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Magmahalan, magdamayan at 
manatili ang pag-asa - PBBM

2022 naging mapang hamon 
na taon - Trudeau

MANILA — Para malagpasan 
ang mga hinaharap na 
pagsubok ng bansa, hinikayat 
ni Pangulong Ferdinand Marcos 
Jr. ang sambayanan na 
magmahalan, magdamayan at 
panatilihin ang pag-asa.

Ito ang mensahe ni Marcos sa sam-
bayanan at iginiit ang tunay na kahu-
lugan ng pagmamahalan at hindi 
lang ito tradisyon ng pagiging Kristi-
yano.

Iginiit pa ng Punong Ehekutibo na 
sa pamamagitan ng pagdadamayan 
at pagpapahalaga sa kapwa ay 
magagawang makabangon ng bansa 
mula sa matinding epektong idinulot 
ng pandemya at maharap ang iba 
pang mga pagsubok.

Nalampasan ng administrasyon 
ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. 
ang revenue target nito para sa 
2022 ng 2.2% ayon sa ulat ng 
Department of Finance

Sinabi ng O�ce of the Press Sec-
retary (OPS) na umabot na sa P3.2 
trillion ang revenue collection 2023 
mula sa Bureau of Internal Revenue 
(BIR) at Bureau of Customs (BOC) 
base sa year-end report ng DOF.

Maligayang 
Bagong Taon sa 
inyong lahat!

CANADA-Sa kanyang 
taunang talumpati 
tuwing Pasko, 
tinawag ni Prime 
Minister Justin 
Trudeau ang 2022 na 
“isang mapangha- 
mon na taon” at 
hiniling sa mga 
Canadians na 
alalahanin “kung 
gaano tayo 
kapalad na 
mamuhay sa isang 
bansa na may 
kapayapaan.”  RCI

Marcos Jr
Trudeau
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CANADA - Dumaranas 
ng malaking pagtaas 
sa cost of living ang 
mga Canadian dahil sa 
dinulot ng pandemya. 
Tumaas ang presyo ng 
pagkain at renta. Ang 
mga tao ay nahihira-
pan.

Higit na mas nahihi-
rapan ang mga tao na 
may kapansanan na sa 
kasaysayan ay matagal 
ng napag-iwanan.

Sa programang Short-
changed, tinuklas ng 
host na si Carlos Sosa 
kung paano napipilitan 
ang mga taong may ka-
pansanan na kayanin ang 
hirap sa kabila na sila ay 
may mas kakaunti lang 
at higit na mas umaasa sa 
mga kaibigan at pamilya, 

food banks, at sa maliit 
na suportang pinansyal 
mula sa gobyerno na hin-
di napantayan ang pagta-
as sa mga bilihin at mga 
bayarin.

Inalam ni Sosa kung 
paano pinagkakasya ng 
kunti ang kanilang bud-
get at nag-inimbita sila 

Paano binago ang ating pamumuhay 
sa pagtaas ng presyo sa mga bilihin 
lalo na sa mga may kapansanan?

ng beteranong tagapag-
salita mula sa University 
of Victoria sa British Co-
lumbia na si Social Policy 
Professor Michael Prince

Tinalakay sa programa 
kung paanong hahapin 
ang solusyon para sa mga 
Canadians ng  pagkaka-
roon ng pamumuhay na 
mas may dignidad.

Isang bagong report ang nagsasabi na ang mga mamimili ay hindi 
dapat umasa na makakaranas ng ginhawa sa taong 2023.

Toronto PCG nag-alay 
ng bulaklak sa ika-126 
anibersaryo ng pagka-
bayani ni Jose Rizal

Ginunita ng Philippine Con-
sulate General sa Toronto ang 
Rizal Day Disyembre 30, 2022 
sa busto ni Dr. Jose P. Rizal sa 
Sentro Rizal-Toronto.
Sinamahan si Consul General 
Orontes V. Castro ng mga staff 
ng Philippine Consulate General 
sa Toronto, upang mag-alay ng 
bulaklak sa nasabing lugar ang 
cultural hub ng Consulate Gen-
eral. RCI
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Huwag Maging Biktima Ng Fixers At Online Scammers!

PAALALA SA 
MGA MIYEMBRO 

NG SSS

Republic of the Philippines

SOCIAL SECURITY SYSTEM

• Mag-ingat sa mga emails 
na diumano ay mula sa SSS 
na nanghihingi ng inyong 
personal information katu-
lad ng inyong SS number, 
USER ID, password at dis-
bursement account. Huwag 
ipaalam at panatilihing "con-
fidential" ang mga naturang 
impormasyon.
• Suriing mabuti ang pag-
kakakilanlan ng taong na-
kipag-ugnayan sa inyo sa 
social media, telepono, text, 
o email. Palaging tingnan 
kung kanino o saan galing 
ang email. Ang domain ng 
official email address ng SSS 
ay @sss.gov.ph. Ang official 
social media accounts ng 
SSS ay mayroong blue verifi-
cation badge na nagkukum-
pirma ng authenticity o pa-
giging tunay ng mga ito.
•  Makipag-ugnayan lamang 
sa mga sumusunod na offi-
cial online SSS channels:

- Facebook  :  SSSPh
- Twitter  :  PHLSSS
- YouTube  :  MySSSPH
- Viber  :  MySSSPH Updates
- Hotline  :  02-1455 or 8-1455

                       Email : 
General inquiries - member_
relations@sss.gov.ph

Electronic facilities and 
Web-related inquiries - onli-
neserviceassistance@sss.gov.
ph

PRN Concerns - PRNHelp-
line@sss.gov.ph
OFW Contact Services Sec-
tion - ofw.relations@sss.
gov.ph

      - uSSSap Tayo Portal -
 https://crms.sss.gov.ph/

• Huwag makipagsabwa- 
tan sa fixers.  Ang pafi- 
fixing at/o pakiki-
pagsabwatan sa fixers ay 
paglabag sa R.A. 11199 (So-
cial Security Act of 2018) at 
R.A. 11032 (Ease of Doing 
Business and Efficient Gov-
ernment Service Delivery 
Act of 2018).
- I-report ang fixers at mga 
iligal na transaksyon sa 
pinakamalapit na SSS Branch 
o sa SPECIAL INVESTIGATION
  DEPARTMENT:
  Address  :  4th Floor, SSS 
Main Office, East Avenue, 
Diliman, Quezon City
  Tel No.  :  (02) 89247370
  Email  :  fid@sss.gov.ph
MAG-INGAT. HUWAG MAG-
ING BIKTIMA NG FIXERS AT 
ONLINE SCAMMERS!

