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INANG MARIA: 

TAGAPAGDALA 

NG SAMBAYANAN 

KAY KRISTO 
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Isang panibagong araw ang sumilay 

para sa mga mananampalataya ng 

Parokya ng Nuestra Senora del 

Carmen - Barasoain. Sa loob ng ilang 
buwan, maraming pangyayari ang 

ating nasaksihan na siyang tumatak sa 

mga kaganapan at pang-araw-araw na 

takbo ng komunidad. 

Isa sa mga mahahalagang okasyon na 

ipinagdiwang ng Parokya ay ang Flores 

de Mayo na ginawa sa buong buwan 

ng Mayo.  Ang pagrorosaryo, pag-
aalay ng bulaklak at kandila at 

pagpuputong ng korona sa imahe ng 

Mahal na Birhen delas Flores ay 

nagsimula noong 1 Mayo at nagtapos 

noong 31 Mayo.  
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INANG MARIA: TAGAPAGDALA 
NG SAMBAYANAN KAY KRISTO 

Ang buwan ng Mayo ay 

naging makulay sa 

paglulunsad ng Flores de 

Mayo sa buong buwan ng 
Mayo. Ang nasabing 

pagdiriwang ay pinamunuan 

ng mga sumusunod na 

hermana mayor at mayores: 

Bb. Mary Grace M. Caluag, at 

Jerome Roque, kinakatawan 

ni Bb. Christine Mae Ching, 

Pangulo ng Flores de Mayo 
2019. Ang susunod na 

mamamahala sa Flores de 

Mayo 2020 ay 

pangungunahan nina Bb. 

Lisette Adriano at Bb. Nicole 

Miguel, Pangulo at mga 

kasama.  

Sa pagsapit ng buwan ng 

Hunyo, ipinagdiwang ng 

sambayanan ang ika-121 

Araw ng Kalayaan.  Naging 

panauhing pandangal si 

Cong. Gloria Macapagal-

Arroyo ng Pampanga na 
nagpugay sa naging papel ng 

ating makasaysayang 

Simbahan. 

Naging masigla ang 

pagdiriwang ng Kapistahan 
ng Mahal na Birhen del 

Carmen sa ating Parokya. Ito 

ay pinamunuan ni Atty. 

Rommie at Gng. Heidi Danao, 

Hermanidad 2019.  Naging 
matagumpay ang ginanap na 

apat na malalaking gawain 

para sa nasabing Kapistahan 

gaya ng Zumbarasoain, 

Barasoain Fiesta Fun (BFF) 

Run, Information Night ukol 

sa Pagdedebosyon sa Mahal 

na Birhen ng Del Carmen at 
Eskapularyo sa pangunguna 

ni Rev. Fr. Sheldon R. Tabile, 

O. Carm. at Harana Kay 

Maria na kinatampukan nina 

Rev. Fr. Dars Cabral, Alyssa 

Deisol, Dr. Cog Dimagiba, 

Angeli Caluag, Van Crisologo, 

Melvin Mercado, Queen of 
Heaven’s Choir, Himig 

Muntinig, PCY, Coro 

Cantantes Serafines at 

Coro Barasoain.  

Pinangunahan ni 

Obispo Honesto 

Ongtioco ang 

pagdiriwang ng banal 
na misa na ginanap sa 

gabi ng Kapistahan. 

Sa pagsapit ng buwan 

ng Agosto ay 

ipinagdiwang ang ika-

160 Anibersaryo ng 

Pagkakatatag ng Parokya ng 

Nuestra Senora del Carmen-
Barasoain Church. Ginanap 

din ang pagdating at opisyal 

na pagluluklok kay Obispo 

Dennis C. Villarojo bilang ika-

limang Obispo ng Diyosesis 

ng Malolos. Ang Mahal na 

Obispo Dennis Villarojo ang 

nanguna sa ginanap na banal 
na misa sa gabi ng 

Anibersaryo ng Parokya 

noong ika-31 ng Agosto, 

2019. 

Sa mga nasabing banal na 

gawain, nakita na patuloy na 
nabubuhay ang pagkakaisa 

at pananampalatayang 

Kristiyano sa parokya.  

Ang Flores de Mayo ay isang 

debosyon patungkol kay 

Maria.  Sa ating Parokya, 

tuwing huling araw ng buwan 

ng Mayo (Mayo 31) 

ginaganap ang engrandeng 

prusisyon ng mga sagalang 
kababaihan na kumakatawan 

sa mga katangian ng Mahal 

na Birheng Maria. Naging 

matagumpay ang nasabing 

pagdiriwang sa buong buwan 

ng Mayo. 

Iba’t ibang personalidad ang 

nagputong ng korona at 

nakiisa sa pag-aalay ng 

bulaklak at kandila sa 

imahen ng Virgen delas 

Flores. Sa pagsapit ng 
Bisperas ng Kapistahan, 

nagsimula ang pagtitipon sa 

Chapel ng Brgy. Liang, 

Malolos City, Bulakan para sa 

pagsisimula ng Banal na 

Prusisyon at Sagalahan ng 

mga bata. 

