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IKA-APAT NA KABANATA 
 

Ang Misa ng Lahat ng Panahon Laban sa Misa ng Ating Panahon 
 

Bilang paghahanda para sa Kongresong Pang-Eukaristiya noong 1981 ay isang listahan 
Ng mga katanungan ang ipinamahagi; ang unang katanungan sa loob niyon ay: “Sa dalawang 
depinisyon na mga ito: ‘Ang Banal na Sakripisyo ng Misa’ at ‘Pang-Eukaristiyang Pagkain’, alin 
ang inyong likas na inaampon na depinisyon?” May malaking bagay na maaaring sabihin ukol 
sa ganitong pamamaraan ng pagtatanong ng mga Katoliko, binibigyan sila ng isang limitasyon 
sa kalayaan na pumili at umapila ukol sa kanilang sariling mga paghuhusga ukol sa isang paksa 
na kung saan ang natural na disposisyon ng tao ay walang kinalaman. Ang depinisyon ng Misa 
ay hindi pinipili sa isang paraan na pareho sa pagpili ng isang tao para sa isang politikal na 
partido.  

 
Sa aba! Ang gayong pagpapasaring ay hindi nagmumula sa isang kamalian sa bahagi ng 

tao na nag-angat ng mga katanungang yaon. Kailangan nating tanggapin na ang mga reporma sa 
liturhiya ay nakapanghihikayat na palitan ang kaisipan ay katotohanan ng Sakripisyo sa 
pamamagitan ng pagpapamulat ng animo ay katotohanan ng isang kainan. Iyan ang kung paano 
ang isang tao ay dumarating sa pagsasalita ukol sa pang-eukaristiyang pagdiriwang , o Ng isang 
“Hapunan”; ngunit ang pamamahayag na “Sakripisyo” ay mas madalang nang gamitin. Ito ay 
halos lubusan nang mawala mula sa mga ginagamit na libro para sa katekismo kagaya Ng 
pagkawala nito mula sa mga sermon. Iro ay wala na sa Canon II, na ipinapalagay kay San 
Hipolito. 

 
Ang ganitong nakasanayan ay may kaugnayan sa aming natuklasan ukol sa Tunay na 

Presensiya kung wala na ang isang sakripisyo, hindi na kailangan pa ang isang biktima. Ang 
biktima ay naririyan dahil sa kaugnayan nito sa sakripisyo. Upang gawin ang Misa na isang ala-
ala o isang pangkapatirang kainan ay isang kamalian ng mga Protestante. Ano ang nangyari 
noong ika-labinganim na siglo? Ito ay isang tumpak na kung ano ang nangyayari ngayon. Mula 
pa man noong umpisa ay pinalitan nila ang altar ng isang mesa, tinanggal ang crusipiho mula 
rito, at ginawa na ang “presidente ng asembliya” ay haharap na sa kongregasyon. Ang 
pagkakaayos ng pang-Protestanteng Hapunan ng Ating Panginoon ay makikita sa Pierres 
Vivantes, ang aklat ng mga dasal na inihanda ng mga obispo sa Pransiya na siyang obligadong 
gamitin ng lahat ng mga kabataan na dumadalo sa katekismo: 

 
“Ang mga Kristiyano ay nagkikita-kita upang ipagdiwang ang 

Eukaristiya. Ito ang Misa … Ipinapahayag nila ang pananampalataya ng 
Simbahan, ipinagdarasal nila ang buong mundo, iniaalay nila ang tinapay  at ang 
alak. Ang pari ang siyang namumuno sa asembliya at sinasabi ang dakilang 
dasal ng pasasalamat.”  
  
Sa Katolikong relihiyon, ang pari ang siyang nagdiriwang ng Misa; siya ang siyang nag-

