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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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Talambúhay
Kabanata 14

Mc Kyle F. Vilaz

Sa Mama ko unang narinig ang talambúhay
ng ating Panginoon. Sa kaniya rin ako unang namulat
sa kuwento tungkol sa mga santo. Sa madaling sabi,
siya ang unang katekistang nagpakilala sa amin ng
pananampalatayang Katoliko. Sa aking pagkamulat
marahil nag-ugat ang hilig ko sa pagbabasá ng
talambúhay ng mga santo sa kabila ng mura kong edad.
Naalala ko pa na sa pagkamangha ko sa mga kuwento
nila, gumawa ako ng sarili kong lives of the saints

compilation na base sa aking mga nabása, sa
mga ibinahagi sa religion class ng aking guro,

at sa pagkukuwento ng aming butihing
principal sa tuwing natatapos ang
aming morning rosary. May pa-Once

Upon a Saint si Sister. Manghang-mangha ako
sa mga kuwentong-búhay ng mga santo, lalo
na sa mga pamamaraan kung paano sila
namuhay nang banal. Aliw na aliw ako sa
mga milagrong nagawa nila, na sa aking

imahinasyon, ay talaga namang nakamamangha at di-
pangkaraniwan.

Ngunit dumating din sa puntong may mga
talambúhay na walang kuwentong milagro kundi kuwento
ng kadakilaan at katapatan. Nasa ikaapat na baitang ako
noon at hinding-hindi ko maalis sa aking isipan ang
mga salitang binitawan ni San Lorenzo Ruiz noong

Mga Banal na Talambúhay
Kuwentong Katekista
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siya ay pinahihirapan ng mga Hapones na nakahuli sa
kaniya. Wika niya, “Ako ay Katoliko at buong-puso kong
tinatanggap ang kamatayan para sa Diyos. Kung mayroon
akong isang libong búhay, iaalay ko lahat nang ito para sa
Kaniya.”

Hindi ko mawari kung bakit sadyang ganoon na lang
ang aking paghanga sa mga salitang binitiwan niya. Iyong
pagkaaliw ko sa mga kuwentong milagro ay naroon pa rin
ngunit mas hinahanap ko na ang kung ano ang kanilang
mga ginawa, naibahagi, at naipakitang katapatan.

Sa pamamagitan ng talambúhay ng mga santo na
pinag-aralan namin sa religion classes, sa mga nabása
ko sa aming aklat-aralin, at sa pagkukuwento ng aming
butihing principal na madre tungkol sa búhay, kadakilaan,
at milagro ng mga santong dáting mga makasalanan
ngunit binago ng kanilang pagkakakilala at pagkatuto
sa mga aral ng Panginoong Hesus, nakahugot ako ng
lakas, saligan, at inspirasyong nagpatotoo sa kadakilaan
at katotohanan ng ating pananampalataya sa Panginoong
Hesukristo. Ang talambúhay ng mga Santo ang siyang
sumasaksi na ang Panginoong Hesus ay buháy at
masigasig, patuloy na humihipo at nagpapabago sa
mga táong tumutugon sa kaniyang panawagan.
Ipinapahiwatig din ng kanilang mga talambúhay
na kung nagawa nila, marahil magagawa din natin.

Dahil dito, sa aking pagtuturo sa unibersidad ng
pananampalataya, pagmamahalan at pagkakaisa, sinisikap
kong maisama o mabanggit ang mga kuwento ng mga
banal na ehemplo – ang mga santo. Sila ang
nagpapatunay na ang mga turo o aral na natututuhan
natin mula sa pagbabása at pagninilay sa
talambúhay ng ating Panginoong Hesus sa
mga Ebanghelyo ay nagpapalaya sa atin
mula sa mga bagay na humahadlang sa
pagkakamit ng tunay at walang hanggang
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kapayapaan at kaligayahan na sa Pangingoong Diyos
lamang matatagpuan. Ika nga ni San Agustin “Ako ay
papayapa lamang sa piling mo (O Diyos).”

