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MGA NILALAMAN BARASOAIN, DINAGSA; 

MGA PROGRAMA, DINAYO 

Ang ating Parokya, Nuestra Señora del 
Carmen ay muling dinagsa ng mga 
mananampalataya mula sa iba’t-ibang dako 
ng bansa. Malapit man o malayo, maraming 
tao ang nagtungo upang makilahok, 
magdasal at dalawin ang simbahan upang 
maranasan ang Mahal na Araw. 

Sa mga nagdaang taon, patuloy na nakikita 
ang masidhing pananampalataya ng mga 
Pilipino sa pamamagitan ng pagsasagawa 
ng Visita Iglesia. Ang nasabing gawain ang 
isa sa mga dahilan ng pagdami ng mga tao 
sa Parokya tuwing Mahal na Araw. 
Karaniwang makikita ang mga tao na nasa 
gilid ng simbahan na nagdarasal ng Via 
Crusis na may hawak na dasalan at kandila. 
Sa kanilang pagsasagawa nito, pinagtitibay 
nila ang pananampalatayang Katoliko sa 
panahon ng Semana Santa. 

Upang mapaghandaan ang pagdami ng mga 
tao, maraming bantay ang itinalaga sa 
paligid ng simbahan. Inaasahan din ang 
pagkapal ng bilang ng mga sasakyan sa 
Paseo del Congreso sa mga panahong ito 
kaya naglagay na rin ng mga umiikot na mga 
tanod sa mahahalagang lugar sa paligid ng 
simbahan. 

Tila umaayon naman ang social media ng 
Parokya sa pagdumog ng mga tao sa 
simbahan. Marami sa mga tao ang 

naghanap ng mga direksyon at nagtanong 
sa mga maaaring daanan papuntang 
simbahan. Upang mapadali ang kanilang 
paghahanap, naglabas ng mga direksyon sa 
Facebook na magiging gabay ng mga 
manlalakbay sa kanilang pagdalaw. 

Ang karaniwang mga araw na dinadagsa 
ang simbahan ay sa mga araw ng Huwebes 
at Biyernes Santo. Ito rin ang mga araw na 
simula ng Banal na Triduo. 

Tulad din ng mga nagdaang taon, inabangan 
din ang mga programa at gawain sa 
simbahan tulad ng Huling Pitong Wika, 
Pagbabantay sa Banal na Sakramento at 
Misa sa Huling Hapunan. Nanatili namang 
bukas ang simbahan sa magdamag para sa 
mga hahabol na dumalaw at yaong mga 
magmumula pa sa mga malalayong lugar. 

Ang Mahal na Araw ay isang paraan ng 
pagdiriwang ng pagpapakasakit, kamatayan 
at muling pagkabuhay ni Hesukristo na 
siyang nagligtas sa atin. Dahil sa Kanya ay 
nagkaroon ulit ng pag-asa ang tao na 
manumbalik sa pagmamahal ng Diyos Ama. 
Sa pamamagitan ng ating pagdiriwang, ating 
naipakikita ang ating walang hanggang 
pasasalamat at pagpupuri sa Kanyang 
ngalan. Nawa’y patuloy na pag-alabin ng 
bawa’t isa sa atin ang ating pagnanais na 
maglingkod sa malaki o maliit na paraan. 
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MIYERKULES NG ABO: ISANG 

PAALALA SA MORTALIDAD NG TAO 

Ang pagdiriwang ng 
Miyerkules ng Abo ang 
nagsisilbing hudyat ng 
pagsisimula ng panahon ng 
Kuwaresma para sa mga 
Katoliko. Ito ang pagsisimula 
rin ng 40 araw na 
paghahanda para sa Pasko 
ng Muling Pagkabuhay. 

Ipinapaalala ng gawaing ito 
ang mortalidad ng tao—
isang bunga ng pagtalikod ng 

tao sa Diyos dahil sa 
pagyakap nito sa kasalanan. 
Dahil ang kabayaran ng tao 
sa kanyang pagkakasala ay 
kamatayan, siya ay 
nahatulang bumalik sa 
alabok na pinagmulan niya. 

