
MGAKISLAP NG KABANALAN
Malikhaing Ministeryong Kateketikal na Naghahatid
ng Mabuting Balita Tungo sa Búhay na Banal

“Halikayo’t tumingin tayo sa kanilang mga mata upang makita natin
ang nakita nilang kabutihan ng Diyos, ang kabutihan ng Diyos na
ibinahagi nila sa mundo, ang kabutihan ng Diyos na nagdala

sa kanila sa kabanalan.”

- Leonardo O. Quimson, Jr. at Joan Christi Trocio-Bagaipo

Mga Larawang

Konsepto ni Clarence M. Batan
Vector Art ni Jayson U. Dela Cruz

ng mgaRetablo
Katekistang Banal
Ang mga larawan ng mga Katekistang Banal na ang búhay ay itinampok
sa librong ito ay inihanay sa "retablo" upang magamit ng mga malikhaing
katekista bilang gabay sa pagtuturo. Ang mga larawan ay kinakatawan ng
bawat kabanata na ang sentro ay ang sumusunod:

a. Ang orihinal na intepretasyong vector art ng mga Katekistang
Banal ni Jayson U. dela Cruz gamit ang matitingkad na kulay na
sumisimbolo ng kanilang matagumpay na misyong kateketikal
noong sila ay nabubúhay pa sa mundo. Dito mababanaag na ang
kanilang mga mukha ay kulang ng paningin, pang-amoy, at
panlasa. Tinatayang ang mga gagamit ng librong ito ang siyang
mabibigay-liwanag, samyo at ngiti sa panibagong pagsasagawa
ng mas epektibong katekesis ng Simbahang Katolika;

b. Pamagat ng bawat kabanata at ang partikular na pedagohiyang
kinakatawan ng mga Katekistang Banal na naglalarawan sa
regalong-taglay ng kanilang mga búhay bilang mga katekista;

c. Isang tampok na sipi (quote)mula sa bawat kabanata at pangalan
ng mga may-akda na nagtatampok sa kaugnayan ng mga
Katekistang Banal at pedagohiya.

Ang bahaging ito ay bunga ng biswal na pagsusuri (visual analysis) hango
sa teksto at konteksto ng libro. Isa itong teknik na ang mga ideyá at datos
ng pag-aaral ay sistematiko at malikhaing inihahanay bilang isang poster o
infographics upang mas madaling maintindihan at mapahalagahan ang
librong ito.

- Clarence M. Batan
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LIWANAG
Malikhaing Guro, Malikhaing Katekista

“Kung ating iisiping mabuti, ang kadakilaan ni San Lorenzo Ruiz
ay nakapaloob sa kaniyang di-matatawarang pagmamahal kay

Kristo at sa Simbahang Katolika.”

- Renniel Jayson Jacinto Rosales at Jonathan James O. Cañete

ANG SINAGTALÀ SA PUSO NI SANTO TOMAS DE AQUINO
Gabay-Turo sa mga Katekistang Malikhain

“Santo Tomas de Aquino, patnubayan Mo po kami ng iyong
sinagtalàng mula sa malikhaing isip at pusong nagmamahal

sa mga turo’t aral ng ating Simbahang Katolika.”

- Clarence M. Batan at Keith Aaron T. Joven



PANALANGIN AT PEDAGOHIYA
Panalangin

“Salamat sa pananalangin ni Santa Monica
na patuloy na nakita ang pag-asa at tagumpay
sa kabila ng tila mga kabiguan sa búhay!”

- Maria Elena P. Octubre

MALIKHAING PAGTUTURO NG BÚHAYNI HESUS
Parabula

“Bilang mga katekista, tulad ni Santo Domingo de Guzman
ng tanging hangarin natin ay maihatid ang mga turo at aral ni

Hesus sa paraang malikhain upang higit na maunawaan ng ating
mga mag-aaral.”

- Arthur G. Octubre



ANG KUWENTO AT KARANASAN NI SAN ANTONIO DE PADUA
Kuwentúhan

“Narinig ng maraming tao mula sa mga kuwento at karanasan
ni San Antonio kung bakit mahalagang mamuhay ayon sa
kalooban ng Diyos at kung paano nananahan ang Diyos sa

pang-araw araw na pamumuhay. ”

- Leonardo O. Quimson, Jr.

SI SAN PEDRO CALUNGSOD
ISANG KATEKISTANG SAKSI NG PANANAMPALATAYA

Lecture

“Si San Pedro Calungsod ay isang katekistang malikhain na
naging tagapagpadaloy ng katekesis upang maunawaan ng mga

tumatanggap ang saysay ng Diyos sa kanilang búhay.”

- Jonathan James O. Cañete



ANGMAHIWAGANGMUSIKA SA PUSO NI SANTACECILIA
Awit

“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. ”

- Tricia Mae V. Cruz

SI KAROLWOJTYLA, ANG MAKATANG KATEKISTA
Tula

“Ipinakita ni Papa San Juan Pablo II ang
kapangyarihan ng mga tula sa pagpapalalim
ng mga turo ng ating pananampalataya.”

- Joan Christi Trocio-Bagaipo



SANTATERESANG BATANG HESUS: AKTOR ATMANUNULAT
Teatro at Pelikula

“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. ”

- Ser Allan G. Bodoraya

ANG SAYAWAT INDAK NI SANTATERESANG AVILA
Sayaw

“Gusto ipakita ni Santa Teresa ng Avila ang
kagalakan ng kaniyang kaligtasan sa pamamagitan
ng sayaw na expresiyon ng pagmamahal kay Hesus.”

- Maria Corazon C. Sanin



ANG KAPATID NI KIKO
Kalikásan

“Ang paglalaan ng oras at pakikipamuhay sa kalikásan ang nagbigay-
daan kay San Francisco ng Assisi upang matuklasan na ang araw,
buwan, mga bituin, hangin, apoy, tubig, mga bulaklak, at iba pang

nilalang ay kaniyang mga kapatid.”

- Christine C. Balmaceda

SANTAVERONICA, PATRONANG MGA POTOGRAPO
Larawan at Retrato

“Ang kahalagahan ng telang ipinunas ni Santa Veronica
sa pagtuturo ng katekesis ay ang pagkakaroon nang malalim
na ugnayan ng imahe at ng pananampalataya ng mga tao.”

- Renniel Jayson Jacinto Rosales



MGABANAL SA LIKOD NG ISA RING BANAL
Talambúhay

“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.”

- Mc Kyle F. Vilaz

ANG TAHIMIK NA BÚHAYNI SAN BENITO
Katahimikan

“Tama si San Benito.
Hindi ka makakapakinig kung ikaw ay nagsasalita palagi.
Kaya para sa kaniya ay mahalaga ang pananahimik. ”

- Abigael Maitim-Padilla


