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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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Lecture
Kabanata 5

Jonathan James O. Cañete

Katekista Bilang
Tagapagdaloy ng Katekesis
Kuwentong Katekista

Namulat ako sa realidad
ng katekesis at búhay ng isang
katekista noong magsimula
akong mag-aral sa pampublikong
paaralan dito sa aming simpleng
bayan ng Angono, Rizal. Si Ate

Marlyn ang pinakaunang katekistang aking nakilala
at marahil siya na rin ang katekistang pinakatumatak sa
aking kalooban. Ang paraan ni Ate Marlyn sa kaniyang
pagtuturo ay napakadinamiko sapagkat hindi lamang siya
nagtuturo sa pamamagitan ng mga konsepto tungkol sa
ating pananampalataya ngunit ang kaniyang pamamaraan
ay may kaakibat na laro na siyang pumukaw sa aming
atensiyon at murang kaisipan. Sa pamamagitan ng laro,
nabigyang-búhay ni Ate Marlyn ang kaniyang katekesis
at kami bilang mag-aaral ay aktibong nakisangkot
sapagkat ang bawat laro ay may kaakibat na simpleng
pagpapahalaga at pagpapaliwanag sa pananampalataya.
Ang mga laro at aktibidades tulad ng kantáhan, tulàan,
dulaan, pass the message, talahulugan, at pagguhit at
pagkukulay ng mga larawan ni Hesus ay ilan sa mga
paraan ni Ate Marlyn sa kaniyang katekesis. Sa
pamamagitan ng mga ito, ako at sampu ng aking
mga kaklase sa Grade 5, sa mga murang kamalayan
namin ay naunawaan ang kahalagahan ng



pananampalataya sa aming mga búhay. Masasabi ko
ngayon na dahil kay Ate Marlyn na huwarang katekista ng
aming seksiyon, ang pananampalataya ay naging buháy at
makabuluhan sa aming mga búhay. Ito ay naging gabay ko
sa aking pagtahak sa isang búhay sa nakasentro sa
pagtuturo ng pananampalataya.

Bilang isang katekista, naunawaan ko sa pamamagitan
ng pagsasabúhay at ng pagiging malikhain ni Ate Marlyn
sa paraan ng kaniyang katekesis, na ang pananampalataya
ay mas maipahahayag nang maywastong talab sa mga
tumatanggap kung ang pamamaraan ng pagbibigay ng
katekesis ng isang katekista ay malikhain at naayon sa
lebel ng kamalayan ng mga tumatanggap nito. Gaya ng
ginawa ni Ate Marlyn, ang pamamaraan ng kaniyang
katekesis ay inayon niya sa lebel ng aming mga musmos
na kamalayaan bilang Grade 5 kaya ang katekismo ay
tumalab sa aming murang mga pag-iisip at kalooban. Si
Ate Marlyn at ang kaniyang pamamaraang pangkatekesis,
ang kaniyang buháy na pagsaksi sa pananampalataya
bilang isang katekista, ang inspirasyon ko sa pagsulat
at pagbabahagi nitong simpleng pedagohiya na
maaaring magamit sa pagbibigay-sigla at katuturan
sa pamamaraan natin ng pagpapahayag at
pagbabahagi ng pananampalataya at pagsaksi
dito bilang malilikhaing katekista.

Pinatunayan ni Ate Marlyn na ang katekista ay
hindi siyang pinagmumulan ng katekesis at higit sa lahat,
ng pananampalataya, kundi siya ay isang malikhaing
tagapagdaloy ng katekesis na siyang maaaring pagmulan
ng isang malikhaing pag-unawa sa pananampalataya
ng mga tumatanggap nito tulad
namin noong kami ay mga
musmos na mag-aaral na
uháw sa kaalaman at aktibo
sa pagkamalikhain. Ang musmos
na kaisipanat ang malikhaing
kamalayan ng mga tumatanggap
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ng katekesis ay siyang isang mabisang paraan sa
isang malikhaing pagpapadaloy ng katekesis. Ang
pedagohiyang ginamit ni Ate Marlyn sa kaniyang
katekesis ay luminang sa aking pagkamalikhain lalo na sa
aking paglalakbay tungo sa pagtuklas ng kahalagahan ng
pananampalataya kay Kristo sa aking murang kaisipan.

