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      Mahal kong mga kapatid kay Cristo,

1. May mga pagkakataon sa ating buhay na tayo ay nahihintakutan 
dahil nahaharap tayo sa mga kapangyarihang higit kaysa sa atin. 
Naalala ko ang isang pangyayari maraming taon na ang nakaraan. 
Kasama ang aking kaibigan na isa ring Capuchino, ay binalak 
naming akyatin ang isang bundok sa loob ng anim na araw. Isang 
gabi, habang kami ay nasa isang lantad na lugar, biglang umulan 
nang malakas na may kasamang kidlat. Ang nakatatakot na kidlat 
ay tumatama sa lugar na malapit sa amin. Sa kabutihang palad, 
walang masamang nangyari sa amin. Sa karanasang ito ay naala-
ala ko ang damdamin ng mga Israelita doon sa bundok ng Sinai: 
“Kinaumagahan ng ikatlong araw, nagkukulog at sala-salabat ang 
kidlat. Ang bundok ay nabalot ng makapal na ulap, at narinig ang 
isang malakas ng tunog ng tambuli. Lahat ng tao sa kampamento 
ay nanginig sa takot” (Exodo 19:16).

“Tayong lahat ay nakararanas ng mga sandali ng 
pagkatakot, at matinding pagkabalisa.”

PAGDAAN SA MGA SANDALI NG KRISIS 

2. Tayong lahat ay nakararanas ng mga sandali ng pagkatakot, at 
matinding pagkabalisa. Iba’t-iba ang maaring maging dahilan: 
matuklasan ang mga unang sintomas ng malubhang sakìt; 
kabiguan sa buhay-propesyonal; mawalan ng trabaho; biglang 
kamatayan ng isang miyembro ng pamilya o ng kaibigan. Maaring 
maging dahilan ng ating pagkatakot ay ang gulo sa mundo dahil 
sa pulitika, lalo na sa Gitnang Silangan, na kung saan sa anumang 
sandali ay maaring sumiklab ang isang gulo na makakasamâ 
sa ating lahat. Marami ang takót mawalan ng bahay o residence 
permits at tuluyang mawalan ng matitirhan.  



3. Karamihan sa mga mananampalatayang katoliko ay nababahala 
din na ang Simbahan ay hindi na katulad ng dati. Marami ang 
nababahalâ kapag may nakikita o naririnig sila tungkol sa 
masamang pag-uugali at kasalanan ng ilang may mataas na 
katungkulan sa Simbahan na hindi nila inaasahang gagawa 
nito. Lahat ng ito at marami pang iba ay lumalason sa ating 
sambayanan at kung minsan tayo ay nahaharap sa kapangyarihan 
ng kasamaan. Ang kawalan ng tiwala at alinlangan ay maaring 
magbunga ng panlalamig ng ating pananampalataya, pag-asa at 
pag-ibig. At kung magka-minsan ay para tayong isang daga sa 
harap ng mabangis na pusa, na hindi makakilos at naghihintay na 
lamang ng di-maiiwasang kamatayan.

ANG KAPANGYARIHAN NG DIYOS SA ATING MGA PAGSUBOK

4. Subali’t hindi lamang ang kapangyarihan ng kasamaan ang 
nagdudulot ng balisa sa atin.  Maari din nating maranasan ang 
kadakilaan ng Diyos sa gitna ng ating kahinaan at kawalan. Ito 
ang naranasan ng mga patriarka at mga propeta sa Lumang 
Tipan. Sila ay namangha at nasindak sa presensiya ng Diyos 
na tumawag sa kanila. Sa Bagong Tipan, naranasan ito ng mga 
alagad sa bundok na kung saan si Jesus ay nagbagong-anyo. Si 
Saul, na kinalaunan ay tinawag na Pablo, ay nakaranas din ng 
nakasisindak na kapangyarihan ng Diyos noong patungo siya sa 
Damasco. Tayo rin ay maaring dumanas ng mga unos sa ating 
buhay na magdudulot ng takot at panganib sa ating buhay.

“Maari din nating maranasan ang kadakilaan ng 
Diyos sa gitna ng ating kahinaan at kawalan.”

5. Sa aking mga pagbisita sa mga parokya ng ating Bikaryato at 
sa iba pang mga okasyon, ay  nakakasalumuha ko ang mga 
taong hayagang nagsasabi ng kanilang pangamba tungkol sa 



sariling kalagayan at ng kanilang pamilya; tungkol sa nangyayari 
sa kanilang mga parokya at sa Simbahan sa buong daigdig 
at tungkol din sa mga pangyayari sa kanilang paligid na may 
kinalaman sa lipunan at pulitika. Marami ang namumulat sa 
katotohanan na ang mga nakagisnan nilang kabutihang-asal ay 
parang hindi na angkop sa kasalukuyan at tuloy nagbubunga ng 
pagkawala ng mga prinsipyong kanilang nakagisnan. Ang mga 
magulang ay nahihirapan kung paano palalakihin ang kanilang 
mga anak. Ang kabataan ay nahaharap sa isang mundo na kung 
saan ang prinsipyo na “everything goes” ang sumisira sa mga aral 
ng moralidad at ng Simbahan mula sa kanilang pagkabata. 