aalay ng tinapay at alak. Ang pagkakaintindi na siya ay presidente ay diretsong hiniram mula sa 
paniniwala ng mga Protestante. Ang bokabularyo ay sumusunod sa pagbabago ng mga kaisipan. 
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Dari-rati, sasabihin natin, “Si Kardinal Lustiger ay magdiriwang ng isang Misang pang-Papa 
(pontipikal) .” Ako ay nasabihan na sa Radyo Notre Dame, ang pariralang ginagamit sa 
kasalukuyan ay , “Si Jean Marie Lustiger ay mamumuno sa isang konselebrasyon.”  Narito ang 
kung paano sila magsalita ukol sa Misa sa isang maliit na babasahin na ipinalabas ng 
Kumperensiya ng mga Swiss na mga Obispo: “Ang Hapunan ng Ating Panginoon ay 
pangunahing natatamo ang komunyon na kasama si Kristo. Ito ang parehong komunyon na 
ipinarating ni Kristo noong Siya ay nabubuhay sa mundo nang umupo siya sa harap ng hapag-
kainan kasama ang mga makasalanan, at naipatuloy sa pang-Eukaristiyang  hapunan mula 
noong araw ng Resureksiyon. Ang Panginoon ay iniimbitahan ang Kanyang mga kaibigan na 
magsalu-salo at Siya ay mananahan sa kanila.” 

 
Sa ganitong kapaliwanagan , ang bawat Katoliko ay obligadong sumagot sa isang 

kategorikal na pamamaraan, “Hindi! Ang Misa ay hindi ganyan! “  Ito ay hindi ang 
pagpapatuloy ng isang hapunan na kawangis niyong kung saan ang Ating Panginoon ay 
inimbitahan si San Pedro at ang ilan sa Kanyang mga disipulo isang umaga sa may tabi ng lawa, 
pagkaroon ng Kanyang Resureksiyon. “Nang sila ay dumating sa lupain, nakita nila ang 
nagbabagang uling at isang isda ang nakapatong dito at tinapay.  Sinabi ni Hesus sa kanila, 
halikayo at kumain. At walang naglakas-loob na magtanong sa Kanya, ‘Sino kayo?,’ napag-
alaman na ito ay ang Panginoon. At si Hesus ay lumapit, kinuha ang tinapay at ibinigay sa 
kanila, at ang isda sa gayon ring paraan.”(Juan 21: 9-13). 

 
Ang komunyon ng pari at ng nananampalataya ay isang pakikiisa sa Biktima na nag-alay 

ng Kanyang Sarili sa altar ng sakripisyo. Ito ay gawa sa matigas na bato; kung hindi, ito man lang 
ay naglalaman ng batong pang-altar na isang bato ng sakripisyo. Sa loob nito ay nakalagay ang 
mga relikarya (banal na ala-ala) ng mga martir dahil inialay nila ang kanilang dugo para sa 
kanilang Panginoon. Itong pakikipag-isa ng Dugo ng Ating Panginoon sa dugo ng mga martir ay 
naghihikayat sa atin na ialay rin ang ating mga buhay. 

 
Kung ang Misa ay isang hapunan, naiintindihan ko ang pagharap ng pari sa 

kongregasyon. Ang isang tao ay hindi namumuno sa isang hapunan nang nakatalikod sa mga 
bisita. Ngunit ang sakripisyo ay iniaalay sa Diyos, hindi sa kongregasyon. Ito ang dahilan kung 
bakit ang pari bilang ulo ng mga nananampalataya ay humaharap sa Diyos at sa krusipiho na 
nasa ibabaw ng altar.  

 
Sa bawat pagkakataon ang tuon ay inilalapat sa kung ano ang tinatawag ng Bagong Misal 

na Pang-Linggo bilang  “Pagsasalaysay ng Institusyon.” Ang Jean-Bart Center, ang opisyal na 
Sentro para sa Pangunahing Diyosesis ng Paris, ay nagsasabi , “Sa gitna ng Misa, mayroong 
isang pagsasalaysay.“ Sa uulitin, hindi! Ang Misa ay hindi isang pagsasalaysay, ito ay isang 
pagsasakatuparan. 

 
Tatlong kondisyon na di maaaring wala ang kinakailangan para ito ay maging 

pagpapatuloy isang pagpapatuloy ng Sakripisyo ng Krus: ang pag-aalay ng biktima, ang 
transubstansasyon na epektibong nagpapasakatuparan ng presensiya ng biktima at hindi 
hanggang simbulo lamang, at ang pagdiwang sa pamamagitan ng isang pari, na naitalaga sa 
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Diyos  sa pamamagitan ng kanyang pagkapari, bilang pangangatawan sa Kataas-taasang Pari na 
Siyang Ating Panginoon. 

