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MGA DEKRETO SA BAHIN SANG
PAGSIMBA UKON LITURHIYA

Artikulo 1.
Pangduso nga Dekreto nga nagahatag
sing Direksyon.

Ang pagpanibag-o nga liturhiko, una kag
labaw sa tanan, isa ka pagpanibag-o sang
kabuhi sa pangamuyo. Isa ini ka bagay
nga lubos gid nga naangot sa kinaiya sang
simbahan bilang isa ka “komunidad nga
nagapangamuyo.”
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PAGSIMBA

Ang pagpabalik sang sentido sang
pangamuyo sa liturhiya nagakahulogan
sang “bug-os, aktibo kag hungod sa buot
nga partisipasyon” -  isa ka partisipasyon
nga nagalakip sa bug-os nga simbahan kag
sang bug-os nga kabuhi.

Paagi sini, ang aton kabuhi
“ginapahamtang sa kabuhi kag
pangamuyo ni Kristo” sa bagay nga “ang
bug-os nga kabuhi nahimo nga isa ka akto
sang pagsimba.”

Amo lamang kag “magapamunga ini sa
kabuhi sang tumoluo: bag-o nga kabuhi
sa espiritu,  ang pagpakigbahin sa misyon
sang simbahan, kag pagserbisyo para sa
iya sini paghiusa,” kag sa sini nga paagi
mahimo ini nga mabaskog nga
instrumento sang Espiritu nga amo ang
magapatigayon agod matuman ang
handom nga mangin isa ka komunidad
sang mga disipulo, tungod sang iya pagka-
simbahan sang mga kubos, nga
nagatuytoy sa aton Arkidiosesis sa
pagpanglakaton, “Padulong sa Bug-os nga
Paghiliusa.”

PAATHAG
Ini nga Dekreto ginatawag nga Pangduso nga Dekreto
nga nagahatag sing direksyon, ukon sa ingles,
“orientational thrust.” Ang tagsa ka Area of
Concern nga gindiskusyonan sa sinodo kag may iya
nga grupo sang mga dekreto, may iya man nga
Orientational Thrust. Amo ini ang nagahatag sing
direksyon, ukon ang nagagiya sa mga ginapatuman
sang mga dekreto padulong sa isa ka pat-od nga
padulongan.
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PAGSIMBA

Sa sining Orientational Thrust sang mga Dekreto
bahin sa Pagsimba ukon sa Liturhiya, maathag
nga ginapahayag nga ang Liturhiya indi lamang
nahanungod sa mga eksternal nga hilikuton sang
simbahan kag sang tumoluo parte sa pagsimba
kag sa pagpangamuyo. Sa baylo, ang liturhiya
amo man mismo ang pangamuyo sang
simbahan. Sa masunson, madamo kita sang mga
aktibidades kag mga selebrasyon sa diin ara ang
mga ritwal kag mga pangamuyo, pero kulang ang
kahulogan kag sa masunson wala man gani
naangot gid sa pangkabug-osan nga pagginawi
kag pamatasan.

Ang handom sang sinodo amo ang magpatigayon
nga ang Liturhiya naton dapat naangot sa kabuhi
kag pangamuyo sa bagay nga ang resulta sang
aton mga selebrasyon amo ang pagtubo sa
pagkasantos nga ginapakita dira sa paghiliusa
bilang komunidad, ilabi na gid ang pag-serbisyo
kag pagkabalaka para sa mga kubos kag mga
nagakinahanglan.

Gani, nagalakip ini sa indidbidwal nga tumoluo
nga dapat mag-angkon sang nagakaigo nga
espiritu kag disposisyon sang tagipusoon kag
panghunahona sa iya paghiwat kag pagbaton
sang mga sakramento, ukon pagpasakop sa
eukaristiya kag paghiwat sang mga debosyon.

Nagakahulogan man ini nga ang mga kaparian
mangin manunudlo kag pangulo sa
pangamuyo, paagi sa i la pagka-id-id sa
pagdihon sang ila mga sakop sa husto nga
espiritu sang liturhiya, kag paagi sa
pagselebrar sa mga sakramento sa bagay nga
ang mga nagapakigbahin sa selebrasyon
makahangop sang matuod nga kahulogan
sang ila ginahikot.
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Nagalakip man ini sa lainlain nga mga grupo sa
diosesis kag sa parokya, halimbawa mga
panimalay, mga eskwelahan, mga lainlain nga
mga organisasyones kag mga hublag nga ini sila
dapat mangin eskwelahan sang pangamuyo sa
diin nagatubo ang pagtuo kag ma-
eksperyensyahan ang presensya sang Dios.

Labaw sa tanan, nagakahulogan ini nga ang bug-
os nga komunidad magtan-aw sa iya kabuhi sa
liturhiya kag pangamuyo sa talaksan sang ila
pagpakigbahin sa tunay nga aksyon sosyal kag
serbisyo sa ila pareho nga tumoluo.

Ini tanan wala sing iban nga padulongan kundi
ang magporma sang isa ka komunidad nga
nagapangamuyo, kag ang maathag nga larawan
sini amo ang Basic Ecclesial Community, isa ka
komunidad nga nagatinguha nga ang iya matag-
adlaw kag ordinaryo nga kabuhi kag ang iya
kabuhi bilang isa ka kristiano nga tumoluo, isa
lang kag indi duha ka kabuhi nga wala sing
kaangtanan sa isa kag isa.

Artikulo 2.
Agod matigayon nga masentro sa isa
lamang kag mapahiusa ang tanan, ang
sadto anay nga “Komisyon sa Liturhiya
kag Palanublion Kultural (Commission on
Liturgy and Cultural Heritage), sugod
karon pagatawgon na nga Arkidiosesano
nga Komisyon sa Liturhiya (Archdiocesan
Commission on Liturgy [ACOL]).

PAATHAG
Dapat mahibaloan nga antes ginhiwat ang Sinodo,
ang aton Arkidiosesis may ara na nga Komisyon

PAGSIMBA
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sa Liturhiya kag Palanublion Kultural. Ini nga
komisyon indi lamang gintugyanan sa pagtuon
kag sa pagpadalagan sang kabuhi liturhiko sa aton
arkidiosesis, kundi sang iban pa gid nga mga
bagay nga may kaangtanan sa kabuhi-
pangsimba, pareho sang mga dumaan nga mga
simbahan kag mga antigo nga mga imahen kag
mga gamit pangsimba nga ari na nga daan halin
pa sang una.

Agod nga matingob na lang ini tanan sa idalom
sang isa lamang ka komisyon, ginpakamaayo nga
kambiohan ang ngalan sadto nga komisyon kag
ang bag-o nga ngalan sang sini nga komisyon amo
ang Arkidiosesano nga Komisyon sa Liturhiya
ukon ACOL.

Artikulo 3.
Ang arkidiosesis magapadala sang
kwalipikado nga mga pari kag laiko sa
pagtuon sang liturhiya agod magbulig sa
komisyon bilang mga eksperto sa syensya
sang liturhiya kag bulohaton pastoral.

PAATHAG
Ang liturhiya isa ka syensya nga naangot sa
maragtas sang simbahan kag sa teolohiya nga
amo ang syensya nahanungod sa Dios. Lakip man
diri ang mga rito ukon mga simbolismo nga
ginagamit sa aton mga hilikuton pangsimba.
Ginakulang ang aton arkidiosesis sang mga
eksperto sa sini nga patag kag ang mga
nagatrabaho subong sa Komisyon kulang gid ka
tama. Sa bagay nga, agod mapasiguro nga may
ara kita pirme nga mga eksperto, kinahanglan
padayon nga may mga kaparian nga magatuon
nahanungod sa liturhiya. Isa ka importante nga

PAGSIMBA
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bagay nga ginasambit sang dekreto amo ang
paglakip sa mga laiko kag ang posibilidad nga sila
man makatuon sang Liturhiya kag makaserbisyo
sa simbahan sa patag sang liturhiya.

Artikulo 4.
Tungod kay nagapadayon ang trabaho sa
paglubad sa pulong nga  Hiligaynon sang
mga teksto liturhiko kag mga materyal nga
pangdebosyon, paga-ibutang sa sini nga
trabaho ang mga pari kag mga laiko nga
batid sa latin ukon iban nga linggwahe kag
Hiligaynon

PAATHAG
Isa sang mga pagkambio nga dala sang Ikaduha
nga Konsilyo Batikano amo ang pagtugot nga ang
mga sakramento kag iban pa nga mga bulohaton
liturhiko sarang na mahiwat sa linggwahe nga
mahangpan sang mga sumilimba. Gani, ang aton
mga pangamuyo sa Misa kag iban pa gid nga mga
sakramento ginlubad sa pulong nga Hiligaynon
halin sa orihinal nga latin. Madamo pa gid nga
mga teksto liturhiko ang kinahanglan nga
malubad sa Hiligaynon kag kinahanglanon ang
mga eksperto sa sini nga bagay. Kag amo ini ang
ginapaabot sang sini nga dekreto.

Artikulo 5.
Ang mga parokya magatukod sang ila
kaugalingon nga Komisyon sa Liturhiya
nga pagatapuan sang mga tawo nga handa
magtuon sa syensya sang liturhiya. Tubtob
sa sarang mahimo, ang mga nagatrabaho
sa sini nga Komisyon indi na paghatagan
sang iban nga bulohaton nga sarang

PAGSIMBA
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maka-upang sang ila pagtuman sang ila
katungdanan sa parokya.

PAATHAG
Ini nga dekreto nagamando nga ang kada
parokya dapat may iya nga Komisyon sa
Liturhiya. Ayhan may mga parokya nga sa
subong may Komisyon sang Liturhiya bilang
bahin sang Parish Pastoral Council ukon sang
Parish Apostolic Council. Ang ginapanugyan sang
dekreto amo nga ini nga Komisyon dapat nga
nagatrabaho na gid man kag kon sarang mahimo
ang mga nagatrabaho diri indi na paghatagan
sang iban pa nga bulohaton, kon sayuron, ila
idedikar ang ila tiempo kag ikasarang para sa
sining importante nga bagay sa kabuhi sang
parokya.

Artikulo 6.
Ang ACOL magahatag sa mga kaparian
sang regular nga pagpanudlo nahanungod
sa liturhiya kag magpabalhag sang mga
balasahon nahanungod sa liturhiya. Ini
nga mga balasahon dapat itanyag man sa
mga laiko ilabi na gid sa ila nga
gintugyanan sini nga bulohaton sa
parokya.

PAATHAG

Madamo sing mga butang nahanungod sa
liturhiya nga tubtob karon wala pa gid mahibalo-
i sing tul-id, bisan pa sang mga kaparian. Subong
man, may mga bag-o nga mga bagay nga
naangot sa mga selebrasyon liturhika nga
nagatuhaw samtang nagalakat ang panahon.

PAGSIMBA
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Kinahanglan ang padayon nga pagtuon kag ang
pagpahibalo sini sa mga kaparian kag pati man
sa mga laiko agod nga ang mga ginahikot sa
pagsimba mangin may kahulogan kag mangin
mapuslanon sa kabuhi sang mga tumoluo.

Gani kinahanglan nga may ara gid nga mga
pagtuon sa bahin sang mga kaparian kag mga
laiko nahanungod sini nga mga bagay. Ang
pagpa-imprenta sang mga balasahon ukon mga
libro sa liturhiya makabulig gid para sa sini nga
katuyoan. Kag amo ini ang ginapanugyan sini nga
dekreto. Ang Komisyon sa Liturhiya sang
Arkidiosesis amo ang dapat magpatigayon sini.

Artikulo 7.
Ang Arkidiosesano nga Komisyon sa
Liturhiya (ACOL) magatrabaho upod sa
iban pa nga mga Komisyon sa pagtugyan
sing nagakaigo nga gahom sa mga
tumoluo nga laiko dira sa Magamay nga
mga Komunidad Pangsimbahan (BEC)
paagi sa paghatag sa ila sang pormasyon
sa patag sang liturhiya kag iban pa nga
sahi sang komun nga pangamuyo kag
pagsimba.

PAATHAG

Sa linggwahe sang Simbahan sa karon nga
paniempo, ang moda amo ang ginatawag nga “lay
empowerment” ukon ang pagtugyan sa mga
tumoluo nga laiko sang mga bulohaton kag mga
katungdanan kag kinamatarong nga ila gid bilang
binunyagan. Ang mga laiko pareho man nga
katapo sang Lawas ni Kristo, ang Simbahan, sa
amo man nga paagi nga ang kaparian kag

PAGSIMBA
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naordenahan nga mga ministro mga katapo man
sang amo nga Lawas. Ang mga kaparian may ila
nga kinamatarong kag katungdanan bilang mga
pari kag ang mga laiko may ila man nga
kinamatarong kag katungdanan. Gani, ang
tagsatagsa suno sa iya estado dapat maghibalo
kon ano ini nga mga kinamatarong kag
katungdanan kag dapat mangin handa sa
paggamit kag sa pagtuman sini.

Ang ginapanugyan sini nga dekreto amo nga sa
Liturhiya, ilabi na gid sa mga pangamuyo kag
mga bulohaton pangsimba, ang mga laiko may
ila nga bahin kag bulohaton nga ila dapat himuon.
Ini nga mga bulohaton ginatigana kag dapat
himuon sang mga laiko.

Ang dekreto nagapanugyan man nga amo man
ini ang pagahimuon sang iban nga mga
Komisyon. Sa sini nga paagi, ang mga tumoluo
nga laiko ginapahamtang sa ila nagakaigo nga
lugar sa kabuhi sang Simbahan.

Artikulo 8.
Ang pagtudlo nahanungod sa mga ritwal
kag simbolo sang liturhiya dapat hatagan
sang iya nagakaigo nga lugar kag
importansya sa nagapadayon nga programa
nga ginahatag sang parokya bilang
bulohaton sang duha ka ministeryo sa
parokya: ang ministeryo sang Edukasyon
kag ang ministeryo sang Pagsimba.

PAATHAG

Sa mga parokya, may lainlain nga mga
ministeryo sang pagpangalagad nga amo ang

PAGSIMBA
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ginatugyanan sang mga bulohaton parte sa ila
natungdan nga mga patag sang ministeryo.
Halimbawa, ang ministeryo sang Edukasyon amo
ang ginatugyanan sa pagtudlo sa mga tumoluo
sang mga butang nahanungod sa pagtuo, pareho
sang katekesis, preparasyon para sa pagbaton
sang mga sakramento kag iban pa; ang
ministeryo sang Pagsimba ukon Liturhiya amo
ang ginatugyanan sang mga butang nahanungod
sa bulohaton pangsimba.

Ini nga dekreto nagapanugyan nga ining duha
ka ministeryo sa parokya amo ang dapat
maglakip sa ila programa sang nagakaigo nga
edukasyon kag importansya sa liturhiya Sa sini
nga paagi, ang ihibalo nahanungod sa liturhiya,
sa iya mga ritwal kag mga simbolo, mapatigayon
nga maangkon sang mga tumoluo sa bagay nga
mangin bahin na ini sang ila buhi kag aktibo nga
partisipasyon sa mga bulohaton sa parokya.

Artikulo 9.
Ang mga laiko nga ministro sang liturhiya
dapat mag-agi sa isa ka maid-id nga
proseso sang pagpili sa ila suno sa
ginapatuman sang Komisyon sa Liturhiya.
Dapat sila magbaton sang nagakadapat
nga paghanas kag hatagan sang padayon
nga pormasyon nga magapadalom sang
ila pagtuo kag magapabakod pa gid sang
ila pamat-od sa pagpangalagad.

PAATHAG

Sa kabuhi liturhiko sang parokya, ang mga
tumoluo nga laiko may ila nga bahin nga ila dapat

PAGSIMBA
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buhaton, mga bulohaton pareho sa Lector ukon
Manugbasa, Kantor ukon Manugkanta, mga
ministro extraordinaryo sang Pagpakalawat, kag
iban pa. Antes sila matugyanan sini, dapat usisaon
sing maayo kon bala may ikasarang sila kag husto
nga disposisyon kag pagkatarong sang kabuhi nga
nagakabagay para sa sini nga mga ministeryo.
May mga talaksan sang panimuot, ihibalo kag
ikasarang nga ginahatag ang Komisyon sa
Liturhiya nga ginagamit sa pagpili. Kag
pagkatapos, ang mga napilian dapat hatagan sang
nagakaigo nga paghanas kag pormasyon indi
lamang sa pag-aman sa ila para sa sini nga
ministeryo, kundi nga dapat pa gid ini nga
pormasyon magpadayon samtang
nagapangalagad na sila.

Artikulo 10.
Agod nga ang mga ritwal maglutaw pa gid
sing maathag subong mga “timaan nga
nagatudlo”, ang paghikot sang isa ka
partikular nga ritwal dapat magsibo sing
husto sa iya sini katekesis, kag ang mga
pasulondan nahanungod sa pagbaton sini
dapat mangin pareho nga ipatuman sa
mga parokya sa bilog nga Arkidiosesis.

PAATHAG

Sa mga bulohaton liturhiko, ilabi na gid sa mga
sakramento, ang paghiwat sini ginaupdan sang
lainlain nga mga ritwal. Sa masami, sa sini nga
mga ritwal, ginagamit ang mga butang ukon mga
bagay nga mangin timaan sang ginapatigayon
sang sina nga sakramento. Halimbawa, ang tubig
nga ginagamit sa bunyag nagapatimaan sang

PAGSIMBA
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pagtinlo ukon paghugas; ang lana sa
kompirmasyon nagapatimaan sang pagpabakod
ukon pagpabaskog; ang tinapay sa Eukaristiya,
nagapatimaan sang pagkaon; ang absolusyon sa
Kompesyon nagapatimaan sang pagpatawad; ang
paghangdu-anay sang kalasalon sa ila pagsiling,
“Ginabaton ko….” nagapatimaan sang ila pagtugyan
kag pagbaton sa isa kag isa; ang pagtungtong sang
kamot sa ulo sang ginaordenahan nagapatimaan
sang pagpaalinton sang gahom; ang lana sang
masakit sa Sakramento sang Paghaplas sang
Masakiton nagapatimaan sang pag-ayo.

Ini nga dekreto nagapanugyan nga dapat tama
kaathag ang paghiwat sini nga mga bulohaton sa
bagay nga sa paggamit sang mga timaan,
nagahatag na sing katekesis ukon pagtudlo sa
mga tumoluo nga nagabaton sang sakramento
ukon nagatambong sa selebrasyon. Dapat nga
alalangay kag pareho ang paghiwat sang mga
sakramento sa tanan nga mga parokya kag ang
pagsulondan nahanungod sini halin sa Komisyon
sa Liturhiya dapat mahibaloan sang tanan.

Artikulo 11.
Sa idalom sang pagdumala sang Komisyon
sa Liturhiya, dapat ibalay kag ipahibalo ang
mga pagsulondan nga nagasibo sa aton
kultura sa bagay nga sa pagselebrar sang
mga sakramento kag sa mga pagsulondan
nahanungod sini, maathag nga magatuhaw
ang Handom sang Arkidiosesis nga mangin
isa ka Simbahan sang mga Kubos.

PAATHAG
Sa masunson, sa paghiwat sang mga sakramento
indi alalangay kag wala nagapalareho ang mga

PAGSIMBA
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selebrasyon kag nagadepende sa estado kag
kahimtangan sang mga nagabaton sini. Ang mga
ara sa mataas nga estado tungod kay may gahom,
ukon ngalan ukon kwarta ginahatagan sing
pinasahi nga pagtrato, indi lamang sa adlaw ukon
sa lugar sang selebrasyon, kundi pati man sa
kalidad sang selebrasyon, samtang ang mga
ordinaryo kag pigado nga mga tumoluo dapat
magkontento kag maghulat kon san-o ang luyag
kag konbenyente sa pari.

Isa ini ka kultura nga indi angay sa Simbahan nga
luyag mangin Simbahan sang mga Kubos. Ini nga
dekreto nagapanugyan nga dapat may husto kag
nagakaigo nga pagsulondan nahanungod sini agod
nga ang alalangay nga dignidad sang tanan nga
tumoluo maathag nga makita sa selebrasyon sang
mga bulohaton liturhiko.

Artikulo 12.
Kon sarang ini mahimo, hiwaton sing
regular sa mga parokya ang mga misa
para sa mga pamatan-on kag mga
kabataan upod sa ila mga ginikanan.
Hingyuon ang bulig sang mga eskwelahan
kag mga institusyon, kag tugotan ang mga
kabataan kag mga pamatan-on sa
pagpadalagan sini nga mga hilikuton.

PAATHAG

Sa masunson, ang mga selebrasyon liturhiko indi
ma-apresyar sing husto ilabi na gid sang mga
kabataan kag mga pamatan-on, tungod kay indi
nila makita sing maathag ang koneksyon sini sa
ila kabuhi. Pero ang liturhiya nagahatag man sing
lugar kag kahigayonan, kag nagatugot kag

PAGSIMBA



18

IKATLO NGA SYNODO DIOCESANO SANG JARO
MGA DECRETO

nagapanugyan gid gani, sa pagselebrar sini sa
paagi nga mahangpan kag may kahulogan sa
sining sektor sang mga tumoluo.

Agod matigayon ini, dapat hatagan sing nagakaigo
nga tiempo kag oportunidad ang mga pamatan-
on kag kabataan sa parokya sa pagselebrar sang
Misa sa paagi nga para gid sa ila.

Artikulo 13.
Agod maamligan ang kinamatarong sang
tumoluo nga laiko nga makasimba sa
adlaw nga Domingo, ang pari, bilang
pastor, dapat magtinguha suno sa iya
masarangan sa pagsabat sa espirituhanon
nga kinahanglan sang mga tawo nga
gintugyan sa iya pagtatap, lakip na kon ini
kinahanglan gid, ang paghiwat sang
Panimbahon sa malayo nga mga barangay
sang iya parokya.

PAATHAG

Ang Domingo amo ang adlaw sang Ginuo. Sa sini
nga adlaw, ang mga tumoluo nagasimba bilang
pagpakabalaan sa sini nga adlaw. Sa sini nga
kabangdanan, dapat kilalahon ang kinamatarong
sang mga tumoluo nga mahatagan sila sing
kahigayonan sa pagsimba sa sini nga adlaw.

May mga barangay sa parokya nga tama gid
kalayo sa simbahan sa bagay nga ang mga
pumoluyo ginabudlayan sa pagtuman sang ila
katungdanan sa pagsimba kon Domingo. Tungod
sini, ginapanugyan nga tubtob sa sarang
mahimo, ang mga pastor dapat magpatigayon
nga, kon indi gid man makamisa, may ara

PAGSIMBA
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gihapon nga selebrasyon liturhika, pareho sang
Panimbahon sa adlaw nga Domingo, sa diin ang
mga tumoluo makapamalandong sang Pulong
sang Dios kag masagod sang Langitnon nga
Pagkaon sang Eukaristiya.

Artikulo 14.
Ang mga homiliya sang kaparian dapat
nasandig sa bibliya kag sa liturhiya kag
may kaangtanan sa ginaselebrar sa sina
nga adlaw. Dapat naangot man ini sa
sitwasyon sang pangabuhi sa parokya.
Ginapanugyan man ang mga homiliya
nga nagatudlo sang katekesis kag nahimo
sa may sistema nga paagi tungod kay amo
lamang ini ang paagi agod nga ang mga
tumoluo makabaton sang pagtudlo sa
pagtuo sa kalabanan sang mga parokya.

PAATHAG

Ang homiliya isa ka importante nga bahin
sang Misa. Paagi sini, ang mga nagasimba
m a k a h a n g o p  s i n g  m a a y o  i n d i  l a m a n g
sang kahulogan sang selebrasyon, kundi
sang mga ginabasa halin sa Bibliya. Gani,
ang dekreto nagapanugyan nga ang mga
pari dapat maghanda sing maayo sang ila
mga homiliya. Ang homiliya isa man ka
labing  epekt ibo  nga paagi  sa  pagtudlo
s i n g  k a t e k e s i s  u k o n  s a n g  m g a  b u t a n g
nahanungod sa  pagtuo.  Kon g inaplano
sing husto kag kon may sistema,  labi  nga
m a h a t a g a n  s i n g  k a h i g a y o n a n  a n g
t u m o l u o  s a  p a g t u o n  n a h a n u n g o d  s a
p a g t u l o n - a n  n i  K r i s t o  k a g  s a n g
Simbahan.
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Artikulo 15.
“Agod mapaseguro nga ang kabuhi kag
paghiusa sang Pangsimbahan nga
Katilingban maamligan kag mapabakod
sing lubos” kag “agod masakdag ang
balatyagon sang pagka-isa ka komunidad
pangsimbahan nga ginasagod kag
ginapahayag sa pinasahi nga paagi dira sa
pagtipon sang bug-os nga parokya”, ang
selebrasyon sang Eukaristiya sa adlaw nga
Domingo dapat hiwaton, tubtob sa
masarangan, sa simbahan sang parokya,
sa mga kapilya sa barangay kag sa iban
man nga tradisyonal nga lugar-simbahan,
sa idalom sang pagdumala sang ila
parokya.

PAATHAG

Ang selebrasyon sang Eukaristiya sa adlaw nga
Domingo indi lamang pagtuman sang sugo sa
pagpakabalaan sa sining adlaw sang Ginuo, kundi
dapat man magpahayag sang pag-isa sang
katilingban sang mga tumoluo sa parokya. Paagi
sa pagtipon sang bug-os nga komunidad sa
Eukaristiya, nagabakod pa gid ang ila panan-aw
sang ila kaugalingon bilang isa ka nagahiusa nga
katilingban.

Tungod sini, ginapanugyan nga ang mga Misa sa
Domingo hiwaton sa simbahan sang parokya
ukon sa kapilya sang mga barangay. Wala
ginapakamaayo ang pagselebrar sang Misa sa
Domingo sa pribado nga lugar kag para lamang
sa isa ka pinasahi nga grupo. Ang Misa sa
Domingo dapat para sa tanan. Kon kinahanglan
gid ang pagselebrar sang Misa sa isa ka pinasahi
nga lugar, ini dapat himuon sa idalom sang
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pagdumala kag pahanugot sang paroko sang
parokya, kag bisan pa sa sini, dapat ibuksan ini
para sa tanan.

Artikulo 16.
Ang mga misa sa matag-adlaw nga
ginaselebrar sa gwa sang nasambit nga
mga tradisyonal nga lugar pangsimba,
ginatugot lamang kon ginatuman ang
maid-id nga mga pagsulondan, nga
nagatamod sa mga masunod: ang
pagkasagrado kag ang pagkatakus sang
lugar para sa selebrasyon, ang kalayuon
halin sa simbahan, kag ang kadamuon
sang nagasimba.

PAATHAG

Bisan ang matag-adlaw nga Misa dapat
hiwaton sa simbahan ukon sa kapilya. Sa
pangkabug-osan,  wala  ginatugot  ang
pagmisa sa sining mga inadlaw sa iban nga
mga lugar. Ang Misa isa ka sagrado nga
hilikuton, ginaselebrar man ini sa adlaw nga
Domingo ukon sa iban nga mga inadlaw.
Gani, hiwaton lamang ini sa nagakaigo nga
lugar-simbahan kag tungod sa husto nga
rason.

Kon kaisa, may nagapangayo nga magmisa
sa iban nga lugar bangod sang lainlain nga
mga rason. Ano man ini nga mga rason,
dapat  sundon ang mga kondisyon agod
mahatagan ini sing pahanugot. Pila sini nga
mga kondisyon nagatan-aw sa lugar kon diin
hiwaton ang Misa. May mga lugar nga sa ila
lamang kaugalingon, ukon bangod sang mga
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nagakatabo sa sina nga lugar, indi angay nga
misahan. May mga lugar man nga bangod
malapit sa simbahan, indi dapat misahan. Kag
labaw sa tanan, kon diotay man lang ang
magasimba, indi angay nga maghiwat sang
isa ka misa, kapin pa kon may misa man sa
simbahan.

Artikulo 17.
Ang Komisyon dapat magsabat sang
pagka-kinahanglanon nga kaayuhon
ang kalidad sang mga ambahanon nga
Hiligaynon kag pagpatigayon sa
pagbalay sang musika sagrada sa
Hiligaynon agod nga magdamo pa gid
ang mga kanta nga sarang mapili para
sa lainlain nga mga panahon kag
selebrasyon. Ini tanan dapat ibutang sa
isa lamang ka komun nga libro sang
mga ambahanon.

PAATHAG

Ang kanta isa sang mga mapuslanon nga
paagi sa paghatag sing duag kag kahulogan
sa selebrasyon liturhika. Sa karon, limitado
ka tama ang koleksyon sang mga
ambahanon sa Hiligaynon. Kinahanglan nga
patungdan ini  sang pagtamod sang
Komisyon sa Liturhiya sa bagay nga indi
lamang ginatan-aw ang kalidad sang mga
kalantahon kundi nga magdamo pa gid ang
mga komposisyon sang mga kanta  sa
Hiligaynon nga sarang maggamit sa mga
selebrasyon liturhika nga angay sa panahon
kag sa selebrasyon. Maayo gid kon ini nga
mga ambahanon mapaimprenta  kag
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mabutang sa isa lamang ka libro sang mga
kanta.
Artikulo 18.

Ang Arkidiosesano nga Komisyon sa
Liturhiya (ACOL) dapat magpanguna sa
pagbag-o kag pagkambio sang mga
talamdan sang mga nobena nga ginagamit
subong ilabi na gid ang nahanungod sa
kaundan kag sa paagi sa paggamit sini
agod nga magsantu ini sa karon nga
pagsulondan sang liturhiya.