6. Sa harap ng mga hamon at pagsubok, naala-ala ko ang salaysay ng 
isang unos sa Ebanghelyo ni San Marcos: “Dumating ang malakas 
na unos. Hinampas ng malalaking alon ang bangka, anupa’t halos 
mapuno ito ng tubig.” (Mc. 4:35-41). Ito ay isang nakatatakot na 
kalagayan sa buhay na maari nating maranasan. Dahil sa takot, 
ginising ng mga disipulo si Jesus na mahimbing na natutulog sa 
hulihan ng bangka: “Guro, di ba ninyo alintana? Lulubog na tayo!” 
Hindi ba’t ito rin ang sigaw natin kung tayo ay nakararanas ng 
malakas na unos at panganib sa ating buhay? Paano nagawâ ni 
Jesus na matulog sa bangka na nanganganib na lumubog? Paano 
niya nagagawang matulog habang tayo ay nakikibaka sa malalakas 
na unos sa ating buhay? Bakit hinihintay niya ang huling sandali 
upang payapáin ang dagat? Hindi pa ba sapat ang pangamba ng 
kanyang mga disipulo at ang ating sariling takot? Subalit, batid 
natin na “noong humupa na ang hangin, at naghari ang malaking 
katahimikan” tinanong ni Jesus ang mga disipulo (ikaw at ako ay 
tinatanong din niya): “Bakit kayo natatakot? Wala pa ba kayong 
pananampalataya?”

HUMUGOT NG TAPANG SA PANGINOON

7. Malapît si Jesus sa kanyang Ama sa langit anupa’t panatag ang 



kanyang loob kahit ano pang samâ ng mga sitwasyon. Lubos 
ang tiwala niya sa kanyang Ama noong siya ay nasa bangka na 
hinampas ng malalakas ng alon; noong taimtim niyang pinag-
isipan ang kalooban ng kanyang Ama doon sa Getsemane 
at noong isinuko niya ang sarili habang nakabayubay sa krus 
na ang wika, “Ama, sa iyong mga kamay inihahabilin ko ang 
aking espiritu” (Lc. 23:46). Ang kanyang lubos na tiwala sa Ama 
ang dahilan kaya’t naharap niya nang buong tapang ang mga 
pagsubok sa kanyang misyon at hindi siya nabigo. Sapagka’t 
si Jesus ay malapît sa kanyang Ama, kaya nagawa niyang 
anyayahan ang mga nananalig sa kanya na siya’y tularan. “Bakit 
kayo natatakot? Wala pa ba kayong pananalig?” Ito rin ang 
tanong niya sa atin na ang tingin natin sa sarili ay kristiyano tayo. 
Ang manalig ay pagharap na walang takot sa mga pagsubok.

“Ang kanyang walang pasubaling tiwala sa Ama 
ang dahilan kaya’t naharap niya ng buong tapang 
ang mga pagsubok ng kanyang misyon at hindi 
siya nabigo.”

8. Muli at muling ipina-alala ni Papa Francisco na tayong mga 
kristiyano ay hindi dapat matakot at sumuko. Binasa ko ang 
sulat ng Papa sa mga kabataan pagkatapos ng Sinodo ng mga 
Obispo tungkol sa Kabataan, Pananampalataya at Vocational 
Discernment na idinaos noong 2018. Ang dokumento ay may 
pamagat na “Christus Vivit” o “Buhay si Kristo”. Ang sulat na ito 
ay hindi lamang para sa mga kabataan, kundi para sa lahat ng 
kristiyano. Upang palakasin ang ating loob, ipina-alala sa atin 
ni Papa Francisco ang karanasan ni propeta Jeremias, noong 
siya ay tawagin ng Diyos: “Panginoon kong Diyos, hindi po ako 
marunong magsalita, bata pa po ako” (Jer. 1:6). Subali’t sinabi ng 
Panginoon na huwag siyang magsalita ng ganoon (cf. Jer. 1:7) 
at idinagdag pa: “Huwag mo silang katakutan sapagkat ako’y 



sasaiyo at iingatan kita” (Jer. 1:8). Ang sigasig ni propeta Jeremias 
sa kanyang misyon ay nagpapakita kung ano ang maaring 
mangyari kapag ang kapusukan ng kabataan ay sinamahan ng 
kapangyarihan ng Diyos.” (Christus Vivit, 10). Hindi sinabi ng 
Panginoon “Huwag kang mabahala, hindi ka magkaka-problema”, 
sapagka’t totoong may mga problema. 

“Ilang beses na pinili nating takasan at 
magtago tulad ni Jonas o sabihin sa Panginoon, 
“Ipagpaumanhin po ninyo, hindi ako ang 
karapatdapat para sa misyong ipinagagawa 
ninyo”. Gayunpaman, huwag nating takasan at 
palampasin ang pagkakataon na mabuhay at 
tupdin ang kalooban ng Diyos para sa atin.”

Si Moises ay utal at dahil dito si Aaron ang naging tagapagsalita. 
Iniisip ni Jeremias na napakabata pa niya upang harapin ang 
kanyang mga kaaway. Sinikap ni Jonas na takasan ang hindi 
kanais-nais na misyon na mangaral sa Nineve. Tayo man ay 
maaring mahintakutan kapag nahaharap tayo sa mga pagsubok 
sa ating pananampalatayang katoliko at sa ating tungkuling 
maging saksi sa pananampalataya. Ilang beses na pinili nating 
tumakas at magtago tulad ni Jonas o sabihin sa Panginoon, 
“Ipagpaumanhin po ninyo, hindi ako karapatdapat para sa 
misyong ipinagagawa ninyo”. Gayunpaman, huwag nating takasan 
at palampasin ang pagkakataon na mabuhay at tuparin ang 
kalooban ng Diyos para sa atin.

