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Minamahal kong mga Kapatid kay Cristo!

1.  Noong ika-8 ng Disyembre 2020 inilathala ni Papa 

Francisco ang kanyang Sulat Apostoliko “Sa puso ng isang ama” 

(Patris corde). Ito ang simula ng “Taon ni San Jose” at ng ika-150 

anibersaryo ni San Jose bilang Pintakasi ng Buong Simbahan. Sa 

ika-19 ng Marso 2021, kapistahan ni San Jose, pasisinayaan ni Papa 

Francisco ang “Amoris Laetitia Family” na ipagdiriwang sa ika-26 

ng Junio 2022 bilang ika-10 Pandaigdigang Pulong ng mga Pamilya 

sa Roma. Madalas banggitin ni Papa Francisco na ang mga lolo at 

lola ay mahalagang bahagi ng pamilya. At itinalaga ng Papa ang ika-

4 ng Linggo ng Julio (malapit sa kapistahan nina San Joaquin at 

Sta. Ana, mga magulang ng Birheng Maria at mga ninuno ni Jesus) 

bilang Pandaigdigang Araw ng mga Lolo at Lola at ng Matatanda.  

Hindi ko na uulitin ang isinulat ng Papa sapagkat madali ninyo 

itong makikita sa “Vatican Website”. Sa pamamagitan ng sulat na 

ito, nais kong ibahagi ang ilang kaisipan tungkol sa “Taon ni San 

Jose” at sa “Taon ng Pamilya” sa konteksto natin dito sa Arabian 

Peninsula, at sa gitna ng pandemya na nakaapekto sa ating buhay 

hanggang sa ngayon.

2. Hindi ko kailangang ilista ang lahat ng mga problema na 

nakaapekto sa buhay ng ating mga pamilya at ng bawat isa sa atin. 

Alam natin kung gaano kahirap ang pinagdadaanan ng mga tao 

sa gitna ng kawalan ng katiyakan sa kinabukasan at paghihirap sa 

ilalim ng banta ng nagbabagong mundo. Marami ang nagtatanong: 
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May trabaho pa kaya ako? Kakayanin ba nating bayaran ang upa 

sa bahay o “apartment”? Mabubuhay ba kami bilang isang pamilya 

o kailangan ba naming magkanya-kanya at lumipat ng tirahan? 

Paano na ang kinabukasan ng aming mga anak? Paano ang kanilang 

pag-aaral at paglago sa pananampalataya? Maniniwala pa ba sila 

kay Jesucristo at mananatili pa ba ang kanilang pananampalataya 

sa Simbahang Katolika na dumaranas ng pagsubok? Sa panahong 

ito ng krisis, marami ang nahihirapang mabuhay na may tiwala at 

pananalig sa Diyos. Gayunpaman, kailangan nating tanungin ang 

ating sarili: may kapalit ba ang Diyos na nagwika: “Ako ang daan, 

ang katotohanan at ang buhay” (Juan 14,6)? 

Sa liwanag ng aking nabanggit, ipahintulot ninyong kausapin ko 

kayo taglay “ang puso ng isang ama” tulad ng pamagat ng Sulat 

Apostoliko ni Papa Francisco.

SI SAN JOSE, PINTAKASI AT 
TAGAPAGTANGGOL NG SIMBAHAN

3. Isang daan at limampung (150) taon na ang nakaraan nang 

idineklara ni Papa Pio IX si San Jose bilang pintakasi ng Buong 

Simbahan. Nagdurusa ang Simbahan noon dahil sa mga kaaway 

hindi lamang mula sa labas kundi maging mula sa loob ng Simbahan. 

Mula sa labas: dahil pagkatapos ng “French Revolution” at noong 

panahon ng “Enlightenment”, ang makamundong kapangyarihan 

ng Simbahan (makikita sa mga Estado ng Papa) ay tinuligsa na 
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dapat wakasan at wasakin. Mula naman sa loob ng Simbahan: 

ang Simbahan ay nahahati sa hangaring bumalik sa nakaraan at 

sa hangaring pagsamahin ang pananampalataya at pakikitungo sa 

mundo. Ang pagkawala ng mga Estado ng Papa ay nakatulong sa 

espiritwal na pagbangon ng Simbahan. Naging dahilan din ito upang 

pagnilayan ang pagbabago sa mga tradisyon ng Simbahan at sa mga 

bagay na dapat unahin. Gayunpaman, ang masalimuot na talakayan 

sa pagitan ng makabagong pilosopiya at ng pananampalatayang 

Katolika ay nagpapatuloy hanggang ngayon. Nasa gitna tayo ng 

malaking alon at nanganganib tayong maanod dahil kung minsan 

ay nanghihina ang ating pananampalataya. Marami ang nagdududa 

kung si Jesus ay nasa loob pa rin ng bangka, at naghihintay ng 

tamang oras para pahintuin ang unos. Ang totoo si Jesus ay kasama 

pa rin natin at sinasabi niya sa atin ang sinabi niya sa kanyang mga 

alagad, “Bakit kayo natatakot? Wala ba kayong pananalig?” (Mk 4, 40)

