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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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IXPANIMULANG MENSAHE

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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Awit
Kabanata 8

Tricia Mae V. Cruz

Musika ng Puso, Awit Para sa Iyo

“Mahal ko ang pag-awit
ngunit hindi ako mahal ng awítin.”
Marahil ay madalas natin itong
marinig mula sa mga taong
mahilig umawit ngunit hindi
nabiyayaan nang mala-anghel
na tinig. Masasabi kong isa ako
sa mga taong iyon. Hindi man
ako pinagpala na magkaroon ng
magandang boses, patuloy ko pa ring tinutuklas ang
hiwaga ng musika at awit sa aking bokasyon bilang isang
katekista. Ako ay naniniwala na ang musika at awit ay hindi
ekslusibo sa mga propesyonal na mang-aawit sapagkat ito
ay para sa lahat. Kaya naman sa aking mga banghay-aralin
sa relihiyon at pananampalataya, laging naroon ang
paggamit ng musika o pag-awit.

Hayaan ninyong ibahagi ko sa inyo ang ilang
natatanging karanasan ko sa paggamit ng musika at
awit sa katekesis. Mula sa sariling obserbasyon gayundin
mula sa ebalwasyon ng mga mag-aaral, ang mga aralín sa
pananampalataya na ginamitan ng musika at awit bilang
estratehiya ay higit na tumatak sa kanilang mga isip at
puso kompara sa mga araling itinuro sa paraang purong
lecture lamang.

Kuwentong Katekista
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Noong ako ay nagturo ng aralín tungkol sa katapatan
ng Diyos sa mga Israelita, hinayaan ko ang mga bata na
kantahin ang “Faithfully” ng bandang The Journey sa
pamamagitan ng karaoke. Kahit ang ilan sa kanila ay
hindi kabisado ang lyrics ng naturang kanta, ang lahat ay
masigasig pa ring umawit dahil nababasa nila ang lyrics sa
white screen. Nang dahil sa aktibidad na ito, nakuha ko ang
atensiyon ng mga bata at aking napagtanto na maaari ring
gamitin ang mga modernong awitin sa pagtuturo ng
katekesis.

Noong ako naman ay nagturo sa mga bata sa una at
ikalawang baitang, lalo kong pinalawak ang paggamit
ng musika at awit. Ito ay sa kadahilanang ang
maliliit na bata ay natural na mahilig sa musika.
Isang halimbawa ay noong inihanda ko ang mga
bata sa pagdalo ng Misa ng kanilang klase. Ang
mga bata ay masayang umawit ng mga kanta sa
liturhiya na madaling makabisa batay sa kanilang
edad gaya ng “Aleluya” at “Ama Namin”. Kumanta at
sumayaw rin ang mga bata pagkatapos ng Misa. Sa
aking palagay, ang kanilang pag-awit at pagsayaw sa
Misa ay higit na nakatulong sa akin sa pagtuturo sa
kanila ng kahalagahan ng Banal na Eukaristiya.

Ngayong ako ay nagtuturo sa Senior High School,
lagi ko ring ginagamit ang musika sa pagganyak sa
klase. Maraming pagkakataon na nagsisimula ang aming
panalangin sa isang musika. Hinahayaan ko rin ang mga
mag-aaral na ibahagi ang kanilang natutuhan sa klase
at ang mga istorya ng kanilang pananampalataya gamit
ang musika. Sa ganitong paraan ay hindi lamang nananatili
sa pagsusulit ang mga leksiyon dahil naisasapuso nila ang
mga aralín sa pananampalataya sa tulong ng musika.
Nang dahil dito, marami sa kanila ang nahihikayat na
magbahagi ng kanilang talento sa pag-awit at pagtugtog
ng instrumento sa paglilingkod sa Diyos. Ilan lamang ito sa
aking mga karanasan kung saan nagamit ko ang musika
at awit sa katekesis. Bagamat hindi ako mismo ang
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umaawit, ang mahalaga ay nadiskubre ng mga mag-
aaral na posible palang mahalin ang Panginoon sa
pamamagitan ng musika at awit.

Ang Kahalagahan ng
Awit at Musika sa Katekesis
Kuwentong Pedagohiya

Isa sa nakakamanghang
biyaya ng Panginoon sa sangkatauhan
ay ang musika. Makahulugan at
makapangyarihan ang awit at musika.
Mayroon itong malalim na epekto sa
tao, mapa-pisikal, sikilohikal, o espirituwal, man.

