12, 14-15, Lc 5:16, Lc 6: 12-13,
Lc 22: 39-44, Mat. 14: 1-13, Mar 1:12, Mar 3:13, Mar 6:
30-32, 6:46). Ito ay isang mahusay na kasanayan upang
turuan ang mga mag-aaral na bumuo ng isang malapít
na ugnayan sa Diyos. Binibigyan sila ng pagkakataong
huminto nang panandalian at makausap ang Diyos nang
taimtim. Isang sesyon na tatahimik sila, magdarasal, at
magmumuni-muni sa mga nakaraang araling natutuhan.

Sa kontekstong pang-edukasyon, ang isa sa mga
batayan ng proseso ng pag-aaral ay ang pakikipag-
ugnayan ng mga mag-aaral sa guro sa pamamagitan
ng talakayan. Ang pinakakaraniwang aktibidad ay ang
pagbabahagi ng gawain, mapapares o pangkatan. Sa
ganitong paraan, nahihimok ang mga mag-aaral na
makipag-usap sa kanilang mga kaklase (Ollin, 2008).
Ito ay isang huwarang proseso ng pag-unlad para sa
mga mag-aaral ngunit mahalaga ding isípin at pag-aralan
ang kanilang mga salita at sagot bago magtalakayan. Sa
puntong ito papasok ang katahimikan.

Ang katahimikan ay isa sa mga naisasantabing
pedagohiya sa pagtuturo. Ito ay higit pa sa pagiging

138 KATEKISTANG MALIKHAIN
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tahimik ng silid-aralan. Ito rin ay isang uri ng pagpapahinga
o pagkalma upang magawa ng mga mag-aaral na
maunawaan ang mga ideyá, mapagnilayan ang mga ito,
at makuha nang tama. Nakatutulong din ito sa kanila
upang makapagpokus, magkaroon ng disiplina, at
makapag-isip ng mga ideyá. May iba't ibang paraan upang
maipatupad ang tahimik na pedagohiya tulad ng pagsulat,
pagguhit, yoga, atbp. (Ollin, 2008). Ang katahimikan ay
nagbibigay ng kapayapaan, bumabawas ng stress, mas
nagpapakilala ng sarili, nagtuturo ng pagkontrol sa
emosyon upang maging matatag, nagbubukás sa
kamalayan sa nangyayari sa paligid, at nagpapabuti ng
konsentrasyon (Hyde et al., 2014). Ang pamamaraang ito
ay isang magandang pagkakataon para sa mga mag-aaral
na mapagnilayan ang kanilang personal na búhay, o
búhay-pananampalataya.

Ayon kay Pope Emeritus Benedict XVI (2012), "Only in
silence can the word of God find a home in us, as it did in
Mary, a woman of the word and, inseparably, a woman of
silence." Sinabi ng dáting Santo Papa na kapag walang
katahimikan, ang isang tao ito ay hindi makakarinig,
makakaunawa, at makakatanggap ng bagong salita. Iyon
ang dahilan kung bakit mahalaga na maituro ang totoong
kahalagahan ng katahimikan.

Ang layunin ng katahimikan ay makinig sa tinig ng
Diyos. Ayon kay San Benito ng Nursia, "Makinig, O anak ko,
sa mga turo ng iyong Panginoon at ihandog ang tenga ng
iyong puso." Ang katahimikan ay maaaring humantong sa
mga sandali ng pagdarasal at ito rin ay tumutulong upang
mabuo ang kabutihan ng pagbabantay. Pinapataas din nito
ang ating karunungan at nagbubukas ng ating mga puso
sa Diyos (Gorss, 2017).

