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Pa-Mahal-Laan 
Pang-Kuwaresmang Formation Sessions ukol sa  

Responsableng Pamumuno at Mabuting Pamamahala   
 

 

 

PAMBUNGAD NA SESYON (INTRODUCTION) 
 

 

 

Mga Layunin ng Formation Sessions: 

 

● Upang makapagnilay sa panahong ito ng Kuwaresma nang tungkol sa responsableng 

pamumuno at at mabuting pamamahala 

● Upang maunawaan ang mga katangiang nakapaloob sa isang responsableng pamumuno 

● Upang kilalanin ang mga kandidato at makapili ng syang nararapat ayon sa mga 

pagpapahalaga natin bilang Kristiyanong mamamayan 

 

 

Mga Dapat Ihanda: 

 

● ID cards na hugis-puso, dito nakasulat ang kanilang mga pangalan 

● Bibliya 

● altar 

 

 

(Mahalaga:  Ang sesyong ito ay naka-disenyo sa daloy ng isang prayer meeting.  Pero ang mga 

puntong nakalahad dito, lalo pa sa pagpapalalim, ay maaari ring magsilbing homily pointers sa 

misa ngayong panahon ng Kuwaresma.) 

 

 

 

1. PAMBUNGAD 

 

Magandang araw sa inyong lahat.  Ilang linggo na lang at haharapin na naman natin ang 

isang mahalagang sandali sa ating kasaysayan bilang isang bayan … maghahalal tayo ng 

ating pinuno na siyang mamamahala sa atin.  Muli tayong magluluklok sa pwesto ng ating 

lider na inaasahan nating magtataguyod ng ating magandang kinabukasan.  Alam ko na ang 

marami sa atin ay may naiisip at napupusuan ng kandidato dahil sa mga iba-ibang 

kadahilanang kanyang pinaniniwalaan.  Pero meron din naman na may naiisip nang ihalal na 

kandidato pero hindi naman alam kung ano ang dahilan, kung baga ay nakikisabay lang sa 

sinasabi ng iba.  At meron din naman na hanggang sa ngayon ay hindi pa tiyak kung sino 

ang pipiliin. 
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Ang modyul nating ito ay patungkol sa pag-unawa sa political leadership and good 

governance o responsableng pamumuno at mabuting pamamahala.  Pag-uusapan at 

pagninilayan natin kung bakit ba mahalaga na tama ang mapili nating kandidato sa darating 

na halalan.  Nguni’t gusto nating unawain ito na nakapaloob sa pagninilay natin sa panahong 

ito ng Kuwaresma.  Ang panahon ng kasalukuyang pangangampanya ay nakapaloob sa 

panahon din ng Kuwaresma.  Kaya pag-usapan at pagnilayan natin, saan kaya tayo gustong 

akayin ng Diyos sa panahong ito?  Sino kaya ang ninanais Niyang ihalal natin na mag-aakay 

rin sa ating bayan tungo sa isang magandang kinabukasan?  Kaya ngayon at sa susunod pang 

limang Linggo ng Kuwaresma, inaanyayahan namin kayo na makiisa sa amin para sa 

talakayan at pagninilay para rito. 

 

2. PAMBUNGAD NA PANALANGIN 

 

Mapagmahal naming Diyos, biniyayaan Mo kami ng aming bayan para namin pamalahaan 

at ingatan.  Gumawa ka sa amin ng isang pakikipagtipan bilang Iyong sambayanan.  Sa 

mahalagang sandali na ito sa kasayasayan namin bilang isang bayan, gabayan Mo kami; 

buksan Mo ang aming puso’t isipan upang sa nalalapit naming halalan, kalooban Mo ang 

Syang manaig.  Hiling namin ito sa Ngalan ni Hesus na aming kamanlalakbay.  Amen. 

 

Maaari rin namang humiling ng isang participant na syang mangunguna sa pambungad na 

panalangin sa kanyang sariling mga pananalita. 

 

3. PAGTINGIN SA BUHAY 

 

Ipakita ang sumusunod na larawan sa mga participants.  Maaaring ipabasa sa iba-ibang 

participants ang mga nakasulat sa callout. Kung sakaling walang drowing, maaari ring 

gumawa ng isang role-playing na may ganitong paksa. 

 

 

 

 

 

 

 

Pagkatapos ng presentasyon ng comics ay 

itanong ang  mga sumusunod... 

Ano ang nangyari sa kwento? 

Alin dito ang mas naririnig mo? 
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Ano ang ibig sabihin ng kwento? 

Nakikita nyo bang nangyayari ang kalagayang ito sa ating kapitbahayan?  Sa paanong 

paraan? 