Lecture Bilang
Pedagohiyang Pangkatekesis
Kuwentong Pedagohiya

Normal na marahil sa pagtuturo ng katekesis ang
paggamit ng lecture o panayam. Ang pamamaraang
ito ay nakakatulong upang ang pananampalataya ay
maibahagi sa iba ngunit sa pagbabago ng panahon at
paraan ng pagkatuto ng mga tao lalo na ng kabataan, ang
lecture ay dapat bihisan ng isang malikhain at panibagong
anyo upang ang katekesis ay maging isang buháy na
pagbabahagi ng pananampalataya. Ang pagkakaroon
ng iba’t ibang uri ng pamamaraan sa pagtuturo ay isa sa
mahahalagang sangkap sa proseso ng pagkatuto ng mga
mag-aaral. Sa pamamagitan nito, ang mga mag-aaral ay
nabibigyan ng pagkakataong linangin ang angking talino
upang mas maunawaan nila ang importansiya ng isang
aralín sa kanilang búhay bilang mga mag-aaral.

Sa larangan ng katekesis, ang pagkakaroon ng
iba’t ibang uri ng pedagohiya at metodo sa pagtuturo
ng pananampalataya o differentiated pedagogy in
doing catechesis ay naglalayong ipresenta ang katekismo
sa isang paraan na ang mga tumatanggap ng
katekesis ay nagkakaroon ng isang personal at
malalim na pag-unawa sa pananampalataya na
nakaugat sa ating kamalayan at karanasan sa
Diyos na buháy sa bawat yugto ng ating pag-
iral bilang tao. Ang ating personal na
karanasan bilang tumatanggap ng



katekismo ay siyang nagpapayaman sa
pananampalatayang ating natanggap mula sa Panginoon
(Nelson et al., 2013, p. 68). Ang pagpapayaman ng
pananampalataya sa ating kamalayan bilang tao ay
siyang nagbibigay-daan sa isang maka-Diyos, makatao,
makakalikasan, at makabansang pagkilos sa lipunan na
siya namang uri ng pagtugon sa pananampalatayang
ating natanggap at sa hámon ng Panginoon na maging
mga buháy sa saksi sa pananampalataya sa makabagong
panahon.

Iminumungkahi ng pag-aaral na ito ang
paggamit ng Learner-Centered Approach (LCA) bilang
isang pedagohiyang lecture sa pagbibigay ng katekesis.
Sa pedagohiyang ito, ang paraan ng pagpapahayag o
pagtuturo ng pananampalataya sa pamamagitan ng
katekesis ay nakatuon sa personal nating artikulasyon
ng isang uri ng aralín sa katekismo na nakaugat at
nakabase sa ating karanasan sa pananampalataya
(Owens et al., 2006). Samakatuwid, gamit ang LCA bilang
isang pedagohiyang pangkatekesis, ang pananampalataya
ay nagiging personal ngunit nakaugat sa katuruan ng
Simbahan. Ang pedagohiyang ito ay naglalayong malinang
ang ating aktibong pakikisangkot, personal na motibasyon,
komitment, at pag-unawa sa pananampalataya. Sa
ganitong pananaw, ang pananampalataya ay nagiging
buháy at may talab sa eksistensiyal na konteksto ng
ating búhay bilang mga mananampalataya.
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Marahil, napakarami ng mgasanto at santa
sa Simbahang Katolika na nagbigay-búhay sa
pananampalataya tulad ni San Pedro Calungsod
na siyang huwaran ng pedagohiyang pangkatekesis
na ating inuusisa sa araling ito. Ngunit paano nga ba
isinabúhay ni San Pedro Calungsod ang malikhaing anyo
ng pedagohiyang lecture na nakatuon sa personal na
karanasan ng ating pananampalataya (LCA) sa kaniyang
pagsaksi sa pananampalataya at pangangaral sa Guam
bilang katekista?