Talambúhay na
Nakapagpapabago ng Búhay

Kung walang talambúhay na naisulat o nailathala,
ano kaya ang mapagkukunan natin ng leksiyon na mag-

uudyok, hihikayat, at magbibigay-inspirasyon sa atin
na harapin ang mga hámong nadaig na ng iba?
Kung walang nakapagkuwento ng mga kaganapan sa

kasaysayan, ano kaya ang kondisyon ng
mundo ngayon? Malamang, walang
kasaysayan.

Marahil, ganoon din, kung walang naging
masugid na tagapagtalâ at tagapagpahayag ng kuwento
ng ating Panginoon Hesus at ng mga sinaunang
Kristiyano, malamang, ang pananampalatayang Kristiyano
aywala na. Magiging isa itong alalaang natuldukan sa oras
na nabigo itong ibahagi ang mga kuwentong-
pananampalataya at mahahalagang pangyayaring
pinagmulan nito. Sadyang napakalaking pagpapala ang
iginawad ng Diyos sa atin sapagkat sa buong dalawang
libong taon ng pag-iral ng Simbahang Katolika, ang
talambúhay ng mga tapat na Kristiyano na namuhay nang
banal - ang mga santo - ay sumasalamin sa katotohanan
at kapangyarihan ng Ebanghelyo na magpalaya,
magbago, at magbigay-sigla sa búhay ng mga
mananampalataya. Ang kanilang mga talambúhay ay
tumatatak sa kaluluwa katulad ng espiritwal na lebadura:

Kaya masasabi nating tunay nga na ang ang ating
pananampalatayang Katoliko ay isang
pananampalatayang buháy dahil sa mga huwarang nag-

Kuwentong Pedagohiya
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alay ng kanilang búhay upang ipakilala at palaganapin ito.
At ang kanilang talambúhay ay kuwento ng mga
makasaysayang personalidad at kaganapan na siyang
nagpapatotoo na tunay ngang tayo ay nakukubkob ng
makapal na bilang ng mga saksi (Heb. 12:1) na patuloy
na nagsisilbing gabay at batayan natin sa pagharap sa
mga hámon at pag-uusig sa ating pananampalataya.

Bagama’t napakahalagang maibahagi ang doktrina
sa ating mga mag-aaral, tayo ay manganganib kung
ang doktrina lamang ang nag-iisang magiging tuon
ng pagbabahagi ng pananampalataya. Kinikitil nito
ang makapangyarihang kakayahan at kabuluhan ng
kuwentong talambúhay na pagtagpuin ang diwa ng
ikinukuwento at ng mga tagapakinig at patunayan na ang
mga doktrina ay tunay na makabuluhan sa pagsasabúhay.
Ang mga salaysay tulad ng talambúhay ay nagpapabúhay
at nagpapasigla sa diwa at imahinasyon ng mga mag-
aaral sapagkat ang Diyos ay hindi lamang nakikilala o
natatagpuan sa theological abstractions bagkus Siya ay
nababanaag sa dugo at utak ng mga buháy na karanasan
o kaganapan sa búhay ng tao (Rogers, 2011) na siyang
magdudulot sa mga mananampalataya na hindi maging
balintiyak na tagapakinig lamang kundi mga nakikipag-
ugnay at nagmamana ng mayamang legasiya. Katulad sa
kung paano ikuwento ng ating mga guro ang mga
pambansang bayani upang buhayin ang pagmamahal
natin sa bayan, muli din nating ikuwento ang búhay ng
mga santo bilang pagpapatunay na ang Diyos ay aktibong
nakikipag-ugnayan sa atin kahit sa pamamaraan ng

pagkukuwento o pagsasalaysay ng
talambúhay na nagsisislbing mitsa upang
makamtan ang lubos na kaligayahan
(Luzerne-Oi, 2018).