Hayaang makasagot ang mga participants sa sa bawat tanong... 

Nakita natin na totoo sa ating kapitbahayan na marami pa rin sa atin ang di napaglalaanan ng 

kaukulang pansin ang eleksiyon.  Kung titingnan natin ay tila ba marami ang walang 

pakialam dito. Sa sesyon natin ngayong araw, pag-usapan natin kung ano ang hamon sa atin 

ng panahong ito sa liwanag ng Salita ng Diyos.  Saan tayo ninanais akayin ng Diyos sa ating 

kalagayan ngayon?    

 

 

4. PAGLULUKLOK SA BIBLIYA 

 

Paharapin ang mga participants sa gitna kung saan ipuprusisyon ang Bibliya.  Mag-takda 

ng isang tagadala nito at isang magdadala ng kandila na pangungunahan ang Bibliya.  

Habang ipinuprusisyon nang dahan-dahan ang Bibliya sa aisle, hilingan ang participants 

na gumawa ng isang pagkilos bilang pagpapahayag ng kanilang paggalang sa Salita ng 

Diyos (hal. pagyuko, paglagay ng kamay sa dibdib, pagluhod, at iba pa).  Pagkarating sa 

harap, iluluklok sa altar ang Bibliya pati ang kandila.   

 

Mga awiting maaaring awitin habang ipinuprusisyon ang Bibliya:  O Kristo aming Ligaya, 

Thy Word is a Lamp Unto my Feet 

 

5. PA-MAHAL-LAAN 

 

Ang panahong ito ng Kuwaresma ay binibigyang diin ang pag-ibig ng Panginoon, ang dakila 

at di nagmamaliw na pag-ibig ng Diyos. Kaya ito rin po ang ginamit nating simbolo sa ating 

mga IDs. Puso rin ang magandang tanda ng tema ng ating Voters Lenten Formation Sessions 

- Pa-Mahal-Laan, umiikot ito sa pag-ibig sa kapwa at bayan.  

 

Napakagandang salita ng PAMAHALAAN para sa panahong ito ng halalan at ang mga 

nangyayari sa bansa! Gayung ginagamit natin ang ‘pamahalaan’ upang itukoy ang ating 

gobyerno, palawakin natin ito para sa ating mga pagpapalalim sa sesyong ito. Baklasin natin 

ang salitang ito sa tatlong paraan: Pa, Mahal at Laan.  

 

PA. Ang ‘pa’ ay isang unlapi (prefix) na nagpapahiwatig ng pagpapaalam o paghingi ng 

simpleng pabor - ‘pasuyo’, ‘paabot’, ‘pahingi’ o maging dispensa tulad ng ‘patawad’. 

Maaari rin itong pinaikling ‘paki’: pakikuha, pakiluto. Nagpapakita ito ng pagrespeto sa 

kapwa. Hindi tayo ang boss na pwedeng mag-utos, kundi parati tayong nagpapaalam, tanda 

ng pagrespeto.  

 

Kailangang bigyan-diin ang pagrespetong ito sa bawat tao ngayong panahon ng halalan, 

lalong-lalo na kung hindi natin kapareho sa opinyon ang iboboto ng ating kapwa (sa 

pamilya, sa kapitbahayan, sa mas malaking bayan). Hindi ito panahon ng pag-aaway. Ngunit 



 

4 
 

maganda rin sigurong ipaalala sa atin na sa pagdedesisyon natin sa pagboto, itanong natin 

sino sa mga kandidato ang magbibigay ng respeto sa bawat tao? Ang mga mamumuno sa 

pamahalaan ay maglilingkod sa taong bayan. Parang sinasabi nila sa kanilang 

pangangampanya: “PAhingi po ng inyong oras para makita ninyo ang aking mga plano kung 

ako ang magiging presidente. Sana po ay PAkinggan ninyong mabuti ang aking mga 

pangarap sa ating bayan. PAsensya na po kung kami ay nakakaistorbo.”  

 

Sino sa ating mga kandidato ang nakitaan natin ng pagrespeto sa bawat kapwa, lalo na ang 

kapwa naghihirap.  PAsuyo lang po: Tingnan natin at siyasatin ang kanilang track record sa 

kanilang mga paglilingkod.  

 

MAHAL. Hindi ito nangangailangan ng pagpapaliwanag. Alam natin ito: dito umiikot ang 

buhay ng sinumang tao - mayaman o mahirap, lalaki o babae, bata o matanda.  Para bang 

ang ganda, kahulugan at hamon ng ating buhay ay tungkol sa pagmamahalan. Sa darating po 

na halalan, ito rin po ang una nating isasaalang-alang. Ang pagboto ko ay isang pagpapakita 

ng pagmamahal ko sa bayan. Ako ay Pilipinong nagmamahal sa Pilipinas at kapwa Pilipino.  