Sa mismong araw ng 

Kapistahan ng Flores de 

Mayo, hinirang bilang Reyna 

delas Flores si Bb. Ella Sophia 

C. Caparas kasama ang mga 

naggagandahang dilag sa 

Parokya at mga karatig lugar 
na kumatawan sa mga 

magagandang katangian ng 

Birheng Maria.  

Ang patuloy na pagtangkilik 

at pagsasagawa ng nasabing 
gawain ay nagpapakita ng 

pagpahalaga ng mga 

parokyano hindi lamang 

bilang isang nakagawian na 

tradisyon kundi pati na rin 

pagpapatibay sa malalim na 

pananampalatayang Katoliko 

na patuloy na ipinag-uugit ng 
panahon sa pamamagitan ng 

paggaya sa mga mabubuting 

katangian ng Mahal na 

Birheng Maria. 

FLORES DE MAYO SA BARASOAIN, 
NAGING MATAGUMPAY 

RETROFITTING 
NG SIMBAHAN 

NG BARASOAIN, 
SISIMULAN NA 

Sisimulan na ngayong taon hanggang sa 

susunod na taon ang pagre-retrofit o 

pagkukumpuni ng straktura ng Simbahan 

upang mapatatag ito sa oras na 
magkaroon ng malakas na lindol. Ang 

nasabing proyekto ay isasagawa ng 

Pambansang Pamahalaan katuwang ang 

National Historical Commission of the 

Philippines at pinondohan ng PHP 20 

milyon. Ang nasabing pagsasaayos ay 

nagsimula pa noong Agosto kung saan 

sinimulan ang pagpapalit ng mga tisang 
bubong. Sa mga susunod na mga buwan ay 

gagawin ang museo, kumbento, harapan 

ng simbahan at maging ang altar at paligid 

nito. Ang nasabing pagkukumpuni ay 

tatagal ng walo hanggang labindalawang 

buwan. 
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KARAGDAGANG 
MGA MONITOR 
SA SIMBAHAN, 

PINASINAYAAAN 
Dahil sa kabutihang puso ng Hermana 

Mayor noong nagdaang kapistahan na sina 

Atty. Rommie at Heidi Danao at maging sa 

mga nagbigay ng pondo, pormal nang 
dinagdagan ang mga nakalagay na mga 

monitor na matatagpuan sa loob ng 

simbahan. Ang mga nasabing monitor ay 

ginawa nang walo mula sa tatlo na kung 

saan maaari nang makita ng mas 

maraming mga tao ang mga tugon, awitin 

at camera feed sa loob ng simbahan. 

Inaasahang malaki ang maitutulong ng 
nasabing proyekto sa mga tao na nasa mga 

gilid at likod ng simbahan. 

Ang nasabing mga monitor ay 

pangangasiwaan ng Commission on Social 

Communications sa ilalim ng Worship 

Projection. 



KAPISTAHAN NG BIRHEN NG DEL 

CARMEN, BINIGYANG-PUGAY 
Ang taunang pagdiriwang ng 

Kapistahan ng Birhen ng 

Bundok Carmelo ay isa sa 

mga inaabangang gawain sa 

isang taon sa Simbahan ng 

Barasoain. Marami sa mga 

gawain ang isinasagawa 

upang magpuri, 

magpasalamat at ipaalala sa 

lahat ang kabutihan ng 

Mahal na Patrona sa mga 

mananampalataya. Sa taong 

ito, maraming mga gawain 

ang inihanda upang 

ipagdiwang ito. 

Ang Kapistahan ngayong 

taon ay may tema na “Si 

Maria at ang Kabataan 

tulung-tulong sa pagbubuo 

ng Sambayanan.” Ang 

hermano at hermana 

mayores ngayong taon ay 

sina Atty. Rommie at Heidi 

Danao. 

Ipinagdiwang ang misa-

novenario na tumagal ng 

siyam na araw na isinagawa 

tuwing ika-6:00 ng gabi liban 

kung Linggo na ginanap 

naman tuwing ika-5:30 ng 

hapon. 

Ang dalawa sa mga bagong 

aktibidad na tampok sa 

ginanap na pagdiriwang ay 

ang Zumbarasoain at 

Barasoain Fiesta Fun (BFF) 

Run.  

Maraming dumalo sa 

nasabing Zumbarasoain. 

Inanyayahan ang lahat na 

umindak para sa kalusugan 

at marami ang tumugon sa 

gawaing ito na ginanap 

noong ika-7 ng Hulyo.  Ang 

Barasoain Fiesta Fun (BFF) 

Run naman ay isinagawa 

katuwang ang Barasoain 

Running Heroes. Mayroong 

10K at 5K na pagpipilian ang 

mga nais lumahok. Ito ay 

ginanap noong ika-13 ng 

Hulyo sa ganap na ika-4:00 

ng hapon.  Marami ang 

natuwa sa mga malalaking 

papremyo na ipinamahagi 

dito. 

