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SULAT NG PASTOL 2022
 

“Nagpapasalamat ako sa aking Diyos 
sa tuwing naaalala ko kayo.

At kapag nananalangin ako para sa 
inyo, nananalangin ako nang may 

kagalakan.” 

(Filipos 1:3)

O B I S P O  P A U L  H I N D E R 
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Minamahal kong mga Kapatid,

Nawa'y ipagkaloob sa inyo ng Panginoon ang kapayapaan 
at kagalakan sa Espiritu Santo.

Bago magsimula ang bagong obispo ng kanyang 
pananagutan at tungkulin sa Bikaryato Apostoliko ng 
Timog Arabia, ginawa ko ang aking huling Sulat ng 
Pastol. Sa pagbabalik-tanaw, ako ay nagpapasalamat 
sa nakalipas na labing-walong (18) taon na ginugol 
ko sa inyo bilang inyong obispo at kamanlalakbay sa 
pananampalataya. Lahat ng paglalakbay ay may kaakibat 
itong tagumpay at kabiguan. Mayroon ding mga sandali 
ng kagalakan. Nagugunita ko ang libu-libong kabataan at 
matatanda na ginawaran ko ng sakramento ng kumpil. 
Naaalala ko na sa aking mga pagdalaw sa mga parokya 
ay nasaksihan ko ang sigla ng inyong pananampalataya. 
Mayroon ding mga matitingkad na sandali tulad ng 
pagdalaw ni Papa Francisco noong Pebrero 2019 sa Abu 
Dhabi o ang pagbabasbas ng mga bagong simbahan at 
ang inagurasyon ng mga bagong paaralan. Noon ko 
nadama ang lakas ng loob mula sa iyong panalangin at 
pagmamahal.

Tunay ngang may mga sandaling humarap din ako sa 
hirap at dusa. Nagugunita ko ang pagpatay sa apat (4) na 
madre ng Missionaries of Charity kasama ang walo (8) 
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sa kanilang mga katulong noong Marso 2016 sa Aden, 
Yemen. Sariwa din sa aking gunita ang pagkidnap kay Fr. 
Tom Uzhunnalil sa parehong araw. Mayroon ding mga 
hidwaan sa pagitan ng mga grupong makasarili sa mga 
parokya. Naranasan ko rin ang sarili kong pagkukulang 
sa pamumuno sa masalimuot na kawan mula sa iba’t-
ibang lahi at ritu sa Simbahan dito sa Gulpo. 

Gayunpaman, sa aking pagbabalik-tanaw, masasabi 
kong maligaya ako sa paglalakbay na ito kasama kayong 
lahat. Kapag ang mga kamanlalakbay ay may mabuting 
kalooban at tiyaga, ang paglalakbay ay hindi lamang 
kaaya-aya kundi isang di malilimutang paglalakbay. 
Napakaraming ala-ala at karanasan na hinding-hindi 
ko makakalimutan, at iingatan ko ang mga ito sa aking 
puso. Ang bawat isa sa inyo ay naging bahagi bilang aking 
katuwang sa misyon, sa panalangin at sa pamumuhay 
bilang mga huwarang mananámpalataya. Kaya naman, 
sa tuwing naalala ko ang magagandang karanasang 
ito ng aking buhay, ay lagi ko kayong isinasama sa 
lahat ng aking panalangin nang may kagalakan.

Habang si San Pablo ay nasa bilangguan dahil sa kanyang 
pagpapatotoo kay Kristo, siya ay sumulat sa mga taga-
Filipos, “Ako’y nagpapasalamat sa aking Diyos sa tuwing 
naaalala ko kayo, at sa lahat ng panalangin ko ay lagi ko 
kayong isinasama nang buong kagalakan” (Fil 1:3). Hindi 
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nabahala ang apostol sa kanyang kasalukuyang kalagayan, 
bagkus nagpapasalamat siya sa Diyos para sa napakabuting 
komunidad ng Filipos na nag-aalala tungkol sa kanyang 
kapakanan. Pinasalamatan ni San Pablo ang mga 
tumulong sa kanya sa kanyang mga paglalakbay bilang 
misyonero at sa kanyang paglilingkod sa pagbabahagi 
ng Ebanghelyo. Sa nakalipas na labing-walong (18) 
taon, sinamahan ninyo ako sa aking paglalakbay bilang 
misyonero sa Arabian Peninsula. Tinulungan ninyo ako 
sa aking gawain sa pagpapalaganap ng Ebanghelyo. 

