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LIHAM PASTORAL MULA SA CBCP

Catholic Bishops’ Conference of the Philippines
PASTORAL STATEMENT ON STEWARDSHIP
“As each one has received a gift, use it to serve one another
as good stewards of God’s varied graces.” (1 Pet.4:10)
Dear People of God,
We mark this year the 500th year of the coming to our shores of the Christian
Faith. Our commemoration of the event is an acknowledgment of this immense gift to
our people and our land. We did not only receive the Faith, but also allowed it to take
root and grow in our Filipino culture throughout these years. With this gift of Faith, we
have become God‟s people, partakers of “divine mysteries” (1 Cor 4:1). We are
grateful to God for this immeasurable gift.
We are not, however, the ultimate owners of this special gift. We are „stewards‟
-„katiwala„ (tinugyanan, katalek) of God‟s gifts. „Is there anything that we did not
receive as gift?„ (Cf. 1 Cor. 4:7). Each gift we receive is meant to be shared to one
another. And so, „we are gifted to give‟; we must share the Faith.
Every gift is a responsibility. We recognize every gift, nurture it, generously
share it with others, and gratefully return it with increase to the Lord. This is the
meaning of the Spirituality of Stewardship.
After five centuries of striving to live the Christian Faith more fully, we
heighten consciousness of our identity as stewards. We are stewards of life, talent, time
and material resources. These gifts are given to us for service, that we may become
channels of God‟s Providence to one another. The Holy Scriptures remind us: “as each

one has received a gift, use it to serve one another as good stewards of God’s varied
grace” (1 Peter 4:10). We are certainly blessed not only when we receive, but
especially when we give.
God calls us to serve one another more generously, especially our poor brothers
and sisters. The Lord Jesus made his own the prophecy of Isaiah, “the Spirit of the
Lord is upon me, because he has anointed me to bring glad tidings to the poor” (Lk.
4:18). We, then, take the banner of preferential love for the poor. On this, Pope Francis
tells us: “Our preferential option for the poor must mainly translate into a privileged
and preferential religious care” (Evangelii Gaudium #200).
In this spirit, we re-affirm the mandate given us by the Second Plenary Council
of the Philippines (PCP II) in 1991, namely: “tithing, after a good pastoral catechesis,
shall be introduced with the end in view of the gradual abolition of the Arancel
System” (PCP II Decree #118).
The „arancel„, which is the fixed amount asked for services given in our
churches, can be a hindrance for the poor to receive God‟s grace and blessings. Let us
do our best, then, to remove obstacles to genuine service, especially to the poor. For in
the end, „each of us will give an account of ourselves to God„ (Romans 14:12). And we
heed the Lord Jesus‟ instruction to his disciples as he sent them on mission: “Without
cost you have received; without cost you are to give” (Mt. 10:8).
Therefore, we, as Church in the Philippines, once more commit ourselves to the
gradual abolition of the arancel system. This is a concrete step in renewing ourselves in
the practice of stewardship, praying that others may see us truly “as good stewards of
God’s varied graces” (1 Pet. 4:10).
We commit ourselves to education, formation and catechesis in the Spirituality
of Stewardship for our clergy, religious and laity in our dioceses, parishes,
communities and families, in view of adopting a concrete stewardship program in our
dioceses to replace the arancel system as soon as possible. In view of this, we will
also put up a service arm that will concretely assist the dioceses that are having a
difficulty in implementing this program.

We envision local churches, parishes and BECs (Basic Ecclesial Communities)
sustained by a generous sharing of resources, where those who have none are not left
out of spiritual and material care, where stewardship is a way of life. This is a true
image of the Church.
Brothers and sisters, we are all part of this endeavor for we all belong to the
Church, the one family of God. We all share responsibility for the Church. Thus, we
encourage all the baptized to regularly, wholeheartedly and generously contribute to
the Church so that we can fulfill our common mission of spreading the Good News, of
serving humanity and caring for the whole of creation. For „the earth is the Lord’s, and
everything in it, the world and all who live in it„ (Psalm 24:1).
Let us not be afraid to give freely and cheerfully, even in times of crisis and
difficulty like the Covid-19 pandemic that we are presently experiencing. Let us
sustain the spirit of generosity that has spontaneously overflowed during this pandemic
and has kept our communities in operation. We will look back with amazement and
gratitude at these times, wondering how we got by even at the height of the lockdowns
that we thought would seriously challenge the sustainability of our parishes.
St. Paul reminds us: “God is able to make every grace abundant for you, so that
in all things, always having all you need, you may have an abundance for every good
work” (2 Cor. 9:8). May we not waver in our trust in God, for He never fails to provide
for our needs. In all things, let God be our priority. Did not the Lord Jesus himself
assure us: “seek first the kingdom of God and his righteousness, and all these things
will be given you besides?” (Mt. 6:33).

+ ROMULO G. VALLES, D.D.
Archbishop of Davao | CBCP President
28 January 2021

MENSAHE

The Roman Catholic Bishop of San Pablo

Minamahal kong mga kapwa katiwala na anak ng Diyos,
Papuri sa Diyos sa kanyang kabutihan sa pagkakaloob ng ating buhay at ng
mundong ating ginagalawan. Hindi natin karapatan na pagkalooban tayo ng buhay at
ng ikabubuhay. Bilang tugon tayo ay lubos na nagpapasalamat. Ang kabutihang ito ng
Diyos ay nag-aanyaya sa atin na sundan ang kanyang halimbawa, tumulad sa kaniya at
matuto ring magkaloob, kasabay ng marubdob na kaligayahan. Galing sa Diyos ang
lahat ng ating ibinabahagi kaya hindi tayo kinukulang dahil patuloy din ang kanyang
paglalang.
Pero may sumasalungat sa Diyos: tinutukso tayo ng demonyo. Ayaw niyang
tayo ay tumulad sa kabutihan ng Diyos. Pilit na isinisiksik sa ating isip na matapos
mapasa-kamay natin ang kaloob ng Diyos ay atin na iyon; wala nang pakialam doon
ang Diyos at pwede na nating gawin ang anumang nais natin. Bakit? Kasi kailangan
daw natin iyon. At unti-unti tayong nabibitag. Nababawasan na ang ating pagtitiwala
sa Diyos. Ang ating security ay nakakabit na sa pera, mga bagay, posisyon,
kapangyarihan, at layaw.

Pero sa kabila ng lahat ng ito hindi rin tayo matahimik dahil sa anumang sandali
ang mga ito ay maaaring mabawasan, masira at maglaho. At kung hindi man ang mga
ito ang mawala, ay tayo mismo ang mawawala sa mundong ito.
Katuwang ng pagkakaloob ay ang atas na pamahalaan ang mga kaloob. Bilang
tanda ng pasasalamat, atin namang pinag-iingatan ang mga ito. Pinagsisikapang ipakita
na tayo ay karapat-dapat sa pagtitiwala ng Diyos. Pinananagutan natin ang paggamit at
pag-iingat ng mga ito upang manatili, tumagal at huwag masira. Atin itong pinararami,
dinadagdagan at pinayayabong. Nagiging katuwang tayo sa patuloy na paglalang ng
Diyos.
Ang Stewardship ay pamumuhay bilang isang katiwala; pagiging tunay na anak
ng Diyos; nagpapasalamat sa pagkatanggap ng kanyang mga biyaya, iniingatan,
pinagyayaman at pinadadaloy ang mga ito sa mga kapwa anak ng Diyos. Sa ganitong
diwa nakikibahagi tayo sa buhay ng Banal na Santatlo, nagsasalu-salo sa pag-ibig at
pagdadamayan, dito sa lupa hanggang sa maluwalhating buhay na walang hanggan sa
kabila. Purihin ang Diyos!