4. Mababasa natin sa ebanghelyo na si San Jose ay naharap 

sa malaking pagsubok nang malaman niya na nagdadalantao ang 

mahal na Birheng Maria na kanyang mapapangasawa. Kinailangan 

niyang mapanumbalik ang kanyang tiwala sa maselang sandaling 

ito ng kanilang relasyon. Buong tiwala siyang umasa sa katapatan 

ng Diyos at sa pangako ng Diyos na sinabi sa kanya ng anghel. 

Tayo man ay madalas humarap sa mga masamang balita na hindi 

natin alam kung paano harapin. Ang mga eskandalo at krimen na 

ginawa ng mga miyembro ng simbahan, maging ng mga kilalang 

tao sa Simbahan, ay nakakasira sa ating pagtitiwala. Naeskandalo 
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ang maraming mananampalataya sa buong mundo at may dahilan 

namang masindak! Tila ang Simbahan ay mayroon na namang 

pinagdaraanang mabigat na pagsubok. Gayunpaman, tulad ni San Jose 

magtiwala tayo sa mga salita ng Diyos at manalig sa pangako ni Cristo 

na “ang mga pintuan ng Hades ay hindi mananaig laban dito”. (Mt 16,18).

5.  Gunitain natin kung ano ang ginawa ni San Jose matapos 

silang dalawin ng mga Pantas. Napilitan siyang itakas sa Ehipto ang 

Banal na Pamilya upang iwasan ang mamamatay-taong si Haring 

Herodes. At sila’y nakabalik lamang pagkamatay ng hari. Sa buhay 

ni Jesus ay mababanaagan natin ang kasaysayan ng bayang Israel 

na naging alipin sa Ehipto at pagkatapos ay nagbalik sa Lupang 

Pangako.  Ito rin ang larawan ng kasaysayan ng Simbahan na 

patuloy na naglalakbay sa mundo hanggang sa makabalik sa Lupang 

Pangako sa langit. Si San Jose, na siyang gabay ng Banal na Pamilya 

ay gabay din ng pamilya ng Simbahan sa paglalakbay na ito. Doon sa 

Nazaret binantayan at inalagaan niya ang Banal na Pamilya. Kung 

paanong si San Jose ay naging tagapangalaga at tagapagtanggol ng 

Birheng Maria at ni Jesus, patuloy pa rin siyang nagtatanggol sa 

Buong Simbahan at sa bawat lokal na simbahan.

SI SAN JOSE AY MAPAGPAKUMBABANG 
SUMUNOD SA KALOOBAN NG DIYOS 

6. Sa altar ng Katedral ni San Jose sa Abu Dhabi, naroon ang 

isang magandang larawang mosaico nina San Jose at ng batang 
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si Jesus. Sa biglang tingin, para bang inaakay ni San Jose si Jesus. 

Subalit, kung titingnan nang malapitan, mapapansin natin na ang 

batang si Jesus ang siyang umaakay kay San Jose. May mahalagang 

paliwanag ito hindi lamang tungkol sa ugnayan ng Banal na 

Pamilya kundi maging sa ating mga pamilya, sa buhay ng ating mga 

pamayanan at sa buong Simbahang Katolika. Bagaman ang Birheng 

Maria at si San Jose, bilang mga magulang ni Jesus, ang nagpalaki 

at gumabay sa kanilang anak, subalit sa bandang huli ang Anak ang 

siya pa ring nanguna at gumabay kina Birheng Maria at San Jose. 

Mababasa natin sa ebanghelyo na maraming beses na nahirapan 

silang unawain si Jesus. Sinubukan pa nga ng kanyang mga kamag-

anak na pagsabihan ang Panginoong Jesus. Sandali ninyong 

isipin ang pagkabalisa ng Banal na Pamilya dahil sa ikinikilos ng 

Panginoong Jesus bilang mesiyas, tulad ng mababasa natin sa 

ebanghelyo: “At nang mabalitaan iyon ng kanyang kamag-anak, 

ay nagsilabas sila upang siya ay hulihin: sapagkat kanilang sinabi, 

nasisiraan siya ng bait” (Mc 3, 21). Sa mga panahong ito, waring si 

San Jose ay pumanaw na. At sa tagpong ito makikita nating hindi 

sinunod ni Jesus ang alituntunin ng normal na pamilya kundi ang 

alituntunin ng Diyos, sukat na itakwil siya ng kanyang pamilya. 

Ang pagiging tunay na bahagi ng pamilya ng Panginoong Jesus ay 

nakabatay hindi sa dugo kundi sa pagtupad sa kalooban ng Diyos 

(Mc 3,35).

