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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.



Katekistang
Malikhain

Mga Turong-Gabay sa
Gawaing Katekesis

Mga May-akda

Clarence M. Batan
Patnugot

Mga Katuwang na Patnugot
Keith Aaron T. Joven
Joan Christi Trocio-Bagaipo
Renniel Jayson Jacinto Rosales
Leonardo O. Quimson, Jr.
Jonathan James O. Cañete

Kasama sina
Christine C. Balmaceda
Ser Allan G. Bodoraya

Tricia Mae V. Cruz
Arthur G. Octubre

Ma. Elena P. Octubre
Abigail Mait im-Padilla
Maria Corazon C. Sanin

Mc Kyle F. Vilaz



http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/


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)



Teatro at
Pelikula

Kabanata 10

Ser Allan G. Bodoraya

Hindi ko maituturing ang aking sarili
bilang aktibong Katoliko noong bata pa ako. Ni minsan,
hindi ako dumalo sa mga gawaing pamparokya o
nagsimba man lamang. Noong ako ay maglalabimpitong
taong gulang na, naanyayahan ako ng aking mga kaibigan
upang maging miyembro ng Legion of Mary. Hindi ako
nakatanggi at nadala lang ng barkadahan at bulyawan.
Ngunit iyon ang naging pinto upang makilala ko si Kristo
nang lubusan at makapaglingkod sa ating Simbahan.

Mahalagang bahagi ang ginampanan
ng dula sa aking paglalakbay bilang
Katoliko at bilang katekista. Una sa
lahat, pinalakas nito ang aking loob
upang humarap sa tao. Pangalawa,
ay natuto akong maging panatag sa
aking mga emosyon. At ang huli ay

napalalim nito ang kaalaman ko sa aking
pananampalataya.

Ang Dula at ang Pagiging Katekista
Kuwentong Katekista

97TEATRO AT PELIKULA



98 KATEKISTANG MALIKHAIN

Naalala ko pa sa mga unang buwan ko sa Legion,
hindi naging madali sa akin ang paggising nang maaga
tuwing Linggo upang magsimba at pagkatapos ay dumalo
sa weekly meetings ng aming presidium. Nakakatamad.

Minsan, tinatakasan ko na lang ang
pagdalo. Para sa akin, isa itong
malaking responsibilidad.
Napakaraming pinapagawa –
nag-ikot sa barangay para
maghanap ng bagong kasapi
at magpanayam; dumalo sa

block rosary; bumisita sa mga
maysakit at may kapansanan;

kumanta at nagdasal sa patay;
at kung ano-ano pa. Ang konsolasyon ko lang ay

ang mga handog na pagkain sa amin ng mga binibisitang
bahay. Doon ako natuwa, libreng meryenda kumbaga.
Sabi ko sa aking sarili, hindi para sa akin ang mga activity
sa Legion. Hindi nakakaengganyo ang mga ito. Subalit
isang gawaing pampaparokya ang nagpabago sa lahat.
Taóng 1999 nang kami sa Legion ay naanyayahang makiisa
sa isang dula na kabilang sa Lenten Program ng aming
parokya. Na-excite ako. Ito ang aking unang pagkakataong
gumanap sa entablado. Nakakakaba ngunit mas namayani
pa rin ang pagkasabik at tuwa na aking nadama.

Ang dula ay tungkol sa pagpapakasakit, pagkamatay,
at muling pagkabúhay ng Panginoon. Ito ay hango mula sa
naratibo sa Ebanghelyo ni San Juan. Hindi ako mapagbasá
ng Bibliya noon subalit nang makita ko ang nilalaman
ng script, nagkaroon ako ng kamalayan tungkol sa
sakripisyong alay ni Kristo para sa atin. Hindi nanatili
ang búhay ni Hesus na isang kuwento lamang. Ito ay
naisabúhay ng pagganap ng mga kasama ko sa dula.
Nang lumuha ang aking kaibigan na gumanap na Maria,
ramdam ko ang pighati ng isang inang nawalan ng anak.
Gulo ng isip, malalim na kalungkutan, at hindi
pagkapaniwala ang nabúhay sa aking loob nang
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masaksihan ko naman ang magaling na pag-arte ng
Maria Magdalena. Sa oras na iyon, tumigil ang aking
mundo at nagsimulang magtanong tungkol sa aking
pananampalataya. Bakit ganoon na lamang ang sakít na