PAATHAG

Halin pa gid sang una, madamo na nga mga
tumoluo ang nagagamit sang mga nobena kag
iban pa gid nga mga talamdan para sa ila
debosyon. Ini nga mga nobena kag mga
talamdan, ginhimo sa sinadto man nga mga
paagi nga ayhan wala na nagakabagay para sa
sini nga panahon, ilabi na gid kon ang
pagahambalan amo ang ila kaundan kag ang
mga pamaagi sa paghimo sining mga nobena
kag debosyon, May mga pagbag-o nga
ginpakamaayo nahanungod sini, sa bagay nga
ang Komisyon sa Liturhiya amo ang dapat
magpanguna agod nga makambiohan kag
mabag-o ini nga mga nobena kag talamdan sa
bagay nga magsantu ini sa sining bag-o nga mga
pagsulondan sang Liturhiya.

Artikulo 19.
Ang Arkidiosesano nga Komisyon sa
Liturhiya (ACOL) dapat maghimo sing
mga pagsulondan para sa pagtukod kag
sa pagpakilala sang mga “shrines” sa aton
Arkidiosesis.
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PAATHAG

May mga lugar kag mga simbahan nga halin sang
una nangin sentro na sang debosyon para sa isa
ka santo, sa Mahal nga Birhen Maria ukon sa
misteryo sa kabuhi sang aton Ginuong Jesukristo.
Ini nga mga lugar kag mga simbahan
ginadugokan sang madamo nga mga tumoluo
nga ang iban sa ila naghalin pa sa malayo nga
mga lugar. Madamo nga mga espirituhanon nga
mga bugay ang natigayon bangod sa sining
pinasahi nga debosyon nga ginahimo sa sining
pinasahi nga lugar ukon simbahan. Ini nga lugar
ukon simbahan ginatawag nga shrine. Ang
Komisyon sa Liturhiya amo ang dapat maghimo
sing mga patakaran nahanungod sa pagtukod
sining mga shrines kag sa pagpakilala sini sa mga
natungdan nga mga tumoluo. Ang Komisyon
man amo ang maghimo sing mga reglamento kon
paano ini matigayon kag kon ano ang mga
pribilehiyo nga sarang mahatag sa sini nga mga
lugar kag sa mga tumoluo nga nagakadto sa sini
nga mga shrines.

Artikulo 20.
Ang Arkidiosesano nga Komisyon sa
Liturhiya (ACOL) amo lamang ang dapat
maghatag sang nagakaigo nga instruksyon
nahanungod sa mga aksyon nga
ginagamit sa liturhiya kag iban pa gid nga
mga bagay nahanungod sini.

PAATHAG

Ang mga selebrasyon liturhika nagagamit sang
lainlain nga mga timaan kag mga aksyon agod
mapaalinton ang matuod nga kahulogan sang

PAGSIMBA



25

IKATLO NGA SYNODO DIOCESANO SANG JARO
MGA DECRETO

ginahiwat. May mga lainlain nga mga aksyon
ang ministro nga selebrante kag ini nga aksyon
nagapakita sang luyag silingon sang ginahikot sa
sina gid nga tion. Halimbawa, ang pagpangamuyo
sa Dios ginapakita samtang nga ginadupa ang
kamot sa pagpahayag nga ang selebrante kag ang
mga nagatambong nagapatungod sang ila
kaugalingon sa Dios. Sa masunson, lainlain nga
mga aksyon ang ginagamit sang mga pari
samtang sila nagaselebrar. Tungod sini, ang mga
tumoluo nga nagatambong sa selebrasyon
masami nga nagasala kon ano gid ang luyag
silingon sang aksyon sang pari. Agod nga
malikawan ini nga sitwasyon, ang Dekreto
nagapanugyan nga ang Komisyon sa Liturhiya
amo ang dapat magpamat-od kon ano gid nga
sahi sang aksyon ang gamiton agod nga ang mga
tumoluo maathagan sang luyag silingon sang ila
ginahimo.

Artikulo 21.
Suno sa kahulogan sang mga panahon sa
liturhiya, ang Arkidiosesano nga Komisyon
sa Liturhiya (ACOL) dapat maghatag sing
mga pagsulondan kag pagpanudlo agod
nga mabuligan ang mga parokya sa
paghimo sing mga patakaran
nahanungod sa kinaandan nga mga
ginahimo sa sulod sang ginatawag nga
“sirado nga panahon.”

PAATHAG

Ang liturhiya ginabahin-bahin suno sa lainlain
nga mga panahon, pareho sang panahon sang
Adbiento, Pagkatawo, Kwaresma, Pagkabanhaw
kag Ordinaryo nga Panahon. May mga panahon
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sa diin wala ginapakamaayo ang paghiwat sang
selebrasyon liturhika tungod kay wala nagasantu
sa espiritu sang sina nga panahon. Ginatawag ini
nga “sirado nga panahon” tungod kay
ginadumilian ang pagselebrar sang iban nga mga
selebrasyon sa sini nga panahon. Halimbawa, sa
panahon sang Kwaresma, sa diin gina-obserbar
ang espiritu sang penitensya, wala
ginapakamaayo ang paghiwat sang dalagku kag
maduagon nga mga piesta, ukon ang paghiwat
sang mga selebrasyon nga masadya, halimbawa
ang paghiwat sang isa ka bongga nga kasal. Agod
nga maathagan sing maayo ang mga natungdan,
halin sa pari tubtob sa mga tumoluo, ang
Komisyon sa Liturhiya amo ang dapat
magpanguna sa pagtudlo kag sa paghatag sang
husto nga pagsulondan nahanungod sa mga
selebrasyon nga sarang mahiwat sa sulod sining
mga panahon, kag nahanungod sa mga
ginadumilian nga selebrasyon.
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MGA DEKRETO SA BAHIN SANG
KATEKESIS

Artikulo 22.
Pangduso nga Dekreto nga nagahatag
sing Direksyon.

A n g  S i m b a h a n  n a g a p a d a y o n  s a n g
M i s y o n  n i  J e s u s  n g a  a n g  i y a
p a g t u l o n - a n  n a g l a m b o t  s a  a t o n
p a a g i  s a  m g a  a p o s t o l e s .  A n g
m i n i s t e r y o  s a n g  K a t e k e s i s
nagabul ig  sa  S imbahan sa  s ini  nga
m i s y o n .
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Ang katuyoan sang Katekesis amo ang
pagpatigayon nga ang tumoluo matandog
kag maghiusa kay Kristo dira kag paagi sa
iya Simbahan. Ang tagipusuon sang
Katekesis indi doktrina, indi panindogan
moral, indi man gani isa ka akto sang
pagsimba, kundi isa ka Persona, ang
Persona ni Jesus nga taga-Nazaret, nga
karon yara sa selebrasyon sang Pulong kag
sang Eukaristiya.

Ang Katekesis, bilang isa ka elemento nga
bahin sang kabug-osan sang
ebanghelisasyon, naangot sing suod sa
pagsimba kag sa apostolado sosyal. Ang
pagkabuhi sini nga mga bahin tama gid
ka importante para matigayon ang
pagkahamtong sang espirituhanon nga
kabuhi sang isa ka tumoluo. Sa sini nga
konteksto, ang Katekesis nagapanguna
sang mga bulohaton sa pastoral kag dayon,
naga-upod diri.

Ang isa ka mapag-on kag mabinungahon
nga programa sa Katekesis sa parokya kag
sa diosesis dapat mangin bahin sang bug-
os nga plano pastoral.

PAATHAG

Kon mabatian gani naton ang tinaga nga
“Katekesis” ang una nga larawan nga nagasulod
sa aton paino-ino amo ang pagpanudlo sa
lamharon nga mga kabataan sang mga
pangamuyo kag tig-una nga mga pagtulon-an
sang aton Simbahan. Ini nga pagpanudlo
ginahimo sa mga eskwelahan para sa mga
nagatuon sa eskwelahan elementarya, kag ang
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pagpanudlo sang katekesis sa kabataan ilabi na
gid kon panahon sang bakasyon, bilang bahin
sang debosyon sang Flores de Mayo. Ini naangot
sa pag-aman sa kabataan para sa ila nahauna
nga pagkompesar kag pagbaton sa Santos nga
Pagkalawat.

Dayon, madumdoman man naton ang
“Katekista”, ang nagatudlo sang katekesis sa
eskwelahan ukon sa simbahan kon bulan sang
Mayo.

Pero, amo gid bala ini ang kahulogan sang
Katekesis? Ano gid bala ang panan-aw sang
Simbahan sa Katekesis kag ano gid bala ang
nagakadapat nga himuon sa sini nga patag sang
kabuhi naton bilang mga tumoluo?

Sa Sinodo, didto nadiskubre sing maathag nga
ang Simbahan nagatuman sang iya misyon paagi
sa Katekesis, kon sa aton pa, ang pagpahayag kay
Kristo sa tanan nga mga tawo agod nga paagi
kay Kristo maghiliusa kita sa Dios kag sa isa kag
isa. Sa sini nga panan-aw, ang sentro sang
katekesis amo si Kristo mismo, kag kon
ginapahayag si Kristo, ginatudlo man ang iya
pagtulon-an, ginapakita man ang ehemplo sang
iya pagkabuhi, kag gani mahangpan dayon kon
ngaa dapat kita magsimba sa Iya. Sia amo ang
magadala sa aton sa paghigugma sa Amay kag
sa Espiritu Santo kag nagapakig-ambit kita sa
kabuhi sang Santisima Trinidad.

Tungod sini, ang aton handom amo ang
magtukod sang programa para sa Katekesis sa
diin ang kaundan sang ginatudlo amo si Kristo,
sa paagi nga may sistema, nagalakip sa tanan nga
patag sang kabuhi nga kristiano, kag nasantu sa
aton kultura kag pagbinatasan; isa ka katekesis
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nga indi lamang para sa lamharon nga mga
kabataan kundi pati man sa mga hamtong. Gani,
kinahanglanon man ang katekesis para sa
komunidad kag para sa pamilya. Kinahanglan
man ang mga katekista nga nahanas sing maayo
indi lamang sa kinaalam sa pagtudlo, kundi labi
sa tanan naaman man sing husto sa mga butang
nga espirituhanon, sa pamaagi sa pagtudlo, sa
ihibalo sa Bibliya kag sa kaangtanan sang
Simbahan sa iban nga mga pagtuluohan.

Agod matuman ini nga handom, ang Komisyon
sa Katekesis kag sa Edukasyon Katolika
magabalay sang mga programa para sa bilog nga
arkidiosesis kag sa tanan nga mga parokya.

Artikulo 23
Ang Komisyon sa Katekesis dapat
magbantay nga ang Programa sa
Katekesis sa mga parokya nagasunod sing
maid-id sa mga pagsulondan sa katekesis
nga ginatudlo sang awtoridad sang
simbahan. Ang Programa sa Katekesis
dapat may sistema kag indi nga himo-
himo lamang, dapat nagatrato sa mga
butang nga tama ka importante, dapat nga
nalakipan sang doktrina, maayo nga
pamatasan, mga pangsimba kag pang-
pangamuyo nga aspeto sang pagtuo, dapat
nga ipresentar ini suno sa kultura paagi sa
paggamit sang tumandok nga pulong, kag
lokal nga kostumbre kag mga simbolo.

PAATHAG

Ang Komperensya sang mga Obispo sa Pilipinas
ukon ang Catholic Bishops’ Conference of the
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Philippines (CBCP) may ara nga Komisyon nga
ginatawag Episcopal Commission on Catechesis
and Catholic Education (ECCCE). Ini nga
Komisyon amo ang nagabalay sang Programa
sa pagtudlo sa Katekesis diri sa aton pungsod suno
man sa mga pagsulondan nga naghalin sa
natungdan nga mataas nga awtoridad sang
Simbahan nga amo ang nagatuon sang mga
bagay nga dapat itudlo sa katekesis sa mga
rehiyon kag kapungsoran suno sa ila kultura kag
kostumbre. Ang programa sa pagtudlo sing
katekesis sa mga parokya dapat nagasunod sa
pagsulondan nga naghalin sa sini nga komisyon
sang mga Obispo kag ang Komisyon sa Katekesis
sa aton diosesis amo ang ginatugyanan sa
pagbantay nga amo ini ang ginapatigayon.

Sa masami, tungod sang kakulang sang sini nga
programa, ang ginatudlo sa mga parokya amo
lamang ang kon ano nga madumdoman suno sa
kinahanglanon sa sina nga tion kag suno man sa
ikasarang sang mga katekista.

Ini nga dekreto sang sinodo nagapanugyan nga
ang Programa sa Katekesis sa parokya indi lang
palagpat kag himo-himo kundi nga dapat may
sistema, kag ang kabug-osan sang ginatudlo amo
ang nahanungod sa pagtuo kag ini nagalakip sa
doktrina nga dapat tuohan, pamatasan kag
pagginawi nga kristiano, kag husto nga paghangop
sa mga bulohaton sa simbahan, labi na gid sa
liturhiya kag pangamuyo.

Artikulo 24.
Ang Komisyon sa Katekesis magahanda
sang Manwal para sa Katekistas nga, upod
sa iban pa gid, magalakip sa mga
masunod:
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a. Ang kinaiya kag katungdanan
sang katekesis

b. Ang lainlain nga mga sahi sang
katekesis

c. Ang estruktura sang organisasyon
sang Komisyon

d. Ang mga talaksan sang pagtipon kag
pagpili sa mga katekistas

e. Ang pagpakig-angot sa iban nga mga
ahensya, pareho sang pag-
implementar sang Mando sang
DepEd nahanungod sa Pagtudlo sang
Relihiyon sa mga eskwelahan
publika kag iban pa, suno sa mando
sang Konstitusyon sang Pilipinas.

PAATHAG

Madamo pa nga mga butang ang dapat
mahibaloan nahanungod sa Katekesis kag sa
pagtudlo sini. Ano ang kaundan sang katekesis
kag paano ini dapat itudlo? Ano ang mga
ikasarang kag mga abilidad nga dapat ara sa
mga nagatudlo sang katekesis? Paano ang
pagpadalagan kag pagdumala sang Komisyon
sa Katekesis sa diosesis? Ano ang kaangtanan
sang pagtudlo sang katekesis sa mga eskwelahan
publika kag ano ang mga pagsulondan nga
ginatugot sang natungdan nga ahensya sang
gobyerno bahin sa sini nga butang?

Ang sabat sa sini tanan nga mga pamangkot, kag
iban pa gid nga mga butang nahanungod sa
katekesis  ginatugyan sa Komisyon sa
Katekesis nga amo ang dapat maghanda sang
isa ka libreto ukon manwal para sa mga
katekistas agod nga magagiya sa ila sa ila
bulohaton.
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Artikulo 25.
Ang Komisyon sa Katekesis amo ang
magapasiguro kag magadumala sang
pangkabilogan nga pormasyon sang mga
katekista nga, upod sa iban pa gid,
magalakip sa mga masunod:

a.  Ang kabuhi nga espirituhanon
kag ang bokasyon sang isa ka
Katekista

b. Ang mga kaundan sang
pagtuluohan ukon ang tig-una
nga mga bagay nahanungod sa
Katekesis

c. Ang mga pamaagi sa pagtudlo
sang katekesis
d. Ang mga panghinun-anon sa
ekumenismo upod sa iban nga
mga relihiyon

PAATHAG

Ang pagka-katekista indi pangabuhian kundi isa
ka bokasyon. Tungod sini, kinahanglan nga ang
mga katekista magkilala sini kag magpangabuhi
suno sa espiritu sang ila bokasyon. Dapat man
nila mahibaloan ang lainlain nga mga paagi sa
pagtudlo sa katekesis suno sa kahimtangan kag
ikasarang sang ila ginatudloan. Ang mga butang
nahanungod sa relasyon sang simbahan nga
katoliko sa iban nga mga relihiyon dapat man
malakip sa pormasyon sang katekista. Ini tanan
kag iban pa gid, ara ginatugyan sa Komisyon sa
Katekesis.

Artikulo 26.
Ang Komisyon sa Katekesis, sa pagbulig
sang JAPS, Council of the Laity kag
Komisyon sang Kabuhi-Pangpamilya,
magabalay kag magatanyag sang mga

KATEKESIS



34

IKATLO NGA SYNODO DIOCESANO SANG JARO
MGA DECRETO

programa nga magasabat sang mga
kinahanglanon sang mga panimalay, sang
lainlain nga mga grupo sang mga tawo
suno sa ila pang-edaron, kag iban pa gid
nga mga pinasahi nga grupo, mga
pamatan-on nga wala nagabutho, ang
mga lider nga laiko sa mga parokya, ang
mga BEC animators, ang mga lider sang
LOMAS;
a. magpatigayon sang isa ka serie sang

k o m p e r e n s y a / p a g h i n u n - a n o n
kateketikal, mga seminars, ukon
rekoleksyon para sa mga estudyante sa
high school kag sa kolehiyo, bilang
paagi sa pagbulig ukon pagtambal sa
kakulang sang mga katekista, sa bulig
sang Ministry sang katekista sang
parokya;

b. maglakip sa liturhiya bilang bahin sang
regular nga klase sa katesismo sa mga
eskwelahan nga katoliko kag publika.
Ini nagakahulogan nga ang katekista
kag ang mga nagatudlo sang relihiyon
dapat mahanas paagi sa isa ka may
sistema nga edukasyon kag
pormasyon sa syensya sang liturhiya.

PAATHAG

Ang katekesis indi lamang para sa mga estudyante
sa mga eskwelahan elementarya. Kinahanglan
man ini sang mga hamtong, sang mga grupo nga
may lainlain sing panuigon, mga pamilya, mga
lideres sa parokya, mga nagatrabaho para sa
pagtukod sang BEC sa mga parokya, mga pinuno
sang LOMAS kag iban pa. Pero dapat ini himuon
sa bulig man sang iban nga mga Komisyon nga
ang ila puntariya amo ining lainlain nga mga
grupo.
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Ang Komisyon sa Katekesis amo ang may
katungdanan sa pagpatigayon sini nga mga
tinutuyo. Ginatugyan man sa Komisyon ang pag-
aman sang mga seminar, mga rekoleksyon ukon
iban pa nga mga paagi agod nga ang kakulang
sang mga katekista nga amo kuntani ang
magahatag sini sa mga natungdan nga mga
grupo matugonan.

Ang dekreto nagapanugyan man nga itudlo ang
liturhiya bilang bahin sang katekesis. Kag tungod
sini, ang katekista dapat man mag-angkon sang
nagakaigo nga ihibalo sa sini nga syensya agod
nga mangin kompleto ang iya ginatudlo.

Artikulo 27.
Ang Komisyon sa Katekesis magahimo
sing mga talamdan ukon mga giya
para sa:
a. mga instruksyon sa pag-aman para sa

pagbaton sang mga sakramento, upod
sa Komisyon sa Liturhiya;

b. katekesis antes kag pagkatapos sang
Misa;

c. mga debosyon kay Maria nga
nagahatag sing pagtamod sa papel ni
Maria sa aton kristohanon nga kabuhi;
d. mga lainlain nga mga hitabu sa
kabuhi sang tawo.

PAATHAG

Ang katekesis indi lamang para sa pagtudlo sang
mga palangadi-on kag mga doktrina nga
ginatuohan. Labaw sa tanan, ang katekesis dapat
mag-aman sa tanan nga mga tumoluo sang
lainlain nga panuigon sa mga importante nga
hitabo sa ila kabuhi kag sang kaangtanan sini sa
ila pagtuo. Isa sining importante nga mga hitabo
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amo ang pagbaton sang mga sakramento. Mga
hitabo sa kabuhi pareho sang pagkabun-ag,
pagbunyag, pagkasal, paglubong, mga pagsukat
sang kasal, mga birthdays – ini tanan mga tini-on
nga sarang mahatagan sing nagakaigo nga
kahulogan bilang bahin sang plano sang Dios para
sa tawo. Gani, kinahanglanon gid ang isa ka sistema
sang pagtudlo nahanungod sang epekto sang isa ka
sakramento sa kabuhi sang tumluo kag ang
nagakadapat nga pag-aman sa pagbaton sini nga
sakramento. Kon may ara nga talamdan kag giya
sa pagpatigayon sini, daku ang mabulig sini sa pari
kag sa katekista.

Subong man, may mga lugar sa diin ang pagtudlo
sang katekesis limitado lamang sa mga eskwelahan
kag sa tiempo sang bakasyon. Tungod sini, diotay
lamang nga bahin sang mga tumoluo ang
mahatagan sing kahigayonan sa pagtuon
nahanungod sa ila pagtuo. Ginapanugyan nga ang
tiempo antes sang Misa kag sa tapos sang Misa
sarang man maggamit agod nga ang mga
sumilimba makabaton man sing nagakaigo nga
katekesis.

Isa pa gid ka bahin sang kabuhi nga kristohanon
nga dapat hatagan sing pagtamod sang katekesis
amo ang papel ni Maria sa aton kabuhi.
Kinahanglan ang husto nga paghangop sa debosyon
sa Iloy sang Dios. Daku ang mabulig sang mga
talamdan nga dapat ihanda sang Komisyon sa
Katekesis para diri, upod ang Komisyon sa
Liturhiya.

Artikulo 28.
Sa parokya, ang Katekesis sa adlaw nga
Domingo dapat hatagan sang pinasahi nga
importansya kag dapat nga makita ini sa
pangkabilogan nga skedyul sang parokya.
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PAATHAG

Ayhan bag-o ini sa pamatin-an sang kadamuan.
Ang Katekesis sa adlaw nga Domingo isa sang mga
sabat sang Sinodo sa panghangkat nga ang
katekesis indi lamang para sa mga kabataan kundi
para sa tanan nga panuigon kag kahimtangan
sang tumoluo. Amo ini ang luyag silingon sang
letra b, sang Dekreto 27 nga ginsambit sa ibabaw.
Sa simple nga paathag, ang skedyul sang mga
bulohaton sa parokya sa adlaw nga Domingo
dapat maglakip sang katekesis. Sa masami, ang
mga tumoluo nagakadto sa simbahan sa pagsimba
sa adlaw nga Domingo. Ang kadamuan sa ila
halin pa sa malayo nga mga barangay, kag amo
lamang ini ang ila kahigayonan nga makakadto
sa simbahan sa bilog nga semana. Gani, dapat
himuslan ini nga kahigayonan agod nga mahatag
man sa sini nga mga tumoluo ang nagakaigo nga
pagtudlo nahanungod sa pagtuluohan. Ang
pagbalay sang skedyul para diri dapat
patigayunon sang Catechetical ministry sang
parokya suno sa tiempo kag kinahanglanon sang
mga tumoluo.

Artikulo 29.
Ang Parish Catechetical Ministry (PCM)
dapat tukuron ukon kon natukod na, dapat
pabakuron sa kada parokya kag dapat
padalaganon sang isa ka Coordinator nga
nahanas sing maayo kag nagadedikar sang
iya bug-os nga tiempo sa sini nga bulohaton.

PAATHAG

Ini nga Artikulo indi na kinahanglan ipaathag pa.
Ang Parish Catechetical Ministry amo ang
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ginatugyanan sang mga bulohaton nga may
kaangtanan sa katekesis sa kada parokya.

Artikulo 30.
Ang Komisyon sa Katekesis dapat
magpatigayon nga maangkon sang mga
katekista ang mga kinahanglanon nga
materyales nga nahanungod sa katekesis.
Ang Parish Catechetical Ministry dapat man
magpaniguro nga ang masunod nga mga
materyales ara sa ila tagsa ka parokya:
a. Bibliya
b. Katesismo para sa Filipino nga Katoliko
c. Katesismo sang Simbahan nga Katoliko

(CCC) kon mahimo nalubad sa
HIligaynon

d. Compendium of Catholic Social
Doctrines, kon mahimo nalubad sa
Hiligaynon

e. Mga Lesson Plans nga natuhoy sa
Maragtas sang Kaluwasan, nga ginhanda
sang ACCCE.

f. Iban pa nga materyales, pang-audio visual,
mga posters sa katekesis, CDs, kag iban pa.

PAATHAG

Ang nasambit nga mga libro kag iban nga
materyales daku gid ang mabulig agod nga
mahapos para sa mga katekistas ang pagtuman
sang ila mga bulohaton.

Artikulo 31.
Isa ka sistema sang pagsuporta ang pagahimuon
kag pila ka mga benepisyo ang patigayunon sa
diosesis kag sa parokya, suno man sa ila
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kahimtangan pinansyal, kag suno sa
kinahanglanon sang katekista, sa kalawigon sang
iya serbisyo kag sa iya kwalipikasyon.

PAATHAG

Bisan maathag nga ginasiling nga ang pagka-
katekista isa ka bokasyon kag indi palangabuhian,
ginakilala man sang Sinodo nga ang katekista may
mga kinahanglanon man agod mabuhi. Tungod
sini, dapat tun-an kag patigayunon nga may ara
nga suporta kag benepisyo nga pagabatunon ang
katekista suno sa pinansyal nga kahimtangan sang
diosesis kag sang parokya, kag suno man sa
ikasarang kag kalawigon sa serbisyo.

Artikulo 32.
Isa ka Hubon sang mga Direktor nga
ginatapuan sang mga tawo nga eksperto sa
katekesis kag sa pastoral, kag sang Direktor
sang Komisyon sa mga Eskwelahan nga
Katoliko ang pagatukuron agod magbulig sa
Komisyon sa Katekesis.

PAATHAG

Ang Komisyon sa Katekesis amo ang nagahimo sing
mga programa kag mga pagsulondan nahanungod
sa pagtudlo sang katekesis sa diosesis. Agod nga
ining mga programa kag mga sulondan nagasabat
sa kinahanglanon sang mga tumoluo, kinahanglan
himuon ini sang mga tawo nga may ihibalo sa patag
sang katekesis kag pastoral. Ang rason kon ngaa
nalakip diri ang Direktor sang Komisyon sa mga
Eskwelahan nga Katoliko amo nga ang mga
eskwelahan nga katoliko amo ang lugar sa diin
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madamo sang mga kabataan nga katoliko
nagabaton sang nahauna nga ihibalo
nahanungod sa pagtuluohan, kag wala labot sini,
ang sistema sang pagtudlo sa mga eskwelahan
makabulig gid sa pagbalay sang mga pamaagi sa
pagtudlo sang katekesis.

Artikulo 33.
Isa ka kongreso pastoral kag pang-
katesismo ang pagahiwaton kada tatlo ka
tuig agod usisaon kon paano gina-
implementar ang mga dekreto sang sinodo
nahanungod sa katekesis kag kon bala
padayon ini nga may kapuslanan para sa
mga bulohaton pastoral.

Paathag:

Ini nga dekreto nagatuyo nga masiguro nga
padayon ang pagtuon sang mga butang kag
bulohaton parte sa katekesis agod nga nagasunod
ini sa lakat sang panahon kag sa kinahanglanon
sang mga tumoluo. Ang tatlo ka tuig nga
ginatalana sang dekreto tuman na agod nga
makita gid kon bala nasunod ang tinutuyo sang
sinodo kag kon bala may mga kambio nga dapat
hatagan sang nagakaigo nga pagsabat.
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MGA DEKRETO SA BAHIN SANG
APOSTOLADO SANG AKSYON SOSYAL

Artikulo 34.
Pangduso nga Dekreto nga nagahatag
sing Direksyon.

Ang Komisyon para sa mga Kabalaka
Sosyal amo ang ginatugyanan sa
pagpanguna sa mga bulohaton nga
magapatigayon sang “isa ka bag-o nga
langit kag bag-o nga duta” (2 Pet. 3:13) sa
diin nagaluntad ang hustisya, sa diin ang
tanan nga mga handom sa paghidait nga
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nagagikan sa tagipusuon sang tawo
makakita sang katumanan kag
kahimpitan. Ang iya tig-una nga pamaagi
sa pagpatigayon sini amo ang kabug-osan
nga pagtubo sang tawo agod nga
maangkon kag maagom ang kapupun-an
sang kabuhi. Ang talamdan sang iya mga
bulohatan ara sa Compendium of the
Social Doctrine of the Church. Ang iya
nagapanguna nga manughikot amo ang
mga kalalakin-an kag kababayin-an nga
katapo sang natukod nga Parish Social
Action Ministry (PSAM) nga ara sa idalom
sang pagtuytoy sang Jaro Social Action
Center (JASAC).

PAATHAG

Sa sining Orientational Thrust sang mga Dekreto
bahin sang Apostolado sang Aksyon Sosyal,
maathag nga ginapahayag nga ang
pangkabilogan nga tinutuyo sang Aksyon Sosyal
sang Simbahan amo ang “kapupun-an sang
kabuhi,” nga suno kay Jesukristo amo ang
tinutuyo sang iya pagkari: “Nagkari ako agod nga
may kabuhi sila, ang kabuhi sa iya kapupun-an”
(Juan 10:10). Suno kay Papa Juan Pablo II, ini
nga tinutuyo matigayon paagi sa bag-o nga
ebanghelisasyon nga dapat maglakip sang
ginatawag nga “integral human development” –
ukon ang pagtubo sang tagsa ka tawo kag sang
kabug-osan sang persona sang isa ka tawo, ilabi
na gid ang mga labing kubos kag mga sinikway
sang komunidad.

Ini nga pagtubo sang kabug-osan nga pagkatawo
nagalakip sa lainlain nga mga patag sang iya
kabuhi, sosyal ukon pangkatilingban,
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pangpolitika, pang-relihiyon, pangkultura, kag pati
na ang pagtipig sang iya palibot ukon ekolohiya.
Amo man ini ang mangin paagi agod nga
matigayon ang matuod-tuod nga paghidait.

Kag amo ini ang luyag silingon sang “bag-o nga
langit kag bag-o nga duta sa diin nagaluntad ang
hustisya suno sa  ginsaad sang Dios” (2 Pet. 3:13).