Sa kabila ng masaklap na 
pangyayaring ito—ang 
kamatayan sa pamamagitan 
ni Kristo ay hindi lamang 
sumisimbolo sa katapusan 

ng buhay at kabayaran sa 
kasalanan kundi simula ng 
panibagong buhay—buhay 
na walang hanggan na 
kapiling ang Diyos sa 
kalangitan. 

Dahil kay Kristo na sumalo 
ng ating kasalanan sa kabila 
ng pagiging malinis Niya, 
tayo ay naligtas at nagkaroon 
ng pagkakataon na 
makatanggap ng buhay na 
walang hanggan. Tanging si 
Kristo lamang ang 
nakapagbigay niyan dahil 
hindi gaya ng tao Siya ay 
hindi naging makasalanan. 
Naging masunurin Siya sa 
bawa’t nais ng Diyos Ama 
hanggang sa Kanyang 
kamatayan. 

Maituturing mang pag-alala 
sa kasalanan at kamatayan 
ang araw na ito, ipinakikita 
rin nito ang kaligtasan ng tao 
sa pamamagitan ni Kristo. 

Ang Parish Lenten 
Recollection ang isa sa mga 
tradisyunal na gawain ng 
Simbahan ng Barasoain 
tuwing sasapit ang panahon 
ng Kuwaresma. 

Ang Recollection na ginawa 
sa simbahan ay isang paalala 
sa ating mga Kristiyano sa 
mga aral, kabutihan at 
pagmamahal ng Diyos sa 
atin. Ito rin ay isang paraan 
upang makapagbahagi tayo 
ng mga karanasan at 
kaganapan sa ating mga 
buhay sa mga nagdaang 
panahon. 

Kalimitang nakikita nating 
eksena sa panahon na ito 
ang paghihirap, 
pagpapakasakit at pagdurusa 
ng mga kapwang 
mananampalataya. 
Ibinabahagi ang mga ito 
hindi lamang upang 
magsilbing inspirasyon kundi 
upang maging daan na rin sa 
pakikiisa sa pagdurusa ni 
Kristo para maligtas tayo. 
Dahil sa naranasan ni Kristo 
ang mga paghihirap dito sa 
lupa tulad ng isang 
karaniwang tao, nagagawa 
Niya tayong samahan at 
makibahagi sa ating mga 
pagdurusa. Ang Kanyang 
karanasan ay hindi iba sa 

ating mga naging karanasan. 

Sa taong ito, maraming mga 
mananampalataya ang 
dumalo sa nasabing 
recollection na isinagawa ng 
Parokya. Sumisimbolo ito sa 
pakikiisa ng bawa’t kasapi ng 
komunidad ng Parokya at 
maging sa pagkauhaw na rin 
ng mga tao para sa pag-
unawa at kaalaman ukol sa 
kahulugan ng panahon ng 
Kuwaresma. 

Ang pagsasagawa ng 
Recollection sa Parokya ay 
naglalayon na magkaroon ng 
mas malalim na pag-unawa 
ang mga tao ukol sa Salita ng 
Diyos maging sa 
pagpapalalim ng 

pananampalataya at sa 
pagpapalago ng paniniwala 
sa mga aral at buhay ni 
Kristo. Ang mga ito ay 
mahalaga upang mapatatag 
ang pananampalatayang 
Katoliko sa simbahan 
gayundin, upang manariwa 
sa bawa’t isa ang kahulugan 
ng pagpapakasakit, 
kamatayan at muling 
pagkabuhay ni Kristo. 

Karaniwang ginagawa ang 
rekoleksyon sa Parokya sa 
panahon ng Kuwaresma 
tuwing gabi ng Sabado sa 
ganap ng ika-7 ng gabi 
pagkatapos ng ika-6 na gabi 
na misa. Pinangungunahan 
ito ni Reb. Padre Dario V. 
Cabral, Kura Paroko. 