naramdaman ng mga alagad ni Kristo?… “Kristo,
ang linya mo!” Sigaw ng direktor sa akin.
Nawala ako sa aking sarili panandali kaya
naman ay mabilis akong nagpaumanhin sa
kaniya. Oo, ako ang gumanap na Hesus. Ako
man ang gumanap na bida ngunit sa puso
ko, ang Diyos ang nanguna. Marami
akong natutuhan sa aming dula hindi
lamang tungkol sa kuwento ng
Panginoon kundi maging sa
pagpapahalaga sa walang katumbas
na pag-ibig na kaniyang inalay para sa
sangkatauhan. Ang lahat ng ito ay

nagpalalim sa emosyong umantig sa
aking diwa mula sa mga karakter na binigyang-

búhay ng mga aktor sa aming dula.

Pagkatapos ng palabas, nagsimula na ang aking
kagustuhang maglingkod sa Diyos. Ako ay naging
katekista at youth volunteer sa aming parokya. Ang
pagiging katekista rin ang nag-udyok sa akin upang
pumasok sa seminaryo. Hindi man ako naging pari,
patuloy akong naglilingkod bilang gurong-katekista
upang gabayan at antigin ang puso ng aking mga mag-
aaral upang ang Diyos ay mahalin nila at paglingkuran.
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Dula sa Katekesis
Kuwentong Pedagohiya

Noong panahon ng mga sinaunang Griyego, ang
isang dula ay hindi lamang para mang-aliw ng tao. Isa sa
mga layunin nito ay ang pagsalamin sa mga pangyayari sa
lipunan. Ang mga sinaunang pagsasadula ay sinaliwan ng
mga diskurso, sayaw, at musika. Kadalasan din, ang mga
pagganap ay nagtampok ng mga kuwentong panrelihiyon
lalong-lalo na ang mga kabayanihan ng mga diyos ng
bansang Greece (Lalioti, V., 2002). Sa modernong panahon,
ang dula ay hindi na lamang masasaksihan sa mga
entabladong pansining. Maaari rin nating iuri ang mga
telenobela, dulang panradyo, at pelikula bilang mga
anyo ng kontemporaneong pagtatanghal ng isang dula.

Ang mga dula at pelikula ay maaaring gamitin
bilang malikhain at epektibong metodolohiya sa
pagtuturo. Maliban sa pagtuturo, ilan sa karaniwang
layunin ng mga dula at pelikula ay ang mang-aliw,
magkuwento, magbigay-impormasyon, at manghimok.
Marami nang pananaliksik ang nailathala na nagsasabing
ang dula at pelikula ay mga mainam na pamamaraan sa
pagtuturo ng iba’t ibang akademikong disiplina at
larangan. Gayundin naman, ang dula ay nagsusulong
ng kritikal na pag-iisp mula sa mga nakakapanood nito
lalong-lalo na kung ang palabas ay nagpapakita ng mga
isyung nakapupukaw sa kamalayan.



Hindi iminumungkahi na magbuo ng isang dulang
produksiyon para lamang magamit ang dula sa ating
klase. Batid nating limitado ang mga kagamitan sa loob
ng silid-aralan at simbahan upang magpalabas ng dula
at pelikula sa pamamagitan ng telebisyon o projector.
Limitado rin ang ating oras kung gagamit tayo ng
full-length movie na ipapapanood. May mga gurong
gumagamit ng dalawang oras o higit pang palabas sa
kanilang klase ngunit sapat na ang lima hanggang
sampung minutong movie clip kung napapaloob na
rito ang mensahe na gusto
nating itampok. Ang
panonood ay ang
pinakakaraniwang
pamamaraan upang gamitin
ang pedagohiyang dula at
pelikula sa ating mga klase.
Ang aktibidad ng panonood
ay naglalayong hikayatin at ituon ang atensiyon,
persepsiyon, at emosyon ng mga mag-aaral sa paksang
ating pinag-aaralan. Pagkatapos ipakita ang isang clip,
dapat bigyan ng guro ang mga mag-aaral ng mga
pagninilayang tanong upang ibahagi ang kanilang
naobserbahan, naisip, at naramdaman sa loob ng isang
maliit na grupo o sa plenaryo. Maaaring suriin ng mga
mag-aaral ang mga eksena, tauhan, at maging ang
konteksto ng isang dula o pelikula.

