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IKA-ANIM NA KABANATA 
 

Ang mga Bagong Anyo ng Pagbibinyag, Pagkakasal, Pagkukumpisal at Ng 
Huling Pagbabasbas 1 

 
 Ang Katoliko, maging siya man ay regular na nagsasabuhay o isang nagtutungo 
lamang sa Simbahan para sa mga natatanging okasyon ng buhay, ay makikita ang sarili 
niyang nagtatanong ng mga pangunahing katanungan na katulad ng, “Ano ang 
pagbibinyag?” 
 
 Ito ay isang bagong pangyayari, dahil kailan lamang ang kahit sino ay makakatugon 
dito, at kung sabagay, walang sinumang nagtanong ng gayong katanungan. Ang unang 
epekto ng pagbibinyag ay ang pagkaligtas mula sa kasalanang mana; ito ay nalalaman mula sa 
ama patungo sa anak na lalaki at mula sa ina patungo sa anak na babae. 
 
 Ngunit ngayon ay wala nang nag-uusap ukol dito kahit saan. Ang pinasimpleng 
seremonya ito na ginaganap sa Simbahang Katoliko ay nagsasabi ukol sa kasalanan sa diwa na 
para bang nagpapatukoy doon sa bagay na magagawa ng isang taong nabinyagansa kanyang 
buhay, at hindi ang orihinal na kasalanan na kasama natin sa ating pagkapanganak . 
 
 Magmula noon, ang pagbibinyag ay para na lamang isang sakramento na naguugnay  
sa atin  sa Diyos, o na siyang nagpapamiyembro sa atin sa lipunan. Ito ang kapaliwanagan ng 
“rito ng pagtatanggap” na siyang ipinapalagay  sa ibang mga lugar bilang isang unang 
hakbang sa isang unang seremonya. Hindi ito dulot ng  nag-iisang inisyatibo dahil nadiskubre 
namin ang maraming pag-iibayo sa pagbibinyag nang pahakbang-hakbang na nilalaman ng 
maliliit na babasahin sa Pambansang Sentro ng Liturhiyang Pastoral. Ito ay tinatawag na 
“naudlot na pagbibinyag.” Pagkatapos ng pagtatanggap ay ang “pag-usad,” ang 
“paghahanap.” Ang sakramento ay isasakatuparan, o hindi isasakatuparan, kung ang bata ay 
puwede na, ayon sa mga salitang ginamit, na malayang mamili, na maaaring maganap sa 
nakatatanda nang gulang, labingwalong taon o higit pa. Isang propesor ng pandogmang 
teolohiya, malawak na pinagpupugay sa bagong Simbahan, ay nagtaguyod ng isang 
pagkakaiba sa pagitan ng mga Kristiyano na ang pananampalataya at kulturang pang-
relihiyon siya ay nakakasiguradong kaya niyang patunayan, at ang mga iba - - ito  higit pa sa 
¾  Ng kabuuan - - kung kanino ay kanyang iniuugnay ang isang maipapalagay na 
pananampalataya lamang tuwing sila ay makikiusap ng pagbibinyag para kanilang mga anak. 
Ang mga Kristiyanong ito ng “popular na relihiyon” ay natutuklasan sa mga 
pangpagpapahanda na miting at hindi na hinihikayat pang magpatuloy nang hihigit pa sa 
“seremonya ng pagtatanggap.” Ang pamamaraan na ito ng pagpapatuloy ay “mas nababagay 
sa pangkulturang sitwasyon ng ating sibilisasyon.” 
 
                                                        
1 Huling Pagbabasbas – (o ang tinatawag na Extreme Unction sa wikang Ingles), ito ay tumutukoy sa 
sakramento na tinatanggap ng mga taong nasa delikadong kalagayan kung ang kalusugan at ang 
kaluluwa niya ang pag-uusapan. 
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 Kamkailan lamang , isang kura paroko ng pamunuan Ng Somme na kinailangang 
tumanggap ng dalawang mga bata ay nabinyagan ngunit ang isa ay hindi, kabaligtaran ng 
siyang pinaniniwalaan ng mga magulang. Ito ang klase ng sitwasyon na siyang nagiging 
bunga ng gayong mga kagawian. Ang kanilang naibibigay sa katotohanan ay isang kahawig 
lamang ng pagbibinyag ay pinapaniwalaan nang may panatag na kalooban bilang totoong 
sakramento. 
 
