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IKA-PITONG KABANATA 
 

Ang mga Bagong Pari 
 
 Para sa taong nasa lansangan, kahit siyang pinakawalang-kibo pagdating sa mga 
katanungan ukol sa relihiyon , hindi maikakaila na pakaunti na nang pakaunti ang mga pari, at 
ang mga diyaryo ay palagian na siya napapaalalahanan ng ganitong katotohanan. Higit nang 
labinlimang taon ang nakalipas mula nang lumabas ang libro na may pamagat na, “Bukas isang 
Simbahan na walang mga Pari?” 
 
 Ngunit ang kalagayan ay higit na seryosa kaysa sa nababanaag ukol dito. Ang 
katanungang ito ay kailangan ding tanungin, ilang mga pari ang nananatiling may 
pananampalataya? At isa pang katanungan , ukol sa mga pari na inordinahan na ilang taon pa 
lamang ang nakalipas: sila ba ay tunay na mga pari? Kung dadaanin sa isa pang paraan, ang 
kanila bang mga ordinasyon ay katanggap-tanggap? Parehong pagdiriwang ang maiuukol sa 
mga sakramento. Ito ay makikita sa ilang mga ordinasyon ng mga obispo katulad ng siyang 
ginanap sa Brussels noong tag-araw ng taong 1982 kung saan ang obispong nagkokonsagra ay 
nagsabi sa inoordinahan, “Maging isang apostol ka katulad nina Gandhi, Helder Camara at ni 
Mohamed!” Maaari ba nating idugtong ang ganitong mga pagbabasihan, maging na lamang ukol 
kina Ghandi at Mohamed, sa ebidenteng intensiyon na paggawa ng kung ano ang nilalayon ng 
Simbahan?   
 
 Naririto ang pagkakasunod-sunod ng serbisyo na para sa ordinasyon ng mga pari na 
ginanap sa Tolouse ilang taon ang nakalipas. Ang tagapagsalita ay magsisimula, ipapakilala ang 
oordinahan sa kanyang Kristiyanong pangalan na C., ginagamitan ng mga salitang “Siya ay 
nagpasiyang isabuhay nang mas masigasig ang kanyang pag-aalay ng sarili sa Diyos at sa tao sa 
pamamagitan ng pagkokonsagra nang lubusasn ng kanyang sarili sa pagsisilbi ng Simbahan sa 
klase ng mga manggagawa.” Si C. ay nagtatrabaho sa kanyang “landas,” sa kabilang salita, sa 
kanyang paghahanda sa loob ng seminaryo, na kabilang sa isang pangkat.Ito ang siyang pangkat 
na naghaharap sa kanya sa obispo: “Ipinapakiusap namin sa inyo na kilalanin at pagtibayin ang 
kanyang aplikasyon at ordinahan siya  na maging pari.” 
 