Isa sa mga gámit ng musika ay ang abilidad
nitong mapalalim ang mga kaakibat nitong salita.
Sa Bibliya, makikita natin na ang musika ay paraan
ng pagpapahiwatig ng damdamin. Halimbawa, ang
“Magnificat” o Awit ng Papuri ni Maria ay naglalarawan
ng kasiyahan:

“Dinarakila ng aking kaluluwa ang Panginoon at nagagalak
ang aking espiritu sa Diyos na aking Tagapagligtas.
Sapagkat nilingap niya ang kababaan ng kaniyang
alipin. Sapagkat narito, mula ngayon ay tatawagin
akong mapalad ng lahat ng maghahalihaliling-lahi”
(Lucas 1: 46-48).

Ngunit bakit nga ba ipinahihiwatig natin ang
damdámin sa pamamagitan ng musika at awit? Bakit hindi
na lang gamit ang payak na salita? Marahil ay may mga
pagkakataon na tila ba hindi sapat ang mga salita, at ang
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musika at awit ang nagiging daluyan ng tunay nating
nararamdaman. Bunsod ng kadahilanang ito, kinikilala
ng marami ang espiritwalidad ng musika. Sabi nga ng
dating Santo Papa Benedicto XVI sa kaniyang mensahe
noong 2008 sa mga kinatawan ng World of Culture,
“para sa panalanging nagmumula sa Salita ng Diyos, ang
pagsasalita ay hindi sapat, kinakailangan din ang musika.”

Tayo ay inutusan na papurihan ang Panginoon sa
pamamagitan ng “mga salmo at mga himno at mga awit
na ukol sa Espiritu, na nangag-aawitan at nangagpupuri sa
(ating) mga puso sa Panginoon.” (Efeso 5:19). Tunay nga na
ang Bibliya ay punô ng musika, at ang Diyos ay natutuwa
sa tuwing pinapupurihan natin Siya gamit ang kaniyang
mga biyaya (Deuteronomio 31:19; Awit 33:2; 149:3). Kaya
naman makabuluhan na hinahanap ng Diyos ang ating
mga papuri na mula sa puso. Ito ang dahilan kung kaya
“ang musikal na tradisyon ng Simbahan ay isang kayaman
na hindi masusukat, maaring ito ay higit pa sa ibang uri ng
sining. Ito ay sa kadahilan na ang kombinasyon ng salita at
musika ay mahalagang bahagi nang taimtim na liturhiya”
(Sacrosanctum Concilium, 112).

Ang musika rin ay nagpapayaman ng ating pag-
unawa sa Mabuting Balita. Kaya naman ang musika
at awit ay mabisang pamamaraan ng katekesis. Si San
Pablo ay nagpatotoo rito noong kaniyang sinabi na ang
kapangyahiran ng musika sa pagtuturo sa mga tao tungkol
kay Hesus. Sabi niya, “Manahan nawang sagana sa inyo
ang Salita ni Kristo; ayon sa buong karunungan, kayo'y
mangagturuan at mangagpaalalahanan sa isa't isa sa
pamamagitan ng mga salmo at ng mga himno at mga
awit na ukol sa Espiritu, na magsiawit kayong may biyaya
sa inyong puso sa Diyos” (Colosas 3:16). Tiyak na may
koneksiyon ang ating kaalaman sa Mabuting Balita at ang
ating pagsamba gamit ang musika at awit, “ngunit kung
hindi natin nauunawaan ang mga aral ng Bibliya, hindi
tayo makakakanta nang totoo mula sa ating mga puso”
(Wiersbe, 2010, p. 31). Kaya naman bilang mga katekista,



ating pakatandaan na ang
tunay na kapangyarihan ng

musika sa katekesis ay nasa
abilidad nitong ipahayag ang Mabuting

Balita nang wasto at kaaya-aya.
Datapuwat ang personal na pagkilala

sa Diyos ang unang hakbang upang
magamit ang musika nang maayos sa katekismo.

Ang misyon ng katekesis ay hindi lamang ang
pagbibigay-kaalaman tungkol sa doktrina kundi ang
paghubog sa buong katauhan ng tumatanggap ng
katekesis (PCP II, 2004). Ang musika ay mahalaga sa
katekismo “dahil tumitimo ito sa buong pagkatao.
Nagsisimula ito sa emosyon hanggang sa ito ay
makaapekto sa buong pagkatao” (Gangel, 2003). Ang
Simbahan ay naniniwala sa konseptong ito kaya naman
hinihikayat nito ang bawat Kristiyano na gumamit ng mga
paraan na makakatulong sa pagbabahagi ng Ebanghelyo
gaya ng “radyo, musika, awit gayundin ang mga bagong
media tulad ng CDs, DVDs, at Internet” (Instrumentum
Laboris, 26).

