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UNANG KABANATA 
 

Bakit nalilito ang mga Katoliko? 
 
 Sino  ang  makapagkakaila  na  ang  mga Katoliko sa huling bahagi ng ika-dalawampung  
siglo  ay nalilito? Ang isang sulyap sa mga nangyari sa Simbahan sa nakaraang  dalawampung taon 
ay sapat na upang magising ang sinuman ukol sa  mga  kakaibang pangyayari na kasalukuyang 
nagaganap. Kailan lamang, ang daan  ay  malinaw na nakikita: sinunod ito o hindi ito sinunod.  Ang 
isang tao ay nagkaroon  ng  Pananampalataya – o nawala niya ito – o kailanman ay hindi siya 
nagkaroon  nito.  Subalit  siya na nagkaroon nito – naging kasapi ng Simbahan sa pamamagitan  ng  
binyag,   nagpanibago  ng  kanyang mga pangako sa binyag sa humigit-kumulang  ng edad na 
labingdalawa at tumanggap ng Banal na Espiritu sa  araw  ng  kumpil – nalalaman  ng  taong  ito  
ang  dapat niyang paniwalaan at kung ano ang nararapat niyang gawin.1    
 Marami  ngayon  ang  hindi  na nakaaalam. Naririnig nila ang lahat ng uri ng  mga  kagila-
gilalas  na  pahayag  sa  mga  Simbahan,  nakababasa sila ng mga bagay   na   tumatalikod  sa  mga  
pirmeng  itinuturo  at  ang  pag-aalinlangan  ay pumasok sa kanilang mga isipan. 
 
 Sa  pagtatapos  ng Taon ng Pananampalataya noong ika-30 ng Hunyo, ang Kanyang    
Kabanalan    na    si  Pope  Paul  VI   ay   nagpahayag   ng   Katolikong Pananampalataya  sa  harap  
ng  lahat  ng  mga  obispo  sa  Roma  at  sa harap ng daang libong mga mananampalataya.  Sa 
kanyang panimulang pangungusap ay nagbabala  siya  sa  atin  ukol  sa  mga  atake  sa  mga  aral  

                                                        
1  Si Arsobispo Lefebvre ay may inaalala dito. Ang DAAN na kanyang binanggit ay kinapapalooban ng mga 
paniniwala ng ating Katolikong Pananampalataya – kasama dito ang pagtanggap ng mga sakramento, mga 
dasal, Sampung utos, mga doktrina at iba pang mga paraan na inaprubahan na at itinuro ng Banal na 
Simbahang Katoliko. 
   Mas madali noon dahil masasabi mo talaga na ikaw ay isang Katoliko na nangangahulugan na ikaw ay 
naglalakbay sa isang patag na daan, o na ikaw ay HINDI ISANG KATOLIKO na nangangahulugan na ang 
iyong kaluluwa ay nasa isang panganib dahil tanging ang walang-bahid na mga Katolikong pangangaral at 
pananampalataya ang makapagkakamit para sa atin ng mga grasya na kailangan natin para sa ating 
kaligtasan. Samakatuwid ay isang malaking biyaya na makamit ang pananampalataya sa ilalim ng Simbahang 
Katoliko sa pamamagitan ng Sakramento ng Binyag dahil sa tulong ng Diyos Espiritu Santo ay magkakaroon 
ng KASIGURADUHAN ang mga nabinyagan ukol sa katotohanan ng kanilang mga pinaniniwalaan at ukol sa 
kung ano ang kanilang dapat gawin habang sila ay ginagabayan ng mga paniniwalang ito … Sila ngayon ay 
makasisiguro ukol sa Banal na Kagustuhan ng Diyos sa pamamagitan ng mga KATEKISMO na 
nagpapaliwanag ng kanilang pananampalataya sa pamamagitan na rin ng Taga-patnubay katulad ng Santo 
Papa, mga Obispo at ng mga pari na nagsisilbing TINIG ng Diyos. Ngunit dahil sa kasalanang mana, kahit sila 
man ay maaaring magkamali kung kaya’t ito ay nagpapaalala sa atin na kailangan natin silang ipagdasal 
upang makasigurado tayo na ang grasya ng Diyos ay kanilang patuloy na taglay habang isinasakatuparan nila 
ang kanilang maka-apostolikong tungkulin. 
   Siya ngayon ay nalulumbay sa harap ng mga pagkakalito na kailangan danasin ng mga Katoliko dahil sa 
mga PAGBABAGO na naganap sa nakaraang dalawampung mga taon na siyang nagdulot ng kamalian sa 
Banal na Katolikong Paniniwala na siya nating kayamanan bilang mga Katoliko. 
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Katoliko  na  ang sabi, “aming  ikinalulungkot  na  ito   ay   nagdudulot  ng  gulo2  at  pagkalito  sa  
mga mananampalatayang kaluluwa.” 
 
