Pag-ampo alang
sa Alagad sa Dios
DARWIN RAMOS

O DIOS sa Kalipay, Amahan, Anak ug Espiritu Santo,
wala mo gayud biyai kadtong mga nahiagom sa pagsulay.

DARWIN RAMOS
1994 - 2012

Si Darwin Ramos natawo sa usa ka kabus nga
pamilya sa Manila, niadtong ika-17 sa Disyembre
1994. Bisan pa man sa sakit sa balatian hilabi na
sa iyang kaunoran nga iyang giantos nga nagdala
kini kaniya og kalisod sa pagbarug, napugos siya
sa pagpakilimos sa kadalanan aron sa pagtabang
sa iyang pamilya.
Sa 2006, gidawat siya sa Tulay ng Kabataan Foundation, nga nag-atiman sa mga batang libudsuroy. Gibunyagan siya niadtong Disyembre 23,
dayon nidawat sa iyang Unang Komunyon ug
Nakumpirmahan human ang usa ka tuig. Ang
iyang pagtuo yano apan lawom ug tiunay sanglit
pinasikad kini sa pag-ampo ug pagpasalamat.
Sa iyang pag-antos sa sakit sa iyang balatian,
halawom siyang nakighiusa kang Cristo díha sa
Krus ug puno sa paglaum. Nagmadan-agon ang
iyang kalipay nga nakatabang usab sa paghupay
sa ubang kabataan sulod sa Foundation.
Niadtong ika-16 sa Septiyembre 2012, nigrabi
ang iyang sakit sa balatian. Ug unya daw nasinati
niya ang usa ka tinud-anayng Semana Santa: Atol
sa Huwebes Santo adunay daw kalisod ug pakigbisog sulod sa iyang kaugalingon ug sa Biyernes
Santo, nakapamalandong ug nakahimo siya sa
pagsulat ubos sa landong sa kalinaw: “Daghan
kaayong salamat. Malipayon kaayo ako.” Human
milabay ang mamingawong Sabado Santo,
mitaliwan siya niadtong Dominggo, Ika-23 sa
Septembre 2012.

www.darwin-ramos.org

Nagapasalamat kami kanimo sa paghatag
mo kanamo diha kang Darwin Ramos,
usa ka bata nga libud-suroy,
apan madan-agong panig-ingnan
sa Kristohanong kinabuhi.
Diha sa iyang hamubong kinabuhi,
gihatagan mo siya sa grasya
sa yano apan walay paglubad nga pagtuo,
sa malipayong paglaum taliwala sa sakit sa balatian,
sa walay kataposang gugma ug pagpakabana
sa iyang isigkaingon.
Nangamuyo kami nga itugot mo
sa imong alagad nga si Darwin,
ang kahimayaan sa yuta aron
ang mga kabatan-on ug ang mga masakiton
makakaplag diha kaniya og usa ka magtutudlo
sa matuod nga Kalipay.
Pinaagi sa iyang pangaliya,
dungga ang among pag-ampo
(ipadayag nganhi).
Kini among gipangayo pinaagi ni Jesu-Cristo,
among Ginoo. Amen.
Amahan Namo/Maghimaya ka Maria/Himaya sa Amahan.
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