 
Sa gayon ding paraan, ang Misa ay maaaring makapagkamit ng kapatawaran ng mga 

kasalanan. Ang isang simpleng pag-ala-ala, ang isang pagsasalaysay ng institusyon na 
sinasamahan ng isang hapunan, ay malayong maging sapat para dito. Lahat ng sobrenatural na 
kabanalan ng Misa ay nagmumula sa kaugnayan nito sa Sakripisyo ng Krus. Kung tayo ay hindi 
na naniniwala doon, nangangahulugan na hindi na tayo naniniwala sa kahit na ano ukol sa 
Kabanal-banalang Simbahan, ang Simbahan ay mawawalan na ng dahilan na manatili , hindi na 
natin maaangkin pa na tayo ay mga Katoliko. Si Luther ay maliwanag na nakaintindi na ang 
Misa ay ang puso at kaluluwa ng Simbahan. Sinabi niya: “Wasakin natin ang Misa at 
mawawasak natin ang Simbahang Katoliko.” 

 
Ngayon ay nakikita natin na ang Novus Ordo Missae , iyon ay upang sabihin, ang Bagong 

Kaayusan na kinasanayan  pagkatapos ng Konseho, ay isinahod mula sa mga linya ng mga 
Protestante, o sa anumang sukat ay mapanganib na mapalapit dito. Para kay Luther, ang Misa ay 
isang sakripisyo ng pagpuri, iyon ay kung sabihin, isang gawain ng pagpuri, isang akto ng 
pasasalamat, ngunit siguradong hindi ng isang sakripisyo para sa kabayaran ng mga kasalanan 
na nagpapanumbalik at isinasaloob ang Sakripisyo ng Krus. Para sa kanya, ang Sakripisyo ng 
Krus ay naganap sa isang pagkakataon ng kasaysayan, ito ay bilanggo ng kasaysayang iyon; 
maipapasaloob natin sa ating mga sarili ang mga merito ni Kristo sa pamamagitan ng ating 
pananampalataya sa Kanyang kamatayan at pagkabuhay. Kontra dito, ang Simbahang Katoliko 
ay nananatili sa paniniwala na ang Sakripisyong ito ay nagkakatotoo sa isang mistikong paraan 
sa ating mga altar sa bawat Misa, sa isang hindi madugong paraan sa pamamagitan ng 
paghihiwalay ng Katawan at ng Dugo sa ilalimng mga anyo ng tinapay at alak  (ito ang 
tinatawag na dalawang uri o ang “under 2 species ng komunyon) . Ang malaking pagpapaganap 
na ito ay tumutulong na maiaplika sa mga nananampalataya na naroroon sa oras na iyon ang 
mga merito ng Krus, ipinapanatili ang bukal na ito ng mga grasya sa lahat ng panahon at sa lahat 
Ng lugar. Ang Ebanghelyo  ni San Mateo ay nagtapos sa ganitong mga salita: “At masdan, ako 
ay kasama ninyo sa lahat ng mga araw, hanggang pa sa katapusan ng mundo.” 

 
Ang pagkakaiba sa pananaw ay hindi katiting. Subalit may mga pagsisikap na pababain 

ang halaga nito sa pamamagitan ng pagbabago ng Katolikong doktrina kung saan makikita natin 
ang maraming senyales ng pagbabago sa liturhiya. 

 
Sinabi ni Luther, “Ang pagsamba noon ay ipinapatuon sa Diyos bilang isang pagpugay. 

Mula ngayon, ito ay ipapatuon sa tao upang matulungan at maliwanagan siya. Ang sakripisyo 
noon ay binibinyagan nang may pangunahing halaga ngunit ang sermon ang siyang mag-aalis at 
papalit dito.” Ito ang siyang naging simbulo ng Kulto ng Tao, at sa loob ng Simbahan, ang halaga 
ng inilalaan sa “Liturhiya ng Salita.” Kung bubuksan natin ang bagong mga misal, itong 
pagbabago ay naganap rin sa kanila. Isang pagbasa ang naidagdag sa dalawang nauna na, 
kasama ang “pandaigdig na dasal” na kadalasang ginagamit para sa pagkakalap ng mga 
politikal o panlipunan na mga kaisipan; sa pagbibigay ng importansya sa homiliya (o ang 
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homily), kadalasan tayong nagtatapos sa isang paglipat ng balanse kung saan pinapaboran ang 
“salita.”  Sa oras na ang sermon ay natapos na, ang Misa ay malapit nang matapos. 