Si San Pedro Calungsod
Isang Katekistang Saksi ng
Pananampalataya
Kuwentong Kabanalan
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Ang LCA ay isang
pedagohiyang nagbibigay
sining sa lecture na nag-uugnay-
ugnay sa ating pananampalataya sa
gawaing katekesis. Sa ganitong
katuturan, ang paglinang sa
pananampalataya ay nagiging isang uri ng
paglalakbay para sa mga nakatanggap ng katekesis at
tayong mga katekista tungo sa hiwaga ng presensiya at
pag-ibig ng Panginoon na siyang punong layunin at buod
ng ating pananampalataya. Ang makilala ang Panginoong
Hesus at maibahagi ang Kaniyang pag-ibig sa
pamamagitan ng pagsaksi rito sa ating mga búhay ang
siyang espiritu ng katekesis. Tayong mga katekista ay
pawang tagapagdaloy lamang ng katekismo at ang
paraan natin ng katekesis ay siyang maghahatid sa mga
tumatanggap nito na tulad natin ay mga kapuwa-
manlalakbay sa pananampalataya patungo sa Diyos na
siyang gumagabay sa atin at nagbibigay-saysay sa ating
katekesis.



Si San Pedro Calungsod ay isang kabataang
Pilipino na ginabayan sa pananampalataya ng
mga Heswitang Español. Maagang namulat si
San Pedro Calungsod sa di-matatawarang halaga ng
pananampalataya kay Kristo at sa katuruan ng Simbahang
Katolika sa búhay ng isang tao. Natuklasan ni San Pedro
Calungsod na ang pananampalataya kay Kristo ay siyang
susi sa isang makabuluhan at simple ngunit masayáng
búhay. Si Kristo ay siyang gabay tungo sa
isang búhay na punô ng pag-asa sa gitna
ng sákit at pighati at ang katuruan ng
Simbahan ay siyang mga bantayog ng
pananampalataya na gumagabay patungo
kay Kristo. Sa ganitong pananaw, inialay
ni San Pedro Calungsod ang kaniyang
sariling búhay sa pagpapalaganap ng
pananampalataya kay Kristo bilang isang
katekistang misyonero sa Guam kasama
ang kaniyang gabay na si Padre Diego Luis
De San Vitores. Dahil sa kaniyang dedikasyon
at pagmamahal sa misyon at bokasyon bilang

isang katekista, si San Pedro
Calungsod kasama ang kaniyang gabay
na pari ay namartir ng mga katutubo sa
Guam. Sa pagsaksi sa pananampalataya

ni San Pedro Calungsod sampu
ng kaniyang mga kasamang
katekistang misyonero, ang mga
katutubong Chamorro, ay naging
mga Katolikong mananampalataya
ni Kristo.

Si San Pedro Calungsod ay isang
Pilipinong martir na may malalim na
kaugnayan at pananampalataya sa

Diyos. Ang pananampalatayang ito ay
siyang nagbigay ng malalim na saysay sa
kaniyang búhay bilang kabataang Pilipino

at higit sa lahat, bilang isang katekista. Dahil
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Malikhaing Panayam, Katekista
Bilang Tagapagdaloy ng Katekesis
Malikhaing Katekesis

