
a loob ng isa’t kalahating 
araw, tatlumpu’t siyam [39] 
na mga parishioners ng Transfi 
[dagdag pa ang kura paroko 

May Pangarap ang Transfi

at sa lokal na simbahang Katoliko sa 
Pilipinas. Malinaw na paala-ala ito na 
ang Transfi ay may mahigpit na ugnayan 
sa mga katabing parokya, sa buong 
diyosesis, at sa kabuuan ng Simbahang 
Katoliko.

Isang pamayanan ng mga alagad ni 
Kristo
 S i  K r i s t o  a n g  s e n t r o  n g 
pananampalataya at buhay ng isang 

at sa kahalagahan 
ng pagpaptuloy ng 
mabubuting gawain 
at programa nito. 
Sa lumang VMS, 
ang  nakasaad  ay 
“pagmamahal, pag-
asa at pananampa-
lataya.” Samantalang 
sa  bagong  VMS, 
tanda ng pagkilala 
sa  pagbabago  ng 
panahon at ng mga 
kasalukuyang hamon 
na dapat harapin ng 
Transfi, ito ay naging 
“pagmamaha l  na 
naglilingkod, pag-
asang ibinabahagi at pananampalatayang 
buhay.”
 Ang panimula ng ating bagong VMS, 
“Isang pamayanan ng mga alagad ni 
Kristo,” ay hango sa VMS ng diyosesis ng 
Cubao at sa mahalagang dokumento ng 
simbahan sa Pilipinas na kung tawagin ay 
Acts and Decrees of the Second Plenary 
Council of the Philippines [PCP II]. Ito 
ay tanda na hindi maaring mabuhay ang 
Transfi ng hiwalay sa diyosesis ng Cubao 

S
at dalawang facilitators] ang nagsama-
sama noong Nov, 17 at 18, sa 4th floor 
ng Diocesan Center Building sa Lantana, 
Cubao,  para sa isang pastoral planning. 
Sama-samang sinuri ang kalakasan 
ng parokya, gayun din ang kahinaan, 
at inilista ang mga priorities na dapat 
bigyang pansin. Maraming kuru-kuro, 
marami ding tawanan. Ilang beses 
nagdebate, ilang beses ding nagbahaginan 
ng karanasan. Hanggang mabuo ang isang 
panibagong Vision-Mission Statement, 
ang Core Values, at mga plano para sa 
pagpapatupad ng mga priorities.  
 Ano ang hamon ng ating bagong 
Vision-Mission Statement? Nasaan ang 
Transfi ngayon at saan patungo bilang 
isang pamayanan?

Vision-Mission Statement [VMS]
 Ang basic structure ng ating bagong 
VMS ay hango sa dating VMS na nabuo 
noong panahon ni Msgr. Romy Ranada. 
Ito ay tanda ng pagkilala sa mahalagang 
kontribusyon ng nakaraan ng parokya 

-Fr. Dennis Soriano
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Krisitiyano. Siya ang simula at katapusan. 
Siya ang mabuting balita at tagapagbalita. 
Siya ang Panginoon at Diyos natin. 
Bawat isa sa atin dahil sa Binyag ay 
tinawag na sumunod sa kanya; maging 
alagad. Personal na “oo” ang kailangan 
para sumunod sa kanya. Responsibilidad 
ng bawat isa na sikaping matulad kay 
Jesus at huwag malayo dahil sa kasalanan. 
Ang pagiging alagad ay personal na 
pagsunod pero hindi indibidwal, dahil 

tayo ay tinatawag na maging isang 
pamayanan ng mga alagad. Misyon natin 
bilang isang parokya ang magtulungan 
upang ang bawat kasapi ay lalung 
makasunod kay Kristo, matularan ang 
kanyang halimbawa, at maging mabuting 
Kristiyano sa salita at sa gawa.

Nabubuklod
 Dahil kalooban ng Diyos na tayo 
ay maging isang pamayanan ng mga 
alagad ni Kristo, ang isang tanda ng 
pagtahak natin sa tamang landas ay ang 
ating pagbubuklod-buklod; ang ating 
pagkakaisa. Hangga’t may pagkakanya-
kanya sa ating pamayanan alam nating 
hindi pa natin nasusunod ang kalooban 
ng Diyos. Ayon sa evaluation ng mga 
nakasama sa pastoral planning ang  
kalakasan ng Transfi ay ang pagkakaisa 
ng pari, ng mga lider layko at ng mga 
myembro ng iba’t ibang organisasyon. 
Subalit kailangan pang palawakin 
ang pagkakaisang ito. Kaya isa sa mga 
lumabas na priority ng Transfi ay ang 
pakikiisa ng mas maraming parokyano 
sa buhay ng pamayanan; lalung higit ang 
pakikiisa ng kabataan at ng pamilya.
 Sa lahat ng ating gawain at mga 
programa lagi dapat isaalang-alang kung 
paano paiigtingin ang pakiisa ng mga 
parokyano. Ito ay isang tanda ng patuloy 
nating pagbubuklod.