Ang Arkidiosesis sang Jaro may Komisyon para sa
mga Kabalaka Sosyal nga amo ang ginatugyanan
sang sini nga bulohaton. Madamo kag lainlain nga
mga sitwasyon sa sulod sang arkidiosesis nga
nagaupang kag nagabalabag agod nga matigayon
ang ginahandom nga “kabuhi sa iya kapupun-an”
– lakip na diri ang kaimulon, ang pag-abuso sang
palibot, ang sistema sang politika nga nagatan-aw
sa ikaayo sang partido kag indi sang pungsod, ang
pagpangisda nga ilegal kag madamo pa gid nga
kasubong sini. Indi ini tanan matatapan sang
Komisyon pero ginatinguhaan nga hatagan sing
pagtamod ang labing importante nga mga bagay.
Sa subong, ang Komisyon para sa mga Kabalaka
Sosyal nga ginapangunahan sang Jaro Social
Action Center may pila ka mga talatapan sa
pagsabat sa lainlain nga mga kinahanglanon pareho
sang Hustisya kag Paghidait, Ekolohiya, Pagbuhin
sa Kaimulon kag mga Serbisyo Sosyal.

Sa bahin sang mga parokya, natukod na ukon dapat
tukuron ang Parish Social Action Ministry (PSAM) agod
nga amo ini ang magapatigayon sang mga programa
sang Komisyon sa ila natungdan nga mga lugar.

Artikulo 35.
Pagatukuron sa kada parokya ang isa ka
nagatrabaho nga Parish Social Action
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Ministry (PSAM) nga nagasakdag sang
pagpasulabi sa mga imol.

PAATHAG

Ang Parish Social Action Ministry ukon PSAM
amo ang isa ka ministeryo sa parokya nga ang
katuyoan amo ang magpatigayon sang mga
programa para sa kabug-osan nga pagtin-ad
sang lawasnon kag pangkatilingban nga
kabuhi sang tumoluo. Tungod kay ang kabuhi
sang tawo nagalakip sa lainlain kag madamo
nga mga dimensyon, amo man ini kalapad
sang patag nga paga-obrahan sini nga
ministeryo. Ayhan indi gid man matutokan
ang tanan-tanan nga mga dimensyon, kag
gani, suno sa ikasarang kag mga ahensya sang
parokya, pila lamang siguro ang mahimo
matigayon. Ang dapat tagaan sing pagpasulabi
amo ang mga isyu nga kinahanglanon sa sina
nga parokya agod nga matugonan kag
masabat sa konkreto nga paagi ang mga
problema nga ginaatubang sang tawo. Ang indi
lamang pagkalimutan amo nga dapat hatagan
gid sing pagpasulabi ang mga imol.

Artikulo 36.
Ang Komisyon para  sa  Kabalaka
Sosyal magabalay sang mga talamdan
sang sulondan sang pagpanudlo
nahanungod sa mga kabalaka sosyal,
ih ibalo ,  mga pamatasan kag  mga
abilidad nga naangot diri  agod nga
amo ini  ang  mangin  bas ihan sang
paghanas sang tanan nga mga katapo
sang Parish Social  Action Ministry
(PSAM).

AKSYON SOSYAL



45

IKATLO NGA SYNODO DIOCESANO SANG JARO
MGA DECRETO

PAATHAG

Isa sang mga Komisyon sa estruktura sang
administrasyon sa diosesis amo ang Komisyon
para sa Kabalaka Sosyal ukon Commission on
Social Concerns. Amo ini ang Komisyon nga
nagabalay sang mga programa kag
nagapatigayon sang mga proyekto nga makabulig
para sa pangkabug-osan nga pagtin-ad sang
tawo, ang total human development. Ang iya
kabulig sa pag-implementar sini nga mga
programa sa mga parokya amo ang Parish Social
Action Ministry. Gani, agod may pag-isa kag may
koordinasyon sa tunga sang mga PSAM sa tanan
nga parokya, kinahanglan nga nahanas ini sila
sing maayo suno sa mga sulondan kag pamaagi
sa pagtudlo nga pagabalayon sang Komisyon
para sa Kabalaka Sosyal.

Artikulo 37.
Ang PSAM magahatag sang pormasyon/
pagpanudlo nahanungod sa Patulon-an
Sosyal nga Katoliko bilang kinaandan niya
nga bulohaton.

Paathag:

Antes mapatigayon ang mga programa kag
proyekto sa parokya nga may kaangtanan sa mga
kabalaka sosyal, dapat anay nga ang mga
tumoluo sa parokya, kag ilabi na gid ang mga
nagadedikar sang ila kaugalingon para sa sini nga
ministeryo, may ihibalo kag nadihon sing husto
nahanungod sa mga ginatudlo sang Simbahan.
Tungod sini, kinahanglan ang kompleto kag husto
nga paghangop sa Pagtulun-an sang Simbahan
nahanungod sa mga isyu sosyal nga naga-apekto

AKSYON SOSYAL



46

IKATLO NGA SYNODO DIOCESANO SANG JARO
MGA DECRETO

sa kabuhi sang mga sakop. Wala sing liwan nga
basihan sang sini nga pagdihon kag pagpanudlo
kon indi ang doktrina sosyal sang Simbahan nga
Katoliko nga yara natingob sa isa ka libro nga
bag-o pa lang ginpabalhag kag ginpaggwa: ang
Compendium of the Social Doctrine of the Catholic
Church. Patigayunon sang PSAM nga ang
pagtuon sini sa bahin sang mga parokyano
mangin isa nila ka kinaandan nga bulohaton.

Artikulo 38.
Ang Komisyon para sa Kabalaka Sosyal
magahimo sang epektibo nga mga
pamaagi sa paghatag sing gahom/
ikasarang sa mga tawo, pareho sang
Participatory Rural Appraisal (PRA), ukon
iban pa nga mga pamaagi ang
pagahimuon sa tanan nga bahin sang mga
parokya, kag pasulabihon gid ang mga
tama gid ka imol.

PAATHAG

Isa sang mga bulohaton sang Komisyon para sa
Kabalaka Sosyal amo ang pagpukaw sang
personal nga responsabilidad sang kada tumoluo
nahanungod sa iya lugar kag tulomanon bilang
katapo sang simbahan. Amo ini ang ginatawag
nga “empowerment”. May mga konkreto nga
paagi agod matigayon ini pareho abi sang
Participatory Rural Appraisal, sa diin ang mga
sakop nagatipon kag naga-usisa sang ila
sitwasyon kag nagapanugyan sang mga paagi
agod masabat ang ila mga kinahanglanon. May
iban pa gid nga mga paagi agod mahangpan sang
mga tawo nga indi na lang sila maghulat sa iban
kundi nga sila gid mismo amo ang dapat
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magpanghikot sang mga butang nga dapat kag
sarang nila himuon. Sa gihapon, dapat hatagan
gid sing pagpasulabi ang mga imol kag ang mga
tawo nga indi gid makapatigayon sing maayo sa
ila lamang kaugalingon nga kusog, tungod kay
madamo sing mga sablag nga nagaupang sa ila.

Artikulo 39.
Ang Komisyon para sa Kabalaka Sosyal,
upod ang iban man nga mga Komisyon,
magahiwat sang regular nga paghinun-
anon nahanungod sa mga
pangkatilingban nga isyu nga naga-apekto
sa kadamuan nga publiko.

PAATHAG

Luwas sa Komisyon para sa Kabalaka Sosyal,
may iban pa gid nga mga Komisyon nga
nagabug-os sang estruktura sang
administrasyon sa diosesis. Ini sila amo ang
nagapatigayon sang mga programa kag
proyekto para sa ila natungdan nga mga
bulohaton. May mga kaso sa diin ang mga isyu
sosyal naangot man sa mga programa kag
proyekto nga iya sang iban nga Komisyon. Gani,
kinahanglan ang pagbuligay kag ang husto nga
koordinasyon sa tunga sang Komisyon para sa
Kabalaka Sosyal kag iban nga mga komisyon
agod nga masabat sing mas kompleto ang
konkreto nga mga kinahanglan sang tumoluo.
Amo ini ang ginapanugyan sini nga dekreto.

Artikulo 40.
Ang pagtukod sang Basic Ecclesial
Communities (BEC) bilang nagapanguna
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sa “pagpakig-away para sa paghidait” sa
tanan nga mga bahin sang parokya
pagapatigayunon sing labing maid-id.

PAATHAG

Ini nga dekreto nagapati nga ang mga diotay nga
mga komunidad pangsimbahan amo ang epektibo
nga paagi agod matigayon ang kabug-osan nga
pagtin-ad ukon integral human development sang
tawo. Tungod sini, dapat gid tinguhaon nga sa
kada parokya, matukod na sing husto ini nga mga
komunidad pangsimbahan nga ginatawag Basic
Ecclesial Communities ukon BEC.

Artikulo 41.
Ang mga programa nga dapat ipatuman
sang PSAM paga-isunod sa ara na nga mga
programa sang Jaro Archdiocesan Social
Action Center (JASAC), pareho sang:
Hustisya kag Paghidait, Ang Pagbuhin
sang Kaimulon, Alay Kapwa, ang
Paghatag sing Bulig sa Tiempo sang
Emergency, Ekolohiya, ang Pagpamatok
sa Korupsyon, apang ang pagpatuman sini
paga-isantu sa pinasahi nga sitwasyon
sang kada parokya.

PAATHAG

Bilang tinugyanan sa pagsabat sang mga
kinahanglanon sang Kabalaka Sosyal sa bug-os
nga arkidiosesis sang Jaro, ang JASAC may ara
nga lainlain nga mga talatapan sa pag-atubang
sa nanuhaytohay nga mga kinahanglanon sang
mga tumoluo. Gani, may ara nga lamesa para sa
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Hustisya kag Paghidait, Poverty Reduction ukon
Pagbuhin sang Kaimulon, Alay Kapwa kag iban pa.
Sa pihak nga bahin, ang kada parokya may iya nga
pinasahi nga mga kabalaka sosyal suno sa
sitwasyon sang sina nga parokya. Gani, ang
Ministeryo sang Aksyon Sosyal sa Parokya dapat
may iya nga mga talatapan nga pareho sang sa
JASAC, ugaling hatagan lang sing pagpasulabi ang
pagsabat sa mga problema nga nagaluntad sa sina
nga parokya.

Artikulo 42.
Ang Ministeryo sang Pagtipig sa Kalibutan
paga-itukod sing nagakaigo sang parokya
nga nagahatag sing pinasahi nga atensyon
sa husto nga pagdumala sa basura,
pagtanom sang kahoy kag nagapadayon nga
pagpanguma.

PAATHAG

Isa sang mga nagatuhaw nga problema nga
ginaatubang sang kalibutan, ilabi na gid sa aton
pungsod kag arkidiosesis amo ang ekolohiya. Sa
pangkabug-osan, ang katuyoan sang ministeryo
nga pagatukuron para sa sini nga problema amo
ang Ministeryo sang Pagtipig sa Kalibutan. Ang pag-
amlig sa aton palibot paagi sa husto nga pagdumala
sang aton mga basura kag ang pagtanum sang mga
puno sang kahoy sa diin wala na sing mga
kakahoyan tungod sang pag-abuso sang tawo paagi
sa sistema sang pagkaingin, mangin bahin sang sini
nga ministeryo. Subong man, patigayunon man sa
parokya ang isa ka sistema sang pagpanguma sa
duta nga wala nagapiyerde sa duta kag sa mga
tanum kundi nga nagahimo pa nga magmangin
mabinungahon ini sing padayon.
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Artikulo 43.
Ang Chairperson sang Komisyon para sa
mga Kabalaka Sosyal (Commission on
Social Concerns, CSC), nga amo ang
nagahatag sing direksyon kag nagahimo
sing mga pagsulondan para sa Ministeryo
sang Aksyon Sosyal sang Arkidiosesis, sa
amo man nga tion amo ang Direktor sang
JASAC, bilang manugpatuman,
manugdumala kag manugtan-aw nga
kamot sang iya sini mga programa kag
serbisyo.

PAATHAG

Ini nga dekreto isa ka dekreto nga naangot sa
Administrasyon. Ang JASAC amo ang sentro sang
aktibidad sang arkidiosesis para sa Aksyon Sosyal,
samtang ang Komisyon para sa Kabalaka Sosyal,
bahin sang Administrasyon sang arkidiosesis, nga
kaupod sa iban nga mga Komisyon amo ang
nagabulig sa Arsobispo sa iya katungdanan bilang
pangulo sang arkidiosesis. Agod nga wala sing
pagbinahin-bahin sa tunga sang duha ka
talatapan nga pareho sing katuyoan, ang sinodo
nagapanugyan nga ang Direktor sang JASAC
amo man ang magapangulo sang Komisyon para
sa Kalabalaka Sosyal.

Artikulo 44.
Isa ka sistema sang pagsuporta sa mga
kaparian, kag sang pagsuhol sa mga
nagatrabaho sa simbahan ang
pagatukuron para sa bilog nga arkidiosesis,
agod nga masabat ang nagakadapat suno
sa hustisya sa konteksto sang pagka-imol
suno sa ebanghelyo, kag sa espiritu sang
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PCP-II nga nagamando nga ang ministeryo
sang aksyon sosyal “pagpatigayunon sang
simbahan kag sang iya mga katapo sa
pagsakdag sang pagtubo sang tawo, hustisya
sa sosyedad kag paghidait.”

PAATHAG

Ang Simbahan, pareho man sa iban nga mga
kompaniya kag mga korporasyon, may iya man nga
mga empleyado kag mga trabahador, bisan nga indi
gid man amo sini ang pagkabig sa ila. Pareho abi sa
mga kaparian kag iban pa nga mga nagaalagad sa
parokya. Kon ginawali kag ginadampigan sang
Simbahan ang hustisya ilabi na gid ang husto nga
paghatag sing suhol sa mga nagatrabaho, nagakaigo
man nga bisan sa iya kaugalingon nga kabuhi, ini
nga hustisya dapat ipatuman man sang Simbahan.
Tungod sini, suno sa sitwasyon sang arkidiosesis kag
sang parokya, ang suporta sa mga kaparian kag sa
iban pa gid nga nagatrabaho sa simbahan, indi dapat
pagpatumbayaan kundi sa baylo, dapat ipatuman
sing nagakaigo.

Artikulo 45.
Pagahatagan sing pagpasulabi ang pagtukod
sang isa ka serbisyo legal kag para-legal sa
parokya agod ang mga imol kag ang mga
biktima sang paglapas sang kinamatarong
sang tawo may dalangpan sa ila mga
kinahanglanon sa sini nga bagay.

PAATHAG

Isa pa gid sang mga programa nga ginapanugyan
sang sinodo nga pagatukuron sa parokya amo ang
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pagbulig sa mga imol kag iban pa gid nga mga
biktima sang inhustisya nga indi makadampig
sang ila kinamatarong tungod kay wala sila sing
mga abogado ukon inugbayad sa mga abogado.
Ini nga programa nagahandom sa pagtanyag
sang libre nga serbisyo sang abogado para sa mga
nagakinahanglan sang ila bulig.

Artikulo 46.
Ang kada parokya magasugod sang isa ka
nagapadayon nga pagdihon kag pag-
edukar indi lamang para sa responsable
nga pagboto kundi para man sa
responsable nga pagka-syudadano nga
napasad sa dignidad kag kinamatarong
sang tawo.

PAATHAG

Halin pa gid sang una, kada eleksyon halos tanan
nga mga parokya nagapakigbahin sa proseso sang
botohay agod matigayon ang isa ka matinlo,
tampad kag matarong nga piniliay. Ang mga
hilikuton nga ini ara sa idalom sang pagdumala
sang Parish Pastoral Council for Responsible
Voting ukon PPCRV. Ini nga mga hilikuton
nagalakip sang pagtudlo sa mga botante kon
paano sila magpili sang dapat nila botohon,
paghanas sa mga katapo sang PPCRV sa
pagbantay sang botohay kag sa pagpili sang mga
kandidato kag sa pagtipig sa mga balota agod nga
indi ini mahulog sa mga kamot sang may malain
nga tuyo.

Ini nga dekreto nagapanugyan nga padayunon
ini nga bulohaton sa idalom sang  PSAMs kag
dapat nga indi lamang ini ipatuman sa tion nga
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may eleksyon kundi nga bisan wala pa ang
eleksyon agod nga ang mga pumoluyo magkilala
kag mag-angkon sining bulohaton bilang bahin
sang ila kabuhi nga dapat nila tipigan agod indi
pag-abusohan sang iban.

Artikulo 47.
Ang kada parokya magapatigayon sang pundo
agod mabuligan ang mga imol sa pagbulig sa ila
kaugalingon paagi sa mga proyekto nga
makahatag sa ila sing palangitan-an, makahanas
sa ila sa mga bulohaton nga bokasyonal,
makabulig sa ila sa pagpangita sing trabaho, kag
iban pa.

PAATHAG

Ini nga dekreto bahin sang talatapan sang Poverty
Reduction sa diin ginapanugyan nga ang kada
parokya dapat may pundo nga natipon, indi
lamang agod ihatag sa mga imol sa tion nga ila
kinahanglanon, kundi nga agod mahanas ang
mga imol sa pagbulig sa ila kaugalingon nga indi
lang magsalig sa ginahatag sa ila. Lakip na diri
ang husto nga paggiya sa ila, ang paghanas sa ila
agod nga makakita man sila sang ila kaugalingon
nga palangitan-an, paagi sa edukasyon kag paagi
sa pagbulig nga makakita sila sing trabaho.

Artikulo 48.
Agod mabuligan ang mga imol sa ila mga
kinahanglanon pang-ikaayong lawas, ang
mga PSAMs magapangita sang bulig sang
mga manugbulong kag mga dentista nga
magahatag sing regular nga klinika kag
libre nga mga bulong.
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PAATHAG

May mga katapo sang parokya nga bangod sang
kaimulon halos gani makapakonsulta sa mga
manubulong ukon makabakal sang bulong para
sa ila masakit. Tungod sini, napilitan ang
kadamoan sa ila sa pagdangop sa disparatis kag
ang masubo pa gid, sa paghulat na lang sang
pagbuot sang Dios para sa ila masakit, nga sa
masunson sarang mapaayo sang syensya. Ang
parokya, paagi sa PSAM, sarang
makapahaganhagan sini nga problema paagi sa
pagpatigayon sang regular nga libre nga Medical
kag Dental Clinic para sa mga kubos nga
parokyano.

Artikulo 49.
Sa pagtahod, pag-apin kag pagtuman sang
kinamatarong sang tagsa ka bata sa
edukasyon, ang kada parokya magasugod
sang isa ka programa sa pagbulig sa mga
imol apang takus nga mga estudyante nga
luyag magpadayon sang ila pagtuon sa
kolehiyo ukon sa eskwelahan bokasyonal.

PAATHAG

Isa ka nagatrabaho nga Scholarship Program ang
ginapanugyan sang sini nga dekreto. Ang tagsa
ka bata kag lamharon may kinamatarong sa pag-
angkon sang nagakaigo nga edukasyon. Sa
masunson madamo sa aton mga lamharon ang
indi maka-eskwela bangod sa kaimulon. Kon ang
parokya may programa para sa mga kabataan
nga luyag magtuon apang indi makasarang
maggasto sa ila pagtuon, ini nga kinamatarong
madampigan kag mabuligan sing nagakaigo ang
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mga natungdan agod magtin-ad man ang ila
pangabuhi.

Artikulo 50.
Kaupod sa gobyerno lokal, ang kada
parokya magatukod sang isa ka Komite
nga magadumala kag magapadalagan
sang programa sa pagbulig sa tion sang
kalamidad.

PAATHAG

Sa masami, nagaabot ang kalamidad nga wala
makapanginlaman ang tawo, ukon bisan
nakapanginlaman man, indi gid mapunggan
tungod kay tuga sang kinaugali. Sa sini nga mga
hitabu, nagadangop ang mga nahalitan kag mga
nalisdan sa gobyerno kag sa simbahan. Kon may
kooperasyon sa tunga sang gobyerno kag sang
parokya, madali masabat ang mga panghangkat
nga tuga sang sini nga hitabu, kag ang mga
nahalitan indi gid mag-antus sing tama. Ini nga
dekreto nagapanugyan nga dapat may mga
hubon sang mga parokyano nga, upod sa hubon
gikan sa gobyerno lokal, magpadalagan sang mga
tikang agod mabuligan ang mga nahalitan
bangod sang mga kalamidad nga indi mapaiway.
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MGA DEKRETO SA BAHIN
SANG KAPARIAN

Artikulo 51
Pangduso nga Dekreto nga nagahatag
sing Direksyon.

Ang sentro sang kabuhi kag ministeryo
sang pagkapari amo ang paghigugma nga
iya sang isa ka pastor. Ang pinaka-
importante nga elemento sang sini nga
paghigugma amo ang paghalad sang
kaugalingon sa Simbahan. Ang
paghigugma pastoral ginapatungod para
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sa serbisyo sang paghiusa sa misyon ni
Kristo, isa ka misyon nga ginhatag sa
pinasahi nga paagi sa mga kaparian,
dedikado man sila ukon ginabudlayan,
nga nagapadayon sa pag-alagad nga may
espiritu sang pag-ululutod bilang mga pari.
Ining espiritu sang pag-ulutod bilang mga
pari, indi lamang tungod kay sila mga mag-
abyan, kundi tungod kay amo ini ang misyon
ni Kristo kag sang iya Simbahan, isa ka misyon
nga ginapakig-ambitan sang tagsa ka pari.
Agod nga mapatubo ini nga pag-ululutod
bilang mga pari, ang mga masunod amo ang
magatuytoy sa amon sa amon
pagpanglakaton “Padulong sa Bug-os nga
Paghiliusa”: isa ka permanente nga
pangkabug-osan nga pormasyon, ang amon
presensya, ang pangamuyo, ang pagbinuligay,
kag ang pagkabunayag sa amon ministeryo.

PAATHAG

Diri sa Arkidiosesis sang Jaro, madamo-damo ang
mga kaparian kon ikomparar sa iban nga mga
diosesis sa Pilipinas. Ang Komisyon para sa
Kaparian amo ang nagabulig sa Arsobispo sa
pagpatigayon agod nga masabat ang
kinahanglanon sang padayon nga pagtubo sang
kaparian sa tanan nga aspekto sang pagkapari.

Ginakilala sang Komisyon ang tawohanon nga
kaluya sang mga pari sa diin ang tagsatagsa may
iya kaugalingon nga kinahanglanon kag handom.
Labot pa sini, daku man ang pagkinatuhay sang
panuigon sa tunga sang mga kaparian sa bagay
nga lain man ang ila panan-aw sa ila bokasyon
kag ministeryo, nga bunga man sang lainlain nila
nga pormasyon kag ginhalinan.
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Bilang mga Manugbantay sang panong, mga
Manunudlo sang Pulong, kag mga Ministro sang
mga Sakramento, ang kabuhi kag ministeryo
sang mga kaparian dapat napasad sa iya ni Kristo,
nga ara sa iya ang paghigugma sang isa ka Pastor.
Gani ini nga paghigugma dira nasandig sa pag-
ilog kay Kristo sa iya paghalad sang iya
kaugalingon kag pagserbisyo sa iya mga panong.

Ini nga pag-ilog sa kay Kristo dira matigayon
paagi sa pagkabuhi indi para sa kaugalingon kundi
para sa iban. Ang mga kaparian dapat mangin
mga tawo sang pangamuyo, dapat mangin-ara
sa pareho nila nga mga pari sa diin sila
nagapakigbahin sang amo man nga misyon sang
Simbahan, kag sa diin ila ginakilala nga dapat sila
magbinuligay tungod kay ila man nahibaloan
ang ila salabton sa isa kag isa kag sa panong sang
Dios nga gintugyan sa ila pagtatap.

Ang masunod nga mga dekreto amo ang sabat
sang mga kaparian sa panghangkat nga ila
ikabuhi ang paghalad sang ila kaugalingon sa
espiritu sang paghigugma pastoral.

Artikulo 52.
Ang mga kaparian dapat magtipig sang isa
ka hamtong kag maayo nga relasyon sa
diin:

a. Ang Obispo, bilang Pangulo nga Pastor,
nagapakigbagay sa iya mga kaparian nga
daw mga anak, utod kag abyan, kag may
pinasahi nga pagpasulabi sa mga pari nga
yara sa pobre kag malayo nga mga
parokya kag ara sa mabudlay nga
sitwasyon. Sia nagabisita sing regular sa
mga parokya. Sa pihak nga bahin, ang
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mga kaparian nagapakigbagay sa iya sing
may paghigugma kag
pagkamatinumanon.

b. Ang mga kaparian nagapabakod,
nagasuporta kag nagahatag sang maki-
utod nga pagtadlong sa tagsatagsa subong
mga mag-ululutod. Sa ila pagkilala sang
pinasahi nga bugay nga ginhatag sa
tagsatagsa, sila nagapakita sang pinasahi
nga pagkabalaka para sa mga
nagakinahanglan, nagapamati sang bahin
sang mga biktima sang indi maayo nga
sugilanon kag nagapaiway sa paghimo sing
padasig nga paghukom batok sa ila. Sa
espiritu sang Kristiano nga Paghigugma, ila
kabigon sila nga inosente tubtob nga
mapamatud-an nga ini sila nakasayup.

c. Ang mga kaparian dapat magkabig sa isa
kag isa bilang kaupod kag kabulig nga
manugtrabaho sa diin ang mga magulang
nagatudlo sa mga manghod kag ang mga
manghod nagapakita nga sila handa sa
pagbaton sang ginatudlo sa ila. Sa amo
man nga tion, ang mga magulang
nagapamati sa mga manghod kag ang
mga manghod nagatahod sang kinaalam
kag ekesperyensya sang mga magulang.
Ang mga Paroko kag ang ila mga kabulig
nga pari nagatrabaho bilang isa.

d. Ang mga kaparian nagaserbisyo bilang
amay kag pangulo nga alagad nga
nagakilala, nagapaisog, nagabuhi kag
nagasuporta sa nagakaigo nga paghatag
sing gahom sa mga laiko nga tumoluo
agod nga sila makapartisipar sing lubos kag
sing aktibo sa misyon sang Simbahan.
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PAATHAG

Ini nga dekreto nagatan-aw sa relasyon sa tunga
sang Obispo kag mga kaparian kag sa tunga sang
mga kaparian kag sang Obispo. Nagatan-aw man
ini sa relasyon sa tunga sang mga kaparian
mismo. Kag nagatan-aw ini sang relasyon sa
tunga sang mga kaparian kag sang mga laiko nga
tumoluo.

Ang Obispo amo ang Amay kag Pangulo nga
Pastor sa bilog nga diosesis, para sa mga tumuluo,
kon sayuron, para sa mga kaparian kag mga
laiko. Pero sa pinasahi nga paagi ang mga
kaparian naangot sa ila Obispo bilang malapit nga
manugbulig sang Obispo sa iya mga bulohaton
bilang Pastor. Tungod sini, importante gid nga
ang relasyon sa tunga sang Obispo kag sang iya
mga pari, isa ka relasyon nga nagalarawan sang
paghigugmaanay kag pagtinahuray, samtang
nga wala ginakalimtan ang kahimtangan kag ang
katungdanan nga natuon sa tagsatagsa sa ila. Ang
relasyon sang amay, sang utod kag sang abyan
amo ang masanag nga salaming sang
kahimtangan sang Obispo para sa iya mga
kaparian, samtang ang relasyon sang anak sa
amay amo ang maathag nga modelo sang
panulok sang kaparian para sa ila Obispo. Ini nga
relasyon ginapakita sing konkreto dira sa
estruktura mismo sang diosesis sa diin paagi sa
lainlain nga mga opisina kag komisyon, ang
bulohaton sang pagka-pastor kag kon paano
ginapatigayon ini, dapat magiyahan sang mga
pagsulondan kag regulasyon nga nagapakita
sining paghigugmaanay kag pagtinahuray.

Sa bahin naman sang mga kaparian, ang
pinakamataas nga modelo sang ila pag-angtanay
amo ang iya sang mga mag-ulutod. Ang talikala
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sang paghigugma nga iya sang mag-utod amo
ang nagahigot sa mga kaparian agod sila
magmangin isa sa tanan nga bagay nga may
kaangtanan sa ila pagkapari. Sa bagay nga ang
mga kaparian dapat magsuporta, magpabakod,
kag kon kinahanglan, magtadlong sang mga
kakulangan sang pareho nila nga pari. Indi
malikawan nga sa masunson may mga kaparian
nga, sa paagi nga matarong man ukon indi,
nangin biktima sang mga sugilanon nga indi
nagakabagay. Isa sang mga maathag nga paagi
sa pagsuporta nga sarang mapakita sang pareho
nila nga pari, amo ang paghangop kag ang
pagpaiway nga sila mismo amo ang ginagikanan
sang paglala sang sitwasyon tungod sang
ginatawag nga “rash judgment” ukon padasig nga
paghukom sa pareho nga pari. Dapat mahibaloan
nga may natalana nga opisina ukon komisyon
para diri, kag may mga pagsulondan nga dapat
sundon agod nga matipigan ang kinamatarong
sang mga natungdan.

Isa pa gid ka talalupangdon nga bagay
nahanungod sa sitwasyon sang mga kaparian diri
sa aton arkidiosesis amo ang pagkatuhay sang
eksperyensya kag panuigon. Ini nga bagay may
daku nga epekto sa relasyon sang mga kaparian.
Sa gihapon, ang espiritu sang pag-ululutod kag
sang paghigugma amo ang dapat maggiya sang
pagginawi sang tagsa ka grupo, sa diin ang mga
magulang nagakabalaka kag nagatuytoy sa ila
mga manghod sa pagkapari, samtang ang mga
lamharon nagatahod kag nagakilala sang
kinaalam kag eksperyensya sang ila mga
magulang kag handa sa pagbaton sang mga
ginatudlo sa ila.