 Ang inyong pagpapalagay dito bilang isang bagay na nakakasira ng kalooban ay 
kaintindi-intindi lamang. Kailangan ninyo ring humarap sa mga mapagpalagay na mga 
argumento na lumalabas na sa mga babasahin sa Simbahan, sa pangkalahatan sa pamamaraan 
ng mga suhestiyon o pagpapatibay na nilagdaan ng mga Kristiyanong pangalan, kung sabihin  
natin ay para hindi sila makilala. Mababasa natin sa isa sa mga ito na si Alan at Evelyn ay 
nagsasabi: “Ang pagbibinyag at hindi isang makababalaghang rito na siyang makabubura, sa 
pamamagitan ng himala, sa kasalanang mana. Naniwala tayo na ang kaligtasan ay buo, 
malaya at para sa lahat: ang Diyos ay ipinasakop ang lahat ng mga tao sa Kanyang 
pagmamahal, sa kahit anumang kundisyon, o kung tutuusin ay kahit walang kundisyon. Para 
sa atin, ang pagpapabinyag ay ang pagdedesisyon ng pagbago ng buhay, ito ay isang personal 
na pagtugon na walang makakagawa para sa iyo. Ito ay isang isinasaisip na desisyon na 
nangangahulugan ng pang-umpisang paalala, at iba pa.” Anong nakakakilabot na mga 
pagkakamali na nakapaloob sa mga maikling linya na iyon! Ang mga iyon ay nagdadala sa 
pagsasakatwiran ng isa pang pamamaraan; ang pagtigil ng pagbibinyag ng mga sanggol. Ito 
ay isa pang paghahalintulad sa mga Protestante, laban sa mga pagtuturo ng Simbahan 
simula’t sapul pa noong una, kagaya ng naisulat ni San Agustin noong ika-apat na siglo: “Ang 
kagawian ng pagbibinyag ng mga bata ay hindi isang bagong kaisipan ngunit ito ang tapat na 
pag-uulit ng tradisyon ng mga apostoles. Ang kagawiang ito, sa kanyang sarili lamang at na 
walang kasamang anumang dokumento, ay bumubuo ng siguradong batas ng katotohanan.” 
Ang Konseho ng Kartage, noong taong 251, ay nagpaalala na ang pagbibinyag ay 
kinakailangang maibigay sa mga sanggol “kahit sila ay walong araw pa lamang,”  at ang 
Kongregasyon para sa Doktrinang ito ng Pananampalataya ay nagpalabas ng isang 
pagpapaalala ng obligasyon sa kanyang Instruksyon na Pastoralis actio, noong ika-21 ng 
Nobyembre, 1980, na bumabase sa “kautusan ng walang hanggang tradisyon.” 
 
 Ito ay isang bagay na dapat ninyong malaman upang maipaglaban ninyo ang isang 
sagradong karapatan kung mayroong mag-aatim na tanggihan ang pakikihati ng inyong 
bagong silang na mga sanggol sa buhay ng grasya.  Ang mga magulang ay hindi naghihintay 
hanggang sa ang kanilang anak ay labingwalong taong gulang na bago desisyunan para sa 
kanya ang dapat ninyong kainin, o upang siya ay dumaan sa kinakailangang pang-ospital na 
operasyon. Sa pang-supernatural na kaayusan, ang kanilang sagutin ay mas malaki, at ang 
pananampalataya na pumapaimbabaw sa sakramento kung ang bata ay hindi pa kaya sa 
kanyang sarili na kumuha ng personal na pananagutan ay ang responsibilidad na inyong 
tataglayin sa pagkakait sa inyong anak Ng walang hanggang buhay sa Paraiso. Ang Ating 
Panginoon mismo ang nagsabi sa pinakamalinaw na paraan, “Walang sinuman, hangga’t 
hindi siya mabubuhay muli sa pamamagitan ng tubig at ng Ispiritu Santo, ang siyang 
makakapasok sa Kaharian ng Diyos.” 
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 Ang mga bunga ng kakaibang pastoral na kasanayang ito ay madaling lumabas. Sa 
diosesis ng Paris, kung saan isang bata sa loob ng dalawa ang nabinyagan noong 1965, isang 
bata lamang sa loob ng apat ang nabinyagan noong 1976. Ang pari sa isang maliit na bayan 
ang naka-obserba nang walang pag-aagam-agam ukol dito, na mayroong 450 na pagbibinyag 
noong 1965 at 150 noong 1976. Sa lahat ng Pransiya, ang pagbagsak ay pumapatuloy. Mula 
1970 hanggang 1981, ang pangkalahatang bilang ay bumagsak mula sa 596,673 na naging 
530,385, samantalang ang populasyon ay dumarami nang higit sa tatlong milyon sa parehong 
panahon na iyon. 
 
 Ang lahat ng ito ay bunga ng pagsasamali ng depinisyon ng pagbibinyag. Mula noong 
huminto sila sa pagsasabing ang pagbibinyag ay nakakabura ng kasalanang mana, ang mga 
tao ay nagtatanong, “Ano ang pagbibinyag?” at sunod kaagad dito, “Ano ang ikinabuti ng 
pagbibinyag?” Kung hindi sila nakarating nang gayon kalayo, naisip na rin nila ang mga 
argumento na ibinigay sa kanila, at tinanggap na walang damdamin ng pangangailangan, 
dahil kung tutuusin, kung ang bata ay nasa gulang na ng pag-iisip, ang bata ay 
makakapagdesisiyon para sa kanyang sarili na sumali sa Kristiyanong lipunan sa gayong 
paraan rin ng pagsasali sa isang partidong politikal o isang unyon. 
 