MGA MANANAMPALATAYA, 

DUMALO SA LENTEN RECOLLECTION 

SUNOG-SALA: 

SIMBOLO NG 

PAGTALIKOD SA 

KALASANAN 

Ang proseso ng Sunog-Sala o Palm Burning 
Rite sa Ingles ay isang gawain na kung saan 
sinusunog ang mga palaspas na ginamit 
noong nagdaang taon upang ang mga 
abong makokolekta ay magamit sa 
susunod na araw—ipampapahid ang mga 
ito sa mga noo ng mga mananampalataya 
bilang hudyat ng pagdiriwang ng 
MIyerkules ng Abo. 

Ang nasabing gawain ay isang simbolo ng 
pagtalikod ng isang mananampalatayang 
Kristiyano sa kanyang mga nagawang 
kasalanan at isang paraan na rin ng 
pagpapakita ng pagsisisi at pagtalikod sa 
mga masasamang gawain. Sinisimbolo nito 
ang “pagsunog” sa mga kasalanan na 
naglayo sa atin sa Panginoong Diyos. 

Ang nasabing gawain ay isinasagawa sa 
gabi ng Martes bago ang Miyerkules ng 
Abo. Sa kabilang dako naman, ang 
Miyerkules ng Abo ay nagpapaalala sa atin 
ng ating pagiging mortal—isang bunga ng 
pagiging makasalanan ng tao. 

Hinihikayat ng simbahan ang mga 
mananampalataya na patuloy na isagawa 
ang mga nasabing gawain bilang isang 
simbolo ng ating pagkilala sa ating 
mortalidad. Bukod dito, ipinapaalala rin na 
kinakailangang magbago ang bawa’t isa sa 
pamamagitan ng pagtalikod sa kasalanan. 
Sa pagtalikod sa kasalanan, ang 
pagbabagong pagdaraanan ng isang 
indibidwal ay hindi dapat tingnan bilang 
negatibong pagwawaksi o pagbabagong-
buhay lamang kundi isang pagpapanibago 
para dumamay sa iba—lalong-lalo na sa 
mga kapus-palad.  

Ang pagdiriwang ng Sunog-Sala at 
Miyerkules ng Abo ay hindi lamang dapat 
nakikita sa pag-aayuno at pagtitika kundi 
maging sa paggawa ng kabutihan para sa 
kapwa. Ang pagwawaksi ng kasalanan ay 
isang hakbang upang makiisa sa 
pagpapabago at pakikiisa sa mga  
nangangailangan. 
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BAKIT IPINAGDIRIWANG ANG SEMANA SANTA? 

Ang Semana Santa ay isa sa mga 
mahahalagang okasyon na ipinagdiriwang ng 
mga Katoliko at iba’t ibang grupo ng mga 
Kristiyano. Ito ay karaniwang 
kinatatampukan ng pagpapakasakit, 
kamatayan at muling pagkabuhay ni 
Hesukristo. Higit sa pagpapakasakit ni Kristo, 
ang pagdiriwang ng Semana Santa ay hindi 
lamang isang paraan upang gunitain ang pag
-aalay ng Diyos upang mailigtas tayo ngunit 
ito rin ay isang panahon upang makapagnilay 
ang bawa’t isa sa mga kasalanan at 
makapagsisi sa mga ito. 

Ngunit bakit ba ipinagdiriwang ang Semana 

Santa sa kabila ng masalimuot nitong 
kwento? Tingnan ang mga dahilan sa baba. 

1. Ipinapakita ng Diyos sa panahong ito 
ang pagnanais niyang magbalik-loob ang 
mga makasalanan at makinabang sa 
pangako Niya ng buhay na walang 
hanggan sa bawa’t mananampalataya. 
Upang maisagawa ito, kailangang ibigay 
ng Diyos ang Kanyang kaisa-isang Anak 
upang mailigtas ang tao mula sa 
kasalanan. 

2. Ito ay simbolo ng pagmamahal ng Diyos 
para sa lahat. Ipinakita rito ng Diyos 
kung gaano Niya tayo minahal sa kabila 
ng ating pagiging makasalanan. 

3. Nanumbalik ang mabuting ugnayan ng 
Diyos at Tao at napatawad ang mga 
kasalanan. Sa pamamagitan ng dugo at 
mga sugat ni Kristo, nabayaran ng 
sangkatauhan ang kanyang kasalanan 
sa Diyos dahilan upang makamit nito 
ang kaligtasan. 