Bagama’t may iba’t ibang klase ng
talambúhay at pamamaraan ng
pagtuturo ng mga ito, dapat iwasan
nating mahulog sa hukay ng pagtalakay
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ng talambúhay kung saan ang mga
punto ay nalilimitahan lamang sa timeline at
nababalewala ang makakabuluhang aral tungkol sa
mapanghámon at matagumpay na talambúhay. Alalahanin
natin na ang sentro ng talambúhay ay ang kuwento ng tao
at ang mga pangkaraniwang pangyayaring nagdulot ng
kaniyang pagkakilanlan at ng mga aral na kalakip nito. Ang
layunin natin ay matutuhan ng mga mag-aaral ang aral
mula sa talambúhay na magsisilbing pamantayan at
inspirasyon na muling isipin at pagbutihin ang kanilang
mga sarili at pagiging Kristiyano.

Sa panahon ngayon na ang kabataan ay marami nang
tinitingalang modelo o idolo na karamihan ay bunsod ng
konsumerismo, advertisements, at entertainments, higit ang
pangangailangang gamitin natin ang talambúhay ng mga
banal bilang isang pedagohiyang pangkatekismo upang
mabigyan ang mga mag-aaral ng pagkakataong makilala
at mapagnilayan kung totoo bang mahalaga ang
kanilang mga pinahahalagahan, kung tunay nga bang
nakapagpapasaya ang mga nagpapaligaya sa kanila,
at kung talaga bang makabuluhan at walang hanggang
ang mga pinagtutuunan nila ng pansin at enerhiya
(Rogers, 2011; Root, 2017). Sa pamamagitan ng ating
malikhaing pagtuturo, ang ating mga mag-aaral ay
maipapakilala sa mga kuwentong-búhay na marahil, gaya
nila ay minsang nasadlak sa mga bagay na humihiwalay at
nagnanakaw sa kanila sa kung anoman ang nararapat at
mas mahalaga upang mamuhay nang makabuluhan at
may ambag sa Simbahan at lipunan. Kung may mga mag-
aaral tayong mamumulat at tutulad sa mga modelo ng
ating pananampalataya, sila rin ay magiging modelo at
huwarang tutularan ng kapuwa nila mag-aaral.

Sa pamamagitan ng malikhaing pagtuturo ng
talambúhay, nagiging kasangkapan ang ating klase ng
pagtatagpo (encounter) kung saan ang kapangyarihan
at pag-ibig ni Kristo ay nasasaksihan, nadarama at
napagtatantong aktibo sa búhay ng tapat na
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mananampalataya. Sa pamamagitan ng mga talambúhay,
ang imahinasyon ng kabataan ay naaakit na pagnilayan
ang makabuluhan at nakakapagpabagong karanasan
na nagdudulot ng inspirasyon at tibay ng loob na
gumaya at mamuhay nang tapat sa pagsunod sa ating
Panginoon. Ang talambúhay bilang isang pedagohiyang
pangkatekismo ay nagsisilbing gabay sa mga mambabasá
o tagapakinig na matuklasan ang kasangkapan at bunga
ng isang búhay na binago ng pagkakatagpo kay Kristo, na
kailanman ay hindi na kapareho ng dati niyang pagkatao.

Kaya bilang malilikhaing katekista, nararapat na
patuloy nating pagnilayan o pag-isipan kung paano

natin matutulungan ang ating mga mag-aaral na
makilala, matangkilik, at mapagnilayan ang
talambúhay na ating ipinapakilala upang hindi
ito mahulog sa pagiging isang entertainment. Sa
pamamagitan ng mga gabay na tanong o mga
gawain o mga diyalogo sa klase, mapagninilayan ng
mga mag-aaral kung paano ba sila dapat kumilos
bilang mga tapat at mapagmahal na tagasunod

ni Kristo gaya ng ginawa ng ating mga santo. Bagamat ang
pangunahing hangarin at gawaing katekesis ay maipása
ang pananampalataya sa mga mag-aaral, mas mahalaga
na sila ay mahikayat na bigyan ng pagkakataon ang
pagsasabúhay sa mga turo ni Kristo na nagdudulot
ng totoong kaligayahan at katuparan ng búhay na
pinatototohanan ng mga talamubahay ng mga santo.