 Ang katanungan ay itinaas sa parehong paraan nang ukol sa pagkakasal. Ang 
pagkakasal ay kadalasang ipinapaliwanag sa kanyang unang layunin na pagpaparami ng 
pamilya at pumapangalawa ang pag-ibig ng mag-asawa. Ngayon, ang Konseho (o Vatican 
Council II) ay naglayong isaibayo ang ganitong depinisyon at sinasabing wala nang 
pangunahing layunin, ngunit ang dalawang layunin na aking nabanggit ay magkapareho 
lamang ng timbang. Si Cardinal Suenens ang siyang nakiusap para sa ganitong pagbabago at 
naaalala ko pa si Cardinal Brown, ang Pangkalahatang Namumuno sa mga Dominikano, 
tumayo at nagsabing , “Caveatis! Caveatis! - - Mag-ingat! Mag-ingat! Kung tatanggapin natin 
ang ganitong depinisyon, lalabag tayo sa lahat ng tradisyon ng Simbahang Katoliko at 
gagawin nating mali ang kahulugan ng sakramento ng pagkakasal. Wala tayong karapatan na 
baguhin ang mga tradisyonal na depinisyon ng Simbahan.” 
 
 Kumuha siya ng mga kataga mula sa mga teksto bilang suporta sa kanyang babala at 
nagkaroon ng malaking kaguluhan sa pinakasentro ng Simbahan ni San Pedro. Si Cardinal 
Suenens ay pinilit ng Santo Papa na balansehin ang mga salitang kanyang ginamit at kung 
maaari pa ay baguhin ang mga ito. Ang Pastoral na Konstitusyon , Gaudium et Spes , ay 
nagtataglay diumano ng isang malabong pahayag, kung saan ang diin ay inilagay sa 
pagpaparami ng pamilya “nang walang pagbabawas, diumano, sa ibang mga layunin ng 
pagpapakasal,“  na mangangahulugang  “upang ilagay ang lahat Ng mga layunin sa parehong 
antas. “Ito ang siyang ibig nila sa mga panahon ngayon: ang lahat ng sinasabi nila ukol sa 
pagkakasal ay bumabalik sa maling kaisipan na ipinahayag ni Kardinal Suenens, na ang 
pagmamahalan ng mag-asawa - - biglang binigyan ng bagong pangalan sa mas simple at mas 
magaspang na salita na “sekswalidad” - - ang siyang pangunahing layunin ng pag-aasawa. 
Dahilan dito, sa ilalim ng pamagat na sekswalidad , ang lahat ay napapahintulutan, - - 
kontrasepsyon, pagpaplano ng pamilya, at huli sa lahat, aborsyon. 
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 Isang maling depinisyon, at tayo ay nahulog sa isang pangkalahatang kaguluhan. Ang 
Simbahang Katoliko sa kanyang tradisyonal na liturhiya, ay ipinapasabi sa kanyang mga pari, 
“Panginoon, sa Inyong Kabaitan, tulungan Ninyo ang mga institusyon na Inyong itinaguyod 
para sa pagpapalaganap ng sangkatauhan… “Siya ay pumili ng sipi mula sa Epistulo ni San 
Pablo sa mga Episyans, na tumutukoy sa mga tungkulin ng mag-asawa, ginagawang ang 
kanilang pagsasama ay magmukhang imahen ng relasyon na nag-uugnay kay Kristo at ng 
Kanyang Simbahan. Kadalasan, ang mag-asawa na ikakasal sa mga panahon ngayon ay 
iniimbitahan na gumawa ng sarili nilang Misa nang hindi man lang pumipili ng Epistulo mula 
sa Banal na Kasulatan , pinapalitan ito ng teksto, at kumukuha ng pagbasa mula sa 
Ebanghelyo na wala linalaman sa sakramentong tatanggapin. Ang pari sa kanyang pananalita 
sa okasyong iyon ay nag-iingat na hindi banggitin ang mga bagay na kakailanganin sundin ng 
mag-asawa dahilan sa takot na makapagbigay ng di kanais-nais na impresyon sa Simbahan o 
na baka masaktan ang sinumang diborsyadong tao na naroroon sa kongregasyon.  
 
 Katulad ng sa pagbibinyag, nang may mga eksperimento na ginawa para sa mga 
pagkakasal nang pahakbang-hakbang, o walang-sakramentong kasal, na nakakaiskandalo sa 
mga Katoliko. Ang mga eksperimentong ito, na pinahihintulutan ng episkopa, ay idinaraos 
nang may pagsunod sa mga patakarang binuo ng mga opisyal na organisasyon at na siyang 
ihinihikayat ng mga opisyal sa diyosesis. Isang halimbawa nito na isinalabas Ng Jean Bart 
Center ay nagpapakita ng pamamaraan nito:  
 

Isang pagbasa mula sa teksto: “Ang mahalaga ay hindi nakikita ng mga 
mata” (Epistulo ni San Pedro). Walang pagpapalitan ng mga pangako , ngunit sa 
halip, isang liturhiya ng mga kamay, simbulo ng pagtatrabaho at pagkakaisa ng 
mga manggagawa. Pagpapalitan ng mga singsing (nang walang pagbabasbas 
nito), sa loob ng katahimikan. Pagpapatungkol sa gawain ni Roberto: mga 
paghihinang (siya ay isang tubero). Ang halik. Ang Ama Namin ng lahat ng mga 
nananampalataya sa kongregasyon. Ang Aba Ginoong Maria. Ang mga bagong-
kasal ay maglalagay ng isang tumpok ng mga bulaklak na istatwa ni Maria. 
 