ANG PAGKATAKOT SA DIYOS AY NAGDUDULOT NG TAPANG AT 
LAKAS

9. Ang lahat ng mga dakilang mananampalataya sa nakaraang 
panahon ay natakot din. Subali’t, itinuturo sa atin ng Kawikaan 
9:10: “Simula ng karunungan ang pagkatakot sa Panginoon, 



kilalanin ang Kabanal-banalan ay kaunawaàn.” Ang pagkatakot sa 
Panginoon ay ang ikapitong biyaya ng Espiritu Santo, na malimit 
ay hindi nauunawaan. Ito ang tinalakay ni Papa Francisco sa 
isa sa kanyang mga General Audiences nang kanyang sabihin 
na ang pagkatakot sa Panginoon “ay hindi nangangahulugan 
na mahintakutan sa Diyos: sapagka’t alam natin na ang Diyos 
ay Amang mapagmahal at hangad niya ang ating kaligtasan, 
at handa siyang nagpapatawad. Kung kaya’t walang dahilan 
upang siya ay katakutan. Ang Diyos ay hindi nakakatakot. 
Ang pagkatakot sa Panginoon ay biyaya ng Espiritu Santo na 
nagpapa-alaala na tayo ay hamak sa harap ng Diyos; na ang 
ating ikabubuti ay nasa mapagpakumbaba, magalang at buong 
tiwalang paglalagay ng ating sarili sa kanyang mga kamay. 
Ang pagkatakot sa Panginoon ay ito: ilagay ang ating sarili sa 
kabutihang-loob ng Ama na lubos na nagmamahal sa atin.” 
(General Audience, 11 Junio 2014).

10. At idinugtong pa ng Papa: “Kapag tayo ay may pagkatakot 
sa Panginoon, tayo ay napapahinuhod na sumunod sa Kanya 
taglay ang kapakumbabaan at pagtalima. Subalit’ hindi ito 
nangangahulugan ng pagsuko, o panghihinayang, kundi 
pagkamangha, pagpipitagan at ligaya ng isang anak na 
nakababatid na siya ay inaalagaan at minamahal ng Ama. Ang 
pagkatakot sa Panginoon, samakatuwid, ay hindi nagbubunga 
ng mahiyain at kiming kristiyano, bagkus nagbibigay ito ng 
katapangan at lakas ng loob. Dahil sa biyayang ito, tayong mga 
kristiyano ay nagiging kumbinsido, masigasig, at masunurin 
sa Panginoon hindi dahil sa takot, kundi dahil sa pagmamahal 
ng Diyos na gumagalaw at kumukupkop sa atin. Maganda ang 
magpasakop sa pag-ibig ng Diyos! Pasakop tayo sa pag-ibig ng 
isang ama na nagmamahal sa atin nang buong puso.”

11. Ang pagkatakot sa Panginoon ay hindi nangangahulugan 



na mabuhay na parang may laging naka-abang na hatol ng 
kamatayang walang hanggan. Sa halip, tayo ay dapat mabuhay 
sa katiyakan na may Diyos na mapagmahal; na Siya ay higit 
na dakila kaysa sa atin, “na ang hangad ay ang kaligtasan ng 
lahat ng tao at makaalam ng katotohanan.” (1 Tim. 2:4). Marami 
sa ating mga mananámpalatayà ay walang tunay na tiwala sa 
pag-ibig ng Diyos na nahayag kay Jesucristo. Sa kaibuturan 
ng ating mga puso, tayo ay nag-aalinlangan na ang Diyos ay 
mabuti at mahabagin. Ito ang isang uri ng kapalaluan na dapat 
nating mapagtagumpayan sa pamamagitan ng pagbibigay 
ng puwang sa kapakumbabaan at pananampalataya. Kapag 
tayo ay nangumpisal at ating natanggap ang sakramento ng 
pakikipagkasundo, ang ating mga kasalanan ay pinatatawad na 
tunay. Hindi na kailangang magpabalik-balik at muling ikumpisal 
ang mga kasalanang naikumpisal at napatawad na.  Huwag 
nating pagdudahan ang kapatawarang iginawad na ng Diyos. 
Nais ng Diyos na harapin natin ang kinabukasan na may tiwala 
tulad ng ipinahayag ni San Pablo sa kanyang sulat sa mga taga-
Filipos: “Hindi sa nakamtan ko na ang mga bagay na ito. Hindi 
rin sa ako’y ganap na, ngunit sinisikap kong maisakatuparan ang 
layunin ni Cristo Jesus nang tawagin niya ako.” (Filipos 3:12-14) 
Ang tunay na pagkatakot sa Diyos ay ang lubos na pagsuko ng 
sarili sa Diyos at paglimot sa nakalipas tulad ng itinuturo ni San 
Pablo.

“Marami sa mga mananampalataya ay walang 
tunay na tiwala sa pag-ibig ng Diyos na nahayag 
kay Jesucristo. Sa kaibuturan ng ating mga puso, 
tayo ay nag-aalinlangan na ang Diyos ay mabuti at 
mahabagin.”

12. “Huwag kayong matakot”: ito ang malimit ipa-alala ng Diyos sa 
mga tao sa Luma at Bagong Tipan. Ang mga salitang ito ay laging 



sinasabi sa mga taong balisá at lubos na nahihintakutan. Kapag 
sinabi ng Diyos o ng kanyang sugo: “Huwag kayong matakot”, 
hindi ibig sabihin ay wala ng problema. Hindi ipinangako ng Diyos 
na wala ng digmaan, wala ng sakìt, wala ng hidwaan, na hindi tayo 
mawawalan ng trabaho, at iba pa. Sinasabi lamang Niya, “Huwag 
kayong matakot”. Sa pamamagitan ng mga anghel ibinibigay ng 
Diyos ang mensaheng ito sa mga “nahintakutang” pastol doon sa 
parang ng Belen (Lc. 2:9-10) at sa mga kababaihang patungo sa 
libingan ni Jesus (Mt. 28:5). Ang pagkatakot sa Diyos at tiwala sa 
Panginoon ay laging magkasama. Ito ay ating malalaman mula 
kay Jesus. Itinuturo niya sa salita at halimbawa na anuman ang 
mangyari, tayo ay nasa kamay ng Diyos, kung paanong si Jesus 
rin ay nasa kamay ng kanyang Ama: “Ama, sa iyong mga kamay 
inihahabilin ko ang aking espiritu” (Lc. 23:46). Si Jesus, na Anak 
ng Diyos ay kinailangang maghirap at mamatay subali’t hindi 
ito ang katapusan sapagkat naranasan niya ang kapangyarihan 
ng kanyang Amang nasa langit. Nais niyang ibahagi sa atin ang 
kanyang pananalig at tiwala sa Ama.