7. Kung minsan, naiisip ko na ang ugat ng ilang suliranin sa 

ating mga pamilya at pamayanan ay sa kadahilanang pinapanigan 
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natin ang ating mga kadugo at hindi ang espiritu. Ang karangalan 

ng pamilya, ang pagiging bahagi ng iisang lahi at kultura ay higit na 

mahalaga para sa atin kaysa sa ugnayang nagkaugat sa kalooban ng 

Diyos. Ang pamilya at ang mga kaugaliang panlipunan ay mahalaga, 

subalit ang mga ito ay may hangganan. Muli nating pagmasdan ang 

larawang mosaico sa katedral ni San Jose sa Abu Dhabi, aakalain 

nating si San Jose ang siyang umaakay sa Batang si Jesus. Sa totoo 

lang, hindi ang ating mga pamilya, hindi ang ating mga pamayanan, 

hindi ang ating lokal at ang buong Simbahan ang umaakay sa 

Panginoong Jesus at hindi tayo ang nagtuturo sa kanya ng daan. 

Ang kabaligtaran ang siyang totoo.  Hawak tayo ng Panginoong 

Jesus sa kamay at Siya ang umaakay sa atin sa daan. Kadalasan, ang 

Panginoong Jesus ay nagkukubli sa mga simpleng tao at walang 

malay na bata na higit na nakakaalam kung saan at kung paano 

sumulong sa buhay. Ito ang dahilan kung bakit kailangan nating 

makinig nang mabuti sa mga tinig, hindi lamang ng mga nakatatanda 

at ng mga nasa kapangyarihan, kundi maging sa tinig ng mga bata, 

kabataan at sa mga taong madalas ay nananahimik lamang. Madalas 

mangyari na ang Diyos ay nangungusap sa pamamagitan nila, tulad 

ng binanggit ni San Benito sa kanyang Alituntunin para sa mga 

monghe na madalas ipinapakita ng Diyos ang kanyang kalooban sa 

mga nakababata.

SI SAN JOSE, HUWARAN NG TAPAT NA 
UGNAYAN

8. Nagiging ordinaryo na lamang sa dakong ito ng mundo na 
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ang mga tao ay nanatiling mga “singles”. May ilan na walang asawa, 

habang ang iba naman ay iniwan ang kanilang asawa at anak sa 

kanilang mga sariling bayan dahil sa kahirapan ng buhay. Ang bigat 

ng trabaho at ang pangungulila ay pasanin para sa karamihan. Sa 

kalagayang ito, nariyan ang tukso na maghanap ng panandaliang 

karelasyon o magumon sa bisyo para gumaan ang dalahin. Sa 

kalagayan ni San Jose, mas madali sa kanya na hiwalayan na lang 

ang Birheng Maria. Subalit, nakinig si San Jose sa mensahe ng 

Diyos at siya ay nanatiling tapat sa Birheng Maria. Sa buhay ni San 

Jose, makikita natin na ang tunay na pag-ibig ay hindi nakabatay 

sa ugnayang pisikal o pansariling kasiyahan. Sa halip, sa tunay na 

pag-ibig ang “lahat ay binabata, lahat ay pinaniniwalaan, lahat ay 

inaasahan, lahat ay tinitiis.”(cf. 1 Cor 13, 7) Sa ugnayan nina San Jose 

at ng Birheng Maria makikita natin ang mga bagay na nagpapakilala 

sa magandang ugnayan ng mga kristiyano: paggalang sa karangalan 

ng tao, paggawa at pagsasakripisyo sa ikabubuti ng kapwa, ang 

pagbabahagi ng kabanalan at katapatan sa Diyos. Si Jesucristo ay 

tunay na nasa sentro ng kanilang buhay at relasyon bilang mag-

asawa.

SI SAN JOSE, PANGULO NG BANAL NA 
PAMILYA

9. Si San Jose ay hindi lamang tapat na kabiyak, isa rin siyang 

mapag-arugang ama; mahalaga sa kaniya ang pangangailangang 

materyal at espiritwal ng kanyang pamilya. Bilang gabay ng Banal 

na Pamilya, pinangalagaan din niya ang kanilang buhay-espiritwal. 
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Kasama ng Birheng Maria, dinala nila si Jesus sa Templo upang 