Natatangi naman ang naging 

misa konselebrasyon na 

isinagawa sa gabi ng 

Kapistahan dahil ito ay 

pinangunahan ni Obispo 

Honesto Ongtioco, Apostolic 

Administrator ng Diyosesis 

ng Malolos na nagbigay ng 

magandang homily at 

nagsilbi na rin niyang 

pamamaalam sa komunidad 

ng Barasoain. 

Ang pagdiriwang ng 

Kapistahan ng Birhen del 

Carmen ay puno ng 

pagpapaasalamat, pag-alala, 

pagpupugay at pagkilala sa 

kabutihan ng Mahal na 

Patrona sa patuloy niyang 

paggabay sa ating Parokya. 

Mabuhay ang Mahal na 

Birhen ng Bundok ng 

Carmelo. Mabuhay ang 

patrona ng ating mahal na 

Parokya. 

Sa panulat ni Ernesto Villafuerte 

SPGMA, BISITA 
NOONG ARAW 
NG KALAYAAN 

2019 

Naging panauhing pandangal si Ispiker 

Gloria Macapagal Arroyo ng Pampanga sa 

ginanap na ika-121 Araw ng Kalayaan sa 

Simbahan ng Barasoain. Ang nasabing 
pagtitipon ay isinasagawa bilang pakikiisa 

sa isahang pagtataas ng watawat kasabay 

ng iba pang mga pook-pangkasaysayan sa 

buong Pilipinas bilang pagdiriwang ng Araw 

ng Kalayaan. 

Ang nasabing pagtitipon ay dinaluhan ng 
mga matataas na opisyal ng pamahalaang 

panlalawigan, panlungsod at ng iba’t-ibang 

sektor sa lipunan at ipinatupad ang 

mahigpit na seguridad sa simbahan. 

Samantala, si Reb. Padre Dario V. Cabral 
naman ang nanguna sa panalanging 

pambungad sa nasabing okasyon. 

IKA-121 ANIBERSARYO NG KONGRESO NG 
MALOLOS, GINUNITA 

Ang ika-121 Anibersaryo ng pagbubukas ng 

Kongreso ng Malolos ay ipinagdiwang nitong 

ika-15 ng Setyembre 2019. Ang nasabing 

pagtitipon ay isinagawa sa kabila ng pagiging 
maulan. Hindi naman napigilan ng 

masamang panahon ang pagdagsa ng mga 

tao mula sa mga kalapit na mga lugar. 

Dinaluhan ang nasabing pagtitipon ng 

bagong gobernador ng Bulacan na si Daniel 

Fernando, Bise Gob. Wilhelmino Sy-Alvarado, 
Alkalde ng Malolos Gilbert T. Gatchalian at 

Alkalde ng Guiguinto na si G. Ambrosio Cruz. 

Naroon din sa nasabing pagtitipon ang mga 

opisyales ng iba’t ibang organisasyon, 

kagawaran at pangkat. 

Ang panauhing pandangal sa pagtitipon ay si 

Senadora Imee Marcos. 

Ang pagtitipon ay nagsimula ng ika-8 ng 
umaga at inorganisa ng NHCP—Barasoain 

kasama ang lokal na pamahalaan ng 

Lalawigan ng Bulacan at Lungsod ng Malolos. 
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BAGONG OBISPO NG MALOLOS, 

INILUKLOK 
Iniluklok bilang ika-5 Obispo ng 

Diyosesis ng Malolos si Obispo 

Dennis Cabanada Villarojo, 

noong ika-21 ng Agosto, 2019. 

Siya ay nagmula sa Arkidiyosesis 

ng Cebu bilang Auxiliary Bishop. 

Bago nito ay naglingkod siya 

bilang monsignor at puno ng 

pangkat-pastoral sa Our Lady of 

the Sacred Heart Parish, Capitol 
Site, Cebu City. 

Naging mapalad ang ating 

Parokya sapagkat nagsimula 

ang prusisyon ng ating Bagong 

Obispo sa ating makasaysayang 
Simbahan – Barasoain Church 

patungo sa nasabing Basilica 

Minore para sa kanyang 

Canonical Installation.  Siya ay 

sinalubong ng ating Kura 

Paroko, Rev. Fr. Dario V. Cabral, 

Parochial Vicar, Rev. Fr. Ronald 

Rey Mangon, PPC Co-
Chairperson, Architect Aaron 

Solis, kasama ang Sangguniang 

Pastoral ng Parokya ng Nuestra 

Senora del Carmen, mga kasapi 

ng Komisyon at samahang 

pangsimbahan, mga estudyante, 

parokyano, maging ang mga 

taga ibang lugar na nais 

masilayan ang bagong Obispo. 