Ang edukasyon sa pamamagitan ng dula at pelikula
ay isang pedagohiyang gumagamit ng performing arts sa
pagtuturo. Ang paraan ng pagtuturong ito ay hindi lamang
nagtataguyod ng kritikal na pag-iisip. Pinalalakas din nito
ang malikhaing kakayahan nating mga guro at ng ating
mga mag-aaral. Tayong mga katekistang guro ay hindi
nangangailangan ng background sa teatro o sa pag-arte
upang maisagawa ang pagtuturo sa pamamagitan ng
performing arts. Kailangan lang nating hikayatin ang
ating mga mag-aaral sa pamamagitan ng pagbibigay
ng mga aktibidad na sila ay malayang
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makapagpapahayag ng kanilang mga
sarili sa pamamagitan ng salita, kilos, at
emosyon. Ayon kay Betty JaneWagner
(1998), isang tagapagtaguyod ng dula sa
edukasyon, ang layunin ng dramang pang-
edukasyon ay upang lumikha ng isang
karanasan na ang mga mag-aaral ay

maaaring maunawaan ang pakikipag-ugnayan ng tao,
makiramay sa kanilang pinagdaraanan, at magkaroon
ng mga alternatibong pananaw sa búhay. Halimbawa,
maaaring ipaliwanag nating mga gabay sa pag-aaral ang
kahalagahan ng magagandang asal sa pamamagitan ng
pagsasadula ng mga sitwasyon at pangyayari sa lipunan.
Mabisa rin ang paggamit ng role-playing sa klase upang
magsiyasat ng ibat ibang realidad lalong-lalo na sa mga
isyung personal, pampamilya, at panlipunan. Ang role-
playing ay maaaring gamitin sa anomang antas ng
pag-aaral (Olrich, D.C., et. al., 2009). Subalit ang mga
dramatikong pagpapahayag ay hindi lamang ginagawa
sa pamamagitan ng pagsasadula at role-playing.

Nagiging malikhain ang mga mag-aaral sa
pamamagitan ng pagpapahayag ng mga sitwasyon,
pananaw, at pagpuna sa iba’t ibang sitwasyon nang
walang salita sa pamamagitan ng pantomime at facial at
gestural expressions. Ngunit dapat nating maunawaan na
tayong mga guro ay dapat na maging aktibo sa ating
pakikilahok sa pagsasagawa ng performing arts-
integrated activities na may tiyak na mga layunin
sa ating isip (Olrich, D.C., et. al., 2009).

Tayong mga katekistang guro ay mga direktor
at mga facilitator sa pag-aaral. Hindi lamang tayo
tagaproseso ng mga aktibidad bagkus aktibong
tagaganap at tagapatnubay. Natututo ang mga mag-aaral
tungkol sa kasaysayan, mga relasyon, at mga personahe
kung tayo ang mangunguna sa pagsasadula ng mga ito.
Sa pamamagitan nito, ang ating mga mag-aaral ay
nahihikayat na makibahagi sa ating mga inihandang



gawain. Gayundin, sa pamamagitan ng pagsasadula,
nakatutuklas ang ating mga mag-aaral ng mga bagong
paraan sa pagharap sa mga hámon sa kanilang búhay.

Tayong mga kateksitang guro, sa halip na magbigay
ng karaniwang panayam, pagkukuwento, o pagpapakita

ng mga larawan o mga guhit ay maaaring
i-internalize ang isang karakter at
gampanan ang karakter na ito sa
klase. Ang mga dula ay mabisang
kasangkapan sa edukasyon dahil
ginagamit nito ang mga kasanayan
sa imahinasyon at malikhaing pag-
aaral na kabilang sa tinatawag na
higher level of learning.