4. Ipinakita ng Diyos na Siya ay 
nakauunawa sa atin. Ang tao ay 
humaharap sa mga suliranin at pang-

aapi ng kanyang kapwa. Si Kristo, bilang 
isang taong totoo, ay nakaranas ng mga 
ito mula sa kanyang pangangaral 
hanggang sa Siya ay maipako sa krus at 
dahil dito hindi Siya naging iba sa atin sa 
pagharap sa mga suliranin at pang-aapi. 

5. Walang kasalanan ang hindi 
mapatatawad ng Diyos. Sa kabila ng 
kasamaan ng tao at sa malaking presyo 
na kinakailangang maging kabayaran 
upang maialis ang kasalanan na ito, 
nagawa pa ring mapatawad ng Diyos 
ang mga makasalanan sa kabila ng bigat 
ng kanilang nagawa. 

Dahil sa kadahilanan na nasa itaas, marapat 

na ipagdiwang natin ang naganap na 

misteryo ng Semana Santa sa ating 

pamumuhay Kristiyano. Ang pagdiriwang na 

ito ay upang gunitain ang ginawang 

sakripisyo ng Diyos. Bilang mga tagasunod ni 

Kristo, maipagpapatuloy natin ang Kanyang 

nasimulang misyon sa daigdig na ito at 

maipalalaganap ang Kanyang mga aral at 

Salita. Sa ganitong mga paraan, ang mga 

Kristiyano ang nagsisilbing mga misyonero at 

apostoles ni Kristo sa kasalukuyang panahon. 

Ang pagdiriwang ng Linggo ng 
Palaspas o Domingo de Ramos sa 
wikang Kastila ay ang hudyat ng 
pagsisimula ng mga Mahal na 
Araw. Ginugunita nito ang 
matagumpay na pagpasok ni 
Hesukristo sa Lungsod ng 
Jerusalem sakay ng isang asno. 

Ang tagumpay na ito ni Kristo ay 
nagpapakita ng pagdiriwang ng 
pagdating ng kapayapaan sa 
lungsod—kung kaya mas pinili ni 
Kristo na pumasok sa Jerusalem 
sakay ng asno at hindi ng isang 
kabayo na tulad ng isang haring 
mananakop. Sa Kanyang 
pagpasok, ipinakita Niya ang 
kanyang kapangyarihan bilang 
isang hari na nagpapalaya at 
nagbibigay kapayapaan. 
Sinalubong Siya ng mga tao sa 
Kanyang pagdating. 

Naging usap-usapan na noon sa 
mga bayan na malapit sa Judea at 
Galilea ang mga pagpapagaling at 
mga himalang ginawa ni Kristo 
kaya hindi rin kataka-taka ang 
pagdiriwang na inihanda ng mga 
tao sa Kanyang pagdating sa 
lungsod na ito. Ang kanilang 
pagwawagayway ng mga palaspas 
ay sumisimbolo sa kanilang 
pagtanggap kay Kristo at galak sa 
Kanyang pagdating. 

Nakalulungkot isipin na matapos 
lamang ang limang araw, ang mga 
taong ito na sumalubong sa Kanya 
bilang isang Hari ay Siya ring 
magkakanulo sa Kanya nang 
iharap Siya kay Pilato sa pagdating 
ng Biyernes Santo. 

Matapos ang Linggo ng Palaspas 
ay magpapatuloy ang pagdiriwang 
ng mga Mahal na Araw at 
magwawakas sa Linggo ng 
Pagkabuhay kung saan 
ipagdiriwang ang 8 linggo sa 
Pasko ng Pagkabuhay. 

Sa Bulacan, tradisyon nang 
ipinagdiriwang ang Linggo ng 
Palaspas sa pamamagitan ng pag-
awit ng Hosanna Filio David  at 
pagbebendisyon sa mga palaspas 
na ito. Sumisimbolo ang mga ito 
sa pagtanggap kay Kristo sa isang 
tahanan at karaniwang isinasabit 
ang mga ito sa mga bahay sa loob 
ng isang taon matapos ang 
Semana Santa. Ang mga palaspas 
na itinago ay susunugin sa Martes 
bago ang Miyerkules ng Abo. 