Kinakitaan siya ng kababaang-
loob at pagka-maawain sa mga 

mananampalataya. 

Isinagawa ang Canonical 

Installation ng ating bagong 

Obispo sa pangunguna nina 

Manila Archbishop Luis Antonio 
Cardinal Tagle at Apostolic 

Nuncio to the Philippines 

Archbishop Gabriele Caccia.  

Matapos ang installation ay 

kanyang ipinahayag sa 

sambayanan: “This is a new 

opportunity of expressing my 

love for Him by serving His 
people. I thank God for all of 

you my brother bishops, priests, 

the religious men and women, 

the laity of the Diocese of 

Malolos.” 

Lubos din ang pasasalamat ng 

Diyosesis ng Malolos kay Cubao 

Bishop Honesto Ongtioco dahil 

pansamantala niya tayong 

pinamunuan bilang Apostolic 

Administrator. 

MGA GAWAING 
PANLIPUNAN NG 

SIMBAHAN, 
ISINAGAWA 

Isinagawa ang mga gawaing panlipunan ng 

mga samahang pangsimbahan sa ating 

Parokya nitong mga nagdaang buwan.  Isa 

sa mga gawaing ito ay ang Blood Letting 
Activity sa pangunguna ng Knights of 

Columbus No. 3817. Ginanap din ang 

regular na Health Alert Activity sa 

pamumuno ng Catholic Women’s League. 

Ang mga nasabing gawain ay nagpapatibay 

sa pagsasagawa ng misyon ng simbahan 
na maglingkod sa lipunan hindi lamang sa 

pagpapatatag ng pananampalataya kundi 

maging sa pagtulong sa mga 

nangangailangan. 

Ang Knights of Columbus No. 3817 at 
Catholic Women’s League ay pawang nasa 

ilalim ng Commission on Social Action . 
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IKA-160 ANIBERSARYO NG PAGKAKATATAG NG 
PAROKYA, IPINAGDIWANG 

Ang pagdiriwang ng ika-160 anibersaryo ng 

pagkakatatag ng Barasoain bilang isang 

parokya ay naging matagumpay. 

Ang misa-concelebracion noong ika-31 ng 

Agosto ay tunay na pinaghandaan sapagkat 

ito ang unang misa ni Lub. Kgg. Dennis C. 

Villarojo bilang Osbipo ng Malolos sa loob ng 

parokya. Ang misa concelebracion ay tunay 

na pinaghandaan sapagkat dito isinagawa 

ang unang misa ni Lub. Kgg. Dennis C. 
Villarojo bilang Obispo ng Diyosesis ng 

Malolos sa loob ng ating makasaysayang 

Simbahan. 

Nagkaroon ang bagong Obispo ng 

pagkakataon na makita at makasalamuha 

ang mga mananampalataya ng Parokya ng 

Nuestra Senora del Carmen sa mahalagang 
okasyong ito. 

Nagkaroon naman ng prusisyon ng imahen 

ng Del Carmen matapos ang misa. 

Dumalo naman mula sa mga iba’t-ibang lugar 

ang maraming mga parokyano at maninimba 

kung kaya nagdulot ng mabigat na trapiko 

ang pagpasok at paglabas ng mga nasabing 

mga sasakyan. 

OKTUBRE, BUWAN NG ROSARYO 
Ang Oktubre ay buwan ng Banal na Rosaryo 

na ipinagdiriwang ng Simbahang Katoliko. 

Ang taimtim na pagrorosaryo ay ating armas 

laban sa kasamaan at mabisang panalangin 
para magdulot ng kapayapaan sa mundo. 

Hatid nito ang pagbabagong-puso at 

pagbabalik-loob ng mga makasalanan, bukod 

pa sa maitataboy nito ang maraming 

panganib at kasamaan. 

Sama-sama tayong magdasal ng Banal na 
Rosaryo para sa kapayapaan ng bansa. Sa 

aparisyon ng Mahal na Birheng Maria sa 

Fatima, hinimok ng Mahal na Ina ang 

sangkatauhan na talikuran ang pagkakasala 

at araw-araw na magdasal ng rosaryo. 

Bilang mga mananampalatayang Katoliko, 

tayo ay tinatawagan na taimtim at taus-

pusong manalangin ng Banal na Rosaryo 

upang mapanatili ang kapayapaan sa 

sanlibutan. Hingin natin ang paggabay at 

tulong ng Mahal na Birheng Maria sa banal 

na gawaing ito, hindi lamang sa buwan ng 
Oktubre, kundi sa araw-araw nating 

paglalakbay sa buhay na ito. 