Sa pagtuturo ng pananampalataya, ang mga
kuwento sa Bibliya ay parang mga script ng isang dula
o pelikula na nagpapakita ng relasyon ng Diyos at tao.
Ang buong Banal na Kasulatan mismo ay isang kuwento
ng pag-ibig sa pagitan ng Diyos at ng sangkatauhan.
Maraming kapana-panabik na kuwento ang mababása
sa ating Banal na Kasulatan. May mga pagsasalaysay,
diyalogo, mito, talambúhay, at auto-biography. Lahat ng
ito ay maaari nating isalin bilang mga dula o pelikula.

Ang lahat ng kuwento sa Bibliya ay batay sa
karanasan sa pananampalataya ng Israel at ng mga
disipulo ni Kristo. Ang Bibliya ay nagpapakita ng iba’t
ibang klaseng genre na kaakit-akit sa mga mambabása.
Ang mga ito ay nagtuturo din ng mga aral sa búhay. Parte
na ng kultura ng mga Pilipinong Katoliko ang pagsasadula
ng mga kuwento mula sa Bibliya at sa tradisyong
Kristiyano. Mayroon tayong tradisyonal na pagsasadula
ng panunuluyan tuwing Pasko gayundin ang senakulo o
dulang pasyon tuwing Kuwaresma at ang pagsasadula
ng salubong tuwing Araw ng Muling Pagkabúhay ni Hesus.
Ang lahat ng kuwentong ito ay kabilang sa kasaysayan ng
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ating pananampalataya na binibigyang-búhay sa
pamamagitan ng dula at pelikula.

Sa katekesis, ang pagsasadula ay isa sa mga
pamamaraang maaari nating gamitin upang ituro ang
ating pananampalataya kay Kristo. Maaari din nating
gamitin ang pagsasadula upang ipakita ang mga
katotohanang nakasalaysay sa Bibliya at
sinasamplatayanan ng Simbahang Katolika.
Bilang mga katekista, iniiwasan nating
maging spoon-feeding lamang ang ating
patuturo. Upang maituro ang Katolisismo,
dapat nating tandaan na ito ay patungo sa
integral human formation ng mga mag-aaral.
Hindi natin nais na sila ay maging mga
Katolikong mayroon lamang malalaking ulo
dahil ang mga ito ay punong-puno ng impormasyong
kanilang isinaulo. Ang tunay na pananampalataya ay
isinasagawa.

Maliban sa layuning paligayahin si Kristo sa
pamamagitan ng kaniyang búhay-kabanalan, papurihan
ang Diyos sa pamamagitan ng kaniyang mabubuting
gawa, at manalangin para sa ikapapalagay ng mundo,
may iba pang natatanging nais ang batang santa na si
Maria Francoise-Therese Martin o mas kilalá sa tawag na
Santa Teresa ng Batang Hesus. Ang kaniyang panalangin
ay ang maging makabayan tulad ng babaeng bayani ng
bansang France na si Juana de Arco (Clarke, 2010). Bukod-
tangi ang paghanga ni Teresa kay Juana na may taguring
“Dalaga ng Orleans”. Si Juana de Arco ay ang Patrona ng
France. Si Juana rin ang naging inspirasyon ni Teresa
upang isabúhay ang kaniyang pangarap na maging santo.

Santa Teresa ng Batang Hesus:
Aktor at Manunulat
Kuwento ng Kabanalan



Kaya naman noong siya ay nasa loob ng kumbeto
sa Lisieux, sumulat si Teresa ng dalawang dula upang
pagpugayan ang búhay ni Juana. Gayundin, gumanap si

Teresa bilang bayaning santa ng France sa
isa sa kaniyang mga isinulat na dula.