Ang Linggo ng Palaspas ay isang 
paggunita hindi lamang sa 
pagpasok ni Kristo sa Jerusalem 
kundi isang imbitasyon na rin 
upang papasukin natin Siya sa 
ating mga puso. Halina’t buksan at 
atin nawa Siyang tanggapin. 

LINGGO NG PALASPAS: SIMULA NG 

PAGDIRIWANG NG SEMANA SANTA 
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Sa kabuuan naging mapayapa ang 
pagdiriwang ng Semana Santa sa 
Simbahan ng Barasoain at sa mga 
karatig na mga lugar nito. Ito ay 
ayon sa mga ulat na nakuha mula 
sa kapulisan sa Lungsod ng 
Malolos. 

Nagkaroon man ng ilang insidente 
ng hindi pagkakaunawaan, sa 
pangkalahatan ay naging maayos 
at mahusay ang pagsasagawa 
nito. 

Ipinababatid ang pasasalamat ng 
bawa’t isa sa mga nakiisa sa mga 
gawain nitong nagdaang Semana 
Santa at pati na rin sa 
pakikipagtulungan ng bawa’t 
opisyal at mamamayan sa 
Lungsod ng Malolos. Ang mga 
nasabing gawain ay hindi 
maisasakatuparan kung wala ang 
pakikiisa at pagtutulungan ng mga 
mamamayan. 

Sa kabila ng kaayusan, hindi pa rin 
naiwasan na magkaroon ng ilang 
aberya at nagkabuhul-buhol ang 
daloy ng trapiko sa mga lugar na 
dinaanan ng mga prusisyon.  
Tiniyak naman ng mga namahala 
na magsisilbing aral ang mga 
nasabing karanasan upang mas 
mapabuti ang pagdiriwang sa mga 
susunod na mga taon sa Malolos. 

SEMANA SANTA, 

NAGING 

MAPAYAPA 



ALTAR NG BARASOAIN, NAGNINGNING  

Tulad na nakagawian, 
ipinakitang muli ng Parokya 
ng Nuestra Señora del 
Carmen—Simbahan ng 
Barasoain ang kakayahan 
nito sa paglikha sa 
pamamagitan ng 
pagdidisenyo ng Altar of 
Repose nitong lumipas na 
Huwebes Santo. Dito 
inilalagak ang Banal na 
Sakramento sa pagsapit ng 
dilim matapos ang Misa ng 
Huling Hapunan. 

Binubuo ng mga kandila at 
estraktura na yari sa kahoy 
ang nasabing altar. Ang altar 
ay pinalibutan ng mga 
kandila upang magsilbing 
simbolo ng liwanag na buhat 
kay Hesukristo. 

Ang nasabing altar ay dinayo 
at dinasalan ng mga 
mananampalataya na 
nagbibisita Iglesia sa 
simbahan. Marami rin ang 
namangha sa ipinakitang 
husay ng mga gumawa ng 
altar na nakita sa kanilang 

ginawang obra. 

Dahil sa agaw-atensyon na 
detalye at kamangha-
manghang disenyo, ang altar  
ng Barasoain ay naitampok 
hindi lamang sa opisyal na 
pahina ng Parokya sa 
Facebook kundi maging sa 
iba pang mga pahina. Gaya 
ng mga dumalo sa simbahan 
mismo, pagkamangha ang 
naramdaman ng mga 
netizens nang makita nila 
ang altar ng simbahan sa 
buong liwanag nito. Marami 
rin ang nag-share ng mga 

larawan nito sa social media. 

Naging matagumpay naman 
ang isinagawang Misa ng 
Huling Hapunan at 
Paghuhugas ng Paa ng mga 
Apostoles nitong Huwebes 
Santo. Tampok sa nasabing 
misa ang pagsasagawa ng 
paghuhugas ng paa gaya ng 
ginawa ni Hesukristo sa 
Kanyang mga alagad. 
Nagsagawa rin ng isang salu-
salo para sa mga gumanap 
na mga apostoles bilang 
pagsasabuhay ng huling 
hapunan ni Hesukristo. 