Sa Banal sa Santatlo,

+ Buenaventura M. Famadico
Punong Katiwala ng Diyosesis

Unang Bahagi
ANG BUHAY NG SIMBAHAN
Ang SIMBAHAN ay higit pa sa gusaling pinagtitipunan ng mga mananampalataya
upang manalangin at ganapin ang iba‟t ibang pang-espiritwal na pagdiriwang. Ayon sa
Lumen Gentium ng Second Vatican Council:
1. Ang Simbahan ay ang mga taong pinagbuklod sa pagkaka-isa sa Diyos Ama,
Anak, at Espiritu Santo. Sa makatuwid, ang Simbahan ay binubuo ng
Sambayanan (“People of God”).
2. Ang Simbahan ay naglalakbay (“Pilgrim Church”) kung saan ang hangarin nito
ay ang buhay kabanalan at kaganapan sa langit sa piling ng Diyos at mga banal.
3. Ang Simbahan ay buháy at may misyon ayon sa halimbawa ni Hesus.
Tinatawag ang Simbahan bilang “Missionary Church”.

MISYON NG BAWAT BINYAGAN
Sa pamamagitan ng binyag, ang bawat mananampalataya ay nakikibahagi sa tatlong
misyon ni Kristo. Ito ang ipinahihiwatig ng panalangin noong tayo ay pahiran ng Banal
na Langis (Krisma): “Maging matatag nawa… sa kanilang pakikiisa kay Kristong
hari, pari, at propeta.” Ito ang dapat yakapin ng bawat Kristiyanong Katoliko.
Bilang mga PROPETA, tinatawag tayong ipahayag ang
Katotohanan ng Mabuting Balita sa pananalita at pag gawa sa ating
mga pamilya, kapit-bahayan, trabaho, at lipunan (Katesismo, 905).
Sa binyag, nakikibahagi tayo sa PAGKA-PARI ni Kristo. Ang
mga layko ay sumasamba at nagpupuri sa Diyos kasama ng mga
paring orden bilang isang Sambayanan (Katesismo, 1546).
Ang HARING LINGKOD ay pagiging mabubuting lingkodkatiwala sa mga yaman ng mundo para gamitin sa ikalalago ng
paghahari ng Diyos dito sa lupa para nang sa langit (Katesismo,
910).

PANANAGUTAN NG SIMBAHAN
Ang Simbahan ay naglalakbay ng sama-sama ng pagsasabuhay ng kanyang misyon. Sa
sulat ni Pope Benedict XVI na Deus Caritas Est, ang malalim na diwa ng Simbahan ay
makikita sa kanyang tatlong pananagutan na hango din sa tatlong misyon ni Hesus.
Hindi mapaghihiwalay ang bawat isa. Ang tatlong ito ang kabuuan ng buhay ng
Simbahan.
KERYGMA-MARTYRIA
(Proclaiming the Word)
Ang bawat binyagan ay nakiki-isa sa misyon na ipahayag ang Mabuting Balita sa isip,
sa salita, at sa gawa. Tinatawagan tayo bilang mga makabagong propeta sa lipunan sa
pagsasabuhay ng ating mga pangako sa binyag.
LEITOURGIA
(Celebrating the Sacraments)
Sa pamamagitan ng binyag, ang bawat isa ay nakikibahagi sa karaniwang
pagkasaserdote o “Common Priesthood.” Ibig sabihin, ang bawat isa ay may tungkulin
na pabanalin ang mundo – layko man o paring orden – sa pamamagitan ng
pakikibahagi sa mga pagdiriwang ng sakramento.
DIAKONIA
(Ministry of Charity)
Ang paglilingkod na pinapa-iral ng pagmamahal sa Diyos at sa kapwa ang dapat
maging ugat ng buhay binyagan. Dito pumapasok ang ating pagiging mga lingkod at
katiwala ng Diyos sa mga biyaya na kanyang ibinubuhos.

Ikalawang Bahagi
PAGSASAKATUPARAN NG
PANANAGUTAN SA BUHAY-KATIWALA
Ang paraan ng pagsasakatuparan ng tatlong pananagutang ito ay ang
Buhay-Katiwala o STEWARDSHIP. Ito ay:
1. Isang pamamaraan ng pamumuhay at hindi bastang isang programa lamang.
Una sa lahat, ang buhay-katiwala ay hindi isa na namang programa na
ating ipapatupad. Ito ay isang kultura na dapat nating ma-angkin. Bilang isang
paraan ng pamumuhay Kristiyano, kailangan nating basagin ang ibang mga
nakasanayan o nakagawian at buuin muli ang isang bagong pamamaraan.
2. Tungkol sa kabuuang pamumuhay natin bilang mga magkaka-ugnay na sektor
sa ating komunidad at hindi lamang tungkol sa kalikasan.
Lahat tayo ay mga lingkod-katiwala o stewards. Nilikha tayo ng Diyos
upang pangalagaan at ingatan ang sangnilikha. Ipinagkatiwala ng Diyos sa atin
ang mga yaman ng mundo, gayundin ang oras at talento na mayroon tayo.
3. Isang misyon ng bawat Kristiyano Katoliko. Hindi ito para sa mga piling tao
lamang at lalong hindi “optional”.
Kailangan nating hubugin ang ating mga kaisipan, puso, at mga kamay
upang tupdin ang misyong ito. Kailangan nating makatagpo ang Diyos sa
ating tama, wasto, at makatotohanang pangangalaga ng mga bagay-bagay sa
mundong ito.
Ito ang ating daan tungo sa kabanalan at sama-sama natin itong tahakin bilang isang
pamilya, pamayanan, parokya, at diyosesis.

DAAN AT HAKBANG NG KATIWALA
Tinatawag tayo ni Hesus na maging mga lingkod-katiwala. Galing ang konsepto ng
salitang ito mula sa Griegong “oikonomos” o “manager of a household”,
tagapangalaga ng isang pamamahay. Iba ang tagapangalaga sa may-ari. Dapat nating
matutunan na kahit ang ating mga ari-arian ay mga biyayang ibinibigay lamang ng
Diyos upang ating pamahalaan ng mabuti.
“Every gift is a responsibility. We recognize every gift, nurture it,
generously share it with others, and gratefully return it with increase to the Lord.
This is the meaning of the Spirituality of Stewardship.”
-CBCP Pastoral Statement on Stewardship (January 28, 2021)
STEP 1.
Ang unang hakbang ay ang pagkilala ng mga kaloob ng Diyos o
recognition of the gifts: “Sa pasimula ay nilikha ng Diyos ang langit at lupa” (Genesis
1:1) at ito ay nagkaroon ng kaganapan kay Hesus: “Sapagka‟t sa Kanya nilalang ang
lahat na mga bagay... Lahat ng mga bagay ay nilalang sa pamamagitan Niya at ukol sa
Kanya” (Colossians 1:15-16).
STEP 2.
Ang ikalawang hakbang ay ang pag-aalaga at pagpapayaman dito o
nurturing the gifts. Bilang mga nilikha sa sariling larawan ng Diyos, ang
kapamahalaan sa sangnilikha ay misyong iniatas sa atin (Genesis 1:27-28). Ito ang
ipinahayag ni San Pablo na tayo ay mga “kamanggagawa ng Diyos” (1 Corinthians
3:9).
STEP 3.
Ikatlo ay ang pagbabahagi o sharing with others. Matuto tayong
magbahagi at magbigay ng walang pasubali. Sa kabila ng ating mga pansariling
pangangailangan ay huwag nating kalimutan din ang iba: “Ang naghasik ng bahagya
ay aani ng bahagya… Magbigay ayon sa ipinasiya ng puso: huwag mabigat sa loob, o
dahil sa kailangan. Sapagka‟t iniibig ng Diyos ang nagbibigay ng masaya.” (2
Corinthians 9:6-7).
STEP 4.
Panghuli, ang ating pag-aalay at pagbabalik sa Diyos o returning with
increase. Tulad ng talinhaga ng talento, bnibigyan tayo ng Diyos ng biyaya ayon sa
ating kakayanan para papagyamanin (Matthew 25:14-30). Sa huli, maibalik nawa natin
sa Kanya nang malago ang ibinigay at masabing tayo‟y mabuti at tapat. (v.21).