 Ang   kahalintulad   na   mga  salita   ay   namutawi   sa   labi  ng  Kanyang Kabanalan  na  si   
Pope  John  Paul  II noong Pebrero 6, 1981. “Sa maraming mga lugar sa panahon ngayon ay 
maraming mga Kristiyano ang nakadarama na para baga  silang  nawawala, tuliro,  naguguluhan  at  
animo  ay  nadaya.”  Sa  loob ng isang buod ay binanggit ng Banal na Papa ang mga kadahilanang 
nasa ilalim ng mga kaguluhan tulad ng mga sumusunod: 
 

“NAKIKITA      NATIN     ANG     PAGLAGANAP     NG     MGA  KAISIPANG      
SALUNGAT     SA     MGA      KATOTOHANAN      NA  IPINAHAYAG   NG   DIYOS  
AT    NA   SA  TUWINA  AY  ITINUTURO  NG    SIMBAHAN.      ANG     MGA    
MALING     PANINIWALA     AY NAGLITAWAN   SA   ARAL   AT   TEOLOHIYANG   
PANGMORAL  NA NAGDUDULOT   NG   PAG-AALINLANGAN,   PAGKALITO   
AT  PAG-AALSA.  MAGING ANG MGA LITURHIYA AY NAPINSALA.  ANG MGA    
KRISTIYANO       AY      NALUBLOB      SA    KUNG      ANU-ANONG 
PANGKAISIPAN   AT   PANGMORAL   NA  MGA PAGPAPALIWANAG, ISANG  
PANLIPUNANG   KRISTIYANISMO  NA  WALANG  MALINAW NA ARAL O 
MAKATOTOHANANG MORALIDAD.” 

 
 Ang kalituhang ito ay makikita kahit saan –- sa mga usapan, sa mga aklat, sa  mga  
pahayagan,  sa  radyo  at  telebisyon,  sa  ikinikilos  ng  mga Katoliko, na nagpapakita  ng isang 
mabilis na pagbaba sa pagsasabuhay ng pananampalataya katulad  ng  inihahantad  ng mga 
istatistiko, sa kawalang-kasiyahan sa Misa at sa  mga sakramento, sa pangkalahatang pagkaluwag ng 
kahigpitan sa disiplina. 
 
 Samakatuwid ay natural lamang na magtanong tayo kung ano ang naging dahilan  ganitong  
kalagayan  ng  mga  pangyayari.   Ang  bawat  bunga  ay  may pinagmulan.     Humina    ba    ang    
pananampalataya    dahil    sa    paglaho   ng kagandahang-loob  ng  mga kaluluwa, dahil sa 
pagkagumon sa kasayahan, dahil sa pagkaakit sa mga kaligayahan ng buhay at sari-saring mga 
libangang iniaalok ng mundong makabago?    Hindi ang mga ito ang tunay na dahilan sapagkat ang 
mga ito ay lagi na nating kasama. Ang kagyat na pag-unti ng mga pagsasabuhay ng  mga  bagay  na  
ukol  sa  kabanalan  ay  tunay  na  nagmula  sa  bagong  diwa o saloobin na nakapasok  sa  Simbahan 
na siyang naghatid ng pag-aalinlangan sa lahat ng mga nakaraang pangangaral at uri ng buhay ng 
Simbahan. Ang lahat ng turo  ng  Simbahan  ay  batay  sa Kanyang hindi matinag na 
pananampalataya na ipinasa sa pamamagitan ng mga katekismo na kinikilala ng lahat ng mga 
obispo. 
 

