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Mga kapatid kay Cristo!

1.  Sumainyo ang kapayapaan! Mula sa ika-9 hanggang sa ika-

10 ng Oktubre 2021 ay pasisinayaan ni Papa Francisco ang landas 

tungo sa Sinodo 2023 na ang paksa ay: “Para sa isang Sinodo ng 

Simbahan: Pakikipag-isa, Pakikilahok at Misyon”. Matapos ang 

isang linggo, ang proseso ng Sinodo ay bubuksan sa lahat ng mga 

diyosesis sa buong mundo. At matapos kong isangguni sa kaparian 

sa Bikaryato ng Hilagang Arabia, ipinasiya ko na ang pormal 

na pagbubukas ng sinodo sa dalawang bikaryato ng Arabia ay 

pagsabayin sa ika-15 ng Oktubre 2021 sa St. Joseph’s Cathedral, Abu 

Dhabi. Ang programa at ang mga lalahok sa sinodo ay ipapa-alam 

sa takdang panahon, depende sa mga regulasyon na may kinalaman 

sa Covid-19. 

Sa sulat na ito nais kong ipaliwanag ang kahulugan ng Sinodong ito 

at inaasahan ko ang inyong aktibong pakikilahok. Ating isaalang-

alang ang mga salita ni San Pablo sa mga taga-Efeso: “Samakatuwid, 

hindi na kayo dayuhan o taga-ibang bansa, kundi kababayan na ng mga 

hinirang ng Diyos at kabilang sa kanyang sambahayan. Tulad ng isang 

gusali, kayo'y itinayo sa pundasyong inilagay ng mga apostol at mga 

propeta, na ang batong panulukan ay si Cristo Jesus” (Ef. 2, 19-20).

SAMA-SAMANG PAGLALAKBAY NG BAYAN NG  
DIYOS

2. Ano ang kahulugan ng salitang sinodo? Ito ay mula sa 

salitang Griyego na kinapapalooban ng syn (kasama) at odos 
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(daan o landas). Ang Sinodo, samakatuwid, ay isang sama-samang 

paglalakbay tungo sa iisang landas. Sa kasaysayan ng Simbahan, 

maraming sinodo na ang ipinatawag sa iba’t-ibang antas (diyosesis, 

probinsiya, rehiyon, patriarka o pangkalahatan) upang suriin at 

lutasin sa liwanag ng salita ng Diyos at patnubay ng Espiritu Santo 

ang mga katanungang may kinalaman sa doktrina, liturhiya, batas 

at gawaing pastoral na lumilitaw sa iba’t-ibang panahon. 

Ayon sa tradisyon, ang isang sinodo ay ang pagtitipon ng mga 

grupo ng mga Obispo mula sa iba’t-ibang rehiyon ng mundo, na 

kumakatawan sa bayan ng Diyos sa kanilang mga diyosesis. Subali’t, 

nais ni Papa Francisco na ang darating na sinodo ay isagawa hindi 

lamang sa Vaticano kundi sa bawa’t simbahang lokal sa buong mundo. 

Ang nasabing sinodo ay  gagawin sa loob ng tatlong taon na may 

tatlong bahagi: pang-diyosesis, pang-kontinente at pangkalahatan. 

At ang bawa’t bahagi ay bunga ng sama-samang paglalakbay ng 

buong Bayan ng Diyos. Kaya, hindi ito isang pangyayari lamang 

kundi isang proseso ng sama-samang pagkilos ng Bayan ng Diyos, 

ng Kalipunan ng mga Obispo at ng Obispo ng Roma. Ang bawa’t 

isa ay tutugon ayon sa sariling tungkulin”  (cf. Address by Cardinal 

Mario Grech to the Holy Father in the Consistory for the creation 

of new cardinals, November 28, 2020).

SAMA-SAMANG PAKIKINIG SA ESPIRITU SANTO 

3. Ipinasiya ng Santo Papa na simulan ang proseso ng sinodo sa 

pamamagitan ng pagsangguni sa lahat ng mga lokal na Simbahan. 