MGA LAYUNIN NG BUHAY-KATIWALA
Isa sa mga layunin ng Buhay-Katiwala ang pagbabago ng mukha ng Simbahan upang
tunay itong maging “Church of the Poor.” Binuksan na ng Vatican II ang daan tungo
sa pagbabago at ito naman ay unti-unting tinutugunan ng lokal na Simbahan sa tulong
at gabay ng Espiritu Santo. Sa pamamagitan nito, mapasisimulan na natin sa Diyosesis
ang pagpapatupad ng Centralization at Standardization at magkalaon
ay ang pagtatanggal sa arancel system.

TRADITIONAL MODEL

STEWARDSHIP MODEL

1. AD INTRA. Ang mga gawain ay nakasentro sa Parokyang Simbahan. Ang mga
malalayo/nasa laylayan ay hindi naaabot ng
mga pagdiriwang at programa. “Pumunta sa
parokya.”. Madami ang binibinyagan at
kinakasal
ngunit
hindi
naaalagaan/nabibigyang tutok sa pormasyon/
katekesis.
2. BIG AND IMPERSONAL. Ang mga
gawaing pang-simbahan ay dinadaluhan ng
maraming tao na hindi naman magkakakilala.
Mababa o walang “sense of belongingness”.
3. MORE EXCLUSIVE. Ang Simbahan ay
tinuturing na “elitist” o pinapaboran ang mga
mayayaman/makapangyarihan na gumagawa
ng mga programa/desisyon sa parokya. Ang
mahihirap ay tagapagtanggap lamang ng
tulong.

1. AD EXTRA. Ang Parokyang Simbahan ay
mahalaga ngunit buhay din ang simbahan sa
mga laylayan, tahanan, at pinagtatrabahuhan.
Malakas ang BEC‟s at DPKK Clusters.
“Dalhin ang parokya”. Ang mga programa ay
integral. Mas pinaigting ang pormasyon at
katekesis.

4. AGENCY LEADERSHIP. Ang pari
(kura paroko) ang “makapangyarihang
pinuno.”
Minsan
ay
malakas
ang
impluwensya ng may kaya sa lipunan. Ang
desisyon ng pari ay di nababali. Ang
parokyano ay tumatanggap lamang ng
gagawin.
5. ARANCEL SYSTEM. Ang mga serbisyo
at sakramento ay tila “binabayaran” o may
“fixed rate”. Marami ang walang access dahil
walang pang-bayad.

2. SMALL BUT PERSONAL.Mayroong
maliliit na komunidad ng pagbabahaginan at
pagmamahalan. Quality of relationships
precede over quantity of people in pews.
3. MORE INCLUSIVE. Ang Simbahang
binubuo ng “maliliit” sa buhay socioekonomiko, pulitika, at kultura. Ang mga
dukha ay nakikibahagi sa pagpapalakad at
pagpapalago ng parokya. Sila ay tumanggap
ng Mabuting Balita at kaya ring magbahagi
nito.
4. STEWARSHIP. Mas pinalakas at
bibigyang halaga ang suhestyon at
pagdedesisyon ng layko tulad ng mga
pamilya at kabataan katulong ng pari. Hindi
“anong desisyon ko” kundi “anong desisyon
NATIN.”
5.
CENTRALIZED/STANDARDIZED.
Walang “fixed amount” kundi ang
pamamaraan ng love offering, tithing, o
pledging. Pagbibigay ayon sa kakanyanan at
bukal sa kalooban.

PAGPAPALAKAS NG GAMPANIN NG LAYKO
Ano ang LAY EMPOWERMENT o ang Pagpapalakas ng Gampanin ng Layko?
Ang Simbahan ay ang “katawang mystiko” ni Kristo. Ito ay binubuo ng lahat ng
mga binyagang mananampalataya. Ang tawag sa mga namumuno sa Simbahan na
nakatanggap ng Banal na Orden ay mga clero (clergy). Ang mga binyagan naman na
hindi nagawaran ng banal na orden ay layko (laity).
Ngunit hindi ibig sabihin na kapag hindi clero, hindi na sila kabilang sa
pagdedesisyon o pamumuno sa parokya. Dito pumapasok ang “lay empowerment.”
Pinapalakas ang gampanin ng mga layko sa iba‟t ibang pamamaraan at aspeto sa buhay
ng simbahan mula sa paglilingkod sa mga pagdiriwang hanggang sa pamamahala nito.
Hindi ibig sabihin nito na iniiwan sa layko ang lahat ng gawain at pamumuno
bagkus binibigyang halaga ang pagtutulungan ng layko at ng mga paring orden.
Sabi ng Apostolicam Actuositatem 3, sa pamamagitan ng binyag ang lahat ng
mananampalataya lalo na ang mga layko ay may ganap sa buhay ng simbahan at sa
pangangalaga nito.
Kaya sa Buhay Katiwala:
 Ang mga layko ay tatawaging LINGKOD KATIWALA
 Ang mga pari ay PUNONG KATIWALA SA PAROKYA,
 Ang obispo ang PUNONG KATIWALA SA DIYOSESIS
Tatlong paraan ng pagpapalakas ng gampaning pakikibahagi ng mga layko kasama ng
mga paring orden sa Buhay Katiwala:
KATIWALA NG KAPALIGIRAN
Ito ang tama at wastong pangangalaga at paggamit ng mga nilikhang bagay para
sa ika-uunlad ng parokya. Ito ang pagiging Stewards of Creation. Dito pumapasok ang
“care for the environment”, proper waste management, atbp.

KATIWALA NG BOKASYON
Sa pamilya nagmumula ang bokasyon ng pagmamahal na tumatawag sa mga
kabataan sa buhay may-asawa, relihiyoso‟t relihiyosa, o pagpapari. Lahay ay tinatawag
bilang Stewards of Vocation. Sa tapat na pagmamahal at paglilingkod ng walang
pasubali umuusbong ang tinig ng Diyos mula sa puso lalo‟t higit ng mga kabataan.
KATIWALA NG SIMBAHAN
Ang layko ang naiiwan sa parokya kapag lumipat na ang pari. Pangalagaan ito
sa abot ng makakaya. Makipagtulungan sa mga pari. Ang mga layko bilang lingkod
katiwala sa parokya ay nagtutulong-tulong sa pagtataguyod nito bilang isang
pamayanan na sama-samang paglalakbay tungo sa kabanalan.