“Ang pagkatakot sa Diyos at tiwala sa Panginoon 
ay laging magkasama.”

MAGING MATAPANG NA SAKSI NG MABUTING BALITA

13. Sa huling kabanata ng ebanghelyo ni San Mateo ang Panginoong 
muling nabuhay ay nagpakita sa mga kababaihan at sinabi sa 
kanila: “Huwag kayong matakot; humayo kayo at sabihin sa mga 
kapatid ko na pumunta sila sa Galilea; at makikita nila ako roon” 
(Mt. 28:10). Ang mga salitang “Humayo kayo at sabihin sa mga 
kapatid ko” ay para sa mga disipulo, upang ihanda sila sa isang 
dakilang misyon: “Ibinigay na sa akin ang lahat ng kapangyarihan 
sa langit at sa lupa. Kaya, humayo kayo at gawin ninyong alagad 



ko ang lahat ng bansa. Binyagan ninyo sila sa ngalan ng Ama 
at ng Anak at ng Espiritu Santo at turuang sumunod sa lahat ng 
ipinag-utos ko sa inyo. Tandaan ninyo na ako’y laging kasama 
ninyo hanggang sa katapusan ng sanlibutan” (Mt. 28:18-20).

14. Habang ang mga alagad ay isinugo upang maging mga saksi, 
sumasa-kanila ang Panginoong muling nabuhay bagama’t 
hindi nila nakikita. Ipinahayag ni Papa Francisco ang buwan ng 
Oktubre 2019 bilang isang natatanging buwan upang alalahanin 
at parangalan ang Misyon ng Simbahan sa napakahalagang 
dokumento ni Papa Benedicto XV tungkol sa misyon na nalimbag 
noong 1919. Isinulat ni Papa Francisco: “Nabanggit ni Papa 
Benedicto XV sa kanyang Sulat Apostoliko - Maximum Illud - na 
ang pangkalahatang misyon ng Simbahan ay dapat isantabi ang 
pagpapahalaga sa sariling bayan lamang at lahi. Ang pagtanggap 
ng kultura at sambayanan sa kaligtasang dala ni Jesucristo ay 
nangangahulugan ng pagtalikod sa bawat uri ng pagkamasarili 
sa lahi man o sa simbahan. Sa ngayon, kailangan ng Simbahan 
ang mga kalalakihan at kababaihan, na dahil sa kanilang binyag, 
ay handang lisanin ang tahanan, pamilya, bayan, wika at lokal 
na Simbahan. At handa ring isugo sa mga bansa, at sa isang 
mundong hindi pa nababago ng mga sakramento ni Jesuscristo at 
ng kanyang Simbahan. Sa pagpapahayag ng salita ng Diyos, sa 
pagsaksi sa Ebanghelyo at sa pagdiriwang ng buhay ng Espiritu, 
tinatawag nila ang mga tao na magbalik-loob; isinusugo sila na 
magbinyag at mag-alay ng kaligtasan bilang kristiyano na may 
paggalang sa kalayaan ng bawa’t tao at pakikipag-ugnayan 
sa mga taong may ibang kultura at relihiyon.” (Papa Francisco, 
Message for World Mission Day 2019)

“Sa ngayon, kailangan ng Simbahan ang mga 
kalalakihan at kababaihan, na dahil sa kanilang 
binyag, ay handang lisanin ang tahanan, pamilya, 



bayan, wika at lokal na Simbahan. At handa ring 
isugo sa mga bansa, sa isang mundong hindi pa 
nababago ng mga sakramento ni Jesuscristo at ng 
kanyang Simbahan.”

15. Kakaiba ang kalagayan sa bahaging ito ng mundo na ating 
ginagalawan. Gayunpaman, ang mga pagbabawal sa atin ng mga 
bansang Muslim ay hindi nangangahulugang hindi na tayo kikilos. 
Laging may paraan upang tayo ay maging masigasig na saksi 
ng Mabuting Balita. Sa kanyang sulat sa kabataan, nabanggit ni 
Papa Francisco ang isang bagay na mahalaga para sa ating lahat: 
“Saan tayo isinusugo ni Jesus? Isinusugo niya tayo sa lahat ng 
dako. Walang hangganan, at walang limitasyon. Ang Ebanghelyo 
ay para sa lahat at hindi para sa iilan lamang. Ito ay hindi lamang 
para sa mga malapìt sa atin, at tumatanggap sa atin. Ito ay para 
sa bawa’t isa, para sa lahat. Huwag kayong matakot na magsihayo 
at dalhin si Cristo sa bawa’t bahagi ng buhay, sa mga laylayan 
ng lipunan, maging sa mga napakalayo at walang pakialam. 
Ang lahat ay hinahanap ng Panginoon; nais niyang madama ng 
lahat ang init ng kanyang pag-ibig at habag”. Inaanyayahan niya 
tayo na maging masigasig na misyonero saan man tayo naroon 
at sino man ang ating makasalamuha: sa ating kapaligiran, 
sa paaralan o paligsahan; sa buhay-panlipunan, sa ating mga 
trabaho o kung saan man tayo tumutulong. Saan man tayo 
naroroon, may pagkakataon tayong lagi na ibahagi ang ligaya ng 
Ebanghelyo. Ganito ang pakikisalamuha ng Panginoon sa bawa’t  
isa.” (Christus Vivit 177) Ang layunin ay hindi upang makilala at 
ipagmalaki ang ating mga sarili kundi upang tayo ay maging saksi 
sa pag-ibig ng Diyos sa pamamagitan ng ating buhay, ugali at 
salita.