Sino ang pipiliin ko batay sa pagmamahal at pangarap ko sa aking pamilya, sa aming 

kapitbahayan, sa aming bayan? Sino ang tunay na magmamahal sa bansa: ipagtatanggol ang 

kasarinlan ng bansa? ang hindi magnanakaw sa kaban ng bayan? ang hahangarin ang 

kaunlarang nagmamahal din sa kalikasan? Higit sa lahat, sino sa mga kandidato ang 

nagmamahal sa Diyos, nakikita ko ang kalinisan ng puso at takot sa Diyos?    

 

LAAN. Laan ay nangangahulugan ng ‘alay’, ‘ibibigay’. Ano ang laan ko para sa eleksyong 

ito? Ano ang laan ko para sa pagbabago ng bayan? Ako bilang Pilipino at bilang Kristiyano 

ay may responsibilidad at misyon. Biniyayaan ako ng Diyos upang mapalaganap ang 

kanyang Mabuting Balita at mamayani ang kanyang Kaharian. Mayroon akong pagtawag at 

mayroon akong ilalaan.  

 

Isapuso natin ang sinabi ng ating Papa Francisco:  

 

“Pulitikal na Pagmamahal. Kapag ang mga tao ay nagbubuklod upang magtaguyod ng mga 

proseso ng pagkakapatiran at katarungan para sa lahat, pumapasok sila sa pinakamalawak na 

larangan ng kawanggawa na tinatawag na ‘kawanggawang pulitikal’. Nangangahulugan ito 

ng pagkilos para sa isang kalakarang panlipunan at pampulitika na ang  pinakapuso ay 

pagmamahal. Muli, nananawagan ako sa panibagong pagtingin sa pulitika bilang matayog 

na pagtawag at isa sa pinakamataas na antas ng pakikipagkapwa dahil inaasam nito ang 

kabutihang panlahat”. (Fratelli Tutti 180) .  

(Political love. For whereas individuals can help others in need, when they join together 

in initiating social processes of fraternity and justice for all, they enter the “field of 

charity at its most vast, namely political charity”. This entails working for a social and 

political order whose soul is social charity. Once more, I appeal for a renewed 

appreciation of politics as “a lofty vocation and one of the highest forms of charity, 

inasmuch as it seeks the common good”. (Fratelli Tutti 180)   

Alam nating napakaraming hamon ang hinaharap ng Pilipinas - hindi lang dahil sa parating 

na eleksyon kundi lahat ng nangyayari sa bansa - ang pandemya at ang samut-saring 
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problemang dala nito sa ekonomiya, sa lipunan, sa mga pamilya, atbp. Alam din nating ang 

kalagayan ng kalikasan ay tuloy-tuloy pang lumalala.   

 

Gayung malaki ang papel ng PAMAHALAAN sa pagpapatakbo ng bansa sa paraang 

ikauunlad nito, sinasabi sa atin ng salitang Pa-Mahal-Laan na bawat isa sa atin ay may 

kinalaman at responsibilidad sa pamamahala ng bansa tungo sa kanyang ikagiginhawa at 

ikauunlad.  Kung iaasa lang natin sa mga nanunungkulan sa pamahalaan, hindi magiging 

tunay at pangmatagalan ang pagbabago ng lipunan. Ang pamamahala (responsibilidad) ng 

pagbabago at paglago ng bayan / bansa ay nasa bawat isa sa atin. Ang Pa-Mahal-laan ang 

tunay na kahulugan ng demokrasya - ‘government by the people’. Tara na mga kababayan, 

pa-mahal-laan na natin ito!   
 

 

6. PAGBABAHAGINAN NG SALITA NG DIYOS 

 

Hilingan ang isang participant na basahin ang ikalawang pagbasa sa araw na ito ng Ash 

Wednesday - 2 Cor 5:20-6:2 

 

Hilingan ang participants na pumili ng salita o mga salitang nakatawag sa kanila ng 

pansin, banggitin ito nang 3x sa isang mapanalanging paraan, at manahimik sa pagitan ng 

bawa’t pagbasa 

 

Maglaan ng 2 minutong katahimikan  

 

Pagbabahaginan  

 

6.1.1. #1:  Hayaang magbahagi sa maliit na grupo bakit ito ang kanilang salitang napili?  

Ano ang sinasabi sa iyo ng Diyos sa salitang ito? 