WASTONG PAMAMAHALA NG PANANALAPI
Isa sa mga itinuturo sa atin mula sa pahina ng Banal na Kasulatan ay ang
wastong pangangalaga ng pananalapi. Binibigyang diin din na huwag mahuhulog sa
kasalanan ng pagiging ganid o sakim sa kayamanan (1 Tim 6:10). Kaya nga sabi ni
San Pedro, “Ayon sa kaloob na tinanggap ng bawat isa, ipaglingkod sa inyo-inyo
rin, na gaya ng mabubuting katiwala ng masaganang biyaya ng Diyos” (1 Pt
4:10). Ang bawat kaloob ay para sa atin – para ating pagsaluhan. Sa mabilis na salita,
ang mga bagay na mayroon tayo ay “ours to share.”
Mula sa Liham Pastoral ng Punong Lingkod ng Diyosesis, Bishop Ben na binasa
sa lahat ng mga parokya noong ika-3 ng Oktubre 2021, binanggit doon ang
pamamahala ng pananalapi at iba pang yaman: “Ang mga kaloob ng Diyos ay para
sa lahat. Ang mga ito rin ay atin upang pagbahaginan at pagsaluhan.” Ang mga
kaloob ng Diyos ay hindi dapat sarilinin kundi ibabahagi para sa kapwa. Itinuturo din
sa atin na “Sa diwa ng pagbabahaginan at pagsasalo, bahagi ng mga pananalaping
handog ng mga mananampalataya ay ibabahagi naman sa diyosesis upang pantustos sa
administrasyon at programa ng iba‟t ibang komisyon.” Sa pagbuo nga kamalayan at
espiritwalidad ng pananalapi ay atin ding pag-uusapan ang isinusulong na
centralization of funds, standardization, at pagbuwag sa arancel.

APAT NA HALIGI
NG BUHAY-KATIWALA

Upang marating natin ang ating mga hangarin para sa isang makabuluhang buhaykatiwala, kinakailangan nating maintindihan na sa Diyosesis ng San Pablo, ang BuhayKatiwala ay mayroong apat (4) na haligi: Pasasalamat (Gratitude), Pagiging BukasPalad (Generosity), Responsibilidad (Responsibility), at Pananagutan
(Accountability). Ang mga ito ang magiging tema ng mga pagninilay sa homiliya at
pagbabahaginan sa mga susunod na buwan.

#1 PASASALAMAT
Ang Buhay-Katiwala ay nagkakaroon ng kaganapan sa
pamamagitan ng mga taong mapagpasalamat. Ito ang
pagkilala sa Diyos bilang pinagmumulan ng lahat ng biyaya.
Ang pasasalamat ay nagsisimula sa pamilya at umuusbong sa
pinagtatrabahuhan at sa mas malaking ipunan.
Mayroong mga panahon na tayo ay lubus-lubusang binibiyayaan sa parokya.
Nariyan ang ating pamilya, kapwa-parokyano, mga paring lingkod. Nariyan din ang
pasasalamat natin sa pagkakataong tayo ay makapaglingkod at bigay serbisyo.
Pinasasalamatan din natin ang mga yaman, talento, at kakayanan na naipagkaloob sa
atin.
Nagpapasalamat tayo sa iba‟t ibang mga bagay sa pamamagitan ng iba‟t ibang
pamamaraan. Ano ang mga kaugalian ng pasasalamat ang gusto nating makita sa mga
pari at parokyano araw-araw?

#2 BUKAS-PALAD
Ang Buhay-Katiwala ay lumalago sa komunidad na
naniniwalang ang lahat ng mayroon sila ay nagmumula sa
Diyos at para sa ikadadakila Niya. Ito ang pagiging bukas sa
pagbibigay sa mga pangangailangan ng parokya – pari at
parokyano – gayundin ang kabukasan sa pagtanggap ng kahit
anong tulong at serbisyo ng kapwa.
Ang ating pagbabahagi ng anumang makakaya ay pagiging bukas-palad. Ito ang
nagiging daan upang tayo ay maging aktibo sa buhay pananampalataya at buhay
parokya. Sa ating pagiging bukas-palad, handa tayong magbigay at tumanggap. Ito ay
bunga ng ating pasasalamat at alam natin na anumang ibahagi natin ay palalaguin ng
Diyos. Gayundin anuman ang ating tanggapin ay ating iingatan at papagyamanin.
Maraming dahilan bakit nakakapag-alay tayo sa Panginoon. Marami ring pamamaraan
ng
pag-aalay. Kita itong lahat ng Diyos lalo‟t higit ang nilalaman ng ating mga
puso.

#3 RESPONSIBILIDAD
Ang Buhay-Katiwala ay makabuluhan kapag ang
bawat isa ay nagtutulong-tulong sa mga pangangailangan ng
ating pamayanan. Ito ang pakikibahagi ng ating yaman, oras,
at kakayanan para sa ikalalago at ika-uunlad ng ating
parokya. Bawat isa ay may tungkulin na pangalagaan ang
mga yamang ipinagkaloob sa kanya ng Maykapal.
Ito ang ating tungkulin bilang mga lingkod-katiwala. Pinagkakatiwalaan tayo ng
Diyos at inaasahan na magiging tapat tayong mga lingkod. Makikita ito sa ating
pagtutulungan, mabilisang pagtugon sa pangangailangan ng bawat isa, at pakikilahok
sa mga gawaing magdadala sa atin sa kabanalan.
Kung tayo ay namumuhay ng responsable, hindi tayo pabaya at hindi natin ugali
ang pagkawalang-bahala. Dito natin natutupad ang utos ni Hesus na mahalin ang Diyos
at kapwa.

#4 PANANAGUTAN
Ang Buhay-Katiwala ay nagiging isang pamumuhay
kapag tayo ay nagiging mabubuti, tapat, at mapanagutan na
tagapamahala ng mga yaman ng simbahan. Ang mga biyaya
ng Diyos ay ating pananagutan ypang mapalago. Sa ating
kapanagutan, bumubuo tayo ng pagtitiwala sa bawat isa.
Ang pagiging mapanagutan ay nakikita sa ating accountability at transparency.
Dalisay ang ating hangarin at mga gawain. Pinamamayanihan tayo ng katotohanan at
tunay na pagmamalasakit sa kapwa.
Ang katapatan ay isang malaking hamon sa bawat lingkod-katiwala. Dito rin
masusukat ang ating katatagan at pakiki-isa sa buhay-katiwala. Ang taong
mapanagutan ay hindi natatakot sa kahit anong pag-uusig sapagkat alam niyang nasa
panig siya ng Diyos. Hindi siya nadadala ng mga paninira sapagkat siya ay walang
itinatagong masama. Malaya siyang kumilos sa pagmamahal ng Diyos.