                                                        
2   Ang mga pagbabago sa Simbahan ay naghahatid ng gulo at pagkakalito dahil hindi tama ang ikinikilos ng 
mga pari at ng mga mananampalataya. Gulo, dahil wala na sa dating tamang ayos ang mga altar. Pagkakalito 
dahil hindi na wasto ang pag-iisip at paniniwala ng mga tao at dahil nagkagayon ay hindi na tama ang 
kanilang pananaw at reaksyon sa mga pangyayari sa buhay. Napaisang-tabi na ang kahalagahan ng 
pagdarasal at hindi na sila napapaalalahanan ng ukol sa kasalanan kung kaya’t maraming katiwalian ang 
siyang nagaganap sa Simbahang Katoliko, sa gobyerno at sa mga pamilya.        
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 Ang pananampalataya ay nakabatay noon sa mga katiyakan. Ang tumpak na   paniniwala  ay  
napawalang-bisa at kalituhan ang kinalabasan.   Halimbawa: nangaral  ang  Simbahan  - -  at  ang   
mga  tao  ay  naniwala - - na  ang relihiyong Katoliko  ang  nag-iisang tunay  na relihiyon.  Sa 
katunayan ay Diyos mismo ang nagtatag  nito,   samantalang   ang  ibang  mga  relihiyon  ay  gawa-
gawa  ng  tao. Samakatuwid,   ang  isang  Kristiyano  ay kinakailangang umiwas sa mga maling 
relihiyon;   at  hindi  lang  ito  –   dapat   ay   gawin   niya  ang  lahat  ng  kanyang makakaya upang 
hikayatin na lumipat sa Relihiyon ni  Kristo ang mga nananalig sa mga maling relihiyon. 
 
 Nananatili  pa ba itong totoo? Totoo lamang ito! Hindi maaaring magbago ang katotohanan – 
kung hindi nagkagayon, hindi ito kailanman naging totoo. Walang bagong kaalaman, walang 
pagtuklas sa teolohiya o siyensiya  - kung mayroon mang matatawag na pagtuklas sa teolohiya – ang 
maaaring makapagpabawas sa pagiging tanging paraan ng kaligtasan ng relihiyong Katoliko. 
 
 Ngayon ay mayroon tayong Santo Papa na siya mismong dumadalo sa mga seremonya ng 
mga huwad na relihiyon, nananalangin at nangangaral  sa mga simbahan ng mga sektang may 
maling paniniwala. Ang telebisyon ang naghahatid sa buong mundo ng mga larawan ng ganitong 
mga kagila-gilalas na mga pangyayari. Kaya hindi na tuloy maintindihan ng mga tao ang mga 
nagaganap.  
 
 Si Martin Luther – at ako ay babalik sa kanya pagkatapos ng mga pahinang ito – ay pinutol 
ang kaugnayan ng buong mga bansa mula sa  Simbahan, dinala ang Europa sa isang ispiritwal at 
politikal na pagkakagulo na sumira sa Katolikong herarkiya sa maraming mga lugar, nag-iimbento 
ng huwad na doktrina ng kaligtasan at ng mga huwad na doktrina ng mga sakramnento. Ang 
kanyang paghihimagsik laban sa Simbahang Katoliko ay naging modelo para sa mga rebolusyonaryo 
na sumunod sa kanya na siya namang maghahatid sa Europa at sa buong mundo sa isang kalagayan 
ng kaguluhan. Imposibleng gawin si Luther, gaya ng ibig nilang gawin ngayon makaraan ang 
limandaang taon , na isang propeta o doktor ng Simbahan, gayong hindi siya isang santo. 
 
 Kung aking babasahin ang pahayagan para sa mga diosesis o ang La Documentation 
Catholique ay matatagpuan ko mula doon ang ganitong pagpapahayag na mula sa isang Komisyon 
na opisyal na kinikilala ngVatican II (binubuo ito ng pinaghalong mga kasapi na mula sa ating 
Simbahang Katoliko at ng mga kasapi na mula sa mga naniniwala kay Luther):  
 

“Sa mga kaisipan ng Vatican Council II, makikita natin na ipinagsama-sama ang 
mga kahilingan ni Luther, kagaya ng mga sumusunod: ang pagsasalarawan ng 
Simbahan bilang “ang tao ng Diyos” (isang pangunahing kaisipan ng Bagong Batas 
Canon - - makademokrasya, hindi na maka-hierarkiya, na kaisipan); pagbibigay-diin sa 
pagkapari ng lahat na nabinyagan ; ang karapatan ng isang tao sa kalayaan ng 
relihiyon. Ang iba pang nais ni Luther noong kanyang panahon ay masasabing 
nabibigyang-daan sa teolohiya at gawi ng Simbahan ngayon: ang paggamit ng 
pangkaraniwang salita sa liturhiya, posibilidad ng pag-Komunyon sa ilalim ng 
dalawang uri , isang pagpapanibago ng teolohiya at pagdiriwang ng Eukaristiya.” 

