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Umawit at Magpuri sa Panginoon! 
Isang Liham Pastoral para sa mga Koro sa Pag-awit sa Liturhiya 

 
Minamahal na Bayan ng Diyos: 
 

Pagbati ng kapayapaan sa ating Panginoong Jesukristo at sa ating Mahal na Birheng Maria! 
 

Ang pag-awit ay tanda ng kagalakan ng puso! (Gawa 2:26) Ayon kay San Agustin, “ang 
pag-awit ay para sa mga umiibig.” Mayroon ding isang matandang kasabihan na nagsasabing: “Ang 
umaawit nang mahusay ay nananalangin ng makalawang beses.” (General Instruction of the Roman Misal 
# 39). Kaygandang pagmasdan ang isang buong sambayanang umaawit sa mga pagtitipong 
liturhiko, dahil ipinahahayag nila ang kagalakan sa kanilang mga puso na makaniig ang Diyos sa 
Kanyang Tahanan tulad ng batang si Jesus, na nanatili sa templo kapiling ng Kanyang Ama.   
Mula nang ipatupad ang mga pagbabago sa Liturhiya noong Ikalawang Konsilyo sa Vatikano, 
sinikap ng Simbahan sa iba’t ibang paraan, na maipalaganap ang masiglang pakikilahok dahil 
“ang pagsambang liturhiko ay naisasagawa sa mas marangal na paraan kung ito ay ipinagdiriwang nang 
paawit kasama ang mga tagapaglingkod sa iba’t ibang antas sa pagganap ng kanilang tungkulin, gayundin 
ang pakikilahok ng buong sambayan.” (Sacrosanctum Concilium #113). Bilang inyong pastol, tungkulin 
kong tiyakin na ang mga pari, mga diyakono at ang mga mananampalataya ay mayroong 
malalim at dalisay na pagkaunawa sa mga seremonya at tekstong liturhiko, nang sa gayon ay 
humantong ito sa isang masigla at mabungang pagdiriwang ng Banal na Eukaristiya. 
 

Batid natin na ang pagdiriwang ng Banal na Misa ay may katangiang pangkomunidad o 

“Communitarian,” na nakikita sa diyalogo sa pagitan ng pari at ng mga mananampalatayang 
nagkakatipon at umaawit.  Ito ay mahalaga hindi lamang bilang panlabas na tanda ng 
pagdiriwang ng sambayanan, kundi bilang daan ng pagkakaisa ng pari at ng bayan ng Diyos. 
Ang mga Kristiyanong mananampalataya na natitipon bilang isa at naghihintay sa pagdating ng 
Panginoon, ay tinuruan ni Apostol San Pablo ng sama-samang pag-awit ng mga salmo, himno at 
awiting ispiritwal (Col 3:16).  Malaking pagpapahalaga ang dapat na ilakip sa pag-awit na 
ginagawa sa pagdiriwang ng misa, na isinasaalang-alang ang kalinangan ng mga tao at ang 
kakayahan ng mga ito. Bagama’t may mga pagkakataon tulad ng misa sa karaniwang araw, na 
hindi naman kailangang awitin ang lahat ng teksto, mahalaga na sa tuwing Linggo at mga Araw 
ng Pangilin ay awitin ang nararapat na awitin. 
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  Samakatwid, ang gampanin ng mga koro ay ang mga sumusunod: 
 

a. Tamang pag-awit ng mga bahagi ng liturhiya na dapat inaawit.  Ito ang pangunahing 
prinsipyo sa musika sa liturhiya ayon sa Ikalawang Konsilyo sa Vaticano.  Samakatuwid, 
ang pag-awit ay hindi lamang pag-awit sa liturhiya, kundi pag-awit ng liturhiya. 
 

b. Ang pangalawang gampanin ay palaganapin ang aktibong pakikilahok at hikayatin ang 
mga tao na makibahagi sa pamamagitan ng pagpupuri, pagtugon, pag-awit ng salmo, 
antipona at mga awit (Sacrosanctum Concilium # 30).  Suriin kung ang musika para sa 
kongregasyon ay abot ng kakayahan at kahusayan ng Asembleya o Katipunan; na sila ay 
komportable sa kanilang ginagawa, upang makapagdiwang nang maayos (Music in 
Catholic Worship # 34).   

 
c. Sa paghahanda ng mga awit sa pagdiriwang, dapat maglaan ng sapat na panahon ang 

Parish Music Ministry upang magsanay at pumili ng angkop na awit. Sa pagpili, dapat 
isaalang-alang ang TAON NG LITURHIYA. Tingnan kung ang mga salita o liriko ng awit 
ay angkop, gayundin, ang uri ng musika at tiyempo nito.  Isaalang-alang din ang TEMA 
AT PANAHON, OKASYON NG PAGDIRIWANG at ang PARING NAMUMUNO. 
Makipag-ugnayan sa paring namumuno ng pagdiriwang, sa kura paroko, o sa Lupon ng 
Liturhiya hinggil sa mga aawitin upang magkaroon ng magandang daloy ang 
pagdiriwang. Higit na makabubuting sundin ang mga awit na nakatakda sa MALIIT NA 
MISAL dahil ang mga ito ay iniaangkop sa pagdiriwang at sa Taon ng Liturhiya.  