Ikatlong Bahagi
SAMA-SAMANG PAGLALAKBAY:
PAGSASABUHAY NG SYNODALITY
SAMA-SAMANG
PAGLALAKBAY
Ang salitang SYNOD ay galing sa
Greek na “syn” (together/sama-sama) at
“hodos” (daan). Ibig sabihin, ito ay ang
pagtitipon-tipon ng mga lingkod sa buong
mundo upang pagnilayan ang magiging daan
ng Simbahan ayon sa ihip ng Espiritu Santo.
Sa pagtahak ng Buhay-Katiwala, ang lahat ng mananampalataya dito sa
Diyosesis ng San Pablo ay inaanyayahang sama-samang maglakbay o “Journeying
Together.” Ito din ang daan na nais mangyari ni Pope Francis bilang paghahanda sa
isang Synod o ang paraan kung saan ang buong Sambayanan ay tatahak upang mas
makilala ang Diyos. Maaaring bisitahin ang website na www.synod.va para sa mga
materials at ibang impormasyon.
Kakaiba mula sa mga nakaraang mga Synod kung saan nagpapalabas ng mga
dokumento (ex. Sa Synod on the Family ay ang Amoris Laetitia, sa Synod on the
Youth ang Christus Vivit), ang hangarin ng synod na ito (o pagsasangguni) ay:
“to plant dreams, draw forth prophecies and visions, allow hope to flourish, inspire
trust, bind up wounds, weave together relationships, awaken a dawn of hope, learn
from one another and create a bright resourcefulness that will enlighten minds,
warm hearts, give strength to our hands.”
- For a Synodal Church (Preparatory Document)

TEMA AT MGA TERMINO NG SYNODO
Ang tema ng gaganaping Synod ay: For a Synodal Church: Communion,
Participation, Mission. Inilunsad na ito sa Roma noong ika-9 at 10 ng Oktubre 2021 at
sa bawat Diyosesis sa buong mundo sa ika-17 ng Oktubre 2021. Pasisimulan ito ng
Banal na Misa sa bawat parokya. Ang mga magiging gawain sa bawat lokal na
simbahan ay makabuluhan para sa gaganaping pagpupulong sa 2023 o ang XVI
Ordinary General Assembly of the Synod of Bishops.
Ang tatlong bahagi ng Synod na gaganapin ay Communion, Participation, at
Mission. Magkaka-ugnay ang tatlong ito sapagkat sila ang bumubuo ng haligi ng isang
Synodal Church. Walang mas nakakataas sa kanila kundi bawat isa ay nagpapalakas sa
kapwa-haligi.

#1 COMMUNION
Ang pagkakaisa ng mga lingkod-katiwala ay nagmumula sa pagmamahal at
pagbubuklod ng Banal na Santatlo. Si Hesus ang daan sa Ama at pagkakaisa sa
Espiritu Santo. Sama-sama tayong nakikinig sa Salita ng Diyos na laging buhay. Lahat
tayo ay may bahagi sa pagtuklas at pagsasabuhay ng tawag ng Diyos sa sambayanan.

#2 PARTICIPATION
Ito ang tawag sa lahat ng mga lingkod-katiwala upang aktibong makibahagi sa
pakikinig sa bawat isa. Sa pakikinig na ito ay mas nagiging bukas tayo sa Espiritu
Santo na gumagabay sa ating sama-samang pagtahak. Bawat isa ay may biyayang
maihahandog sa Simbahan sa pananalangin, pakikinig, pagsusuri, pakikipag-usap,
pagtuklas, at pagbuo ng desisyon sa ikabubuti‟t ikalalago ng lahat.

#3 MISSION
Buhay ang Simbahan upang ipahayag ang Mabuting Balita. Ang misyon niya ay
maging saksi sa lahat ng lahi. Nilalayon ng synodong ito na mas paigtingin ang
pagsasabuhay sa Mabuting Balita lalo‟t higit sa mga nasa laylayan ng buhay espiritwal,
social, pulitikal, etc. Ito ang kanyang gampanin sa Kaharian ng Diyos.

PAGSASABUHAY
o “LIVED SYNODALITY”
Tayo ay nasa “Initiating Phase” Buhay-Katiwala
at pasisimulan natin ito sa daloy at proseso
ng synodality o ang malawakang pagbabahaginan
at pagsasanguni. Ano ang gagawin natin dito?












Pagkilala sa kamanlalakbay (Journeying Companions)
Pakikinig (Listening)
Pagpapahayag ng Saloobin (Speaking Out)
Pagdiriwang (Celebrating)
Pag-agapay sa Pagmimisyon (Co-responisble in the Mission)
Pag-dialogo sa Simbahan at Lipunan (Dialogue in the Church and Society)
Pag-dialogo sa ibang sekta (Dialogue with Christian denominations)
Otoridad at Pakikiisa (Authority and Participation)
Discerning and Deciding
Forming ourselves in Synodality

PAGKILALA SA MGA MANLALAKBAY.
Ang Diocesan Ad Hoc committee ang mangunguna dito. Sa mga parokya naman,
bubuo tayo ng mga “Stewardship Teams”. Sila ang mangunguna sa pakikilahok sa
Synodal Process. Dito lalabas at bubuo ng mga hangarin ng bawat mananampalataya
para sa kani-kanilang parokya.
• Manlalakbay “Ad Intra”
-Dialogo sa Simbahan (mga aktibon kasapi/kamanggagawa)
• Manlalakbay “Ad Extra”
-Dialogo sa ibang sekta at nasa laylayan (pupuntahan upang
dumaan din sa proseso ng pagsasanguni)

BAHAGDAN NG SYNODALITY
Tatakbo ang synodality o ang pagsanguni sa pamamagitan ng tatlong bahagdan.
Magsisimula ito sa mga parokya paakyat sa Diyosesis, National Conferences (CBCP),
Continental Conferences (Asian Conference of Bishops), hanggang sa Roma.

#1 LEVEL OF STYLE
Ang pagsanguni ay nagsisimula sa bawat parokya kasama ang mga punong
lingkod ng parokya at mga aktibong lingkod-katiwala. Kasama din dito ang mga taong
bahagi ng parokya pero malayo o nakakaligtaan. Magsusumite ng parish synthesis sa
Diocesan Ad Hoc pagkatapos magkaroon ng data gathering at interpretation.

#2 LEVEL OF ECCLESIAL STRUCTURE AND PROCESS
Ang Diocesan Ad Hoc ay magpoproseso ng mga synthesis upang magkaroon ng
diocesan synthesis sa liwanag ng canonical at theological na pananaw.

#3 LEVEL OF CONVOCATION OF SYNOD
Isasanguni ng Diocesan Ad Hoc ang diocesan synthesis sa obispo para sa
pagsisimula ng isang Diocesan Synod o kaparehas nito tulad ng Diocesan Pastoral Plan
o Stewardship Summit. Samantala, ang diocesan synthesis ay ipapadala sa CBCP
National Secretariat para sa paggawa din nila ng sariling synthesis.

PAGTUKLAS SA “SENSUS FIDEI”
Ang tutuklasin sa mga pagsanguni ay ang tinatawag na SENSUS FIDEI ng
buong Sambayanan ng Diyos. Ito ang kakaibang pagpapahalaga ng pananampalataya
mula sa mga namumunong obispo at mga pari hanggang sa mga layko. Kaya nga, dahil
bawat diocesis ay may natatangging konteksto, ganun din sa gagamiting mga
pamamaraan ng pagtuklas, pagpapalaganap, at pagpapahalaga ng mga bunga nito.
Kaya pinapaalala para sa Synodo:
• Hangad nito ang pakikiisa hindi lang ng iilan kundi ng marami (greatest
number possible) upang mapakinggan ang buhay na tinig ng buong
Sambayanan.
• Mangyayari lamang ito kung hahanapin at pupuntahan natin ang mga tao kung
nasaan sila (reach out where they’re at) lalo na ang malayo sa simbahan.
• Bigyang pansin ang pakikiisa ng mga dukha, mahihina, mga nasa laylayan
at labas ng simbahan upang sila‟y mapakinggan.
• Ang proseso ay “simple, accessible, and welcoming” para sa lahat.