Nais ng Papa na dalhin ang mga karanasan ng mga simbahang 
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lokal sa Sinodo na ipagdiriwang sa Roma sa 2023 bilang pag-

gunita sa ika-50 taong anibersaryo ng pagkakatatag ng Sinodo ng 

mga Obispo. Ipinaliwanag ni Papa Francisco ang kahulugan ng 

sinodong pang-Simbahan sa kanyang talumpati noong ika-17 ng 

Oktubre 2015: 

Ang Sinodong pang-simbahan ay isang Simbahang nakikinig, at 

nakauunawa na ang pakikinig ay “hindi basta narinig”. Ito ay sama-

samang pakikinig kung saan ang bawa’t isa ay may natututunan. Ang 

bayang mananampalataya, ang kalipunan ng mga Obispo, ang Obispo ng 

Roma: lahat sila ay nakikinig sa isa’t isa at sama-samang nakikinig sa 

Espiritu Santo, ang “Espiritu ng katotohanan” (Jn 14,17) upang mabatid 

kung ano ang kanyang “sinasabi sa mga simbahan”(Pahayag 2,7). 

Ang Sinodo ng mga Obispo ay ang tagpuan kung saan nagaganap 

ang proseso ng pakikinig sa bawa’t bahagi ng buhay ng Simbahan. 

Ang proseso ng Sinodo ay nagsisimula sa pakikinig sa tinig ng bayan 

ng Diyos na “nakikibahagi din sa gawain ni Cristo bilang propeta” 

ayon sa isang prinsipiyo na malapit sa puso ng Simbahan ng unang 

milenyo: “Quod omnes tangit ab omnibus tractari debet” (Ang may 

kinalaman  tungkol sa lahat ay dapat pag-usapan ng lahat). Ang 

proseso ng Sinodo, samakatuwid, ay nagpapatuloy sa pakikinig 

sa mga pastol. Sa pamamagitan ng mga Synod Fathers, ang mga 

Obispo ay nagsisilbing tunay na taga-ingat, taga-pagpaliwanag at 

saksi sa pananampalataya ng buong Simbahan, na kailangan nilang 

suriing mabuti ayon sa mga pabago-bagong opinyon ng karamihan.
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SAMA-SAMANG PAGKILALA NG MGA 
BINYAGAN (HANDOG NG KATUTURAN NG 

PANANAMPALATAYA O “SENSUS FIDEI") 

4. Ang Simbahan ay ang Katawan ni Cristo, ang Bayan ng 

Diyos at ang Templo ng Espiritu Santo. Dahilan sa grasya ng 

binyag ang isang tao ay nagiging bahagi ng katawan ni Cristo 

at may pananagutan siya sa buhay at misyon nito. Ang ika-

2 Concilio Vaticano ay nagpahayag na ang buong katawan ng 

mananampalataya, taglay ang pagpapahid mula sa Banal (1 Jn 

2, 20, 27) ay hindi maaring magkamali sa mga bagay na may 

kinalaman sa pananampalataya. Ang bagay na ito ay kilala bilang 

mataas na katuturan ng pananampalataya (sensus fidei) ng buong 

bayan ng Diyos. Mayroon din itong kakayahan na kilalanin ang 

mga bagong paraan ng pagpapahayag ng Diyos sa Simbahan. 

Bilang Katawan ni Cristo, ang Simbahan ay isang banal at espiritwal 

na katotohanan. Subali’t, ang Simbahan at ang mga kaanib nito sa 

mundo ay nagpapahiwatig ng pagiging pang-tao at maka-tao nito. 

Upang maunawaan ang Simbahan sa kabuuan, dapat isaalang-alang 

ang bahaging espiritwal, pang-tao at maka-tao nito. Sapagka’t kung 

ang maka-mundong bahagi lamang nito ang ating isasa-alang-

alang, ang Simbahan ay magiging isang kalipunan lamang ng mga 

tao at ang sinodo ay matutulad sa isang parlamento. 

5. Ang pagiging-Sinodo, bilang prosesong pang-tao at 

espiritwal, ay nangangailangan ng “sama-samang pakikinig kung 

saan ang bawa’t isa ay may matututunan. Ang pagiging-Sinodo ay 

may kinalaman sa “tunay na katuturan ng Simbahan (sensus fidei), 
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ang kanyang kalagayan bilang tagapag-pahayag ng Ebanghelyo. Ito 

ay isang paraan ng pagiging Simbahan at propeta sa ating mundo 

ngayon”.  Sa pamamagitan ng sinodo nais ni Papa Francisco na 

ang Simbahan ay makinig sa pahiwatig ng Espiritu Santo sa mga 

mananampalataya sa iba’t-ibang bahagi ng mundo. Ang Sinodo 

ay hindi lugar para igiit ang sariling ideya o adyenda. Hindi rin 

ito pakikisangkot ng mga tao sa pag-gawa ng desisyon. Hindi rin 

ito isang representasyon o “quota system”. Ito ay isang pakikilahok 

ng mga binyagan upang unawain ang kalooban ng Diyos at 

makinig sa Espiritu Santo upang hanapin ang landas ng Simbahan 

para sa ikatlong milenyo. Ang bawa’t katoliko, samakatuwid, ay 

inaanyayahan na makilahok upang unawain ang “sasabihin ng 

Espiritu Santo sa mga simbahan” (Pahayag 2,7) sa konteksto ng 

makabagong mundo at mga hamon nito. Ang pakikilahok sa sinodo 

ay isang paraan ng pakikipagtulungan at diyalogo sa makabagong 

paraan ng pagiging Simbahan at ng kanyang misyon na ipahayag 

ang ebanghelyo sa mundo.  