Para kay Santa Teresa ng
Calcutta, "ang bunga ng
katahimikan ay panalangin….
At ang Diyos ay nagsasalita sa



katahimikan ng ating puso". Tungkulin ng
katekesis na turuan ang mananampalataya sa
pagdarasal at palalimin pa ang pagiging
Kristiyano" (Directory for Catechesis, 2020, 86).
Mahalaga ring maipakita ng tagapagturo ng
relihiyon sa kaniyang mismong búhay ang
pedagohiyang ito (sinipi ni Berryman sa
Hyde et al., 2014). Bilang mga katekista,
mahalagang magkaroon tayo ng oras
pagmumuni-muni ng pagdarasal sa klase. Isang araw ng
katahimikan na magpapahintulot sa mga mag-aaral na
marinig ang tinig ng Diyos. Kahit sa panahon ni Hesukristo,
"nagpunta siya sa isang lugar kung saan siya maaaring
mag-isa; doon ay nanalangin siya" (Marcos 1:35). Katulad
din ito ng búhay ni San Jose. Siya ay isang tahimik na tao
sa Ebanghelyo. Wala kang mababásang salita na nagmula
sa kaniya kundi sinunod niya ang kalooban ng Diyos sa
pamamagitan ng mga kilos (Mateo 2: 13-15, 2:23). Turuan
natin ang ating mga mag-aaral na makinig sa Diyos nang
may katahimikan.

Isa sa mga gawain ng katekista ay maihanda ang mga
mag-aaral sa isang mataimtim na panalangin na
hahantong sa pagtahimik ng kanilang mga puso at isipan
upang mula dito ay maituon nila ang kanilang
pananampalataya kay Hesus (CCC 2715). Ang
mapanlikhang panalangin ay "ang pinakapayak na
pagpapahayag ng misteryo ng panalangin" (CCC 2713).
Para kay Santa Teresa ng Avila, ang mapanimdim na
pagdarasal ay "walang iba kundi ang isang malapít na
pagbabahagi sa pagitan ng mga kaibigan;
nangangahulugan ito ng paglalaan ng oras upang mapag-
isa sa Kaniya (Hesus) na alam nating mahal tayo" (CCC
2709).

Ang panalangin ay hindi lamang pagpikit at pagkausap
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sa Diyos sa katahimikan ng iyong puso. Maaari kang
gumawa ng tahimik na pagdarasal habang gumuguhit,
nagpipinta, nag-uukit, nagsusulat, nagta-type,
nagpapadala ng mensahe sa text o messenger, atbp. (Ollin,
2008). Maaari mo ring gawin ang ehersisyo sa pakikinig at
ehersisyo sa paghinga.

Maglaan ng isang araw na tatahimik ang mga mag-
aaral habang ginagawa ang kanilang mga gawain upang
ipahayag ang kanilang natutuhan sa nakaraang talakayan,
pangunahin sa pamamagitan ng panalangin. Magtakda ng
isang kalmadong kapaligiran na hihikayat sa mga mag-
aaral na magkaroon ng isang mapanlikhang panalangin
sa Diyos. Ito rin ay isang mahusay na pagtatasa upang
makilala kung may natutuhan sila mula sa talakayan.



Si San Benito ng Nursia ay ipinanganak sa
taóng 480 A.D. at namatay noong 547 A.D.
Ang kapistahan niya ay tuwing Hulyo 11.
Kakambal niya si Santa Scholastica.

Kilalá si San Benito sa motto na
“Ora et Labora” (Dasal at Paggawa).
Sinubukan niyang balansehin ang
pagtatrabaho at pagdarasal sa loob ng
kaniyang monasteryo. Bago siya naging
maipluwensyang monghe, siya muna ay
nag-isa sa kuweba sa bundok ng Subiaco
sa loob ng tatlong taon. Naranasan niya
roon ang kapayapaan at katahimikan ng

mundo. Pinanatili niyang tahimik ang kaniyang búhay sa
kuweba habang nagmumuni-muni ng Salita ng Diyos.
Kahit siya ay nasa loob ng kuweba, maraming táong
pumunta sa kaniya upang humingi ng gabay espirituwal
kaya siya ay lumabas sa kuweba at nagtayo ng
monasteryo sa lugar na iyon.