Bakit pa itataguyod ng Ating Panginoon ang mga sakramento kung sila rin lang ay 

mapapalitan ng ganitong uri ng seremonya na walang kasagraduhan, maliban na lang sa 
dalawang mga dasal sa hulihan? Ilang mga taong nakalipas , marami tayong mga narinig ukol 
sa liturhiya sa departamento ng Saone-et-Loire. Upang bigyan ng katwiran itong “Liturhiya ng 
Pagtanggap ,” nasabi na ibig nilang bigyan ang mga batang mag-asawa ng pagnais na bumalik 
sa kinabukasan at makasal nang tuluyan. Mula sa dalawangdaang mga pakunwaring-
pagkasal, matapos ang dalawang taon, ni isang mag-asawa ay hindi bumalik upang isaayos 
ang kanilang pusisyon. Kahit nagawa nila ito, mananatili ang katotohanan na ang pari ng 
Simbahang Katoliko ay kumilala nang opisyal, kung hindi man ito aktwal na binasbasan, sa 
loob ng dalawang taon, ang isang bagay na kung tutuusin ay pangangalunya. Isang opisyal na 
pagsusuri ng Simbahang Katoliko ang nagpakita na sa Paris, 23 na porsyento ng lahat ng mga 
simbahan ang siyang nagpapalaganap na ng walang-sakramentong pagkakasal para sa mga 
mag-asawa, ang isa rito ay kung hindi parehong nananampalataya, para lamang sa 
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kadahilanan na maipakuntento ang mga pamilya, o ang mag-asawa mismo sa kanilang sarili 
ang tumanggap, kadalasan dahil sa kanilang pag-iingat sa pakikisama sa lipunan. 

 
 Lumalabas lamang nang di kailangang sabihin na ang isang Katoliko ay walang 
karapatan na dumalo sa mga ganitong pangyayari. Para sa mga tinatawag naikinasal na mag-
asawa, maaari nilang laging sabihin na sila ay nanggaling na sa simbahan at hindi kaduda-
duda na magtatapos na sila ay maniniwala na ang sitwasyon nila ay normal sa pamamagitan 
ng pagtingin nila sa mga kaibigan nila na sumusunod sa parehong landas. Ang mga naliligaw 
na mga Katoliko ay magtataka kung ito ay mas mabuti kaysa sa wala. Ang pagkawalang-
pakiramdam ang umiiral; sila ay nagiging payag sa pagtanggap ng anumang pagsasaayos, 
mula sa simpleng inirerehistro lamang sa opisina na kasal hanggang sa pangkabataang 
pagsasama (sa ganitong gulang, ang karamihan sa mga magulang ay nagnanais na ipakita ang 
kanilang mga sarili bilang “nakakaintindi”), at hanggang na rin sa libreng pagsasama. Ang 
pangkalahatang pagkawala ng Kristiyanismo ang naghihintay dito; ang bawat isa sa mag-
asawa ay nagkukulang sa mga grasya, na nanggagaling sa sakramento ng pagkakasal, upang 
palakihin ang kanilang mga anak, kung sila man ay nagkakasundo na magkaroon nito. Ang 
mga pagkawasak sa ganitong mga hindi nabasbasan na mga tahanan ay dumarami hanggang 
sa hangganan na makakapagpabalisa sa Konseho ng mga Konseho ng mga Ugnayang Pang-
Ekonomiya at Panlipunan, alinsunod dito isang kamakailan lamang na ulat ang nagpapakita 
na kahit ang isang sekular na lipunanay nakakaalam na ito ay paparoon sa pagkawasak bilang 
resulta ng pagkawalan ng istabilidad ng ganitong mga pamilya o huwad na mga pamilya.   
 