“ISANG GABI, PITONG WIKA,” 

MATAGUMPAY 

Muling pinatunayan ng 
Simbahan ng Barasoain ang 
kahusayan nito sa 
pagtatanghal at pagbibigay-
pansin sa mga umuusbong 
na talento ng mga kabataan 
sa kagaganap pa lamang na 
“Isang Gabi, Pitong Wika.” Ito 
ay isang produksyon na 
nagbibigay-pansin sa Huling 
Pitong Wika ni Kristo sa isang 
pamamaraan na magiging 
interesado ang mga 
kabataan na makinig at 
magnilay. Ang nasabing 
produksyon ay pinamunuan 

ni Bro. Bernard Factor 
Cañaberal at ng mga 
kabataan. 

Ang nasabing produksyon ay 
isinagawa sa Simbahan ng 
Barasoain na dinaluhan ng 
mga mananampalataya sa 
loob at labas ng Malolos. Ito 
ay ginanap noong ika-12 ng 
tanghali hanggang ika-2 ng 
hapon. Matapos ang 
nasabing pagtatanghal ay 
isinagawa ang 
Pagpaparangal sa Krus at 
Prusisyon. 

Bunga ng nasabing mga 
gawain, naging sentro muli 
ang Barasoain sa mga 
gawaing pangkabanalan 
nitong mga Mahal na Araw at 
muling pinagtibay ang 
pananampalataya ng mga 
tao na nagninilay-nilay sa 
panahon ng mga Mahal na 
Araw. 

Nagpapasalamat ang buong 
Parokya sa mga tumulong, 
nakibahagi at nagbigay ng 
oras at lakas upang maging 
matagumpay ang palabas. 
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Nitong gabi ng Sabado de Gloria, 
nagliwanag ang Simbahan ng Barasoain 
tulad ng ibang mga simbahan upang 
gunitain ang muling pagkabuhay ni 
Hesukristo. Pinasimulan ang pagdiriwang 
sa  Pagpaparangal sa Liwanag na 
sumisimbolo kay Kristo bilang liwanag at 
kaligtasan. Matapos ang nasabing 
pagpaparangal ay naganap ang Misa ng 
Bihilya para sa Linggo ng Pagkabuhay. Ang 
naturang misa ang itinuturing na 
pinakamahalaga sa buong kalendaryo ng 
Simbahan sapagkat ito ang misa na 
sumasalubong at kumikilala sa Muling 
Pagkabuhay ni Kristo na naganap tatlong 
araw matapos Siyang maipako sa krus. 

Tulad ng mga naunang taon, tunay na 
pinaghandaan ang pagsasaayos ng altar at 
ang pagsasagawa ng mga gawain sa 
panahong ito. Ang mga nasabing gawain ay 
dinaluhan at nasaksihan ng mga 
mamamayan ng Parokya.  Isa sa mga 
pinakainabangan sa mga gawaing ito ang 
naganap na Salubong. Ito ay isang 
tradisyunal na gawain na kung saan 
isinasabuhay ang pagkikita ni Inang Birhen 
at ng muling nabuhay na Kristo. 
Karaniwang isinasagawa ito matapos ang 
bihilya o bago magsimula ang misa sa 
umaga ng Linggo ng Pagkabuhay. 

Ang mga gawaing ito ay nagpapakita ng 
kagalakan sa muling pagkabuhay ni 
Hesukristo. Matapos ang mahabang 
panahon ng paghahanda ay dumating na 
ang Pasko ng Muling Pagkabuhay. 
Napupuno ng kagalakan ang mga anghel at 
mga tao sa pagtatagumpay ng Anak ng 
Diyos sa pagdadala ng kaligtasan. 

Sa pagsapit ng panahong ito, maraming 
mga tradisyunal na gawain at paniniwala 
ang muli ring nabubuhay. Ito ay 
nagpapakita ng mahalagang papel na 
ginagampanan ng buhay espiritwal sa 
pamumuhay ng mga tao na pinananatiling 
buhay ng Parokya. 

