
 

 

5th Sunday of Lent 
April 3, 2022 

 

 

Pagla-LAAN 
 

 

Layunin: 

●  Upang maunawaan ng bawa’t isa na bahagi ng pagiging Kristiyano ang partisipasyon sa politikal na 

gawain bilang mamamayan. 

●  Upang magkaisa sa puso at diwa ang bawa’t isa sa paglalaan ng sarili sa politikal na gawain. 

●  Upang ang bawa’t isa ay makaLAAN ng kanyang oras at kakayahan upang siguruhin ang maayos at 

mapayapang eleksyon. 

Dapat Ihanda 

●  Bibliya 

●  Mga awit 

●  Personal na Tseklist: Maka-Ka ba?   

 

I. PAGBATI AT PAGTANGGAP 

II. PANIMULA 

Magandang hapon at isang mapagpalang araw po sa ating lahat... ika- limang linggo na po ng ating     

pagdiriwang sa Kuwaresma at sa nakaraang mga linggo ay naghanda po tayo sa pamamagitan ng malalim 

na pag-uusap, pagsusuri, at pagninilay sa ating partisipasyon bilang mamamayan sa nalalapit na 

eleksyon. 

Noong nakaraang mga linggo naunawaan po natin ang tunay na kalagayan ng ating bayan na kung saan 

ang bawa’t isa ay may responsibilidad. Napagnilaya din nating ang preambulo na nagpapahayag ng ating 

mga mithiin at ang mga struktura ng ating pamahalaan na naglalayong isakatuparan ang mga ito. Nakita 

natin ang kahalagahan ng papel ng isang pangulo, ang kapangyarihang ipinagkakaloob ng taong bayan sa 

kanya.  Binigyan din tayo ng mga batayan upang matulungang tayong suriin kung sino ang karapatdapat 

na ihalal. Higit sa lahat, bilang isang pamayanang may isang puso at isang diwa, pinagsikapan nating 

pagpasiyahan ng sama-sama ang kandidatong ating iboboto at susuportahan.  

Sa pagtatapos ng ating pagninilay at bilang paghahanda sa nalalapit na Mahal na Araw, nais nating bigyan 

ng pansin ang salitang LAAN. Nais nating tanungin ang ating sarili, sa lahat ng ito, ano ba ang handa kong 

ILAAN para sa aking bayan? 

 

 

 



 

 

III. TINGNAN ANG BUHAY: Personal na Tseklist - Maka-ka ba? 

Noong isang linggo, sinuri natin ang mga kandidato sa apat na batayan - MAKA-DIYOS,   MAKA-

KALIKASAN, MAKA-TAO, at MAKABANSA. Tayo kaya? Ganito rin ba ang ating batayan sa tamang 

pamumuhay? Paano ko ba ito isinasabuhay?  

Sa ilang sandali ng katahimikan nais nating magkaroon ng personal na pagsusuri ng ating buhay. 

Ipamigay ang personal checklist sa bawa’t isa. Kung hindi ito posible, maaaring basahin ng facilitator sa 

isang mapanalanging paraan ang bawa’t linya sa checklist. Maglaan ng ilang sandali ng katahimikan sa 

pagitan ng mga batayan. Makakatulong kung may instrumental music habang ginagawa ito.  

Sa anong batayan ako nagkukulang? Sa anong sitwasyon ko naipapakita ito? Paano ko naapektuhan ang 

aking kapwa sa kahinaan kong ito? 

IV. SALITA NG BUHAY  

Ang bawa’t isa sa atin ay may kahinaan at kakulangan. Ngunit may Diyos tayong hindi mapanghusga, 

nagpapatawad, at nagkakaloob ng bagong simula para sa lahat. Pakinggan natin ang pagbasa mula sa                

Ebangelyo ni Juan (8:1-11) 

Si Jesus naman ay pumunta sa bundok ng mga Olibo. 2 Kinabukasan, maaga pa ay bumalik na si 

Jesus sa templo. Maraming tao ang lumapit sa kanya, kaya umupo siya at nangaral sa kanila. 3 

