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IKA-LIMANG KABANATA 
 

“Ikaw ay Isang Dinosaur!” 
 
 Ang mga Katoliko na nakakaramdam ng mga radikal na pagbabago na nagaganap ay 
nagkakaroon ng kahirapan sa pagtayo laban sa mga walang humpay na propaganda na 
kanilang kinakaharap (na pangkaraniwan sa lahat ng mga rebolusyon). Sila ay nasasabihan, 
“Hindi mo kayang tumanggap ng pagbabago. Gayong ang pagbabago ay bahagi ng buhay. 
Ikaw ay hindi gumagalaw. Kung ano ang nakabuti noong limampung taong nakalipas ay 
hindi na akma sa pag-iisip o pamamaraan ng buhay ngayon. Ikaw ay nakabitin sa nakalipas. 
Hindi mo mabago ang iyong mga pamamaraan! Ang nakararami  ay bumigay na sa reporma 
upang makaiwas sa mga pag-aalipusta, hindi makahanap ng argumento laban sa 
nakakapanlait na pambibintang, “Ikaw ay isang reaksyonaryo, isang dinosaur. Hindi mo 
kayang kumilos kasama ang mga panahon!” 
 
 Si Kardinal Ottaviani ay nagsabi ukol sa mga obispo, “Sila ay natatakot na 
magmukhang matanda.” 
 
 Ngunit kami ay hindi kailanman tumanggi sa ilang pagbabago, mga pakikiayon na 
nagpapatibay sa buhay ng Simbahan. Sa liturhiya, ang mga tao na kasing-edad ko ay nakakita 
ng ilan nito. Kaunting panahon makalipas ang aking pagsilang, si Pope Saint Pius X ay 
gumawa ng ilang pagsasaayos, lalo na sa pagbibigay ng higit na importansiya sa temporal na 
pag-inog sa misal, sa pagbababa ng edad para sa Unang Komunyon para sa mga bata , at sa 
pagbabalik ng mga kantang pang-liturhiya, na hindi ginagamit . Si Pope Pius XII ay dumating 
at ipinaikli ang haba Ng pag-aayuno para sa eukaristiya dahilan sa mga napapaloob sa 
modernong buhay. Sa gayon ding dahilan, ipinahintulad niya ang panghapon at pang-gabing 
mga Misa, inilagay ang Opisina para sa Gabi Bago ang Paskua sa gabi ng Sabado Santo at 
isinaayos ang mga serbisyo sa Mahal na Araw sa pangkalahatan. Si Pope John XXIII, bago ang 
Konseho, ay nagdagdagng ilang bagay sa tinatawag na rito ni Pope St. Pius V. 
 
 Ngunit wala sa mga ito ang lalapit sa kung ano ang naganap noong 1969, nang ipakilala 
ang isang bagong kaisipan ukol sa Misa. 
 
 Tayo rin ay napapagsabihan na kumikiling sa panlabas na mga anyo na 
pumapangalawa lamang sa importansya, katulad ng Latin.  Ito ay isang patay na wika, ang 
sabi nila sa atin, na walang nakakaintindi  - - na para bang ang mga Kristiyano noong ika-
labinganim at ika-labingsiyam na mga siglo ay nakaintindi nito. Anong kapabayaan sa bahagi 
ng Simbahang Katoliko (sa gayong punto) na naghintay pa ng pagtagal nito bago pa alisin ang 
Latin! Sa tingin ko, ang Simbahan ay may kanyang mga rason. Ngunit hindi tayo dapat 
mabigla na ang mga Katoliko ay nakadarama ng pangangailangan ng higit na pang-unawa sa 
mga sagradong linya, kung saan sila ay nakakakuha ng pagkaing ispiritwal, at ibig nilang 
maging mas malapit na nakikibahagi sa aksyon na nagaganap sa kanilang harapan. 
 
 Ngunit hindi upang masapat ang ganitong mga naisin kung kaya’t ipinakilala ang 
pangkaraniwang salita mula sa isang dulo ng Banal na Sakripisyo hanggang sa isa pang 
kabila. Ang pagbabasa ng Epistulo at ng Ebanghelyo sa pangkaraniwang wika ay isang 
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nakabubuti at ito ay ginagawa sa Saint Nicholas du Chardonnet sa Paris at sa mga simbahan 
ng Society na aking itinaguyod. Ang pagsobra dito ay nangangahulugan ng mas maraming 
mawawala kaysa sa pakikinabangan, dahil ang pag-intindi sa mga teksto ay hindi ang 
pinakalayunin ng pagdarasal, ni hindi man ito ang tanging paraan ng pagsasalagay ng 
kaluluwa sa kalagayan ng pagdarasal, halimbawa, pagiging isa natin sa Diyos. Kung 
masyadong marami ang pansin na ibibigay sa kahulugan ng mga salita, ang mga ito ay maaari 
pang maging hadlang. 
 