 At nariyan din ang sakramento Ng Huling Pagbabasbas. Ito ay hindi na sakramento ng 
maysakit o ng mga nanghihina na. Ito ay naging sakramento ng mga matanda na: ang ilang 
mga pari ay nagbibigay nito sa mga taong nasa idad na ng pagtatanggap ng pensiyon na hindi 
naman nagpapakita ng mga senyales ng nakaabang na kamatayan. Hindi na ito ang 
sakramento na naghahanda sa isang tao para sa kanyang huling mga oras, na pumupunas ng 
mga kasalanan bago mamatay at na siyang naghahanda sa kaluluwa para sa kanyang tiyakang 
pakikiisa sa Diyos. Mayroon ako sa aking harapan na isang papel na ibinahagi sa lahat ng mga 
nananampalataya sa simbahan sa Paris na nagbababala sa kanila ng susunod na petsa ng 
Huling Pagbabasbas: “Para sa yaong mga aktibo pa, ang sakramento ng maysakit ay idiriwang 
sa harapan ng buong Kristiyanong  komunidad habang ginaganap ang pang-Eukaristiyang 
pagdiriwang. Petsa : Linggo, sa loob ng pang-alas onseng Misa. Itong mga pagpapahid ay 
walang bisa. 
 
 Ang parehong pang-kolektibong mentalidad ang nag-udyok ng pagpapauso ng 
pangpenitensiyang mga selebrasyon. Ang sakramento ng pagkukumpisal ay maaari lamang 
maging pang-indibidwal. Base sa kanyang depinisyon at nang may kaugnayan sa kanyang 
pinakakahalagahan , ito ay, katulad ng nauna ko nang natukoy, isang akto ng 
pagsasakatuwiran, isang paghuhusga. Isang paghuhusga na hindi magagawa nang hindi 
inuusisa ang kadahilanan; ang kaso ng bawat isa ay kailangang marinig upang mahusgahan 
ito at pagkatapos ay kung patatawarin o pananatilihin ang mga kasalanan. Ang Kanyang 
Kabanalan na si Pope John Paul II ay pinagpipilitan  ang puntong ito nang maraming beses, 
kapuna-punang para sa mga Obispo ng Pransiya ito noong unang araw ng Abril, 1982 at 
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sinasabi sa kanila na ang personal na pagkumpisal na nasusundan ng pang-indibidwal na 
absolusyon ay isang “kautusan na pang-dogmatiko.” Sumunod lamang na imposibleng 
bigyan ng katwiran ang mga seremonyang ito Ng pagkukumpisal sa pamamagitan Ng 
pagsabi na ang mga disiplinang pangeklesiyastiko ay naging mas maluwag na, na ito ay 
nakikibagay na sa mga pangangailangan ng modernong mundo. Noon ay mayroong isang 
inililiban: ang panglahatang absolusyon na ang halaga ay pinagdebatihan pa ng mga 
nakakaalam na manunulat. Hindi maaaring gumawa ng kautusan mula sa ganitong 
pagpapaliban. Kung kukunsultahin natin ang mga Gawa ng Santo Papa, makikita natin ang 
sumusunod na mga pagpapahayag na parehong sinabi nina Pope Paul VI at ni Pope John Paul 
II sa iba’t ibang mga okasyon: “ang nakakaibang katangian ng pangkaramihang absolusyon,” 
“sa kaso ng mga pangangailangan,” “sa kakaibang sitwasyon ng malubhang kagipitan,” “may 
kakaibang katangian,” “kakaibang mga sirkumstansya.” 
 
 Subalit ang mga pagdiriwang na ganitong klase ay nakasanayan na nang hindi siya 
nagiging madalas sa isang Simbahan, dahilan sa kakulangan ng mga nagsisipagsimba na 
nakahandang ilagay ang kanilang mga sarili sa tamang lugar ng pakikiugnay sa Diyos nang 
higit sa dalawa o tatlong beses sa isang taon. Hindi na nila nararamdaman ang kahulugan, na 
maaga rin lang na maaaninag dahil ang kaisipan ukol sa kasalanan ay nabura na mula sa 
kanilang mga isip. Ilang mga pari pa ang nagpapaalala sa mga tao ng kahalagahan ng 
sakramento ng pagkukumpisal ? Isang kasapi ng nagsisipagsimba ang nagsabi sa akin na sa 
pagpupunta sa pagkukumpisal sa isa o sa iba pa sa mga nakararaming mga Simbahan sa Paris 
kung saan alam niyang makakakita siya ng “pari na nasa kanyang trabaho,” siya ay 
kadalasang nakakatanggap ng pagbati o ng pasasalamat mula sa pari na nabigla na 
magkaroon ng magkukumpisal sa kanya. 
 
 Ang mga pagdiriwang na ito na napapasailalim sa pagiging mapaglikha ng mga 
“tagapagbigay-buhay” ay sinasama ang pagkanta, o di kaya mayroong ipinapatugtog. 
Sumunod naman dito ang Liturhiya ng Salita, na sinusundan naman ng isang dasal sa anyo ng 
litanya kung saan ang lahat ay sumasagot , “Panginoon, maawa ka sa akin, isang 
makasalanan,” o di kaya ng panglahatang pag-usisa ng kunsensiya. Ang “Inaamin ko sa 
Makapangyarihang Diyos” ay nauuna sa absolusyon na ibinigay nang isahang beses lamang 
sa buong kongregasyon, na nag-iiwan lamang ng isang problema: ang isang tao ba na naroon 
na hindi ibig tumanggap ng absolusyon ay makakatanggap na rin? Nakikita ko sa 
ipinagdalawang kopya ng papel na ibinabahagi sa kanilang mga nagsisipaglahok sa mga 
seremonyang ito sa Lourdes na ang tagapag-ayos nito ay nagtanong sa kanyang sarili ng 
katanungang yaon: “Kung ibig nating tumanggap ng absolusyon, ilagay natin ang ating mga 
kamay sa tubig at mag-antanda ng krus sa ating mga sarili, “at sa bandang huli, “Sa kanilang 
mga namamarkahan ng simbulo ng krus sa tulong ng tubig mula sa batis, ipinapatong ng pari 
ang kanyang mga kamay. Tayo ay makiisa sa kanyang dasal at tumanggap ng patawad mula 
sa Diyos.”  
 