Dumating ang mga tagapagturo ng Kautusan at mga Pariseo na may dalang babae na nahuli sa 

pangangalunya. Pinatayo nila ang babae sa harap ng mga tao, 4 at sinabi nila kay Jesus, “Guro, ang 

babaeng itoʼy nahuli sa pangangalunya. 5 Ayon sa Kautusan ni Moises, ang mga babaeng tulad 

niyaʼy dapat batuhin hanggang sa mamatay. Anong masasabi mo?” 6 Itinanong nila ito upang 

hanapan ng maipaparatang laban sa kanya. Pero yumuko lang si Jesus at sumulat sa lupa sa 

pamamagitan ng kanyang daliri. 7 Pero paulit-ulit silang nagtanong, kaya tumayo[a] si Jesus at 

sinabi sa kanila, “Kung sino sa inyo ang walang kasalanan ay siya ang maunang bumato sa kanya.” 
8 At muli siyang yumuko at nagsulat sa lupa. 

9 Nang marinig nila iyon, isa-isa silang umalis mula sa pinakamatanda, hanggang si Jesus na lang 

at ang babae ang naiwan. 10 Tumayo si Jesus at sinabi sa babae, “Babae, nasaan na sila? May 

humatol ba sa iyo?” 11 Sumagot ang babae, “Wala po.” Sinabi ni Jesus sa kanya, “Hindi rin kita 

hahatulan. Maaari ka nang umalis, pero huwag ka na muling magkasala.”] 

Pagninilay:  

Sa buong panahon ng paghahanda sa eleksyon nakita natin ang tagpong ito. Maraming panghuhusgang       

nagaganap - kandidato man o sumusuporta sa kanila. Malalim ang galit ng ilan sa atin tulad ng mga taong 

nagdala kay Hesus ng babaeng nakikiapid. Gusto rin nating tanungin si Hesus, “anong masasabi mo sa 

kanila?” Ang sagot ni Hesus ay nagpakita ng kanyang batayan; katahimikan habang sumusulat sa lupa 

gamit ang kanyang daliri. Ang sagot niya ay isang hamon “kung sino sa inyo ang walang kasalanan ay siya 

ang maunang bumato sa kanya.” Hinahamon rin niya tayong lahat. Tinatanong “sino ba ang walang 

kasalanan sa atin?” 

Humingi tayo ng tawad sa ating mga kahinaan at kakulangan. Anyayahan ang ilan na itaas ang kanilang   

panalanging penitensyal. Sa bawa’t panalangin tumugon sa isang awit ng PANGINOON MAAWA KA / 

KRISTO MAAWA KA.  

 

https://www.biblegateway.com/passage/?search=John+8%3A1-11&version=ASND#ftl-ASND-25544a


 

 

V.    PAGSASABUHAY 

Ang bawa’t halalan ay proseso ng pagbubuo ng bayan. Ito ay panahon upang isabuhay ang PA-MAHAL-

LAAN. (PA) isang pakiusap na (MAHAL) mahalin ang ating bayan ng buo nating puso, ng buo nating isip, 

at buo nating kaluluwa. Kasabay ng paghahanda natin sa pagtanggap at pagsunod kay Hesus na 

nagpakasakit at nag-alay ng kanyang sarili sa loob ng mga mahal na araw, ano ba ang ating ila-LAAN natin 

para sa ating bayan. Ano ba ang ilalaan natin upang ang eleksyon ay maging maganda at mapayapa? Ano 

ba ang ila-laan ko upang makapili ako ayon sa Kristiyanong batayan? Ano ba ang ila-laan ko upang 

protektahan ang aking boto at ang boto ng aking kapwa? 

Anyayahan ang ilan na magbigay ng kanilang mungkahi sa grupo. Magdedesisyon ang grupo para sa 

panukalang gawain (maari itong 1-3 hakbangin) 

 

VI.        Pangwakas na Panalangin/ Awit 

Mag-aalay ang facilitator ng pangwakas na panalangin. 

Bilang pagtatapos, ialay natin ang ating mga panukalang gawain sa pag-awit natin ng PILIPINAS KONG        

MAHAL (https://www.youtube.com/watch?v=Lf6twIbvft8) habang ang kanang kamay ay nasa ating 

dibdib.  

 

            

  

https://www.youtube.com/watch?v=Lf6twIbvft8