Sa bahin naman sang relasyon sa tunga sang mga
kaparian kag sang mga laiko, ang ginapanugyan
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sang dekreto amo nga bilang mga kabulig nga
pastor sang Obispo ang mga pari dapat magkabig
sa ila kaugalingon nga mga pangulo sang panong
nga gintugyan sa ila, kag ini nga pagpangulo
ginahikot sa espiritu sang pag-alagad. Dapat
kilalahon sang mga kaparian nga ang mga laiko
may ila nga kinaiya nga dulot gikan sa bunyag
nga amo ang ginagikanan sang ila kinamatarong
bilang kaangay nga katapo sang lawas ni Kristo
kag may kaugalingon nga katungdanan kag
bulohaton suno sa iya bokasyon. Ang pari
nagapakita sang iya pagkilala kag pagbaton sini
nga reyalidad sa kabuhi sang Simbahan paagi sa
pagtugyan sa gahom sang laiko sining nga mga
bulohaton agod nga sila makapartisipar sing lubos
kag sing aktibo bilang katapo sang komunidad
sang tumoluo.

Artikulo 53
Ang mga kaparian magakabuhi sing
balaan, maki-angayon kag simple nga
pangabuhi, kag magaserbisyo bilang modelo
sa ila panong. Ini nagakahulogan nga sila:

a. Nagakabuhi sing mapinangamuyuon,
nagapangadi sang Breviario, nagabaton
sang Sakramento sang Pagpahauli ukon
Pagkompesar, nagaselebrar sang Santos
nga Eukaristiya, regular nga
nagapamalandong kag nagahatag sang
maalwan nga pagserbisyo sa komunidad,
ilabi na gid sa mga kubos kag mga
nagakinahanglan.

b. Sa paglarawan sang kabuhi sang
Simbahan sang kubos, sila nagakabuhi sa
paagi nga simple, nagapaiway sang mga
pagpadayaw kag, kon sarang mahimo,
magpangabuhi sing inimol.
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c. Magginawi sing nagakaigo pareho sa
paghambal, pagbiste kag pagbinatasan nga
nagakabagay, lakip ang maka-alayo sing
lawas kag husto nga pahuway kag
paglingaw-lingaw nga wala nagahalit sa ila
pagkapari ukon naga-upang sang ila
pagkayara para sa ila komunidad.

d. Dapat sila magkilala sing labi pa gid nga ang
ila katungdanan  pangsimbahan indi para
sa ila kaugalingon nga kaayohan, kundi para
sa pag-alagad.

e. Dapat nila batunon ang pagka-importante
sang papel sang laiko bilang kapareho nila
sa responsabilidad, gamiton ang ila
awtoridad agod nga mapabakod ang laiko
paagi sa paghilisugot kag sa amaynon nga
paagi.

f. Dapat sila manginhanda sa pagpangalagad
para sa tanan kag likawan ang pagpasulabi
sa isa ka pinasahi nga grupo ukon pamilya.

g. Dapat nila tipigan ang isa ka propesyonal
kag husto nga pagpakigbagay sa ila
ginaalagaran agod malikawan ang abuso
kag malain nga pagginawi sa ila
pagpangalagad.

h. Dapat sila maghatag sang nagakaigo nga
suhol kag benepisyo sa mga nagatrabaho sa
ila kombento, opisina ukon ministeryo suno
sa ginapatuman sang kasugoan kag sa
masarangan sang parokya.

i. Samtang nga wala nila ginapabay-an ang
ila kabuhi bilang pari, dapat man sila
magtamod sa kinahanglanon sang ila
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pamilya nga ginhalinan, apang ila likawan
ang paghimo sa kombento bilang bahin
sang puloy-an sang iya panimalay.

PAATHAG

Ang dekreto 53 nagahatag sing pagtamod sa tanan nga
bahin sang pangabuhi sang isa ka pari, kag kon paano
ini matigayon sa espiritu nga ginapaabot sang Sinodo,
sa bagay nga ang pari amo ang modelo sang isa ka
kabuhi nga balaan, maki-angayon kag simple para sa
iya mga tawo.

Ang una nga ginasambit sang Dekreto amo ang
pagkabalaan sang kabuhi; pagkabalaan nga ginapakita
dira sa pagkatutom sang pari sa pangamuyo, ilabi na
gid sa matag-adlaw kag oras-oras nga pagpangadi sang
ginatawag Breviario, ang opisyal nga pangamuyo
liturhiko sang Simbahan nga dapat pangadion sang isa
ka pari, kag subong man sang mga laiko kon ila ini
ginapakamaayo. Ang Sakramento sang Pagpahauli, kag
ang Eukaristiya ukon Santos nga Misa dapat mag-
angkon sang tig-una nga lugar sa kabuhi sang isa ka
pari. Ginapanugyan man ang regular nga
pagpamalandong kag ang maalwan nga pagserbisyo
sa komunidad, ilabi na gid sa mga imol kag
nagakinahanglan.

Ang ikaduha amo ang simple nga estilo sang pangabuhi,
indi maggarbo kag indi madayaw, kundi suno sa
espiritu sang Simbahan bilang kubos. Ini nga
ginapanugyan sang sinodo dapat hangpon suno sa
maathag nga panan-aw sa tunga sang mga butang
nga kinahanglanon kag mga butang nga indi gid man
kinahanglanon.

Ang simple nga estilo sang pangabuhi sang isa ka
pari nagatan-aw man sa iya mga pamiste,
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panghambal kag pagpanglingaw-lingaw. Dapat ini
tanan angay sa iya estado bilang pari, kag
i n d i  m a g - u p a n g  s a  i y a  s a  h u s t o  n g a
p a g s e r b i s y o  s a  B a n w a  s a n g  D i o s  n g a
gintugyan sa iya pagtatap. Ila man hangpon
nga ang pagkapari indi isa ka pangabuhian
k u n d i  i s a  k a  k a b u h i  s a n g  p a g s e r b i s y o .
Samtang matuod gid man nga kinahanglan
man sang isa ka pari ang mga pamaagi agod
sia magkabuhi sing nagakaigo, pero matuod
man nga kon ang pari  nagaserbisyo sing
h u s t o ,  i n d i  g i d  s i a  m a d u l a a n  s a n g  m g a
medyos agod sia makakabuhi sing disente.

Subong man ang dekreto nagapanugyan nga
ang pari dapat wala sing ginapasulabi sa iya
pagpangalagad. Pareho ang pagtrato niya sa
tanan agod nga malikawan ang peligro nga
makabig sia nga may pini l ian ukon para
lamang sa isa ka grupo. Likawan man sang
pari ang pagpakig-angot sa mga tumoluo sa
paagi nga makahatag sing lain nga paghangop
kag indi sia masulay sa pag-abuso sang iya
awtoridad batok sa tumoluo nga laiko.

Ang hustisya nagapanugyan man nga ang
m g a  n a g a - o b r a  s a  k o m b e n t o  k a g  s a
simbahan magbaton sang nagakaigo nga
suhol suno sa kasugoan kag sa masarangan
sang parokya. Labaw sa tanan ang dekreto
nagapaandam batok sa ginahimo sang iban
nga himuon ang kombento bilang puloy-an
sang iya  b i log  nga  panimalay.  Wala  in i
nagadumil i  sa  pari  nga bul igan ang iya
panimalay tungod kay diri man sia naghalin,
pero nagapahanumdom lang ini nga ang iya
atensyon dapat ipatungod sa kaayohan sang
b a n w a  s a n g  D i o s  n g a  g i n t u g y a n  s a  i l a
pagtatap.
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Artikulo 54
Ang mga kaparian pagahatagan sang
nagakaigo nga pagtatap para sa ila
padayon nga pagtubo kag mas
mabinungahon nga pagpangalagad
paagi sa:

a. Permanente nga padayon nga pormasyon
kag pagtulotimbang sini bilang kabahin na
sang kabuhi sang pari sa tawohanon,
espirituhanon, pang-kinaalam kag
pastoral nga mga patag, kag ini magalakip
sang mga hilikuton pareho sang mga
“retreat”, mga seminar kag iban pa gid nga
mga kahigayonan sang pagpanibag-o.

b. Ihibalo nahanungod sa pari para sa sining
permanente nga pormasyon.

c. Programa sang pagpahuway/pagtuon
nga ginatawag Sabbatical, kag subong
man, mga benepisyo para sa ikaayong
lawas, kag plano parte sa pension kag
paglubong.

d. St. John Mary Vianney Center, nga amo
ang sentro sa diin ang mga kaparian sang
arkidiosesis sang Jaro sarang
makapahuway, makapanibag-o,
magpaayo, kag magtener kon magretiro
ukon magtigulang.

PAATHAG

Ini nga dekreto nagatan-aw sang bug-os nga
kaayohan sang mga kaparian sa tuyo nga
mapadayon ang ila mabinungahon nga
pagpangalagad sa pagkapari. Una sa tanan, dapat
kilalahon nga ang pari nagakinahanglan man
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sang pagtubo kag pag-uswag sa iya ihibalo kag
ikasarang sa pagpangalagad bilang pari. Ang
pagtuon sang isa ka pari wala nagauntat sa iya
ordinasyon. Samtang nagalakat ang panahon,
nagakambio  man ang mga pamaagi  sa
pagpalapnag sang pagtuluohan kag
pagpangalagad. Gani dapat nga indi man
mag-untat ang pagporma sang pari sa iya
kaugalingon sa tanan nga patag sang iya
pangabuhi bilang pari.

May mga programa nga dapat ipatigayon
agod madangat ini nga katuyoan. Isa na diri
ang padayon nga paghatag s ing mga
seminar, sing mga retreat kag iban pa nga
mga regular nga pagtilipon kag pagtuon. Ara
man dira ang ginatawag nga pahuway nga
sabbatical sa diin ang pari ginahatagan sing
tinion nga makahalin sa iya kinaandan nga
trabaho agod magpaliwa-liwa, magtuon
sang malip-ot nga mga kurso, ukon bisan
magpalayo lang sa iya matag-adlaw nga
bulohaton. Dapat man handaan ang mga
inadlaw nga palaabuton sa diin ang pari
nagat igulang,  nagamasakit  kag
nagakamatay.  Ini  tanan nga mga
kahimtangan dapat hatagan sing nagakaigo
nga programa sang paghanda kag
pagpatigayon. May ara man nga ginatigana
ang arkidiosesis nga sentro, nga ginatawag
St .  John Mary Vianney Center  sa  di in
makatener ang mga pari nga tigulang kag
retirado kag mga pari nga nagmasakit kag
nagapaayo sang kaugalingon, ukon sing
bisan isa  ukon pi la  ka  adlaw nga
pagpahuway. Ini nga sentro sarang man
mahiwatan sang mga seminar  ukon
pagtilipon sang mga kaparian sa bisan ano
nga katuyoan para sa ila ikaayo.
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Artikulo 55.
Ang mga kaparian magaangkon sang isa
ka espiritwalidad sang pagpangalagad nga
ginapakita dira sa isa ka komitido kag
dedikado nga ministeryo sa mga tawo, kag
matutom nga pagtuman sang ila
bulohaton bilang pari, manunudlo kag
hari, paagi sa:

a. Responsable nga pag-administrar sang
mga sakramento, ilabi na gid sang
Pagpahauli kag Paghaplas sang Lana sa
mga masakit, paghanda sang ila mga
homiliya, pagselebrar sing solemne sang
Eukaristiya kag iban pa gid nga mga
selebrasyon sa liturhiya, upod ang
pagpang-aman para sa mga sakramento.

b. Pagsakdag kag pagsuporta sa
mabinungahon nga programa sang
katekesis kag pormasyon sa mga doktrina
sa pagtuo kag matarong nga pamatasan,
kag subong man sa kristiano nga mga
responsabilidad.

c. Pagpukaw sang konsyensya sosyal sang
mga tawo kag paghimo sing mga
programa kag pagpangalagad nga
nagasabat sa mga kinahanglanon ilabi na
gid sang mga kubos kag mga sinikway,
lakip na ang pagsakdag sang
mapinadayunon nga pagpanguma,
hustisya sosyal kag pagtipig sang ikaayo
sang palibot.

d. Pagtukod sa mga parokya sang pareho nga
mga estruktura kag ministeryo sang
diosesis kag ang pagpatigayon sang regular
nga pagplano, pagpatuman, pagbantay
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kag pagtulotimbang sang mga pastoral
nga programa.

e. Pagpanguna sa pag-organisar kag
pagpabakod sang mga BEC kag
paghatag sang kinahanglanon nga
suporta sa mga nagatrabaho kag
nagapangulo sang BEC.

f. Paghatag sing nagakaigo nga pagsakdag
sa iban pa gid nga mga ministeryo,
pareho sa kabuhi sa pamilya,
komunikasyon sosyal, mga pamatan-on,
mga seminaryo, mga eskwelahan, mga
ospital kag serbisyo sa pinasahi nga mga
grupo, kasubong sa mga mangunguma,
mga tumandok, mga may diperensya,
mga binilanggo, mga migrante, kag iban
pa.

PAATHAG

Ini nga dekreto nagapanugyan kag
nagapaathag sang katungdanan kag
responsabilidad sang kaparian, tuhoy sa ila
parokyano kag tuhoy sa ila tagsa ka bulohaton
bilang kabulig sang Obispo sa pagpadalagan
sang diosesis kag sa pagtatap sa mga tumoluo
nga ginatugyan sa iya. Ang mga pag-
administrar sang mga sakramento, ang mga
pagselebrar sang iban pa nga mga bulohaton
sa liturhiya kag iban pa nga mga katungdanan
nahanungod sa pagsimba, dapat amanan sing
nagakaigo agod magmanginmapuslanon para
sa tumoluo. Ang mga programa sa parokya,
dapat nagasantu man sa programa sang
diosesis, suno sa kahimtangan kag sitwasyon
sang kada parokya.
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Suno sa tatlo ka sahi sang pagpangalagad
bilang pari ,  manunudlo kag hari ,  ang
katungdanan sang tagsa ka pari sa bisan diin
man sia napahamtang, dapat magdala sa
tumoluo sa isa ka responsable nga pagkabuhi
bilang kristiano kag sumolunod ni Kristo.

Ginahatagan sang dekreto sing pagtamod kag
pagpasulabi ang mga bulohaton sa pagsimba,
ang kabuhi sa panimalay, ang hustisya sosyal,
ang pagbulig sa mga kubos,  kag sa
pangkabilogan, ang pagpatigayon sang bug-
os nga pagtin-ad sang tawo bilang anak sang
Dios.

Artikulo 56.
A n g  m g a  k a p a r i a n  m a g h i b a l o  n g a
may salabton sila sa Dios, sa Santo
Papa, sa Obispo, sa pareho nila nga
pari  kag sa tumoluo nga laiko,  kag
p a g a d a p a t a n  s a n g  n a g a k a i g o  n g a
p e n a l i d a d  s a  t i o n  n g a  m a g k u l a n g
sila. Gani, dapat sila:

a . Magpadalagan sang mga Komisyon,
m g a  p a r o k y a  k a g  m g a  m i n i s t e r y o
s u n o  s a  g i n a t u y o  s a n g  O b i s p o ,
magpalapnag kag magpatuman sing
may katutom sang mga pagsulondan
sang arkidiosesis   indi  suno sa i la
k a u g a l i n g o n  n g a  l u y a g  k a g
pagpasulabi.

b. M a g s u p o r t a  k a g  m a g t a m b o n g  s a
m g a  p r o g r a m a  s a n g  a r k i d i o s e s i s ,
l a k i p  a n g  m g a  m i t i n g ,  m g a
asembleya kag pagtilipon sang mga
kaparian.
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PAATHAG

Ang kaparian mga kabulig sang Obispo kag gani,
ang ila bulohaton nasandig sa ginapakamaayo
sang Obispo nga paagi sa pagtatap sa iya panong.
Ang pari indi makahimo sang mga butang nga
batok sa pagsulondan sang Obispo. Sa pangkabug-
osan nga panan-aw, ang Obispo amo ang may
salabton sa iya diosesis kag ang iya pagtuman
sang iya katungdanan iya ginatigayon paagi sa
pagbulig sang mga kaparian.

Kag agod matipigan ang matalunsay kag
mabinungahon nga pagpangalagad may
nagakaigo nga penalidad nga ginatugot ang
kasugoan sang Simbahan para sa  mga
paglapas  kag pagkulang nga mahimo
matabo.

Katungdanan sang pari ang maghibalo sang
mga butang nga nagakatabo sa bilog nga
diosesis kag matigayon ini  paagi sa iya
pagsuporta kag pagtambong sa tanan nga
mga hilikuton nga ginahiwat ilabi na gid ang
mga miting, mga paghinun-anon kag iban
pa nga paagi sa diin matigayon ini nga
ihibalo.

 Artikulo 57.
Ang Arsobispo, sa bulig sang Konsilyo
Presbyteral kag Komisyon para sa
Kaparian, maghatag sing pagtamod sa
pinasahi nga mga kabalaka, paagi:

* Sa paghimo kag pagpatuman sang mga
pagsulondan para sa mga relihiyoso, mga
kaparian nga bisita, mga kaparian nga
nagahalin nga wala sing permiso, mga
kaparian nga nagabalik halin sa gwa sang
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diosesis, kag iban pa, upod ang espiritu sang
pagbaton kag pagsuporta halin sa iban nga
kaparian.

PAATHAG

Sa iya pagtuman sang iya katungdanan, ang
Obispo may pinasahi nga grupo nga makabulig sa
iya. Lakip sa sini nga grupo ang Konsilyo Presbiteral
kag ang Komisyon para sa Kaparian. Tungod kay
lainlain ang mga problema kag kabalaka nga
mahimo maatubang sa diosesis, ini nga mga butang
sarang mapangatubang sang Obispo sa bulig sini
nga mga grupo. Ginasambit sing pinasahi sang
dekreto ang nahanungod sa mga relihiyoso,  sa
mga kaparian nga wala ma-ordinahan para sa
serbisyo sang arkidiosesis kundi naghalin sa iban
nga lugar kag ari diri bilang mga bisita, kag sa mga
kaparian nga taga-diri apang nagserbisyo sa iban
nga lugar kag karon nagbalik na diri.
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MGA DEKRETO SA BAHIN SANG
MGA RELIHIYOSA

Artikulo 58.
Pangduso nga Dekreto nga nagahatag
sing Direksyon

Ang gamut sang paghalad sang
kaugalingon sa pagsunod kay Jesus sa
bahin sang mga tawo nga konsagrado yara
nasandig sa bug-os nga paghatag sang ila
kaugalingon sa Dios paagi sa pagkabuhi
sang mga laygay sang Ebanghelyo sa
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konteksto sang pangkatilingban nga
kabuhi para sa misyon sang Simbahan.

A n g  m g a  r e l i h i y o s a  g i n a t a w a g  s a
p i n a s a h i  n g a  p a a g i  n g a  m a n g i n
t i m a a n  s a n g  m a l u l o  n g a
p a g h i g u g m a  s a n g  D i o s  s a
k a t a w o h a n  k a g  p i n a s a h i  n g a  m g a
saks i  sa  misteryo  sang  S imbahan.
Tama gid ka importante sang papel
s a n g  m g a  r e l i h i y o s a  p a r a  s a
S i m b a h a n .  S i l a  n a g a p a t i  g i d  n g a
kon indi  s i la  paghatagan sang mga
l a i k o ,  s a n g  m g a  r e l i h i y o s o ,  s a n g
k a p a r i a n  k a g  s a n g  m g a  O b i s p o
s a n g  k a h i g a y o n a n  a g o d  n g a
m a t u m a n  n i l a  a n g  i l a  t u l o m a n o n
s a  S i m b a h a n  k a g  s a  s o s y e d a d  s a
s i n i  n g a  p a n a h o n ,  i n d i  m a n
mat igayon ang  k inahanglanon g id
para sa palaabuton sang Simbahan
kag sang sosyedad.

K o n  m a g p a d a y o n  n g a  n a g a h i n u n -
a n o n  a n g  m g a  r e l i h i y o s a  u p o d  s a
i b a n  n g a  m g a  m a n u g p a t i g a y o n
s a n g  p a g p a n i b a g - o  s a  s i m b a h a n ,
k o n  i p a s a n t u  n i l a  a n g  i l a  m g a
p i n a s a h i  n g a  d u l o t  n g a  i k a s a r a n g
s a  m g a  p l a n o  k a g  p r o g r a m a
p a s t o r a l  s a n g  d i o s e s i s ,  k o n
magmangin maabtik  pa gid s i la  sa
p a g k i l a l a  s a n g  i l a  p a p e l  s a
pagdumala bi lang mga babayi ,  kag
k o n  m a g h u b l a g  s i l a  p a r a  s a
n a g a h i s u g o t  n g a  p a g s a b a t  b i l a n g
mga kongregasyon,  amo kag,  upod
sa Banwa sang Dios sa Arkidiosesis
sang Jaro,  s i la  magapanglakaton….
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“ P a d u l o n g  s a  b u g - o s  n g a
Paghi l iusa .”

PAATHAG

Sa Simbahan, ang tanan nga mga katapo
ginatawag nga binunyagan, tungod kay paagi sa
Sakramento sang Bunyag sila nagasulod sa sining
komunidad sang mga tumoluo nga ginatawag
Simbahan ukon Lawas ni Kristo. Dayon ang
binunyagan, suno sa iban pa gid nga sakramento
nga ila nabaton nagatuman sang lainlain nga mga
katungdanan bilang katapo sang Simbahan. Ang
binunyagan nga nagabaton sang sakramento sang
Orden sang Pagkapari gintawag kag nagatuman
sang katungdanan bilang naordenahan nga Pari.
Ang mga nagabaton sang sakramento sang Kasal,
ang mga mag-asawa may ila man pinasahi nga
katungdanan kag papel nga dapat tumanon sa
Simbahan. May iban pa gid nga mga binunyagan
nga sa ila bug-os nga paghalad sang ila kaugalingon
nagasulod sa ginatawag nga “Kabuhi nga
Konsagrado.” Sila nagahimo sing solemne nga
panaad sa pagtuman sang ginatawag nga “Laygay
sang Ebanghelyo” ukon evangelical counsels:
Pagka-imol, Pagka-ulay kag Pagkamatinumanon.
Amo ini sila ang mga relihiyoso kag mga relihiyosa.

Ini nga dekreto nagatumod sa mga Relihiyosa.
Wala diri nasambit ang mga relihiyoso, tungod kay
kalabanan sa ila na-ordinahan kag gani, ang
dekreto sa bahin sang mga Kaparian para man sa
mga relihiyoso.

Una sa tanan, ginabaton sang Sinodo nga ang mga
Relihiyosa may ila nga pinasahi nga dulot nga
ikasarang, ang ginatawag nga “karisma” sang ila
kongregasyon, kon sa diin amo ini ang katuyoan

RELIHIYOSA



76

IKATLO NGA SYNODO DIOCESANO SANG JARO
MGA DECRETO

sang pagtukod sa ila. Samtang nga indi nila
dapat  pagkal imtan in ing  p inasahi  n i la
n g a  i k a s a r a n g ,  d a p a t  m a n  s i l a
magpasantu sini sa klima kag sa kultura
s a n g  d i o s e s i s  t u n g o d  k a y  d i r i  s i l a
nagapangalagad.

Bilang mga babayi,  may ila gid pinasahi
nga  k inaiya  kag  abi l idad  para  sa  mga
bulohaton sa Simbahan nga sila lamang
a n g  m a k a t u m a n ,  p a r e h o  s a n g
p a g k a m a t i n a t a p o n ,  p a g k a m a l u l o ,  k a g
pagkamahinangpanon. Sa amo man nga
tion, kinahanglan nila ang padayon nga
paghinun-anon sa iban nga sektor sang
simbahan, pareho sa mga laiko, mga pari
kag mga Obispo, agod nga matigayon ang
isa ka maathag nga paghikot  sang mga
b u l o h a t o n  s a  p a g p a n g a l a g a d  n g a
nagapanaksi  sa  misyon sang Simbahan
nga amo man ang misyon ni  Kristo.  Ini
tanan santu gid sa katuyoan sang Sinodo
nga amo ang “Bug-os nga Paghiliusa.”

Artikulo 59.
Ang mga Relihiyosa, tungod sang ila
p a g h i g u g m a  k a y  K r i s t o  k a g
p a g p a k i g b u y l o g  s a  k a t a w o h a n ,
magakabuhi sang ila makatudlo nga
panaksihon sa isa ka madalum nga
p a a g i  d i r a  s a  p a g s a b a t  s a  m i s y o n
sang komunyon upod sa “Simbahan
s a n g  K u b o s ” ,  n g a  n a g a p a h a m t a n g
s a n g  i l a  k a u g a l i n g o n  k a g
n a g a p a k i g b a h i n  u p o d  s a  m g a
pinakakubos, kag nagatalikod sa ila
mga pribilehiyo kag matawhay nga
pangabuhi.

RELIHIYOSA



77

IKATLO NGA SYNODO DIOCESANO SANG JARO
MGA DECRETO

PAATHAG

Ang mga Relihiyosa nagahakos sang kabuhi nga
nahalad sa Dios, apang wala ini nagakahulogan
nga ginatalikdan nila ang kalibutan. Ginahigugma
nila si Kristo kag gani ginhalad nila ang ila
kaugalingon sa pag-alagad sing lubos kay Kristo.
Pero ginakabuhi nila ini nga pag-alagad dira si
kalibutan, sa tunga sa nagakalain-lain nga
nawong sang tawohanon nga kabuhi. Amo ini ang
panaksihon nga nagatigayon agod nga ang
ordinaryo nga laiko makatuon sang kristohanon
nga kabuhi. Ang mga relihiyosa nagasabat sang
panawagan sang Simbahan nga magpakighiusa
sa mga pinakakubos. Tungod sini, dapat sila
magpangabuhi sang inimol nga pagpangabuhi,
kag wala nagahangad sang katawhay kag sang
mga pribilehiyo nga masami ginapaabot kag
ginahatag sa ila.

Artikulo 60.
Ang mga Relihiyosa magapasantu sang ila
pinasahi nga dulot sa konteksto sang mga
kinahanglanon sang arkidiosesis kag sang
parokya, pero wala man nagakalimot sang
orihinal nga tinutuyo sang ila pagsulod sa
lokal nga simbahan.

PAATHAG

Ang tagsa ka Kongregasyon Relihiyosa may iya
pinasahi nga dulot nga ginatawag “karisma” nga
amo ang pamaagi sang iya pagpangalagad sa
Simbahan, halimbawa, pagtudlo sa mga
eskwelahan, pag-obra sa mga ospital, pagtatap
sa mga masakiton kag mga ilo, pagtrabaho sa
mga pamaagi sang komunikasyon sosyal, kag
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iban pa. Ini nga “karisma” amo ang nagapatuhay
sa mga Kongregasyon Relihiyosa sa isa kag isa.
Kag sa masunson, amo man ini ang kabangdanan
nga ang mga Kongregasyon Relihiyosa ginaagda
ukon ginabaton sa pangabuhi sang diosesis.

Pero, tungod sang pinasahi nga sitwasyon sang
diosesis nga nagadala man sang pinasahi nga
kinahanglanon nga mga programa pastoral, ang
mga Relihiyosa dapat magpasantu sang ila
pangabuhi kag pagpangalagad suno sa sining
pinasahi nga kinahanglan sang diosesis, apang
wala man nagatalikod sang ila gid nga “karisma.”

Artikulo 61.
Ang mga Relihiyosa magapangabuhi kag
magpalapnag sang tunay nga pangbabayi
nga pamaagi sa pagdumala kag
pagpamuno, nga ginapakita dira sa
pagkamatugahon, pagkamatinatapon,
pagkabukas, pagkamahirop,
pagkamahinun-anon kag
pagkamasinaligon.

Paathag:

Wala labot sa kabuhi nga nahalad sing pinasahi
sa Dios, ang mga Relihiyosa may ila nga kinaiya
nga lain sang sa iban nga mga laiko, kag ini nga
kinaiya amo ang ila pagka-babayi. Karon nga
mga panahon, may mga pamaagi sang
pagdumala kag pagpamuno sa diin ang
pangbabayi nga kalidad kinahanglanon gid kag
epektibo katama. Tungod sini, ang Dekreto
nagapanugyan nga gamiton sang mga Relihiyosa
ining mga kalidad nga ila gid kaugalingon agod
mangin base sang ila pagpangalagad sa lokal nga
Simbahan.

RELIHIYOSA
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MGA DEKRETO SA BAHIN SANG
MGA LAIKO

Artikulo 62.
Pangduso nga Dekreto nga nagahatag
sing Direksyon.

Ang Laiko, paagi sa dulot sang Bunyag,
Kompirma kag Eukaristiya, nagapamat-
od:

- sa pagpangabuhi sing bug-os sang ila
bokasyon sa pagkabalaan;

- sa pagpakigbahin sing aktibo sa misyon
sang kaluwasan kag sa pagpanguna sa
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pagpanibag-o sa mga butang nga iya sang
kalibutan.

Ila ini matigayon paagi sa pagpatubo sang
“isa ka espiritwalidad sang komunyon” sa
diin ginahatagan sing pagtamod ang isa ka
madalom nga pagkilala nga sila may
responsabilidad man kag ikasarang, upod sa
mga kaparian kag mga relihiyoso sa
pagtukod sang “Lawas ni Kristo.”