Inilarawan natin na ang paggamit sa lecture bilang
isang malikhaing pedagohiyang pangkatekesis ay
naglalayong maibahagi ang pananampalataya sa paraan
na ang mga tumatanggap ng katekesis ay nabibigyan ng
pagkakataong maunawaan ang katekismo base sa
paglalahad ng kanilang mga personal na kuwento sa
búhay kung saan ang Diyos ay buháy at nakikilakbay sa
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sa kaniyang masidhing pagtugon sa tawag na ibahagi
ang pananampalataya kay Hesus, umusbong at dumaloy
ang pananampalatayang Kristiyano sa kamalayan ng
mga katutubong Chamorro sa Guam. Ang katekesis
na natanggap ni San Pedro Calungsod sa mga
Heswitang misyonero na bunga ng isang pedagohiyang
nakatuon sa personal na karanasan at paglalakbay sa
pananampalataya ang nagbigay-daan sa kaniya upang
makilala si Hesus. Ang personal na pagkilalang ito sa
pagkatao ni Hesus ang naging daan upang ilaan ni
San Pedro Calungsod ang kaniyang sarili bilang
isang misyonerong katekista. Si San Pedro Calungsod
ay isang katekistang malikhain na naging tagapagpadaloy
ng katekesis upang maunawaan ng mga tumatanggap
ang saysay ng Diyos sa kanilang búhay.



kanila. Sa ganitong paraan, ang isang aralín sa katekismo
ay hindi nananatili bilang isang konseptong walang talab
sa personal na búhay ng mga tumatanggap ng katekismo
kundi nagiging isang paraan upang pagnilayan ang
kanilang búhay-pananampalataya. Dahil dito, tayo
bilang mga katekista ay marapat na maging malikhain
sa ating katekesis upang mabigyan ang mga tumatanggap
ng pagkakataong magkaroon ng personal na pagsasanay
sa pagpapalalim ng pananampalatayang kanilang
natanggap. Ang paggamit ng LCA bilang framework sa
malikhaing paggamit ng pedagohiyang lecture ay
makakatulong para mabigyan ng pagkakataon ang mga
tumatanggap ng pananampalataya sa kanilang
kontekstuwalisasyon.

Ang LCA ay nangangahulugang
ang katekesis ay nakasentro, hindi
lamang sa katekista, kundi higit
sa lahat, sa mga tumatanggap
nito. Ang katekista ay nagiging
tagapagdaloy sa buong proseso
ng katekesis at hindi ang siyang
pinakapinagmumulan ng katekesis
(Baetan et at., 2020). Bilang

tagapagpadaloy o facilitator, tayo bilang malilikhaing
katekista ay nagbibigay-kalayaan at espasyo sa mga
tumatanggap ng katekesis na unawain ang paksang
tinatalakay sa katekismo ng Simbahan base sa kanilang
personal na karanasan at pakikiugnay sa Diyos. Sa
ganitong pedagohiya, nagkakaroon ng diyalogo sa
pagitan nating mga katekista at ng mga tumatanggap
ng katekesis na siya namang nagpapayaman sa
pananampalataya - ang pananampalataya ay
nagkakaroon ng bagong katuturan sa modernong
konteksto ng mga tumatanggap ng katekesis. Ang
mga sumusunod ay mga bunga ng paggamit ng
LCA bilang framework ng pedagohiyang lecture:
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• Aktibong Partisipasyon ng mga Tumatanggap
ng Katekesis. Ayon kay Pasion (2019), ang
pagbibigay ng kalayaan sa mga tumatanggap
ng katekesis na ipahayag ang kanilang sarili sa
proseso ng katekesis ay lumilikha ng isang inter-
aktibong kapaligiran na ang mga tumatanggap
ng katekesis ay aktibong nakikisangkot sa
talastasan at sa pagbabahagi ng pananaw
ukol sa pananampalataya (Mohammed, 2020).