Para magabayan ang mga monghe, si San Benito
ay nagsulat ng Holy Rule na tumulong na magkaroon ng
búhay na nakasentro kay Hesukristo at mapatakbo ang
monasteryo nang tama. Sa ikaanim na kabanata ng
kaniyang libro ay binigyang-diin ni San Benito ang
kahalagahan ng katahimikan.

Sa monasteryo ng mga Benedictine, sila ay may
oras para magdasal, magbulay-bulay ng Salita ng Diyos,
at magbasá ng mga Banal na Kasulatan. Sabi ng isang
mongheng Benedictine, mayroon silang itinalagang oras
para tumahimik at mapag-isa. Madalas, ito ay nangyayari
sa gabí, sa loob ng kanilang silid.

Ang tahimik na Búhay ni San Benito
Kuwento ng Kabanalan

142 KATEKISTANG MALIKHAIN



143KATAHIMIKAN

Tama si San Benito. Hindi ka makakapakinig kung
ikaw ay nagsasalita palagi. Kaya para sa kaniya ay
mahalaga ang pananahimik. Ang unang pangungusap
sa kaniyang libro na makikita sa prologue ay, “Listen with
ear of your hearts”. Ang Diyos ay nagsasalita sa atin sa
Banal na Bibliya at sa kaibuturan ng ating puso. Kung
patuloy tayong magsasalita, hindi natin ito maririnig.

Para kay San Benito, sa katahimikan tayo matututo
kung paano sasagutin at haharapin ang pang-araw-araw
na pangangailangan ng búhay. Lumalawak ang ating
karunungan sa katahimikan (Arce, 2021). Ang búhay ni San
Benito ay isang magandang halimbawa ng kahalagahan
ng pagbabalanse ng búhay upang magtrabaho, magdasal,
at tumahimik. Huwag nating kalilimutan ang kaniyang
sinabi sa kaniyang libro ng Holy Rules, “Strive for silence”
(42), we are called to have a love for silence; it’s incredibly
healthy and spiritually beneficial (4) (Fry, 1981).

Tandaan na ang katahimikan ay nagbibigay ng
kapayapaan, malinaw na pag-iisip, at kaayusan. Kaya
maglaan tayo ng oras sa ating araw upang tumahimik
at makinig sa Salita ng Diyos na tumatawag sa atin.

Tandaan

Matapos maituro ng katekista ang aralin tungkol sa
Sampung Utos ng Diyos, gagawin ang mga aktibidad
na nagmumuni-muni upang mapalalim ang talakayan.

Tahimik na Paligid,
Palalim na Katekesis
Malikhaing Katekesis



Paksa

Layunin

Pagpapahalaga

Oras

Lugar

Ang Sampung Utos ng Diyos

Ang pag-unawa sa pamamagitan
ng pagninilay sa mga gawain at
panalangin na ang pag-ibig sa Diyos
at sa iba ay nangangahulugan ng
pagsunod sa mga utos ng Diyos.

Katahimikan

Isang oras

Maaaring sa loob o
sa labas ng silid-aralan

Bago magsimula ang aktibidad

1. Sabihin agad sa mga mag-aaral ang
gagawin sa susunod na pagkikita upang sila ay
magkaroon ng ideyá at maihanda nila ang kanilang sarili
at mga dapat gamitin.

Mga dapat dalhin

• Bibliya
• Art Materials

2. Pagpasok sa silid-aralan, ibigay ang lahat ng tagubilin
bago simulan ang aktibidad upang maiwasan na
magsalita ang katekista habang ginagawa ang aktibidad
at upang malaman kung may tanong ang mga mag-
aaral tungkol dito.

Mga dapat tandaan

• Ang lahat ay inaanyayahang tumahimik sa loob
ng isang oras habang ginagawa ang aktibidad.
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• Hindi maaring magtanong o makipag-usap sa
kapuwa mag-aaral at kahit sa katekista. Ito ay
panahon upang makapag-isa at matapos ang
lahat ng aktibidad nang tahimik.

• Ipapasa ang lahat ng ipinagawa ng katekista
sa susunod na pagkikita.