 
 Magaling na pananalita! Pagsasakatuparan ng mga kahilingan ni Luther na nagsaad ukol sa 
kanyang sarili bilang matatag at mortal na kaaway ng Misa at ng papa! Ang mga ito ay isang 
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pagbubuklod-buklod  ng mga bagay na ipinakiusap ng isang nagmamalabis sa Simbahan na 
nagbigay ng ganitong mga pahayag: “Madiin kong isinasaad na ang lahat ng bahay ng kalaswaan , 
pagpatay , pagnakaw, pangangaliwa, ay hindi hihigit sa kasamaan ng kahindik-hindik na Misa!” 
Mula sa isang malaman na paglalahad , tayo ay makapaglalahad ng isang konklusyon: kailangan 
nating batikusin  ang Vatican Council II na nagpahintulot nito, o kailangan nating sumpain ang 
Council of Trent at ang lahat ng mga Banal na Papa na siyang, mula pa noong ika-labinganim na 
siglo ay nagdeklara ng Protestantismo bilang isang maling pananampalataya at bilang skismatiko. 
 
 Kaintindi-intindi lamang na ang mga Katoliko ay nalilito sa gayong takbo ng mga pangyayari. 
Ngunit marami pang iba! Sa loob ng ilang mga taon, nakita nila ang pagbabago sa puso at diwa ng 
mga pagsasanay sa loob ng isang relihiyon na siyang kinilala na nila mula pa sa kanilang pagkabata. 
Sa loob ng mga Simbahan, ang mga altar ay sinira na at napalitan ng ordinaryong mesa, na kadalasan 
ay maaaring maibitbit at nakatago kung hindi ginagamit. Ang tabernakulo ay hindi na nakalagay sa 
lugar ng karangalan: kadalasan, ito ay nakatago, siguro ay nakapatong lamang sa isang poste, sa 
isang bahagi nito. Kapag ito ay nananatiling nasa gitna, ang pari ay nakatalikod dito habang may 
Misa. Ang Tagapagdiwang at ang nasisipagsimba ay magkaharap at nag-uusap. Kahit sino ay 
maaaring humawak sa mga sagradong lalagyan , na kadalasan ay napapalitan ng basket para sa 
tinapay, ng maliliit na plato at ng malalim na seramikong lalagyan. Ang mga karaniwang 
nagsispagsimba, kabilang na ang mga babae, ay namamahagi ng Komunyon, na kadalasan ay 
tinatanggap sa kamay. Ang Katawan ni Kristo ay itinatrato nang may kakulangan ng paggalang na 
naghahatid ng pagduruda sa katotohanan ng transubstansasyon.  
 
 Ang mga Sakramento ay pinangangasiwaan sa isang paraan na nagkakaiba sa iba’t ibang 
lugar; ilalahad ko bilang halimbawa ang gulang para sa binyag at kumpil, mga pagkakaiba sa 
pagbabasbas ng kasal, pagpapakilala ng mga kanta at pagbasa na walang kinalaman sa liturhiya - - 
ngunit ang mga ito ay hiniram mula sa ibang mga relihiyon o purong sekular na literatura, kung 
minsan ay para lamang makapagbigay ng politikal na mga kaisipan. 
 
 Latin, ang pangkalahatang wika ng Simbahang Katoliko, at ang kantang Gregorian, ay nawala 
na. Ang lahat ng mga himig ay napalitan na ng mga modernong awit na hindi malayong makita ang 
parehong mga ritmo sa mga lugar ng kasayahan. 
 
 Ang mga Katoliko ay nasusurpresa sa biglang pagkawala ng panrelihiyong kasuotan, na para 
bang ang mga pari at mga madre ay nahihiyang magmukhang kung ano sila. 
 