 Ang obispo ngayon ay magtatanong Ng maraming mga katanungan na lumalabas na 
depinisyon ng pagkapari: Ibig mo bang maordinahan na pari: “na maging, para sa mga 
nananampalataya, isang Palatandaan at isang Tagapagtibay ng kung ano ang hinahanap ng 
Sangkatauhan, sa kanyang pagsisikap para sa Katarungan, para sa Pagkakapatiran at para sa 
Kapayapaan,” “upang pagsilbihan ang mga tao ng Diyos,” “upang kilalanin sa buhay ng mga tao, 
ang pagkilos ng Diyos sa mga pamamaraan na kanilang kinukuha, sa kanilang mga kultura, at sa 
mga pagpipilian na bukas sa kanila,” “upang ipagdiwang ang pagkilos ni Kristo at isakatuparan 
ang kanyang serbisyo;”  ibig mo bang “makibahagi sa akin at sa kalipunan ng mga obispo ang 
responsibilidad na iniatas sa amin para sa serbisyo ng Ebanghelyo?” 
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 Ang “bagay” ng mga sakramento ay napanatili sa pamamagitan ng paglalapat ng kamay 
na siyang sunod na ginaganap, gayundin ang “porma,” ito ay ang mga salita sa ordinasyon. 
Ngunit kami ay kinakailangang magsabi na ang intensiyon ay malayo sa kalinawan: Ang pari ba 
ay inordinahan para sa sagradong serbisyo ng isang panlipunang klase, at higit sa lahat, upang 
magtaguyod ng katarungan, pagkakapatiran at kapayapaan sa isang antas na lumalabas nanaiipit 
sa natural na katayuan lamang? Ang pang-eukaristiyang pagdiriwang na sumusunod, ang 
“unang Misa” na naging produkto ng bagong pari, ay, sa katotohanan, nababase sa mga linyang 
ito. Ang opertoryo ay espesyal na kinakatha para sa mga okasyon. “Inaanyayahan ka namin, 
Panginoon, sa  pamamagitan ng pagtanggap sa inyong ngalan nitong tinapay at alak na iyong 
inihahandog sa amin; ibig naming ipakita sa iyo na sa pamamagitan nitong gawa at ng aming 
pagsisikap na makabuo ng isang mas makatarungan at mas makataong mundo, lahat ng aming 
sinisikap na maisakatuparan upang magkaroon ng mas maayos na kondisyon ng pamumuhay…” 
Ang dasal para sa mga inialay ay mas higit na kaduda-duda: “Tingnan ninyo, Panginoon, iniaalay  
namin itong tinapay at itong alak, upang ang mga ito ay maging para sa amin, isa sa mga paraan 
kung saan kayo ay nananahan.” Hindi! Ang mga tao na nagdiriwang sa ganitong paraan ay hindi 
naniniwala sa Tunay na Presensiya! 
 
 Isang bagay lamang ang tiyak; ang unang biktima nitong nakakaiskandalong ordinasyon 
ay ang binata na siyang nag-alay ng kanyang sarili nang panghabambuhay nang hindi niya lubos 
na nalalaman sa kung ano, o na iniisip na alam niya. Paanong hindi siya magtatanong, sa mga 
darating na panahon, ng ilang mga katanungan? Dahil ang kaisipan na siyang ihinarap sa kanya 
ay hindi makakasapat sa pagkatagalan; ang kalabuan ng kanyang misyon ay lalantad. Ang pari 
ay, higit sa lahat, isang tao ng pananampalataya. Kung hindi na niya alam kung ano siya, 
nawawalan siya ng paniniwala sa kanyang sarili, at sa kanyang pagkapari. 
 

Ang kapaliwanagan ng pagkapari ay ibinigay ni San Pablo at ng Konseho ng Trent ay may 
radikal na pagbabago. Ang pari ay hindi na siyang umaakyat ng altar upang mag-alay sa Diyos 
ng isang sakripisyo ng pagpuri, para sa ikapapatawad ng mga kasalanan. Ang relatibong 
pagkakasunod-sunod ng mga layunin ay bumaligtad. Ang pagpapari ay mayroong unang 
layunin, ito ay ang pag-alay ng isang sakripisyo; ang pangangaral ng ebanghelyo ay 
pumpangalawa lamang. 

Ang kapaliwanagan ng pagkapari na ibinigay ni San Pablo at ng Konseho ng Trent ay may 
radikal na pagbabago. Ang pari  ay hindi na siyang umaakyat ng altar upang mag-alay sa Diyos 
ng isang sakripisyo ng pagpuri, para sa ikapapatawad ng mga kasalanan. Ang relatibong 
pagkakasunod-sunod ng mga layunin ay bumaligtad. Ang pagpapari ay mayroong unang 
layunin, ito ay ang pag-alay ng isang sakripisyo; ang pangangaral ng ebanghelyo ay 
pumapangalawa lamang. 