Nagkaroon din ng pagkakataon
si Teresa na gampanan ang karakter

ni Santa Agnes ng Roma sa panulat ng
kaniyang kapatid na si Pauline Martin.
Sina Pauline at Teresa ay magkasama
sa kumbento ng mga Discalced
Carmelite sa Lisieux bilang mga mongha.
Sa kanilang pagiging madre at alagad ng
Diyos, si Pauline ay tinawag na Sr. Agnes
ni Hesus at si Teresa naman ay Sr. Teresa
ng Batang Hesus bilang pagpupugay sa
nagtatag ng kanilang orden na si Santa

Teresa ng Avila.

Tinawag ni Santa Teresa ng Batang
Hesus ang mga dulang kaniyang sinulat at binigyang-
búhay na “pious recreation” (North, 2012) sapagkat sa
pagsasadula ng búhay ng mga santo at mga kuwento
sa Bibliya natututo tayo ng mabubuting asal at itinuturo
sa atin ang búhay-kabanalan. Buong-pusong nilaan ng
mabuting Santa Teresa ng Batang Hesus ang kaniyang
panahon at kakayahan sa tuwing siya ay nagsusulat ng
dula at gumaganap sa mga ito. Para sa kaniya, ito ay hindi
isang pangkaraniwang gampanin. Ang pagbuo ng mga
dula at pag-arte ay mga pagkakataong bigay sa atin ng
Diyos upang ibahagi ang mga talentong biyaya niya sa
atin. Higit pa rito, ang pagsasadula ng búhay ni Kristo at
ng mga banal na tao ay isang paraan upang maipahayag
ang Salita ng Diyos saan mang dako ng mundo.
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Dulaan
Malikhaing Katekesis

Paano natin maituturo ang
pananampalataya gamit ang dula o pelikula? Batid nating
ang turo ng Kristiyanismo ay mula sa kasaysayan. Si Hesus
ay isang tunay na tao; isa siyang makasaysayang pigura.
Ang Banal na Kasulatan ay nagbibigay sa atin ng iba't
ibang karanasang pakikibaka ng mga alagad ng Diyos.
Ang búhay ng mga santo ay magandang halimbawa rin
ng pamumuhay bilang Kristiyano. Sa madaling salita,
may mga magagamit na tayong paksang pantalakayan
na maaari nating masuri at maisadula. Pag-aralan natin
ang sumusunod na halimbawa sa pagtuturo gamit ang
dula at pelikula.

Paksa

Layunin

• Paschal Mystery

• Upang magkaroon ng kaalaman
ang mga mag-aaral tungkol sa
Paschal Mystery

• Upang maipahayag ng mga mag-
aaral sa pamamagitan ng iba’t ibang
klaseng emosyon at pagkilos ang
kanilang reaksiyon sa mga piling
naratibo patungkol sa búhay ni
Hesus

• Upang mapagnilayan at
mabigyang-búhay ng mga mag-
aaral ang mga pinagdaanan ni
Hesus sa kaniyang pagpapakasakit,
pagkamatay, at muling-pagkabúhay
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Mga Paghahanda ng
Katekista Bago ang Leksiyon

• Maghanda ng lima hanggang sampung naratibo
tungkol sa mga Ebanghelyo kaugnay ng Paschal
Mystery. Ang bilang ng mga kuwento ay
nakadepende sa haba ng oras ng katekesis.

Mga Halimbawa

1. Ang panalangin ni Hesus sa
halamanan ng Gethsemane

2. Ang paghuli kay Hesus
3. Ang pagkaila ni Pedro kay Kristo
4. Ang paglilitis kay Hesus ni Pontio Pilato
5. Ang pagpili ng mga tao sa magnanakaw na si

Barabas kaysa kay Hesus upang palayain
6. Ang paghampas kay Hesus na nasa haliging bato
7. Ang pagpuputong kay Hesus ng koronang tinik
8. Ang pagpasan ni Kristo sa krus

hanggang Golgota
9. Ang dalamhati ng mga babae ng Jerusalem
10. Ang pagpako kay Hesus sa krus
11. Ang kuwento ng nagsising magnanakaw
12. Ang pagkamatay ni Kristo sa krus
13. Ang pagkakita ni Maria Magdalena

sa walang lamang libingan ni Hesus
14. Ang pagpapakita ni Hesuskristo

na muling nabúhay sa mga disipulo
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Mga Mungkahi sa Aktibidad