PAATHAG

“Padulong sa Paghiliusa” – nagakahulogan
nga ang tanan nga  mga tumoluo  –  mga
kaparian, mga relihiyoso kag relihiyosa, kag
m g a  l a i k o  –  a l a l a n g a y  k a g  d u n g a n  n g a
n a g a p a n g l a k a t o n  p a k a d t o  s a  s i n i  n g a
k a t u y o a n ,  k a g  a n g  t a g s a t a g s a  m a y  i y a
kaugalingon nga tulomanon kag bulohaton.
Sa bahin sang mga laiko, ini nagakahulogan
nga sila ara man sa nahauna nga hanay sang
patag-awayan, kag pareho nga mga kabulig
u p o d  s a  p a r i  k a g  s a  r e l i h i y o s o  s a
pagpalapnag sang Maayong Bal i ta  sang
kaluwasan.

P a a g i  s a  S a k r a m e n t o  s a n g  B u n y a g  k a g
K o m p i r m a ,  a n g  m g a  l a i k o  m a y
k i n a m a t a r o n g  k a g  m a y  k a t u n g d a n a n  s a
pagpangabuhi sang isa ka kabuhi nga balaan
kag sa pagpartis ipar s ing aktibo sa mga
bulohaton nga may kaangtanan sa misyon
sang kaluwasan nga gintugyan ni Kristo sa
iya Simbahan. Sa bagay nga ang mga laiko
indi tumalan-aw ukon mga suloguon sang
mga kaparian, kundi nga may ila gid nga
bahin sa sini nga misyon.
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Ang mga masunod nga mga dekreto nagatuyo
sa pagdula sining sayop nga panghunahona kag
nagapaathag sang lainlain nga mga paagi kon
paano matuman sang mga laiko ining ila
katungdanan.

Ang lokal nga simbahan, kon sayuron ang diosesis
kag ang mga parokya nga iya sakop dapat
magkabuhi bilang simbahan sa diin ang tanan
nagapartisipar sa mga bulohaton suno sa ila
kahimtangan. Ginapanugyan kag
ginapakamaayo sang Sinodo ang Basic
Ecclesial Communities ukon BEC bilang tig-
una nga paagi sa pagpatigayon sang paghiliusa
ukon komunyon sa tunga sang mga lainlain
nga mga sakop sang simbahan. Ara man dira
ang nanuhaytohay nga mga organisasyon kag
mga hublag nga nagakabuhi kag nagahulag
suno sa tinutuyo ukon apostolado sang kada
isa sa ila.

Ini nga komunyon ukon bug-os nga paghiliusa
magabakod kon ang mga pinuno sining mga
hublag kag organisasyon magbuloligay, upod
sa mga kaparian sa espiritu sang paghigugma,
para sa kaayohan sang tanan.

Artikulo 63.
Ang Archdiocesan Commission on the
Laity (ACL) pagatukuron sa Arkidiosesis
nga amo ang magapatigayon kag
magapangulo sang partisipasyon sang
mga laiko, kag sa pinasahi nga paagi, sang
mga LOMAS (Lay Organizations,
Movements and Associations) kag sang
MAMOS (Marian Associations and
Movements) sa kabuhi kag misyon sang
Simbahan, ilabi na gid sa ginaduso nga
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pagtukod sang BECs. Ilakip diri ang Jaro
Archdiocesan Council of the Laity (JACL).

PAATHAG

Isa sang mga Komisyon nga bahin sang
Administrasyon sa Arkidiosesis amo ang
Komisyon para sa mga Laiko. Isa ini ka Komisyon
nga may daku nga importansya sa kabuhi kag
programa sang arkidiosesis tungod kay amo ini
ang ginatugyanan sang tanan nga mga programa
kag bulohaton sang mga tumoluo nga laiko,
pareho man nga may Komisyon nga
ginatugyanan sang tanan nga mga programa kag
bulohaton nga iya sang mga kaparian.

Ang dekreto nagasambit sang duha ka daku nga
grupo nga sarang matapuan sang mga laiko. Ang
una nga grupo amo ang LOMAS, nga kon
sayuron ang mga organisasyones, hublag kag
mga asosasyon sang mga laiko; kag ang ikaduha
nga grupo amo ang MAMOS nga pareho man sa
LOMAS, ugaling ang sentro sang bulohaton kag
debosyon sining naulihi amo ang Mahal nga
Birhen Maria.

Ginasambit man sang dekreto ang Archdiocesan
Council of the Laity (JACL). Ini isa ka hubon nga
ginapangulohan kag ginatapuan sang mga laiko
sa diosesis, kag bilang isa ka Konsilyo, ginapaabot
nga ini magapaggwa sang ila kaugalingon nga
mga pagsulondan kag bulohaton nga may
kaangtanan sa ila estado bilang laiko.

Artikulo 64.
Ang Archdiocesan Commission on the
Laity (ACL) magabalay sang isa ka
pangkabug-osan nga Panan-aw kag

LAIKO



83

IKATLO NGA SYNODO DIOCESANO SANG JARO
MGA DECRETO

Misyon Pastoral upod ang nagakasantu,
napahiusa kag may sistema nga Plano
Pastoral para sa bug-os nga Arkidiosesis,
suno man sa sini nga Panan-aw kag
Misyon nga gindihon paagi sa isa ka
konsultasyon kag aktibo nga partisipasyon
sang mga kaparian kag mga laiko nga
hamtong kag lamharon, nga ang iya sini
tinutuyo amo ang pagtukod sang isa ka
tunay nga komunidad pangsimbahan nga
Pilipino.

PAATHAG

Pila ka mga importante nga butang ang
ginatuhoy sini nga dekreto, nga ang isa ka
tinutuyo amo ang magbalay sang isa ka Plano
Pastoral para sa bug-os nga Arkidiosesis. Una sa
tanan, ini nga Plano Pastoral nagatan-aw sang
bug-os nga komunidad pangsimbahan para sa
mga Pilipino. Ini nga Plano Pastoral dapat
naangot kag magsantu sa Panan-aw kag Misyon
Pastoral nga paga-ibalay sang Archdiocesan
Commission of the Laity pagkatapos mahiwat ang
isa ka lapnagon nga konsultasyon sa diin aktibo
nga magapartisipar ang mga kaparian kag mga
laiko sang lainlain nga panuigon.

Artikulo 65.
Ang Archdiocesan Commission of the Laity
(ACL) magapatigayon sang isa ka regular
kag syentipiko nga paglarawan sang
kabuhi kag ministeryo sang mga laiko sa
Arkidiosesis sang Jaro nga na-base sa isa
ka kompleto nga pagtuon sang ila
kahimtangan suno sa ila lugar nga
ginapuy-an, kabuhi sa mga sakramento,
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pagpakigbahin sa bulohaton sang simbahan,
kag suno sa ila sitwasyon sosyal,
pangpolitika, pang-relihiyosa, pang-
ekolohiya, pang-ekonomiya, pangkultura
kag pang-teknolohiya (SPREECT).

PAATHAG

Dapat  mahibaloan nga ang kabuhi  sang
mga laiko  indi  mabulag sa  i la  pangabuhi
sa sosyedad kag sa parokya,  sa bagay nga
ang tanan nga patag s ini  nga pangabuhi
n a g a - a p e k t o  s a  i l a  k a b u h i  b i l a n g
s i m b a h a n .  A g o d  n g a  a n g  P r o g r a m a
P a s t o r a l  s a n g  A r k i d i o s e s i s  m a g m a n g i n
may kabil inggan kag kahulogan sa kabuhi
sang mga laiko nga tumoluo,  k inahanglan
a r a  a n g  b u g - o s  n g a  l a r a w a n  s a n g  i l a
k a b u h i  k a g  m i n i s t e r y o  s a  l a i n l a i n  n g a
mga nawong sang kabuhi  sa  kat i l ingban.
T u n g o d  s i n i ,  a n g  A r c h d i o c e s a n
C o m m i s s i o n  o f  t h e  L a i t y  g i n a t u g y a n a n
s a n g  S i n o d o  s a  p a g p a t i g a y o n  s i n i  n g a
paglarawan paagi  sa  i sa  ka  pagsayasat
kag pagbinag-binag nga syent ipiko.

Artikulo 66.
A n g  A r c h d i o c e s a n  C o m m i s s i o n  o n
the  Lai ty  (ACL)  magabalay  sang isa
k a  n a b u g - o s  n g a  p r o g r a m a  s a
p o r m a s y o n  n g a  ( 1 )  m a g a l a k i p  s a
p o r m a s y o n  s a n g  b i l o g  n g a  p e r s o n a
k a g  n a g a p a d u l o n g  s a  p a m i l y a  k a g
n a g a l a m b o t  s a  d a k u  n g a
k o m u n i d a d ;  ( 2 )  n a g a b u l i g  s a n g
p a g - a n g t a n a y  s a  t u n g a  s a n g  P a r i
kag  La iko .
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PAATHAG

Agod nga mangin epektibo kag nagakaigo ang
pagpakigbahin sang mga laiko sa kabuhi sang
arkidiosesis, kinahanglan ang husto nga
pormasyon sang ila bug-os nga persona, sa panan-
awan sang simbahan, sang ila pagtuo, kag sang
ila mismo pagkatawo. Kag indi lamang amo ini.
Ang laiko indi lang nagakabuhi sa iya
kaugalingon, kundi nga nagakabuhi sia upod sa
pamilya kag bilang katapo sang mas daku nga
grupo nga amo ang komunidad. Dapat nga ang
iya pormasyon nagalakip man sa sining duha ka
dalagku nga hubon. Ang ginatugyanan sang
Sinodo sa pagbalay sang programa para sa sini
nga katuyoan amo ang Archdiocesan Commission
on the Laity.

Artikulo 67.
Ang Archdiocesan Commission on the
Laity (ACL) magahimo sang direktorio
sang LOMAS kag MAMOS kag magalakip
sang ila Panan-aw kag Handom (vision-
mission), karisma, istorya kag iban pa gid
nga mga ihibalo nahanungod sa ila kag
ila ini i-angot kag ipasantu sa kabuhi kag
ministeryo sang Arkidiosesis.

PAATHAG

Diri sa Arkidiosesis sang Jaro, madamo sing mga
lainlain nga mga organisasyones relihiyosas, mga
asosasyon, kag mga hublag pangsimbahan. Amo
ini ang ginatawag nga LOMAS. May ara man nga
amo man nga mga grupo nga ang sentro sang ila
bulohaton kag debosyon amo ang Mahal nga
Birhen. Amo ini ang ginatawag nga MAMOS.
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Agod nga madali ang pagkilala kag ang pagtultol sang
nahamtangan sining lainlain nga mga hubon, ang
Archdiocesan Commission on the Laity dapat maghimo
sang isa ka kompleto nga direktoryo sa diin nabutang
ang tanan nga impormasyon nahanungod sa ila. Ilakip
man diri ang pinasahi nga rason sang pagtukod sa sining
mga grupo, pareho sang ila Panan-awan kag Handom
bilang organisasyon, asosasyon ukon hublag, ang ila
pinasahi nga bulohaton ukon karisma, ang maragtas
sang ila presensya diri sa diosesis kag iban pa gid nga
mga butang nahanungod sa ila. Ini nga impormasyon
magabulig gid sa pag-koordinar sang ila mga aktibidades
agod nga mangin mas epektibo pa gid ang ila ministeryo.

Artikulo 68.
Ang Archdiocesan Commission on the Laity
(ACL) magatrabaho upod sa Commission on
Social Communications para sa isa ka madasig
kag epektibo nga pamaagi sa pagkomunikar
kag pagpalapnag sang ihibalo, dira sa
paggamit sang mga lainlain nga paagi agod
nga ang laiko padayon nga naangot kag
nakahibalo sang mga balita kag mga
nagakatabo sa Arkidiosesis.

PAATHAG

Sa bisan ano nga patag sang kabuhi, kag ilabi na
gid sa kabuhi pangsimbahan, importante gid ang
pagpalapnag sang balita kag iban pa nga mga
impormasyon nahanungod sa mga butang nga
may kaangtanan sa pagtuo. Sa masunson, ang
pagpakigbahin sang laiko sa mga bulohaton sang
simbahan dira nasandig sa ila ihibalo sang mga
nagakatabo sa diosesis. Gani bilang tinugyanan sang
katungdanan sa pagsakdag sini nga partisipasyon,
ang Archdiocesan Commission on the Laity
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magagamit sang mga pamaagi sang komunikasyon
sosyal, pareho sang pamantalaan, radio kag
telebisyon. Tungod kay ini nga bulohaton iya gid
sang Commission on Social Communications, amo
ini ang Komisyon nga pakig-angotan sang
Archdiocesan Commission on the Laity.
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MGA DEKRETO SA BAHIN SANG
KABUHI SA PANIMALAY

Artikulo 69.
Pangduso nga Dekreto nga nagahatag
sing Direksyon.

Ang Commission on Family Life
ginatugyanan sa pagproklamar sang
Ebanghelyo sang Kabuhi sa mga tawo
sang tagsa ka panahon kag kultura, kag
ang ‘santwaryo’ sini nga kabuhi amo ang
panimalay (Evangelium Vitae), nga
ginakabig nga amo ang “palaagyan sang

PANIMALAY



89

IKATLO NGA SYNODO DIOCESANO SANG JARO
MGA DECRETO

Simbahan” (Sulat sa mga Panimalay).
Ginakilala sang Komisyon ining iya
bulohaton sa pagwali sa sini nga
ebanghelyo sing may mabakod nga
katutom tubtob nga mabalay ang
katilingban sang mga gintoton-an, nga
ginatapuan sang panimalay nga
nakabaton sang ebanghelyo kag
nagapalapnag sang ebanghelyo kag
nagapanglakaton sing dungan “Padulong
sa Bug-os nga Paghiliusa.”

Agod mapabakod ang kabuhi sa
panimalay, ginakilala sang Komisyon ang
papel sang LOMAS (Mga organisasyon,
hublag kag asosasyon sang mga Laiko)
nga ang ila bulohaton natuhoy sa
panimalay. Tungod sini, dapat mahibaloan
kon ano ini nga mga LOMAS, kag ini sila
ilakip kag ipasakop sa Commission on
Family Life (CFL) agod nga ang ila
pinasahi nga mga dulot ukon karisma
mapabakod pa gid sa espiritu sang “bug-
os nga paghiliusa.”

PAATHAG

Ang una nga ginahatagan sing pagtamod sang
mga dekreto sa bahin sang Kabuhi sa Panimalay
amo ang ginatawag ni Papa Juan Pablo II nga
“Ebanghelyo sang Kabuhi,” nga ang kabuhi isa
ka malahalon nga dulot sang Dios nga dapat
tahuron sang tawo. Kag ini nga kabuhi, sa
pinasahi nga paagi, dira nakakita sang iya sagrado
nga puloy-an sa sulod sang panimalay. Ang
Panimalay amo ang simbahan sa balay, ang
“domestic church”, sa bagay nga kon mapag-on
ang panimalay, mapag-on man ang simbahan.

PANIMALAY
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Paagi sa panimalay, ginatuman sang simbahan
ang misyon nga gintugyan sa iya sang aton
Ginuong Jesukristo, kag gani, ginatawag ini ni
Juan Pablo II sa iya “Sulat sa mga Panimalay”
nga “palaagyan sang Simbahan”.

Ang Sinodo nagapanugyan nga, sa programa sang
diosesis, may ara nga Komisyon para sa Kabuhi
sa Panimalay nga amo ang magapanguna sa sini
nga bulohaton sa diin ang mga panimalay
nagabaton kag nagakabuhi sang ebanghelyo, kag
ining mga panimalay mismo amo ang
magapalapnag kag magpangwali sang
ebanghelyo sa iban nga mga panimalay.

Agod mabuligan ang Komisyon sa Kabuhi sa
Panimalay sa sining iya bulohaton, dapat niya
pangitaon ang bulig sang mga organisasyones,
hublag kag asosasyones nga ang sentro sang ila
ministeryo amo ang panimalay. Ang Komisyon
amo ang maghibalo kon ano ini nga mga hubon,
kag iya tan-awon ang ila mga programa sang
pagpangalagad agod nga magmangin epektibo pa
gid ang ila apostolado para sa kaayohan sang
panimalay.

Artikulo 70.
Ang Commission on Family Life (CFL)
maga-usisa sang iya direksyon samtang
iya ginatipigan, gina-alagaran kag
ginapasanyog ang kabug-osan nga
kaayohan sang mga panimalay sa
arkidiosesis.

PAATHAG

Amo ini ang tig-una nga katuyoan sang
Komisyon para sa Kabuhi sa Panimalay: ang pag-
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apin, ang pagpangalagad kag ang pagpasanyog sang
pangkabug-osan nga kaayohan sang mga
panimalay sa arkidiosesis sang Jaro. Ang mga
programa nga dapat ibalay nagahandom nga
masabat ang mga problema nga ginaatubang sang
panimalay sa karon nga mga paniempo. Kon may
mga programa nga ara na nga daan, ini nga
programa kinahanglan nga usisaon liwat kag
ipasantu ang direksyon sa konkreto nga kinahanglan
sang panimalay sa sini nga mga panahon.

Artikulo 71.
Ang CFL dapat may ara nga direktor ukon
direktora nga nagadedikar sang iya bug-os
nga tiempo sa sini nga palangakuan, kag
magakuha sing regular nga manugtrabaho
sa opisina, kag maayo gid kon ini mga
kasado nga mag-asawa.

PAATHAG

Agod matugonan ang mga katungdanan kag
bulohaton sang sini nga Komisyon kinahanglan gid
nga may ara nga nagadumala sini kag nagahalad
sang iya bug-os nga panahon sa sini nga bulohaton.
Kon sa aton pa, wala ginapakamaayo nga ang
direktor ukon direktora nga nagapangalagad sing
boluntaryo lamang ukon nagabahin sang iya
tiempo sa sini nga opisina samtang nga may iban
pa gid sia nga ginahatagan sang iya igtalupangod.
Tungod kay ini nga Komisyon nagakinahanglan
man sing iban pa gid nga manugbulig, dapat man
nga may iban pa gid nga mga manugtrabaho sa
opisina sang Komisyon. Tungod kay ang patag sang
panimalay amo ang ginahatagan sing pagtamod,
kinahanglan man nga mga mag-asawa ang
nagatrabaho diri.
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Artikulo 72.
Paagi sa CFL, ang Arkidiosesis magatukod
sang Ministeryo Arkidiosesano para sa
Kabuhi sa Panimalay, kag ini nga
ministeryo pagatukoron man sa mga
parokya, nga may ila man nga
manugtrabaho agod nga mapadayon ang
apostolado para sa kabuhi sa panimalay.
Kon may ara nga pundo nga sarang
magamit, pagatukuron man ang isa ka
sentro para sa sini nga apostolado.

PAATHAG

Duha ka bagay ang ginapanugyan sang sini nga
dekreto. Una, nga sa bug-os nga Arkidiosesis, dapat
may ara nga ministeryo para sa kabuhi sa
panimalay, kag ini pagapatigayunon sang
Komisyon. Pagkatapos nga natukod na ini nga
ministeryo sa arkidiosesis, pagapatigayunon man
ini sa mga parokya, sa diin ginapanugyan nga may
ila man nga nagatrabaho sa sini nga ministeryo
sa idalom sang pagtuytoy sang CFL. Ang ikaduha
nga panugyan amo nga sa bilog nga arkidiosesis
kag subong man sa mga parokya, kon may pundo
nga kwarta nga sarang magamit, may sentro ukon
may duog nga igatalana para sa sini nga
Ministeryo, nga magasirbe bilang tilipunan kag
kaladtuan sang mga may pamangkot ukon
problema parte sa sini nga apostolado.

Artikulo 73.
Ang CFL magabalay sang mga programa
nga nagalakip sang:

a. Ginapatuman nga mga programa antes
kag pagkatapos sang kasal.

b. Mga programa nga maki-kabuhi kag
maki-pamilya
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c. Mga panimalay sang mga Overseas
Filipino Workers (OFW)

d. Ang pagka-ginikanan kag responsable nga
pagka-ginikanan nga nagalakip sa
pagpasanyog sang bokasyon, ang
importansya sang trabaho, kag pagtahod
sa tinuga sang Dios

e. Mga serbisyo legal, psychological kag
medical, kag

f. Iban pa gid nga mga kabalaka, pareho sa
mga panimalay nga nagakaguba bangod
sa kaimulon kag/ukon ginatawag nga pre-
marital sex, ang pag-updanay nga wala
makasal, temprano nga pag-asawahay,
mga ginikanan nga wala sa puloy-an, mga
kapintas sa sulod sang panimalay,
kakulang sang pormasyon nga
espirituhanon, pagkahulog sa droga,
suicide, prostitusyon, kag iban pa.

PAATHAG

Ang apostolado para sa Kabuhi sa Panimalay isa
ka ministeryo nga tama ka lapad kag masangkad.
Nagalakip ini sang nanuhaytohay nga mga patag
sa kabuhi kag gani kon dapat ini magmangin
epektibo, kinahanglan ang mga programa nga
nagasabat sa mga problema nga makita sa sini
nga mga patag. Katungdanan kag talatapon ini
sang Komisyon para sa Kabuhi sa Panimalay nga
amo ang dapat magbalay sing mga programa
para diri.

Artikulo 74.
Ang CFL magatukod sang isa ka grupo
sang batid nga mga abogado kag doctor,
kag iban pa gid nga magahalad sang
boluntaryo nga serbisyo nga hamtong sa
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kabuhi nga espirituhanon, kag
nakapanggamot sa mga pagtulon-an moral
sang simbahan nga amo ang
magapatigayon sang paghanas kag pagtuon
nahanungod sa:

a. Pagplano sa Pamilya sa pamaagi nga
Natural (NFP) agod matipigan ang mga
pagpaninguha nga maki-Kabuhi kag maki-
Pamilya sa tanan nga sitwasyon, agod
masumpong ang agresibo kag madamo sing
pundo nga mga kampanya nga nagasakdag
sang kahilwayan sa pagpili ukon pro-choice,
kag mga hublag batok sa kabuhi kag batok
sa pamilya.

b. Ang magkampanya para sa pagbalay sang
kasugoan nga nagaapin sa pamilya kag iban
pa gid nga mga isyu para sa pagkambio sang
sosyedad.

c. Sa pagkombensir sa mga Katoliko sa
pangkug-osan, kag ilabi na gid sa mga
nagatrabaho sa simbahan, agod nga indi sila
paggamiton sang gobyerno ukon sang mga
grupo nga indi iya sang gobyerno nga
nagasakdag sang mga programa nga batok
sa pagtulon-an sang Simbahan nga
Katoliko.

PAATHAG

Dapat mahibaloan nga madamo sing mga pwersa
kag elemento sa gwa kag sa sulod sang gobyerno
nga nagakampanya batok sa pamilya kag
nagasakdag sang mga pamaagi sang pagkontrol
sang panimalay nga batok sa pagtulon-an sang
simbahan. Ini sila may mga pundo kag gani madali
gid mahaylo ang mga ginikanan ilabi na gid ang
mga imol. Tungod sini, agod matapna kag
masumpong ang ila mga lihok, kinahanglan
nahanas kag nahanda man ang simbahan kag ang
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mga nagatrabaho sa apostolado sa pagpangatubang
sa sini nga programa. Dapat tukuron sang CFL ang
hubon sang mga eksperto sa sini nga patag nga amo
ang pagatugyanan sa paghanas kag sa pagtudlo sa
mga tumoluo kon ano ang ila dapat himuon sa
atubang sining gamhanan kag manggaran nga
kasumpong.

Artikulo 75.
Isa ka katesismo nahanungod sa panimalay,
sa bulig sang Archdiocesan Commission on
Catechesis and Catholic Education (ACCCE)
ang dapat ipasulod sa mga programa sa BEC
agod nga ang mga panimalay “makabati
sang ebanghelyo” kag sila man mangin
panimalay nga “nagapalapnag sang
ebanghelyo.”

PAATHAG

Kon ang mga panimalay nakabaton kag
nakahangop sang Ebanghelyo kag sang mga
ginatudlo ni Jesukristo paagi sa Simbahan, kag sila
man dayon ang mangin manugpalapnag sini nga
Ebanghelyo kag pagtulon-an sa iban pa gid nga
mga panimalay, ang mga pwersa nga nagabatok
kag nagasumpong sa institusyon sang Kristiano nga
Panimalay indi gid magdaog. Tungod sini, ang
apostolado para sa Kabuhi sa Panimalay dapat
magbalay sang isa ka katesismo, upod ang
Komisyon Arkidiosesano para sa Katekesis kag
Edukasyon Katolika, kag isulod ini nga katesismo
sa programa sang parokya, ilabi na gid sa programa
para sa BEC agod matigayon ini nga tinutuyo.
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MGA DEKRETO SA BAHIN SANG
MGA PAMATAN-ON

Artikulo 76.
Pangduso nga Dekreto nga nagahatag
sing Direksyon.

Ang buasdamlag sang Simbahan dira
nasandig sa mga pamatan-on sang sini
nga panahon. Amo ini ang rason nga,
pareho kay Jesus, ang Simbahan
nagapanglakaton upod sa mga pamatan-
on agod nga mapasiguro nga sila mangin
“epektibo nga manugbantala sang
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ebanghelyo sang paghigugma sa
kalibutan.”

Ini nga pagpanglakaton sang Simbahan
upod sa ila may katuyoan sa pagpabatyag
sa ila nga sila indi lamang manugbaton
sang misyon kundi nga sila man amo ang
manugpatigayon sang ebanghelisasyon.

Gani, sa programa sang Arkidiosesis sang
Jaro, ang Ministeryo sang mga Pamatan-
on nagalakip sang mga programa pastoral
nga nagadala sa mga pamatan-on sa
pagpanglakaton upod sa ila pareho nga
pamatan-on kag upod sa bug-os nga
komunidad nga kristiano. Kag tungod kay
nabaton nila ini nga ikasarang paagi sa ila
eksperyensya, sila mangin tunay nga mga
aktibo nga manugpatigayon sang
Komunyon.

PAATHAG

Ang mayoriya sang mga tumoluo sa diosesis sang
Jaro, kag subong man sa bug-os nga pungsod
ginatapuan sang mga pamatan-on. Ang
ikasarang kag importansya sang mga pamatan-
on nabatyagan sang gin-aman kag ginhiwat na
ang sinodo. Nadiskubrihan man nga ang mga
pamatan-on isa ka bahin sang Simbahan nga
halos nakalimutan, kag ang malain pa kay
ginkabig nga palaligban sang Simbahan.

Sa Papa Juan Pablo II nagpanugyan nga dapat
buyukon ang mga pamatan-on padulong sa Dios
indi lamang paagi sa pangamuyo kundi pati man
sa pagtukod nga ma-eksperyensyahan nila ang
Dios paagi sa mga tawo sa ila palibot.
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Gani, ang ministeryo para sa mga pamatan-on
indi lamang dira nasandig sa lainlain nga mga
bulohaton kag aktibidades para sa ila, kundi nga
dapat gid nila masugata ang Dios dira kay Kristo
nga ila ginakilala nga nagapanglakaton upod sa
ila.

Sa sini nga bagay, ginapanugyan sang Sinodo nga
ang mga pamatan-on dapat magiyahan sa
pagpalapit sa Dios indi lamang sa pagpangamuyo
kundi sa mga pamaagi sa diin ma-
eksperyensyahan nila sing personal ang presensya
sang Dios sa ila kabuhi. Ginakilala man sang
Sinodo nga ang mga pamatan-on indi lamang
manugbaton sang mga bulohaton sang
ebanghelisasyon sang Simbahan, kundi nga sila
gid mismo amo man ang mga ahente sang
ebanghelisasyon para sa ila pareho nga mga
pamatan-on kag sa iban pa gid nga mga katapo
sang komunidad. Sa sini nga katuyoan,
ginapanugyan man nga dapat hanason kag
tudloan ang mga pamatan-on para sa bulohaton
sang misyon sang Simbahan.

Ini nga mga bulohaton amo ang magabug-os
sang programa pastoral sang Diosesis sang Jaro
agod nga ila matatapan sing nagakaigo ang mga
kinahanglanon sang mga pamatan-on.

Artikulo 77.
Ang Arkidiosesano nga Panan-aw kag
Handom sang Komisyon para sa mga
Pamatan-on kinahanglan ipasantu sa
panahon kag usisaon kon bala may
kapuslanan pa agod nga mabuligan ang
iya direksyon kag mapatigayon ang pag-
isa sang espiritu sang iya mga programa
samtang sa amo man nga tion ginatamod
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ang pagkapinasahi sang pag-implementar
sini sa bahin sang lainlain nga mga
apostolado para sa mga pamatan-on sa
mga parokya, eskwelahan kag espesyal
nga sektor sang mga pamatan-on.

PAATHAG

Ang Arkidiosesano nga Komisyon para sa mga
Pamatan-on ara na nga daan sa estruktura
sang administrasyon pastoral  sang
arkidiosesis. Antes ginhiwat ang Sinodo may
ara na nga Komisyon para sa mga Pamatan-
on kag may mga programa na nga
ginapatigayon suno sa Panan-aw kag
Handom sang sini nga Komisyon. Ini nga
Komisyon nagakilala sang presensya sang
lainlain nga mga hubon kag grupo kag sang
nanuhaytohay nga apostolado para sa mga
pamatan-on sa mga parokya,  sa mga
eskwelahan kag sa bisan diin ang yara ang
mga pamatan-on.