SIMBAHANG BUKAS SA MAKABAGONG MUNDO

16. Inaanyayahan ng Papa ang kabataan at tayong lahat na huwag 



matakot na maging saksi sa kabila ng katotohanan na ang 
Simbahan bagama’t banal, ay may mga kaanib na ang kasalanan 
at pagkukulang ay nagiging dahilan upang ang Simbahan ay 
magmukhang kulubòt sa paningin ng daigdig. Niliwanag ito ng 
Papa sa kanyang sulat sa kabataan nang kanyang banggitin 
na ang mahabang kasaysayan ng Simbahan ay “nabalot din 
ng kadiliman. Ang ating mga kasalanan ay nakalantad sa lahat 
ng tao; malinaw itong lumilitaw sa mga kulubòt sa mukha ng 
Simbahang Ina natin at Guro. Sa loob ng dalawang libong taon, 
malayo na ang kanyang narating, nakibahagi siya sa ‘ligaya at 
pag-asa, kalungkutan at paghihirap’ ng sangkatauhan. Nilakbay 
ng Simbahan ang daan na may kapayakàn, at walang bahid ng 
pagbabalatkayo. Hindi siya natakot na ilantad ang kasalanan 
ng kanyang mga kaanib, na ang ilan pa nga ay nagsisikap 
na pagtakpan ito sa harapan ng nakapapasong liwanag ng 
Ebanghelyo na lumilinis at dumadalisay. At hindi rin siya 
nahihiyang usalin araw-araw: “Kaawaan mo ako, Panginoon, ayon 
sa iyong kabutihan … lagi kong nagugunita ang aking kasalanan” 
(Salmo 51, 3,5). Huwag nating kalilimutan na hindi natin dapat 
talikuran ang ating Ina kung siya ay sugatán, bagkus dapat natin 
siyang samahan na tipunin ang kanyang lakas at kakayahan 
upang muling makapagsimula.” (Christus Vivit 101)

“Huwag nating kalimutan na hindi natin dapat 
talikuran ang ating Ina kung siya ay sugatán, 
bagkus dapat natin siyang samahan na tipunin 
ang kanyang lakas at kakayahan upang muling 
makapagsimula.”

17. Batid ni Papa Francisco na bagama’t ang Simbahan ay “Ina at 
Guro”, siya ay dapat ding matuto tulad bawa’t isang butihing ina at 
guro. Makabubuting isa-alang-alang natin ang sinabi ng Papa sa 
mga kabataan: “Bagaman maraming kabataan ang nasisiyahan 



na ang Simbahan ay mapagpakumbaba at matatag sa kanyang 
mga biyaya at may kakayahang magbigay ng patas na pagpuna, 
ang iba naman ay nais makita ang isang Simbahang marunong 
makinig at hindi lamang marunong humatol sa mundo. Ayaw nilang 
makita ang isang Simbahang tahimik at takot magsalita. Ayaw din 
naman nila ng Simbahang mahigpit sa pagtuligsa sa mga usapin. 
Upang ang Simbahan ay maging kapani-paniwala sa kabataan, 
may mga pagkakataon na ang Simbahan ay dapat magpakumbaba 
at makinig na lamang, at tanggapin na ang sinasabi ng iba ay 
maaring makapagbigay ng liwanag upang higit na maunawaan ang 
Ebanghelyo. Ang Simbahang laging nagtatanggol sa sarili, walang 
kababaang-loob, hindi nakikinig, at ayaw matanong, ay nawawalan 
ng kasiglahan at nagiging isang museo lamang.” (Christus Vivit 
41) Dahil dito, pinulong ko ang ilang layko mula sa ating mga 
parokya upang sila ay pakinggan at upang matutong kilalanin, “na 
ang sinasabi ng iba ay maaring makapagbigay ng liwanag upang 
maunawaan ang Ebanghelyo ” gaya ng sabi ng Papa.

ANG PAGDALAW NG PAPA: PAGHAHASIK NG BINHI NG PAG-ASA AT 
KAPATIRAN

18. Napuspos tayo ng kaligayahan nang sinalubong natin si Papa 
Francisco sa Abu Dhabi noong Pebrero 2019. Naparito siya 
upang palakasin ang ating loob sapagkat batid niya na tayo ay 
nabubuhay bilang isang Simbahan ng mga migrante sa gitna ng 
mga bansang muslim. Ang paglagda sa Dokumento ng Abu Dhabi 
na Human Fraternity for World Peace and Living Together noong 
ika-4 ng Pebrero 2019 ay isang mahalagang hakbang na may 
pag-galang sa pagitan ng relihiyong Kristiyano at Muslim. Ang 
pagkakásabay ng pagdalaw ng Papa at ng pagdiriwang ng Year 
of Tolerance sa UAE ay nagpapakita sa atin ng matibay na layunin 
ng mga pinuno tungo sa kapayapaan sa pagitan ng mga relihiyon. 
At ito ay isang mahalagang hakbang para sa kapayapaan sa 



buong mundo.

“Napuspos tayo ng kaligayahan nang sinalubong 
natin ang Papa noong Pebrero 2019. Naparito 
siya upang palakasin ang ating loob sapagkat 
batid niya na tayo ay nabubuhay bilang isang 
Simbahang migrante sa gitna ng mga bansang 
muslim.”

Isang maliit na delegasyon ng mga Kristiyano mula sa Yemen 
ang nakadalo sa misa ng Papa sa Zayed Sports City Stadium at 
nakadaupang-palad nila ang Papa. Ito ay isang tandâ na maging 
sa gitna ng digmaan at hidwaan ay maaring magkaroon ng 
mahalagang tandâ ng kapayapaan. Sa ganitong pagkakataon, 
ang mga pangungusap na “Huwag kayong matakot” ay nabigkas 
din.  Ipinapahayag natin ito sa mga kapatid sa Yemen at maging 
sa mga taong nahaharap sa mahirap na kalagayan. Di ba karirinig 
lamang natin sa Panginoong muling nabuhay ang pangungusap 
na ito: “At tandaan ninyo na ako ay sumasainyo sa lahat ng araw 
hanggang sa wakas ng daigdig” (Mt. 28:20)?