 
Sa loob ng Simbahan, ang pari ay minamasdan ng isang hindi matanggal na simbulo na 

nagpapaibayo sa kanya bilang isang alter Christus (isa pang Kristo) : tanging siya lamang ang 
makapag-aalay ng Banal na Sakripisyo. Si Luther ay ipinalagay na ang marka ng pagkakaiba sa 
pagitan ng mga pari at ng mga ordinaryong nananampalataya ang siyang naging “unang pader 
na itinayo ng mga maka-Roma”; ang lahat ng mga Kristiyano ay mga pari, ang pastor ay 
isinasakatuparan lamang  ang isang tungkulin na mamuno sa Pang-Ebanghelyong Misa. Sa 
Novus Ordo, ang “ako” ng tagapagdiwang ay napalitan ng “kami”; nakasulat kahit saan na ang 
nananampalataya ang “nagdiriwang,” sila ay iniuugnay sa mga akto ng pagsamba, binabasa nila 
ang epistulo at paminsan-minsan ay ang Ebanghelyo , nagbibigay ng Komunyon, kung minsan 
ay nagsesermon tungkol sa homilia, na maaaring mapalitan ng “isang pag-uusap-usap ng 
maliliit na grupo ukol sa Salita ng Diyos, “nagkikita-kita nang maaga upang “mailikha” ang 
Linggong selebrasyon. Ngunit iyon ay ang unang hakbang lamang; sa loob ng maraming mga 
taon, ay narinig namin na yaong mga may pananagutan para sa mga organisasyon sa loon ng 
diosesis na nagbibigay ng ganitong uri ng mga proposisyon; “Hindi ang mga ministro ngunit 
ang asembliya ang siyang nagdiriwang” (mula sa mga babasahin ng Pambansang Sentro para sa 
Pastoral na Liturhiya), o di kaya “Ang asembliya ang siyang punong paksa ng liturhiya”; ang 
siyang mahalaga ay hindi ang “pagsasakatuparan ng mga rito kung hindi ay ang larawan na 
nagbibigay ng asembliya sa kanyang sarili at ang samahan na naililikha ng mga nagdiriwang sa 
pagitan nilang magkakasama “ (mula kay P. Gelineau, arkitekto ng liturhikal na reporma at 
propesor sa Katolikong Institusyon ng Paris). Kung ang asembliya ang siyang mahalaga , 
kaintindi-intindi lamang na ang mga pribadong Misa ay dapat na hindi na paniwalaan, na 
nangangahulugan na ang mga pari ay hindi na dapat  magsabi nito dahil mahirap nang makakita 
ng asembliya, higit sa lahat sa loob ng isang linggo. Ito ay isang paghihiwalay mula sa hindi 
nagbabagong doktrina: na ang Simbahan ay nangangailangan ng maraming mga Sakripisyo ng 
Misa, parehong para sa aplikasyon ng Sakripisyo ng Krus at para sa lahat ng mga bagay na 
naitakda dito , adorasyon, pasasalamat , paghihingi ng awa at paghihingi ng mga biyaya at 
grasya.  

 
Kung baga iyon ay hindi pa sapat, ang layunin ng ilan ay upang lubusang alisin ang pari, 

na siyang nagbibigay-daan sa bantog na kasamaan na SAAP (Sunday Assemblies in the Absence 
of the Priest). Maiisip na lang natin ang mga nananampalataya na magkasamang nagdarasal 
upang igalang ang Araw ng Panginoon; ngunit itong SAAP sa katotohanan ay isang uri Ng 
“tuyo na Misa, “ na ang kulang na lang ay ang isang kongregasyon; at na nagkukulang , katulad 
Ng mababasa natin sa dokumento Ng Rehiyonal na Sentro Para sa Panlipunan at Pang-Relihiyon 
na mga Pag-aaral sa Lille, dahil “hangga’t wala pang karagdagang mga instruksiyon ang mga 
nananampalataya ay walang kapangyarihanna isakatuparan ang aktong ito.” Ang kawalan ng 
pari ay maaari pang sinasadya “upang ang mga nananampalataya ay matutong makatayo sa 
kanilang mga sarili.” Si Padre Gelineau sa Demain la Liturgie ay nagsulat na ang SAAP ay “isa 
lamang edukasyonal na pagbabago hanggang dumating ang panahon na ang mga mentalidad ay 
nagbago,“ at siya ay nagbibigay ng konklusyon na may kasamang nakakalitong katwiran  na 
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mayroon pang masyadong maraming mga pari sa loob ng Simbahan, “ay walang kaduda-duda 
na masyadong marami para ang mga bagay ay nasa mabilis na paraan.” 