Ini nga dekreto nagapanugyan nga tan-awon
kag usisaon liwat ini nga Panan-aw kag
Handom kag subong man ang mga programa
nga gina-implementar. Samtang nga wala
man ginarekomendar ang pagkambio ukon
ang pagbag-o sang mga programa,
ginapakamaayo nga ipa-igo sa lakat sang
panahon kag tan-awon kon bala may
nagakaigo nga koordinasyon sa tunga sini nga
mga programa. Ang katuyoan sini amo ang
paghatag sang husto nga kahilwayan sa tagsa
ka apostolado para sa mga pamatan-on nga
patigayunon ang ila tagsa-tagsa ka programa
lamang nga ini tanan nagatan-aw sang
direksyon nga paga-ihatag sang Arkidiosesano
nga Komisyon para sa mga Pamatan-on.
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Artikulo 78.
A n g  K o m i s y o n  p a r a  s a  m g a
P a m a t a n - o n  k i n a h a n g l a n  n g a
o r g a n i s a h o n  l i w a t  s a  b a g a y  n g a
a n g  i y a  k a t u y o a n  a m o  a n g
m a g p a d a l a g a n  k a g  m a g b u l i g  s a
m g a  p a r o k y a ,  m g a  e s k w e l a h a n
k a g  m g a  e s p e s y a l  n g a  s e k t o r  s a n g
p a m a t a n - o n  s a  p a g p l a n o ,  p a g -
i m p l e m e n t a r ,  p a g t u l o t i m b a n g
k a g  p a g b a n t a y  s i n g  r e g u l a r  s a
m g a  n a g a p a d a y o n  n g a  m g a
p r o g r a m a .

PAATHAG

Kon ang ginatutokan sang Artikulo 77 amo
ang Panan-aw kag Handom sang Komisyon
para sa mga Pamatan-on, ini nga dekreto
nagatan-aw  sa mismo Komisyon, sa bagay
nga iya ginarekomendar nga organisahon
liwat ang Komisyon agod nga makabulig
ini  s ing husto  sa  mga parokya,  sa  mga
eskwelahan kag sa iban pa gid nga mga
duog sa diin yara ang mga pamatan-on sa
b a h i n  s a n g  p a g p l a n o  s a n g  i l a  m g a
bulohaton kag sa pag-implementar sini ,
kag subong man sa  pag-usisa  kon bala
epektibo ukon indi ang mga ini paagi sa
r e g u l a r  n g a  p a g b a n t a y  s a n g  i l a  m g a
programa nga ginapatigayon.

Artikulo 79.
Pagatukuron sang Komisyon para sa mga
Pamatan-on ang iya estruktura kag
organisasyon sa mga parokya, bikaryato
kag sa bug-os nga arkidiosesis.
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PAATHAG

Agod nga mag-maathag ang papel kag ang
bulohaton sang mga opisyales kag katapo sang
Komisyon para sa mga Pamatan-on,
kinahanglan nga maathag man ang iya
estruktura sa arkidiosesis, sa bikaryato kag sa
parokya. Ini nga dekreto nagapanugyan nga
usisaon kag tadlungon ang kaangtanan sa
tunga sang lainlain nga mga bahin sang
Komisyon, l istahon sing husto kag sing
maathag ang bulohaton sang tagsa-tagsa ka
bahin agod nga malikawan ang pagdoble ukon
pagsalamo sang mga bulohaton sang kada
bahin ukon sektor.

Artikulo 80.
Ang Komisyon para sa mga Pamatan-on
magatukod sang isa ka sentro para sa mga
aktibidades sang mga pamatan-on.

PAATHAG

Ini nga sentro indi lamang amo ang tilipunan
sang mga pamatan-on, kundi nga amo gid ang
lugar sa diin ginaplano kag ginapadalagan ang
lainlain nga mga aktibidades para sa mga
pamatan-on.

Artikulo 81.
Isa ka Direktor nga magadedikar sang iya
bug-os nga tinion dapat inombrar sa
Komisyon para sa mga Pamatan-on kag
ini sia pagabuligan sang isa ka permanente
nga grupo nga pagasuholan para sa sini
nga katuyoan.
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PAATHAG

Ang Apostolado para sa mga Pamatan-on isa ka
importante nga bahin sang programa pastoral sa
arkidiosesis. Tungod sini kinahanglan nga
nombrahon ang isa ka Direktor ukon
manugdumala nga magadedikar sang iya bug-
os nga panahon para sa komisyon. Ang dekreto
nagapanugyan nga pili-on kag suholan ang mga
manugbulig sa opisina sang sini nga Komisyon
agod nga mapadalagan sing nagakaigo ang iya
mga programa.

Artikulo 82.
Ang Komisyon para sa mga Pamatan-on
magapat-od kag magatanyag sang
kinahanglanon nga mga serbisyo para sa
mga pamatan-on, halimbawa, ang
propesyonal nga bulig sang isa ka direktor
espiritwal kag isa ka manuglaygay.

PAATHAG

Ang mga pamatan-on, bangod sang ila
lamharon nga panuigon kag kakulang sang
eksperyensya, sa masunson nagakinahanglan
pa sang mga eksperto nga mga tawo nga
magatudlo kag magagiya sa ila agod nga
malambot nila ang kahimpitan sang
pagkahamtong bilang tinuga kag bilang
tumoluo. Tungod sini, isa sang mga importante
nga bulohaton sang Komisyon para sa mga
Pamatan-on amo ang pagkilala kag pagpat-od
kon ano ini nga mga kinahanglanon kag ang
pagpangita sing mga tawo nga batid sa paggiya
kag pagtuytoy sa mga pamatan-on sa sini nga
mga patag sang ila kinahanglanon.

PAMATAN-ON



103

IKATLO NGA SYNODO DIOCESANO SANG JARO
MGA DECRETO

Artikulo 83.
Ang Komisyon para sa mga Pamatan-on
magabuylog sa iban nga mga Komisyon
agod nga masabat ang konkreto nga
kinahanglanon kag sarang mabuhat sang
mga pamatan-on.

PAATHAG

Angot sa nasambit nga Artikulo sa ibabaw, sa
masami ini nga mga kinahanglanon bahin man
sang bulohaton sang iban nga mga Komisyon.
Sa bagay nga dapat magpakig-angot ang
Komisyon para sa mga Pamatan-on sa sini nga
mga Komisyon agod nga ila gid mahatagan sing
nagakaigo nga serbisyo ang mga pamatan-on
tuhoy sa sining pinasahi nga mga kinahanglanon.

Artikulo 84.
Ang Komisyon para sa mga Pamatan-on
magadihon sang isa ka pangkabug-osan
nga programa sang pormasyon
(espiritwal, sosyal, cultural, liturhiko,
moral kag teolohiko-pastoral) nga
mapinadayunon kag nagakaigo sa lainlain
nga halintang sang pagka-pamatan-on.
Agod nga mabuligan sia sa pagtubo sa tig-
una nga value sang pagtahod sa mga
tigulang kag sang simple nga pangabuhi,
ihanda nila ang isa ka pamaagi sang
pormasyon tuhoy sa minatuod nga value
nga Pilipino.

PAATHAG

Suno sa ila panuigon, ang mga pamatan-on ara
sa lainlain nga halintang sang pagka-lamharon,
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kag ang tagsatagsa ka halintang may iya nga
pinasahi nga kinaiya nga dapat hatagan sing
pagtamod. Tungod sini, ang Komisyon para sa
mga Pamatan-on dapat magkilala kag maghibalo
kon ano ang nagakabagay nga ihatag sa ila bahin
sa ila kompleto nga pormasyon. Isa sang mga
labing importante nga bagay nga dapat itudlo sa
mga lamharon, ilabi na gid sa linghod nga
panuigon amo ang pagporma sang ila mga values,
kag labaw sa tanan ini nga mga values, luwas nga
kristiyano, dapat nga iya gid sang Pilipino.
Tungod kay ara sila sa delikado nga panuigon,
ang programa sang ila pormasyon nga dapat
ipatigayon sang Komisyon naplano kag nahanda
na nga daan.

Artikulo 85.
Pagatukuron ang isa ka makapabakod nga
pagbuligay sa tunga sang mga kaparian,
sang mga hamtong kag sang mga
pamatan-on nga nagakilala sang ila
ikasarang sa pagbaton sang dalagku nga
mga responsabilidad kag nagasakdag sang
ila pagbatyag nga bahin sila sang
simbahan.

PAATHAG

Sa tig-una nga dekreto sang Sinodo para sa mga
pamatan-on, ginakilala ang pagka-
kinahanglanon nga ang mga pamatan-on dapat
magbatyag nga sila bahin kag katapo gid nga
importante sang simbahan. Indi lamang sila
manugbaton; kundi nga manughatag man. Agod
matigayon ini, kinahanglan ang kooperasyon sa
tunga sang tanan nga mga katapo sang
simbahan: mga kaparian kag mga laiko nga
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hamtong. Responsabilidad sang Komisyon para sa
mga Pamatan-on ang pagpatigayon sini nga
kooperasyon.

Artikulo 86.
Ang Komisyon para sa mga Pamatan-on sa
parokya, sa bikaryato kag sa arkidiosesis
magaplano kag magapatigayon sang mga
makabulig sa luwas nga mga programa nga
nagasabat sa mga kinahanglanon sang mga
pinasahi kag nakalimutan nga mga
pamatan-on sa arkidiosesis.

PAATHAG

Subong nga lainlain kag nanuhaytohay ang
kinahanglanon sang mga pamatan-on, sa parokya,
sa diosesis kag sa arkidiosesis, subong man, lainlain
man ang mga sahi kag mga kinaadman nila, suno
sa ila ginhalinan, gina-estaran, gintun-an,
kahimtangan sa pangabuhi kag iban pa gid nga mga
sitwasyon nga naga-epekto sa ila batasan kag
pagginawi. May iban nga mga pamatan-on nga
bangod sang kaimulon, kakulang sing tinun-an kag
iban pa nga mga kabangdanan nga indi nila mapa-
iway, mahimo nga ara na lang sila sa kilid ukon sa
idalom nga bahin sang sosyedad, ang ginasiling nga
“marginalized.” Isa man ini sang labing daku nga
bulohaton sang Komisyon para sa mga Pamatan-
on – ang pagtan-aw kag pagkilala sang pinasahi
nga mga kinahanglanon sang sini nga mga
pamatan-on agod masabat ini sing nagakaigo.
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MGA DEKRETO SA BAHIN SANG
PAGPALAPNAG  SANG

BOKASYON

Artikulo 87.
Pangduso nga Dekreto nga nagahatag
sing Direksyon.

Ang pagpalapnag sang bokasyon isa ka
bulohaton nga dapat kabalak-an sang
tanan nga mga binunyagan kag sang bilog
nga kristiano nga komunidad – agod nga
mapadayon ang pagtukod sang banwa
sang Dios kag ang pagbantala sang iya
Ginharian sa kalibutan. Sa sini nga
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espiritu, ang Arkidiosesis sang Jaro, paagi
sa Komisyon sang Pagpalapnag sang
Bokasyon, magapatigayon sang mga
programa nga nagabulig sa mga pamatan-
on nga mga lalaki kag babayi agod
magmangin maalwan sila sa paghalad sang
ila kaugalingon para sa serbisyo sang Ginuo
kag sang iya Simbahan.

Paagi sa pagsagod sang Pulong sang Dios
kag sang mga sakramento sa kabuhi sang
kristiano nga mga panimalay, ginalauman
nga mapatubo ang espiritu sang pagkilala
kag pagkamabinatyagon sa tingog sang
Dios. Paagi sini, matun-an nila ang
magpakamahal sang importansya sang
paghalad sa kaugalingon, sang serbisyo kag
sang sakripisyo dira sa pagsabat sang
pangagda sang Dios kon Iya sila tawgon sa
bisan ano nga bokasyon sa kabuhi.

PAATHAG

Ini nga pangduso nga dekreto sa bahin sang
Pagpalapnag sang Bokasyon nagapahanumdom una
sa tanan nga ang tagsa ka binunyagan ginatawag sa
pagpakasantos sang iya kabuhi. Ini nga pagpakasantos
sang kabuhi, madangat sang isa ka tumoluo paagi sa
iya pagsabat sa pangagda sang Dios sa paghalad sang
iya kaugalingon para sa serbisyo sang Simbahan kag
sang komunidad. Ini nga pangagda ginatawag nga
bokasyon tungod kay paagi sini, ginatawag ang isa ka
tumoluo sa isa ka pinasahi nga kahimtangan sa
pangabuhi sa diin sarang sia makapangalagad sing
nagakadapat kag nagakaigo.

Lainlain ini nga mga kahimtangan sang
pangabuhi bilang katapo sang Simbahan: ara ang
kabuhi sang mag-asawa, ara ang kabuhi sang
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wala sing asawa ukon bana, ara ang kabuhi sang
isa ka laiko nga naghalad sang iya kaugalingon
sing lubos para sa pag-alagad sa Dios, ara ang
kabuhi sang pagkapari, kag ara ang kabuhi sang
isa ka relihiyoso ukon relihiyosa. Ini tanan nga
mga kahimtangan mga pamaagi agod nga
mapasantos ang kabuhi sang isa ka kristiano.

Agod nga mangin maathag ang paghangop kag
ang pagpamati sa panawagan sang Dios, ang
Komisyon sa Pagpalapnag sang Bokasyon sang
Arkidiosesis sang Jaro amo ang ginatugyanan sini
nga bulohaton. Ini nga pagkilala kag pagpamati
sa tingog sang Dios sa bahin sang tagsa ka
tumoluo dapat ginapatubo kag ginapadaku paagi
sa pagsagod sang Pulong sang Dios kag sang mga
sakramento sang Simbahan.

Ang Komisyon sa Pagpalapnag sang Bokasyon
amo ang ginatugyanan sang bulohaton sa
paghimo sing mga programa sa diin ang mga
pamatan-on nga mga lalaki kag babayi
matudloan sa pagpili sang ila bokasyon kag sa
paghalad sing maalwan sang ila kaugalingon, ilabi
na gid kon tawgon sila sa pag-alagad sa Dios sa
kabuhi sang pagkapari ukon sang relihiyoso kag
relihiyosa.

Artikulo 88.
Duha ka separado nga komisyon ang
paga-itukod gikan sa amo karon nga
Arkidiosesano nga Komisyon para sa
Bokasyon kag Misyon (ACVM), kag
pagatawgon ini nga:

a. Arkidiosesano nga Komisyon para sa
Pagpalapnag sang Bokasyon (ACVP)

b. Arkidiosesano nga Komisyon para sa
Misyon (ACM).
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PAATHAG

Sang tion nga ginahandaan ang Sinodo kag tubtob
nga ginahiwat ini, isa lang ang Komisyon para sa
sining duha ka mga bulohaton. Tungod kay
malapad kag daku gid ini nga bahin sang kabuhi
sang diosesis kag may lainlain man ini sila nga
aktibidades, ginpakamaayo nga separahon ang
Bokasyon sa Misyon.

Artikulo 89.
Ang bulohaton sang ACVP magalakip sang
“pagkabun-ag, pagkilala kag pagpatubo
sang mga bokasyon”, bokasyon para sa
pagkapari nga diosesano, bokasyon
relihiyosa ukon bokasyon para sa
apostolado sang laiko, nga tanan sini
nagapadulong sa serbisyo sa simbahan
lokal.

PAATHAG

Ang Arkidiosesano nga Komisyon para sa
Bokasyon magapatigayon sing mga aktibidades
nga ang tinutuyo amo ang pagsagod sang bisan
ano nga bokasyon – sa pagkapari, sa kabuhi nga
relihiyoso ukon sa apostolado sang laiko. Ini tanan
mga pamaagi sa pag-alagad sa diosesis kag gani
dapat hatagan ini sing nagakaigo nga importansya
sang sini nga Komisyon sa iya mga programa.

Artikulo 90.
Ang ACVP magasentro sang iya atensyon
sa pagpalapnag sang mga bokasyon kag
indi sang mismo pormasyon sang kaparian
nga ginahatag sa seminaryo kag sa iban
pa gid nga lugar sang pormasyon.

PAGPALAPNAG SANG BOKASYON
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PAATHAG

Ang tinutuyo sang sini nga dekreto sang
Sinodo amo ang bokasyon mismo kag indi ang
pormasyon sa pagkapari ukon sa kabuhi nga
relihiyoso. Gani, ang mga aktibidades kag
mga programa nga iya patigayunon
ginapatuhoy sa pagpangita sing mga
bokasyon sa mga lamharon kag sa iban pa
gid nga mga binunyagan sang lainlain nga
panuigon, kag ang pagbulig sini sa ila agod
nga i la  makilala kag mabaton ini  nga
bokasyon,  masagod kag mapatubo kag
ugaling sa ulihi ,  mahimo ini  nga isa ka
reyalidad pagkatapos sang isa ka maid-id kag
matutom nga pormasyon.

Artikulo 91.
Agod nga magmangin epektibo ang
ACVP:

a. Magatukod ini  s ing mga komite sa
sulod mismo sang Komisyon, pareho
sang  Komite  para  sa  Pagpalapnag
s a n g  B o k a s y o n  s a  P a g k a p a r i  n g a
d i o s e s a n o ,  P a g p a l a p n a g  s a n g
B o k a s y o n  p a r a  s a  k a b u h i  n g a
r e l i h i y o s o ,  P a g p a l a p n a g  s a n g
Bokasyon  sa  mga  Panimalay ,  mga
BEC,  mga eskwelahan,  bi lang mga
lugar sa di in ginasab-og ang binhi
sang bokasyon.

b. Magbulig sa parokya sa pagtukod kag
pagdalagan sang iya Komisyon para
sa Bokasyon.

c. M a g h i m o  s i n g  m g a  p r o g r a m a  n g a
magabulig  sa mga parokya sa pag-
organisar kag paghanas sang ila mga
manugsakdag sang bokasyon.
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PAATHAG

Pila lamang ini sang mga ginapanugyan nga
himuon sang Arkidiosesano nga Komisyon para
sa Pagpalapnag sang Bokasyon. Ang
talalupangdon sa mga bulohaton sang sini nga
komisyon amo ang pagkilala nga lainlain ang mga
bokasyon sang tagsa ka kristiano suno sa
napaathag na. Tungod sini, ini nga bokasyon, sa
pagkapari, sa kabuhi sang relihiyoso kag sa
pagpangalagad sa simbahan bilang isa ka laiko,
dapat may iya nga pinasahi nga komite sa sulod
mismo sang Komisyon agod nga matatapan ang
lainlain kag nanuhaytohay nga kinahanglanon
sa pagsakdag sa nanarisari nga bokasyon. Subong
man, sa mga parokya, amo man ini ang dapat
buhaton agod nga ang pagpadalagan sang mga
bulohaton nga makapalapnag sang bokasyon
mabuligan sa ila mga dapat buhaton.
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MGA DEKRETO SA BAHIN SANG
APOSTOLADO SANG BIBLIYA

Artikulo 92.
Pangduso nga Dekreto nga nagahatag
sing Direksyon.

Ang Pulong sang Dios ara sa tagipusuon
sang ministeryo sang Simbahan. Tungod
kay ginbun-ag sia gikan sa pagpamati sang
Pulong, ang paghiusa sang Simbahan
matigayon lamang kon padayon ini nga
ginasagod sang Pulong. Gani, ang pagka-
sentro sang Pulong dapat ibalik liwat,
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tungod kay wala labot nga ang Pulong
amo ang kalag sang teolohiya, labaw pa
sini, ang Pulong amo ang tagipusuon sang
bulohaton pastoral, kay “ang pagtuo
nagagikan sa ginapamatian, kag ang
ginapamatian amo ang Pulong ni Kristo.”

Sa pagsagod sa iya sang Eukaristiya, ang
kristiano nga komunidad nagatubo
pakadto sa bug-os nga paghiliusa paagi sa
pagpangamuyo kag sa pagpaambitanay
sang Pulong sang Dios. Sa sini nga
Espiritu, ang Komisyon para sa Apostolado
sang Bibliya nagahandom sa pagbalik sa
Pulong sang Dios sa iya nagakaigo nga
lugar sa kristiano nga komunidad sa diin
ini ma-eksperyensyahan, mahigugma kag
mapangabuhi.

PAATHAG

Isa sang mga masubo nga kamatuoran nga
ginakilala sang Sinodo amo ang kakulang sang
ihibalo sang mga tumoluo nahanungod sa Pulong
sang Dios. Ang Pulong sang Dios amo ang kalag
sang teolohiya kag sang kabuhi pastoral sang
banwa sang Dios. Upod sa Eukaristiya, amo ini
ang nagapabakod sang pagtuo sang mga tumoluo
sa bagay nga upod man sa Eukaristiya, ang
Pulong sang Dios amo ang makapatigayon sang
lubos nga paghiliusa sang komunidad sang mga
tumoluo.

Tungod sini, paagi sa mga masunod nga mga
dekreto sa bahin sang Apostolado sang Bibliya,
ginahandom sang Komisyon nga magbalay sing
mga programa nga makadihon kag makahanas
sa mga manugpatigayon sang Pulong, pareho sa
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mga kaparian, mga diakono kag mga katekista.
Kinahanglan man nga may mga libro sang
Kasulatan nga nalubad sa Ilonggo kag Hiligaynon
nga ipaabot sa mga tawo, ilabi na gid ang
Ebanghelyo. Subong man, agod nga matun-an
sang mga tumoluo nga i-angot ang pagtuo sa ila
kabuhi, dapat man patigayunon ang mga
bulohaton sang pagtuon sa Bibliya,
pagpangamuyo kag pagpaambitanay sang
Pulong sang Dios. Gamiton man ang binag-o nga
mga pamaagi sa komunikasyon kag medya agod
nga mas mapadali ang pagtuon sang mga
tumoluo nahanungod sa Pulong sang Dios.

Isa ka Sentro sang Pormasyon sa Bibliya ang
pagatukuron para sa kadalag-an sang programa
sang Komisyon, agod nga ang Pulong sang Dios
mangin matuod nga iwag nga nagapasanag sang
dalan sang tumoluo.

Artikulo 93.
And Commission on Biblical Apostolate
magapatigayon kag magahimos sang mga
materyales nga pagagamiton sa mga parokya
suno sa ila kinahanglan. Ini pagahimuon upod
sa Archdiocesan Commission on Catechesis
and Catholic Education/Archdiocean
Commission on Catholic Schools, kag sa iban
pa gid nga mga Komisyon, pareho sa mga
talamdan sang katekesis sa Bibliya, mga giya
para sa pagpaambitanay nahanungod sa
Kasulatan, kag iban pa.

PAATHAG

Ang labing importante nga bulohaton sang
Commission on Biblical Apostolate amo ang
magbulig sa mga parokya sa ila programa nga
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himuon ang Pulong sang Dios nga sentro sang
kabuhi sang mga tumoluo. Sa sini nga katuyoan,
kinahanglan ang bulig sang iban pa gid nga mga
Komisyon sa Arkidiosesis nga ang ila programa
amo ang Edukasyon. Lainlain nga mga pamaagi
ang sarang maggamit agod matigayon ini nga
bulohaton, kag ini nagadepende man sa
kahimtangan sang tagsa ka parokya. Isa ini sang
dapat tun-an sang Commission on Biblical
Apostolate.

Artikulo 94.
Ang Apostolado sa Bibliya magapatigayon
sang pormasyon, pagtudlo, paghanas kag
mga programa nga suno sa panahon, para
sa mga pari, mga manughanas, mga
manugdumala kag mga lideres nga laiko.

PAATHAG

Ginakilala sini nga dekreto sang Sinodo nga ang
tanan nga sektor sang mga tumoluo may ila nga
papel agod ang Pulong sang Dios mangin sentro
sang kabuhi sa komunidad. Ang mga pari, kag
ang mga laiko amo ang tig-una nga mga
manugpatigayon sang sini nga programa.
Kinahanglan nila ang paghanas kag pormasyon,
kag labaw sa tanan kinahanglan man nga mangin
batid sila sang mga binag-o nga paagi sa pagtudlo
kag sa pagpaambit sang Santos nga Kasulatan.
Trabaho ini sang Commission on Biblical
Apostolate.

Artikulo 95.
Dapat may ara nga programa sa
pagpukaw sang igtalupangod para sa
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Apostolado sang Bibliya sa Parokya, sa
Bikaryato kag sa Arkidiosesis, kag subong
man sa mga Katoliko kag publiko nga mga
eskwelahan, paagi sa mga bulohaton
nahanungod sa Bibliya.

PAATHAG

Isa pa gid sang mga bulohaton sang Commission
on Biblical Apostolate amo ang paghimo sing mga
programa nga makatawag sang interes para sa
Bibliya sa mga parokya, sa bikaryato kag sa bilog
nga arkidiosesis, kag ilabi na gid sa mga eskwelahan.

Artikulo 96.
Sa aton pagpaninguha nga mapasad ang
isa ka Kristiano nga komunidad nga
nasentro sa Eukaristiya, ang importansya
sang Pulong sang Dios sa kabuhi kag
ministeryo sang mga Katoliko sa
Arkidiosesis dapat hatagan sing pagtamod,
kon sayuron, aton bilangon nga aton, aton
tun-an, aton pangamuyuon, aton ikabuhi
kag aton ipaambit ang Pulong sa tanan
nga patag sang kabuhi.

PAATHAG

Ang pagkasentro sang Bibliya sa kabuhi sang
komunidad indi lamang nasandig sa ihibalo
nahanungod sa Pulong sang Dios. Dapat nga ang
tumoluo magtinguha nga ang Pulong sang Dios
mangin bahin na sang iya kabuhi, sang iya
pangamuyo kag sang iya bug-os nga pamatasan.
Amo ini ang ginapanugyan sang Sinodo nga
mangin bahin sang programa pastoral sa diosesis.
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Artikulo 97.
Dapat gamiton ang mga abanse sa
teknolohiya sang tatlo ka mga pamaagi sang
komunikasyon agod ipalapnag ang Pulong
sang Dios.

.

PAATHAG

Ang pagpasanyog sang ihibalo kag paghangop sa
Santos nga Kasulatan mapadali paagi sa paggamit
sa binag-on nga tekholohiya sang komunikasyon.
Tungod sini, tinguhaon gid sang Commission on
Biblical Apostolate nga maggamit ang telebisyon,
radio kag pamantalaan sa iya mga programa.
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MGA DEKRETO SA BAHIN SANG
KOMUNIKASYON SOSYAL

Artikulo 98.
Pangduso nga Dekreto nga nagahatag
sing Direksyon.

Ang Paghigugma sang Dios nagatulod sa
aton. Sa sini nga espiritu, ang Arkidiosesis
sang Jaro, paagi sa Komisyon sang
Komunikasyon Sosyal, nagabantala sang
ebanghelyo paagi sa komunikasyon sosyal
kag nagatudlo sa mga tumoluo sa
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paggamit sini sing nagakaigo. Sa sining
pinasahi nga ministeryo sang
Ebanghelisasyon, ginaproklamar ang
pagka-tig-una sang paghigugma sa Dios
kag sa isigkatawo, ang pagtahod sa
dignidad sang tawo, ang pag-apin sang
kaayohan sang kadamoan, ang
pagpasanyog sang doktrina nga kristiana,
ang pagporma sa komunidad nga
Kristiano nga nasandig sa Pulong sang
Dios kag nasentro sa Eukaristiya.

PAATHAG

Ang pagbantala sang Ginharian sang Dios ukon
ang Ebanghelisasyon isa ka sahi sang
komunikasyon. Gani, importante gid ka tama nga
hatagan sing pagtamod ang Komunikasyon
Sosyal sa tanan nga pagpaninguha nga ipaalinton
ang Maayong Balita kag ang pagtulon-an sang
Simbahan nga Katoliko.

Kon Komunikasyon Sosyal ang pagahambalan,
diri sa Arkidiosesis sang Jaro wala pa gid
makatigayon nga mapabakod ini, wala sapayan
nga ginakilala gid man ang iya sini importansya.
Kulang gid ka tama ang mga materyales kag ang
mga eksperto sa sini nga patag, sa bagay nga tama
man ka limitado ang iya mga aktibidades. Kulang
man ang isa ka plano pastoral para sa
komunikasyon sosyal.

Ang Sinodo nagapakamaayo nga magtukod sang
isa ka plano pastoral nga makapatigayon sang
isa ka komunikasyon nga nagabantala sang
Ebanghelyo, sa diin ang tawo amo ang sadsaran
sang tanan nga pagpaninguha nga madala ang
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mensahe ni Jesus sa tanan, kag mabatyagan man
ang Iya sini presensya sa mga pamaagi sang
Komunikasyon Sosyal kag sa tanan nga sahi sang
Media sa komunidad.

Agod nga matigayon ini, dapat tukuron kag
pabakuron ang isa ka Komisyon para sa
Komunikasyon Sosyal sa Arkidiosesis sang Jaro.

Artikulo 99.
Ang mga opisyales kag katapo sang
Komisyon para sa Komunikasyon Sosyal
dapat matudloan sing nagakaigo
nahanungod sa espiritu, pilosopiya,
pagpadalagan kag ikasarang para sa
Komunikasyon Sosyal suno sa
ginapanugyan sang mga dokumento sang
Simbahan.

PAATHAG

Ang Komunikasyon Sosyal isa ka importante nga
pamaagi sang Ebanghelisasyon. Paagi sini, ang
Simbahan nagapaalinton sa mga tumoluo sa
medya sang telebisyon, radyo kag pamantalaan
sang mga doktrina sang Simbahan, sang maayo
nga pamatasan kag moralidad, kag iban pa nga
mga ginatudlo sang Ginuong Jesukristo
nahanungod sa Ginharian sang Dios kag sang
kaluwasan. Tungod sini, kinahanglan ang mga
tawo nga batid kag may takus nga kinaadman sa
sini nga hlikuton.  Kinahanglan man ang mga
manunulat, manugwaragwag kag manughimo
sing mga programa nga nahanas sa pagtudlo
sang kamatuoran sa iya kabug-osan. Gani, ini nga
dekreto nagapanugyan nga dapat tudloan kag
dihonon sa husto kag nagakaigo nga espiritu ang
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mga nagahalad sang tinion kag ikasarang para
sa sini nga bulohaton.