 Ang mga magulang na naghahatid ng kanilang mga anak sa katekismo ay natutuklasan na 
ang mga katotohanan ukol sa Pananampalataya ay hindi na itinuturo, kahit ang pinakakailangan: 
ang Santisimo Trinidad, ang misteryo ng Pagiging Tao ng Diyos, ang Kasalanang Mana, ang Kalinis-
linisang Paglilihi. Kaya ngayon ay may pakiramdam ng pagkakamali: ang lahat ng mga ito ba ay 
hindi na totoo, nilipasan na ng panahon, luma na? Ang mga Kristiyanong asal ay hindi na 
binabanggit. Saan ka makakakita ng katekismo na nagsasabi ukol sa kapakumbabaan, kapurihan, 
pagpapakasakit? Ang Pananampalataya ay naging malabnaw na pananaw, ang pag-ibig ay nagiging 
isang uri ng pangkalahatang pagtitipon, ang pag-asa ay, higit sa lahat, pag-asa para sa isang mas 
mabuting mundo. 
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 Ang mga bagong bagay na ito ay hindi ang uri na, sa pantaong kalagayan, ay lumalabas sa 
isang dako ng panahon, kung kaya’t tayo ay nasasanay sa kanila ay tinatanggap na ang mga ito 
pagkatapos ng panimulang panahon ng pagkasurpresa at di kasiguraduhan. Sa takbo ng buhay ng 
tao , ang pamamaraan ng paggawa ng mga bagay ay nagbabago. Kung ako ay isa pa ring miyembro 
sa Aprika, ako ay pupunta doon sa pamamagitan ng eroplano at hindi na sa pamamagitan ng bangka 
- - kung magkakagayunman, may makikita kang kumpanya ng barko na nagpapatuloy pa rin. Sa 
gayong punto, masasabi natin na kailangang mamuhay ang isang tao ng naaayon sa kanyang 
panahon; siya ay mapipilitan talaga na gawin ito. 
 
 Ngunit para sa mga Katoliko, kung kanino ay pinipilit nilang ipatanggap ang mga bagong 
bagay sa ispiritwal at supernatural na antas nang may parehong prinsipyo na katulad ng nasabi sa 
talatang nauna sa talatang ito ay nakaintindi na hindi posible ang mga pagbabago na ito. Hindi mo 
binabago ang Banal na Sakripisyo ng Misa, ang mga Sakramento na itinaguyod ni HesuKristo; hindi 
mo binabago ang isang dogma at pinapalitan ito ng isa pa. Ang mga pahinang susunod ay sisikap na 
bigyang liwanag ang mga kabataan na isinilang bago dumating ang Vatican Council II at na kung 
kanino ang Katolikong lipunan ay hindi na nakapagbibigay ng kung ano ang mayroon silang 
karapatan na maasahan mula dito. Bago ko tapusin ang kabanatang ito, nais kong ipahatid ang aking 
ibig sabihin sa mga taong walang pagmamalasakit at sa mga agnostiko, kung kanino ay 
makapagpadama sana ang grasya ng Diyos sa isa o iba pang mga araw; ngunit para sa mga 
nabanggit na mga klase ng mga tao, sila ay makakaasa na makakita ng kinikilalang Simbahang 
Katoliko na wala nang mga pari, at ng isang pagtuturo na hindi na tumutugma sa mga 
pangangailangan ng kaluluwa. 
 
 At mayroong isang katanungan na, sa pamamagitan ng lahat ng ebidensyang mahahanap 
mula dito, ay nakakatawag ng pansin ng lahat, kung maaari ko itong ibase mula sa atensyon na 
nakukuha nito mula sa lahat ng mga pahayagan, lalo na mula sa mga pahayagan sa Pransya. (Ang 
mga tagapanulat na mga ito ay nagpapakita rin ng ilang pagkalito.) Ang ilang mga ulong 
pambungad sa mga pahayagan na mga ito ay: “Ang Kristiyanismo Ba Ay Namamatay Na?”, “Ang 
Panahon Ba Ay Kikilos Laban Sa Relihiyon ni HesuKristo?”’ at  “Mayroon Pa Rin Bang Mga Pari Sa 
Taong 2000?”. Ang mga katanungang ito ay masagot ko sana, hindi sa pamamagitan ng bagong 
kaisipan na galing lamang sa akin, ngunit nang may patnubay na mula sa hindi magwawagas na 
Katolikong Tradisyon - - hindi maputol, ngunit masyadong napabayaan noong mga kailanlamang na 
mga taon kung saan ay para sa karamihan ng mga mambabasa, ito ay tiyak na magmimistulang 
isang bagay na ganap na bago.    
 
 
   
  