sunatin at mag-alay ng handog ayon sa batas ni Moises. Ayon sa 

ebanghelyo ni San Lucas dinala ni San Jose ang kanyang pamilya 

sa malayong lakbayin tungo sa Templo sa Jerusalem “taon-taon para 

sa kapistahan ng Paskuwa” (Lc 2, 41). Siya ang huwaran at katulong 

para sa lahat ng mga magulang na nagsisikap na palakihin ang mga 

anak sa pananampalataya sa gitna ng mga kahirapan sa buhay. Dahil 

sa mga kahirapang dulot ng pagkakalayo, panahon, mga araw-araw 

na trabaho, mga ambisyon at iba pang mga problema, ang mga 

magulang ay natutuksong kalimutan ang kapakanang espiritwal ng 

mga anak. Ang halimbawa ni San Jose ay mahalaga lalo na sa mga 

ama. Kadalasan sa ating pamilya, ang pagtuturo ng pananampalataya 

sa mga anak ay ipinauubaya sa mga ina. Subalit, ayon sa seremonya 

ng Binyag, pananagutan ng kapwa ama at ina na maging “unang 

guro ng kanilang mga anak sa daan ng pananampalataya” (Rito ng 

Binyag 70). Ipinapakita sa atin ni San Jose ang kahalagahan ng isang 

ama sa buhay ng pamilya at ng mga anak. 

10. Wala tayong detalyadong ulat sa Bibliya tungkol sa pang-

araw-araw na buhay ng Banal na Pamilya sa Nasaret at tungkol sa 

kanilang ugnayan sa isa’t-isa. Gayunpaman, may malalaman tayo 

mula sa pag-uugali ni Jesus. Hindi lamang ang kanyang pagiging 

Diyos kundi maging ang mga aral na ibinigay sa kanya ng kanyang 

mga magulang ang bukal ng kanyang pag-uugali. Mababasa natin 

sa ebanghelyo ni San Lucas noong ang labindalawang taong si 

Jesus ay bumalik mula sa Jerusalem, “ay bumaba siyang kasama nila 
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at nagbalik sa Nasaret at napasakop sa kanila …. At umunlad si Jesus 

sa karunungan at sa taas at sa biyaya sa harap ng Diyos at ng mga 

tao” (Lc, 2, 51, 52).  Ang kanyang pagbibigay pansin sa mga bata, 

may sakit, sa mga taong inaalihan ng masamang espiritu at sa mga 

taong nasa laylayan ng lipunan ay dahil sa magagandang halimbawa 

ng kanyang ama-sa-turing na si San Jose at ng Birheng Maria na 

kanyang ina. At ang magagandang halimbawa ay nagmula sa isang 

tahanan na matulungin sa mga taong nasa laylayan ng lipunan. 

Ang kanyang mabuting pakikitungo sa mga tao na sumusunod sa 

kanya ay galing hindi lamang sa langit kundi maging sa lupa mula sa 

kanyang pamilyang sina Birheng Maria at San Jose doon sa Nazaret. 

11. Ang kalagayan ng marami sa mga pamilya ay hindi 

nakakatulong upang matupad ang kanilang mga pangarap. Ngayon, 

napapabayaan ang ugnayan sa isang pamilya dahil sa bigat ng 

kanilang mga trabaho. Kung minsan, hindi na sila makapagsaya 

bilang pamilya, sapagkat bihira silang magkasama-sama. Ang 

kakulangan sa kabuhayan ay nagtutulak sa kanila na mabuhay ng 

ganito. Subalit ang pagsasamang may pag-ibig, init at paggalang ay 

kailangan para sa pagpapalaki at pag-unlad ng mga bata. Si San Jose 

ay simpleng karpintero subalit ang tahanan ng Banal na Pamilya 

ay puno ng pagmamahal. Maaring ang isang tao ay matagumpay 

sa kanyang propesyon at kabuhayan at nakapagdulot ng maraming 

oportunidad sa mga anak – subalit ang samahan naman sa pamilya 

ay hindi mabuti at ang ugnayan ng bawat isa ay hindi maganda. 

Inaanyayahan ko kayong tanungin ang inyong mga sarili: tanging 
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ang tagumpay na materyal lamang ba ang mahalaga sa aking 

pamilya? Paano na ang pag-ibig at ang mga mahalagang kailangan 

ng aking mga anak?

TULAD NI SAN JOSE, TANGGAPIN ANG 
KAHIRAPAN AT KAPAYAKAN

12. Alam nating lahat ang kwento ng kapanganakan ni Jesus 

sa Belen ayon sa ebanghelyo ni San Lucas. Karamihan sa atin ay 

iniuugnay ito sa mga ala-ala ng ating pagkabata at mga pagdiriwang 

ng Pasko sa ating pamilya. Gayunpaman, huwag nating kalimutan 

ang mahirap na kalagayan ng unang Pasko sa Belen na kung saan ang 

Birheng Maria “ay nagsilang ng kanyang panganay na anak at binalot 

ito sa lampin at inihiga sa sabsaban dahil walang lugar para sa kanila 

sa bahay-panuluyan” (Lc 2, 7). Sa mga panahong ito ay karanasan 

ng milyong mga tao sa buong mundo ang “mawalan ng lugar”. 