Pastoral na pangangalaga sa mga 
Migrante
Ginugunita ko nang may pasasalamat ang lahat ng 
mga pari, mga kapatid na relihiyoso at mga madre, na 
naparito bilang mga misyonero upang maglingkod 
sa mga pangangailangang pastoral ng migranteng 
Simbahang Katoliko. Ang isang pari o relihiyoso na 
nagtatrabaho sa Gulpo ay kailangang tiisin at balikatin 
“ang bigat at init ng araw” (Mt 20:12) kasama ng mga 
kapwa Kristiyano. Kami ay naglilingkod “hindi sapagkat 
ibig naming pagharian kayo sa inyong pananampalataya; 
ibig lamang naming tumulong sa ikaliligaya ninyo, 
sapagkat matatag kayo sa pananampalataya” (2 Co 1:24). 
Nang dumating ako sa UAE noong Enero 2004, mayroon 
lamang mahigit na apatnapung (40) pari sa anim (6) na 
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bansa ng Bikaryato ng Timog Arabia. Ngayon, matapos 
isa-ayos ang dalawang (2) Bikaryato sa Gulpo ng Arabia, 
mayroon ng pitumpung (70) pari sa Bikaryato ng Timog 
Arabia lamang. Nagpapasalamat ako sa Orden ng mga 
Capuchino na nangangalaga sa Simbahan sa Gulpo, 
sa mga paring diyosesano na kabilang sa Bikaryato o 
nagmula sa ibang bansa at sa mga paring mula sa ibang 
Kongregasyon. Hinihiling ko sa lahat ng mga pari na 
mahalin ang kanilang mga kapatid sa pananampalataya 
at buong puso silang paglingkuran. Inaanyayahan 
ko kayong lahat na mahalin ang ating mga pari at 
makipagtulungan sa kanila upang matupad ang misyon 
sa Bikaryato. 

Nagpapasalamat ako sa Diyos para sa mahuhusay 
at maaasahang mga layko na katuwang sa 
Bikaryato. Sapagkat hindi maaring marating ng 
isang obispo ang lahat ng lugar at gawin ang lahat. 
Gayun din ang mga kura paroko at ang kanilang 
mga katulong na pari. Kung wala ang maaasahang 
mga layko hindi tayo makakapaglingkod sa 
napakaraming mananámpalataya sa Bikaryato ng 
Timog Arabia. Nagpapasalamat ako sa Diyos para sa 
libu-libong kalalakihan at kababaihan na sa iba't 
ibang kapasidad ay tumutulong sa Simbahan upang 
magampanan ang kanyang misyon. Ang higit na 
nakaantig sa aking puso sa bahaging ito ng mundo ay 
ang inyong paglilingkod sa Simbahan nang buong 



 P a s t o r a l  l e t t e r  2 0 2 2

kagalakan. Maging ito man ay sa paghahanda ng isang 
aralin sa katekismo o paghahanda ng liturhiya ay 
ginagawa ninyo nang may kagalakan. Hinahangaan ko 
ang iyong kagandahang-loob at pananagutan. Halos 
lahat kayo ay nandito para magtrabaho. Kalimitan ang 
inyong mga trabaho ay nangangailangan ng maraming 
oras at lakas. Gayon pa man ay isinasakripisyo ninyo ang 
inyong natitirang panahon para sa Simbahan, at para sa 
komunidad. Naniniwala ako na ang iyong taos-pusong 
paglilingkod ay hindi malilingid sa mata ng Diyos. Hindi 
binibigyang-pansin ng Diyos ang mga salita ng ating 
panalangin kundi ang sinusuri niya ay ang ating mga 
puso. Panatilihin ninyong buháy ang kagalakang ito sa 
komunidad, at ibahagi ninyo ang ganitong kagalakan 
ng pamumuhay, paglilingkod at pagdiriwang ng ating 
pananampalataya sa mga susunod na saling-lahi. 
Nagpapasalamat ako sa inyong lahat dahil sa inyong 
tulong sa aking misyon sa Bikaryato at patuloy akong 
mananalangin nang may kagalakan para sa inyong lahat.