Natuklasan ng mga mananaliksik na ang pakikinig
ng musika at pag-awit ay nagpapagana ng mga parte ng
utak na nauugnay sa memorya (Fabiny, 2015). Kaya naman,
“kapag ang mensahe ni Kristo ng pag-ibig, kapayapaan,
katarungan, at kapatawaran ay inawit, maari itong tumatak
sa memorya ng mga bata” (Bianco et al., 1999). At dahil
ang mga bata ay may maikling atensiyon, makatutulong
ang musika upang sila ay makapokus at makatanda ng
impormasyon. “Ang pagkanta ng mga aral mula sa Bibliya
ay nakadaragdag ng kakaibang dimensiyon sa proseso
ng pakikinig at pagkatuto ng mga mensahe ng Diyos”
(Middleton, 2014). Mas madali para sa mga mag-aaral na
matandaan ang mensahe ng ating pananampalataya
kung naaawit nila ang mga ito.
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Ang paggamit ng musika sa katekismo ay
hindi lamang isang praktikal na pedagohiya. Ito rin ay
nagpapayaman ng ating pagmamahal sa panalangin,
pagsamba, at liturhiya. Sabi nga ni San Agustin, “ang
umaawit ay dalawang beses na nagdarasal.” Idineklara
ng Ikalawang Konsilyo Vaticano (Vatican II) na sa liturhiya
ay nararamdaman ang presensiya ni Kristo sa apat na
pamamaraan - sa pari, sa Mabuting Balita, sa alak at
tinapay, at sa Sambayanan na “nagdarasal nang sama-
sama at umaawit” (SC, 7). At dahil buháy ang presensiya
ni Kristo sa Bayan ng Diyos na umaawit, hinabilin ni Papa
San Pablo VI ang kahalagahan ng pagtuturo at pag-awit
ng sagradong musika “sa mga seminaryo, kumbento,
relihiyosong institusyon, at lahat ng mga Katolikong
institusyon at paaralan” (SC, 115). Kapag ang mga mag-
aaral ay natutong umawit sa Misa, maari silang lumaki
na naglilingkod sa Simbahan.

Ang paggamit din ng musika sa katekesis ay
sumasagot sa pangangailangan ng mga bata na
makiisa kung saan nakahahanap sila ng kasiyahan
sa pakikihalubilo at pagbabahagi (Honig, 1993, pp.
42-43). Ang pag-awit nang magkakasama sa klase
ay nagpapalakas ng kanilang pakikipagkaibigan at
pagbubuo ng komunidad. Ang simpleng pag-awit nang
magkakasabay ng mga mag-aaral ay “lumalarawan sa
pakikibahagi sa isang Katawan ni Kristo” (Middleton, 2014).
Ang pag-awit ay nagpapalapít sa tao sa Diyos, gayundin
sa tao at sa kaniyang kapuwa.



Ang Mahiwagang Musika sa
Puso ni Santa Cecilia
Kuwento ng Kabanalan

Si Santa Cecilia ay ang Patron ng Musika.
Sa kaniyang maikling búhay, siya ay nagpakita
ng kabanalan at pagsasakripisyo para sa
Diyos. Halina’t pagnilayan ang istorya ng
katapatan ni Santa Cecilia na sinasalamin
ng kaniyang mga awit para sa Panginoon.

Ayon sa mga nasusulat, si Santa
Cecilia ay nagmula sa mayamang angkan
(Catholic Online, 2021). Ipinangako niya at
inihandog ang kaniyang kalinisan sa
Panginoon kaya lamang, siya ay pinilit
ipakasal sa isang di-Kristiyano na
nagngangalang, Valeriano. Noong siya ay
ikinasal, hindi niya narinig ang kanta sa
seremonya dahil nakatuon ang kaniyang
atensiyon sa musika ng kaniyang puso

para kay Hesus.

Pagkatapos ng kanilang pag-iisang dibdib, sinabi ni
Cecilia kay Valeriano:

“Valeriano, pinakamamahal kong kaibigan, kung
isusumpa mong di sasabihin kanino man, may isang bagay
akong ipagtatapat sa iyo.”

Pumayag naman si Valeriano nang may pangamba at
hapis sa puso.

“Sa akin,” wika ni Cecilia, “ay may isang anghel na
nagbabantay, at sa sandaling lapastangin mo ang aking
kalinisan ay ipagtatanggol niya ako.”
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“Cecilia,” sambit naman ni Valeriano,

“Ipakita mo siya sa akin upang maniwala ako sa iyo.”