PAKIKILAHOK SA PROSESO NG SINODO

6. Bilang Simbahan ng mga migrante sa lupain ng mga 

muslim, tayong mga mananampalataya ay mula sa iba’t-ibang 

bansa at tradisyon. Ang ating pagsaksi ay natatangi at mahalaga 

sa pangkalahatang Simbahan. Paano makikilahok sa sinodo 

ng Simbahan ang dalawang bikaryato na binubuo ng mga 

parokya at komunidad mula sa pitong bansa na ang lahat ng 

mga mananampalataya ay mga migrante? Tayo ay isang lokal na 

Simbahan na kakakitaan ng kakaibang uri ng pagiging peregrino 

(pilgrim) at pagiging katoliko. Tayo ay mga peregrino, sapagka’t tayo 
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ay mga dayuhan sa mga bansang ating tinitirhan kaya wala tayong 

katiyakan na mamalagi dito habang buhay. Tayo ay mga Katoliko, 

sapagka’t karamihan sa ating mga parokya ay binubuo ng mga 

binyagan mula sa iba’t-ibang wika at tradisyon, tulad ng nabanggit 

sa aklat ng mga Gawa ng mga Apostol sa unang Pentekostes.

7. Batid natin na dahil sa pandemya hindi tayo malayang 

makapagtitipon at maglakbay. Subali’t sisikapin nating gawin 

ang ating makakaya upang tipunin ang inyong mga alalahanin at 

panukala hinggil sa ating pagiging bayan ng Diyos na nabubuhay sa 

pakikipag-isa (communion), at nagsasagawa ng ating misyon bilang 

mga alagad ni JesuCristo. Nais ko na gugulin natin ang panahong 

ito sa pagpapalalim ng ating pananampalataya at ng ating ugnayan 

sa isa’t-isa ayon sa nakalahad sa Biblia na pinili ko bilang paksa ng 

aking sulat:“Nais naming mabuhay na kasama ninyo, sapagkat narinig 

naming nasa piling ninyo ang Diyos” (Zacarias 8,23). Dahil dito 

kailangan nating isabuhay ang ating pagkatawag na maging “bayan 

ng Diyos” .  

ANG PROSESO NG SINODO SA ANTAS NA 
LOKAL

8. Habang hinihintay natin na italaga ang mga bagong Obispo 

dito sa Peninsula, simulan na nating ihanda ang sinodo ngayon 

pa man. Batay sa intensiyon ni Papa Francisco, ang proseso ng 

sinodo ay dapat magsimula sa ibaba, sa antas na lokal. Dahil dito, 

ay makabubuti na tumawag ng isang sinodo sa parokya. Ang 

mga mananampalataya at mga komunidad sa bawa’t parokya ay 
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inaanyayahan na magnilay kung: Paano isabuhay ang pakikipag-isa 

(communion)? At paano natin pasisiglahin ang buhay sa parokya? 

Batid ba natin na may misyong ipinagkaloob si Cristo sa bawa’t 

isa, gaano man ito kaliit?  Dapat nating pakinggan ang tinig ng 

mga mananampalataya sa bawa’t parokya upang maipahayag nila 

ang kanilang alalahanin ng pagsasabuhay ng ebanghelyo kaisa ng 

Simbahan. Aking inaanyayahan ang bawa’t isa na gamitin ang 

communication tools bilang bahagi ng ating paglalakbay espiritwal. 

Batid ko na ito ay dapat gawin ayon sa situwasyon ng iba’t -ibang 

bansa at ayon sa lawak at estraktura ng bawat parokya.  