Katarungan, Kapayapaan at Kagalakan
Noong ako ay italaga bilang obispo, pinili ko ang 
“Katarungan, Kapayapaan at Kagalakan” bilang aking 
“episcopal motto”, gaya ng makikita sa aking eskudo o 
“coat of arms”. Ang “motto” na ito ay angkop na angkop 
para sa isang taong kailangang mamuno sa migranteng 
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Simbahan sa Gulpo. Sinabi ni San Pablo sa kanyang liham 
sa mga taga-Roma, “Sapagkat ang kaharian ng Diyos 
ay wala sa pagkain o sa inumin, kundi sa katarungan, 
kapayapaan at kagalakan sa Espiritu Santo” (Rom 14:17). 
Ang Apostol ay nagsasalita sa konteksto ng mga batas 
at kaugalian hinggil sa pagkain sa kanyang panahon. 
Sapagkat may mga taong nanghuhusga at pumupuna sa 
iba batay sa kanilang mga kaugalian sa pagkain. Tulad sa  
komunidad natin na kung saan ay may mga taong may 
iba't-ibang nasyonalidad, kultura at wika, hindi lamang 
sa pagkain, kundi may ilan pang bagay na nagkakaiba. 
Maaaring ito ay ang uri ng pananamit, ang mga wika at 
ekspresyong ginagamit natin, o ang uri ng pamumuhay 
atbp. Gayunpaman, gaya ng sinabi ng Apostol, hindi ito 
dapat maging hadlang upang tayo ay makihalubilo sa iba, 
sapagkat tayong lahat ay kabilang sa mga pinaghaharian 
ng Diyos. Dapat nating hanapin ang katarungan, 
kapayapaan at kagalakan para sa lahat.

Walang kapayapaan kung walang katarungan, at hindi 
rin posible na magkaroon ng katarungan kung walang 
kapayapaan. Sa katunayan, malaki ang kaugnayan nila 
sa isa’t isa. Kung nais nating maging mga taong puspos 
ng kapayapaan, kailangan nating matutong isabuhay ang 
katarungan - katarungan sa trabaho, sa ating mga ugnayan, 
sa ating mga pananagutan, sa ating pananampalataya at sa 
ating buhay espiritwal. Kung ang tunay na katarungan ay 



 P a s t o r a l  l e t t e r  2 0 2 2

isinasabuhay sa bawat larangan ng lipunan, makatitiyak 
tayong magkakaroon ng kapayapaan sa ating kapaligiran. 
Sinabi ni Papa Francisco sa Founders’ Memorial sa Abu 
Dhabi noong ika-4 ng Pebrero 2019, "Ang katarungan ay 

ang pangalawang pakpak ng kapayapaan. Walang sinuman, 

samakatuwid, ang maaaring maniwala sa Diyos at hindi 

naman naghahangad na mamuhay sa katarungan kasama ng 

lahat, ayon sa Gintong Aral, kaya anuman ang ibig ninyong 

gawin sa inyo ng iba, ay gawin ninyo sa kanila; sapagkat 

ito ang kautusan at ang mga propeta … Ang kapayapaan at 

katarungan ay hindi mapaghihiwalay!"