PAGDIRIWANG NG BUWAN NG PAGHUBOG:  

PAROKYA NG NUESTRA SENORA DEL CARMEN, 

AKTIBONG NAKIISA 

Ang tradisyunal na pagdiriwang ng Buwan ng 

Paghubog ay isa sa mga dinadaluhang gawain ng 

ating parokya taon-taon at sa ganitong pagtitipon, 

ang mga kapwa natin mananampalataya ay tunay 

na naglalaan ng panahon upang makibahagi at 

makipagdiwang. Sa ganitong diwa, tatlumput’-

dalawang (32) Parokyano mula sa kalipunan ng 

mga Buklod sa BEC ng San Agustin, Caingin, 

Catmon at Anilao ay nagsama-sama noong ika-14 

ng Setyembre (Sabado) upang dumalo sa 

“Formation Month Celebration” na pinangunahan 

ng “Bible Apostolate”(BA) na ginanap sa National 

Shrine of  the Divine Mercy, Marilao, Bulacan. 

Pinasimulan ang pagdiriwang sa pamamagitan ng 

Bible Enthronement sa pangunguna ng Bikarya ng 

Plaridel. Nagbigay ng pagbati ang ating Kgg. 

Obispo Emeritus Deogracias Iñiguez. Ayon sa 

kanya: “Ang Simbahan ay patuloy na kumikilos 

para sa ikayayabong ng mga paghubog sa ating 

pananampalatayang Kristiyano.” Sinundan ito ng 

isang “animation dance” hatid ng mga Kabataan 

mula sa Bikarya ng San Miguel. 

Ang ikalawang bahagi ng programa ay ang 

mensahe ng Panauhing Tagapag-salita na si Reb. 

P. Joel Saballa, CFIC. Ang naging tema ng kanyang 

pagtalakay ang “Believe and Reclaim Your 

Authentic Self,” isang paksa tungkol sa “giftedness” 

at nasentro sa pagdiriwang ng Taon ng mga 

Kabataan ngayong 2019.  

Lubhang naging kahanga-hanga ang kanyang 

pagbibigay mensahe at bawat yugto ng kanyang 

naging paksa ay tunay na naging hamon sa lahat. 

Ilan sa mga di-malilimutang pagbabahagi niya ang 

mga sumusunod: “…you are not an accident, you 

are a wonderful gift from God...”, “…one of the 

most amazing things to realize is that God decided 

how you will be born regardless of the 

circumstances of your birth…”, “…God’s purpose 

took into account human error, even sin!”. “once 

aimless, now purposive; once insignificant, now 

important; once indifferent, now involved.” Ilan 

lamang ito sa mga tumatak na linya sa panahon ng 

kanyang mahusay na pagpapaliwanag. Sa huli ay 

binigyang diin ni Fr. Joe na “ang taong marunong 

makinig ay marunong umibig at ang taong umiibig 

ay nakikinig sapagkat ang Diyos ay pag-ibig.” 

Ang ikatlong bahagi ng programa ay ang 

pagdaraos ng Banal na Misa na pinangunahan ni 

Reb. P. Felizardo Rivera, Diocesan Spiritual 

Director ng Bible Apostolate at Reb. P. Prospero 

Tenorio, Commission on Formation, Spiritual 

Director ng ating Diyosesis. 

Natapos ang gawain sa ganap na ika-1 ng hapon at 

ang lahat ay umuwi nang may kagalakan mula sa 

mga bagong karanasan, katuruan at kasiyahang 

nadama hatid ng pagdiriwang. Tunay na wagi ang 

pusong umiibig at kapag ang buhay natin ay sa 

Diyos nakasandig, dulot nito ay kapayapaang 

walang kahulilip. 

Sa panulat ni Sis. Cynthia Manalaysay 

MUSICAL ADAPTATION NG “THE GREATEST 
SHOWMAN,” ITATANGHAL 

Handog ng mga kabataan sa pangunguna ng 

Parish Commission on Youth ang 

pagtatanghal ng “The Greatest Showman.” Ito 

ay isang musical adaptation hango sa isang 

pelikula na pinagbidahan ni Hugh Jackman 

tungkol sa isang may-ari ng isang karnibal sa 

Amerika noong ika-19 dantaon. 

Ang nasabing pagtatanghal ay bilang 

paghahanda na rin ng mga kabataan para 

panahon ng Kapaskuhan. 

Ang patalutuntunan ng mga kabataan ay 

wala pang ganap na petsa sa ngayon. Ngunit 

sinisimulan na ang paghahanap ng mga 

interesadong kabataan na sumali sa nasabing 

pagtatanghal. 

Katunayan, nagsagawa ang mga kabataan ng 

seminar-workshop ukol sa pag-arte nitong 

buwan ng Setyembre upang mapabuti nila at 

mapaghandaan ang nasabing pagtatanghal. 

Bukod sa nasabing proyekto, ang mga 

kabataan din ay naging aktibo sa ibang mga 

gawain sa simbahan. Kabilang na rito ang 

aktibo nilang pagbebenta ng mga tiket para 

sa ZumBarasoain at Barasoain Fiesta Fun 

(BFF) Run; gayundin naman, ang panalangin 

ng Taize at Diocesan Youth Congress. 