BARASOAIN, 

NAGLIWANAG SA 

PASKO NG 

MULING 

PAGKABUHAY 



MGA BALITANG PAMPAROKYA 

Ang Barasoain Fiesta Fun Run at Zumba ay isasagawa ng Parokya ng Nuestra 

Señora del Carmen—Simbahan ng Barasoain bilang isa sa mga gawain para sa 

nalalapit na kapistahan. Tatlong gawain ang inihanda: 5k run, 10k run (13 Hulyo 

2019) at Zumba (6 Hulyo 2019). Para sa mga interesadong sumali sa mga 

nabanggit na mga kaganapan, maaaring magsadya sa opisina ng parokya o 

buksan ang opisyal na website ng parokya (www.barasoainchurch.org) para 

magpatala. 

FUN RUN AT ZUMBA, ISASAGAWA SA 

KAPISTAHAN NI BIRHENG MARIA 

Nitong Sabado de Gloria, matagumpay na isinagawa sa SImbahan ng Barasoain and 

Family and Life Recollection na dinaluhan ng mga aktibong kasapi ng Commission on 

Family and Life mula sa iba’t-ibang bikarya ng Diyosesis ng Malolos. Naging 

pangunahing tagapagsalita sa okasyong ito si Bro. Bernard Factor Cañaberal. Ang 

nasabing recollection ay ginanap noong ika-9 ng umaga at natapos halos magiika-1 ng 

hapon. Matapos ang gawain, kinakitaan ang mga dumalo ng saya at pagpapahalaga sa 

nasabing recollection. Marami rin sa mga nanood sa loob at labas ng Barasoain ang 

pumuri sa mahusay na pagpapaliwanag at pagsasagawa ng recollection.  

FAMILY AND LIFE RECOLLECTION,  

UMANI NG MGA PAPURI 

Bilang pagdiriwang nitong nagdaang panahon ng Kuwaresma, ang Parokya ng Nuestra 

Señora del Carmen—Simbahan ng Barasoain at ang mga mananampalataya ay 

nagsagawa ng pilgrimage o pagbisita sa mga simbahan sa Bataan at Pangasinan. Ang 

nasabing pilgrimage ay isang paraan upang makapagsagawa ng tradisyunal na Visita 
Iglesia sa iba’t-ibang mga simbahan. Pinuntahan ang mga sumusunod na mga 

simbahan: Immaculate Conception Cathedral (Urdaneta City, Pangasinan), Holy Family 

Parish (Santa Barbara, Pangasinan), Sts. Peter & Paul Parish (Orion, Bataan), Saint 

Dominic de Guzman Parish Church (San Carlos City, Pangasinan), Our Lady of 

Purification (Binmaley, Pangasinan), St John The Evangelist Cathedral (Dagupan City, 

Pangasinan), San Fabian Church (San Fabian, Pangasinan) 

PILGRIMAGE NG PAROKYA, ISINAGAWA 

Sa pakikipagtulungan ng Parokya ng Nuestra Señora del Carmen—Simbahan ng 

Barasoain at ni G. Philip Chico ng Minor Basilica of Black Nazarene ng Quiapo, pormal na 

sinimulan ang pagbo-broadcast ng live streaming ng misa ng Parokya sa Twitter. Ang 

nasabing hakbang ay upang mas mapalawig ang naaabot na mga manonood ng mga 

misa ng Simbahan sa pamamagitan ng Internet. Ang nasabing mga misa ay 

matatagpuan sa opisyal na pahina ng Parokya sa Twitter. Inaanyayahan din ang mga 

mananampalataya na i-follow ang nasabing pahina na pinamagatang 

@ChurchBarasoain. Nananatili pa rin ang pagla-live stream ng mga misa sa YouTube at 

Facebook tulad ng dati. 

LIVE STREAM NG PAROKYA, 

MAPAPANOOD NA RIN SA TWITTER 
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PAANO BA GINAGAWA ANG ISANG ISYU NG 

“ANG ESKAPULARYO?” 