Kasama ni Maria
 Tulad ng nakakaraming Pilipinong 
Ka to l i ko  h ind i  mawawa la  ang 
pagmamahal natin sa Mahal na Birheng 
Maria. Malinaw sa atin na sa pagsisikap 
nating maglakbay ng sama-sama bilang 
isang parokya, sa hangarin nating tuparin 
ang kalooban ng Diyos, at sa paglalakbay 
tungo sa kanyang paghahari, kasama 
natin ang mahal na Inang Maria, na 
siyang aakay sa atin patungo sa kanyang 

anak at ating Panginoong 
si Jesus.
 Tatlong mahahalagang 
sanga ang napapaloob sa 
ating VMS: pagmamahal 
na naglilingkod, pag-
asang ibinabahagi at 
pananampalatayang 
buhay. 

P a g m a m a h a l  n a 
naglilingkod
 Ang lahat ay tinatawag 

magmahal. Ang lahat ay marunong 
magmahal. Subalit ang sentro ng VMS 
ay ang pagmamahal na nakikita sa 
paglilingkod. Pangarap ng Transfi na 
maging isang pamayanang nakatutugon 
sa pangangailangan ng mga parokyano. 
Kaya nga isa sa mga 
priorities ang pagtatalaga 
ng mas marami pang 
programa para sa mga 
n a n g a n g a i l a n g a n . 
Subalit una sa lahat, 
kailangang suriin kung 
ano ang dapat unahing 
tugunan sa napakaraming 
panganga i langan na 
nakikita natin sa ating 
paligid.

Pag-asang ibinabahagi
 Sa  a t ing  pa l ig id 
ngayon, marami ang nawawalan ng 
pag-asa. Kung pag-uusapan ang mga 
namumuno at kasapi ng ibaít ibang 
organisasyon sa Transfi, laging nariyan 
ang pag-asa. Subalit sentro ng VMS 
ang maibahagi ang pag-asang ito sa mga 
pinanghihinaan ng loob sa anumang 
kadahilanan. Kung tutuusin, ang 
pagpapatibay ng ating mga programa sa 
mahihirap, ang pagpapatibay ng ating 
mga area sa pamamagitan ng BEC, 
at ang pagpapalawak ng pakikiisa ng 

mga kabataan at pamilya sa buhay ng 
parokya ay mga konkretong paraan upang 
maibahagi ang pag-asang nasa ating puso 
na dulot ng kaligtasang bigay ng Diyos. 
Sa bandang huli, hangad natin na sila 
rin ay makapagbahagi ng pag-asang ito 
sa iba.

Pananampalatayang buhay
 Ang pananampalataya ay biyaya 
ng Diyos. Hindi tayo makalalapit sa 
kanya kung hindi niya tayo binigyan 
ng kakayahan. Gayun din naman, ang 
pananampalataya ay tugon natin. Kung 
ayaw natin, hindi ipipilit sa atin. Bilang 
tugon, may tungkulin tayong palaguin, 
gawing matibay, at gawing buhay ang 
ating pananampalataya. Hindi lamang 
sa salita, o sa loob ng simbahan, o sa 
loob ng misa, bagkus ang buhay na 
pananampalataya ay isinasabuhay sa 
gawa, nagliliwanag saan man naroon, 
tahanan man, iskuwelahan, o trabaho, at 
namumunga ng kabutihan sa ibaít ibang 
larangan ng ating buhay, personal man o 
panlipunan. 
 Nauunawaan ng Transfi na mahalaga 
sa isang panampalatayang buhay ang tuluy-
tuloy at mahusay na Paghuhubog. Kaya 
nga priority ng Transfi ang pagtataguyod 

ng isang makabuluhang programa para 
sa paghuhubog, pangkalahatan man o 
particular sa mga lider nito. Gayun din, 
ang isang tanda ng pananampalatayng 
buhay ay ang isang masiglang pamayanan, 
kaya ang katuparan ng pakikiisa ng lahat 
ng mga parokyano, lalu na ng mga 
kabataan at pamilya, at ang paglago 
ng mga pamayanan sa kapitbahayan 
[BEC] ay malilinaw na tanda na ang 
pananampalataya ng Transfi ay buhay.
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ang pagdiriwang natin ng Pasko? 
Hayaan ninyong magbigay ako ng 
ilang tips para maging tunay na 
maka-Diyos ang ating Pasko:

Paglalagay ng Belen
 Ang Belen ang nagpapaalala 
sa atin ng tunay na kahulugan ng 
Pasko: ang pagparito ng Diyos. 
Hindi na tayo kailanman mag-iisa, 
dahil sa kapanganakan ni Jesus sa 
sabsaban, ang Diyos ay sumasaatin. 
Ang Belen mas mahalaga kaysa 
Christmas tree, kaysa parol, kaysa kay 
Santa at Rudolph. Kung tunay kang 
Kristiyano dapat meron kang Belen 
sa bahay mo ngayong Pasko.

