
RURAL MISSIONARIES OF THE PHILIPPINES 

      A Mission Partner of the Association of Major Religious Superiors in the Philippines 
B 6 L 24 Legislative Road Violago Homes  Brgy. Bagong Silangan , Quezon City 

Tel. # 961-  5094 E-mail: ab.ruralmissions2010@gmail.com 

 
 

                                

                                             

NATIONAL BOARD 
 

Sr.M. Francis Añover,RSM 
Chairperson 

National Coordinator 

 
Sr. Elenita Belardo,RGS 

Treasurer/Bicol Coordinator 

 
Sr. Claudia Sampal,OSB  

Secretary 
Eastern Visayas  Coordinator 

 

Regional Coordinators 
 

Sr. Minela Alvarez, RGS 
Northern Luzon  

 
         Fr. Marcelito  Paez 
           Central Luzon  
 

Fr. Irvin  
Mangmang,O’Carm 

Central Visayas 

 
Bro. Andres Serafin,OMF 

Western Visayas 

 
Evelyn   Urbiztondo 

Caraga Mindanao 

 
Sr. Famita Somogod,MSM 

Northern Mindanao 

 
Amelita Pond 

Southern Mindanao 

 

Maricel Salem 
Socksargen Mindanao 

 

Sr. Merlita Rodulfo,MSM 
Western Mindanao 

 

AMRSP Board  Liaison 
 

Sr. Adele Ygrubay,OSB 
Prioress  OSB 

Fr. Leo Dalmao, CMF 
Provincial  CMF  

Pagpupugay sa Ikatlong Kongreso ng  
Unyon ng Manggagawa sa Agrikultura (UMA) 

Pebrero 20-21, 2016 
Malaybalay, Bukidnon 

 
Ipinapaabot ng Rural Missionaries of the Philippines (RMP) ang magiting na 
pagpupugay sa Unyon ng mga Manggagawa sa Agrikultura (UMA) sa kanilang 
Ikatlong Pambansang Kongreso ngayong Pebrero 20-21, 2016.  Ito ay patunay 
sa mabunga at makasaysayang ambag ng UMA sa pakikibaka ng mga 
mangagagawang bukid sa ating bansa. Mula sa mga madre, pari at layko na mga 
miyembro ng RMP sa buong bansa, kami ay nakikiisa sa araw na ito sa 
pakikibaka para sa Tunay na Reporma sa Lupa at Pambansang Kalayaan at 
Demokrasya!  
 
Bilang mga misyonaryo at misyonarya sa kanayunan, naniniwala kaming lumala 
pa ang kalagayan ng mga maralitang sektor sa kanayunan sa ilalim ng 
“DaangMatuwid” ng rehimeng Aquino.  Mula Luzon, Visayas at Mindanao, ang 
mga manggagawang bukid ay humaharap pa rin sa monopolyong kontrol ng 
mga haciendero at malalaking dayuhang negosyo sa malalawak na lupa na 
dapat ay pinapakinabangan ng maralita sa kanayunan. 
 
Sa okasyong ito, nais naming banggitin ang mga pahayag ni Pope Francis sa 
kanyang Apostolic Exhortation na Evangelii Gaudium, na pagtutol niya sa 
“economy of exclusion” o ekonomiyang para lamang sa pakinabang ng iilan, sa 
“inequality” o di pagkakapanta-pantay at sa “financial system which rules 
rather than serves” o sistemang pampinansya na naghahari sa halip na 
maglingkod. 
 
Ipinapangaral din sa bibliya, na ang lupa ay hindi maaaring ibenta o pribadong 
ariin dahil ito ay sa Diyos, at ang tao ay pansamantalang naninirahan lamang 
dito.  Gayundin, na walang sinuman ang dapat mang-api o magsamantala sa 
kanyang kapwa. 
 
Naniniwala kami na sa sama-samang pagkilos ng mga manggagawang bukid, sa 
pangunguna ng UMA, kung saan nakikiisa at sumasama ang RMP, nabibigyang 
gabay ang masa sa kanilang mithiin para sa tunay na reporma sa Lupa, 
Karapatan at Hustisya! 
 
Kasama ang RMP sa patuloy na pagtupad ng hamon at patuloy na maging isa sa 
mga katuwang ng UMA  sa pakikibaka para sa lupa at hustisya.  
 
Pagpupugay sa UMA! 
 
Mabuhay ang nakikibakang mga manggagawang bukid! 
 
Para sa Tunay na Reporma sa Lupa at Hustisyang Panlipunan! 
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