Humakot naman ng parangal ang PCY ng 

Barasoain noong naganap na Vicarial Youth 

Big Day kung saan nakamit nila ang 

ikalawang parangal sa Poster Making Contest    

(Chennelyn Sangalang) at Quiz Bee (Kelly 

Ablaza, Enrico dela Cruz at Charles F. Felipe). 

Patuloy na aktibong nakikilahok ang ating 

mga Kabataan sa mga  gawain sa ating 

Parokya, Bikarya at Diyosesis.  Suportahan 

natin ang mga programang pangkabataan 

upang patuloy silang mahubog sa buhay. 
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PAMPAROKYANG GAWAIN NG BEC: 

TAGUMPAY AT PINAGPALA 

Noong ika-30 ng Agosto 2019, ang ating 

Parokya ay matagumpay na nakapag-daos ng 

BEC General Assembly at ito ay ginanap sa 

loob ng Simbahan mula ika-7 ng umaga 

hanggang ika-12:30 ng tanghali. Dinaluhan ito 

ng dalawang-daan at isang (201) mga 

Parokyano mula sa lahat ng mga Buklod sa 

anim (6) na SPPCs, mga organisasyon at 

kilusan na bumubuo sa ating Parokya gaya ng 

Knights of Columbus, Catholic Women’s 

League, LECCOM, Lay Ministers at PCY. 

Ang programa ay binuo ng tatlong (3) bahagi: 

1. Pagdiriwang ng Banal na Misa na 

pinangunahan ni Reb. P. Joseph Fidel 

Roura, ang BEC-Vicarial Spiritual 

Director. Sinundan ito ng Bating 

Pagtanggap ni Reb. P. Dario V. Cabral, 

Kura Paroko ng Barasoain. Binigyang-

diin niya ang kahalagahan ng 

pagpapalago ng BEC at ang 

inaasahang bunga nito sa bawat 

kasapi ng buklod at ng kabuuan ng 

pamayanan. Dumalo din at nagbigay 

ng kani-kanilang pagbati ang Vicarial 

Coordinator ng BEC - Gng. Sonia 

Roque at Bro. Bobby Adriano na 

kumatawan sa Commission on Family 

and Life. 

2. Pagtalakay sa tema at pagksa ng 

pagtitipon. Nakasentro ito sa temang 

“Ang Bibliya: Matibay na Sangkap ng 

Ating Buhay na Pananampalataya” na 

pinangunahan ng panauhing tagapag-

salita na si Bro. John Gabe. Ang 

pagtalakay ay nakapagbigay 

inspirasyon sa mga parokyano lalo pa’t 

ito ay narinig mula sa isang dating 

Muslim na nagpabinyag muli bilang 

Katoliko. Ang paglalahad ng kanyang 

dating buhay at ang naging pagbabago 

nito mula nang maging Katoliko ay 

nakatulong upang ang pagsisikhay   ng 

ating parokya na mas mapalalim pa 

ang ating pakikisangkot at 

pakikibahagi sa programa ng ating 

simbahan ay mapalago pa nang may 

higit na lalim. 

3. Pagbibigay patotoo. Ang bahaging ito 

ay pinangaunahan ni Bro. Tony 

Paraiso ng El Shaddai Movement at 

Bro. Louie Rivera - BEC Coordinator ng 

SPPC San Agustin/COFORM Officer. 

Inilahad nila kapwa kung paano 

nakapagpanibago ng kanilang mga 

buhay ang paglilingkod at pagdalo sa 

mga gawain ng simbahan tulad nga ng 

BEC. 

4. Sa huling bahagi ay ang pagbibigay ng 

inspirasyon ng panauhing si Gng. Lolit 

C. Guevarra, Lay Missionary at 

Formator ng Holy Spirit Parish. 

Pinatingkad ng kanyang pagbabahagi 

ang magagandang bunga at mga 

hamon na dapat mapagtagumpayan 

ng isang mananampalataya kung ang 

sarili ay ilalaan sa paglilingkod at kung 

paanong ang buhay natin ay magiging 

patotoo sa kadakilaan at kabutihan ng 

ating Panginoon. 

Nagtapos ang programa sa pamamagitan ng 

isang panalangin lakip ang pagtatalaga ng 

sarili sa isang buhay at aktibong paglilingkod 

at pakikibahagi sa mga gawaing hinaharap pa 

ng ating Parokya. 

Ang pagkakaroon ng “Raffle Draw” ay 

nagdulot din ng kasiyahan at kasiglahan sa 

mga Nagsidalo. Dumagsa ang mga pa-premyo 

na handog ng iba’t ibang organisasyon, 

parokyano at opisyal ng gobyerno. 