3. Sabihin din ang magiging daloy ng aktibidad upang
maging tuloy-tuloy ang gawain. Maganda din kung
bibigyan ng kopya ang mga mag-aaral ng daloy ng
aktibidad upang maging gabay habang ginagawa ito.

Habang nangyayari ang aktibidad

1. Maaaring magpatugtog ng mahinahong musika
para manatiling mahinahon ang kapaligiran.
Puwede ring walang musika.

2. Maaaring baguhin ang ayos ng silid-aralan na
mas komportable ang mga mag-aaral. Puwede
ring lumabas sa silid kung may pagkakataon.
Ito ay panahon upang makapag-reflect.

3. Kung lalabas ng silid-aralan, siguruhing
magtatakda ng lugar na madaling mapupuntahan
ang katekista at makikita ang mga mag-aaral.
Huwag kalimutang sabihin sa lahat na bumalik
sa silid-aralan limang minuto bago matapos ang
klase.

Pagkatapos

1. Walang sasabihin sa pagtatapos. Hihintayin lang ang
susunod na guro bago umalis sa loob ng silid-aralan.



2. Sandali ng Katahimikan

□ Aling utos ang maituturing mong
pinakamahirap sundin? Bakit?

□ Ano ang pinakamabisang maaari
mong gawin para masunod ito?

3. Tahimik na Gawain:Maaaring sagutin ng mag-
aaral ang aktibidad na ito sa pamamagitan ng
pagsulat o pagguhit.

□ Mag-isip ng pang-araw-araw na
sitwasyon sa búhay na lumalabag sa
Sampung Utos ng Diyos pagkatapos
ay magpakita ng isang solusyon upang
maitama ang mga ito.

Panuto

□ Matapos basahin ang naibigay na sipi,
pumili ng isang salita / parirala na
pinakanagbigay ng impact sa iyo.
(Huminto nang dalawang minuto)

□ Basahin ang sipi ng Bibliya sa
pangalawang pagkakataon,
pagkatapos ay manahimik at
makinig sa tinig ng Diyos. Pansinin
kung ano-anong saloobin, damdámin,
at pagsasalamin ang nabubuo sa loob
mo. (Huminto nang tatlong minuto).
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1. Ang unang bahagi ng Lectio Divina:
Sa katahimikan, basahin ang kuwento ng
Sampung Utos (Exodo 20: 1-17).

Daloy ng Aktibidad
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4. Pagpapatuloy ng Lectio Divina
(Ikalawang Bahagi)

Panuto

□ Basahin ang sipi ng Bibliya sa ikatlong
pagkakataon, pagkatapos ay magdasal
nang tahimik. (Huminto nang apat na
minuto).

□ Basahin ang sipi ng Bibliya sa ikaapat
na pagkakataon, pagkatapos ay
magpahinga sa presensiya ng Diyos sa
mga saloobin at repleksiyon. Makipag-
usap sa Diyos sa pamamagitan ng
katahimikan. (Huminto nang limang
minuto).

Panalanging Kateketikal
Dakilang Tagapaglikha ng tinig, tunog, at awit,

Ipadala Mo po ang malambing na

Ihip ng hanging yayakap sa aming misyong kateketikal.

Yakapin nawa kami ng Iyong mapagmahal na himig

Na hanggang ang lahat ay tumigil at manahimik.

Sa tulong at gabay ni San Benito,

Pagkalooban Mo po kami ng

Kabanalang regalo sa aming mga gawaing katekesis

Na nagpupuri’t nagpapasalamat

Sa gitna ng biyaya ng Iyong katahimikan.

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

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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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-
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kumukuha ng programang Master of Education Major in
Religious and Values Education sa De La Salle University (DLSU)
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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
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High School (SHS) ng Unibersidad ng Santo Tomas (UST). Siya rin
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Bachelor of Secondary Education Major in Religious Education
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Kasama sina
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sa De La Salle (DLSU) Araneta University. Siya ay nakapagtapos
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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.
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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
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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:
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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).