Araw-arawin ang Simbang Gabi kung 
maari 
 Ang paghahanda sa Pasko ay hindi 
lamang paghahanda sa mga pagkain, 
o sa mga aguinaldo, o sa mga regalo, 

o sa mga party. Pinakamahalaga ang 
ispiritwal na paghahanda, at ito ang 
halaga ng Simbang Gabi. Ito ang 
paghahanda ng ating mga puso para 
isilang dito si Kristo.

Subukang makipagkasundo
 Ang kapanganakan ng Anak 
ng Diyos sa sabsaban ay simula ng 
pakikipagkasundo ng tao sa Diyos. 
Kaya’t lalung nagiging makahulugan 
ang Pasko kung ipinagkakasundo 
natin ang mga ugnayang nasira, 
nawasak, o nalayo. Ang pagkakasundo 
natin sa isa’t isa ay salamin ng 
pakikipagkasundo natin sa Diyos.

K akambal  ng  pagb ib i gay  ang 
pagmamahal
 Kapag Pasko kaliwa’t kanan ang 
bigayan; aguinaldo sa mga inaanak, 
exchange gift sa eskuwelahan at 
opisina, basket of groceries sa mga 
mahihirap, at marami pang iba. 
Walang saysay ang pagbibigay ng 
regalo sa kapwa kung dahil lamang 
sa nakagawian, o dahil ginagawa 
ng karamihan, o dahil nahihiya 
dahil niregaluhan ka. Kung tayo ay 

magbibigay ng regalo, siguraduhin 
nating dahil tayo ay nagmamahal, 
tulad ng pagmamahal ng Ama sa 
sangkatauhan kaya sinugo ang 
kanyang bugtong na anak na isilang 
sa daigdig na ito.

Oportunidad makapagpasaya
 Ang madalas na batayan ng 
masayang pagdiriwang ng Pasko ay 
kung masaya tayo.  Pero ang sukatan 
ng tunay na pagdiriwang ng Pasko 
ay kung nakapagpasaya tayo ng 
kapwa; kung nakapagpasaya tayo 
ng magulang, ng mga anak, ng mga 
kaibigan, ng mga nangangailangan. 
Ang pasko ay para sa lahat, hindi 
lamang sa mga may pambili ng 
krismas tree o krismas layts. Lalung 
makahulugan ang pasko kung 
marunong tayong magbahagi ng saya 
sa iba.

Dalangin ko pong maging
tunay na maka-Diyos ang inyong

P-A-S-K-O!

pasko na ba ‘pag tumutugtog na
mga krismas carol sa radyo
White Christmas, Give Love at Rudolph.

pasko na ba ‘pag masikip na
ang trapik sa Araneta
kahit saan magpunta.

pasko na ba ‘pag nagliliwanag na
mga parol at krismas lights
kumikindat-kindat pa.

pasko na ba ‘pag me bonus na
bili dito, bili dun
buhay mayaman na.

pasko na ba ‘pag itinatayo na
iba‘t ibang krismas tree
nakasabit ay sari-sari.

pasko na ba ‘pag sira-sira na
balot ng mga regalo
tuwalya na naman ba.

pasko na ba ‘pag lumalamig na
simoy ng hangin 
ang jacket ilalabas na.

pasko na ba ‘pag humahalimuyak na
puto bumbong at bibingka
mainit-init pa.

pasko na ba ‘pag napupuyat na
gising ng pagkaaga-aga
simbang gabi na

pasko na nga ba?

nung  unang Pasko
si Kristo, isinilang sa Belen

ngayong Pasko
si Kristo, isinilang ba
sa puso mo?

pasko na ‘pag katulad na
ng puso ni Kristo
ang puso ng Kristiyano
yan ang tunay na pasko
kung si Kristo

isilang sa kalooban mo.

Pasko Na Ba?

Pagninilay

T aun-taon nagdiriwang tayo 
ng Pasko. Paano nga ba 
magiging makahulugan 

 -Fr. Dennis Soriano

-Fr. Dennis Soriano
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so lusyon sa  kahi rapan sa  a t ing 
pamayanan.  Ito ay nagsimula noong 
Di syembre  3 ,  2002  nang  a t ing 
ipagdiwang ang ika-10 anibersaryo  
ng pagkapari ng ating dating kura 
paroko Fr. Jun Pascual.  Nais ni Fr. Jun 
na ang matagumpay na Angel Tree 
Gift Giving ay hindi lamang maging 
limitado sa pagbibigay ng regalo sa 
panahon ng kapaskuhan.  Nagsimula 
sa pagtutustos sa pag-aaral ng pitong 
mahihirap na mag-aaral ng ating 
parokya,  ang pagtulong na ito ay  
ganap na ngang lumawak sa panahon 
ng ating kasalukuyang kura paroko na 
si Fr. Dennis Soriano, dahil sa kanyang 
pangarap na mas marami pang maabot 
ang programang ito. Ang pinalawak 
na Scholarship Program ay inilunsad 
noong dakilang kapistahan ng ating 
parokya noong Aug. 12, 2007.  Ngayon 
ay mayroon na tayong 62 scholars.  
Ang pangangasiwa ng Scholarship 
Program ay pinamumunuan ni Sis. 
Baby Parlan.  
 Nagkakaroon na din ng Academic 
Tutorial ang mga bata (tuwing una at 
ikalawang Sabado ng umaga ng bawat 
buwan) at Spiritual Formation (tuwing 
ikatlong Sabado) hindi lang ng mga 
bata kundi pati na rin ang kanilang mga 
magulang.  Ang nasabing formation 
at tutorial ay pinamumunuan ni Sis. 
Pining Dayao, ang Coordinator ng 
Children Ministry, kasama ang mga 
katekista ng ating parokya at 12 
volunteer tutors.
 Upang lalo nating maunawaan ang 
biyayang dulot ng scholarship program, 
ito ang ilang patotoo ng dalawa sa mga 
volunteer tutors:
 Ayon kay Mercy Miraflor, isang 
guro :  “  Maraming  nagaganap  sa 
ating pang araw-araw na buhay ang 
nakakapagpabago ng ating pananaw ukol 