Artikulo 100.
Ang Komisyon para sa Komunikasyon
Sosyal magapakig-angot sa nanuhaytohay
nga mga organisasyon, institusyon kag
eskwelahan nga nagatanyag sang mga
kurso sa journalism, pagwaragwag kag
mass media bilang mga katimbang sa
ebanghelisasyon.

PAATHAG

Agod magmangin epektibo ang programa sang
Komisyon para sa Komunikasyon Sosyal,
kinahanglan nga indi lamang sia maghanas sang
mga takus kag batid nga mga manugtrabaho sa
komunikasyon, kundi nga magpakig-angot man
sia sa iban pa gid nga mga ahensya sang
simbahan, mga eskwelahan nga nagatudlo sang
mga kurso sa Komunikasyon kag iban pa gid nga
mga institusyon nga makabulig sa iya sa iya
bulohaton sang Ebanghelisasyon.

Artikulo 101.
Ang Komisyon para sa Komunikasyon
Sosyal magatipon sang isa ka hubon sang
mga mapatihan kag batid nga mga
manughambal agod magsabat sa mga
importante nga mga isyu.

PAATHAG

Sa masunson may mga importante nga mga isyu
nga nagatuhaw nga dapat sabton ukon ipaathag,
kag mga pahibalo nga dapat ipaabot sa mga
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tumoluo. Sa sini nga kaangtanan, ang Komisyon
para sa Komunikasyon Sosyal dapat may ara nga
mga tawo nga nahanas kag handa sa pagpaalinton
sini sa mga pinasahi nga programa nga gintukod
para diri. Pero indi lamang sila dapat batid sa
paghambal kundi nga, paagi sa ila kristohanon
nga pagginawi kag huwaran nga pamatasan, ang
ila ginahambal madali mapatihan kag
ginakunyagan sang mga nagapalamati, ukon
nagabasa ukon nagatan-aw. Kon sa aton pa, ining
mga nagahimo sang hilikuton sa patag sang
Komunikasyon Sosyal mangin epektibo lamang
sa paagi nga ang ila kristiano nga kabuhi amo
mismo ang mensahe nga ila ginakomunikar.

Artikulo 102.
Ang Komisyon para sa Komunikasyon
Sosyal magapatigayon nga ang publiko
magkilala nga ang Simbahan ara sa
panguna nga linya sa pagsumpong batok
sa krimen kag mga imoralidad sa sosyedad
suno sa ginapahayag sang Medya.

PAATHAG

Sa masunson, ang mga pamantalaan, radio kag
telebisyon nagawaragwag sang mga
nagakalatabu nga anomaliya kag mga krimen sa
komunidad. Ginapakamalaut sang medya ini nga
mga nagakalatabu kag sa masami
nagapamangkot kon ano ang ginahimo sang
Simbahan sa pagsabat sa sini nga mga kalautan.
Ang Sinodo nagakilala nga ang Simbahan dapat
ara sa nahauna nga linya sang mga nagasumpong
kag nagapakamalaut sa sining mga kalautan nga
nagaluntad sa sosyedad. Isa sang mga bulohaton
sang Komisyon para sa Komunikasyon Sosyal
amo gid ang pagpahibalo sa publiko nga ang
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Simbahan ara man sa patag sang pagpaluntad
sang moralidad kag husto nga pagginawi sa
sosyedad paagi sa mga programa nga
nagapatigayon sini.

Artikulo 103.
Ang Komisyon para sa Komunikasyon
Sosyal magahimo sing mga makatawag
igtalupangod nga mga programa sa radyo,
telebisyon kag mga video nga
ginapangunahan sang batid kag
mapatihan nga mga manugwaragwag
kag manughambal agod nga ang mga
ginatudlo sang Simbahan magsantu sa
panahon kag may kahulogan sa
pangabuhi.

PAATHAG

Isa ka daku nga problema sa patag sang medya
kag komunikasyon amo ang kompetensya. Agod
mapukaw ang interes kag ang atensyon sang
publiko kinahanglan ang mga programa nga
makakuha sang ila igtalupangod, kag
kinahanglan man ang mga tawo nga batid sa
patag sang medya kag may mataas nga
kredibilidad sa sosyedad. Isa man ini sang mga
dapat tan-awon sang Komisyon para sa
Komunikasyon Sosyal suno sa Sinodo.

Artikulo 104.
Ang Komisyon para sa Komunikasyon
Sosyal magahimo sang isa ka kompleto
nga pagtipon sang binag-o nga  mga
gamit, mga aktibidades kag mga pagtuon
sa medya agod mapaayo pa gid ang mga
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programa, ang kaundan kag ang mga
pamaagi sang Komisyon.

PAATHAG

Sa sining panahon sang madasig nga pag-abanse
sang teknolohiya, indi dapat maulihi ang Simbahan
sa patag sang komunikasyon. Tungod sini, ini nga
dekreto sang Sinodo nagapanugyan nga ang
Komisyon para sa Komunikasyon Sosyal dapat
padayon nga nagasunod sa lakat sang sini nga mga
binag-o nga mga gamit kag mga aktibidades. Lakip
na diri ang sarisari nga mga ginahalinan sang mga
materyal kag mga dokumento, ang mga pamaagi
sa pagbalay sang mga programa, ang mga kaundan
nga nagaduso sang husto nga moralidad kag
pagtulon-an sang Simbahan kag iban pa gid nga
mga pamaagi agod nga magmangin epektibo pa
gid ang apostolado sang sini nga Komisyon.
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 MGA DEKRETO SA BAHIN
SANG MGA ESKWELAHAN NGA

KATOLIKO

Artikulo 105.
Pangduso nga Dekreto nga nagahatag
sing Direksyon.

Sa pinasahi nga paagi, ang Edukasyon nga
Katoliko lakip man sa kabalaka sang
Simbahan tungod kay may katungdanan
sia sa pagbantala sang dalan sang
kaluwasan sa tanan nga mga tawo, sa
pagpahayag sang kabuhi ni Kristo sa tanan
nga tumoluo, kag sa pagbulig sa ila sing

ESKWELAHAN NGA KATOLIKO



126

IKATLO NGA SYNODO DIOCESANO SANG JARO
MGA DECRETO

may walay kataka nga pagtatap agod
nga i la  madangat  ang  kabug-osan
sang kabuhi.

Lakip  sa  mga pamaagi  sang
Edukasyon nga  Katol iko,  ang
eskwelahan tama gid ka importante sa
pagpatubo sang  kabug-osan sang
pagkatawo. Paagi sa ihibalo nga amo
ang iya  p inasahi  nga  misyon sa
pagpatubo sang ikasarang sa paghimo
sing  husto  nga  des isyon kag  sa
pagpaki la la  sa  indibidwal  sa
palanublion pangkultura nga ginbilin
sa iya sang iya katigulangan, ang mga
estudyante ginabuligan agod nga ang
i la  kabuhi  karon mangin  para  sa
serbisyo sang plano sang Dios.

PAATHAG

Isa sang mga katungdanan sang Simbahan
amo ang paghatag s ing Katol iko  nga
Edukasyon sa  mga tumoluo.  Ang
Eskwelahan nga Katol iko  amo ang
importante nga institusyon sa diin matuman
sang Simbahan ining iya katungdanan. Ang
Eskwelahan nga Katoliko amo ang nagabulig
agod nga ang estudyante makadangat sang
nagakaigo nga kinaalam agod nga paagi sa
kinaalam sia makahibalo maghimo sing
husto nga desisyon kag maangkon niya ang
husto nga pag-apresyar sang kultura nga
nagabul ig  sa  iya sa  pagki lala  sang iya
kaugalingon kag sang iya mga nagliligad. Ini
nga kinaalam amo ang nagahanda sa iya
agod nga ang iya kabuhi makaalagad sa Dios
kag sa isigkatawo.
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Artikulo 106.
Ang mga Opisina sang Komisyon para sa
Eskwelahan nga Katoliko kag sang
Superintendente sang mga Institusyon Pang-
edukasyon sang Arkidiosesis sang Jaro
pagatukuron sing permanente lakip ang separado
nga pagnombrar sa ila, upod ang ila natungdan
nga mga pagsulondan sa pagdumalahan kag mga
tinawo, mga pundo nga natalana, opisina kag
manugtrabaho nga permanente agod nga ini sila
makaobra kag magpanghikot sing nagakaigo.

PAATHAG

Ginapanugyan sini nga dekreto nga tukuron
ang duha ka opis ina:  ang opis ina sang
Komisyon para sa Eskwelahan nga Katoliko
kag ang opisina sang Superintendente sang
m g a  I n s t i t u s y o n  P a n g - e d u k a s y o n  s a n g
Arkidiosesis sang Jaro. Duha ini ka lainlain
nga palangakuan nga nagakinahanglan
sang lainlain man nga mga pagsulondan,
mga sistema sa pagpadalagan, mga tinawo,
kag importante, may kaugalingon man nga
natalana nga pundo agod iggasto sa iya mga
programa.

Artikulo 107.
A n g  K o m i s y o n  p a r a  s a  E s k w e l a h a n  n g a
K a t o l i k o  m a g a h i m o  s a n g  i s a  k a
Educational  Admiministrative Manual sa
pagdumalahan kag  administrasyon sang
m g a  i n s t i t u s y o n  p a n g - e d u k a s y o n  s a n g
A r k i d i o s e s i s  s a n g  J a r o  n g a  m a g a p a t - o d
sang mga pagsulondan,  mga gabay,  mga
p a m a a g i  k a g  p a g - i m p l e m e n t a r  s a n g  i y a
sistema pang-edukasyon.
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PAATHAG

Isa sang mga importante nga instrumento sa
diin mapahamtang ang tanan nga mga dapat
himuon sa pagpadalagan kag pag-implementar
sang mga bulohaton sang Komisyon para sa
Eskwelahan nga Katoliko amo ang isa ka
kompleto nga libro ukon Manual. Amo ini ang
ginapanugyan sang sini nga dekreto.

Artikulo 108.
Pagahimuon man sang kada institusyon
pang-edukasyon sang Arkidiosesis sang
Jaro ang mga Manual para sa Manunudlo,
para sa mga Tinawo nga indi sakop sang
Pagpanudlo, kag para sa mga Estudyante,
agod nga mahatagan sing maathag nga
pagsulondan ang tanan nga patag sang
kasugoan kag hilikuton pang-edukasyon.

PAATHAG

Subong nga dapat himuon sang Komisyon para
sa Eskwelahan nga Katoliko ang isa ka
Manual, amo man ang ginapanugyan para sa
kada institusyon pang-edukasyon sang
Arkidiosesis agod nga ang mga manunudlo,
ang mga tinawo nga wala nagatudlo, kag ang
mga estudyante may ila nga giya kag tuytoy
nahanungod sa mga pagsulondan sang sina
nga institusyon.

Artikulo 109.
Sa iya pagtalana sang mga pari para sa
mga parokya sa diin may mga institusyon
pang-edukasyon sa idalom sang pagtatap
sang arkidiosesis, ang Personnel Board
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sang Arkidiosesis magatamod sa mga
yadtong nahanas sa pag-uyat sang mga
katungdanan pang-administrasyon kag
pang-edukasyon. Ang pagka-Direktor sang
ano man nga institusyon pang-edukasyon
sa idalom sang administrasyon kag
pagtatap sang arkidiosesis paga-buksan
para sa pari, laiko, relihiyoso kag relihiyosa
nga may nagakaigo nga kwalipikasyon
akademika kag may ikasarang sa
administrasyon kag pagdumala.

PAATHAG

May mga parokya sa Arkidiosesis nga may
mga eskwelahan nga katol iko,  nga
ginapanag-iyahan sang parokya, ukon sang
arkidiosesis ukon sang isa ka institusyon
relihiyosa ukon sang isa ka hubon sang mga
katoliko nga laiko. Tungod sini, ang mga pari
nga ginapadala sa sini nga mga parokya
dapat  may nagakaigo nga ih ibalo  kag
ikasarang sa administrasyon kag pagdumala
sa sini nga mga eskwelahan. Ginapanugyan
sang dekreto nga ang Personnel Board sang
Arkidiosesis dapat magtamod sa sini nga
sitwasyon agod nga manombrar ang mga
nagakaigo kag may kwalipikasyon nga mga
pari sa sini nga mga parokya.

Artikulo 110.
Ang Komisyon para sa Eskwelahan nga
Katoliko magatukod sang isa ka
Archdiocesan Schools’ Evaluation Team
nga amo ang magatatap kag magatan-aw
sing regular sa obra sang institusyon pang-
edukasyon sa idalom sang pagdumala kag
pagtatap sang Arkidiosesis sang Jaro.
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PAATHAG

Isa sang mga epektibo nga pamaagi agod
mapatubo kag mapatin-ad ang pagpadalagan sa
mga institusyon pang-edukasyon amo ang regular
nga pag-usisa kag pagbinagbinag sang natungdan
nga institusyon. Agod nga matigayon ini,
kinahanglan ang isa ka hubon sang mga nahanas
nga mga tawo nga magabug-os sang
Archdiocesan Schools’ Evaluation Team kag amo
ini ang ginapanugyan sang sini nga dekreto.

Artikulo 111.
Ang mga pari kag mga administrador sang
mga Eskwelahan nga Katoliko sa parokya
magapatigayon sang kultura sang
paghinun-anon kag padayon nga
komunikasyon sa isa kag isa.

PAATHAG

May mga parokya sa diin ang nagapadalagan
sang institusyon pang-edukasyon lain sang sa
pari. Tungod sini kinahanglan ang padayon nga
komunikasyon sa tunga sang paroko kag sang
administrasyon sang eskwelahan agod nga
mapabakod pa gid ang serbisyo para sa katoliko
nga edukasyon nga amo ang pareho nga salabton
sang parokya kag sang eskwelahan kag
malikawan ang indi husto nga pagtamdanay kag
ang di-paghangpanay.

Artikulo 112.
Ang Administrasyon sang Eskwelahan nga
Katoliko sa kada parokya magatan-aw nga
ang Basic Ecclesial Communities (BEC)
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magluntad bilang isa ka kultura sa ila
eskwelahan/komunidad nga katoliko.

PAATHAG

Tungod kay ang BEC amo ang pangkabug-osan
nga ginatuyo sang Sinodo kag makapatigayon
sang bug-os nga paghiliusa, kinahanglan nga amo
man ini ang ara sa pangkabilogan nga panan-
awan kag handom sang Eskwelahan nga Katoliko
sa bilog nga arkidiosesis.

Artikulo 113.
Ang Komisyon para sa Eskwelahan nga
Katoliko magatukod sang isa ka hubon nga
sarang makonsulta sa pagtuon kag sa
pagbalay sang mga pagsulondan
nahanungod sa tuigan nga kontribusyon
pinansyal halin sa mga Eskwelahan nga
Katoliko sa Arkidiosesis bilang sabat sa
panawagan sang simbahan para sa
paghigugma kag pagpasulabi sa mga imol
agod nga sila makabaton man sang de-
kalidad nga Edukasyon nga Katoliko.

PAATHAG

Ang edukasyon nga katoliko isa ka kinamatarong
sang tanan, kag indi sang pila  lamang  ka mga
tawo nga makasarang sa pagbayad sang mga
galastuhon agod makatuon. Tungod sini, salabton
sang mga Eskwelahan nga Katoliko ang
maghatag sing kahigayonan sa mga imol agod
nga sila man maka-eskwela. Ang labing epektibo
nga paagi agod matigayon ini amo ang isa ka
sistema sang bulig pinansyal sa diin makatipon
ang Arkidiosesis sang pundo para sa sini nga
katuyoan. Gani, ini nga dekreto nagapanugyan
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nga dapat may isa ka hubon sang mga tawo nga
sarang makonsulta kon paano ang pagbalay sang
isa ka programa sa diosesis nga makasabat sa sini
nga kinahanglanon. Ini nga grupo dapat tukuron
sang Komisyon para sa Eskwelahan nga Katoliko.
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MGA DEKRETO SA BAHIN SANG
MGA ESTRUKTURA SA

ADMINISTRASYON

Artikulo 114.
Pangduso nga Dekreto nga nagahatag
sing Direksyon.

Ang pagpalapnag sang Ebanghelyo amo
ang labing madalom nga bokasyon kag
misyon sang Simbahan. Ara ang
Simbahan agod iya ibantala sa kalibutan
ang Maayong Balita sang kabuhi sang
Amay dira kay Kristo paagi sa Espiritu
Santo agod nga iya madangat ang
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kaluwasan. Kon ang Simbahan nagawali
sang Ebanghelyo, iya ginakilala nga ang
bug-os nga kabuhi sang Simbahan ara
nasentro sa Santisima Trinidad. Ang Trinidad
amo ang ginahalinan kag ang sulondan sang
kabuhi sang Simbahan. Labaw sa tanan,
ang Simbahan nagapamatuod sining kabuhi
sang Trinidad paagi sa espiritwalidad sang
komunyon. Ang Komisyon sa bahin sang
Administrasyon, paagi sa pagtuytoy sang sini
nga espiritwalidad, nagatuyo sa
“pagpakamahal kag pagpatubo sang mga
pamaagi kag estruktura nga, suno sa
nagaluntad nga pagsulondan sang Ikaduha
nga Konsilyo Batikano, nagabulig sa
pagpabakod kag sa pag-tipig sa komunyon.

PAATHAG

Matuod nga ang Simbahan isa ka entidad nga
espirituhanon, pero kinahanglan niya ang
estruktura agod iya matuman ang iya bokasyon
kag misyon nga amo ang pagbantala sang
kaluwasan. Ang imahen nga ginapresentar sang
sinodo nahanungod sini amo ang imahen sang
Santisima Trinidad, nga bisan may lainlain nga
persona pero nagahiusa sa isa lamang ka kinaugali
nga diosnon. Gani, ang mga estruktura nga
nagabug-os sang Simbahan sa Arkidiosesis sang
Jaro dapat tan-awon suno sa sini nga imahen.

Artikulo 115.
Suno sa espiritu sang kasugoan, ang ginapatuman
sang Derecho Canonico nahanungod sa bisita
pastoral sang Obispo sang diosesis pagasundon
sing may katutom kag kakugi sa regular nga
paagi.
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PAATHAG

Isa sang mga mabug-at nga bulohaton sang
Obispo sa iya diosesis amo ang pagkilala sang
sitwasyon sang iya panong paagi sa ginatawag
nga bisita pastoral. Ang kasugoan sang Simbahan
nagamando nga himuon ini sing regular sang
Obispo sa bagay nga sa sulod sang lima ka tuig,
iya malibot ang kabug-osan sang iya diosesis.

Artikulo 116.
Ang Obispo maganombrar sang mga
Bikaryo Episcopal depende sa
kinahanglanon sang diosesis suno sa
sitwasyon kag lokasyon kag
kinahanglanon pastoral, pareho sang
Bikaryo Episcopal para sa mga
Relihiyoso/a kag Kabuhi nga Konsagrado.

PAATHAG

Ang Bikaryo Episcopal amo ang pari nga nagabulig
sa Obispo sa pag-administrar sang isa ka bahin ukon
grupo sang iya diosesis. Ang Sinodo nagapanugyan
nga suno sa kinahanglan, kadakuon sang lugar kag
iban pa nga mga balasihan, ang Obispo
magnombrar sang mga Bikaryo Episcopal. Ang
ehemplo nga ginasambit sang dekreto amo ang para
sa mga Relihiyoso ukon Relihiyosa.

Artikulo 117.
Tungod kay ang pagka-Chancellor isa ka
mabug-at kag sensitibo nga palangakuan,
dapat nga ihatag ini sa isa ka pari. Ang
opisina kinahanglan may mga tinawo nga
may nagakaigo nga ikasarang kag suhol
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suno sa kasugoan kag sa ikasarang
pinansyal sang diosesis.

PAATHAG

Ang Chancel lor amo ang nagatipig,
nagahimos kag nagatago sang tanan nga
importante nga mga dokumentos kag datos
nahanungod sa bilog nga arkidiosesis. Bisan
nga sarang man ini mahatag sa isa ka laiko,
ang dekreto nagapanugyan nga dapat ihatag
ini sa isa ka pari agod nga maandamam ang
mga butang nga dapat alandaman.
Ginapanugyan lamang nga ang Cancelleria
nga amo ang iya opisina dapat mabug-os sang
mga tinawo nga may sampat nga ikasarang
sa pagtuman sang ila bulohaton kag suholan
man sing nagakaigo.

Artikulo 118.
Isa ka sistema sang pagtipig sang mga
datos kag dokumentos kag pamaagi
sang komunikasyon nga nasentro sa isa
lamang ka opisina ang gamiton sa
Cancel leria.  Ang Arkidiosesis
magagamit  sang elektroniko nga
pamaagi  kag teknolohiya,  kag
magsuhol  sa  isa  ka opisyal  kag
masal igan nga manugdul-ong sang
mga sulat para sa isa ka madasig kag
epektibo nga komunikasyon kag
pagpalapnag sang impormasyon.

PAATHAG

Ang Cancelleria amo ang sentral nga opisina
sang diosesis sa bagay nga dapat amo ini ang
sentro sang tanan nga komunikasyon kag
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alagyan sang mga bulohaton sang
pagdumalahan. Agod nga mas epektibo pa gid
ang pagpadalagan sini, dapat gamiton ang
mga binag-o nga teknolohiya sa pagtipig sang
mga dokumento kag sa pagpadala sang mga
komunikasyon.

Artikulo 119.
Sa pagtigayon sang pagkilala sang salabton
kag pagkatampad sa mga bagay
pangmanggad, ang Komite Pinansyal
magatuman sing makugi kag sing maid-
id sang mga pagsulondan sang derecho
nahanungod sa iya papel, bulohaton, mga
katapo kag kalawigon sa pwesto.

PAATHAG

Ang kasugoan sang Simbahan nga ara sa
Kodigo sang Derecho Canonico may pinasahi
nga pagsulondan nahanungod sa mga bagay
sang administrasyon nga naangot  sa
manggad kag kwarta.  Ang dekreto
nagapanugyan nga sundon ini sing maid-id
agod masiguro ang husto kag matarong nga
pagtipon kag paggasto sang pundo pinansyal
sang arkidiosesis.

Artikulo 120.
A n g  p a p e l  k a g  b u l o h a t o n  s a n g
Administrador Pinansyal kag ang iya
kaangtanan sa Komite Pinansyal kag
i b a n  p a  g i d  n g a  m g a  s a n g a  s a n g
Administrasyon dapat athagon kag
tumanon.
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PAATHAG

Ang Administrador Pinansyal amo ang
Tesorero ukon Ekonomo sang diosesis. May iya
nga piho nga bulohaton kag katungdanan nga
ara sa kasugoan sang Simbahan.
Ginapanugyan man sang sinodo nga sundon
lang kag tumanon ini nga mga pagsulondan.

Artikulo 121.
Ang Arkidiosesis magapreparar kag
magahanas sang mga pari, mga
relihiyoso/a kag mga laiko agod
magtrabaho sing “full-time” sa Tribunal
sang Kasal nga may nagakaigo nga suhol
kag sweldo.

PAATHAG

Isa sang mga kinahanglanon nga opisina sang
Arkidiosesis amo ang Tribunal sa Kasal, sa diin
ginausisa ang mga kasal sang mga mag-asawa
nga nagbulolagay agod mahibaloan kon bala ara
ang tanan nga mga elemento sang sakramento
sang kasal sa tion nga sila nagpakasal, ukon sa
pagkamatuod, wala gid man sila ginkasal. Isa ini
ka mabudlay nga bulohaton sa bagay nga
kinahanglan ang mga tawo nga nakahibalo sing
tul-id sang ila ginahimo. Kag gani, ang Sinodo
nagapanugyan nga hanason kag preparahon sing
husto ang tanan, pari, madre, relihiyoso ukon
laiko nga magatrabaho sa sini nga opisina.

Artikulo 122.
Ang mga katungdanan sang Hubon sang
mga Konsultores nga ara napahayag sa
Kodigo paga-ipatuman sing bug-os.
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PAATHAG

Ang Hubon sang mga Konsultores isa man ka
importante nga bahin sang Administrasyon. Amo
ini ang grupo nga ginakonsulta sang Obispo ilabi
na gid nahanungod sa mga mabug-at nga mga
problema kag bulohaton pastoral. Ang ila
pinasahi nga katungdanan ara tanan nasulat sa
Kodigo kag gani, dapat gid ini ipatuman.

Artikulo 123.
Ang Jaro Archdiocesan Pastoral Council
(JAPC) pagaorganisahon liwat.

PAATHAG

Ini nga dekreto sang Sinodo nagakilala sang
presensya sang Konsilyo Pastoral sang
arkidiosesis ugaling indi pa gid maathag ang iya
sini hilikuton. Tungod sini, sa iwag sang mga
ginhinun-anon sa sulod sang Sinodo,
pagaorganisahon ini liwat suno man sa panan-
aw sang amo nga Sinodo.

Artikulo 124.
Ang Komisyon sa bahin sang
Administrasyon upod ang Jaro Archdiocesan
Pastoral Council (JAPC) magapatigayon
sang isa ka pagtuon sang lainlain nga mga
modelo sang mga Konsilyo sa Parokya, kag
magapanugyan kon ano ang paga-
ipatuman sa bilog nga Arkidiosesis.

PAATHAG

Pareho man sa Konsilyo Pastoral sa Arkidiosesis,
may ara man nga Konsilyo Pastoral sa mga
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parokya pero lainlain ang ila estruktura kag
lainlain man ang pagpadalagan. Ginapanugyan
sang sinodo nga dapat isa lamang ang modelo
sang sini nga mga Konsilyo kag kon ano ini nga
modelo, dapat tun-an sang Komisyon sa bahin
sang Administrasyon upod ang Konsilyo Pastoral
sang arkidiosesis.

Artikulo 125.
Ang Komisyon sa bahin sang
Administrasyon upod ang Jaro
Archdiocesan Pastoral Council (JAPC)
magausisa kag magatuon sang mga bag-
o kag nagatuhaw nga mga ministeryo,
agod nga matugyan ini kag maaksyonan
sang natungdan nga mga Komisyon sang
Arkidiosesis.

PAATHAG

Wala labot sa mga kinaandan na nga mga
ministeryo, may ara pa gid nga nagatuhaw nga
mga bag-o nga ministeryo. Ang mga kilala na nga
ministeryo ginapatigayon na sang ila natungdan
nga mga Komisyon. Pero tungod kay ang iban
bag-o kag wala pa sing ila kaugalingon nga
Komisyon, ini sila dapat usisaon kag tun-an agod
matugyan sila sa isa ka Komisyon nga ara na,
ukon agod matukod ang isa ka bag-o nga
Komisyon para sa ila.

Artikulo 126.
Ang papel kag mga katungdanan sang
lainlain nga mga Komisyon sa Arkidiosesis,
upod ang ila galastuhon kag mga tinawo
pagapat-uron agod nga magmangin
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epektibo kag mabinungahon ang
pagpatuman sang ila mga programa.

PAATHAG

Madamo ang mga natukod na nga Komisyon
sang arkidiosesis. Sa karon, may mga 14 na ka
komisyon kag ayhan magadamo pa ini. Ang
tagsatagsa ka Komisyon may iya nga pat-od nga
hilikuton, kag sa masunson, nagaangot man ini
sa bulohaton sang iban pa gid nga mga
Komisyon. Agod nga malikawan ang pagdoble
sang trabaho kag agod nga matutokan gid sing
husto ang bulohaton sang kada isa, dapat nga
tun-an ini kag pat-uron. Subong man, agod nga
magmangin epektibo ang trabaho sang kada isa,
dapat may ila kaugalingon nga mga tinawo nga
ginasweldohan sing husto.

Artikulo 127.
Ang Obispo magahimo sang isa ka epektibo
nga Pang-arkidiosesano nga programa
pastoral para sa mga parokya. Ini nga
programa dapat nga nagaisa, bug-os kag
nagalakip sa tanan. Kaupod na sini ang mga
masunod:

a. Paagi sa Personnel Board, isa ka maathag
nga mga pagsulondan sa pagnombrar sa
mga paroko kag, suno sa mga pagsulondan
sang JAPA, ang pagnombrar sa mga kabulig
nga paroko, upod na ang estrikto nga pag-
implementar sang ginatalana nga panahon
sa paglingkod sa sini nga mga palangakuan;

b. Ang pagbalay sang isa ka may sistema kag
alalangay nga pagtipon sang mga datos
nahanungod sa parokya agod nga mangin
balasihan sang paghimo sang pang-
arkidiosesano nga programa pastoral.
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c. Ang pagpadalagan sang pinansyal nga
pagkabutang sang parokya suno sa
sistema pinansyal sang arkidiosesis.

d. Ang paghatag sing kahigayonan sa mga
nagatrabaho sa Curia nga mahikot ang ila
ministeryo sa pag-atipan sa mga tumoluo
agod nga ang Curia indi lamang
administratibo kag pang-opisina.

PAATHAG

“ P e r s o n n e l  B o a r d ” ,  J A P A ,  m g a
pagkabutang sang Arkidiosesis, Curia – ini
tanan nga mga bagay, bahin lamang sang
m a s a n g k a d  n g a  k a b u h i  s a n g  i s a  k a
a r k i d i o s e s i s  k a g  i n i  n g a  d e k r e t o
n a g a p a n u g y a n  n g a  p a b a k u r o n  a n g
pagpadalagan kag ang pag-implementar
sang mga programa sang diosesis .  Ang
Obispo amo ang tig-una nga manughikot
sini nga bagay.