Gayundin, ang mahusay na pangunguna ng El 

Shaddai Music Ministry ay sadyang 

nakapagbigay buhay at sigla sa pagtitipon, 

ang mga pag-awit at tugtugin ng pagpupuri ay 

nakatulong nang malaki upang maisentro ng 

mga nagsidalo ang puso at diwa nila sa 

kahulugan ng pagtitipon. 

Minsan pa, pinatingkad ng ganitong gawain 

ang pagnanais ng ating Parokya na maihatid 

sa ating mga kapwa-parokyano ang tunay na 

diwa ng Maliliit na Sambayanang Simbahan at 

maipadama sa lahat ang hindi nagmamaliw 

na pag-ibig ng Diyos sa pamamagitan ng 

presensya ng ating mga kapitbahayan, kung 

saan, ang paglingap ng kapwa 

mananampalataya ay tunay na abot-kamay 

lamang. 

Sa panulat nina Bro. Jaime Bartlett and Sis. Cynthia Manalaysay 

PETSA NG MGA GAWAIN (OKTUBRE-DISYEMBRE 2019) 
Ang mga sumusunod na mga petsa ang 
gawain ng parokya sa mga susunod na 
buwan mula Oktubre hanggang Disyembre 
2019: 

• Buwan ng Rosaryo (buong buwan ng 
Oktubre) 

• Kapistahan ni San Juan Pablo II (22 
Oktubre) 

• Araw ng mga Banal (1 Nobyembre) 

• Araw ng mga Kaluluwa (2 
Nobyembre) 

• Kapistahan ng Kristong Hari (24 
Nobyembre) 

• Kapistahan ng Inmaculada 
Concepcion (8 Disyembre) 

• Simbang Gabi at Misa de Gallo (15-24 
Disyembre) 

• Araw ng Kapaskuhan (25 Disyembre) 

• Kapistahan ng Banal na Mag-anak (29 
Disyembre) 

• Bisperas ng Bagong Taon (31 
Disyembre) 
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MGA BALITANG PAMPAROKYA 

Pormal nang nanumpa sa panunungkulan ang mga kasapi ng Junior Lectors and 

Commentators. Sila ay mga batang kasapi ng Leccom na kung saan sila ay 

magbabasa at maghahatid ng mga panalangin, tutugon at magbabasa tuwing 

Banal na Misa. Ang mga kabataang kasapi ay nagsanay upang maisagawa ang 

tungkuling iniatas sa kanila. Naganap ang panunumpa nila sa kanilang mga 

tungkulin noong ika-Naganap ang panunumpa nila sa kanilang mga tungkulin 

noong ika-28 ng Hulyo, 2019 sa Simbahan ng Barasoain. 

JUNIOR LECCOM, NANUMPA NA SA 

KANILANG TUNGKULIN 

Ipinamahagi ang mga inialay na school supplies ng mga mananampalataya sa mga mag-

aaral bilang gawain sa pagdiriwang ng ika-160 Anibersaryo ng Pagkakatatag ng ating 

Parokya.  Ang nasabing pamamahagi ng mga school supplies ay ginanap noong ika-9 ng 

Setyembre 2019 na naglalayong matulungan ang mga mag-aaral na maipagpatuloy ang 

kanilang edukasyon sa pamamagitan ng pagbibigay ng tulong sa kanila.  Maraming 

salamat po sa lahat ng naghandog ng nasabing mga school supplies sa loob ng misa at 

sa lahat ng tumulong at nakiisa sa pamamahagi ng nasabing school supplies sa mga 

mag-aaral. 

SCHOOL SUPPLIES, IPINAMAHAGI SA 

ARAW NG PAGKAKATATAG NG PAROKYA 

Nagsagawa ng isang munting pagtitipon ang mga kasapi ng komunidad ng Parokya ng 

Nuesta Señora del Carmen bilang pagdiriwang sa Araw ng mga Kaparian. Dumalo sa 

nasabing pagtitipon sina Reb. Padre Dario V. Cabral at Ronald Rey H. Mangon. Gayundin 

ang mga opisyal ng PPC Executive Committee sa pangunguna ni Co-Chairperson 

Architect Aaron Solis.  Ang nasabing pagtitipon ay kinatampukan ng mga awitin, 

dedikasyon, pasasalamat at isang salu-salo para sa mga dumalo. Ito ay isinagawa sa 

Msgr. Giron Hall (Multi-Purpose Hall ng Simbahan) bilang pagdiriwang na rin ng 

Kapistahan ni St. John Marie Vianney, ang patron ng mga kaparian. 

PRIESTS DAY, IPINAGDIWANG 

Sinariwa ng mga Sakristan kasama ng kanilang mga magulang ang kanilang pangako sa 

paglilingkod noong ika-28 ng Setyembre 2019. Ginanap ang pananariwa sa pangako ng 

paglilingkod noong ika-6 ng gabi na misa. Pinangunahan ni Kerby Caluag ang nasabing 

okasyon sa harap ni Reb. Padre Cabral at ng mga mananampalataya na nagsisimba. 