sa iba’t-ibang bagay.  May ilan dito na 
kakaiba ang dating. Ang pakikihalubilo ko 
sa mga scholars ng ating parokya ay isang 
magandang karanasan. Ito ang nagbigay 
ng pagkakataon sa akin upang malaman 
na totoo pala na maraming kabataan ang 
naniniwala na ang magandang edukasyon 
ang instrumento para mabago ang buhay 
ng isang taong dumaranas ng kakulangan 
sa buhay.  Nakakagaan ng loob ang 
ganitong pananaw at ito nga ang pananaw 
ng  marami  s a  a t i n g 
scholars.  Sana marami 
pang magagandang loob 
a n g  m a k a p a g b a h a g i 
ng  kon t ing  panahon 
na makapag-tutor  sa 
a t i n g  mga  s cho l a r s .  
Maraming potential na 
mga kabataan sa ating 
parokya na magig ing 
matagumpay sa paglaban 
sa kahirapan.  Kailangan 
l an g  n g  g a gabay  s a 
kanilang paglalakbay para 
makamit ang kanilang 
pangarap.  Tulungan 
natin sila na patuloy na 
maniwalang ang edukasyon ay isang 
karapatan at hindi isang pribilehiyo para 
sa iilan. “
 Si Charissa Anne Valencia, 17 
taong gulang, mag-aaral ng ACCESS 
Computer School, personal scholar 
ng isang nagmagandang loob na 
naniniwala sa kanyang kakayahan, 
ay isang magandang halimbawa ng 
prinsipyong “paying it forward” Ayon 
sa kanya ang paraan ng kanyang 
pagpapasalamat ay ang ibalik ito sa 
pamamagitan ng pag-aalay ng panahon 
bilang volunteer tutor ng Scholarship 
Program. “Simula ng maging isa ako sa 
mga nagtuturo sa mga batang scholar ng 
Transfi, nagbago ako bilang isang mas 
responsableng estudyante. I realized 
kung gaano kahalaga para sa tulad kong 
kabataan ang edukasyon. I’ve learned 
how to communicate with other people 

na di ko naman talaga ginagawa noon.  
Naging Masaya din ako na naiibahagi ko 
sa mga kabataan ang aking kaalaman.  
Nakakatuwa din ang maging bahagi 
ng pagpapalago ng kanilang kaalaman.  
Hinihikayat ko ang lahat, lalo na yung 
mga tulad kong estudyante, na ibahagi din  
nila ang kanilang panahon sa mga batang 
scholars.”
 Ayon kay Sis. Pining, ang programa 
ay isang walang katapusang istorya 
ng pagpapasalamat.  Napakaraming 
tao ang tahimik na sumusuporta sa 
adhikaing ito.  Mga taong walang 
ibang hinihintay na kapalit kundi ang 
maramdaman ang ligaya ng tunay na 
pagbibigay.

 Ang pagpapasalamat na lalong 
binigyang kahulugan ng isang scholar 
sa kanyang magandang kuwento.  
“Mag-aral kang mabuti para matuto ka.  
Tandaan mo na hindi tayo mayaman 
kaya’t yan lang ang maipapamana namin 
sa iyo.  Palagi ko itong naririnig kay 
Mama mula nang bata pa ako.  Ako nga 
pala si Noel Pranada, Jr. 15 years old 
at estudyante ng CGEAHS.  Katulad 
nga ng nabanggit kanina mahirap lang 
kami kaya naman hirap na sina Papa 
at Mama sa aming pang-araw-araw na 
pangangailangan at sa pag-aaral naming 
apat na magkakapatid.  Bilang ganti sa 
aking mga magulang pinagbubuti ko po 
ang pag-aaral ko kaya naman mula kinder 
hanggang kasalukuyan ay hindi ako naalis 
sa first section. Ako ay kasali sa mga 
extra curricular activities.  Ibig sabihin ay 
ginagamit ko ang kaloob sa aking talino.  