 Ako ay nabibigla na hindi ito naiintindihan, lalo na ngayong naririnig natin ang 
maraming pagsasalita ukol sa relihiyon ng puso, hindi masyadong intelektwal at mas 
karaniwan. Ang pagiging isa sa Diyos ay matatamo nang higit sa pamamagitan ng magaganda 
at makalangit na mga himig at sa pamamagitan na rin ng pangkalahatang simoy ng liturhikal 
na aksyon : ang kabanalan at pang-relihiyong pakiramdam ng lugar, o ng kanyang pang-
arkitektura na kagandahan, o ng kataimtiman ng Kristiyanong komunidad, o ng dignidad at 
debosyon ng tagapagdiwang, o ng masimbulong mga dekorasyon, o ng kabanguhan ng 
incenso. Ang pagkikilos-kilos ay hindi mahalaga, basta’t ang kaluluwa ay pumapangibabaw. 
Ang lahat ng kailangan upang pagtibayan ito ay ang pumunta sa monasteryong Benedictine 
na napanatili ang banal na pagsamba sa lahat ng kanyang kaluwalhatian. 
 
 Ngunit hindi ito nakakapagpabawas nang kahit katiting sa pangangailangan na 
magharap ng mas mabuting pag-intindi ng mga dasal at himig gayon na rin ng mas 
perpektong partisipasyon. Ngunit isang kamalian na piliting maatim ang layunin sa 
pamamagitan lamang ng pagdadala ng pangkaraniwang salita at lubusing tanggalin ang 
pangkalahatang wika ng Simbahang Katoliko. Tayo ay kailangan lamang tumingin sa 
tagumpay ng mga Misa, kahit ang mga Novus Ordo  na rito (rite), na pinanatili ang kanta para 
sa Credo, sa Sanctus o sa Agnes Dei.  
 

Ang Latin ay ang pangkalahatang wika. Sa paggamit nito, ang liturhiya ay humuhubog 
sa atin sa isang unibersal , halimbawa, Katolikong, komunyon. Sa pagkukumpara, ang 
pagpapasalokal at pagpapasaindibidwal ng liturhiya ay nagnanakaw mula rito ng kanyang 
dimensiyon na makagawa ng malalim na impresyon sa mga kaluluwa. Upang maiwasan ang 
paggawa ng gayong pagkakamali, sapat na dapat ang pagtingin sa mga pang-Silanganang 
rito, kung saan ang liturhikal na aksyon ay matagal nang naisalin sa bernakular (o ang ibig 
sabihin ay sa karaniwang wika ng isang bansa). At doon ang pagkakahiwalay ay maaaring 
makita - - kung saan ang mga komunidad ay naghihirap. Kung sila ay napapalayo mula sa 
kanilang tahasang bayan, kailangan nila ang kanilang sariling mga pari para sa Misa, sa mga 
Sakramento at sa lahat ng uri ng seremonya. Sila ay gumagawa ng espesyal na mga Simbahan, 
kung saan, sa kalikasan ng mga bagay, ay inihihiwalay sila mula saiba pang populasyon ng 
Katoliko. 

 
Ano ang natatamo nila mula dito? Hindi masyadong malinaw na ang pagkakaroon nila 

ng sariling wika ay nagpapataimtim sa kanila  sa kanilang mga pagsasanay sa 
pananampalataya nang higit sa mga tao na nakikinabang mula sa unibersal na wika, marahil 
na hindi naiintindihan ng tao, ngunit madali namang isalin. 

 
Kung tayo ay titingin sa labas ng Simbahang Katoliko, maaari nating tanungin kung 

paanong ang Islam ay nagtatagumpay sa pagpapanatili ng kanyang pagsasama-sama ng 
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miyebro habang kumakalat sila sa mga rehiyon na kakaiba at sa mga tao ng iba’t ibang lahi 
katulad ng Turkey, Hilagang Aprika, Indonesya at Itim na Aprika. Ito ay nagtatagumpay sa 
pagpapanatili ng Arabiko kahit saan bilang nag-iisang wika ng Koran. Sa Aprika, nakita ko 
ang mga marabout na nagtuturo sa mga kabataan ng sagradong teksto nang buong puso kahit 
hindi nila naiintindihan ang isa man lang na salita nito. Ang Islam ay umaabot pa sa 
pagbabawal ng pagsalin ng banal na libro na ito. Kaaya-aya sa mga panahon ngayon na 
hangaan ang relihiyon ng Mohammed: libong tao sa Pransiya, nasasabi ito, ang lumilipat dito 
at na kumukuha mula sa koleksyon ng Simbahang Katoliko upang magtayo ng mga mosque 
sa Pransiya. Ngunit sapat na para sa atin ang pansinin ang isang halimbawa na dapat nating 
alalahanin: ang nakakapagpalakas sa kapangyarihan ng isang wika para sa dasal at pagsamba. 
 
 Ang katotohanan na ang Latin ay isang patay na wika ay pumapabor dito: ito ang 
pinakamabuting paraan ng pagprotekta ng mga sinasaad sa pananampalataya laban sa mga 
pagbabago-bago sa wika na natural na nagaganap sa takbo ng panahon. Ang pag-aaral ng 
semantiko ay mabilis na mabuo noong nakalipas na sampung taon o malapit dito: ito pa nga 
ang ipinakilala sa pag-aaral ng wika sa mga paaralan sa Pransiya. Ang Semantics ay nag-
iimbestiga ng mga pagbabago sa kahulugan ng mga salita, ang paunti-unting paglipat ng 
kahulugan sa paglipas ng panahon at kadalasan ay sa maikling mga panahon lamang. Kung 
gayon, gamitin natin itong bahagi ng karunungan upang intindihin ang panganib ng 
pagsasaalang-alang ng deposito ng pananampalataya sa nagbabago-bagong pamamaraan ng 
pananalita. Ikaw ba ay naniniwala na maaari nating mapanatiling hindi  