19. May mga usap-usapan tungkol sa pagtatagpo ni Papa Francisco 
at ng Dakilang Imam ng Al-Azhar na si Ahmed el-Tayeb. 
Nangangamba ang ilan na baka ang nasabing dokumento 
ay tingnan na magkasing-kahulugan lamang. Ang iba naman 
ay nababahala kung ang dalawang lumagda ay pareho ang 
pagkaunawa sa dokumento. Dapat lamang na itanong ang mga 
bagay na ito. Gayunpaman, ang mga nagdududa sa tamang 
aral ni Papa Francisco ay dapat ding tanungin ang sarili na 
baka ipinagtatanggol lamang nila ang kanilang pansariling 
kuru-kuro tungkol sa Simbahan at hindi ang tungkol sa tunay 
na Simbahang itinayo sa ibabaw ng bato ni Pedro. Sinasambit 
natin sa Pananampalataya ng mga Apostol “Sumasampalataya 
ako sa Diyos, Amang makapangyarihan sa lahat, na maylikha ng 



langit at lupa.” Sapagka’t ang Maylikha ay Ama, may mahalagang 
pagkakabuklod ang sangkatauhan.  Bukàs ang mga mata ni 
San Francisco ng Asis sa hiwagang ito kaya’t tinawag niya ang 
lahat ng nilalang na kanyang mga kapatid. Hindi pinagtiyap ng 
panahon na si San Francisco – eksaktong 800 taong nakaraan 
-  ay naglakas-loob na pasukin ang lugar ng digmaan ng mga 
Kristiyano at Muslim upang makipagkita sa Sultan ng Ehipto. 
Ginawa niya ito nang may kapakumbabaan at katapangan. Dahil 
kumbinsido siya na “ang Diyos Amang makapangyarihan” ay 
ama rin ng Sultan – samakatuwid ang Sultan ay kanyang kapatid. 
Dumating na ang panahon upang muli nating matuklasan ang 
katotohanang binabanggit natin sa Pananampalataya ng mga 
Apostol, na kung minsan ay binibigkas natin na wala sa isip.

PAGLAGO SA GITNA NG KRISIS

20. Balikan natin ang istorya ng unos sa dagat. Walang alinlangan 
na ang bangka ng Simbahang Katolika ay nakararanas ng 
unos habang hinaharap niya ang mga hidwaan sa loob, at sa 
labas, ang lantarang pag-uusig sa maraming bahagi ng daigdig. 
Hindi rin kataka-taka na marami sa mga mananampalataya 
ay nahihintakutan sa harap ng malalakas na unos laban sa 
Simbahan.  Marami ang nakakaramdam na parang wala ang 
Panginoong Jesus. Subalit, ang totoo, Siya ay sumasa-atin. 
Maaring Siya ay nahihimlay sapagka’t kilala Niya ang kanyang 
makapangyarihang Ama at Siya ay panatag sa kamay ng Ama 
maging sa gitna ng unos. Walang maitutulong ang mangamba 
at hindi rin nito mababago ang pangyayari. Hindi masamang 
gisingin natin ang Panginoon sa pamamagitan ng sigaw at dasal 
na nagmumula sa kaibuturan ng ating mga puso. Gayunpaman, 
papayapáin ng Panginoon ang unos hindi sa oras at sa paraan 
natin, kundi sa kanyang takdang panahon. Ang dapat nating isa-
puso ay ang sinabi ng Panginoon: “Bakit kayo natatakot? Wala pa 
ba kayong pananampalataya?” (Mc. 4:40) Kapareho ito ng sinabi 



ng Panginoon kay Pedro nang ito ay lumulubog at sumisigaw: 
“Panginoon, iligtas mo ako”. Dali-daling ibinigay ni Jesus ang 
kanyang kamay kay Pedro, hinawakan siya at sinabi, “Napakaliit 
ng iyong pananalig, bakit ka nag-alinlangan?” (Mt. 14:30-31) Tayo 
ang may maliit na pananalig na dapat matuto kay Jesus upang 
mapagtagumpayan ang ating mga pag-aalinlangan.

“Gayunpaman, papayapáin ng Panginoon ang 
unos hindi sa oras at sa paraan natin, kundi sa 
kanyang takdang panahon.”

21. Maraming mga pagsubok at kabiguan ang pinagdaanan ni San 
Pablo. Nabigo siya sa kanyang misyon sa Atenas. Pagkatapos 
nito siya ay nagtungo sa Corinto, bayang kilalà sa pagiging 
mababa ang moralidad, at maaring sabihing ito ay “isang 
bayang wala ng pag-asa”. Isang teksto mula sa mga Gawa ng 
mga Apostol ay may hámon tungkol sa bagay na ito: “at isang 
gabi winika ng Panginoon kay Pablo sa isang pangitain, ‘Huwag 
kang matakot, bagkus ipagpatuloy mo ang iyong pangangaral! 
Anuman ang mangyari’y huwag kang titigil sapagkat ako’y 
sumasaiyo. Hindi ka maàano, sapagkat marami akong tagasunod 
sa lungsod na ito.’ Tumigil siya roon sa loob ng isang taon at 
kalahati at nagturo ng salita ng Diyos” (Gawa 18:9-11). Ang 
nangyari sa Corinto ay nagtuturo sa atin na huwag bansagan 
na ang isang “bayan ay walang pag-asa” sapagkat maging sa 
magulong kalagayan maaring sabihin ng Panginoon: “Marami 
akong tagasunod sa lungsod na ito” hindi lamang sa Corinto, 
kundi maging sa Abu Dhabi, sa Dubai, sa Muscat, sa Sana’a at 
iba pa. “Huwag kang matakot, bagkus ipagpatuloy mo ang iyong 
pangangaral” at mabuhay kayo bilang tunay na saksi ni Cristo 
Jesus.