Pamaskong Handog
    ng Transfi

A ng Scholarship Program 
ng ating parokya ay isang 
magandang  ha l imbawa 
ng ganap  at mahalagang 

- Ging Pidlaon
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Samu’t-saring Tinig para 
sa Taong 2008

B

 “Sa darating na 2008, sana ay maging 

maunlad na ang ating bansa at ang mga 

presyo ng bilihin ay bumaba at mabawasan 

sana ang mga nakararanas ng kahirapan.”

-Neriza Novela

pagdiriwang, kalakip ang mga hangarin at mithiin sa taong 
darating.  Narito ang samut-saring hangarin at mithiin ng 
ilan nating mga kaparokya sa taong 2008.

ahagi ng ating tradisyon ang makulay, maingay 
at masayang pagsalubong sa bagong taon.  Halos 
lahat ng ating kapuso at kapamilya ay nakikiisa sa 

 “Umaasa ako na ang mga bagong halal 

na opisyal ng ating barangay ay magiging 

responsable at gamitin nila ang kanilang 

posisyon sa tama.”
-Jhoanna Marie Bola

 
“ N

awa ay maging maayos  ang 

pamamalakad ng mga namumuno sa ating 

komunidad at maglunsad ng mga proyekto 

na makabubuti sa lahat.”
-Robilyn Isip

 “Hangad ko na maglunsad ang mga namumuno sa 
ating komunidad ng  ng iba’t-ibang reporma tungo sa 
ikauunlad ng mga mamamayan.”

-Bernadette Marayan

 “Sana ang lahat ng mamamayan dito 
sa ating komunidad ay magtulungan upang 
ang ating pamayanan ay maging malinis, 
maunlad at mapayapa.”

-Dave Domacena

 “Matigil na sana ang 
bangayan sa pulitika at 
sa halip ay magkaisa ang 
lahat upang ang kaunlaran, 
kasaganahan, at kapayapaan 
ay matamasa ng bawat 
mamamayan.”

-Tessa Mahilum

 “Sana ay maghari na 
ang kapayapaan di lamang sa 
ating bansa kundi sa buong 
mundo.”

-Carlos Jimeno

 “Ang wish ko ay para sa aking 
sarili na sana ay maisagawa ko bilang 
isang mamamayan ang aking mga 
tungkulin para may maibahagi ako sa 
aking kapwa, komunidad at sa ating 
bansa.

 -Gerytte Pareno
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 “Mabigyan sana ng tamang 
paggabay ng mga magulang ang 
kanilang mga anak upang walang 
maligaw sa landas na kanilang 
tatahakin.”

-Jesamen de Dios

 “Sana kahit papaano ay maramdaman 
ng bawat mamamayan ang kaunlaran ng 
Pilipinas.”

-Erwin Vipinosa
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 “Sana magkaisa na ang mga namumuno 
sa atin para matutukan nila kung paano 
mapapaunlad ang bansa at ang kabuhayan ng 
bawat mamamayan.”

-Gina Desquitado  “Wi sh  ko  l ang  na 
magkaroon na ng kapayapaan 
di lamang sa ating bansa 
kundi sa buong mundo.”

-EJ Aparente

 
“Sana ay matigil na ang  bangayan 

sa pulitika upang maging maayos na 

ang ating bansa.”

-Joel Dellosa

 “Gumanda na sana ang takbo ng 
pulitika at maalis na ang corruption 
sa pamahalaan.at sa bawat sangay 
nito.”

- Lady Marie Reponcion

 Tunay nga na ang bawat ordinaryong mamamayan ay laging may minimithi 
at hinahangad sa buhay lalung-lalo na sa tuwing sasapit ang bagong taon.   Dalangin 
ng patnugutan ng pahayagang ito na ang lahat ng mga hangarin at mithiin ng mga 
taong ating nakapanayam ay matupad sa taong darating. Ikaw, kapatid? Mayroon 
ka din bang hinahangad at minimithi sa darating na taon?  

- Nonoy A. Mortega
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Dec. 15  - 23

 7:30 pm  Evening Prayer

 8:00 pm Simbang Gabi Mass

         No 7:00pm Mass

Dec. 16 - 24 

 4:00 am Morning prayer

 4:30 am Simbang Gabi Mass

         No 6:00am Mass

Dec. 24

 10:00 am Paskong Sama-sama
  Parokyang Nagkakaisa 
  Christmas Party

 8:30 pm Christmas Eve Mass

 10:00 pm Christmas Eve Mass

        No 7:00pm Mass

6

Parish     Activities
Dec. 25      Christmas Day Masses

 7:00 am 
 8:30 am
 10:00 am
 5:30 pm
 7:00 pm

        No 5:45am & 4:00pm Masses

Dec. 29 

 6:30 pm Area 7 Street Mass

December 31

 10:00 pm Midnight Mass

        No 7:00pm Mass

Jan. 1       

 7:00am Masses for the 
 8:30am Solemnity of
 10:00am Mary Mother
 5:30pm of God
 7:00pm

         No 5:45am & 4:00pm 

(mula sa p.4 “Pamaskong Handog...”)