“Para makita mo siya,” ani Cecilia, “ay kailangang
magpabinyag ka muna.”

Nagtungo si Valeriano kay Papa Urbano sa mga
katakumba, isang daan sa ilalim ng lupa ng Roma, at
doo’y nagpabinyag siya. Nang siya’y magbalik, nakita
niyang nananalangin si Cecilia kasama ang isang anghel.
Noon ay mahigpit na pinag-uusig ang mga Kristiyano
dahil sa isang kautusan ng Emperador na nagbabawal sa
Kristiyanismo. Si Santa Cecilia, si Valeriano, at si
Tiburciong kapatid nito ay naging matapat na mga
tagasunod ni Kristo at mga martir sa pananampalataya.

Dinakip si Cecilia at dinala sa pinunòng si Almachius
na nagwika sa kaniya:

“Pumili ka sa dalawa: kamatayan o sambahin mo ang
mga diyos ng Imperyo Romano. Ako lamang ang
makapagbibigay sa iyo ng búhay o kamatayan.”

Sumagot si Cecilia: “Hindi totoo iyan! Kung
makapagbibigay ka man ng kamatayan ay ‘di ka
makapagbibigay ng búhay!”

Hinatulan si Cecilia na makulong sa isang silid na
mainit at punô ng usok subalit walang nangyari sa kaniya
kaya siya’y pinugutan ng ulo noong mga hulíng taon ng
ikalawang siglo.

Siya ay itinuring na Patrona ng Musika at ng mga
manunugtog dahil sa kaniyang mga pag-awit sa
Panginoong Diyos.



Ang Ligaya ng Pasko
Gamit ang Musika
Malikhaing Katekesis

Maaari ba nating maituro ang kahalagahan ng Pasko
gamit ang musika at awit?

Siyempre naman! Ang Pasko ay isa sa masasayang
panahon sa ating búhay-Kristiyano kaya nararapat na ito
ay maituro nang may buong galak. Ang musika at awit ay
tiyak na makakatulong upang ating maibahagi ang tunay
na diwa ng Pasko sa ating mga mag-aaral.

Ang sumusunod ay mga hakbang sa paggamit ng
musika at awit sa pagtuturo ng “Pasko” sa mga batang
may edad pitó hanggang sampu.

1. Iparinig at ipakita ang liriko ng isang
kantang Pamasko sa mga bata.

2. Hayaang makiawit ang mga bata.

3. Maaaring turuan sila ng mga akmang
aksiyon para sa kanta.

4. Pagkatapos ng kanta, tanungin ang
mga bata, “Sino ang sentro ng Pasko?”
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Bilang mga katekista, nawa’y parangalan natin ang
búhay ni Santa Cecilia sa pamamagitan ng paggamit ng
musika sa pagtuturo ng Mabuting Balita nang sa gayon ay
makatulong ang ating ministeryong kateketikal upang
maitaas ang mga tinig ng ating mga tinuturuan sa
Panginoon.



5. Maaaring bigyan ang mga bata ng puntos kung
bakit si Hesus ang Sentro ng Pasko.

6. Hayaan magbahagi ang mga bata ng kanilang
nais iregalo kay Hesus sa Pasko

7. Bilang pagtatapos, bigyan ng mga instrumentong
pangmusika ang mga bata at anyayahang
umawit nang sabay-sabay. Suhestiyon:
“Pasko na Naman.”

Ating tandaan na ipinagkaloob ng Diyos sa atin ang
musika at awit. Ang Diyos ay nananahan sa bawat tao, sa
lugar na pinagmumulan ng musika. Kaya naman sa tuwing
tayo ay nagpapalaganap ng Mabuting Balita gamit ang
musika at awit, ang Diyos ay sumasaatin, ang Emmanuel.
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Makapangyarihang Awit ng sangkatauhan at

Musika nang walang hanggang Kabanalan,

Ipadala Mo po ang Iyong mga anghel na

Tumutugtog ng trumpetang

Nagpupuri at nagpapasalamat

Ang koro ng mga katekistang-lingkod na

Masayang umaawit ng mga turo at

Aral ng Iyong Simbahang mahal.

Na sa himig ng búhay ni Santa Cecilia,

Umalingawngaw ang tamis ng Iyong mga himig

Sa bawat makarinig ng matamis na

Awit ng katekesis.

Amen.

- Clarence M. Batan, NCS 2021: PARI Project

Panalanging Kateketikal
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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).