Ipaalam agad ang sinumang  mga 
fixers at mga iligal na transaksyon 
sa pinakamalapit na SSS Branch o 

sa SPECIAL INVESTIGATION
  DEPARTMENT:

  Address  :  4th Floor, SSS Main Office, East Avenue, 
Diliman, Quezon City, Philippines

  Tel No.  :  (02) 89247370
  Email  :  fid@sss.gov.ph

MAG-INGAT. 
HUWAG MAGING 

BIKTIMA NG FIXERS AT 
ONLINE SCAMMERS!

BABALA KABAYAN
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On December 09, 2022, the Bicol Canada Community Association 
(BCCA) celebrated its Annual Christmas Party Dinner & Dance attended 
by members from all over Canada and the USA. Gracing the event was 
Consul General Orontes V. Castro who delivered his inspirational speech 
to the Bicolanos. He commended its active participation and support 
to the activities of the Philippine Consulate especially the Philippine 
Heritage Celebration and for bringing forth the rich culture and heri-

tage of the Bicol Region aiming to unite the Bicolanos in Canada 
through its activities. The BCCA celebrates the Annual Peñafran-
cia Festival every September and showcases the largest fluvial 
parade in North America. During the event, the BCCA launched 
its official outreach program “Tabang Bicol” with the initiative 
of its president, Earl Francis Dacara and the BCCA Officers 
and Board of Directors.

Bicol Canada Community Association (BCCA)

Phil. ConGen  Orontes 
Castro pose with BCCA 
president Earl Francis 
Dacara with his various 
paintings of the majestic 
and popular iconic Mayon 
Volcano. Ten oil and acrylic 
paintings on canvas of 
various sizes of Earl were 
displayed during the BCCA 
Christmas celebration.
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Krimen na gumimbal sa 'Pinas noong 2022
PILIPINAS - Noong taong 2022, 
hindi naiwasan na balutin ng 
kilabot ang Pilipinas dahil sa mga 
krimeng nangyari sa bansa—
mula sa kwentong kidnap, pang-
gagahasa, hanggang sa pagpatay. 
Takot ang taong 2022 para sa 
mga kababaihan dahil sa pagta-
as ng bilang ng kasong rape at 
sunod-sunod na kidnapping sa 
iba’t ibang lugar. 
ANG PAGGAHASA AT PAGPASLANG 
KAY JOVELYN GALLENO

Isang misteryo ang pagkawala 
ng B.S. Criminology graduating 
student na si Jovelyn Galleno, 
matapos itong pumasok sa tra-
baho ng isang sikat na mall sa 
Puerto Princesa City, Palawan. 
Ngunit lumabas na pinsang buo 
pala ng dalaga ang suspek. Na-
tagpuang bungo at kalansay na 
ang bangkay ng dalaga noong 
Agosto 23.
ANG PAMAMARIL KAY DATING MAYOR 
ROSE FURIGAY
Napatay sa Ateneo Law School 
sa Quezon City ang dating may-
or ng Lamitan City, Basilan na si 
Rose Furigay maging ang kani-
yang bodyguard at isang security 
personnel ng naturang paaralan, 
noong Hulyo 24, samantalang 
sugatan naman ang anak nitong si 
Hanna Rose.
Kinilala ng Quezon City Police Dis-
trict (QCPD) director Police Briga-
dier General Remus Medina ang 
suspek na si Chao-Tiao Yumol, 
isang doktor at taga-Lamitan, City 
Basilan.
Ayon sa suspek, ang mag-asawang 
Furigay ang umano’y mga drug 

lord sa Basilan.
Mula noong ibinulgar ni ya ang 
tungkol sa mag-asawang Furigay, 
laging pinagbabantaan umano 
ang buhay niya. “Tatlong beses 
akong pina-ambush ng pamily-
ang ‘to,” anang suspek. Makalipas 
ang ilang araw, pinatay naman ang 
ama ng suspek na si Roland “Bobo-
ng” Yumol, sa harap mismo ng ba-
hay nila sa Brgy. Maganda, Lamitan 
City,.
ANG PAGPASLANG SA 29-ANYOS NA 
DALAGITA SA MALABON
Hustisya ang panawagan ni Jean-
nie Sandoval, alkalde ng Malabon, 
na sinapit ng 29-anyos na dalaga 
sa Brgy. Baritan ng naturang lung-
sod, matapos gahasain at patayin 
sa loob mismo ng sariling pama-
mahay. Kinilala ang suspek na si 
Jemak Reyes na taga-Pantihan, 
Bgy. Flores, na kalaunan ay nahuli 
sa Malolos Bulacan.
ANG PAGPATAY SA ISANG MENOR DE 
EDAD DAHIL SA TSISMIS
Walang-awang pinagsasaksak ng 
isang 16-anyos na batang babae 
ang kaniyang pinsan sa Brgy. Caba-
cungan, La Castellana, Negros Occi-
dental noong Disyembre 5, dahil la-
mang sa isang tsismis. Kinabukasan 
naman, sumuko ang suspek kasa-
ma ang kaniyang ama sa pulisya.
ANG PAGPASLANG SA ISANG SENIOR 
CITIZEN SA LOOB MISMO NG INUUPA-
HANG BAHAY
Hindi pa alam ang dahilan kung 
bakit pinagbabaril sa loob mismo 
ng inuupahang bahay ang biktima 
na si Daniel Duque Guilao o kilala 
rin bilang “Putol,” 63, at residente 
ng Barangay Baesa, Quezon City. 
Ayon sa pulisya, dakong alas-4:20 