Maging layunin natin at pagsikapan na ang
ating mga klase ay maging isang oportunidad ng
pag-aalala, pagdiriwang, at pagpapanibago ng ating
pananampalataya bilang mga katekista ng ating
mga mag-aaral. Nawa’y mabanaag ng ating mga
mag-aaral ang salvific stories kung paanong ang Diyos
ay naging aktibo at patuloy na binabago ang búhay ng
marami sa pananampalatayang Kristiyano ngayon at sa
buong kasaysayan.
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Sa isang liham para sa kaniyang tiyuhin na si Isidore
Guerin, isinulat ni Saint Thérèse: “Mahilig akong magbasa
ng búhay ng mga santo. Ang salaysay ng kanilang
kabayanihan ay nag-aalab sa akin ng lakas ng loob at
nagpapaalab sa aking tularan sila.”

Ang kakayahan ng talambúhay ng mga
banal ay para bang magnet sa kaluluwa na nagbibigay-
daan na maikonekta ang kanilang pamumuhay sa búhay
ng mga mambabása o tagapakinig (Rogers, 2011), at
makilatis ang kanilang mga búhay base sa balangkas ng
pagsasalaysay na tumutukoy sa matapat na pag-uugali ng
isang mananampalataya.

Sa pagbabasá ng mga talambúhay nina
San Francisco ng Assisi at Santo Domingo de
Guzman nang wala ni katiting na pagnanasa sa
kabanalan, seryosong napaisip at nagbalik-
tanaw si Iñigo Lopez de Oñaz y Loyola sa mga
nagdaang taon ng kaniyang búhay at kung gaano
kalaki ang dapat niyang gawing penitensya para sa mga
ito. Ang pagnanais na gayahin ang mga santo ay nagmulat
sa kaniyang kaisipan. Mula noon, patuloy na nagimbal ang
kaniyang saloobin at kaisipan na bumalot sa kaniya sa
haba ng panahon, ang mga bagay na maka-Diyos at
maka mundo (Conor, 2018). Lahat nang ito ay nagsimula
sa kaniyang pagbabasá na nagdulot ng pagmumuni-muni
at siyang nag-udyok sa kaniya na magtanong tungkol sa
kabuluhan ng kaniyang búhay na siyang naging daan sa
pagbabago.

Ano kaya kung gawin ko ang ginawa ni San Francisco
o ang ginawa ni Santo Domingo? Ganito kalakas ang
kapangyarihan at taglay na kakayahan ng talambúhay,
nakakaudyok ito sa mambabása na sumunod sa yapak
ng táong binabasa. Kaya naman, napakahalaga ng

Mga Banal sa Likod ng Isa ring Banal
Kuwento ng Kabanalan
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talambúhay sa pagtuturo at pagpapatotoo sa ating
pananampalataya kay Kristo. Maaaring hikayatin ng
talambúhay ang mga mag-aaral na sumali sa kuwento,
na pagnilayan ang mga kuwento gaya ng pagninilay nila
sa kuwento ng sarili nilang búhay, upang mabigyang-
kahulugan ang mundo ayon sa lente ng talambúhay ng
mga banal, at tumugon sa hinaharap sa kasalukuyan sa
malikhaing paraan gaya ng matapat na pagtugon ng
mga santo. Mapagtatanto natin na ang talambúhay ay
nagtuturo, nagbibigay-inspirasyon, pumupukaw,
o humahamon ng pagkilos sa mga mag-aaral, at
sa lahat, anopaman ang edad at saanpaman ang lugar.

Dahil dito, ang dáting Iñigo na makamundo ay
nakilalang si San Ignacio na bukas-palad na inihandog
ang lahat ng kaniyang kalayaan, kalooban, isip at gunita -
lahat ng hawak niya at kung anoman ang magiging
pagkilos at galaw niya - para lamang sa walang hanggang
kaluwalhatian ng Diyos. Ipinakita sa atin ni San Ignacio na

ang pag-ibig at grasya lamang ng Dios ay sapat
na, at sa pagsunod sa kaniyang kalooban, tayo
ay papayapa at makakamit ang walang-
humpay na kaligayahan.