 
Sa kalagayan ni C., na malayo sa pagiging kakaiba, kagaya Ng ating mga nalalaman ukol 

sa mga halimbawa, ay nagpapakita kung hanggang saan ang pangangaral ay humuhigit na 
pinangungunahan ang sakripisyo at ang mga sakramento. Ang pangangaral ay nagiging layunin 
na sa kanyang sarili. Ito ay isang malaking pagkakamali na may mga seryosong kahihinatnan. 
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Ang pangangaral ng ebanghelyo, kung tatanggalan ng kanyang layunin ay mawawalan ng 
direksiyon at nagnanais ng mga hangarin na umaayon sa mundo, katulad ng maling 
“panlipunang katarungan” at ng huwad na “kalayaan.” Ang mga ito ay nakakakuha ng mga 
bagong pangalan: pagpapalawak, pag-unlad, pagtataguyod ng mundo, pagsasaayos ng mga 
kondisyon ng pamumuhay, pagsasakamay ng kapayapaan. Ito ang mga pananalita na naghatid 
ng lahat ng mga rebolusyon. 

 
Ang sakripisyo ng altar, na hindi na nagiging unang layunin ng pagkapari, ang 

pangkalahatan ng mga sakramento ay nakasalalay at dahil dito ang “taong responsable para sa 
sektor Ng simbahan” at ang kanyang “grupo” ay tatawag sa mga nananampalataya na siya 
namang nabibigatan na sa mga pangkalakalang unyon o politikal na mga gawain, mas 
kadalasang politikal kaysa sa mga unyong pangkalakal. Sa katotohanan, ang mga paring kabilang 
sa mga panlipunang pakikibaka ay halos eksklusibong pumipili ng pinakapulitikal na mga 
organisasyon. Sa loob nito, sila ay lumalaban sa politikal, pangsimbahan, pangpamilya at 
panlipunang mga grupo. Walang maaaring matira. Ang komunismo ay hindi nakakita ng mga 
ahensya na mas mabisa pa kaysa sa mga paring ito. 

 
Isang araw ay ipinapaliwanag ko sa mga Kardinal kung ano ang ginagawa ko sa aking 

mga seminaryo kung saan sila ay mas ispiritwal na natutuon sa pagpapalalim ng kanilang 
teolohiya ukol sa Sakripisyo ng Misa at ukol sa mga dasal na liturhikal. Sinabi niya sa akin, 
“Ngunit, Monsignor, iyan ay tumpak na kabaligtaran ng kung ano ang nais ng mga pari natin 
ngayon. Ngayon ay ipinapaliwanag na lamang natin kung ano ang isang pari sa pamamagitan ng 
salitang pangangaral ng ebanghelyo. “Sumagot ako, “Ano ang pangangaral ng ebanghelyo? Kung 
wala itong mahalagang relasyon sa Banal na Sakripisyo , paano mo ito maiintindihan? Isang 
pulitikal na pangangaral Ng ebanghelyo , o panlipunan o pantao?” 

 
 Kung hindi na niya binabanggit si HesuKristo, ang apostol ay nagiging mapag-alsa at 
maka-Marx na kasapi ng unyong pangkalakal. Ito ay natural lamang. Naiintindihan rin natin ito. 
Kailangan niya ng bagong mistiko, at natatagpuan niya ito sa ganitong paraan ; ngunit nawawala 
niya iyong nababase sa altar. Hindi tayo dapat mabigla dito, lubos na nagugulumihan, siya ay 
nag-aasawa at iniiwan ang pagkapari. Sa Pransya, noong 1970, 285 na ordinasyon; noong 1980, 
111. At ilan dito ang nakabalik na o babalik sa pangkaraniwang pamumuhay? Kahit ang mga 
nakakagulat na bilang ng ating nabanggit ay hindi na maayon sa mismong pagbaba ng bilang ng 
mga pari. Kung ano ang ibinibigay sa mga nakababatang kalalakihan at kung ano ang “kanilang 
nais ngayon” ay malinaw lamang na hindi nakakakuntento sa kanilang mga mithiin. 
 
