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SAMAHAN NG MGA TUMUTULONG AT MGA NAGLILINGKOD KAY
STA. FILOMENA PARA SA MGA NAGDURUSA AT MGA MAHIHIRAP
Kami ay isang grupo ng mga lalaki’t babae, mga miyembro ng klero, mga
relihiyoso at mga karaniwang taong pinuspos ng Espiritu ni Sta. Filomena; ito’y
isang nakagagalák na espiritu ng pagmamahal, katapatan at pagsunod sa plano ng
Diyos para sa atin at sa buong mundo. Ang espiritung ito ay itinatag sa Magandang
Balita ni Hesukristo, at lalo na sa Kanyang Sermon sa Bundok. Ito ay binuo bilang
isang pribadong samahan ng mga matapat na Katoliko na itinatag noong 1996, na
binigyan ng pagpapatibay ng simbahan mula sa Arsobispado ng Newark, New
Jersey, USA, noong 1998.
Ang aming layunin ay ang palaganapin ang debosyón kay
Sta. Filomena.
Ang aming mga pangunahing intensyón sa pananalangin ay ang:
• Pagbabagong-loob ng lahat ng mga makasalanan.
• Lahat ng mga Banal na Kaluluwa sa Purgatoryo
• Mga biktima ng aborsyon at ang pag-alis ng
pagpápalaglág
• Mga Pari at mga Relihiyoso at ang pagdami sa mga
Bokasyón.
Sta. Filomena – Birhen at Martir
Si Sta. Filomena ay ipinanganak mula sa mga maharlikang Griyego. Noong c. 302
AD, nang siya’y mga labintatlong gulang, namatay siya sa Roma dahil sa kanyang
pananampalataya. Ang kanyang libingan ay nadiskubre noong 1802. Ang kanyang
bangkay ay pinagpitaganan.
Maraming mga milagro at mga pabór ang nangyari at patuloy na nangyayari sa
kanyang pamamagitan. Siya ay ginawang santo ni Papa Gregoryo XVI noong 1837.

ANG NOBENA KAY STA. FILOMENA
Mahal na sumásampalatayang Birhen at maluwalhating martir, Sta. Filomena, na
gumagawa ng napakaraming mga milagro sa ngalan ng mga mahihirap at mga
nagdurusa, maawa kayo sa akin. Alam ninyo ang karamihan at kaibahan ng aking
mga pangangailangan. Masdan ninyo ako sa inyong mga paa, puspos ng karalitaán,
subalit puspos ng pag-asa. Ako’y dumadalangin sa inyong kagandahang-loob,
Mahal na Dakilang Santa! Magiliw ninyong pakinggan ako at tamuhin mula sa
Diyos ang isang mabuting tugón sa kahilingan, na ngayon ay aking
mapagkumbabang ihinaharap sa inyo… (dito banggitin ang inyong petisyón).
Ako’y talagang naniniwala na sa pamamagitan ng inyong mga biyaya, sa
pamamagitan ng labis na suklám, mga pagdurusa at kamatayan na tiniis ninyo, na
nagkakaisá sa mga biyaya ng Pasyón at kamatayan ni Hesus, ang inyong Asawa,
matatamó ko ang aking hinihiling mula sa inyo, at sa kagalakán ng aking puso’y
pagpapalain ko ang Diyos, na Siyáng kapuri-puri sa Kanyang mga Santo. Amen.
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