PAGBUBUO SA DIYOSESIS
May mga iba‟t ibang grupo na nangunguna sa pagpapatupad ng mga gawain upang
magkaroon ng pag-aangkin sa Buhay-Katiwala at sama-sama ang paglalakbay
(synodality). Ito ang AD HOC COMMITTEE na binubuo ng iba‟t ibang mga Teams.
1. AD HOC COMMITTEE
Ang Ad Hoc Committee ay binubuo ng Obispo ng
diyosesis bilang Punong Lingkod-Katiwala. Kaakibat
niya dito ang Vicar General at mga naatasang
manguna sa iba‟t ibang Teams. Kasama din dito ang
ilang piling mga punong-katiwala at mga lingkodkatiwala ng mga sektor tulad ng Kabataan, Social
Action, Social Communication, Migrants, Health,
Religious, Ecology, Schools, etc.

2. FORMATION TEAM
Ang Formation Team ang gumagawa ng iba‟t ibang
materyales para sa pagtuturo at pagpapalaganap ng
Buhay-Katiwala. Hinuhubog ang tatlong aspeto sa
bawat lngkod-katiwala: head level, heart level, at
hands level. Kasama dito ang pagbubuo ng mga tema
para sa pagninilay at homiliya ng kaparian. Kasama sa
Formation team ang pagtitipon ng mga Facilitators at
ang kanilang mga workshops.

3. FINANCE TEAM
Ang Finance Team ang naghahanda para sa
Centralization at Standardization sa diyosesis.
Tungkulin nilang malikom at pag-aralan ang mga
Financial Statements ng bawat parokya, estado ng mga
ingat-yaman, at iba pa.

4. HUMAN RESOURCE TEAM
Ang HR Team ang bumubuo ng mga polisiya at
programa para sa pagtatayo ng isang HR Office sa
diyosesis. Ito ay upang mapangalagaan ang kapakanan
ng bawat manggagawa at empleyado sa kanilang
karapatan.

5. PARISH ORGANIZING TEAM
Ang Parish Organizing Team ay binubuo ng mga
lingkod-layko mula sa bawat PPC at PFC na nakikiisa
sa pagpapatupad ng mga gawain at layuning ito. Sila
din ang may responsibilidad na iakyat ang mga naisin,
kuro-kuro, at mga pangangailangan ng parokya sa
usaping ito.

PAGHAHANDA SA PAROKYA
Organizing Stewardship Teams
Bubuo ng Stewardship Team ang bawat parokya na may 28 katao. Tulad ng mga Ad
Hoc Stewardship Teams na kumikilos sa diyosesis, yun din ang magiging key players
sa parokya. Binubuo sila ng iba‟t ibang sektor: Social action, Social communication,
Ecumenism, Youth, Ecology, Migrant worker, Brgy. Chapel coordinators, DPKK,
Biblical Apostolate, Mission, Health, at iba pa.

Qualifications
Ang mga tatanggap ng gawain ay dapat may 3 taong tenure/commitment. Sila ay mga
aktibo at may kakayanang gampanan ang mga gawain. Bukas ang kanilang mga pagiisip at puso para sa parokya.
 10 tao para sa Formation Team: dapat may abilidad magturo ng mga gawain,
magaling magsalita, at handang aralin ang mga materials para sa takdang gawain
sa parokya.

 5 tao para sa Finance Team: dapat ay may kaalaman sa ingat-yaman at daloy
nito sa parokya.
 5 tao para sa HR Team: binubuo ng mga empleyado ng parokya tulad ng mga
sekretarya at ibang staff.
 5 tao para sa Parish Organizing Team: bubuuin mula sa iba‟t ibang kintawan
ng mga organisasyon mula sa PPC/PFC.
 3 tao na magiging Facilitator sa parokya: magsasanay (workshop) sa bikarya
at magbababa ng mga gawain sa parokya.

PAGSASAAYOS NG PARISH PASTORAL COUNCIL
(PPC) AT PARISH FINANCE COUNCIL (PFC)
Dapat tandaan na bawat parokya ay naka-ugnay sa buhay ng Diyosesis. Nakakalungkot
na may mga parokyang nag kakanya-kanya. Upang pasimulan ng maayos itong BuhayKatiwala, ang bawat parokya dapat ay mayroong PARISH PASTORAL COUNCIL at
PARISH FINANCE COUNCIL sang ayon sa hinililing sa batas ng simbahan (Canon
Law). Iminumungkahi na bawat PPC ay organisado ayon sa tatlong misyon ni Kristo
kung saan ang mga mananampalataya ay nakikibahagi.

Pangwakas
ANONG SUSUNOD?
LIMANG MAHAHALAGANG
PROSESO SA PAROKYA
1. PAGBABAHAGINAN sa katanungan ng Homiliya
Pulungin ang mga Lingkod-Katiwala ng LOMA/DPKK/barangay.
Magtala ng araw ng lingguhang pagpupulong ang bawat samahan. Humingi ng
contact (cellphone, email, messenger) kung saan ipapadala ang homily guide at
katanungan para sa pagbabahaginan.
2. PAGTITIPON NG MGA KATANUNGAN at pagpili ng isang
pinakamagandang kwento o salaysay.
Sabihin na maglaan ng papel na kung saan isusulat ang mga tugon sa
katanungan. Dapat tandaan na ang tugon sa katanungan ay kwento ng karanasan
bilang mananampalataya. Sa katapusan ng kwento, magbigay ng isa o dalawang
salita bilang pamagat ng kwento. Isulat ang pamagat ng kwento sa 3”x6” na
papel (tatawaging “meta cards”)
3. PAGSUMITE ng mga ito sa lingkod-katiwala ng PPC o Parish Facilitator.
Titipunin ang mga meta cards ng lingkod-katiwala ng samahan o grupo at
ibibigay sa facilitator o lingkod-katiwala ng PPC upang itabi. Pipili ang lingkodkatiwala ng samahan o grupo ng isang pinakamagandang kwento na kasamang
isusumite sa facilitator o lingkod-katiwala ng PPC.
4. CLUSTERING NG MGA TUGON para sa pagbubuo ng tema.
Pagsasama-samahin ang mga tugon at kikilalanin ang mga tema mula sa
pagbabahaginan. Mula sa mga tema sila ay gagawa ng mga imahe na bubuo sa
kanilang synthesis.
5. PAGSULAT NG “PARISH SYNTHESIS” sa pamamagitan ng mga tema.
Sa tulong ng mga Facilitators na nagsanay/dumaan sa workshop, ang
parokya ay bubuo ng kanilang parish synthesis mula sa mga tema ng

pagbabahaginan. Ang parish synthesis ay isusumite sa Secretart ng Ad Hoc ng
Diyosesis sa pamamagitan ng e-mail.
Mabubuo mula sa AD INTRA Process ang Vision Statement
***Ganito rin ang proseso para sa Ad Extra matapos kilalanin ang mga manlalakbay sa
ibang sekta, hindi aktibo sa parokya, at mga nasa laylayan.
Mabubuo mula sa AD EXTRA Process ang Mission Statement.