Dahil sa kagandahang-loob at
kabanalan na kaniyang isinabúhay,

kasama ang anim pang iba, sinimulan
nila at itinatag ang samahan ng Society
of Jesus noong 1540 na lumago sa higit
sa isang libong miyembro na nagtatag
ng mga simbahan at paaralan ng mga
Heswita sa buong Europa. Naging

kapansin-pansin sila sa pagtatayo ng
mga paaralang kahanga-hanga dahil sa
lawak ng kaalaman at galing sa pagtuturo.
Sila rin ay naglakbay hanggang sa
Kanluran ng Brazil at Silangan ng Japan

upang ipalaganap ang pananampalataya. Sa mga
panahon ding iyon, nangyari ang pagkakawatak-watak ng
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mga Kristiyano bunsod ng naganap na Repormasyong
Protestante (Conor, 2018). Malaki ang naging gampanin ni
Ignacio at ng mga kasamahang Heswita sa pagtatanggol
na pananampalatayang Katoliko at pagsupil sa
Protestantismo. Ipinakita ni San Ignacio na bagama’t hindi
siya sundalo ng kahit anong kaharian o katanyagan, siya
naman ay sundalo ng Panginoong Hesukristo. Ang mga
Heswita ay masunurin sa Santo Papa na kahit saang ibayo
sila ipadala upang magmisyon, sila ay sumusunod. Sa
kasalukuyan, ang mga Heswita ay ang pinakamalaking
orden ng kalalakihan sa Simbahan na may 16, 500
miyembro sa buong mundo. Isa sa pinakatanyag na
miyembro ng Ordeng ito aywalang iba kundi ang
kasalukuyang Santo Papa Francisco.

Kung mayroon mang hiningi si San Ignacio, iyon ay
ang tulong o grasya ng Diyos upang maging bukas-palad
siya na ang lahat ay kaniyang maialay nang walang pag-
aalintana kahit mahirap man at walang kapalit. Kahit ilang
siglo na ang nagdaan mula nang yumao si San Ignacio,
dahil sa kaniyang kabanalan, kabutihang-loob na bunsod
ng kaniyang pagsunod sa mga kuwentong kabanalan
mula sa talambúhay ng mga santo, ang kaniyang búhay ay
patuloy na inaaalala at ipinag diriwang kagaya ng mga
tinuluran niya. Tunay ngang ang Diyos ay hindi
malalampasan sa kabutihang-loob.

Ang pagbabasá at pag-aaral tungkol sa mga banal ay
makatutulong sa isang tao na magkaroon ng bagong pag-
iisip na nakatuon sa Diyos at ng mapagpakumbabang
tpagtanggap sa kaniyang kalooban sa ating mga gawain.
Kapag binabasa ang mga sulat ng isang dakilang santo,
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ang layunin ay hindi lamang para matapos ang pagbása.
Ito rin ay upang mapag-isipan ang isang kasabihan na
talagang tumimo sa iyo o bumihag ng iyong atensiyon at
yakapin kung ano man ito. Ang mga salita o parirala mula
sa naisulat na kuwento ng búhay ng isang santo na
nagbibigay-inspirasyon ay madalas na tumatagos at
bumibihag na pala sa iyo.

Bilang malilikhaing katekista, paano nga ba natin
gagamitin ang “talambúhay” sa pagtuturo natin ng
katekesis?

Malikhaing Katekesis

Pagbása ng “Ito naman ang katulad ng
Ebanghelyo mga binhing nalaglag sa matabang

lupa. Sila ang mga táong nakikinig at
tumatanggap sa Salita ng Diyos at
namumunga nang masagana; may
tigtatatlumpu, may tig-aanimnapu at
may tig-iisandaan.”Mark 4:20
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Ang Kakayahang Taglay ng Talambúhay

• Gamiting halimbawa ang talambúhay ni
San Ignacio na sa pagbabasá ng talambúhay
ay nag-udyok na tumulad o gumaya sa naging
búhay ng mga nabasa niyang santo.