 
d. Dapat tandaan ang prinsipyo ng “progressive solemnity” sa pagdiriwang. Mas espesyal ang 

pagdiriwang, mas solemne ang pag-awit. May mga awit na mas mahalagang awitin kaysa 
ibang awit batay na rin sa panahon na kinapapalooban ng pagdiriwang. Halimbawa, ang 
Papuri sa Diyos ay mas mahalagang awitin kaysa sa Panginoon, Kaawaan Mo Kami, sa 
Karaniwang Panahon.  

 
      Narito pa ang ilang aspetong pastoral na dapat isaalang-alang: 
 

a. Ang koro ay bahagi ng pagdiriwang kaya’t dapat silang nakikiisa sa sambayanan sa 
pagluhod, pakikinig sa mga pagbasa at homilya, at pagsagot sa pagdiriwang. 

 
b. Dapat maglaan ang koro ng sapat na panahon ng pagsasanay, bago ang araw ng Linggo, sa 

mga awit, kabilang ang salmong tugunan at lalo na kung may mga bagong awitin. 
Iminumungkahi na magkaroon ng kantor para sa salmong tugunan. Ang koro ay dapat 
dumating nang mas maaga kaysa sa itinakdang oras ng pagdiriwang.  

 
c. Ang pagsasanay sa sambayanang natitipon ay masidhing iminumungkahi. Bago simulan 

ang anumang pagdiriwang. mainam na hikayatin at turuan sila ng mga awit na gagamitin, 
na magiging bahagi na rin ng kanilang ispiritwal na paghahanda para sa pagdiriwang. 
Maaaring bigyan ng kopya ng mga awit ang mga tao o kaya naman ay gumamit ng 
projector upang mas madali silang makasabay sa pag-awit.  
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d. May malaking pagkakaiba ang pag-awit sa istilong “pop”at sa solemneng pamamaraan. Sa 

liturhiya, ang pag-awit ay dapat sa solemneng pamamaraan upang mahikayat ang mga tao 
sa mas malalim na pananalangin.  

 
e. Sa paggawa ng hanay ng mga awit, pumili ng mga awiting pangliturhiya o mga awit ng 

pagsamba, at hindi yaong pang konsyerto, lalo na sa bahagi ng Banal na Pakikinabang. 
Ang awit at pamamaraan ng pag-awit ay dapat magpadama sa mga tao ng kanilang 
pagiging isang “Katawan ni Kristo”.  

 
f. Ang Ama Namin ay dapat awitin ng lahat. Higit na mabuti kung may permanenteng tono 

ang Ama Namin buwan-buwan, o kaya nama’y nakaayon ito sa panahon ng 
pagdiriwang. Hindi mainam na paiba-iba ang tono nito, dahilan para hindi makasabay ang 
mga tao.  

 
g. Hindi ipinahihintulot ang paggamit ng minus one bilang pansaliw sa pag-awit ng koro. 

Kung walang instrumento, umawit na lamang ng a capella. Ang pagpapatugtog 
ng ”recorded songs” sa anumang pagdiriwang ay hindi rin pinahihintulutan. Dapat 
gamitin ang prinsipyo ng “natural music.” Live music at live instruments lamang ang dapat 
gamitin. 

 
h. At panghuli, gampanin ng Parish Music Ministry ang pagpapatupad ng programa ng 

Diocesan Committee on Liturgical Music at programa ng parokya na may kinalaman sa 
liturhiya at musika. Kabilang dito ang pagsasanay ng mga awit, patuloy na pagpapaunlad 
ng mga talento ng mga koro at musicians, at ang pagkakaroon ng mga pastoral at ispiritwal 
na gawain para sa mga koro tulad ng recollections, retreats, seminars, atbp.  Mapalad ang 
ating diyosesis sa pagkakaroon ng “Diocesan Committee on Liturgical Music” (DCLM) na 
tumutugon sa mga pangangailangan ng mga parokya, sa isinasagawang pagpapatupad sa 
mga pagbabagong liturhiko sa musika batay sa Ikalawang Konsilyo sa Vaticano.  

       
Ang ating puspusan, buhay at aktibong pakikilahok sa Liturhiya, dagdag pa rito 

ang tamang pagpili ng mga awit sa pagdiriwang, ay nagbubunga ng isang mas 
makahulugang pagsamba, at humahantong  sa higit na pagkakabuklod ng mga puso sa 
pagbubuklod ng mga tinig na siyang tunay na larawan ng makalangit na pagdiriwang na 
ating pinakaaasam-asam. Kaya’t halina, umawit at magpuri sa Panginoon! 

 
Sumasainyo kay Kristo, 

 
 

+Jose F. Oliveros, D.D. 
       Obispo ng Malolos 

 