9. Marami tayong dapat pagtuunan ng pansin. Sapat na 

basahin ang mga encyclical letters at ibang dokumento ni Papa 

Francisco upang mabatid na marami pa tayong dapat gawin.  May 

mga katanungan tungkol sa ating buhay-sakramento sa gitna ng 

pandemya; ang paghubog sa pananampalataya ng mga kabataan 

at matatanda; ang iba’t-ibang gawain sa Simbahan at paglalapat 

nito sa ating mga bikaryato; ang ugnayan ng kaparian at layko; 

ang pag-aalaga sa mga pamilya at ang hamon sa buhay ng mag-

asawa sa migranteng simbahan; ang pagkalinga sa mahihirap at 

nangangailangan; ang pag-gamit ng electronic media para sa internal 

communication at ang pagpapalaganap ng ebanghelyo; ang ating 

pananagutan sa pangangailangang pinansiyal para sa paglilingkod 

ng Simbahan, at iba pa. Bagaman hindi natin matutugunan nang 

sabay-sabay, mabuting magsimula tayo sa simpleng paraan sa halip 

na magsawalang-kibo at magmasid na lamang at hindi makilahok.

10. Ayon sa proseso ng sinodo, ang mga tagapag-ugnay ay 
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itatalaga sa bawa’t Bikaryato sa takdang panahon, at kasama ng 

Obispo ay titipunin ang napagkasunduan ng bawa’t parokya. Sa 

katapusan ng taon ay titipunin ang mga panukala mula sa mga 

parokya, grupo at bawa’t isang binyagan. Ang pagsangguni sa bayan 

ng Diyos ay matatapos sa isang pulong bago isagawa ang sinodo at 

dito matatapos ang lokal na proseso sa mga bikaryato. Pagkatapos, 

ang mga konklusyon ay dadalhin sa antas ng Kapulungan ng mga 

Obispo ng ating rehiyon na siyang magtitipon ng mga sagot mula 

sa iba’t-ibang simbahang lokal, at pagkatapos ay ipagbibigay-alam 

sa General Secretariat ng Sinodo ng mga Obispo sa Roma. Sila naman 

ang maghahanda ng mga drafts na siyang gagamiting dokumento 

(Working Document) na magiging batayan para sa talakayan, 

pagninilay at pag-uusap sa Sinodo 2023.

"NARINIG NAMIN NA NASA INYO ANG DIYOS"

11. Paano tayo papasok sa bagong kabanata sa buhay ng 

Simbahan? Ito ang tugon ng Salmista “Isang ilawan sa aking mga paa 

ang Iyong salita, isang tanglaw sa aking daraaan” (Salmo 119, 105). 

Noong naghahanap si San Francisco ng Asisi ng alituntunin para 

sa kanyang bagong uri ng buhay, naghanap siya ng liwanag mula sa 

Aklat ng mga Ebanghelyo at sa liwanag ng mga salita ni Cristo ay 

naunawaan niya kung ano ang inaasahan ng Panginoon sa kanya 

at sa kanyang mga kasama. Kaya nga, lumapit rin tayo sa salita ng 

Diyos at hanapin ang bagong landas sa liwanag ng Kanyang Salita. 

Taimtim na panalangin ang pundasyon ng lahat ng ating iniisip at 
ginagawa. Ayon kay Sta. Teresa ng Avila“Lumuhod sa Panginoon 

bago magsimula ng anumang gawain”. Isang mapagpakumbaba, 
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may-tiwala, taimtim at sama-samang pagdarasal ang siyang bukal 
ng lakas at tapang ng mga unang komunidad ng mga Kristiyano. 
Sama-sama silang nagdarasal bago magsimula ng mahahalagang 
gawain at kung humaharap sa pagtuligsa at kabiguan. 

Ipina-alala sa atin ng Panginoong Jesus na“Wala kayong magagawa 

kung hiwalay kayo sa akin”(Jn 15, 5); na sa pagiging masunurin sa 

tinig ng kanyang Espiritu tayo ay babasbasan bilang “Bayan ng 

Diyos” na aakit sa lahat ng mga bansa, tulad ng inihula ni propeta 

Zacarias. Inaanyayahan ko kayong lahat na ipagdasal  ang proseso 

ng sinodo. Taimtim tayong manalangin para sa ating Simbahan at 

sa proseso ng sinodo sa loob ng misa. Batid natin na “kung hindi 

itatayo ng Panginoon ang bahay, ay walang kabuluhan ang gawa ng 

mga tagapagtayo. Kung hindi babantayan ng Panginoon ang lungsod, 

Walang kabuluhan ang kayo'y gumising sa umaga o kaya ang magpuyat” 

(Salmo 127,1). Patnubayan nawa tayo ng Birhen ng Arabia.

Abu Dhabi, ika-15 ng Agosto 2021 

Kapistahan ng Pag-aakyat sa Mahal na Birhen

+ Paul Hinder, OFM Cap.

Bikaryo Apostoliko ng Timog Arabia at

Tagapamahala ng Bikaryato ng Hilagang Arabia

 