ng hapon nang pumasok ang dala-
wang hindi pa nakikilalang suspek 
at paulit-ulit na pinagbabaril ang 
biktima—na ikinamatay ng biktima.
ANG PAGPATAY SA ISANG TRANSGEN-
DER TEACHER SA ABRA
Walang kaawa-awang binaril ng 
mga suspek ang 38-anyos na si 
Rudy Steward Dugmam Sayen, 
isang transgender na guro mula sa 
Bangued, Abra. Sa ulat ng pulisya, 
papunta pa lamang ang guro sa 
kanyang trabaho gamit ang mi-
namanehong motorsiklo noong 
Setyembre 28, ngunit siya’y sinun-
dan ng limang lalaking suspek at 
binaril ito sa harap mismo ng isang 
carwash sa kahabaan ng Abra-Ilo-
cos Sur Road sa Barangay Lipca.
ANG PAMAMARIL SA MAMAMAHAYAG 
NA SI PERCY LAPID
Patay ang broadcaster-komenta-
ristang si Percival Mabasa o mas 
kilalang si ‘Percy Lapid’ matapos 
barilin sa loob mismo ng kanyang 
kotse, sa Las Piñas City, bandang 
8:30 nang gabi, noong Oktubre 3. 
Pinaniniwalaan naman ng pam-
ilyang naiwan ni Percy Lapid na 
posibleng ang kaniyang trabaho 
bilang mamamahayag ang dahilan 
kung bakit binaril ito. Ngunit ayon 
sa pulisya, wala pa umanong mali-
naw na motibo sa pamamaslang sa 
naturang mamamahayag at kailan-
gan muna itong ma-imbestigahan.
ANG PAGPATAY SA 18-ANYOS NA DA-
LAGITA SA ANGELES CITY

Wala nang buhay nang na-
tagpuan ng kanyang ina noong 
gabi ng Dis. 16 sa loob ng kanil-
ang silid ang anak nitong si Jua-
na Mae Maslang , 18, estudyante, 
at residente ng Jesus St, Purok 4, 

Brgy. Pulungbulu, Angeles City. 
Natukoy ang mga suspek at ki-
nilala itong sina Val Cahanding 
‘BAL-BAL,’ 22 at kanyang kalive-in 
partner na si Japanie Torbelles, 
kapwa mga residente ng Brgy. 
Pulungbulu, Angeles City.T-shirt 
na may mantsa ng dugo at isang 
kitchen knife ang narekober sa 
bahay ng mga suspek.Ang mga 
suspek na kinasuhan ng robbery 
with homicide.
ANG PAGLASON NG AMA SA SARILING 
ANAK SA LEYTE

Patay ang isang 7-anyos na 
batang lalaki matapos painumin 
ng pesticide ng sariling ama, 
sa Mahaplag, Leyte, nakaraang 
Disyembre 19, 2022  nang 
hapon. Ang biktima na si Kyle 
Calusayan, residente ng Brgy.
Hiluctogan, Leyte. Samantalang 
ang ama na suspek sa pagpatay sa 
anak ay si Joselito, ay kasalukuyan 
pang ginagamot sa Eastern 
Visayas Regional Medical Center. 
Lumalabas na ang suspek raw ay 
posibleng nakaranas ng depresyon 
dahil wala itong trabaho at 
nilayasan ng live-in partner.

ANG PAGBARIL SA KAPITAN SA ABRA
Binaril at napatay si Ronnie Bringas, 
45, chairman ng Brgy. Angad ng 
nabanggit na bayan Bangued, 
Abra ng isang ‘di pa kilalang suspek 
“Nanonood lang ng basketball sa 
covered court sa kanilang lugar ang 
biktima nang bigla itong nilapitan 
ng suspek na nakasuot ng itim na 
jacket, itim na sumbrero, at itim na 
tube mask,” pahayag ni Abra Police 
Provincial Office information officer 
Capt. Edwin Sergio. RCI
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Filipino-Canadians nag-ingay nang nakaraang taon

Kilalanin si Ben Flores, ang 
kauna-unahang Pilipino na 
imigrante sa Canada on re-
cord.

Gloc-9, Sponge Cola at 
Shanti Dope, pinasaya 
ang kanilang mga fans sa 
Canada.

‘Canada is our home’ 
wika ng unang Pilipinong 
konsehal sa kasaysayan 
ng Lungsod ng Burnaby sa 
British Columbia.

TAMPOK ANG SAMPUNG ULAT NOONG 2022

Dalawang Filipino Cana- 
dians kabilang sa Top 
25 Canadian Immigrant 
Awards.

Paano nalampasan ng 
isang Pinoy farm worker sa 
Canada ang pagkakasakit 
at problema sa immigration 
status?

Kumusta ang buhay 
ni Lowell Menorca, ang 
dating miyembro ng 
Iglesia ni Cristo na naging 

Filipino Canadian voice 
actor Eric Bauza nanalo ng 
1st Emmy para sa Looney 
Tunes Cartoon series.

Ontario nagdagdag ng higit 
12,000 na bagong nurses 
kasama ang Pilipina na ito.

2021 McLuhan Fellow at 
'Facts First' host Christian 
Esguerra nagsalita tung-
kol sa disinformation at 
demokrasya sa Pilipinas dito 
sa Canada.

refugee sa Canada.
Healthcare agency na 

pag-aari ng mag-asawang 
Filipino nurse nakakuha 
ng multi-million contract 
para magsuplay ng nurses at 
iba pang health workers sa 
Ontario.

Asahan niyo na patuloy 
kaming maghahatid ng 
pinakamainit na mga balita 
sa 2023.