 Ang pagpapatunay nito ay madaling gawin. Wala na ang mga bokasyon dahil hindi na nila 
alam kung ano ang Sakripisyo ng Misa. Sumusunod lamang na hindi na nila maipaliwanag kung 
ano ang pari. Sa kabilang banda, kung saan ang Sakripisyo ay kinikilala at iginagalang katulad ng 
lagi nang naituro ng Simbahan, ang mga bokasyon ay marami. 
 
 Nakita ko ito sa aking sariling mga seminaryo. Ang mga bokasyon ay nagsisipagdatingan 
sa amin sa kanilang sariling kagustuhan, kahit na hindi na isaad pa sa mga pahayagan. Ang 
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tanging paglalathala sa mga pahayagan, ay yaong mga ginagawa ng mga modernista. Ako ay 
nakapag-ordina na ng 187 na mga pari sa loob ng labingtatlong taon. Mula noong 1983, ang mga 
karaniwang bilang ay nagmumula sa 35 hanggang 40 na mga ordinasyon bawat taon. Ang mga 
binatang ibig pumasok sa Econe, si Ridgefield ng USA, Zaitzkofen (Kanlurang Alemanya), 
Fransisco Alvarez (Argentina) at si Albano (Italya) ay naaakit sa Sakripisyo ng Misa. 
 
 Anong kakaibang grasya para sa isang binata ang umaakyat sa altar bilang kinatawan ng 
Ating Panginoon, upang maging isa pang Kristo! Walang mas iinam o hihigit pa dito sa mundo. 
Masusulit nito ang halaga ng pag-iwan ng sariling pamilya, o ng pagtalikod sa mundo at 
tanggapin ang pagdarahop. 
 
 Ngunit ngayon ay wala na ang gayong pagkaakit , tuwiran kong sasabihin, hindi kapaki-
pakinabang, at ito ang dahilan kung bakit walang laman ang mga seminaryo.    
 
  Hayaan silang magpatuloy sa mga linyang inampon Ng Simbahan noong mga nakaraang 
dalawampung taon, at sa tanong “Mayroon pa bang mga pari sa taong 2000?” Ang sagot ay dapat 
na , “Hindi.” Ngunit kung mayroong pagbabalik sa totoong kaisipan Ng Pananampalataya, 
magkakaroon Ng mga bokasyon, parehong para sa mga seminaryo at para sa mga kongregasyon 
Ng mga madre. 
 
 Dahil ano ba ang bumubuo ng kagalingan at kagandahan ng isang pari o ng isang madre? 
Ito ay ang pag-aalay ng sarili bilang biktima sa altar kasama ang Ating Panginoong HesuKristo. 
Kung hindi gayon, ang buhay sa relihiyon ay walang saysay. Ang mga binata sa ngayon ay 
gayundin kabukas-palad katulad noong nakaraang panahon. Sila ay nagnanais na gumawa ng 
pag-aalay Ng kanilang mga sarili. Ang ating mga panahon ang may pagkukulang. 
 
 Ang lahat ay nagtitipon-tipon na. Sa pamamagitan ng pag-atake sa pundasyon Ng gusali 
ang lahat ay buo nang nasira. Ang rito, bago ito nabago, ang obispo ay nagsasabi “Tanggapin 
(mo) ang kapangyarihan na mag-alay sa Diyos ng Banal na Sakripisyo at ang pagdiwang ng Banal 
na Misa para sa mga nangabubuhay at para sa mga namatay, sa ngalan ng Panginoon. “ Noon ay 
binasbasan niya ang mga kamay ng inordinahan sa pamamagitan ng pagbigkas ng mga salitang 
“Upang ang lahat ng kanilang binabasbasan ay mabasbasan at ang lahat ng kanilang 
kokonsegrahin ay makonsegra at mapasagrado.” Ang kapangyarihang ipinasa ay ipinapaalam 
nang kalabuan: “Upang para sa kaligtasan ng Kanyang mga alagad at sa pamamagitan ng 
kanilang banal na pagbabasbas, maisasakatuparan nila ang Transubstansasyon ng tinapay at alak 
na maging Katawan at Dugo ng Sagradong Anak.”  
 