Ang pahayagang pamParokya—
pinamagatang “Ang Eskapularyo” ay 
inilalathala ng Commission on Social 
Communications (COSC). Ang sangay na 
responsable rito ay ang Department of Social 
Media and Publications. Ito ang nagpaplano, 
nagdidisenyo, naglilimbag at nagwawasto ng 
bawa’t isyu ng “Ang Eskapularyo.”  Bukod sa 
paglilimbag, gawain din ng nasabing 
organisasyon ang pagpapanatili sa website, 
social media accounts at blog. 

Ang paglalathala ng isang isyu ng “Ang 
Eskapularyo” ay isang matinding proseso na 
nangangailangan ng maraming panahon at 
kasapi upang matagumpay na mailathala ang 
isang isyu. Karaniwang nagsisimula ang 
paglalathala 2 buwan bago ang isang isyu. 

Nagsisimula ang paglalathala sa paggawa ng 
“Master Layout.” Ang master layout ay isang 
kopya na naglalaman ng magiging layout ng 
susunod na isyu. Wala pang makabuluhang 
babasahin ang isyung ito at karaniwan itong 
pinupunan ng tekstong “Lorem Ipsum” upang 
buong makita ang magiging itsura. Ang mga 
layout ay maaaring orihinal o hindi pa 
nagagamit o gamit na noong mga nagdaang 

isyu. Karaniwang inaabot ito ng ilang oras at 
kung minsan ay araw depende sa kakayahan 
ng gumagawa. 

Matapos nito ay gagawan na ng artikulo ang 
bawa’t pahina ng babasahin. Sa 
pagkakataong ito, may mga bahagi ng pahina 
na maaaring mabago depende sa isinulat ng 
isang manunulat. Kung minsan ay nauuwi sa 
pagdaragdag o pagbabawas ng mga bahagi 
ng pahina ang prosesong ito. 

Ang susunod na proseso ay ang paglalapat 
ng mga larawan depende sa kung anong 
pangyayari o paksa ng artikulo. 

Daraan ito susunod sa masusing proseso ng 
proofreading. Ito ang pinakamatagal na 
proseso dahil inaabot ito karaniwan ng araw 
o minsan ay linggo. Ito ang proseso na 
maraming mga marka at pagwawasto na 
dapat isagawa upang pumasa sa tinatawag 
na quality control. Maaari ring magpabalik-
balik ang isyu sa hakbang na ito. 

Sa oras na ito ay aaprubahan na ito ng Parish 
Pastoral Council na kasama ng kura paroko 
upang masiguro ang mga nakasulat ay tama. 
Sa pagsasagawa ng ganitong proseso ay 
nasisiguro na maayos na mailalathala ang 

mga artikulo na mailalabas sa nasabing isyu. 

Maaari lamang ilabas ang isang isyu kapag 
inaprubahan na ang pinakahuling burador na 
lumabas mula sa proofreading. Matapos ay 
maaari nang ilimbag at ilathala ang isang isyu 
ng “Ang Eskapularyo.” 

Kapag ang isang isyu ay tuluyan nang 
inaprubahan ng kataas-taasang mga opisyal 
ng PPC, ito ay ibabalik na sa COSC—
Department of Social Media and Publications 
upang ilimbag. Karaniwang 100 kopya ang 
inilalabas ng nasabing organisasyon para sa 
mga mambabasa ngunit maaari ring 
maglabas ng karagdagang kopya ng 
pahayagan kung kinakailangan. Ang mga 
nasabing kopya ay isasalansan batay sa 
bawa’t pahina at daraan sa proseso ng 
binding o pagsasama-sama ng mga pahina 
ayon sa tamang pagkakasunud-sunod nito 
gamit ang stapler at paper cutter. 

Sa paggamit ng makabago at tradisyunal na 
paraan ay nagkakaroon ng pagkakataon ang 
bawa’t isa, bata man o matanda, na malaman 
ang Mabuting Balita at programa ng Parokya 
at nagiging mabisang daan para sa aktibong 
pakikilahok ng mga nakababasa nito. 
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