TIMELINE NG MGA GAWAIN
PARA SA PAROKYA
DATE

ACTIVITY
Parish Orientation
Video Presentation
Open Forum

POINT PERSON/S
PPC
SocCom
Parish Priest
NOTE: Each lay organization,
ministry, and association (LOMA),
PPC Execom and PFC Officers must
submit the date of their weekly
gathering from Nov.14-Dece.14. If
the group is more than 8 members,
they have to divide the group (at
most 6 per group)
PPC/PFC

1st Week of
November

Organizing the Stewardship
Team
Re-structuring the PPC
PPC
according to Priestly,
Prophetic, Kingly ministries.
There must be a LINGKODKATIWALA for each.
Vicariate Facilitator‟s
Vicariate Facilitators
Workshop
Venue and Food

Vicariate Pastoral Council
PARTICIPANTS: 3 parish
facilitators and head of Formation
Team

2nd Week of
November

Nov. 14
Nov. 21
Nov. 28
Dec. 5
Dec. 12

Meeting for weekly meeting
schedule from Nov. 14-Dec.
12

LOMAs, Brgy/DPKK, PPC Execom
with Punong Lingkod-katiwala sa
parokya at kanyang katuwang, PFC
Officers

Submission of Weekly
meeting

Punong Lingkod Katiwala sa
Pastoral

AD INTRA BEGINS

LOMAs, Brgy/DPKK, PPC Execom
with Punong Lingkod-katiwala sa
parokya at kanyang katuwang, PFC
Officers

Gratitude
Generosity
Responsibility
Accountability
Synodality

Parish Facilitators
Parish Facilitators
Parish Facilitators
Parish Facilitators
Parish Facilitators

Responses must be
segregated according to
Priestly, Prophetic, Kingly
Ministries and Finance
December 1-14, Crafting of Vision and Ad
Intra Synodal Synthesis
2021

Parish Facilitators

Parish Facilitators
Parish Formation Team
Punong Lingkod-Katiwala sa
Parokya (Kura) at Katuwang na
Lingkod (Parochial Vicar)
Punong Katiwala sa Pastoral
Punong Katiwala sa Pinansyal
Lingkod-katiwala sa Pagkapari
Lingkod-katiwa sa Pagkapropeta
Lingkod-katiwala sa Pagkahari
If responses organization or ministry
is under their care

Ad Extra in Parishes
December 2730, 2021

January 3-16,
2022

Identifying and organizing
participants from other
Christian sects and from
their peripheries
Synodal Process AD
EXTRA begins

Parish Stewardship Team and those
who want to volunteer. Encourage
others to join to have a wider Ad
Extra Participants.

Jan. 3

Initial meeting
Venue: Parish hall
Food
Materials

Jan.16

Crafting of Ad Extra
Synthesis

January 17,
2022

Submission of Ad Intra and
Ad Extra synthesis and
Parish Vision-Mission
statement to the Vicariate

PPC
Parish Facilitators

Parish Facilitators
Parish Formation Team
Punong Lingkod-Katiwala sa
Parokya (Kura) at Katuwang na
Lingkod (Parochial Vicar)
Punong Katiwala sa Pastoral
Punong Katiwala sa Pinansyal
Lingkod-katiwala sa Pagkapari
Lingkod-katiwa sa Pagkapropeta
Lingkod-katiwala sa Pagkahari
If responses organization or ministry
is under their care
Parish Facilitator

MULA SA BIKARIYA TUNGO SA DIYOSESIS
DATE
ACTIVITY
POINT PERSONS
Vicariate synodality and
Vicar Forane
Jan. 18, 2022
stewardship
Priest-facilitator
Vicariate facilitators
Submission to District
Vicar Forane
Jan. 21
District Synodality and
Episcopal Vicar
Jan. 22
Stewardship
Priest-facilitator
Vicariate facilitator
Submission to Ad Hoc
Episcopal Vicar
Jan. 25
Diocesan Synodality and
Stewardship Ad Hoc
Jan. 26
Stewardship
4 Head Vicariate facilitators,
School director and head principal,
EV for Religious
HR Representative

Crafting of Diocesan

Stewardship Vision-Mission

Jan. 31

Feb. 10

Feb. 11

Crafting of Diocesan
Synthesis
Presentation of the synthesis
to Presbyteral council,
Diocesan Finance council,
and Pastoral Council
Closing Mass and
Presentation of the Diocesan
Synthesis
Submission to CBCP

Stewardship Ad Hoc

Bishop, Clergy, Lingkod-katiwala ng
Pastoral at Pinansyal ng mga
parokya

TIMELINE NG MGA GAWAIN
PARA SA MGA RELIHIYOSO/A
DATE

ACTIVITY
Religious Synodal
Orientation
Video Presentation
Open Forum

1st Week of
November

POINT PERSON/S
Religious Facilitators

Superior
NOTE: Each religious community
must submit the date of their weekly
gathering from Nov.14-Dece.14. If
the group is more than 8 members,
they have to divide the group (at
most 6 per group)
EV for Religious

Organizing the Religious
Stewardship Team
Religious facilitators
Religious Facilitators
Workshop within the parish
Venue and Food
PARTICIPANTS: 3 Religious
facilitators in each community
2nd Week of
November

AD INTRA begins

Nov. 14
Nov. 21
Nov. 28
Dec. 5
Dec. 12
December 1430, 2021
January 17,
2022

Gratitude
Generosity
Responsibility
Accountability
Synodality
Crafting of Vision and
Religious Synodal Synthesis
Submission of Ad Intra and
Ad Extra synthesis and
vision-mission statement

Religious facilitators
Religious facilitators
Religious facilitators
Religious facilitators
Religious facilitators
Religious facilitators
Facilitators
Religious facilitators

MULA SA BIKARIYA TUNGO SA DIYOSESIS
DATE
ACTIVITY
POINT PERSONS
Religious in the vicariate
Religious facilitators
Jan. 18, 2022
synodality and stewardship
Religious in the District
Religious facilitators
Jan. 21
synodality and stewardship
Religious in the Diocese
EV for the Religious
Jan. 22
Synodality and Stewardship
Submission to Ad Hoc
EV for the Religious
Jan. 25
Diocesan Synodality and
Stewardship Ad Hoc
Jan. 26
Stewardship
4 Head Vicariate facilitators,
School director and head principal,
EV for Religious
HR Representative

Crafting of Diocesan
Stewardship Vision-Mission

Jan. 31

Feb. 10

Feb. 11

Crafting of Diocesan
Synthesis
Presentation of the synthesis
to Presbyteral council,
Diocesan Finance council,
and Pastoral Council
Closing Mass and
Presentation of the Diocesan
Synthesis
Submission to CBCP

Stewardship Ad Hoc

Bishop, Clergy, Lingkod-katiwala ng
Pastoral at Pinansyal ng mga
parokya

TIMELINE NG MGA GAWAIN
PARA SA DIOCESAN SCHOOLS
DATE

ACTIVITY
School Orientation Ad Intra
Video Presentation
Open Forum

POINT PERSON/S
School Facilitators
School Director
NOTE: Each school must submit the
date of their weekly gathering from
Nov.14-Dece.14. If the group is
more than 8 members, they have to
divide the group (at most 6 per
group)

st

1 Week of
November

Organizing the School
Stewardship Team

Principal

Cluster School Facilitators‟
Workshop

Cluster Head School Facilitator

Venue and Food
PARTICIPANTS: 3 school
facilitators in each parochial school
2nd Week of
November

Ad Intra Begins

Nov. 14
Nov. 21
Nov. 28
Dec. 5
Dec. 12
Dece. 1-14

Gratitude
Generosity
Responsibility
Accountability
Synodality
Crafting of Vision and Ad
Intra synodal synthesis
Ad Extra-School