• Bago simulan ang pagbabahagi ng mga
kuwento, sanayin muna natin ang mga mag-
aaral sa iba’t ibang ekspresyon ng mukha na
nagpapakita ng mga karaniwang emosyon
gaya ng tuwa, lungkot, gálit, kaba, at pagkasabik.
Gabayan natin sila sa pag-arte at pukawin
natin ang kanilang imahinasyon kung paano
maipapakita ang mga emosyon sa pamamagitan
ng kanilang facial expressions at gestures.
Magbigay ng mga mungkahi kung sila ay
mahihirapan. Ipakita sa mga mag-aaral na tayo
rin ay handang umarte upang hindi sila mahiya.

• Sa pag-arte ng mga mag-aaral, maari silang
nakaupo o nakatayo depende sa laki ng silid-
aralán. Puwede rin silang nakamulat o nakapikit
kung sila ay nahihiya.

• Basahin isa-isa ang mga kuwento. Matapos ang
pagbasa ng isang kuwento, hingin ang emosyon
na kanilang naramdaman hango sa kanilang
narinig o natunghayan.

Ang mga ito ay maaaring basahin sa klase o
ipapanood sa mga mag-aaral kung may available clips
mula sa mga recorded na dula o sa mga pelikula, o kaya
naman ay ipakita sa klase na naka-PowerPoint na may
kaakibat na mga larawan. Ihanda ang materyales bago
ang klase.
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Pagpoproseso

• Ipaliwanag na ang mga kuwento ng
pagpapakasakit, pagkamatay, at pagkabúhay
muli ni Kristo ay bahagi ng Kaniyang Paschal
Mystery.

• Balikán ang mga emosyong naramdaman ng
mga mag-aaral sa kuwentong napakinggan o
napanood.

• Balikan ang mga emosyong naantig sa
pamamagitan ng paghahalintulad ng mga
ito sa mga karanasan ng mag-aaral o ng
mga tao sa lipunan.

□ Tuwa – nagbibigay ng pag-asa
at humihimok sa mga tao upang
pasalamatan ang Diyos sa mga
biyayang natanggap

□ Lungkot – nagtuturo ng pagtitiwala
sa Diyos sa kabila ng mga unos at
problema sa búhay

□ Gálit – naglalayong iwaksi ang
masama at patawarin ang mga
nagkakasala

□ Kaba – nagpapahalaga sa intuwisyon
ng tao na maituturing na paggabay ng
Diyos sa ating búhay

□ Pagkasabik – pumupukaw ng interes
at nagsisilbing-inspirasyon sa pagkilos
upang sundin at paglingkuran ang
Diyos
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□ Ang Paschal Mystery – ang
pagpapakasakit, pagkamatay sa krus,
at pagkabúhay na muli ni Kristo – ay
ang sentro ng Ebanghelyo na inihayag
ng mga apostol at ng Simbahan. Ang
planong kaligtasan ng Diyos ay
naisakatuparan “minsan at para sa
lahat” (Hebreo 9:26) sa pamamagitan
ng kamatayan ng kaniyang Anak na si
Hesukristo bilang pagtubos sa atin
(CCC, 571).

Panalanging Kateketikal
O Diyos, salamat po sa biyaya ng

Banal na búhay ni Santa Teresa ng Batang Hesus,

Na ang tanghalan ng búhay ay pinuno ng Iyong pag-ibig,

At isinadula ang misteryo ng Iyong pagkadakila.

Tulad ni Santa Teresa, yakapin Mo po kami ng

Malikhaing biyaya ng mga ideyá at kuwentong

Magpapatalas sa aming kaisipan at

Magpapalaya sa aming mga imahinasyon -

Upang kaming Iyong mga katekistang-lingkod,

Maging epektibong tagapagpaganap ng

Makahulugang dula ng pananampalatayang ang

Sentro ay kabanalan.

Amen.

- Clarence M. Batan, NCS 2021: PARI Project

• Bilang pagbubuod,v ibahagi ang kahalagahan ng
Paschal Mystery.
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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.
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Ambag ng Unibersidad ng Santo Tomas (UST)
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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).