 
Tinanggal ni Luther ang Opertoryo; Bakit iaalay ang puro at Kalinis-linisang Ostia kung 

wala nang sakripisyo? Sa Novus Ordo ng Pransiya, ang Opertoryo ay natural lamang na hindi na 
kasama; bukod pa rito ay hindi na niya tinataglay ang ganitong pangalan. Ang Bagong Misal na 
PangLinggo ay nagsasalita ukol sa “dasal ng pag-aalay.” Ang mga salitang ginagamit ay mas 
nagpapaalala pa sa isang tao ng isang pagpapasalamat, isang salamat , para sa mga prutas ng 
mundo. Upang mas lalo itong maunawaan, sapat na ang paghambing nito sa mga salita na 
tradisyonal na ginagamit ng Simbahang Katoliko kung saan maliwanag na lumalabas ang 
propisyatoryo1at ekspiatoryo2 na diwa ng Sakripisyo “na aking iniaalay para sa aking hindi 
mabilang na mga kasalanan, pananakit at mga pagpapabaya, para sa lahat ng mga naririto at 
para sa lahat ng mga Kristiyano na nabubuhay pa at mga nangangamatay, upang itong ay 
makatulong para sa akin at sa kanilang kaligtasan para sa buhay na walang hanggan.” Iniaangat 
ang kalis, ang pari naman ay magsasabi, “Iniaalay namin sa Iyo, Panginoon, ang kalis ng Iyong 
pagliligtas, hinihiling mula sa Iyong kabutihan na tanggapin ito katulad Ng isang matamis na 
pabango sa harapan ng Iyong dakilang Kamahalan para sa aming kaligtasan at para na rin ng sa 
buong mundo.  

 
Ano ang natitira sa Bagong Misa? Ito: “Pagpalain nawa Kayo, Panginoong Diyos ng 

kalawakan, Ikaw na nagbigay sa amin nitong tinapay, bunga ng mundo  at gawa ng mga kamay 
ng tao. Iniaalay namin ito sa Iyo; ito ay magiging tinapay ng buhay, “at gayundin para sa alak na 
magiging “aming ispiritwal na inumin.” Ano ang silbi ng pagdagdag sa malapit sa huli nito. 
“Linisin ninyo ako mula sa aking pagkakasala, Panginoon. Dalisayin Ninyo ako mula sa aking 
mga kasalanan,” at “makatagpo nawa ng grasya mula sa inyo ngayon ang aming sakripisyo”? 
Aling kasalanan? Aling sakripisyo? Anong koneksiyon ang mabubuo ng mga nananampalataya 
sa pagitan ng malabong paghahandag ng mga alay at ang kaligtasan na kanyang inaasam? Ako 
ay magbibigay ng isa pang katanungan: Bakit papalitan ang isang teksto na maliwag at kung 
saan ang kahulugan ay kumpleto, ng isang hanay ng mga matalinghaga at nagkakawatak-watak 
na mga parirala? Kung may makikitang pangangailangan para sa pagbabago, ito ay dapat na 
para sa mas nakabubuti. Itong mga magkakaugnay na mga parirala na parang tumatakip sa mga 
pagkukulang ng “mga dasal ng pag-aalay” ay nagpapaalala sa atin kay Luther, na dumaan sa 
mga paghihirap upang isaayos ang mga pagbabago nang may pag-iingat. Ipinanatili niya 
hangga’t maaari ang mga dating seremonya, at inilimita niya ang kanyang sarili sa pagbabago ng 
mga kahulugan nito. Ang Misa, sa isang malaking hanggan, ay naipanatili ang kanyang panlabas 
na anyo, ang mga tao ay nakita sa Simbahan ang halos parehong pagkaayos, halos parehong mga 
rito, na may kaunting mga pagbabago na ginawa upang mapasaya ang kanilang mga sarili , 
dahil mula noon, ang mga tao ay mas kinukunsulta nang higit kaysa sa noon; mas lalo nilang 
alam ang kanilang kahalagahan sa mga bagay-bagay ukol sa pagsamba, kumukuha ng mas 