 

6.1.2. #2:  Ano ibig sabihin sa iyo ng mga salitang ito ngayong panahon ng halalan:  
 

“Kaya nga, kami'y mga sugo ni Cristo; ang Diyos mismo ang nakikiusap sa inyo sa 

pamamagitan namin. Kami'y nakikiusap sa inyo alang-alang kay Cristo”              

(2 Cor 5: 20) 

 

 

Katulad nang nabanggit natin sa pagtuturo kanina, tayo ay isang demokrasya, isang 

pamamahala ng bayan, kung saan lahat ay responsable at hindi nagwawalang bahala sa mga 

nangyayari sa ating bansa. Sa pagbasang ito, ipinaalala sa atin na tayo ang mga sugo ni 

Kristo, tayo ang tagapagsalita ng Diyos alang-alang kay Kristo. Ano ang grasyang kailangan 

natin upang ang ating mga binibigkas at ikinikilos ay nakapagbibigay-patotoo na tayo ay 

‘sugo ng Diyos’ at ‘tagapagsalita’ ni Kristo?  

 

Panalangin ng Petisyon:  Itaas sa Diyos ang ating mga kahilingan, lalong-lalo na sa 

pagsisimula na ito ng panahon ng Kuwaresma kung saan patuloy ang ating pagninilay para 

sa nalalapit na halalan.  Ang ating tugon pagkatapos ng bawat panalangin: 
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“Sa kaukulang panahon ay pinakinggan kita, 

sa araw ng pagliligtas, sinaklolohan kita.” (2 Cor 6:2) 

 

7. PAGKILOS 

 

Basahin ang ebanghelyo sa natatanging araw na ito - Mt. 6:1-6.  Magkaroon ng saglit na 

katahimikan. 

 

Karaniwan na na tuwing nagsisimula ang panahon ng Kuwaresma, na sinisimulan sa araw na 

ito ng Ash Wednesday, tayo bilang mga Kristiyano ay nag-iisip ng isang action point kung 

saan itinatalaga natin ang ating sarili na gagawin loob ng buong panahong ito.  Sinisikap 

natin itong gawin bilang pakikiisa sa pagpapakasakit ni Hesus. 

 

Bilang pagsasaalang-alang ng panahong ito ng nalalapit na halalan, anong natatanging action 

point ang pagsisikapan mong gawin sa loob ng mga araw na ito upang ang adhikain ay 

magkaroon ng katuparan - ang mapamahalaan tayo ng angkop na lider ng bayan/bansa at 

tuloy ay makaranas tayo ng mabuting pamahalaan at magandang kinabukasan? 

 

Halimbawa:   

- ang ikalat lamang sa social media ay ang mga totoong balita at hindi fake news 

- kausapin ang isang kakilala na walang pakialam sa halalan at paliwanagan sya ng 

kanyang pananagutang makisangkot 

- huwag patulan at awayin ang mga taong nakakainis at may ibang opinyon kaysa sa iyo 

- daluhan lahat ang mga sesyon sa module na ito sa loob ng 5 linggo ng kuwaresma 

- at iba pa 

 

Isulat ang iyong action point sa likod ng heart ID mo. 

 

8. PANGWAKAS NA PANALANGIN 

 

Hilingan ang mga participants na ilapit sa kanilang dibdib ang kanilang heart ID kung saan 

nila isinulat ang kanilang action point. 

 

Ang usaping ito ng halalan, bagamat nakatuon sa mga kandidato, ay nakasalalay nang 

malaki sa bawa’t isa sa atin.  Tayo ang mamamayan ng bayang ito, pananagutan ng bawat 

isa na makisangkot sa nalalapit na halalan.  Anumang gagawin natin ay maaaring 

makatulong para mabigyang katuparan natin ang pangarap natin at pangarap ng Diyos sa 

ating bayan.  Kaya itaas natin ngayon ang ating sarili sa Diyos at ipanalanging gabayan 

nawa Niya tayo sa ating mga pagsisikap. 

 

Sabay-sabay, sa isang mahinang tinig, hilingan ang mga participants na magdasal sa sarili 

nilang pamamaraan ng gusto nilang sabihin sa Panginoon. 

 

Awitin bilang pangwakas na awit:  Pilipinas Kong Mahal 

 

Ang bayan ko’y tanging ikaw 
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Pilipinas kong mahal 

Ang puso ko at buhay man 

Sa iyo’y ibibigay 

Tungkulin ko’y gagampanan 

Na lagi kang paglingkuran 

Ang laya mo’y babantayan 

Pilipinas kong hirang 

 

Bayan sa silanga’y hiyas 

Pilipinas kong mahal 

Kami’y iyo hanggang wakas 

Pilipinas kong mahal 

Mga ninuno naming lahat 

Sa iyo’y naglingkod ng tapat 

Ligaya mo’y aming hangad 

Pilipinas kong mahal 