Parochial school facilitators

School
Mission

Dec. 27-30,
2021

Orientation

Principal
Parochial school facilitators

for

Identifying and organizing
participants from other
Cluster School Facilitators
schools – Private and Public. School Stewardship Team

January 3-16,
2022
Jan. 3

Synodal Ad Extra begins
Initial Meeting
Venue: school hall
Food
Materials
Facilitators

Jan. 10

Jan. 16
Jan. 17

Synodality
Venue
Food
Materials

PFC
Parochial school facilitators

Crafting of School Ad Extra
synthesis
Submission of Ad Intra and
Ad Extra Synthesis and
Parochial School image,
vision and mission statement
to Cluster Head

MULA SA BIKARIYA TUNGO SA DIYOSESIS
January 18,
Cluster synodality and
Cluster head
2022
stewardship
Cluster facilitators
Jan. 21
Submission to Diocesan
Cluster head
School system
Jan. 22
Diocesan school system
School director
synodality and stewardship
Cluster heads
Cluster facilitators
Jan. 25
Submission to Ad Hoc
School director
Jan. 26
Diocesan synodality and
Stewardship Ad Hoc
stewardship
4 Head vicariate facilitators
School director and head principal
EV for the Religious
HR Representative

Crafting Diocesan
stewardship Vision/Mission
Crafting Diocesan synthesis

Jan. 31

Feb. 10

Feb. 11

Presentation of the synthesis
to the Presbyteral council,
Diocesan finance council,
and Pastoral council
Closing Mass and
Presentation of the Diocesan
Synthesis
Submission to CBCP

Stewardship Ad Hoc

Bishop, Clergy, Lingkod-Katiwala
ng Pastoral at Pinansyal ng mga
Parokya

TIMELINE NG MGA GAWAIN
PARA SA MGA SEMINARYO (SPCS and SPTFH)
DATE

ACTIVITY
School Orientation Ad Intra
Video Presentation
Open Forum

2 Week of
November
Nov. 14
Nov. 21
Nov. 28
Dec. 5
Dec. 12
Dece. 1-14

Rector
NOTE: Each seminary must submit
the date of their weekly gathering
from Nov.14-Dece.14. If the group is
more than 8 members, they have to
divide the group (at most 6 per
group)

1st Week of
November

nd

POINT PERSON/S
Facilitators

Organizing the Seminary
Stewardship Team

Rector

Facilitators‟ Workshop
Ad Intra Begins

Seminarians

Gratitude
Generosity
Responsibility
Accountability
Synodality
Crafting of Vision and Ad
Intra synodal synthesis

Facilitators
Facilitators
Facilitators
Facilitators
Facilitators
Seminary fathers
facilitators

Ad Extra-School

Seminary Orientation for
Mission
Dec. 27-30,
2021
January 3-16,
2022
Jan. 3

Identifying and organizing
participants in the vicinity of
the seminary
Synodal Ad Extra begins

Facilitators
Seminary Stewardship Team

Initial Meeting
Venue: school hall
Food
Materials
Facilitators

Jan. 10

Jan. 16

Synodality
Venue
Food
Materials

PFC
facilitators

Crafting of School Ad Extra
synthesis
Jan. 17
Submission of Ad Intra and facilitators
Ad Extra Synthesis and
seminary image, vision
statement to Cluster Head
You may adjust this tentative schdule. Deadline January 25.

TIMELINE NG MGA GAWAIN
PARA SA HUMAN RELATION (HR)
DATE

ACTIVITY
Parish Orientation (recorded
video)
Video Presentation
Open Forum

1st Week of
November

2nd Week of
November

POINT PERSON/S
PPC
SocCom
Parish Priest
NOTE: Parish employee‟s group
must submit the date of their weekly
gathering from Nov.14-Dece.14. If
the group is more than 8 members,
they have to divide the group (at
most 6 per group)

HR Synodality begins
Parish facilitators

Nov. 14
Nov. 21
Nov. 28
Dec. 5
Dec. 12
December 1-14,
2021

Gratitude
Generosity
Responsibility
Accountability
Synodality
Crafting of Vision and Ad
Intra Synodal Synthesis

Parish Facilitators
Parish Formation Team
Punong Lingkod-Katiwala sa
Parokya (Kura) at Katuwang na
Lingkod (Parochial Vicar)
Punong Katiwala sa Pastoral
Punong Katiwala sa Pinansyal
Lingkod-katiwala sa Pagkapari
Lingkod-katiwa sa Pagkapropeta
Lingkod-katiwala sa Pagkahari
If responses organization or ministry
is under their care

TIMELINE NG MGA GAWAIN
PARA SA BISHOP’S RESIDENCE
DATE
1st Week of
November

ACTIVITY
Parish Orientation
Video Presentation
Open Forum

POINT PERSON/S
Fr. Roy
Bishop Ben
If the group is more than 8 members,
they have to divide the group (at
most 6 per group)

Organizing the Stewardship
Team
Re-structuring the Chancery,
Residence, Bahay-Pari
according to Priestly,
Prophetic, Kingly ministries,
and Finance.
There must be a LINGKODKATIWALA for each group.
Facilitators‟ Workshop

Venue and Food

Bishop hopefully to attend the
Facilitator‟s Workshop
Fr. Roy

nd

2 Week of
November

Ad Intra begins

Nov. 14
Nov. 21
Nov. 28
Dec. 5
Dec. 12

Gratitude
Generosity
Responsibility
Accountability
Synodality

Facilitators
Facilitators
Facilitators
Facilitators
Facilitators

Responses must be
segregated according to
Priestly, Prophetic, Kingly,
finance groups.

Facilitators

December 1-14, Crafting of Vision and Ad
Intra Synodal Synthesis
2021

Facilitator
Bishop
Residence Priests
Head of Priestly, Prophetic, Kingly
ministries, and finance

AD EXTRA IN PARISHES

Dec. 27-30

Jan. 3-16, 2022

Identify and organizing
participants from other
BCB Stewardship Team
Christian sects and from the
peripheries – tinders sa labas
ng gate, security guards, etc.
Synodal Process Ad Extra
begins

Jan. 3
Initial meeting
Venue: hall
Food
Materials

Fr. Roy

Jan. 10
Synodality
Venue
Food
Materials

Finance Group
Facilitators

Jan. 16
Crafting of Parish Ad Extra
Synthesis

Jan. 17, 2022

Submission of Ad Intra and
Ad Extra Synthesis and
image and vision statement
to Diocesan Ad Hoc

Facilitators
BCB Stewardship Team
Lingkod-Katiwala ng Pagkapari,
pagkapropeta, at pagkahari if the
responses of the organization or
ministry is under their care.
Facilitator

Inaasahan na magiging maganda at matagumpay ang mga magiging
kaganapan sa unang hakbang na ito. Makikita ang pagtutulungan ng mga
layko, relihiyoso‟t relihiyosa, diakono, pari, at obispo sa pagiging mga
lingkod-katiwala tungo sa isang mabunga at nagkakaisang hangarin,
pagsanguni, at sama-samang paglalakbay.
Matapos nito ay paghahandaan natin ang idadaos na FIRST
STEWARDSHIP SUMMIT. Paunti-unting lakad ay makakarating din
tayo sa ating paroroonan. Sama-sama tayong maglakbay at ating tahakin
ang landasin ng BUHAY-KATIWALA bilang mga LINGKODKATIWALA dito sa Diyosesis ng San Pablo.

