
 

 

Second Sunday of Lent 

March 13, 2022 

 

PANATA SA BAYAN?  
 

 

Mga Layunin ng Formation Sessions: 

 
● Na makita at maunawaan ng mga partisipante ang halaga ng kulturang Pilipino. 

● Na mapalalim ang ugnayan sa Diyos sa pamamagitan ng kanyang tipan at kung paano tayong 

Pilipino makikipagtipan na manindigan para sa Bayan. 

● Gumawa ng mga personal at kolektibong hakbang upang mapagtagumpayan ang mga pagsubok 

sa panahong ito ng nalalapit na ang eleksyon. 

 

Mga Dapat Ihanda: Iayon ang mga sumusunod sa venue ng pagdarausan ng sesyon o kung online set-

up ang inyong meting: 

 
● Kopya ng Preamble.  

● Biblia 

● Sacred space (altar, bibliya, kandila, krus, etc…) 

● Manila papers or likod ng kalendaryo 

● Pens (lapis or colors or markers) 

● Pandikit  

 

 

(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. PAGBATI AT RECAP:  Isang mapagpalang araw muli sa ating at welcome po dito sa ating 

session 2 bilang paghahanda natin sa ating sarili sa darating National Election. Batiin po 

natin ang bawat isa ng Magandang buhay… (especial mention sa mga taong ngaun lang 

nakadalo sa session na ito… welcome them with great smile) 

 

 

2. PANIMULA:  Ngaun po bilang pagsisimula ng ating talakayan, nais lang po nating 

manahimik sandali at bigyang daan ang presensya ng Diyos upang Manahan sa atin at 

makasama sa atin sa pagtitipon na ito… 
 

 

PAMBUNGAD NA PANALANGIN: https://www.youtube.com/watch?v=AP_eVTVduUM 

https://www.youtube.com/watch?v=AP_eVTVduUM


 

 

(Maaaring e-download ang prayer video at play ito sa panahaon ng prayer meeting kung 

available ang computer at LCD na gagamitin. Kung sakaling tech materials maaring humingi 

ng mag volunteer at mag lead ng spontaneous prayer.) 
 

 

3. PAGTINGIN SA BUHAY: PAGTALAKAY SA KULTURANG PILIPINO (15 mins) 

 
 

What Makes us Filipino… 

Sa isang international park, paano mo malalaman sino ang Pilipino? Ano ang indicator? 

“ubusan game”;  maglista ng 10 sagot kada grupo. 

Mechanics: 

● hatiin sa grupo ang dumalo (5 members per group) 

● kada grupo magsulat ng 10 indicators bilang pinoy sa loob ng 3 minutes 

● game proper - tawagin kada grupo at e-shout nila ang kanilang unang sagot, 

hanggang sa matapos lahat ng grupo dapat hindi mauulit ang sagot or else 

matanggal kayo sa laro. the same process ang gawin sa 2nd round hanggang 

matapos at isang grupo na mananalo.  

1. Ano ang nangyari sa laro? 

2. Ano ang pakiramdam mo tungkol nito? 

3. Ano ang napansin mo na talagang ugaling Pilipino? 

4. Proud ka ba nito o hindi? Bakit? 

 
 

Paglalagom (7 mins) 

 

Mga Magaganda at Di-magagandang Aspeto ng Kulturang Pilipino 

 

● Bakit ganun tayong mga Pinoy? (Sabihin din ang mga nabanggit   amula sa laro) 

Nuong nakaraang sesyon,   amul natin sa national situationer ang mga di magagandang 

aspeto ng kulturang Pilipino: ang ating pagiging  takot, lalong lalo sa paninindigan   amula. 

Tayo rin ay naniniwala fatalistic – o naniniwala na wala tayong magagawa sa mga malalaking 

bagay tulad ng di magandang takbo ng lipunan. Nakikita rin ating pagiging materialistic. 

Minsan tayo rin ay regionalistic at makasarili. Escapist din daw ang mga Pilipino, umiiwas 

harapin ang katotohanan. At nasa dugo yata natin ang pagiging corrupt? Huwag naman sana. 

Ngunit napakalaganap at malalim ang praktis na ito, mula pamilya hanggang business 

hanggang gobyerno.  