Basahin natin at pakinggan ang mga ulat mula sa mga “refugee 

camps” at magkakaroon tayo ng larawan kung ano ang kalagayan 

ng Banal na Pamilya noong isinilang si Jesus sa Belen. Sa gitna ng 

kahirapan at kawalan ng lugar doon isinilang ang Hari ng mga hari 

at ng mundo. Sa sandaling iyon, tiyak na hindi alam nina Birheng 

Maria at San Jose ang kahalagahan ng makasaysayang nagaganap. 

Kinailangan nilang harapin ang maraming mabibigat, mahihirap 

at karaniwang pasanin sa buhay. Maging sa ating panahon, huwag 

nating kalimutan na ang mga dakilang bagay ay nangyayari hindi 

sa palasyo ng mga makapangyarihan, hindi sa marangyang bahay 

ng mayayaman kundi sa buhay ng mga simpleng tao na buong 
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tiyagang hinaharap ang mga pagsubok at ginagawa ang nararapat 

sa bawat sandali. Nakita, naunawaan at pinahalagahan ng mga tao 

ang pangyayaring naganap pagkalipas lamang ng maraming taong 

matapos isilang si Jesus. Dito natin mababatid na ang mga dakilang 

bagay ay maaring mangyari sa gitna ng kapayakan ng buhay na 

puno ng pagsubok. Sikapin nating tuklasin ito sa ating buhay!

SI SAN JOSE, TAONG NANANALANGIN AT 
TAHIMIK

13. Si San Jose, na ama-sa-turing ni Jesus ay isang dakila at 

tahimik na santo. Wala ni isang salita niya ang mababasa natin sa 

Biblia. Gayunpaman, nangungusap siya sa atin sa pamamagitan ng 

kanyang mga gawa bilang taga-pangalaga ng Banal na Pamilya at 

sa pamamagitan ng kanyang katahimikan. Itinuturo niya sa atin na 

ang simbahan ay di dapat maging lugar ng mga ingay at salita na 

walang kabuluhan. Bagkus ito ay dapat maging lugar ng panalangin 

at tunay na pag-ibig, isang lugar kung saan tayo ay nakikinig sa 

tinig ni Jesus sa halip na mahabang pagdarasal. Sinabi ni Jesus sa 

kanyang mga alagad “Sa pananalangin ninyo'y huwag kayong gagamit 

ng maraming salitang walang kabuluhan, gaya ng ginagawa ng mga 

Hentil. Ang akala nila'y pakikinggan sila ng Diyos dahil sa haba ng 

kanilang sinasabi. Huwag ninyo silang tutularan. Alam na ng inyong 

Ama na nasa langit ang inyong kailangan bago pa ninyo ito hingin sa 

kanya” (Mt 6, 7-8). Mali ba ako kung isipin na si Jesus bilang tao ay 

natuto rin kay San Joseng karpintero, na kasama niya ng mahabang 

panahon bago siya nagsimula sa kanyang misyon? Matututunan 
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natin kay San Jose na ang mahalaga ay hindi lamang ang pakikinig 

sa salita ng Diyos kundi ang pagsunod rin sa kanyang kalooban. Ang 

kakayahang manahimik at makinig sa tinig ng Diyos ay mahalaga 

upang maliwanag nating malaman kung ano ang dapat nating 

gawin sa gitna ng mga pagsubok sa buhay. 

SI SAN JOSE, HUWARAN NG MGA 
MIGRANTENG MANGGAGAWA

14. Idineklara ni Papa Pio XII si San Jose bilang pintakasi 

ng mga manggagawa. Para sa inyong mga nagpunta sa Gitnang 

Silangan para magtrabaho, si San Jose ay isang mabuting 

halimbawa at tagapamagitan natin sa langit. Tulad din ni San 

Jose karamihan sa inyo ay walang tinig. Ginagawa lamang 

ninyo ang inyong trabaho upang kumita ng sapat para sa 

pangangailangan ng inyong sarili at ng inyong pamilya. Hindi 

ba ito rin ang ginawa ni San Jose para sa kanyang pamilya?  

Karamihan sa inyo ay humaharap din sa mga mabibigat na 

problema dito at sa inyong bansa tulad ng nangyari kay San Jose 

noong panahon niya. Maaring kinailangan ninyong tulungan 

ang inyong pamilya dahil sa mga bagyo, lindol, atbp; mga 

sitwasyong nakakahiya tulad ng di-inaasahang pagdadalantao sa 

pamilya. Si San Jose ang sandalan natin sa gitna ng pagsubok. 

Naranasan din niya ang kawalan, kinailangan din niyang 

mangibang-bayan para sa kanyang pamilya doon sa Ehipto nang 

pansamantala. Wala tayong narinig ni gaputok na reklamo mula 

kay San Jose, ang nakita lamang natin ang kanyang pagkilos na 
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may pananampalataya at pananalig na gagabayan siya ng Diyos 

sa tamang daan.  Hindi siya makapag-plano ngunit ipinagkaloob 

sa kanya ang paraan para sa bawat hakbang. Hindi ba’t ito rin 

ang eksaktong sitwasyon ng karamihan sa atin?