 Ang Katolikong pahayagan Ng Britanya, na pinangalanang The Universe, ilang taon 
ang nakalipas ng nagpahiram ng kanyang suporta sa isang kilusan, na ipinalabas ng dalawang 
mga obispo, na nagpapasaloob ng pagsikap na pabalikin sa Simbahang Katoliko ang mga 
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nananampalataya na matagal nang isinuko ang pagsasabuhay ng relihiyon. Ang apila na 
ginawa ng mga obispo ay nakakahawig ang mga pampublikong paalaala na ipinapalabas ng 
mga pamilya ng mga nagsisipaglayas na mga kabataan: “Aming anak, umuwi ka na sana. 
Walang magrereklamo sa iyo.” Ito ay sinabi noon sa mga darating na mga alibughang mga 
anak, “Ang inyong mga obispo ay umiimbita sa inyo ngayong Mahal na Araw na 
magsipagsaya at magdiwang. Ang Simbahan ay nag-aalay sa lahat ng kanyang mga anak, 
bilang paghahalintulad kay Kristo, ng kapatawaran sa kanilang mga kasalanan, libre at 
walang hangganan, kahit hindi sila karapat-dapat, at nang hindi nila ito ipinapakiusap. Siya 
ay naghihikayat sa kanila na tumanggap at nakikiusap sa kanila na bumalik na sa kanilang 
tahanan. Maraming mga ibig bumalik sa Simbahan pagkatapos ng mga taon ng 
pagkakahiwalay ngunit hindi kayang magdesisyon na magpunta sa pagkukumpisal. Sa 
anumang paraan, kahit hindi kaagaran….” 
 
 Maaari nila ngayong tanggapin ang sumusunod na paanyaya: “Sa Misang PangMisyon 
na dadaluhan ng obispo ng inyong kinasasakupan  (dito ay ibinibigay ang oras at ang takdang 
araw) lahat silang mga naroroon ay iniimbitahan na tumanggap ng kapatawaran ng lahat ng 
kanilang mga nakalipas na mga kasalanan. Hindi kailangan para sa kanila na magtungo sa 
kumpisalan sa oras na iyon. Sapat na para sa kanila ang magsisi sa kanilang mga kasalanan at 
magnais na magbalik-loob sa Diyos, at saka na magkumpisal ng kanilang kinabibilangan. 
Pansamantala ay kailangan lamang nila na hayaan ang Ating Amang nasa langit na ilagay sila 
sa Kanyang mga bisig at puspusan silang yakapin. Napapasailalim sa isang lubusang akto ng 
pagsisisi , ang obispo ay magkakaloob sa mga naroroon at na nagnanais nito, ng kapatawaran 
para sa kanilang mga kasalanan. Pagkaraan nito ay maaari na silang tumanggap kaagad ng 
Banal na Komunyon…” 
 
 Ang Pahayagan ng Grotto, ang dalawahang ipinapamahagi sa-isang buwan na 
babasahin mula sa Lourdes, na kumopya nitong kakaibang pastoral na liham sa ilalim ng 
pamagat na: “Panglahatang Absolusyon: Komunyon ngayon, at saka na ang pagkukumpisal ,” 
ay gumagawa ng sumusunod na opinyon: “Ang ating mga mambabasa ay magiging lubos na 
makakatanto ng malalim na pang-ebanghelyong ispiritu na naghihikayat nito,  gayundin ng 
pastoral na pag-intindi ng aktwal na sitwasyon ng mga tao.” 
    