Ulat ng Radio Canada Info
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A blonde entered a 
breaststroke swimming 
competition across the 
English channel.

After arriving several 
hours after the rest of 
the competition she said, 
“I don't want to accuse 
anyone of cheating but 
those other women were 
using their arms!”

What was a loophole that you 
found and exploited the hell out 
of?

I resigned my job from a bank 
subsidiary. They paid what 
holiday pay I was due, about 
£1,650. Then they decided I'd 
already had my holiday when I 
was off sick so they grabbed it 
back from my current account. I 
complained, they shouldn't just 
take money from my account 
without my permission. They 
said, “yes we can do that with 
employees". I said, but I'm not 
an employee I resigned, “put it 
back".

They did put it back and said, 
“How're you going to reimburse 
us?” I'm still trying to decide 
more than 25 years later.

During an official dinner 
at an AirForce base officers 
mess an old captain sat 
aloof. A young officer went 
over to him and asked Sir you 
seem to be pretty senior how 
come you are still a captain 
and not promoted. The 
captain said it's a long story 
but the youngster insisted 
on listening to it.  Well the 
captain said I was posted 
to B52 strategic bombers 
squadron and we carried out 
alert drill every night. A siren 
would go and we were required 
to get dressed and rush to 
aircraft and settle in our seats. 
Then on the second siren we 
were to start the engines and 
if ever third siren would sound 
we were to take off, the mission 
details were to be given to us 

while we were airborne.

I have had a champanzi as 
my pet, very intelligent, he 
would follow me through the 
drills and had learnt to start 
the engines as well. One night 
I drank a lot and felt very lousy 
so I asked the champanzi to 
go through the drill as the first 
siren sounded and to my bad 
luck that night the third siren 
was also sounded and the 
champanzi took off that was 
the end of my carrier.

With his eyes wide open 
the youngster asked the old 

captain Sir what happened 
to the monkey ?

He is commanding a base 
these days, replied the 
captain.

A dog thinks: Hey, 
these people I live 
with feed me, love 
me, provide me with 
a nice warm, dry 
house, pet me, and 
take good care of 
me... They must be 

Gods!
A cat thinks: Hey, these 
people I live with, feed 
me, love me, provide 
me with a nice warm, 
dry house, pet me, and 
take good care of me... 
I must be a God!

JOKES OnLEE

Mga aral na matututunan tungkol 
kay Dr. Jose Rizal by RHOWENA DEL ROSARIO

Tuwing Disyembre 30 ay 
ipinagdiriwang ang Rizal’s 
Day, bilang paggunita sa 
kontribusyon ng ating pam-
bansang bayani na si Dr. Jose 
Rizal lalo na sa rebolusyon 
laban sa mga Espanyol. Sa 
pagdiriwang ng okasyon na 
ito, narito ang ilan sa mga 
aral na maaaring matutunan 
mula at tungkol kay Rizal:

Hindi isinulat ni Rizal 
ang tanyag na tulang 

“Sa Aking Mga Kabata.”
Sa loob ng maraming taon, 

maraming historyador at is-
kolars ang nagdidiskusyon 
sa tulang “Sa Aking Mga Ka-
bata,” at ang sikat nitong lin-
ya na, “Ang hindi marunong 
magmahal sa sariling wika, 
masahol pa sa hayop at 
malansang isda.” Na ayon 
naman kay Ambeth Ocam-
po, isang historyador ay hin-
di umano ito isinulat ni Rizal.

“Apparently, it’s not from 
Rizal,” sabi ni Ocampo sa Fil-
ipino sa isang episode ng 
“The Howie Severino Pod-
cast.”  

“Noong nagsimula akong 
mag-research tungkol dito, 
doon ko nakita na wala itong 
orihinal na manuscript.  Ini-

lathala ito pagkatapos ma-
matay si Rizal.

“Kaya noong una naisip 
ko, “anong nangyayari?” 
Kumbaga, hindi si Rizal ang 
sumulat ng ‘Sa Aking Ka-
babata.’ Dalawa lang daw 
ang manuscripts na galing 
kay Rizal na nakasulat sa Ta-
galog, at pareho silang hindi 
galing kay Rizal.”

Para kay Rizal, 
mahalaga ang 

edukasyon upang 
mabago ang lipunan 

ng Pilipinas.
“For Rizal, what appears 

most in his writings is 
that education is the most 
important aspect in order to 
change Philippine society 
because if we change our 
beliefs, we change how we 

interact with one another, 
our nation will also change. 
So education was very, 
very important for him,” ani 
Ocampo

Mayroong linya si Rizal 
sa kaniyang nobela na 
nagsasabing, “What use 
is freedom if our slaves of 
today will be the tyrants of 
tomorrow?” Nakita umano 
ni Rizal na kaya nating 
baguhin ang gobyerno 
ngunit kapag hindi mismo 
nagsimula ito sa ating sarili, 
walang magbabago.

Ayon kay Ocampo, para 
kay Rizal ito ay tungkol sa 
pagkakaroon ng mataas 
na pamantayan kung ano 
ang dapat nating maging, 
at hindi lamang tungkol 
sa pagkakaroon ng 
rebolusyon.
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Gamitin ang ating 
oras nang husto.

Ginugol ni Rizal karami-
han sa kaniyang oras ang 
pagpapabuti sa sarili sa 
pamamagitan ng pag-
aaral. Hindi lamang siya 
abala sa akademya, ngunit 
natutunan din niya ang 
iskultura, pagpipinta, mga 
wika kabilang ang Aleman, 
at nakikisabay sa mga 
pinakabagong pag-uusap 
sa buong mundo sa aspe-
to ng pilosopiya at agham. 

Sa pamamagitan man 
ng pagbabasa online o 
kumuha ng kurso sa lokal 

na unibersidad, pagkaka-
roon ng bagong libangan, 
pagiging bahagi ng isang 
grupo para sa libangan.