Marami akong hil ig gawin tulad ng 
pagsasayaw, pagkanta, pag-drawing at 
kung minsan ay sumusulat ako ng kanta.  
Sa susunod na taon ay nasa kolehiyo na 
ako. Mahirap ang buhay ngayon kaya 
laking pasasalamat ng aming pamilya 
sa Diyos at sa Transfiguration Parish sa 
pagtulong, hindi lang sa akin kundi pati 
din sa lahat ng mga scholars at aming 
mga magulang. Ang Parokya din ang 
gumagastos sa pagkain namin sa school 
sa araw-araw.  Mahirap nga naman 
mag-aral kapag gutom ka hindi ba?  
Naniniwala akong ginagawa naming mga 
scholars ang lahat ng aming makakaya 
para hindi masayang ang ibinigay sa aming 
pagkakataon ng Diyos.  Hindi hadlang 
ang kahirapan para makapag-aral at 
tumalino. Ang talino lamang ang ating 
kayamanan na hindi maaraing manakaw 
sa atin ninuman at ang makakapaghatid 
sa atin sa tagumpay.”

 Ang dalawa pang committees ng 
Scholarship Program ay ang Monitoring 
Committee na pinamumunuan ni Sis. 
Ampy Cordero, Head Cathecist ng ating 
parokya at ang Finance Committee na 
si Sis. Linda Barrera, namumuno din sa 
isa pang programa ng ating parokya, ang 
Hapag-asa Feeding Program. 
 Ang humigit kumulang na isang 
daang (100) pamilya ng scholars at 
ng mga kasali sa feeding program ay 
ipinaghanda ng ating parokya ng isang 
espesyal na salu-salo na pinamagatang 
“PAMASKONG HANDOG SA 
PAMILYA”.  Ito ay gaganapin sa ika-22 
ng Disyembre (Sabado) sa Aguinaldo 
Elem. School ground mula ika-7 ng 
umaga hanggang 12 ng tanghali.
 Salamat sa mga tumutulong sa 
Transfiguration Scholarship Program 
nagkaroon ng katuparan ang pagsilang 
ni Kristo sa ating mga puso ngayong 
Pasko, laloít higit sa mga puso ng mga 
batang mababago ang kinabukasan sa 
pamamagitan ng programang ito.
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dinarasal bago mag umpisa ang misa.  Para saan nga ba ang mga 
ito at saan at kailan ito nagsimula?

Liturgy of the Hours
 Ang Morning at Evening Prayer 
ay halaw sa Liturgy of the Hours.  Ang 
revised version nito sa Ingles ay inilathala 
noong 1976.  Sa simpleng termino, ang 
Liturgy of the Hours ay “pampubliko at 
pangkaraniwang panalangin ng bayan ng 
Diyos” at isa sa mga “pangunahing tungkulin 
ng Simbahan.” (General Instruction on the 
Liturgy Of the Hours o GILOH talata #1)  
Dagdag pa rito, binibigyang linaw sa GILOH na 
ang pangunahing dahilan kung bakit may Liturgy of the Hours 
ay upang “bigyang-diwa ang mga puso ng pagnanasa para sa 
lantay na pananalangin at ipamalas na ang pagdiriwang ng 
papuri sa Diyos ay isang bagay na nagdudulot ng ligaya. (#279)  
Importanteng maunawaan natin na bago inilathala ito noong 
1976, at bago pa man lumabas ang GILOH, ang pang araw-araw 
na mga panalangin na napapaloob dito sa Liturgy of the Hours 
ay dinarasal na noon pa mang sinaunang panahon ng mga 
mongha at mga relihiyoso.  Ngunit ng lumabas ang GILOH, 
ilang beses binigyan diin dito na ang mga panalangin na ito 
ay hindi na lamang eksklusibong mga dasal ng mga relihiyoso.  
“Bagkus, ito ay pag-aari ng buong Kristiyanong sambayanan.” 
(#270)

Lauds at Vespers
 Sa kagalang-galang na tradisyon ng Simbahang 
pangsansinukob, ang lauds o morning prayer at vespers o 
evening prayer ay ang dalawang bisagra kung saan umiinog 
o umiikot ang pang-araw araw na pangangasiwa, ayon sa 
Constitution on the Sacred Liturgy.  Ito na ring dalawang oras 
o pagkakataon na ito marahil ang pinaka maaaring manalangin 
ng regular ang pangkaraniwang layko.
 Ang Morning Prayer ay ang pagbabasbas sa buong araw.  
Ayon na rin nga kay St. Basil the Great: “Ito ay dinarasal sa 
umaga upang ang mga unang bumabalot sa ating isipan at 
kalooban ay mapuspos at mailahad sa Diyos at hindi tayo 
gagawa ng anuman hangga’t hindi tayo nababalot ng ligaya 
ng presensya ng Diyos…” (#38)
 Kaya nga ba’t sa pananalangin nito sa “pagdating ng 
liwanag ng bagong umaga, ginugunita rin ng Morning Prayer 
ang pagkabuhay na muli ni Hesukristo, ang tunay na liwanag 