22. Alam natin mula sa mga sulat ni San Pablo na ang kalagayan ng 
Simbahan sa Corinto ay hindi maayos. Doon ay may hidwaan, 



may imoralidad, alinlangan sa muling pagkabuhay, kaguluhan 
sa mga prayer meetings, may kaso sa korte ang mga kristiyano 
laban sa kapwa kristiyano sa hukuman ng mga pagano at 
iba pa. Maging sa liturhiya ay may hidwaan na kung saan ay 
kinailangang mamagitan si San Pablo. “Hindi ko kayo maaring 
purihin sapagka’t ang inyong mga pagtitipon, sa halip na 
makabuti, ay nakakasama … Ano ang aking sasabihin sa inyo? 
Pupurihin ko ba kayo? Hindi, sa bagay na ito ay hindi ko kayo 
pinupuri!” (1 Co. 11:17, 22). Pagkatapos ay ipina-alala sa kanila ni 
San Pablo ang pinag-ugatan ng hiwaga na ipinagdiriwang sa 
Banal na Eukaristiya, ang mga salitang binigkas ni Jesucristo 
sa Huling Hapunan noong itinatag niya ang sakramento. At 
pagkatapos ay binigkas niya ang mga pangungusap na malimit 
nating ulitin pagkatapos ng Konsagrasyon: “sa tuwing kakain 
kayo ang tinapay na ito at iinom sa kalis na ito, ipinahahayag 
ninyo ang kamatayan ng Panginoon hanggang sa muling 
pagparito niya” (1 Co. 11:26). Ang pagkakaisa sa loob ng 
komunidad at wastong pag-uugali ng mga kristiyano sa araw-
araw ay dapat manggaling sa pakikipagtagpo sa Panginoon. 
Sapagka’t sa tuwing tumatanggap tayo ng komunyon ay 
ipinahahayag natin ang kanyang kamatayan hanggang 
sa kanyang pagbabalik sapagkat si “Cristo ay buhay”. Ang 
kamatayan ni Jesus sa krus ay nananatiling isang katotohanan 
na hindi natin maaring kalimutan. Dahil sa ating pagsampalataya 
sa kanyang muling pagkabuhay tayo ay nagtitiwala sa kanya. 
At sa kanyang muling pagbabalik, ibabahagi niya sa atin ang 
kanyang buhay. 

“Walang pag-unlad kung walang krisis – huwag 
matakot sa krisis, huwag matakot – sapagkat 
hindi magbubunga ng prutas kung hindi nililinis 
ang puno, at walang tagumpay kung walang 
pakikibaka.”



23. Tulad ng aking nabanggit, marami ang nakararamdam at 
nakapapansin sa mga sintomas ng krisis sa Simbahan. Dahil dito, 
makatutulong ang sinabi ni Papa Francisco sa mga Hesuwita 
noong Disyembre 2018: “Walang pag-unlad kung walang krisis 
– huwag matakot sa krisis, huwag kayong matakot – sapagka’t 
hindi magbubunga ng prutas kung hindi nililinis ang puno, at 
walang tagumpay kung walang pakikibaka. Upang lumago, upang 
mag-ugat, kailangan ang puspusang pakikipag-laban sa lahat ng 
espiritu ng kamunduhan, na siyang pinakamasamang maaring 
mangyari sa atin, ayon sa sinabi ni Fr. De Lubac. Kapag sinira 
ng kamunduhan ang mga ugat, hindi na magkakabunga dahil 
walang halamang tutubo. At sa palagay ko, ito ang pinakamabigat 
na panganib sa ating panahon: ang espiritu ng kamunduhan na 
patungo sa klerikalismo at iba pa. Gayunpaman, kung ang paglago 
ay isang patuloy na pakikibaka laban sa sarili, makakaása tayo 
ng masaganang bunga. At ang espiritu ng kaaway ay hindi titigil 
sa pagtukso sa iyo na maghanap ng ‘konting aliw’, at sasabihin 
na gaganda ang buhay kung makukuha ang lahat ng maibigan. 
Subalit ang kaibigang Espiritu ay hihimukin kayo sa kabutihan, 
sa kapakumbabaan, at sa patuloy na pagsulong, taglay ang 
kapanatagan na mula lamang sa Diyos.” (Speech to the Jesuits, 3 
December 2018)

SI MARIA, ANG HUWARAN NG MATIBAY NA PAGTITIWALA

24. Ang panawagan ng nakaraang World Youth Day sa Panama 
ay “Huwag kayong matakot”, na mula sa mga salita ng anghel 
Gabriel kay Maria noong anunsiyasyon: “Huwag kang matakot, 
Maria, sapagka’t kinalulugdan ka ng Diyos” (Lc. 1:30). Ang Mahal 
na Birhen ay may pagkatakot sa Diyos at tinuturuan niya tayo 
kung paano mapagtatagumpayan ang ating pagkabalisa sa ating 
pakikipag-ugnayan sa Panginoon. Ang Diyos ay nagbibigay 
ng biyaya hindi lamang kay Maria kundi maging sa lahat na sa 
Kanya ay nananálig. Hindi lamang buong tapang na sinabi ni 
Maria: “Ako’y alipin ng Panginoon, mangyari sa akin ang iyong 



sinabi” (Lc. 1:38), bagkus nagkalakas-loob din siya na tupdin 
ang misyon ng kanyang Anak doon sa ilalim ng krus. At siya rin 
ay naghintay kasama ng mga Apostoles sa pagbaba ng Espiritu 
Santo. Ang kanyang kawalan ng takot nawa’y mabigay ng lakas 
ng loob sa ating lahat.