Hindi na kailangang 
maging isang modelo, ar-
tista, sportsperson, o ma-
nguna sa anumang uri ng 
kaakit-akit na papel sa bu-
hay. Ayon sa kaniya, kung 
nagtatrabaho ka sa isang 
kumpanya, awtomatiko 
kang ‘asset’ nila.  Nilalayon 
ni Rizal na patunayan ang 
kahalagahan ng kultura ng 
mga Pilipino bago ang kol-
onisasyon.

Ang iyong mga halaga, 

pagsusumikap, at person-
al na etiks ay may papel sa 
iyong paglago.  Kaya’t ipag-
malaki at angkinin ito nang 
responsable. 

Mag-focus sa ating 
mga layunin sa buhay.
Ang paglaban sa kawalan 

ng katarungan sa lipunan 
ang nag-iisang motto ni 
Rizal. Ang nais lamang ng 
bayani ay ang makalaya 
ang kapwa Pilipino. Siya 
rin ay naging pinuno ng 
kilusang repormista na ti-
natawag na ‘propaganda,’ 
isang kampanya para sa 

mga kalayaang pampuliti-
ka at panlipunan.

Walang tigil siyang su-
mulat para sa La Solidari-
dad at sumulat pa nga ng 
dalawang nobela upang 
ihayag ang mga kalupitan 
ng mga kolonyalistang Es-
panyol.  Ang mga ito ay 
humantong sa kaniyang 
pagk amatay— dahilan 
kung bakit siya’y namatay 
bilang isang bayani.

Ang ating panahon ay 
iba kaysa kay Rizal. Gayun-
paman, isang bagay ang 
nananatiling pareho: mga 
distraksiyon na mahalag-
ang ilayo ang mga abala 
sa trabaho.

Kung matatandaan, si 
Rizal ay nakatuon lamang 
sa kaniyang misyon kaya 
hindi niya hinahayaan ang 
kaniyang mga mahal sa bu-
hay o ang kaniyang sariling 
damdamin na humadlang 
sa kaniyang mga ipinaglal-
aban.  BALITA PILIPINAS
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Mga Taon na Punong-puno ng Problema
— Ano ang Sinasabi ng Bibliya?

Nitong  nakaraang 2022, 
tungkol sa digmaan, prob-
lema sa ekonomiya, at mga 
sakuna ang laman ng mga 
balita. Pero Bibliya lang ang 
nakapagpaliwanag kung 
bakit nangyayari ang mga 
ito.

Kung Bakit Magulo 
ang Taóng 2022

 Malinaw ang mga pang-
yayari nitong nakaraang 
taon na nabubuhay na tayo 
sa panahon na tinatawag 
ng Bibliya na “mga huling 
araw.” (2 Timoteo 3:1) Nag-
simula ang panahong iyon 
noong 1914. Pansinin ang 
pagkakatulad ng mga pang-
yayari ngayon sa inihula ng 
Bibliya:
 “Digmaan.”—Mateo 24:6.
• “Muling Naramdaman ng 
Europe ang Digmaan Ni-
tong 2022.”  Ang “Pag-atake 
ng Russia sa Ukraine.”
 “Taggutom.”—Mateo 24:7.
•  “2022: Isang Taon ng Matin-
ding Taggutom.”   “Kakapu-
san ng Pagkain sa Mundo, 
Pinalala ng Digmaan sa 
Ukraine.”
 “Epidemya.”—Lucas 21:11.
•  “Kitang-kita na napakade-
likado ng nakakahawang 
mga sakit at walang laban 
ang mga tao dito dahil sa 

muling pagdami ng kaso 
ng polio, at patuloy na pag-
taas ng may monkeypox at 
COVID-19.” c

 “6 na Milyon ang 
Namatay sa COVID.”

 “Nakakatakot na mga 
bagay.”—Lucas 21:11.

•“Mga heatwave, tagtuyot, 
wildfire, at mga pagbaha. 
Hindi makakalimutan ang 
summer ng taóng 2022 dahil 
sa napakaraming matitind-
ing pagbabago sa panahon. 
Libo-libo ang namatay at mi-
lyon-milyong tao sa buong 
mundo ang lumikas dahil sa 
mga ito.” 

 “Hindi Normal na 
Pagtaas ng Tempera-
tura sa Buong Mun-

do.”
 “Kaguluhan.”—Lucas 21:9.
•  “Dahil galít ang mga 
tao sa hirap ng buhay at 
pagtaas ng bilihin, napa-
karaming nagpoprotesta sa 
kani-kanilang gobyerno ni-
tong 2022.” e

  “Pagtaas ng mga 
Bilihin sa Buong 

Mundo.”
Ano kaya ang mangyayari 
sa susunod na taon?
 Hindi natin alam. Pero 
alam natin na malapit 

nang baguhin ng Kahari-
an ng Diyos, isang gobyer-
no sa langit, ang kalagay-
an dito sa mundo. (Daniel 
2:44) Aalisin nito ang lahat 
ng dahilan ng paghihirap 
ng tao, at sisiguraduhing 
mangyayari ang kalooban 
ng Diyos.—Mateo 6:9, 10.
 Gusto namin na sundin 
ninyo ang payo ni Je-
su-Kristo: “Patuloy kay-
ong magbantay.” (Marcos 
13:37) Tinutupad na kasi 
ng mga nangyayari ngay-
on sa mundo ang mga 
hula sa Bibliya. Kontakin 
ninyo kami para malaman 
kung paano kayo matutu-
lungan ng Bibliya ngayon 
at kung paano kayo ma-
bibigyan nito ng tunay na 
pag-asa sa hinaharap.
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Ano ang ibig Sabihin ng "Mahalin ang 
Inyong mga Kaaway?"