TULAD NI SAN JOSE, MATUTO TAYONG 
TANGGAPIN ANG MGA HINAHARAP NA DI 

NATIN NAKIKITA

15. Nasa panahon tayo na kung saan di natin tiyak ang 

mangyayari at nahaharap din tayo sa mga hindi inaasahang 

pangyayari. Ito ang itinuro sa atin ng pandemya sa isang masakit 

na paraan. Tayo ay natuto at patuloy tayong natututo na mabuhay 

nang walang katiyakan ang ating mga plano.  Sa bagay na ito si San 

Jose muli ang ating huwaran. Hindi miminsan sa kanyang buhay 

ay nagbago siya ng plano. Nagsimula ito nang malaman niyang 

ang babaeng kanyang pakakasalan ay nagdadalantao at wala siyang 

kinalaman. Kinailangan niya ang tulong ng isang anghel mula sa 

langit na nagpakita sa kanya sa panaginip upang maunawaan niya 

ang hiwaga at kung paano kumilos nang tama. Madalas nangyayari 

sa ating buhay at sa mga pamilya na ang mga hindi inaasahang 

pangyayari ay nagiging sagabal o nagpapabago ng ating mga plano. 

Maaring ito ay ang di inaasahang pagdadalantao tulad sa Biblia. 

Maaring ito ay isang aksidente, karamdaman, kamatayan ng isang 

miyembro ng pamilya, o may nawalan ng trabaho at marami 

pang iba. Dapat magpatuloy ang buhay bagaman madalas dahil sa 
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kabiglaanan ay hindi natin alam kung paano. Sa mga sandaling ito 

alalahanin natin ang mga salitang sinabi kay San Jose at gamitin natin 

ito sa ating sitwasyon: “Jose, anak ni David, huwag kang mangamba 

sa pagtanggap kay Maria na iyong asawa: sapagka't ang kaniyang 

dinadalang-tao ay sa Espiritu Santo” (Mt.1, 20). Ang buong tapang 

na pagtanggap sa mga di-inaasahan at di-planadong pangyayari ay 

makatutulong upang matuklasan natin ang natatagong pagkilos ng 

Espiritu Santo.

TULAD NI SAN JOSE, INGATAN ANG YAMANG 
ESPIRITWAL NA IPINAGKALOOB SA ATIN 

16. Tayong lahat ay migrante (expats) na ang ibig sabihin ay 

wala tayong “citizenship” o garantiya ng mahabang pamamalagi sa 

isang bansa kung saan tayo naninirahan sa kasalukuyan. May mga 

taong nagkaroon ng masakit na karanasan nang biglang nawalan 

ng trabaho, tirahan o “residence visa”. Ang “insecurity” na ito ay 

kitang-kita sa panahon ng pandemya na kung saan ang mga tao 

ay nawalan ng pag-asa sa harap ng masamang pangyayari. Ang 

taong laging naglalakbay o kailangang tumakas nang biglaan ay 

walang madadalang ari-arian. Iiwanan niya ang bahay pati ang mga 

kagamitan, ang mga tanim sa hardin, mga kapitbahay at kaibigan. 

Mapipilitan siyang pumasok sa ibang kultura at mag-aral ng ibang 

wika. Ito ay isang patuloy na proseso ng pakikibagay kasama ang 

panganib na mawala ang sariling pagkatao. Ito ang problema pa ring 

kinakaharap ng mga pamilya ng mga migrante. Ito rin ay maaring 

itulad sa Simbahan. Maraming problema sa loob ng Simbahan 
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ngayon ay may kinalaman sa usaping kung ano ba ang dapat 

ingatan sa paglalakbay sa lupa at ano ang pwedeng iwanan. Ang 

maikling sagot ay makikita natin sa tagubilin ng anghel kay San 

Jose, “Bumangon ka, dalhin mo ang bata at ang kanyang ina ..” (Mt. 

2, 20). Si Jesus sa kanyang pangangaral ay naglalakbay patungo 

sa tatawagin nating “Banal na Lupain”. Iniatas niya sa kanyang 

mga alagad na magdala ng ilang bagay na materyal subalit higit 

na maraming bagay na espiritwal: ipahayag ang Paghahari ng 

Diyos, palayasin ang mga  masasamang espiritu at magpatawad ng 

kasalanan, ibigay ang Tinapay ng Buhay, manalig kay Jesucristo. 