● Mga bagay na proud tayo bilang Pinoy…(Sabihin din ang mga nabanggit   

amula sa laro) 

○ family oriented 

○ matulungin sa kapwa (bayanihan, damayan) 

○ mahilig magdiwang maski hirap ang buhay  (salo-salo) 

○ innovative and creative, maparaan, madiskarte 

○ resilient 

○ tumataya sa buhay para sa pangarap at pamilya  

bawat kultura ay may positibo at negatibong aspeto, hindi lang sa mga Pilipino. Marahil dapat 

nating pagtibayin ang mga bumubuo sa atin bilang mga Pilipino, at papanibaguhin ang mga 



 

 

sumisira sa atin bilang mga Piipino. Ngunit sa araw na ito, isang NAPAKAHALAGANG 

aspeto ng pagiging Pilipino ang pag-uusapan natin. Hayaan nating umpisahan ito ng 

pagninilay natin sa Salita ng Diyos.  

 

 

SALITA NG DIYOS 

 

 

 5 Dinala siya ni Yahweh sa labas at sinabi sa kanya, “Tumingin ka sa langit at masdan 

mo ang mga bituin! Mabibilang mo ba iyan? Ganyan karami ang magiging lahi mo.”  

6 Si Abram ay sumampalataya kay Yahweh, at dahil dito, siya'y itinuring ni Yahweh bilang 

isang taong matuwid. 

7 Sinabi pa ni Yahweh kay Abram, “Ako ang kumuha sa iyo sa bayan ng Ur ng Caldea upang 

ibigay sa iyo ang lupaing ito.” 

8 Itinanong naman ni Abram, “ Panginoong Yahweh, paano ko malalamang ito'y magiging 

akin?” 

9 Sinabi sa kanya, “Dalhan mo ako ng isang baka, isang babaing kambing, at isang tupa, bawat 

isa'y tatlong taon ang gulang. Magdala ka rin ng isang kalapati at isang batu-bato.” 10 Dinala nga 

ni Abram ang lahat ng iyon at biniyak ang bawat isa maliban sa mga ibon. Inihanay niyang 

magkakapatong ang pinaghating hayop. 11 Bumabâ ang mga buwitre upang kainin ang mga ito, 

ngunit itinaboy sila ni Abram. 

12 Nang lumulubog na ang araw, nakatulog nang mahimbing si Abram, at nilukuban siya ng 

isang nakakapangilabot na kadiliman. 

17 Pagkalubog ng araw at laganap na ang dilim, biglang may lumitaw na palayok na umuusok, at 

maningas na sulo na dumaan sa pagitan ng mga pinatay na hayop. 18 At nang araw na iyon, 

gumawa si Yahweh ng kasunduan nila ni Abram at ganito ang sinabi niya: “Ibibigay sa lahi mo 

ang lupaing ito, mula sa hanggahan ng Egipto hanggang sa Ilog Eufrates. 

 

Ang Salita Ng Diyos. 

 

Sandaling katahimikan… 

 

Pagpapalalim:  

 

Ang Tipan ng Diyos sa Tao:  

The Lord made a covenant with Abram and said, “To your descendants I give this land, from 

the Wadi[a] of Egypt to the great river, the Euphrates”. Nakipagtipan ang Diyos kay Abraham. 

Pinagkaloob ng Diyos kay Abraham at sa kanyang tanang lahi ang basbas at grasya na 

ikabubuhay ng buong angkan. Pinamalas at pinangako niya ito dahil sa kanyang katapatan sa 

tao. Nais niya ang magandang buhay sa lahat ng angkan at inapo ni Abraham simula noon 

hanggang sa kasalukuyan. 

Ang tipan ng Diyos sa tao ay hindi kailanman naputol - mula kay Abraham, hanggang kay 

Moses, sa lahat ng mga dumating na propeta, at ang sukdulan ng kanyang pakikipagtipan sa 

pamamagitan ni Jesus. Ipinakita ng Diyos na walang anumang kalagayan o kasalanan ang 

maaaring pumutol ng kanyang tipan at pangako sa tao. Wagas ang kanyang pag-ibig. Ang ating 

pagiging Kristiyano ay isa ring pakikipagtipan. Dahil sa pagtatalaga ng Diyos ng kanyang puso 



 

 

sa atin, tayo rin ay may lakas loob na sumunod sa kanya. Sa tulong ng kanyang Espiritu, tayo 

ay nagiging tapat sa kanyang pag ibig, misyon, paninindigan.  