                                                        
1Propisyatoryo- (o ang propitiatory sa wikang Ingles) ito ay nangangahulugan ng mga bagay na 
tumatawag ng pansin para mabawi ang magandang pabor sa bahagi ng nanghihingi.  
2 Ekspiatoryo – ( o ang expiatory sa wikang Ingles) ito naman ay nauukol sa mga bagay na nagpapakaloob 
ng awa mula sa Diyos. 
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aktibong bahagi sa pamamagitan ng mga pagkanta at pagdasal nang malakas. Paunti-unti , ang 
Latin ay nagbibigay-daan sa Aleman na wika. 

Hindi ba nagpapaala ang lahat ng ito sa inyo ng isang bagay? Si Luther ay matinding nag-
iisip ng paglikha ng mga bagong himig upang palitan ang lahat ng mga pagbubulong-bulong ng 
mga pangunahing namumuno sa Simbahang Katoliko.” Ang mga pagbabago ay palaging nag-
aampon ng anyo ng kultural na reboulsyon.   

    
Sa Novus Ordo, ang pinakalumang mga bahagi ng Roman Canon3 na bumabalik pa sa 

mga panahon ng mga apostoles, ay muling hinubog upang palapitin ito sa pormula ng 
kongregasyon ni Luther, na parehong mayroong idinagdag at mayroong ibinawas. Ang pagsalin 
sa wika ng Pransiya ay lalo pang lumago sa pamamagitan ng pagbago ng mga salita, na 
pumapabor sa iba’t ibang kahulugan. Sa halip ng “Ang Aking dugo na ibubuhos para sa iyo at 
para sa nakararami,” mababasa natin  “na siyang ibubuhos para sa iyo at para sa katakut-takot 
na dami ng mga tao. “Ito ay hindi magkapareho ng kahulugan at sa teolohiya ay hindi maaaring 
walang kahalagahan. 

 
Napansin siguro ninyo na karamihan ng mga pari sa panahon ngayon ay nagsasaad sa 

isang patuloy na pagpapahayag, ang prinsipal na bahagi ng kanon na may umpisa sa ganitong 
paraan, “niyong gabi bago ang Pasyon, kinuha Niya ang tinapay sa Kanyang banal na mga 
kamay,“ nang hindi pinapansin ang pagtigil na ipinapahayag ng direksiyon sa Romanong Misal: 
Hinahawakan sa parehong kamay ang ostiya sa pagitan ng hintuturo at ng hinlalaki, binibigkas 
niya ang mga salita ng Kongregasyon sa isang mababa ngunit maliwanag na boses at nang may 
buong atensiyon sa harapan ng ostiya. Ang tono ay nagbabago, nagiging sa isang pamilyar na 
paraan, ang limang mga salita “Hoc est enim Corpus Meum,” ang siyang nag-epekto ng milagro ng 
transubstansasyon, at ito na rin ang siyang mga salita na ginagamit sa pagkonsagra ng alak. Ang 
bagong Misal ay nakikiusap sa tagapagdiwang na panatilihin ang mapagkuwentong tono ng 
boses na animo siya ay talagang nagpapatuloy ng Misa bilang isang pag-alala. Ngayong ang 
pagiging mapaglikha ang siyang nagiging batas, nakikita natin ang ilang mga tagapagdiwang na 
nagsasalaysay ng teksto habang ipinapakita ang Ostiya sa lahat ng paligid o na naghahati nito sa 
mapagpasikat na paraan upang idagdag ang kilos sa kanilang mga pananalita at mas mabuting 
maipahayag ang kanilang teksto. Ang dalawang pagluhod ng kanang tuhod sa loob ng 
kabuuang apat na beses ng pagluhod ay itinigil na, yaon pang mga natira kung minsan ay 
iniaalis,kailangan na nating itanong sa ating mga sarili kung ang pari sa katotohanan ay may 
paniniwala na siya talaga ay nagkokonsagra, kahit sabihin na lang nating siya nga ay may 
layunin na gawin ito. 