• Pagpapanatili at Pagpapayaman ng Kaalaman
sa Pananampalataya. Dahil sa aktibong
partisipasyon ng mga tumatanggap ng katekesis
sa buong proseso ng katekesis, mas nananatili
sa kanilang kaisipan at diwa ang katuturan
ng pananampalatayang kanilang natanggap
(Semerci et al., 2017). Gamit ang LCA, ang
pananampalataya at ang katekismo ng
Simbahan ay hindi lamang tumitimo sa
kaisipan at kamalayan ng mga
tumatanggap ng katekesis
kundi napagyayaman din nito
ang pananampalataya sa
kanilang búhay (Kumar &
Teotia, 2017).

• Paglinang ng Motibasyon sa Pagtugon sa
Hamon na Isabúhay ang Pananampalataya.
Dahil sa ang tumatanggap ng katekesis ay
aktibong nakikisangkot sa proseso ng katekesis
na siya namang nagpapasaya sa kaniyang
pananampalataya, at dahil sa talab ng katuruan
ng Simbahan sa kanilang búhay, nagkakaroon

ng masidhing motibasyon sa kanilang
kalooban na tumugon sa hámon na
isabúhay ang pananampalataya sa
kanilang búhay (Mambwe, 2019).



Sa kabila ng paglalahad ng saysay ng Learner-
Centered Approach (LCA), paano nga ba natin magagamit
ang framework na ito sa ating katekesis? Paano ba tayo
magiging malilikhaing katekista gamit ang LCA sa ating
katekesis? Sa pamamagitan ng paggamit ng LCA,
mabibigyan natin bilang mga katekista ng malikhaing
paggamit ang panayam bilang pedagohiya ng ating
katekesis. Ang sumusunod ay mga halimbawang gawain
kung paano magagamit ang LCA sa ating pagtuturo.

Paksa: Ang Pananampalataya sa Panginoon

1. Babasahin ng katekista at ng mga mag-aaral
ang Ebanghelyo tungkol sa “Pananampalataya
ni Pedro” (Lucas 16:13-20)

2. Pagkatapos basahin at unawain ang teksto,
magbibigay tayo bilang mga katekista ng mga
gawaing nakaayon sa Ebanghelyong binása at
sa paksang pangkatekesis na tatalakayin. Ang
mga tugon ng mga tumatanggap ng katekesis
ay sumasalamin sa kanilang pagkilala kay Hesus
sa kanilang búhay. Sa mga tugon na ito iikot ang
diskurso ng katekesis na nakaayon sa paksa.

3. Matapos ang gawain ay magbibigay tayo ng mga
gabay na tanong tungkol sa kanilang karanasan
sa búhay na naramdaman at nakilala nila si
Hesus. Ang lahat ay pupuwesto nang pabilog
at ang bawat isa ay magbabahagi ng kanilang
gawain at sasagot sa inihandang katanungan:

a. Sino si Hesus para sa iyo?
b. Sa iyong gawain paano mo ilalarawan

ang pagkilala mo sa Panginoon?
c. Sa paanong paraan mo nakilala si

Hesus sa iyong búhay?
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Panalanging Kateketikal
Panginoong Mapagmahal,

Tulad ni San Pedro Calungsod,

Patron naming mga katekista,

Turuan Mo po kaming maging

Mabuting guro ng katekesis na

Ang Sentro ay ang aming

Mga tinuturuan,

Silang mga kapuwa manlalakbay

Sa pananampalataya.

Amen.

- Clarence M. Batan, NCS 2021: PARI Project
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d. Maitutulad mo ba ang sarili mo kay
San Pedro Calungsod na inihayag ang
kaniyang pananampalataya kay Hesus
sa kabila ng mga pagsubok sa búhay?

e. Sa paanong paraan mo maipakikita
ang pananampalataya mo kay Hesus?

4. Wakasan natin ang katekesis sa pamamagitan
ng isang panalangin na pangungunahan ng mga
tumatanggap ng katekesis o di naman kaya, sa
isang awitin na angkop sa paksang ating
tinalakay.
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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.



186 KATEKISTANG MALIKHAIN

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).