Tayo bilang mga tao ay binubuhay din ng iba’t ibang pakikipagtipan. Una ang ating mga 

magulang ay nagtaguyod ng isang tipan ng pag-ibig kaya tayo ay ipinanganak at lumago bilang 

tao. Sa ating mga iba’t ibang ugnayan - kaibigan, eskuwela, trabaho, mga minamahal sa buhay 

- tayo rin ay nakikipagtipan. Kaya tayo nananatiling tapat sa ating mga ugnayan at commitments 

sa buhay.  

 

Bilang mga Pilipino, mayroon din tayong natatanging tipan at pagtatalaga. Ito ay ang ating 

Konstitusyon o Saligang Batas. Ang ating gobyerno at ang buong bayang Pilipino ay 

nakikipagtipan na manindigan para sa ating Saligang Batas. Ang di pagsunod dito ay 

paglapastangan at pagtalikod sa bawat Pilipino at bayan.  Sa Panimula o Preamble ng ating 

Saligang Batas nakasaad ang pangkalahatang pangarap at tunguhin ng ating bayan.   

 

Preamble/Constitution  

Kami, ang nakapangyayaring sambayanang Pilipino, na humihingi ng tulong sa 

Makapangyarihang Diyos, upang bumuo ng isang makatarungan at makataong lipunan at 

magtatag ng isang Pamahalaan na kakatawan sa aming mga mithiin at mga lunggati, 

magtataguyod ng kabutihan sa bawat isa, mangangalaga at magpapaunlad ng aming 

kamanahan, at titiyak para sa aming sarili at angkan ang susunod ng mga biyaya ng kalayaan at 

demokrasya sa ilalim ng pananaig ng batas at ng pamamahalang puspos ng katotohanan, 

katarungan, kalayaan, pag-ibig, pagkakapantay-pantay at kapayapaan, ay naglalagda at 

naghahayag ng Konstitusyong ito. 

 

 
 



 

 

 
 

 
 



 

 

 
 

Ito ang Preamble ng 1987 Philippine Constitution, sinasabi nito ang layunin at hangarin ng halaga 

ng constitution. Naiiba ito dahil sinulat ito na parang panalangin, ganito ang simula niya. 

“We, the sovereign Filipino people, imploring the aid of Almighty God,” pinagtitibay ng 

constitution na ang highest authority sa Pilipinas ay ang sambayanang Pilipino na siyang 

makapangyarihan sa buong bansa. Ang nagkakaisang sovereign Pilipino people ay binubuo ng 

mga Filipino Citizens, kasama ang mga nasa abroad, at lalo na ang mga kabataan.  

Kinikilala din ng constitution na ang Diyos ang pinakamataas na kapangyarihan at sinasabi sa 

preamble na kailangan ng mga Pilipino ang tulong ng Diyos. Kinikilala nito ang role ng prayer at 

faith sa lipunan, ibig sabihin para sa ating mga Pilipino ang Diyos ay Personal at banal na may 

likha na siyang source sa lahat ng tulong at siya ring nag reresponse sa sinumang tumatawag sa 

kanya. Sa pamamagitan ng constitution ina adopt ng sovereign Filipino People ang isang 

makaDiyos na layunin para sa bayan to build a just and humane society. Sa isang makatarungang 

lipunan, ang bawat tao, pamilya at komunidad ay namumuhay ng Malaya. binibigay sa bawat isa 

kung ano ang dapat ayon sa batas, hindi pwedeng tapakan ang Karapatan ng bawat isa. Ang 

kayamanan ng lipunan ay para sa lahat, ang isang makataong lipunan ay maawain at Mabuti sa 

isat isa. Ito dapat ang way of life natin bilang isang bayan ng mga Pilipino, kung gagawin nating 

bumuo ng makatarungan at makataong lipunan, sinusunod natin ang turo ng bible tungkol sa 

Shalom, buhay na maayos, mapayapa, nagkakasundo, pinagpala, may hustisya, at tama ang 

ginagawa. Ito ang buhay ng gusto ng Diyos. Na sa ating sovereign Pilipino People ang kakayahan 

na tuparin ang mga hangarin na ito. At binigay ng constitution sa atin ang legal na paraan para 

gawin ito, kaya nga habang nagtutulong-tulong tayong Pilipino, samasama din tayong humingi ng 

tulong sa Diyos, siya ang kikilos kasama natin para maabot ang pinakamataas nating layunin ayon 

sa ating gawa at ayon sa kanyang kalooban. 