“Hindi lamang sinabi ni Maria ng buong tapang: 
“Ako’y alipin ng Panginoon, mangyari sa akin ang 
iyong sinabi” (Lc. 1:38) kundi nagkalakas-loob din 
siya na tupdin ang misyon ng kanyang Anak doon 
sa ilalim ng krus. At siya ay naghintay kasama ng 
mga Apostoles sa pagbaba ng Espiritu Santo.”

25. Matapos niyang payapàin ang unos sa dagat, pinagsabihan 
ni Jesus ang mga alagad: “Bakit kayo natatakot? Wala pa ba 
kayong pananalig?” Bago ko tapusin ang sulat na ito nais kong 
banggitin ang hamon ni Papa Francisco sa kabataan: “Patuloy 
ninyong sundan ang inyong pinapangarap at inaasam sa buhay. 
Subali’t iwasan natin ang isang tukso na makapipigil sa atin: ang 
pagkabalisa. Sapagka’t ang pagkabalisa ay makakasira sa atin 
kung mabilis tayong sumuko kapag hindi agad natin nakikita ang 
resulta. Ang ating magagandang pangarap ay matatamo lamang 
sa pamamagitan ng pag-asa, pagtitiyaga at pagtatalaga na hindi 
nagmamadali. Gayun din naman, hindi tayo dapat mag-atubili, 
at matakot na makipagsapalaran o magkamali. Iwasan ninyo 
ang halimbawa ng mga taong mistulang walang buhay dahil 
takót na makipagsapalaran, magkamali o magtiyaga sa kanilang 
ipinangako. Kahit na kayo magkamali, maari pa rin kayong 
bumangon at magsimula muli, sapagkat walang karapatan ang 
sinuman na agawin ang iyong pag-asa. (Christus Vivit 142)

“Ang pagkabalisa ay makakasira sa atin kung 
mabilis tayong sumuko kapag hindi agad natin 
nakikita ang resulta. Ang ating pinakamabuting 



pangarap ay matatamo lamang sa pamamagitan 
ng pag-asa, pagtitiyaga at pagtatalaga na hindi 
nagmamadali.“

Mga minamahal kong mga kapatid! Huwag kayong matakot. 
Manalig kayo. Anuman ang ating kalagayan, mga pagsubok at hirap, 
may isang bagay na nakasisiguro tayo: ang Panginoong Jesus na 
nagpapalakas at nagtatanggol sa atin ay kasama natin lagi hanggang 
sa wakas ng panahon. Nawa’y pagpalain at ingatan kayo ng 
Panginoon.

Obispo Paul Hinder, OFM Cap.
Bikaryo Apostoliko ng Timog Arabia

Abu Dhabi, ika-15 ng Agosto 2019 (Kapistahan ng Pag-aakyat sa langit 
sa Mahal na Birhen)



REGULATIONS
1. Holy Days of Obligation on which the faithful are obliged to participate in the   

celebration of the Eucharist are:
• Sundays or Fridays (where it has been decided);
• the Nativity of the Lord (December 25);
• the Assumption of B.V. Mary (August 15). 

2. Special Celebration days on which the faithful are encouraged to participate in the 
celebration of the Eucharist are:

• Immaculate Conception of the B.V. Mary (December 8);
• Mary, Mother of God (January 1);
• Our Lady of Arabia (Saturday before Second Sunday in Ordinary Time);
• St. Joseph (March 19);
• Sacred Heart (Friday after the Most Holy Body & Blood of Christ);
• Ss. Peter and Paul (Sunday after Jun 28);
• All Saints (November 1);
• Dedication of the Parish Church (Sunday before All Saints);
• Parish Titular Saint.

3. Observances transferred to the following or preceding Sunday are:
• Epiphany of the Lord;
• Most Holy Body and Blood of Christ (Corpus Christi);
• Ascension of the Lord;
• Ss. Peter and Paul.

4. Fasting is prescribed for Ash Wednesday and Good Friday for those who have 
completed 18 years of age and up to the beginning of the 60th year. One meal a day 
is eaten. A smaller quantity of food, sufficient to maintain strength, may be taken at 
two other times in the day.

5. Abstinence from meat (milk products, eggs or animal fat not included) applies to 
those who have completed 14 years of age. It is prescribed for Ash Wednesday, 
Good Friday and every Wednesday that is not a Solemnity. However, on 
Wednesdays outside of Lent, abstinence from meat can be substituted by another 
act of penance, such as prayer or a work of charity.



6. During Lenten weekdays and Days of Prayer, abstinence from meat, almsgiving, 
fasting and other works of prayer, penance and/or charity are encouraged according 
to ability.

7. Eucharistic Fast: The faithful must abstain from food and drink, aside from water 
and medicine, for one hour before receiving Holy Communion. The sick, infirm and 
elderly (and their caregivers) may receive Holy Communion even if they have eaten 
something within the preceding hour.

8. Paschal (Easter) Precept: The faithful who have made their First Holy Communion 
should receive Holy Communion at least once a year during the Easter Season. 
Within the Vicariate, this precept may be fulfilled at any time between the First 
Sunday of Lent and Trinity Sunday (Sunday after Pentecost). One who has reached 
the age of discretion is also obliged to confess one’s grave sins at least once a year.

9. General Absolution: may be given on Good Friday and the Midnight Mass(es) of 
Christmas, if large numbers of parishioners make it impossible for all to avail of the 
increased opportunities for the sacrament of Reconciliation in the weeks preceding 
Christmas and Easter. The faithful are to make an individual confession of grave sins 
at the next available opportunity (C.I.C. 962).
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