 
Pagkatapos, mula sa pagiging mga litong Katoliko, kayo ay naging mga nag-aalalang mga 

Katoliko: ang Misa ba na dinaluhan ninyo ay talagang may bisa? Ang Ostiya ba na inyong 
tinanggap ay totoong Katawan ni Kristo? 

 
Ito ay isang mabigat na problema. Paano makakapagdesisyon ang ordinaryong 

nananampalataya? Para sa pagiging tunay ng isang Misa, mayroong mahahalagang mga 
kundisyon: ang bagay, ang anyo, intensiyon at ang tunay na inordinahang pari. Kung ang mga 
                                                        
3 Roman Canon – ito ay ukol sa isang bahagi ng totoong Misa. 
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kondisyon na mga ito ay napunan, hindi natin makikita kung paanong makadarating sa 
konklusyon na hindi ito tunay at walang bisa. Ang mga dasal sa Pag-aalay, ang Kanon at ang 
Komunyon ng Pari ay lahat na mahalaga para sa kaganapan ng Sakripisyo at ng Sakramento, 
ngunit hindi, ito ay lalo pa sa pagpapatuloy ng bisa nito. Si Kardinal Mindzenty ay binigkas nang 
palihim sa kanyang kulungan ang mga salita ng Kongregasyon sa harap ng kaunting tinapay at 
alak, upang pakainin ang kanyang sarili ng Katawan at Dugo ng ating Panginoon nang hindi 
nakikita ng mga guwardiya, ay siguradong nakaganap ng Sakripisyo at ng Sakramento. 

 
Ang isang Misa na idiniwang na ginamitan ng matatamis na mga tinapay ng isang 

Amerikanong obispo na aking nabanggit ay siguradong, walang bisa, katulad ng mga Misa kung 
saan ang mga salita ng Kongregasyon ay malubhang binago at maaari pang tinatanggal. Hindi 
ako nag-iimbento ng anuman, isang kaso ang siyang naitala kung saan ang tagapagdiwang ay 
umabot sa isang hangganan ng pagkalikhain na nakalimutan na niya ang Kongregasyon! Ngunit 
paano natin masusukat ang intensiyon ng mga pari? Malinaw lamang na paunti nang paunti ang 
mga tunay na Misa habang ang pananampalataya ng mga pari ay sumasama at wala na silang 
intensiyon na gawin ang kung ano ang palagiang ginagawa ng Simbahan – ang Simbahang 
Katoliko na hindi maaaring magbago ng kanyang intensiyon. Ang kasalukuyang pagsasanay 
niyong mga tinatawag na mga seminarista ay hindi naghahanda sa kanila para makapag-ganap 
ng mga tunay na Misa. Sila ay hindi na natuturuan na ipalagay ang Banal na Sakripisyo bilang 
siyang mahahalagang gawain ng kanilang pangparing pamumuhay. 

 
Dagdag pa rito, maaaring sabihin nang walang pagmamalabis na ang karamihan sa mga 

Misa na idiniriwang nang walang mga batong pang-altar, gumagamit lamang ng mga 
karaniwang lalagyan, pinaalsang tinapay, at kung saan ipinaloob ang mga hindi kanais-nais na 
mga salita sa bawat bahagi ng Kanon ng Misa, at ang iba pang mga pagbabago – ay isang 
sakrilehiyo4 at pinagpabawas nila ang pananampalataya sa pamamagitan ng pagpapababa ng 
dating katayuan nito. Ang pag-aalipusta sa Misa ay nasa gayong hangganan kung saan ang mga 
Misang ito ay maaaring mawala ang kanyang sobrenatural  na katangian; “ang misteryo ng 
pananampalataya,” ay maaaring maging hindi na hihigit pa sa isang kilos Ng natural na 
relihiyon. 

 
Ang iyong pagkabagabag ay maaaring kumuha ng sumusunod na anyo: maaari ba akong 

dumalo sa isang masakrilehiyong Misa na maaari na rin sigurong maipalagay na isang Misa 
dahil sa kawalan ng tunay na Misa upang mapunan ang aking tungkulin ng pagdalo ng Misa 
tuwing Linggo? Ang sagot ay simple: ang mga Misang ito ay hindi maaaring maging siyang 
pagtutuunan ng isang obligasyon; kailangan pa nga nating alalahanin dito ang mga paalala ng 
moral na teolohiya at batas-kanon na nagbubukas pa sa ating mga isipan na ang pakikibahagi at 
pagdalo sa gayong mga pagdiriwang ay mapanganib at maaari pa tayong magkasala ng 
sakrilehiyo. 