Artikulo 128.
Dapat ipatuman sing estrikto ang mga ara
na nga pagsulondan para sa pagtukod
ukon pagbahin-bahin sang mga parokya,
nahanungod sa:

a. Pag-usisa kag pagtipon sang mga datos
para sa mga ihibalo nahanungod sa
parokya;

b. Nagakaigo nga pagkonsulta sa natungdan
nga mga tawo;

c. Ang pamat-od kag suporta sang mga
parokyano;

d. Ang pagkuha kag pag-angkon sang duta
para sa pagpatindog sa simbahan kag
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kombento upod ang kompleto nga mga
dokumento;

e. Ang pagkuha kag pag-angkon sang duta
para sa sementeryo.

PAATHAG

Ang pagtukod sang isa ka parokya isa sang
m g a  i m p o r t a n t e  n g a  b u l o h a t o n  b i l a n g
bahin sang pagpadalagan sang diosesis.
Ang dekreto nagakilala nga may ara na
nga mga pagsulondan kag kinahanglan
lamang ang estrikto nga implementasyon
sini.

Artikulo 129.
Ang mga napat-od nga mga detalye
nahanungod sa kabuhi kag ministeryo sa
parokya paga-itugyan kag
pagapadalaganon sang natungdan nga
mga Komisyon sa arkidiosesis.

PAATHAG

Ini nga dekreto nagasiling nga ang lainlain nga
mga Komisyon amo ang may katungdanan sa
pagpadalagan sang mga programa nahanungod
sa bahin sang kabuhi sang diosesis nga ara sa
idalom sang ila pagtatap.

Artikulo 130.
Ang pagnombrar sa mga Bikaryo Foraneo
pagapatigayunon sa espiritu kag suno sa
katuyoan sang kasugoan kag wala ini sing
kahilabtanan sa kagustohan sang mga
natungdan nga mga pari nahanungod sa
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sentro nga lugar sang bikaryato kag sa
persona sang Bikaryo Foraneo.

PAATHAG

Ang Bikaryo Foraneo amo ang pari nga sa
iya pagtatap kag pagbantay ginapahamtang
sang kasugoan sang Simbahan ang
ministeryo kag kabuhi  sa  sulod sa mga
parokya nga sakop sang iya Bikaryato. Agod
nga matatapan niya sing maayo ining iya
katungdanan kinahanglan nga tun-an niya
ang ginasi l ing  sang Kodigo kag ang
pagnombrar sa iya nasandig sa hilway nga
pagpi l i  sang Obispo,  kag wala  s ing
kahilabtanan ang sentro sang bikaryato ukon
kon sin-o nga pari ang dapat ipahamtang sa
sini nga palangakuan.

Artikulo 131.
Ang mga katungdanan sang Bikaryo
Foraneo pagapasangkaron kag magalakip
sa mga hilikuton sa Cancelleria pareho
sang pagkorehir kag pagtago sang mga
dokumentos.

PAATHAG

Ang Kodigo may ara nga piho nga bulohaton nga
dapat tumanon sang Bikaryo Foraneo. Apang ang
dekreto nagapanugyan nga sarang madugangan
ini nga bulohaton ilabi na gid sa mga butang nga
sarang nila mahimo kag indi makapabug-at sa
mga parokyano, halimbawa ang pagkorehir sang
mga sayop nga mga datos sa mga dokumento
pareho sang sertipiko sa bunyag, kompirma ukon
iban pa nga mga dokumentos.
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Artikulo 132.
Isa ka propesyonal kag eksternal nga
tenedor de libros ang pagasuholan agod
nga usisaon ang sistema sang pagtipon,
pag-isip kag paggasto sa arkidiosesis agod
nga masiguro ang pagbantay kag
pagbalanse, ang pag-aku sang salabton
kag ang pagkatampad sa mga bagay
pinansyal.

PAATHAG

Isa sang mga delikado kag importante nga bagay
nahanungod sa kabuhi sang diosesis amo ang
pagtipon kag ang paggasto sing husto kag
nagakaigo sang pundo suno sa katuyoan kag
misyon sang simbahan. Agod nga matigayon ini
nga hilikuton sing may katutom kag sing may
katampad, kinahanglan ang serbisyo sang isa ka
tenedor de libros nga wala sing kahilabtanan sa
kinaandan nga hilikuton sang Curia kag sang
parokya.

Artikulo 133.
Isa ka opisyal sa Curia ang pagahimuon
nga Moderator nga amo ang
magakoordinar sang mga bulohaton sa
Curia sang diosesis.

PAATHAG

Sa kadamuon sang mga hilikuton kag tulumanon
sa opisina sang Curia, ginapanugyan sang dekreto
nga may isa gid nga mangin manugkoordinar
sang tanan nga mga aktibidades agod mangin
mas epektibo ang trabaho sang kada
departamento kag wala sing pagdoble sang
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trabaho. Ini nga manugkoordinar ginatawag sa
kasugoan nga Moderator sang Curia.

Article 134.
Samtang nga wala ginapasilabtan ang
kahilwayan sang Ordinaryo sang lugar,
mahimo mahatagan sing pagtamod ang
pagtalana sang piho nga panahon sa pag-
alagad para sa masunod nga mga
palangakuan:

a. Bikaryo Heneral
b. Chancellor
c. Tesorero
d. Moderator sang Curia

PAATHAG

Suno sa kasugoan ini nga mga palangakuan
hilway nga ginapili sang Obispo suno sa iya
kaugalingon nga panan-aw kag wala sing
natalana nga tiempo sa pag-alagad sa sini
nga pwesto kundi suno lamang sa luyag sang
Obispo. Pero ang sinodo nagapanugyan nga
ayhan sarang man mapensar sang Obispo
kon bala maayo man kon tamdon man ini
nga bagay, ang paghatag sa ila sing natalana
nga tiempo sa pagpungko sa sini nga mga
pwesto.

Artikulo 135.
Pagatukuron ang Pang-arkidiosesano nga
Opisina para sa Research kag Development
nga amo ang magatatap sa lainlain nga mga
kinahanglanon. Magalakip ini sang
pagtukod sang mga Komite ukon Komisyon,
pareho sang:
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a. Pang-arkidiosesano nga Komite para sa
Konstruksyon kag Preserbasyon nga
pagatapuan sang batid nga mga tawo,
upod ang representante halin sa Komisyon
sang Liturhiya, nga ang ila katungdanan
nagalakip sa pagtan-aw kag sa pag-
aprobar sang mga plano kag pagbantay
sa mga konstruksyon agod nga masiguro
nga ginasunod ang mga plano. Ini nga
komite magadumala sa tanan nga mga
ginapatindog sa parokya, (lakip ang mga
kombento, mga hulot-tilipunan sa
parokya, mga simbahan kag mga
sementeryo) kag subong man sa
pagpatuman sing estrikto sang ila disenyo.
Pagaitugyan man sa iya ang pagtipig kag
pagpakaayo sang mga dumaan nga mga
simbahan kag iban pa gid nga mga balaan
nga mga lugar nga ginpain bilang mga
lugar nga ginatawag cultural heritage kag
handumanan sang pagtuo.

b. Ang Komisyon para sa Apostolado sa
Bibliya nga may kwalipikado nga mga
manug-obra kag manughanas nga
pagatugyanan sang iya mga programa sa
kompleto nga anum ka tuig, kag isa ka
Sentro sang Paghanas kag Pormasyon sa
Bibliya agod nga masiguro nga ang mga
seminaristas, mga kaparian kag mga laiko
makaangkon sang nagakaigo nga
nagapadayon nga edukasyon sa Santos
nga Kasulatan.

c. Ang pang-arkidiosesano nga Komisyon
para sa Relihiyoso kag Konsagrado nga
Kabuhi agod:

1. Maghatag sang pamaagi kag
konkreto nga mga estruktura nga
magapabakod sang isa ka kultura
sang paghinun-anon sa tunga sang
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Obispo, mga kaparian, relihiyoso kag
laiko;

2. Mapasiguro ang ila pagbulig sa
pagbalay kag pag-implementar,
pagbantay kag pag-usisa sang mga
plano pastoral sang diosesis kag sang
parokya;

3. Pagpahapos sang pagpaambitanay
sang ila mga kagamitan kag iban pa
gid nga mga pagkabutang sa
pagsabat sang mga kinahanglanon
sang ila kaingod nga komunidad kag
sang diosesis;

d. Iban pa gid nga mga Komisyon, Komite kag
mga Sentro nga kinahanglanon.

Paathag:

Ang ginapanugyan sini nga dekreto amo ang
pagtukod sang Opisina sang Research kag
Development. Ang mga nasambit sa ibabaw mga
pila lamang ka butang nga nalakip sa bulohaton
sining bag-o nga opisina. Ini nga opisina amo ang
magatan-aw sang padayon nga pagsabat sa mga
nagatuhaw nga kinahanglanon para sa epektibo
nga administrasyon sa diosesis.
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MGA DEKRETO SA BAHIN SANG
MANGGAD

Artikulo 136.
Pangduso nga Dekreto nga nagahatag
sing Direksyon

Ang Dios nagapaambit sa aton sang Iya
kabuhi. Sa sentro sining dulot sang kabuhi
amo ang espiritu sang pagka-engkargado.
Ini nga espiritu amo ang magabuhi,
magahatag sing kusog kag magatuytoy sa
aton sa pagpadalagan sang mga bugay sa
aton: tiempo, ikasarang kag manggad.
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Gani, ginakilala naton nga ang Dios amo
ang ginahalinan sang tanan nga aton, kon
ano kita subong kag kon ano kita sa ulihi
kag amo ini ang nagahatag sing pat-od
nga katuyoan sang pagpadalagan naton
sang aton pagkabutang.

Bilang manugbaton kag manugtatap sang
madamo nga mga bugay sang Dios,
ginapatubo naton ang isa ka pamatasan
sang pagpasalamat kag pagpaambit agod
nga mas mahapos ang tunay nga
pagpakig-isa nga may tagipusuon para sa
mga imol sa paagi nga responsable kag
may pagka-tampad.

PAATHAG

Suno sa sining tig-una nga dekreto sa bahin sang
manggad, ang salandigan sang pag-administrar
sang manggad sang Arkidiosesis amo ang
pagkilala nga kita mga tinugyanan ukon
engkargado sang Dios sang tanan nga Iya
ginhatag sa aton: tiempo, ikasarang kag
manggad. Dapat naton pasalamatan ini nga
butang kag ang nagakaigo nga pagpasalamat amo
ang paggamit sini nga mga bugay sa aton para
sa ikaayo sang tanan, ilabi na gid sang mga imol
kag nagakinahanglan.

Artikulo 137.
Ang Pagka-engkargado sang mga
Pagkabutang magatamod sa isa ka sistema
sa diin ang mga parokya nga bugana
maghatag sing bulig sa mga ginakulang.
Sa sini nga paagi, isa ka may sistema kag
sarang mahimo nga pagtuon ang
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pagapatigayunon sa tuyo nga ma-
implementar ang isa ka pundo nga komun
sa Arkidiosesis agod nga mangin mahapos
ang tunay nga pagpaambitanay.

PAATHAG

Isa sang mga daku nga problema sang
arkidiosesis amo ang sitwasyon sa diin may
mga parokya nga bugana samtang may mga
parokya nga ginakulang gani bisan lang sa
matag-adlaw nga kinahanglanon sang pari.
Ang espiritu sang pagka-engkargado
nagatulod nga ang pagpaambitanay
patigayunon sa paagi nga ginasuporta sang
dalagku nga mga parokya ang mga magamay
nga parokya tubtob nga sa ulihi makatipon
sang isa ka komun nga pundo ang arkidiosesis
nga amo ang magapadalagan sini nga sahi
sang pagpaambitanay.

Artikulo 138.
Pagapatigayunon kag paga-implementar
ang isa ka may sistema kag natun-an sing
maayo nga pagsuporta sang mga pari.

PAATHAG

Isa sang mga daku nga bulohaton sang
Komisyon sa bahin sang Manggad amo ang
pagtukod sang isa ka sistema sang alalangay
nga pagsuporta sa mga pari agod nga
madedikar nila ang ila kaugalingon sa
pagserbisyo sing lubos sa mga tumoluo kag
wala na nagapalibog kon sa diin sila makuha
sang ila mga kinahanglanon.
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Artikulo 139.
Ang komun nga pundo sang Arkidiosesis
magatalana kada tuig sang mga bulig para
sa mga masunod, luwas pa gid sang iban:

a. pundo sosyal para sa mga imol
b. mga programa pang-administrasyon,

pang-katekesis kag pang-pastoral sang
Arkidiosesis

c. suporta para sa mga seminaryo
d. suporta para sa padayon nga pagporma,

pagtatap sang ikaayong lawas, kag pension
sang mga kaparian.

PAATHAG

Ini nga dekreto nagapahayag sang pila lamang
ka mga katuyoan sang komun nga pundo.
Maathag nga ang espiritu sang pagka-
engkargado ginapakita dira sa paggamit sang
kalibutanon nga manggad para sa kaayohan sang
tanan.

Artikulo 140.
Ang estruktura sang administrasyon pang-
manggad pagaathagon, kag magalakip
sang pat-od nga listahan sang kada
trabaho, pag-angot sa iban kag natalana
nga kalawigon sa pwesto, agod mapasiguro
ang isa ka epektibo nga pagpadalagan sang
manggad.

PAATHAG

Kinahanglan ang nahanas kag batid nga mga
tawo nga magatrabaho sa sini nga opisina sang
Arkidiosesis. Dapat nga ang ila obra maathag agod
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nga himuon nila ang ila natalana nga trabaho.
Subong man, dapat may pag-angtanay sa tunga
sang lainlain nga mga opisina sa tuyo nga
magbuligay kag magmangin epektibo ang ila
serbisyo. Ang kalawigon sa pwesto isa man sang
mga butang nga dapat tun-an kag klarohon.

Artikulo 141.
Ang kaparian, ilabi na gid ang mga kura
paroko dapat mapahibalo pa gid sang ila
katungdanan kag obligasyon bilang
administrador sang parokya. Ang isa ka
nagapadayon nga paghanas ang ihatag sa
ila agod nga mangin batid sila sa paghikot
sang ila tulomanon. Ini nga paghanas
magalakip sang paglista sang mga kita kag
gastos, pagmaneho sang tinawo,
kasugoan sibil kag iban pa.

PAATHAG

Ang kura paroko amo ang administrador sang
pagkabutang sang parokya. Tungod sini, dapat
niya mahibaloan ang mga katungdanan sang isa
ka administrador. Kinahanglan man niya ang
paghibalo sang paghatag sing husay sang iya
administrasyon kag gani, dapat sia mahanas sa
paghimo sing nagakaigo nga lista sang kita kag
gastos sa parokya. Dapat man niya tun-an ang
ginapatuman sang kasugoan sibil nahanungod sa
mga nagatrabaho agod nga malikawan ang gamo
nga mahimo matuga sang indi pagsunod sa layi.

Artikulo 142.
Ang Konseho Pang-manggad sang
Arkidiosesis kag ang Konseho Pang-
manggad sang Parokya magapanghikot
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bilang manugbulig sa pari nga
administrador kag dapat athagon ang ila
katungdanan kag mga responsabilidad.

PAATHAG

Ini nga dekreto nagaliwat lamang sang
ginapatuman sang Kodigo sang kasugoan sang
Simbahan sa diin ginapanugyan nga sa iya
trabaho bilang administrador, ang Obispo sa
diosesis kag ang Paroko sa iya parokya dapat
buligan sang Konseho Pang-manggad paagi sa ila
mga panugdaon kag panugyan kon sila ang
konsultahon.

Artikulo 143.
Isa ka regular nga pormasyon ang paga-
ihatag man sa mga katapo sang Finance
Council ukon sa Committee on
Temporalities kag sa mga tinawo sang
administrasyon pinansyal agod nga
maaman sila sa ila mga katungdanan.

PAATHAG

Ang kasugoan sang Simbahan nga yara sa
Kodigo sang Derecho Canonico may mga
pagsulondan nahanungod sa mga katungdanan
sang Finance Council kag sang Komisyon
Pinansyal sa diosesis kag sa mga parokya. Wala
labot sini, ang mga bagay nahanungod sa
pagkabutang kag manggad nga dutan-on
nagakinahanglan man sang isa ka kristiano nga
panan-aw suno sa ginatudlo sang Ginuo. Tungod
sini, kinahanglan ang pinasahi nga pormasyon
sang mga nagatrabaho sa sini nga patag sang
kabuhi sang simbahan.
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Artikulo 144.
Ang estado sang tanan nga mga nagaobra
sa Simbahan pagadumalahan sang mga
pagsulondan nga nagasakdag sang
hustisya kag tunay nga pagtahod sa
dignidad sang tawo kag subong man sang
kultura sang pagka-propesyonal kag
Kristiano nga pag-alagad.

PAATHAG

Bilang mga empleyado nga nagatrabaho sa
Simbahan, ang mga tinawo dapat tratahon suno
sa ginapaabot sang hustisya nahanungod sa
sweldo kag suno sa ila dignidad bilang tawo, pero
bilang kristiano, ang espiritu sang pagpangalagad
para sa komunidad, kag subong man ang
obligasyon sa pagpangalagad sing nagakaigo
bilang mga propesyonal nga manugtrabaho indi
man pagkalimtan.

Artikulo 145.
Pagkatapos sang isa ka seryoso nga
pagtuon nga nagalakip sang isa ka maid-
id nga pagpangusisa kag pagkonsulta, isa
ka pareho nga sistema pinansyal ang paga-
implementar sa bilog nga Arkidiosesis. Ini
nga sistema pinansyal magalakip sang
husto nga pagplano, pag-budget,
pagpangita sing pundo, pagbalay sang
sistema sang paghatag sing husay, pag-
awdit kag pagsometer sang mga report.

PAATHAG

Ini nga dekreto nagapanugyan sang isa ka pareho
kag naplano sing husto nga pagpadalagan sang
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manggad sang diosesis kag sang parokya suno sa
isa ka syentipiko nga pagtuon kag pagsayasat sang
tanan nga mga bagay nahanungod sini.

Artikulo 146.
Ang sistema pinansyal magapadali sang
pagkabunayag. Magalakip ini sang bulan-
bulan nga report sa bahin sang mga
parokya kag kada-tatlo ka bulan nga
report sa bahin sang Arkidiosesis.

PAATHAG

Ang ginatawag nga “transparency” ukon
pagkabunayag amo ang makahatag sa tawo sing
pagsalig kag ihibalo kon paano ginagasto sang
diosesis kag sang parokya ang ila bulig sa
simbahan. Tungod sini, ang mga pamaagi pareho
sang paghatag sing regular nga report makabulig
gid sing daku.

Artikulo 147.
Isa ka opisina sang awdit ang pagatukuron
sa Arkidiosesis. Ini nga opisina amo ang
maga-awdit sa Curia, sa mga parokya kag
sa iban pa gid nga mga institusyon pareho
sang mga eskwelahan parokyal kag mga
komisyon.

PAATHAG

Upod sa “transparency”, ang regular nga
pag-awdit ukon pag-usisa sang mga kita kag
mga gastos dapat patigayunon sang isa ka
opisina nga gintukod gid para sini. Kag amo
ini ang ginapanugyan sang sini nga dekreto
sang sinodo.
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Artikulo 148.
Isa ka miting sang mga pangulo sang
Finance Councils sa bikaryato ang
pagahiwaton kada tatlo ka bulan agod nga
mabuligan kag mahatagan sing suporta
ang kada isa sa pagpabakod sang ila
operasyon pinansyal.

PAATHAG

Ang isa ka butang nga makita sa sini nga dekreto
amo ang pagkilala nga sa kada parokya dapat
may iya nga Finance Council, kag amo gid man
ini ang ginapatuman sang kasugoan sang
Simbahan. Agod nga magbuligay ini nga mga
Councils, ginapanugyan sang sini nga dekreto
nga may regular nga miting ang mga pangulo
sini nga mga Council sa level sang mga bikaryato.

Artikulo 149.
Isa ka Opisina para sa Administrasyon
sang Pagkabutang ang magatipig kag
maga-update sang iya kaugalingon nga
mga records kag ini magalakip sang mga
records sang parokya nahanungod sa
ginapa-obra sa lugar, kag mga plano pang-
estruktura kag pang-arkitektura.

PAATHAG

Ang kada parokya kag iban pa nga mga
institusyon sa arkidiosesis may ila nga
kaugalingon nga mga pagkabutang nga gina-
administrar kag sa masunson amo man ang
ginagikanan sang ila suporta. Tungod sini,
kinahanglan ang maathag kag na-update nga
mga records nahanungod sini. Ilabi na gid kon
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may mga plano sang pagpa-obra sang mga
proyekto ukon pagpa-develop sang lugar, dapat
may ara nga piho nga mga plano agod nga ang
mga na-umpisahan na nga mga proyekto
padayunon na lang sang masunod nga
nagadumala kag malikawan ang mga paggasto
tungod sang paliwat-liwat sang mga plano.

Artikulo 150.
Ang sistema sang pag-inventaryo para sa
mga parokya kag sa mga institusyon sa
diosesis ang pagarepasohon kag paga-
implementar. Ini nga sistema sang pag-
inventaryo magapadali sang nagakaigo
nga pagtugyan sang mga Pagkabutang
sang Parokya.

PAATHAG

Ang kada parokya kag institusyon may iya
man nga mga pagkabutang luwas sa mga duta
kag iban pa nga mga pagkabutang nga
ginatawag “indi mahulag”, kag ini amo ang
mga kagamitan nga sa masunson ginagamit
kag nagakaguba ukon nagakadula. Ang
dekreto nagapanugyan nga dapat may
inventaryo ukon may listahan sang sini nga
mga butang  kag dapat nga na-update ini pirme
agod nga malikawan ang gamo kag pagsala-sala
kon tiempo na sang pagkambiohanay sang pagdumalahan.

Artikulo 151.
Pagai-update ang inventaryo sang mga
kadutaan sang simbahan kag magalakip
ini upod sa iban pa gid,  sang estado legal
sang mga pagkabutang, kag ang mga
kondisyon sang pagdonar sini sa ila.
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PAATHAG

Ini nga dekreto nagapanugyan nga kinahanglan
klaro kag matinlo ang mga dokumento
nahanungod sa mga pagkabutang nga ginapanag-
iyahan sang simbahan. Indi lamang ang mga
titulo legal kundi subong man ang mga papeles
sang donasyon kag kon ano ang mga kondisyon
nga naangot sa pagdonar sang sini nga mga
pagkabutang.

Artikulo 152.
Pagaklaruhon ang mga pagsulondan
nahanungod sa paggamit sang mga duta
sang simbahan. Ang mga duta nga
ginapanag-iyahan sang simbahan dapat
mahibaloan kag masiguro agod nga
sarang ini maggamit sa palaabuton nga
mga inadlaw.
.

PAATHAG

Ini nga dekreto naangot sa dekreto sa ibabaw.
Ini nagapakilala nga may mga kadutaan pa ang
simbahan nga wala mapiho tungod kay ayhan
wala sing papeles ukon indi maathag ang
pagdonar sini. Tungod sini, indi maggamit sing
husto ini nga mga duta. Sa bagay nga
kinahanglanon gid ang pagtan-aw kag pagpiho
sang sini nga mga butang agod nga maggamit
ini sa pila ka adlaw kag sing may kasigurohan.

Artikulo 153.
Sa nibel sang Arkidiosesis, pagapabakuron
ang pagsuporta paagi sa konseho legal kag
iban pa nga mga tekniko nga paagi nga
may kaangtanan sa pag-administrar sang
mga pagkabutang.
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PAATHAG

Isa ka importante nga butang nga kinahanglanon
gid nahanungod sa pagpadalagan sang mga
pagkabutang sang simbahan amo ang ihibalo
nahanungod sa mga ginamando sang layi sang
gobyerno kag iban pa gid nga mga tekniko nga
mga paagi. Agod matigayon ini, ang Arkidiosesis
dapat maghatag sing bulig sa mga nagapadalagan
sang mga pagkabutang sang simbahan, ilabi na
gid sa mga parokya, agod nga ini nga mga ihibalo
kag pamaagi mahibaloan sing nagakaigo.

Artikulo 154.
Pagatukuron ang Arkidiosesano nga Komite
para sa Sementeryo sa idalom sang Opisina
sang Pagdumalahan sang mga Pagkabutang
agod nga magbalay kag mag-implementar
sang mga pagsulondan nahanungod sa
pagplano, paggamit kag pagpadalagan sang
mga sementeryo. Ini nga Komite may iya
man nga kapareho sa parokya sa idalom sang
Konsilyo Pinansyal sang Parokya agod nga
mapadali ang obra sa parokya upod ang
koordinasyon sa Arkidiosesano nga Komite
para sa Sementeryo.

PAATHAG

Halos ang tagsa ka parokya sa Arkidiosesis may
iya nga sementeryo. Ang mga sementeryo bahin
man sang mga pagkabutang sang simbahan.
Tungod sini, kinahanglan ang isa ka opisina nga
magaplano kag magapadalagan sang mga
sementeryo. Subong man, dapat may ara man
nga opisina nga kasubong sini sa bahin sang
parokya, agod nga ining duha ka opisina sa idalom
sang Komite sa Manggad magbuligay sa pag-
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implementar sang mga pagsulondan nahanungod
diri.

Artikulo 155.
Ang mga pagkabutang nga relihiyoso sang
parokya pagatipigan bilang handumanan
sang pagtuo. Agod matigayon ini,
pagatukuron ang isa ka komite sa parokya
sa idalom sang Komite sa Manggad, upod
man ang bulig sang Komite sa Pagsimba,
sa paghibalo, paghimo sang imbentaryo,
pagbantay kag pagtipig sining
pagkabutang sang parokya.
Pagapatigayunon man ang nagakaigo nga
pagdokumento sang mga pagkabutang
nga gintugyan sa mga organisasyon
relihiyosa, mga pribado nga mga persona
kag mga panimalay.

PAATHAG

Luwas sa mga pagkabutang kag manggad pareho
sa kwarta kag mga kadutaan, may ara pa gid nga
mga bagay nga ginapanag-iyahan ang simbahan
nga malahalon indi tungod sang ila presyo kundi
bangod sang ila kaangtanan sa relihiyon kag sa
pagtuo. Ang dekreto nagapanugyan nga ini nga
mga bagay dapat kabigon nga palanublion sang
pagtuo nga indi dapat madula sa pagtipig sang
simbahan. Tungod sini, dapat nga kilalahon kon
ano ini nga mga bagay, dapat himoan sing
imbentaryo kag dapat tipigan. Himoan man sing
nagakaigo nga mga papeles kag dokumento agod
mahibaloan kon sin-o ang tag-iya ukon sin-o nga
ginatugyanon sa pagdumala sini – ayhan isa ka
asosasyon, ayhan isa ka pribado nga persona ukon
ayhan isa ka panimalay.
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Artikulo 156.
Ang mga laiko magabaton sang
pormasyon agod ila mahangpan ang ila
katungdanan sa pagsuporta sa simbahan.

PAATHAG

Paagi sa bunyag, ang mga laiko indi lamang
katapo nga buhi sang simbahan kundi nga may
ila man katungdanan sa pagsuporta sini agod nga
iya matigayon ang iya misyon. Tungod sini, ang
pagsuporta sang mga kinahanglanon sang
simbahan paagi sa paghatag sang bulig pinansyal
isa ka bagay nga dapat tun-an kag hangpon sang
mga laiko.

Artikulo 157.
Isa ka pagtuon ang pagahimuon sa pag-
implementar sang isa ka sistema sang
diesmos sa Arkidiosesis sa tuyo nga
pagadulaon ang sistema sang ginatawag
nga “arancel”.

PAATHAG

Ang labing makahulogan kag konkreto nga paagi
sang pagka-katapo sang komunidad sang
simbahan amo ang paagi sang pagka-tinugyanan
ukon Stewardship. Ang espiritu sang Stewardship
ginapakita sing maathag dira sa paghatag sang
ikapulo nga bahin sang pagkabutang ukon sang
kinitaan nga dapat kabigon bilang gintugyan sang
Dios sa tagsa ka katapo sang simbahan. Amo ini
ang diesmos. Paagi sa Komisyon sa bahin sang
Manggad, dapat tun-an ini nga paagi sa
pagsuporta sa simbahan agod nga ma-
implementar ini sing nagakaigo kag sa labing
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madali nga panahon sa bagay nga madula na ang
sang una nga sistema sang “arancel”.

Artikulo 158.
Isa ka maathag kag kompleto nga
pagsulondan para sa mga proyekto sang
pagtipon sing pundo ang pagahimuon agod
nga ini sila mangin instrumento man sa
pagpalapnag sang ebanghelyo.

PAATHAG

Sa masunson, may mga proyekto sa parokya nga
matigayon lamang kon makatipon sing pundo sa
paagi nga indi kinaandan. Ini nga paagi sang
pagtipon sang pundo dapat patigayunon indi
lamang agod nga makatipon sing kwarta kundi
agod nga mangin instrumento man sang
ebanghelisasyon, kon sayuron, ang kaalwan sa
paghatag nadangat tungod kay ang taghatag
nakatuon sang iya katungdanan bilang pagtulon-
an sang ebanghelyo.
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Ang mga Decreto sang Ikatlo nga Synodo Diocesano Sang Jaro
Ginlubad sa Hiligaynon

ni Reb. Msgr. Higinio Velarde, PA
Gin lay-out sa libro

sang Commission on Social Communications sang Arkidiocesis sang Jaro
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