Ang Sagot ng Bibliya
 Sa kaniyang Sermon sa Bun-
dok, sinabi ni Jesus: “Mahalin 
ang inyong mga kaaway.” 
(Mateo 5:44; Lucas 6:27, 35) 
Gusto niya na mahalin natin 
ang mga taong galit o hindi 
maganda ang pakikitungo 
sa atin.
 Ipinakita ni Jesus na mahal 
niya ang mga kaaway niya 
nang patawarin niya sila. 
(Lucas 23:33, 34) Ang payo 
ni Jesus ay tugma sa sinasa-
bi ng Hebreong Kasulatan, 
na karaniwang tinatawag na 
Lumang Tipan.—Exodo 23:4, 
5; Kawikaan 24:17; 25:21.
 “Patuloy na mahalin ang in-
yong mga kaaway at ipana-
langin ang mga umuusig sa 
inyo.”—Mateo 5:43, 44.

 Bakit natin dapat 
mahalin ang mga 

kaaway natin?
•  Nagpakita ng halim-
bawa ang Diyos. “Mabait 
[ang Diyos] sa mga walang 
utang na loob at masasama.” 
(Lucas 6:35) “Pinasisikat niya 

ang kaniyang araw sa masa-
sama.”—Mateo 5:45.

• Puwedeng baguhin ng 
pag-ibig ang mga kaaway 
natin. Ipinapayo ng Bibli-
ya na dapat tayong mag-
ing mabait sa mga kaaway 
natin. Kapag ginawa natin 
iyon, “makapagtutumpok 
[tayo] ng baga sa ulo niya.” 
(Kaw. 25:22) Nagtutumpok 
ng baga sa mga batong gal-
ing sa minahan para maka-
kuha ng mamahaling metal. 
Sa katulad na paraan, kapag 
mabait tayo sa mga kaaway 
natin, baka matunaw ang 
galit nila at maging mabait 
din sa atin.

 Paano natin 
mamahalin ang 

mga kaaway 
natin?

•  “Gawan ng mabuti ang 
mga napopoot sa inyo.” (Lu-

cas 6:27) Sabi sa Bibliya: “Kung 
nagugutom ang kaaway mo, 
pakainin mo siya; kung nauu-
haw siya, bigyan mo siya ng 
maiinom.” (Roma 12:20) Mai-
papakita rin natin na mahal 
natin ang mga kaaway na-
tin kung susundin natin ang 
Gintong Tuntunin: “Kung ano 
ang gusto ninyong gawin ng 
mga tao sa inyo, iyon din ang 
gawin ninyo sa kanila.”—Lu-
cas 6:31.

•  “Pagpalain ang mga su-
musumpa sa inyo.” (Lucas 
6:28) Masasabing pinagpa-
pala natin ang mga kaaway 
natin kung mabait tayong 
nakikipag-usap sa kanila ka-
hit sinasabihan nila tayo ng 
masama. Sinasabi ng Bibliya: 
“Huwag kayong gumanti . . . 
ng pang-iinsulto sa pang-iin-
sulto. Sa halip, gumanti kayo 
ng pagpapala.” (1 Pedro 3:9) 
Makakatulong ang payong 
ito para hindi na lumala ang 
away.

• “Ipanalangin ang mga 
umiinsulto sa inyo.” (Lucas 

6:28) Kapag ininsulto tayo, 
huwag tayong gumanti ng 
“masama para sa masa-
ma.” (Roma 12:17) Sa halip, 
hilingin natin sa Diyos na 
patawarin niya sila. (Lucas 
23:34; Gawa 7:59, 60) Kaya 
imbes na gumanti, hayaan 
nating ang Diyos ang huma-
tol sa kanila dahil perpekto 
ang katarungan niya.—Levit-
ico 19:18; Roma 12:19.
“Patuloy na mahalin ang in-
yong mga kaaway, gawan ng 
mabuti ang mga napopoot 
sa inyo, pagpalain ang mga 
sumusumpa sa inyo, ipana-
langin ang mga umiinsulto sa 
inyo.”—Lucas 6:27, 28.

• Maging “matiisin at 
mabait.” (1 Corinto 13:4) 
Nang ilarawan ni apostol 
Pablo ang pag-ibig, gina-
mit niya ang salitang Griego 
(a·gape) na makikita rin sa 
Mateo 5:44 at Lucas 6:27, 35. 
Maipapakita natin ang gani-
yang pag-ibig kahit sa mga 
kaaway natin kung matiisin 
tayo, mabait, hindi naiing-
git, hindi nagyayabang, at 
hindi gumagawi nang hindi 
disente..

Puwedeng baguhin ng pag-ibig ang mga kaaway natin. Ipinapayo ng Bibliya na dapat tayong maging mabait sa mga kaaway natin.

jw.org
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Ang pag-ibig ay matiisin 
at mabait. Ang pag-ibig 
ay hindi naiinggit. Hindi ito 
nagyayabang, hindi nag-
mamalaki, hindi gumaga-
wi nang hindi disente, hindi 
inuuna ang sariling kapa-
kanan, at hindi nagagalit. 
Hindi ito nagkikimkim ng 
sama ng loob. Hindi ito na-
tutuwa sa kasamaan kundi 
nagsasaya sa katotohan-
an. Pinagpapasensiyahan 
nito ang lahat ng bagay, 
pinaniniwalaan ang lahat 
ng bagay, inaasahan ang 
lahat ng bagay, at tinitiis 
ang lahat ng bagay. Ang 
pag-ibig ay hindi kailan-
man nabibigo.”—1 Corin-
to 13:4-8.

 Bakit hindi tayo 
dapat makipag-

digma?
 Itinuro ni Jesus sa mga 
alagad niya na hindi sila 
dapat makipag-away. 
Halimbawa, nang baba-
laan niya sila tungkol sa 
mangyayaring pagsal-
akay sa Jerusalem, hindi 
niya sinabi na lumaban 
sila. Ang sabi niya, tu-
makas sila. (Lucas 21:20, 

21) Sinabi rin ni Jesus kay 
apostol Pedro: “Ibalik mo 
ang espada mo sa lalag-
yan nito, dahil ang lahat 
ng gumagamit ng espada 
ay mamamatay sa espa-
da.” (Mateo 26:52) Ipina-
pakita ng Bibliya at ng ka-
saysayan na hindi sumali 
sa digmaan ang mga ta-
gasunod ni Jesus noong 
unang siglo. a—2 Timo-
teo 2:24.