 
Ang Bagong Misa, kahit ito pa ay sinabi nang taos-puso at nang may paggalang sa mga 

alituntunin ng liturhiya, ay dapat pagdudahandahil ito ay napapalooban ng maka-Protestanteng 
ispiritu. Dala-dala niya ang lason na makasasama sa pananampalataya. Sa ganitong katayuan, 
                                                        
4 Sakrilehiyo – (o ang sacrilege sa wikang Ingles) ito ay ang pangbabastos sa mga banal na bagay. 
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ang mga Katoliko sa Pransya sa kasalukuyang panahon ay para na ring sumasailalim sa mga 
kundisyon ng pagsasanay sa relihiyon na katulad sa mga bansa na binibisita ng mga 
misyunaryo. Doon, ang mga nakatira sa ilang mga relihiyon ay nakadadalo lamang ng Misa 
nang hindi hihigit sa tatlo o apat na beses sa loob ng isang taon. Ang mga nananampalataya ng 
ating bansa ay kailangang magsikap na makadalo sa Misa ng Lahat ng Panahon nang kahit isang 
beses man lamang sa loob ng isang buwan, ang Misa na Siyang tunay na pinagmumulan ng 
grasya at Ng kabanalan, doon sa isa sa mga lugar kung saan ito ay patuloy na kinikilala. 

 
Iniuukol ko sa katotohanan na sabihin at panindigan nang walang pagkatakot ng 

kamalian na ang Misa na siyang isinasaayos at sinang-ayunan ni Pope St. Pius V – at hindi niya 
inimbento , katulad ng sinasabi ng karamihan – ay maliwanag na nagpapaliwanag ng tatlong 
mga katotohanan, ang sakripisyo, ang Tunay na Presensya, at ang kaganapan ng pagkapari ng 
mga pari ng Katolikong Simabahan. Pinapahalagahan rin nito, katulad ng ipinapatuon ng 
Konseho ng Trent, ang likas na katangian ng sangkatauhan na nangangailangan ng tulong mula 
sa labas upang maiangat ang kanyang sarili sa pagnilay-nilay ng mga bagay na nauukol sa 
Diyos. Ang mga naitaguyod na mga nakasanayan na mga tradisyon na hindi basta-basta 
itinatapon o biglaang inaalis nang buong laya. Ilan sa mga nananampalataya, ilan sa mga pari, 
ilang mga obispo , ang nawalan ng pananampalataya mula noong pagpapakilala ng mga 
pagbabago! Hindi nila maaaring salungatin ang kalikasan at pananampalataya nang hindi 
nakatatanggap ng paghihiganti mula rito bilang kasagutan. 

 
Ngunit katulad ng siyang nangyayari, tayo ay nasasabihan, ang tao ay hindi na kung ano 

siya noong isang siglong nakalipas; ang kanyang likas na kaugalian ay binago ng makabagong 
sibilisasyon kung saan siya nakabaon. Nakakaloko! Ang mga taga-imbento ay ang-iingat na 
hindi ipakilala sa mga nananampalataya ang kanilang naisin na makiisa sa mga Protestante. Sila 
ay nagbibigay ng isa pang argumento: pagbabago. Narito ang kung paano nila ipaliwanag ito sa 
isang panggabing paaralan ng teolohiya sa Strasbourg: “Dapat nating malaman ngayon na tayo 
ay humaharap sa isang tunay na kultural na pagbabago. Ang isang partikular na pamamaraan 
ng pagdiriwang ng alaala ng Panginoon ay nakatali na sa isang kalawakan ng relihiyon na hindi 
na atin. “Madali itong nasabi, at ang lahat ay naglaho. Tayo ay kailangang magsimulang muli sa 
umpisa. Gayon ang mga sinasabi na ginagamit nila upang  paibaguhin ang ating 
panananampalataya. Ano ang isang “kalawakan ng relihiyon?” Mas mabuti ang maging diretso 
at sabihin: “isang relihiyon na hindi na atin.” 

   