Ang mga salita ng anghel kay San Jose ay sinasabi din sa bawat taga-

sunod ni Jesus: “dalhin mo ang bata at ang kanyang ina at humayo 

ka!” Huwag ninyong talikuran si Jesucristo at ang kanyang inang si 

Birheng Maria at ang kanilang ipinaglalaban: ang Salita ng Diyos, 

ang mga sakramento, ang pagpapahayag ng pananampalataya sa 

Diyos Ama, Anak at Espiritu Santo. Kasama ng Birheng Maria 

tayo ay tinatawag na ingatan ang lahat ng ito sa ating puso (Lc 2, 

19, 51) at dahan-dahan nating unawaing mabuti ang mga hiwaga 

ng ating pananampalataya.

17. Mga kaibigan kay Cristo, mahalaga na asikasuhin nating 

muli ang ating buhay sa maliwanag na halimbawa ni San Jose. Ang 

bawat isa sa atin ay pinagsabihan “dalhin mo ang bata at ang kanyang 

ina”, kaya dalhin natin si Jesus at ang Birheng Maria sa ating 

buhay. Bigyan natin sila ng lugar at tiwala upang gantimpalaan 

tayo sa mga problemang ating dinadala: ang pagiging “expat”, ang 
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pag-iisa, ang takot na mawalan ng trabaho, ang banta na mahawa 

ng Covid-19. Habang kasama natin ang bata at ang kanyang ina, 

magiging maayos ang ating buhay maging sa gitna ng pagkabalisa. 

Sina San Jose at Birheng Maria ay dumaan sa mabibigat na 

pagsubok mula sa Pagbabalita ng Anghel hanggang sa Pagpako sa 

krus, kung saan si Maria na isa nang biyuda ay nasa ilalim ng krus, 

at kinakatawan si San Jose, ang “gabay ng Manunubos” tulad ng 

itinawag sa kanya ni San Juan Pablo II. 

Pinasasalamatan ko ang lahat ng taong tahimik at matiyagang 

nagtatrabaho tulad ni San Jose; ang mga tumutulong sa mga 

taong nasa kagipitan at nagbibigay sa kanila ng pag-asa sa gitna ng 

kawalan ng pag-asa. Sa ating mga parokya marami ang lantaran 

o tahimik na nakikisa sa mga taong nangangailangan. Katulad 

rin ng mga taong nagtatrabaho sa larangan ng “healthcare”, “food 

provision”, “social services” at iba pa. Binata nila ang “init at 

hirap sa maghapon” (Mt 20,12) o ang “init ng pandemya” – upang 

maibsan ang paghihirap at pag-iisa ng maraming tao.

SI SAN JOSE, TAGAPAGTANGGOL NG BUHAY

18. Dahil sa pandemya nakita natin kung gaano karupok ang 

buhay. Marami sa atin ang nawalan ng mga kamag-anak at kaibigan 

sa loob lamang ng maikling panahon. Madalas wala tayong 

pagkakataong samahan sila sa mga huling sandali ng kanilang 

buhay at makapag-paalam sa kanila nang maayos. Marami ang 
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nakokonsensiya tungkol dito, dahil wala silang magawa o hindi 

sila pinayagan na gawin ang dapat sana’y nagawa nila para sa mga 

nagkasakit ng Covid-19.  Inalagaan din ni San Jose ang isang buhay 

na nanganib dahil sa banta ni Haring Herodes na patayin ang lahat 

ng mga sanggol na lalaki sa Belen. Batid natin na maging sa ating 

panahon, ang buhay ay nanganganib dahil sa sakit o karahasan. 

Isipin ninyo ang milyong mga aborsyon sa buong mundo. Isipin 

ninyo ang mga batang naipit sa gitna ng digmaan tulad sa Yemen, 

ang mga batang nasa “refugee camps”. Isipin ninyo ang lahat na 

mga inabuso ang kanilang dangal dahil sa “human trafficking”, na 

madalas ay pinapatay dahil hindi sila pumayag sa kagustuhan ng 

mga nagbili sa kanila. Ang batang si Jesus ay nailigtas sa ganitong 

kalagayan salamat sa babala mula sa langit at sa mabilis na pagkilos 

ni San Jose. Handa ba tayong gawin ang nasa ating kapangyarihan na 

ipagtanggol ang buhay ng bawat tao mula sa sinapupunan hanggang 

sa tunay na hantungan ng bawat tao?  Tayong lahat ay tinatawag 

upang sa pamamagitan ng ating buhay at pagkilos ay makatulong 

tungo sa kultura ng buhay laban sa kultura ng kamatayan. Tularan 

natin si San Jose at hindi si haring Herodes!