• Ang Kahalagahan ng Talambúhay

Ituon na ang pag-aaral sa layunin ng pag-aaral
ng talambúhay. Inaasahang ang mga mag-aaral ay
magkakaroon ng mga ideyá tulad ng:

• Ang mga talambúhay ay tungkol sa mga tao
o búhay ng mga tao batay sa mga totoong
kaganapan

• Mga nagawa/kontribusyon ng tao

Pagpapakilala ng Paksa

• Tanungin ang mga mag-aaral kung may kilála o
naaalala silang kuwento tungkol sa isang/mga
santo at kung sino ang nagkuwento nito sa kanila
(kahit hanggang tatlong mag-aaral ay puwedeng
mabigyan ng pagkakataong sumagot).

• Iproseso ang mga sagot upang maipakilala ang
kahalagahan ng talambúhay.

• Tanungin kung mayroon ba silang mga
idolo o modelong hinahangaan at ginagaya
o tinutularan. Paano nila tinutuluran ang mga
idolo o modelo nilang ito?
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Pagpapakilala sa Talambúhay ng Santo

Pagpapakilala sa pamamagitan ng lecture o himno na
alay sa santo o pagpapakita ng mga larawan. Kung may
video na available sa YouTube, ipapanood ang búhay ng
santong tatalakayin.

Mga opsiyon na puwedeng ipagawa

a. Dula-Dulaan

□ Pagkatapos malaman ang tungkol sa
talambúhay ng santo, magmungkahi
ng isang malikhaing acting monologue
presentation tampok ang natutuhan ng
mga mag-aaral tungkol sa táong ito.

□ Hayaang magsuot ang mga mag-
aaral ng isang artikulo ng katulad na
damit batay sa kanilang napiling
talambúhay; ang setting ng silid-aralan
ay dapat makamit ang isang malikhain
at masayang kapaligiran.

□ Hilingin na magdala ang mga mag-
aaral ng isang mahalagang bagay na
nauugnay sa táong tinalakay.

• Mahahalagang petsa o timeline sa búhay ng tao

• Mga larawan ng tao at mga damit na suot nito o
mga damit na kilalá sa kaniya (trademark)

• Mga libangan at interes ng tao, kahit na may
kasámang nakakagulat / di-karaniwang mga
katotohanan



161TALAMBÚHAY

b. One-PageWonder

□ Isang nakaeengganyong biswal na
aktibidad gamit ang mga materyal
pansining upang mapatuklas at
masanay ang mga mag-aaral sa
pagiging malikhain.

□ Dapat lumikha ang mga mag-aaral
ng isang-pahinang buod ng búhay ng
santo na may timeline at paglalarawan.

□ Ipakita sa mga mag-aaral ang
mga output nang paisa-isa upang
magkaroon ng pagpapalitan ng mga
ideyá.

c. Do It Your OwnWay

□ Hayaang magsulat ang mga mag-
aaral ng isang kanta, tula o kasabihan
tungkol sa kadakilaan ng mga santo na
nais nilang tularan o kung paano nila
ito isasabúhay.
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Panalanging Kateketikal
Ama ng Pag-asa at Sandigan ng sanlibutan,

Ipadala Mo po ang Iyong mga anghel

Sa aming mga katekistang-lingkod upang

Gumabay, sumabaybay, at magbigay-búhay -

Sa aming mga talambúhay na

Naglalakbay sa ministeryong kateketikal ng

Simbahang mahal.

Na tulad ng misyonerong banal na

Si San Ignacio de Loyola,

Ituro Mo po na ilaan ang aming búhay

Para sa paglilingkod sa Iyong kaharian at

Sa mga kapuwang higit na nangangailangan.

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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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.
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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).