na tumatanglaw sa sangkatauhan (Jn 1:9) at ang ‘araw ng 
katarungan’ (Mal 4:2), ‘na sumisikat galing sa kaitaasan’ (Luk 
1:78).  Samakatuwid, lubusan nating mauunawaan ang payo 
ni St. Cyprian: ‘Kailangang may pananalangin sa umaga upang 
ang muling pagkabuhay ni Kristo ay maipagdiwang.’” (#38)
 Sa kabilang banda, ang Evening Prayer ay idinaraos 
upang “tayo’y magpasalamat sa mga ipinagkaloob sa atin o 
sa mga nagawa nating mabuti para sa araw na nakalipas.”  Sa 
pamamagitan rin ng panalanging ito, ginugunita natin ang 
tunay na pagsasakripisyo ni Hesus noong gabing Siya’y nag 
Huling Hapunan kasama ang Kanyang mga apostol kung saan 
inihabilin Niya ang mga banal na misteryo ng Simbahan.  
Magugunita rin dito ang pagsasakripisyo Niya kinabukasan, 

kung saan, sa Kanyang pagtataas ng kamay, 
inalay Nya ang sakripisyo sa Ama para sa 
kaligtasan ng buong mundo.” (#39)  Kasabay 
nito, magugunita rin sa pananalangin ng 
Evening Prayer ang pag-asa ng muling 
pagbabalik ni Hesus.

Panalangin ng Buong Simbahan
Sa huli, mababatid natin na ang Liturgy of 
the Hours  lalo na ang Morning at Evening 
Prayers  ay isang mabunga at mayamang 
panalanging pang araw-araw ng Katawan ni 
Kristo, ang Simbahan, na nagpapaalala sa 

atin ng misteryo ng pagpapakasakit ni Kristo.  Ang panalanging 
ito ay marapat na dinarasal ng lahat ng mga binyagan.  At 
kapag ang bunga ng pananalanging ito ay ang pagsasabuhay 
ng pagkamatay at muling pagkabuhay ni Kristo, lubos na 
napapapurihan ang Diyos sa lahat ng lugar at panahon. 

Halaw sa “Overview of General Instruction of the Liturgy of the Hours” ni Joyce Ann 
Zimmerman, CPPS mula sa librong The Liturgy Documents: A Parish Resource, 

Volume Two (1999, Archdiocese of Chicago: Liturgy Publications)

S

Morning at Evening Prayers:

 Panalangin
   Para sa Lahat

a mga magsisimba o nagsisimba ng Simbang Gabi 
ng madaling araw o gabi, mapapansin o napansin 
nyo na marahil ang Morning o Evening Prayers na 
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(mula sa p.2 “May Pangarap...”)

Hamon
 Lubos ang pasasalamat natin sa Diyos sapagkat 
pinagkalooban tayo ng mahuhusay na lider layko, mga 
aktibong miyembro ng mga organisasyon, at ng maayos at 
magandang simbahan. Nakita ang pagkakaisa ng lahat ng 
magsama-sama upang mag-plano para sa parokya. Subalit 
ang magagandang salitang ito ay mababale wala kung hindi 
aangkinin ng lahat ang Vision-Mission Statement, ang Core 
Values, at ang Priorities ng Transfi. Gaano man kagaling 
ang ating mga pinuno, kung hindi tutulungan ng lahat ng 
parokyano, wala ring mangyayari. 
 Dalangin kong huwag manatiling magagandang salita 
ang lahat ng ito, bagkus maging buhay sa ating mga gawa. 
Huwag sanang mabulok sa papel, bagkus mamunga ng 
pagmamahal na naglilingkod, ng pag-asang ibinabahagi, at 
ng pananampalatayang buhay.
 Ito ang pangarap ng Transfi. Ito ang misyon ng bawat 
parokyano. Ito ang hamon ng kasalukuyang panahon. Sama-
sama nawa nating tuparin ang pangarap ng Transfi.

- Roy Macapagal
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naman”, dalawang bagay ang nagiging reaksyon ko:
 Una ay, “eh ano kung pasko na naman. Ganoon naman 
talaga ang takbo ng panahon, talagang darating naman ang buwan 
ng Disyembre.  Sa ayaw at sa gusto natini, darating naman talaga 
ang Pasko, dahil umiikot ang mundo.” Ang ganitong reaksyon ay 
nagpapahayag na walang kahulugan ang Pasko  parang manhid 
na, dahil paulit-ulit naman itong dumarating.
 Ngunit may pangalawang reaksyon, na sa kabila nitong 
pagkabagot sa salitang “Pasko na naman”, may kakaiba akong 
nararamdaman, lalo na kapag naririnig ko ang mga musikang 
pamasko at nakikita ko ang mga magagandang Christmas lights 
at mga Christmas trees sa mga bahay at gusali.  “There is a feeling 
of joy, excitement and anticipation for the coming big celebration.” 
Malalim ang kahulugan ng reaksyong ito, dahil ang Pasko ay 