 Sa mga panahon ngayon ang sinasabi ng obispo, “Tanggapin ang pag-aalay ng mga banal 
na tao upang iharap ito sa Diyos.” Ginagawa ang bagong pari na isang tagapamagitan sa halip na 
tagahawak ng pangministeryong pagkapari at taga-alay ng isang sakripisyo. Ang pananaw ay 
ibang iba. Ang pari ay palagiang itinuturing ng Banal na Simbahan bilang siyang mayroong 
marka na naibigay ng Sakramento ng Pagkapari. Ngunit mayroon tayong obispo , hindi 
“sinuspinde, “na nagsulat. ”Ang pari ay hindi isang tao na gumagawa ng mga bagay na ang 
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pangkaraniwang nagsisimba ay hindi gumagawa; siya ay hindi ‘isa pang Kristo,’ hindi siya 
hihigit sa isa pang bininyagang tao . “Ang obispo ay dumating lamang sa mga konklusyon na 
mula sa turo na nanaig mula noong Konseho at ng liturhiya. 
 
 Ang pagkalito ay ginawa nang may kaugnayan sa relasyon ng pagkapari ng nagsisimba at 
ng mga pari. Ngayon, gaya ng sinabi ng mga Kardinal na naatasang gumawa ng mga 
obserbasyon ukol sa nakakahiyang ketekismo ng mga Olandes, “ang kagalingan ng pang-
ministeryong pagkapari (yaong sa mga pari) sa kanyang pakikilahok sa pagkapari ni Kristo, ay 
naiiba sa pangkalahatang pagkapari ng mga nagsisipagsimba sa isang paraan na hindi lamang sa 
antas kung hindi ay gayundin sa diwa.” Ang pagpapanatili ng kabaligtaran nito, sa ganitong 
punto na lamang, ay ang pakikilinya ng sarili sa Protestantismo.  
 
 Ang hindi nagbabagong doktrina ng Simbahan ay na ang pari ay nabigyan ng sagrado at 
hindi nabuburang marka. “Tu es sacerdos in aeternum. “ Kung anuman ang kanyang gagawin sa 
harapan ng mga anghel, ng Diyos, walang hanggan siyang mananatiling isang pari. Kahit itapon 
niya ang kanyang sutana, magsuot ng pulang pangginaw o ng iba pang kulay o makagawa siya 
ng pinakamalagim na mga krimen, hindi nito mababago ang mga bagay-bagay.  Ang sakramento 
ng pagkapari ay nakagawa  ng pagbabago sa kanyang kalikasan. 
 
 Malayo kami sa isang pari “na pinili ng isang kapulungan upang magsakatuparan  ng 
isang silbi ng Simbahan” at lalo pa mula sa mga paring sa loob ng may hangganang panahon, 
ayon sa opinyon ng ilan, sa pagtatapos nito ang opisyal para sa pagsamba – dahil hindi na ako 
makaisip ng iba pang salita upang isalarawan siya – ay babalik muli sa puwesto  niya sa mga 
nagsisipagsimba. 
 
 Itong nawalan ng kasagraduhang pananaw ukol sa ministeryo ng pari ay natural lamang 
na naghahatid sa pagtatanong ukol sa pananatiling walang asawa ng pari. May mga maiingay na 
namimilit na mga grupo na tumatawag para sa pagtanggal nito (celibacy)1 sa kabila ng paulit-ulit 
na pagpapaalala Ng Magisterio sa Roma. Nakita namin sa Holland, ang mga seminarista ay 
nagwewelga laban sa mga ordinasyon upang magkamit ng mga “pagpayag” sa gayong usapan. 
Hindi ko na babanggitin ang pangalan ng mga obispo na tumayo upang hikayatin ang Santo Papa 
upang tingnang muli ang paksa. 
 