 

 

 
 

4. PAGKILOS Transfiguration drawing (Ipakita sa mga tao) 
 

 
 

Transfiguration- Ang ebanghelyo sa ikalawang linggo ng kwaresma ay tungkol sa pagbabagong 

anyo ni Hesus. Ang kanyang pagbabagong anyo ay tanda ng kanyang pagtatalaga sa kanyang 

misyon - ang misyong maitaguyod at mapagtibay ang Kaharian ng Diyos - ang paghahari ng 

katarungan, kabutihan at pagibig ng Diyos. Sa Ebanghelyo ito nasa kanyang tabi si Moses at Elias. 

Si Moses ang pinuno nang palayain ng Diyos ang bayang Israel mula sa pagka alipin. Si Elias ay 

isang propetang matapang na tumaya sa kabutihang loob ng Diyos lalo sa na sa panahon ng 

tagtuyot. Pinapaalala ng dalawang dakilang lingkod na ito ng Diyos ang pakikipagtipan ng Diyos 



 

 

sa kanyang bayan. Hindi tayo pababayaan ng Diyos. Dadalhin niya tayo sa lupang ipinangako niya 

sa atin.  

Pilipinas ang lupang ipinangako sa atin ng Diyos. Naririto ang kanyang katapatan sa lahat ng ating 

lahi at salinlahi. Ipanalangin natin na tayo ay makapagpanibago rin ngayong panahon ng Kuaresma 

na siya ring panahon ng paghahanda para sa eleksyon. Nawa maipamalas natin ang ating pagiging 

tunay na tagasunod ni Kristo at tapat sa tipan natin sa Diyos sa pamamagitan ng ating pagboto 

nang tama, inaangat sa ating puso ang pangarap ng Diyos na kaginahawaan para sa kanyang 

bayang Pilipinas.  

Kaya atin pong itanong sa ating sarili bilang mamayang Pilipino at mga anak ng Diyos… 

 

“Anong pagbabagong anyo ang gusto nyong maranasan para maisabuhay natin ang TIPAN 

na ito sa darating na halalan?” 

  

Sharing (triad) 

 

5. PANGWAKAS NA PANALANGIN  
 

1. Basahin ang Preamble as bilang panalangin  

 

Kami, ang nakapangyayaring sambayanang Pilipino, na humihingi ng tulong sa 

Makapangyarihang Diyos, upang bumuo ng isang makatarungan at makataong lipunan at 

magtatag ng isang Pamahalaan na kakatawan sa aming mga mithiin at mga lunggati, 

magtataguyod ng kabutihan sa bawat isa, mangangalaga at magpapaunlad ng aming 

kamanahan, at titiyak para sa aming sarili at angkan ang susunod ng mga biyaya ng kalayaan 

at demokrasya sa ilalim ng pananaig ng batas at ng pamamahalang puspos ng katotohanan, 

katarungan, kalayaan, pag-ibig, pagkakapantay-pantay at kapayapaan, ay naglalagda at 

naghahayag ng Konstitusyong ito. 

2. Closing Song: Isang Pananampalataya with hand gesture.   

Koro: Isang Pananampalataya 

Isang pananampalataya,isang pagbibinyag 

 

I. Isang Panginoon, angkinin nating lahat 

Habilin ni Hesus noong Siya'y lumisan 

Kayo ay magkatipon sa pagmamahalan 

 

II. Ama pakinggan mo ang aming panalangin 

Dalisay na pagibig sa ami'y lumapit. 

 

Inaanyayahan ko po ang lahat na itaas ang kanang kamay tuwing aawitin ang koro bilang 

tanda ng ating panunumpa na gagawin ang lahat upang manatiling tapat sa tipan natin sa 

Diyos at bayan.  Sa pamamagitan ng ating katapatan, nagbibigay patotoo tayo sa 

pagmamahal natin sa Diyos at bayan.  

 

 