isang napakalaking pagdiriwang ng ating pananampalatayang 
Kristiyano  ito ang kapistahan ng pagsilang ng Tagapagligtas 
ng sangkatauhan.
 Kaya dapat pala nating ipagdiwang ng taos puso 
taon-taon ang Pasko  dahil ang pagsilang ni Hesus ay tanda ng 
pagmamahal ng Diyos Ama sa sangkatauhan. Ayon ito sa John 
3:16 “For God so loved the world that He gave His only begotten 
Son.”
 Ang salita ng Diyos ay nagkatawang tao sa katauhan 
ng ating Panginoong Hesukristo.  Kaya para sa ating mga 
tagasunod ni Hesus ay dapat lamang na huwag kalimutan 
ang katotohanang ito.  Gaya ng sinabi ni Bishop Pabillo ang 
Auxilliary Bishop ng Manila “More than anything else Christmas 
is a Spiritual Experience. It is an experience that God is with us.  
In spite of our sins, God decided to be among us.  Christmas is the 
experience of the nearness of God.  He is no longer different from 
us.  He is one of us now!”
 Sana mga kapatid, ipagdiwang natin ang Pasko ng 
buong kagalakan at panibagong pag-asa at nawa’y muling isilang 
si Hesus sa bawat puso, nang ang lahat ng tao ay mamuhay na 
puspos ng pagmamahal, kapayapaan at kababaang-loob.

Maligayang Pasko po sa inyong lahat!!! 

-Fr. Ronilo S. Huesca

Pasko Na Naman!

asko na naman, napakabilis ng panahon at nandito 
na naman tayo sa katapusan ng taong ito. Alam 
nyo kapag naririnig ko ang salitang “Pasko na 

Nabuksan na ang mga regalo. 
Naitabi ang ilan at nasa basurahan na 
ang mga pambalot.
Ang mga bagong sapatos at damit ay 
tiyak na isusuot. 
Naubos na ang handa kagabi, minsan 
meron pang tira. 
Kadalasan pagpapatuloy ito ng pagkain 
nung Noche Buena. 
Sa labas, nagkalat ang mga papel ng 
paputok at amoy pa ang  pulbura. 
Naglilinis na ang ilan.
Nagliligpit na ang karamihan. 
Ang iba ay papunta na sa simbahan. 
Magpapasalamat sa taong nakaraan.
Ito ang bakas ng bagong taon. 
Masaya at maaliwalas ang pabaon. 
Parang nagsisimula ulit ang panahon.

Sa pagsimula ng taon, kasama din natin 
si Maria ngayon. 
Pagkatapos niyang ipanganak si Hesus, 
simula din ito ng kanyang tugon:
Ina ng Diyos at Panginoon. 

Pumasok na naman ang bagong taon. 
Isang linggo matapos ipagdiwang ang 
pagsilang ni Maria kay Hesus, ating 
Panginoon. Nabuksan na sanang muli 
ang ating mga puso. 
Naisantabi na din sana ang mga alitan, 
kasalanan at mga pansariling gusto.
Isuot mo na ang bagong Ikaw. 
Maubos man ang lahat sa iyong pang-
araw-araw, si Jesus ay matitira at 
magpupuno ng kulang, sana Siya ang 
mangibabaw. 
Ipagpatuloy natin ang kapanganakan 
Niya. 
Magkalat man ang gulo at ibat-ibang 
sakuna, malilinis din natin, maayos din 
nila. Basta’t magkaisa at kasama si Maria, 
tiyak na may kaganapan, siguradong may 
pasasalamat sa nakaraan. 
Biyaya ang Ina ng Diyos sa bagong 
taon. 
Pagbibigay sa Diyos at Pag-ibig ang 
kanyang pabaon. 
Tularan natin ang kanyang tugon. 
Habang mayroon pang pagkakataon. 
Simulan ulit natin ang panahon.

Ang Ina ng Diyos sa Bagong Taon
-Rev. Fr. Gilbert Dumlao

Huwag nating akalain na madali lang ang 
kanyang tinunton. 
Dahil ang ating Ina ay taimtim na 
nagnilay at nagbigay bago humantong 
sa ganitong desisyon. 
Nagbukas ng sarili. 
Ang kanyang pangarap ay sinantabi. 
Naghanda at sumunod sa Diyos, nakinig 
sa anghel at isinapuso ang lahat ng sinabi. 
Masayang tinanggap ang hinaharap. 
Nagpapasalamat sa pagsilang niya sa 
Anak ng Diyos na bukod tangi sa lahat.

Ang biyaya na ginampanan ng ating 
Inang si Maria ay hindi natapos sa 
kanya.
Si Jose at ang mga pastol ay nagdiwang 
kasama niya. 
Nagpuri at puno ng pasasalamat dahil 
sinilang na,
ang Anak ng Diyos, ang bagong panahon 
ay narito na. 
Sa dakilang pagsangayon ng ating 
mahal na Birhen, nabuhay ulit ang 
pananampalataya ng iba. 
Mga tagapangalaga lamang dati ng tupa, 
ngayon ay nagpapangalat na ng mabuting 
balita.

umasok na naman ang 
bagong taon. Isang linggo 
matapos ang araw ng Pasko. 
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