 Ang paksa ay hindi rin magkakaroon kung ang mga pari ay may tamang pag-intindi sa 
Misa at sa pagpapari. Dahil ang totoong dahilan ay lumalabas sa kanyang sarili kung 
maiintindihan natin ang dalawang katotohanan na ito. Ito ang parehong dahilan kung bakit ang 
Ating Banal na Ina ay nananatiling isang birhen: sa kanyang pagdadala ng Ating Panginoon sa 
kanyang sinapupunan, karapat-dapat at tama lamang na siya ay manatiling gayon. Sa gayong 
dahilan rin, ang pari sa pamamagitan ng mga salitang kanyang ipinapahayag sa Kongregasyon ay 
nagpapababa ng Diyos dito sa lupa. Siya ay mayroong kalapitan sa Diyos, isang ispiritwal na 

                                                        
1 Celibacy – ang estado na dapat panatiliin ng mga pari: ang estado ng pagkawalang-asawa ng mga pari.  
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nilalang, ispiritwal higit sa lahat , ito ay tama, makatarungan at karapat-dapat lamang na siya ay 
maging birhen at manatiling walang asawa. 
 
 Ngunit, ang ilan ay tumatanggi, mayroong mga paring nag-aasawa sa Silangan. Ngunit, 
huwag nating lokohin ang ating sarili; ito ay isa lamang pagpaparaya. Ang mga obispo sa 
Silangan ay hindi maaaring mag-asawa, hindi yaong mga nakaluklok sa mga importanteng 
posisyon. Ang mga pari ay gumagalang sa pagiging walang asawa nila, na bumubuo sa 
pinakalumang Tradisyon ng Simbahang Katoliko, at na siyang inoobserbahan ng mga apostoles 
mula noong Panahon ng Pagbaba ng Ispiritu Santo. Sila yaong mga katulad ni San Pedro na 
nakapag-asawa na ay patuloy na namumuhay kasama ang kanilang mga asawa, ngunit hindi na 
nila sila “kilala.” 
 
 Kapansin-pansin na ang mga pari na nagpapasumamo sa ilusyon ng isang tinatawag na 
panlipunan o pulitikal na misyon ay halos sumusunod lamang na nag-asawa. Ang dalawang 
bagay na ito ay magkasama. 
 
 Ang mga tao ay nagpapaniwala sa atin na ang kasalukuyang mga panahon ay 
maisasakatwiran ang lahat ng klase ng lisensya, na imposible sa kasalukuyang mga kondisyon na 
magkaroon ng buhay  ng maykapangyarihan, na ang sumpa ng pagkabirhen para sa mga tao sa 
relihiyon ay isang pagmamalabis. Ang karanasan ng nakalipas na 20 taon ay nagpapakita na ang 
pag-atake na ginawa laban sa pagkapari  ay makasasama para dito. Subalit ang isang “Simbahan 
na walang mga pari” ay hindi maaaring isipin sapagkat ang Simabahang Katoliko ay nakasalalay 
sa mga pari. 
 
 Sa nakalulungkot na mga panahon na ito, ibig nila ang libreng pagmamahal para sa 
nagsisipagsimba at pag-aasawa para sa mga pari. Kung maaaninaw mo sa walang kaduda-
dudang kawalan ng pag-iisip na ito ang isang hindi mapayapang lohiya na ang layunin ay ang 
pagkawasak ng Kristiyanong lipunan, nakikita mo ang mga bagay sa kanyang katotohanan at ang 
iyong palagay ay tama.     
  
  