SI SAN JOSE, PINTAKASI NG MAGANDANG 
KAMATAYAN

19. Sa ngayon, sa isang matinding paraan itinuro sa atin ng taon 

ng pandemya na tayong lahat ay nasa bingit ng kamatayan. Marahil 

dati-rati ay bulag tayo sa katotohanang ito subalit ginising tayo ng 

pandemya. Ngayon, batid natin na nariyan ang posibilidad na kahit 
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sino ay maaring tamaan ng nakamamatay na “virus”. Marami sa 

atin ang nakasaksi kung paano ang kamatayan ay pumasok sa ating 

pamilya at kapitbahayan. Ngayon ang tamang oras upang sariwain 

natin ang ating ala-ala at debosyon kay San Jose na itinuturing na 

pintakasi ng isang banal at mapayapang kamatayan. Hinihimok 

ng Simbahan na ang mga nasa bingit ng kamatayan at yaong mga 

nasa paligid nila ay humiling ng patnubay kay San Jose sa oras ng 

kamatayan (cf. Paghahabilin ng Naghiningalo sa Diyos 217, 220 

A). Hindi natin alam kung kailan at paano namatay si San Jose. Sa 

ating paniniwala ay pumanaw siya sa piling ni Jesus na kanyang 

anak-sa-turing. Ano pa ang ating maaring hilingin kundi ang 

tulong at presensiya ni Jesus kung dumating na ang ating takdang 

oras?

PUMUNTA KAYO KAY SAN JOSE!

20. Sa kapistahan ni San Jose, dinadasal natin: “Ang matuwid 

na taong ito ay ipinagkaloob mo bilang kabiyak ng Birheng Maria, 

Ina ng Diyos at itinalaga bilang matalino at tapat na mangangalaga 

sa iyong pamilya upang bantayan bilang ama ng Iyong Bugtong na 

Anak na ipinaglihi sa kapangyarihan ng Espiritu Santo, ang ating 

Panginoong Jesucristo.” Tinupad ni San Jose ang kanyang misyon 

nang may pagpapakumbaba at nagsilbi siyang katuwang ng Birheng 

Maria. Sa bagay na ito, maari siyang maging gabay natin sa buhay-

pananampalataya. Itinuturo niya sa atin na upang pangalagaan ang 

mga bagay tungkol sa Diyos, upang alagaan ang nagkatawang-

taong Anak at upang sumampalataya, ay hindi kailangan ang 
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mataas na pinag-aralan o maraming pagsisikap na gamit ang 

relihiyon. Ang kailangan lamang ay isang tahimik na “Oo” sa mga 

plano ng Diyos. Kinailangan lamang niya na samahan ang Birheng 

Maria at pamahalaan ang paglaki ng Anak na sa ibang pagkakataon 

ang kilos nito ay nagpahirap sa kanyang kalooban. Nagsalita ang 

Birheng Maria para kay San Jose nang tanungin niya ang kanyang 

labindalawang taong anak doon sa templo: “Anak, bakit ginawa mo 

sa amin ang ganyan? Narito, ang iyong ama at ako na hinahanap kang 

may hapis”. Nagulat sila sa sagot na kanilang narinig: “At sinabi niya 

sa kanila, Bakit ninyo ako hinahanap? Di ba talastas ninyo na dapat 

akong maglumagak sa bahay ng aking Ama?” At di nila naunawaan 

ang pananalitang sa kanila'y sinabi (Lc 2, 48, 49). Hindi ba ito isang 

konsuelo sa ating lahat na madalas ay hindi natin nauunawaan 

ang ginagawa sa atin ni Jesus? Maituturo sa atin ni San Jose higit 

kaninuman ang ibig sabihin ng mabuhay na malapit sa hiwaga ng 

Diyos.

Ang Doctor ng Santa Iglesia na si Santa Teresa ng Avila ay may 

matibay na debosyon kay San Jose at madalas niyang itagubilin 

sa mga mongha “Pumunta kayo kay Jose” (Gen. 41, 55). Ang mga 

salitang ito ng Paraon ay patungkol kay Jose ng Ehipto sa Lumang 

Tipan. At ipinatungkol din ito ng mga santo kay San Jose na sa 

parehong paraan ay tumutulong sa panahon ng kagipitan. Siya 

ay isang maasahang gabay para sa ating lahat na nagnanais na 

mabuhay sa presensiya ng Diyos habang pinangangalagaan natin 

ang ating pang-araw-araw na gawain at tungkulin, paglalakbay 

at pagkalinga sa kapwa. Lumapit tayo sa “matalino at tapat na 
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katulong” na “itinalaga ng Diyos na mangalaga sa pamilya ng 

Simbahan upang hikayatin, gabayan at ipagtanggol tayo sa ating 

paglalakbay. San Jose, ipanalangin mo kami! 

+ Obispo Paul Hinder, OFM Cap

Bikaryo Apostoliko ng Timog Arabia

Tagapamahalang Apostoliko ng Hilagang Arabia

Abu Dhabi, ika-25 ng Pebrero 2021 (Pagtatalaga ng Katedral ni San Jose 

sa Abu Dhabi)
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