          Mga maling  
akala tungkol sa 
pagmamahal sa 

kaaway
 Maling akala: Iniutos 
ng Diyos sa mga Israeli-
ta na kapootan ang mga 
kaaway nila.
 Ang totoo: Walang gani-
yang utos ang Diyos. Sa 
halip, iniutos niya sa mga 
Israelita na mahalin ang 
kapuwa nila. (Levitico 
19:18) Ang “kapuwa” ay 
tumutukoy sa ibang tao. 
Pero inisip ng ilang mga 
Judio na tumutukoy lang 

ito sa mga kapuwa nila 
Judio, kaya itinuring nila 
na mga kaaway ang mga 
di-Judio. (Mateo 5:43, 
44) Itinama ni Jesus ang 
pananaw nila nang iku-
wento niya ang tungkol 
sa mabuti, o madamay-
ing Samaritano.—Lucas 
10:29-37.
 Maling akala: Kapag 
mahal mo ang kaaway 
mo, kinukunsinti mo ang 
mga pinaggagagawa 
niya.
Ang totoo: Ipinapakita ng 
Bibliya na puwede nating 
mahalin ang isang tao 
nang hindi kinukunsinti 
ang mga mali niyang 
ginagawa. Halimbawa, 
hindi kinunsinti ni Jesus 
ang karahasan pero 
ipinanalangin niya ang 
mga pumatay sa kaniya. 
(Lucas 23:34) Galit siya sa 
kasalanan, pero ibinigay 
niya ang buhay niya para 
sa mga makasalanan.—
Juan 3:16; Roma 6:23.
a Sinabi sa aklat na The 
Rise of Christianity ni E.W. 

Barnes: “Ipinakikita ng 
isang maingat na pag-aaral 
sa lahat ng makukuhang 
impormasyon na 
hanggang noong 
panahon ni Marcus 
Aurelius [emperador ng 
Roma mula 161 hanggang 
180 C.E.], walang 
Kristiyano ang naging 
kawal; at walang kawal 
pagkatapos na maging 
Kristiyano, ang nanatili sa 
paglilingkod militar.”

 Mga teksto sa 
Bibliya tungkol sa 

pagmamahal sa 
kaaway

Exodo 23:5: “Kung 
makita mo ang asno ng 
sinumang may galit sa iyo 
na nadaganan ng mabigat 
na pasan nito, huwag mo 
itong iiwan. Dapat mo 
siyang tulungan na alisin 
ang pasan ng hayop.”
Ibig sabihin: Maipapakita 
nating mahal natin ang 
mga kaaway natin kung 
tutulungan natin sila.
Kawikaan 24:17, 18: 
“Kapag nabuwal ang 

“Ang pag-ibig ay matiisin at mabait. Patuloy na mahalin ang inyong mga kaaway, gawan ng mabuti ang mga napopoot sa inyo, 
pagpalain ang mga sumusumpa sa inyo, ipanalangin ang mga umiinsulto sa inyo.”

jw.org
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kaaway mo, huwag kang 
matuwa, at kapag natisod 
siya, huwag magsaya ang 
puso mo; dahil makikita 
iyon ni Jehova b at hindi 
Siya matutuwa.”
Ibig sabihin: Ayaw ng 
Diyos na matuwa tayo 
kapag may nangyaring 
masama sa kaaway natin.
Lucas 6:28: “Pagpalain 
ang mga sumusumpa sa 
inyo, [at] ipanalangin ang 
mga umiinsulto sa inyo.”
Ibig sabihin: Magsalita 
nang mabait at may 
galang sa mga kaaway 
natin, at hilingin sa Diyos 
na patawarin sila.
1 Pedro 2:23: “Nang 
insultuhin [si Jesus], 
hindi siya gumanti ng 
pang-iinsulto. Nang 
magdusa siya, hindi siya 
nagbanta, kundi patuloy 
niyang ipinagkatiwala 
ang sarili niya sa Diyos 
na humahatol nang 
matuwid.”
Ibig sabihin: Ipinaubaya 
ni Jesus sa Diyos ang mga 
nakitungo sa kaniya nang 
hindi makatarungan.
1 Pedro 3:9: “Huwag 
kayong gumanti ng 
pinsala sa pinsala o ng 
pang-iinsulto sa pang-
iinsulto.”
Ibig sabihin: Sa halip 
na gumanti, sikaping 
makipagpayapaan.
b Jehova ang personal 
na pangalan ng Diyos. 
(Awit 83:18)   jw.org

Pharmacist ay maari na magreseta ng gamot 
na walang bayad sa mga pasyente

CANADA - Mula pa noong 
Enero1 nagagawa na sa 
parmasya sa Ontario ang 
magpasuri at magpare-
seta ng gamot para sa 13 
karaniwang karamdaman 

Layunin sa serbisyong 
ito na gawing mas kom-
portable ang panganga-
laga sa mga tao na hindi 
na kailangan ang bumis-
ita pa ng doktor, ayon sa 
isang pahayag mula sa 
Ontario Ministry of Health. 
At ito ay libre para sa mga 
pasyente na may health 
card, sabi ng ministry.

Ang bigyan ng kapang-
yarihan ang mga phar-
macists para gamitin ang 
kanilang expertise para 
suriin at gamutin ang 
minor na karamdaman 
ay nakakatulong sa mga 

pasyente na makuha 
ang pag-alaga na kailan-
gan nang mas maaga at 
malapit sa bahay, sabi ni 
Justin Bates, CEO ng On-
tario Pharmacists Associ-
ation, sa inilabas na paha-
yag.