Samantala, isinagawa naman ang panunumpa sa tungkulin ng mga bagong sakristan 

noong ika-5 ng Oktubre. 

Dahil sa nalalapit na naman ang Panahon ng Kapaskuhan, ang Simbahan ng Barasoain ay 

muling kumakatok sa puso ng mga mabubuting loob upang makalikom ito ng mga Noche 

Buena Packages na ipamamahagi sa mga mahihirap at nangangailangan. Ang nasabing 

gawain ay taunan nang isinasagawa sa parokya simula buwan ng Setyembre hanggang 

Disyembre. Nilalayon nito na maramdaman ng mga mahihirap ang diwa ng Kapaskuhan sa 

munting paraan ng paghahandog ng Noche Buena packages. Ito ay mabibili sa Parokya sa 

halagang PHP 100.00 at maiaalay sa bahagi ng Paghahandog sa mga Banal na Misa. 

PAMASKONG HANDOG, SINIMULAN NA 

MGA SAKRISTAN, NANARIWA NG PANGAKO 

SA PAGLILINGKOD 
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Ang pagiging isang projectionist o operator 

ng PowerPoint sa isang misa ay isang 

trabaho na maituturing na metikuloso. Ang 

bawat pindot ng operator sa laptop ay 
kinakailangan na maayos upang mapagana 

ng mabuti ang mga slides sa computer. Ang 

bawat pindot ay kinakailangan upang 

makasunod ang mga tao sa awitin at tugon 

sa misa. 

Noong mga sinaunang panahon, gumagamit 
ng Overhead Projector ang mga simbahan 

kung saan sinusulat o iniimprenta sa acetate 

ang lyrics ng mga kanta. Ang gagawin ng 

operator ay ilalapat ang mga ito sa projector 

na maliwanag upang makita ng mga tao ang 

awitin mula sa ilaw na ilalabas nito. 

Sa ngayon, gumagamit na ng laptop, monitor 

at mga TV ang mga operator upang mas 

mapadali ang kanilang gawain. Gumagamit 

na rin ng Internet upang maghanap ng lyrics 

ng mga kanta na hindi pa nailalagay sa 

PowerPoint at ang mga TV ay digital na kung 

kaya malinaw na ang inilalabas na mga 
larawan sa mga monitor. 

Sa kasalukuyan, ang mga 

projectionist sa 

Barasoain ay nasa ilalim 

ng Department of 
Worship Projection na 

kabilang sa apat na 

pangunahing kagawan ng 

Commission of Social 

Communications. 

Ang puno ng nasabing 
samahan ay si Shannen 

Alinsunurin Miranda. 

Bawat projectionist ay 

sinasanay sa limang 

bagay: pagbubukas ng 
mga monitor, paggamit ng laptop, paggamit 

ng mga camera, paggamit ng PowerPoint at 

pagtukoy ng kanta mula sa choir. Ang mga 

nasabing gawain ang dahilan kung bakit 

mabigat ang pinagdaraanang pagsasanay ng 

mga projectionists at madalas ay inaabot ng 

buwan ang pagsasanay. 

Kinakailangan din na magaling ang operator 

sa mga liriko ng mga awitin 

upang alam nila kung alin ang 

ilalabas sa mga telebisyon at 

marunong din silang magpalit ng 

kanta sa maikling panahon kung 
sakali mang palitan ito sa gitna 

ng misa. 

Layunin ng mga projectionists na 

makatulong sa sambayanan na 

maging aktibo, buhay at masigla 
sa pagtugon at pag-awit habang 

dumadalo sa misa. Sa kanilang 

mga kamay nakasalalay ang 

pagiging aktibo ng mga 

dumadalo rito. 

Lubos ang pasasalamat ng Commission on 

Social Communications sa bukas-palad at 

kabutihang-loob  ng Hermanidad 2019, Atty. 

Rommie at Gng. Heidi Danao sa pagkakaloob 
ng  telebisyon/monitor sa ating simbahan. 

Mula sa dating tatlo ay nabuo na ang walong 

pwesto ng mga telebisyon/monitor sa loob 

ng ating makasaysayang simbahan. 

Inaasahan itong higit na makatutulong sa 

masiglang pakikilahok, pagtugon at pag-awit 

ng mga nagsisimba sa loob ng misa. 

Patuloy ang isinasagawang recruitment at 

pagsasanay sa mga interesadong sumapi sa 

nasabing samahan. Sa mga nagnanais na 

sumali, mangyaring magtungo sa Opisina ng 

Parokya, mag-iwan ng mensahe sa Facebook 

page o magtungo sa opisina ng Commission 
on Social Communications sa Choir Loft ng 

Simbahan tuwing Araw ng Sabado at Linggo.  

Sa paggamit ng teknolohiya, mas 

napalalawak at napadadali ang 

pagpapahayag ng Mabuting Balita sa 

Sambayanan ng Diyos.  
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