 Hindi ko alam kung anong mga resulta ang natamo, ngunit hindi ito ang mahalaga. 
Maaari bang mahigitan ng pastoral na pangangailangan ang doktrina hanggang sa punto ng 
pagbibigay ng Komunyon sa Katawan ni Kristo nang walang pasubali sa mga tao na may 
malaking tsansang nasa kalagayan ng mortal na kasalanan, makaraan ang maraming mga taon 
ng di pagsasabuhay ng relihiyon? Nakakasigurado akong hindi: Paano natin mababayaran 
ang isang pagbabagong-loob sa pamamagitan ng isang sakrilehiyo, at gaano kalaki ang tsansa 
nitong pagbabagong-loob na masundan ng pagpupursige? Maoobserbahan natin, sa anumang 
bagay, na bago pa ang konseho at wala pa ang pastoral na pamamaraan ng pagtanggap, 
mayroon nang labingapat at labinglimang libong kumbersyon taun-taon sa Inglatera. Bumaba 
na ito ngayon sa limang libo. Makikilala natin ang puno sa pamamagitan ng kanyang bunga. 
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 Ang mga Katoliko ay ganoon rin kalito sa Britanya at gayon din sa Pransiya. Kung ang 
isang makasalanan o ang isang Katoliko na tumalikod sa kanyang relihiyon, bilang pagsunod 
sa payo ng kanyang obispo, ay magpapakita ng kanyang sarili para sa kolektibong absolusyon 
at gayon na rin sa sagradong mesa sa ganitong mga kondisyon, hindi ba siya madidisgrasyang 
mawalan ng tiwala sa bisa ng mga sakramento, na basta na lamang ibinibigay, kung saan siya 
ay mayroon ng lahat na dahilan upang tingnan ang kanyang sarili na hindi karapat-dapat sa 
mga ito? Ano na lang ang mangyayari kung makakaligtaan niyang “isaayos” ang kanyang 
sarili sa pamamagitan ng pagpunta sa pagkukumpisal? Ang isang hindi matagumpay na 
panunumbalik sa tahanan ng kanyang Ama ay magpapahirap lamang sa kanyang pagkakamit 
ng ganap na pagbabalik-loob. 
 
 Iyan ang kinahihinatnan ng pagkakaroon ng kaluwagan sa mga bagay ng dogma. Sa 
mga seremonyang pampenitensiya na ginaganap, sa isang hindi gaanong napaghandaang 
paraan, sa ating mga Simbahan, ano ang kasiguraduhan ng lubusang pagkakapatawad ng 
isang Katoliko? Siya ay napapadala sa mga pag-aagam-agam kagaya ng mga Protestante, sa 
mga panloobing pagpapahirap na nagbuhat sa mga pagduruda. Siguradong wala siyang 
natamo mula sa pagbabago. 
 
 Kung isang masamang bagay ito mula sa punto ng bisa nito, masama rin ito sa ganang 
pang-sikolohiya. Halimbawa, napakawala sa lugar na magbigay Ng kolektibong absolusyon 
nang may panumbali na ang mga taong may mabibigat na kasalanan ay kailangang ikumpisal 
ang mga ito pagkatapos sa isang personal na paraan! Ang mga tao ay hindi manghihila ng 
atensiyon patungo sa kanilang mga sarili sa pamamagitan ng pagpapakita na sila ay may mga 
grabeng kasalanan sa kanilang mga kunsensiya, iyon ay kapansin-pansin! Ito ay para bang 
paglabag sa sikreto ng kumpisalan.  
 
 Dapat pa nating idagdag na ang mga nagsisimbana nagkokomunyon pagkatapos ng 
pangkolektibong absolusyon ay hindi na makikita ang pangangailangan na ipakita ang 
kanilang mga sarili sa kahusgahan sa ilalim ng kumpisalan, at ito ay kaintindi-intindi. Ang 
mga seremonya ng pagpapatawad ay hindi nakatutulong sa indibidwal na pangungumpisal, 
tinatanggal at ipinapatigil nila ito. Nagtutungo tayo sa pagkawala ng Sakramento ng 
Pagkukumpisal, na itinaguyod katulad ng anim na iba pa ng Ating Panginoon mismo. Walang 
pastoral na pangangailangan ang magpapasakatuwiran nito.   
 
 Para magkaroon ng bisa ang isang sakaramento, ang bagay, ang anyo at ang intensiyon 
ay kailangang lahat. Ang Santo Papa mismo ay hindi makakapagpabago nito. Ang bagay ay 
nagbuhat sa banal na pagkakalahad; hindi maaaring sabihin ng Santo Papa na “bukas ay 
gagamitin natin ang alkohol para sa pagbinyag ng mga sanggol, o di kaya ay gatas.”  Hindi rin 
niya mababago ang kahalagahan ng anyo. Mayroong mga mahahalagang salita. Halimbawa, 
hindi maaaring sabihin ng isa, “Binibinyagan kita sa ngalan ng Diyos ,“ dahil ang Diyos 
mismo ay nagtalaga ng anyong ito: “Kayo ay magbibinyag sa ngalan ng Ama, at ng Anak at 
ng Ispiritu Santo.” 
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 Ang Sakramento ng Kumpil ay mali ring naitrato. Isang pormula na ginagamit ngayon 
ay ang, “Tinatatakan kita ng krus, at tanggapin mo ang Ispiritu Santo.” Ngunit ang ministro 
ay hindi nagsasabi kung ano ang espesyal na grasya ng sakramento kung saan ang Ispiritu 
Santo ay nagbibigay ng Kanyang Sarili, at ang sakramento ay walang bisa. 
 