Naroon ang kagalakan kung saan may kapayapaan. 
Tumatalima tayo kay Kristo sa ating buhay nang may 
katarungan. Ang kapayapaan at kagalakan sa Espiritu 
Santo ang kaloob sa atin ni Kristo. Sa nakalipas 
na labing-walong (18) taon ay nasaksihan ko ang 
maraming kagalakan sa ating Simbahan. Tayo ay 
mga migrante, halos lahat tayo ay walang higit na 
mga karapatan, at walang seguridad para sa ating 
pananatili sa bahaging ito ng mundo. Ngunit sa kabila 
ng ilang mga paghihirap, mayroon tayong kagalakan 
sa ating pananampalataya, at kapayapaan sa gitna ng 
iba’t-ibang kultura at wika sa Simbahang ito. Ito ang 
kaloob na dapat nating ipagpasalamat sa Diyos. Dapat 
nating hawakan ang pagkaka-isang ito ng Simbahan 
at lagi tayong magsikap tungo sa pagkakaisang ito.
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Isang pastol na may kakayahan ang 
ipinadala sa atin ng Diyos
Ngayon, minamahal kong mga kaibigan, malapit ko nang 
isalin ang pananagutang ito sa aking kahalili. Nagpapasalamat 
ako sa Diyos sa pagpili kay Obispo Paolo Martinelli upang 
maging inyong tagapamuno at tagapangalaga. Matagal ko 
nang kakilala si Obispo Martinelli, at panatag ang aking 
kalooban dahil  isinugo ng Diyos ang isang karapat-dapat 
na tagapamuno at tagapangalaga sa Bikaryato ng Timog 
Arabia. Si Obispo Martinelli ay isang butihing Capuchino 
at isang mahusay na propesor. Siya ay inordenahang 
obispo sa Katedral ng Milan noong 28 Hunyo 2014. Mula 
noon, siya ay naglilingkod bilang Katulong na Obispo 
ng Metropolitanong Arkidiyosesis ng Milan, Italya. Sa 
kanyang karanasan bilang isang Capuchinong Franciscano, 
isang Pari, isang Propesor at isang Obispo, magagawa 
niyang gabayan ang Bikaryato sa bagong antas. 

Lagi nating alalahanin na ang Diyos ang nagpapadala 
ng mga tagapamuno at tagapangalaga sa atin. Ating 
alalahanin lamang ang salita ni propeta Jeremias, 
“Pagkakalooban ko kayo ng mga tagapamuno ayon sa 
aking puso” (Jer 3:15). Una sa lahat, ibinigay sa atin ng 
Diyos ang dakilang saserdote sa kanyang sariling Anak, 
na sa pamamagitan ng pagdanak ng kanyang dugo ay 
nagligtas sa atin at ibinalik tayo sa Diyos. Sa huling 
dalawang (2) milenyo, nagpadala ang Diyos sa kanyang 
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bayan ng mabubuti at mahuhusay na tagapamuno. Ang 
bawat Obispo ang patuloy na tumatayo sa yapak ng mga 
apostol sa pagtuturo ng ebanghelyo at sa pangangalaga 
sa misyon ng Simbahan. Hinihiling ko sa inyo na 
parangalan at sumunod sa iyong bagong Tagapamuno at 
Tagapangalaga tulad ng gagawin ninyo sa mga apostoles, 
dahil siya ay isinugo mismo ng Diyos. Ipagdasal ninyo 
siya araw-araw at suportahan siya sa kanyang misyon sa 
parehong pagmamahal na inyong ipinadama at naranasan 
ko mula sa inyo sa nakalipas na labing-walong (18) taon.

At panghuli, mga minamahal, huwag ninyong 
kalimutang isama ako sa inyong panalangin. Ginawa ko 
ang lahat ng aking makakaya sa bawat sitwasyon para 
sa kapakanan ng buong Simbahan sa Timog Arabia. 
Ako ay inyong tinulungan sa pamamagitan ng inyong 
panalangin at pagbabahagi ng inyong kakayahan. Nawa'y 
gantimpalaan tayo ng Panginoon ng Awa para sa lahat ng 
ating ginawa. Tulad ni San Francisco ng Assisi, masasabi 
kong “Ginawa ko na ang aking bahagi. Nawa'y tulungan 
kayo ng Diyos sa inyong gawain."

Si Maria, ang Mahal na Ina ng ating Panginoon at Diyos, 
ay mamagitan para sa ating lahat. 

Tanggapin ninyo ang Pagpapala, 

+ Paul Hinder OFM Cap.