Ang hakbang ay ginawa 
habang ang mga ospital 
at klinika sa Ontario ay 
nahirapan nang husto sa 
pagtaas ng mga viral na 
sakit.

Narito ang mga kondi-
syon na maaaring ‘di mo 
na kailangan ang doktor:

•   Allergic rhinitis.
•  Candidal stomati
    tis (oral thrush).
•  Conjunctivitis
   (bacterial, allergic
    and viral).
•  Dermatitis
    (atopic, eczema,
     allergic and con
     tact).
•     Dysmenorrhea.
•    Gastroesopha
      geal reflux dis-
      ease.
•    Hemorrhoids.
•    Herpes labialis 
      (cold sores).

• Impetigo.
• Insect bites and
      urticaria (hives).
•    Tick bites,  
      post-exposure
      prophylaxis to 
     prevent Lyme 
     disease.
•   Musculoskeletal
     sprains & strains.
•   Urinary tract 
     infections.
Sinabi ni Nardine Na-

khla, isang pharmacist sa 
Toronto,  na ang pondo 
para sa serbisyo mula sa 
gobyerno ng probinsya 
ay isang magandang bali-
ta dahil wala sa set up ang 
two-tiered system.

Malaking bagay ang 
public funding at maka-
katulong na matiyak na 
ang mga indibidwal na 
kinailangan ang access 
ay makukuha ito, sinabi ni 
Nakhla sa CBC News.

Ayon kay Nakhla, ang 
lahat ng 10 probinsya ay 
maaaring gawin ang ser-
bisyong ito sa 2023.

Ang Ontario ay pinahintu-
lutan ang mga pharmacists 
para magreseta ng gamot 
noon pang 2007. RCI
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Several years ago I was out 
of a job. I applied for a sales 
position with a beer distributor. 
I was reluctant to do this due 
to religious convictions against 
drinking. My father said, “If you 
are drowning and somebody 
is wanting to throw you a life 
preserver you don’t first ask the 
person if they are a Christian?”

Blonde: "Mom, mom! I'm a genius!"
Mother: "Really dear? How's that 
possible?"
Blonde: "I finished a puzzle that 
I've been working on for 1 year and 
on the box, it said 'for 2-5 yrs'."

( It’s just a joke… Also, from my experience 
all the blondes I know in real life are incred-
ibly intelligent)

JOKES OnLEE

I said it myself, and it surprises 
me to this day. At one of my first 
jobs I worked with a man much 
older, much wiser, who taught 
me a lot. He had a drinking prob-
lem, but it was never a problem 
at work. We had a ‘secret Santa’ 
program for Christmas and he 
received a nice gift box of sever-
al kinds of cheese. He said ‘Yeah, 
everyone gives me cheeses.’

I said “Well, there would be 
no Christmas if it wasn’t for 
cheeses!”

A couple of first-time parents 
took their baby to a Catholic 
Church to be baptized. Accord-
ing to custom, the priest said to 
them, "You are accepting the re-
sponsibility of raising this child. 
Do you clearly understand what 
you are undertaking?"

The parents said, "We do."

The priest, who was celibate, 
said, "Good!" and baptized the 
baby.

A short while later, another 

pair of first-time parents brought 
their baby into the same Catholic 
church and went to the deacon 
to have the baby baptized.

The deacon, who was married 
with children, said to the couple, 
"You are accepting the respon-
sibility of raising this child. Do 
you clearly understand what 
you are undertaking?"

The parents said, "We do."

The deacon burst out laugh-
ing.

"Sorry," said the deacon. 
"That's a question they make 
me ask. And all the first-time 
parents think they know what 
they're getting into! I still think 
that's funny."

A prison guard went 
into work one day, and 
he was surprised to see 
one of his friends locked 
in a cell. He asked his 
friend what he was doing 
behind bars.

“Well, I was out doing 
my Christmas shopping 
one morning," his friend 
explained, "and then the 
police handcuffed me 
and brought me here 
because they said I was 
getting it done too early.”

“Well, that doesn't 
sound so bad," said the 
guard. "I get my Christ-
mas shopping done by 
the middle of November. 
How early did you do 
yours?”

His friend replied, 
“About three hours be-
fore the store opened."
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arborfilipino.ca

Your loved ones are always in your hearts. 
That’s why when they pass away, you want 
to ensure that they feel your love and are 
well taken care of until the very end. 

With Pre-planning, you can prepare for this 
eventuality. With a�ordable pricing, take the 
opportunity today to make decisions on your 
own behalf, saving undue hardship for loved 
ones tomorrow.

Call us for a FREE Pre-Planning Kit.

Hindi kita malilimutan

Pine Ridge Memorial 
Gardens
541 Taunton Rd. W., Ajax, ON
Jacqueline Tayag
 647-559-2519

Highland Funeral Home- 
Scarborough Chapel
3280 Sheppard Ave. E.
Scarborough, ON 
647-362-1670

Highland Funeral Home- 
Markham Chapel
10 Cachet Woods Court 
Markham, ON 
647-955-4825

Glenview Memorial 
Gardens
7541 Hwy #50
Woodbridge, ON  
647-362-1068

Highland Memory 
Gardens
33 Memory Gardens Lane
Willowdale, ON 
647-362-1824

Highland Hills Funeral 
Home & Cemetery
12492 Woodbine Ave.
Gormley, ON
647-362-1165 

Resthaven Memorial Gardens
2700 Kingston Rd., Scarborough, ON
Maria Lilian Arenas 
647-955-4809

Brampton Funeral 
Home & Cemetery
10061 Chinguacousy Rd.
Brampton, ON
365-544-2696

Burlington Memorial Gardens
3353 Guelph Line
Burlington, ON
Tara Mae Rusin
647-955-9265

Glen Oaks Funeral Home 
& Cemetery
3164 Ninth Line, Oakville, ON
Eloisa Ramos
647-362-0958
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