 Ito ang dahilan kung bakit ako tumutugon sa mga pakiusap ng mga magulang na may 
mga pag-aagam-agam ukol sa bisa ng kumpil na tinanggap ng kanilang mga anak o na 
natatakot na ito ay maibibigay nang walang bisa, sa pagkakakita ng kung ano ang nangyayari 
sa kanilang paligid. Ang mga kardinal kung kanino ko ipinaliwanag ang aking sarili noong 
1975 ay tumuligsa sa akin ukol dito at mula noon ay parehong mga panunuligsa ang nauulit 
sa mga pahayagan sa lahat ng aking mga paglalakbay. Ipinaliwanag ko kung bakit ako 
nagpatuloy sa ganitong paraan. Pinagbibigyan ko ang mga naisin ng mga nagsisipagsimba na 
nakiusap sa akin para sa epektibong kumpil, kahit hindi ito pinapayagan, dahil tayo ay nasa 
panahon kung saan ang banal na kautusan , natural at sobrenatural, ay nauuna bago pa ang 
kautusang pang-eklesiyastiko kung saan ang sumusunod na ito ay hindi umaayon sa nauna, 
sa halip na maging isang pamamaraan ng pagpatuloy nito. Tayo ay dumadaan sa isang 
ekstraordinaryong kagipitan at hindi na kailangang mabigla kung minsan ay inaampon ko 
ang isang pag-uugali na wala sa karaniwan. 
 
 Ang pangatlong kundisyon ng isang mabisang sakramento ay ang isang tamang 
intensiyon. Ang obispo o pari ay kailangang may hangarin na isagawa ang kung ano ang ibig 
ng Simbahan na maisagawa. Ang Santo Papa man ay hindi makakapagbago nito.  
 
 Ang pananampalataya ng pari ay hindi kabilang sa mga kailangang elemento. Ang pari 
o obispo ay maaaring wala nang pananampalataya; ang isa naman ay mayroong kaunti nito; at 
ang isa naman ay hindi gaanong kumpleto. Ito ay walang direktong epekto sa bisa ng mga 
sakramento na kanilang ibinibigay, ngunit maaaring mayroong hindi direktong epekto. 
Matatandaan natin ang desisyon ni Pope Leo XIII na ang mga Anglikanong ordinasyon ay 
hindi mabisa dahil sa depekto nila sa intensiyon. Ngayon ito ay dahilan ng kanilang 
pagkawala ng pananampalataya, na hindi lamang ang pananampalataya sa Diyos, ngunit sa 
lahat ng mga katotohanan na napapaloob sa Kredo, kasama na ang, “Naniniwala ako sa iisa, 
banal, Katoliko at apostolikong Simbahan, “kung kaya’t ang mga Anglikano ay hindi 
nakagawa ng kung ano ang ibig ng Simbahang Katoliko. 
 
 Ang mga pari ba na nawawalan ng pananampalataya ay nasa parehong kalagayan? 
Mayroon nang mga pari na hindi na ibig iugnay ang Sakramento ng Eukaristiya nang naaayon 
sa depinisyon ng Konseho ng Trent. “Hindi,” ang sabi nila, “ang Konseho ng Trent ay mula 
noon pa. Mula noon, mayroon na tayo ngayon na Ikalawang Konseho sa Vatican (o ang 
Vatican Council II). Ngayon ito ay naging pagbabago-ng-kahalagahan, o pagbabago ng 
katapusan. Transubstansyon? Ang Tunay na Presensiya ng Anak ng Diyos sa ilalim ng mga 
anyo ng tinapay at alak? Hindi na sa mga panahong ito!”  
 
 Kung ang pari ay magsasalita sa ganitong paraan, siya ay hindi gumagawa ng ganap na 
konsegrasyon. Wala na ang Misa o Komunyon. Dahil ang mga Kristiyano ay obligadong 
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maniwala sa kung ano ang depinisyon ng Konseho ng Trent ukol sa Eukaristiya hanggang sa 
dulo ng panahon. Maaaring palinawin ang mga salita ng isang dogma, ngunit hindi ang 
pagbago nito; iyon ay imposible. Ang pagdating ng Vatican Council II ay hindi 
nakapagdagdag o nakapagpabawas ng kahit anuman; at hindi niya ito maaaring gawin. Ang 
sinumang magsasaad na hindi niya tinatanggap ang transubstansasyon ay, sa mga pananalita 
ng Konseho ng Trent, kasumpa-sumpa, iyon ay, hiwalay na mula sa Simbahan. 
 
 Ito ang dahilan kung bakit ang mga Katoliko sa huling bahagi ng ikadalawampung 
siglo ay may responsibilidad na maging mas maingat kaysa sa kung gaano kaingat ang mga 
ama noon. Hindi nila dapat hayaan na basta-basta na lamang silang mapasailalim sa kung 
anumang tiwaling kaisipan, sa ngalan ng bagong teolohiya o ng bagong relihiyon: dahil ang 
naisin nitong bagong relihiyon ay hindi ang kung ano ang ibig ng Simbahang Katoliko. 


