




“Habag ang ibig ko, hindi hain”
Oseas 6,6; Mateo 9,13 at 12,7

Liham ng Pastol
upang panatilihing buháy ang

Banal na Taon ng Awa

1.  Sumapit na ang pagtatapos ng Taon ng Awa. Sa loob ng isang taon 
ay maraming gawain ang nasaksihan sa buhay ng mga parokya at ng mga 
mananampalataya. Bagama’t natapos na ang Taon ng Awa, magkakamali 
tayo kung iisipin nating “tapos na” rin ang awa. Ang dapat nating sabihin ay 
“pagkatapos ng Taon ng Awa, tanging ang tunay na bunga nito ang mananatili 
at magpapatuloy”. Sa liham na ito ay nais kong bigyang-diin ang ilang paksa na 
sa aking palagay ay mahalaga para sa ating buhay bilang mga Kristiyano, bilang 
pamilya at bilang isang pamayanang Katoliko. Ang salitang nag-uugnay ay mula 
sa Bibliya: “Habag ang ibig ko, hindi hain”.

Habag, hindi hain

2. Ang mga salitang ito ng Panginoon ay lumitaw sa unang pagkakataon sa 
aklat ni propeta Oseas (6,6) sa konteksto ng mababaw ng pananampalataya ng 
mga Israelita. Salawahan ang puso ng mga Israelita: isang araw sila’y sumasamba 
sa Panginoon, sa susunod na araw ay kay Baal naman sila sumasamba. Sa ibang 
salita, sila’y nakikipaglaro sa Diyos, iniisip nila na anumang oras tumawag sila 
sa Diyos, ay darating Siya “tulad ng patak ng ulan, na dumidilig sa kaparangan” 
(Oseas 6,3). Sa pamamagitan ng mga propeta, ang Panginoon ay nagrereklamo 
laban sa mga mapangalunyang tao. Hindi gusto ng Panginoon ang kanilang 
mga pagdiriwang, sapagkat ang mga ito ay hindi naka-ugat sa isang malalim na 
pananampalataya.  “Habag  ang  ibig  ko,  hindi  hain”  ay  isang  mahigpit  na  
pagtutuwid. Iginigiit ng mga propeta na ang mga tao ay hindi lamang dapat mag-
alay ng mga handog bagkus dapat nilang igawad ang awa ng Diyos sa kapwa tao.

3. Sa Bagong Tipan, dalawang beses binanggit ni Jesus ang salitang ito 
ni Oseas. Naeskandalo ang mga Pariseo nang tawagin ni Jesus si Mateo para 
maging alagad at Siya ay sumalo sa pagkain kasama si Mateo at ang ibang mga 
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makasalanan.   Kabisado ng mga Pariseo ang mga alituntunin ng batas at ayon 
sa batas na ito si Jesus ay naging marumi at lumabag sa batas ng mga Judio. 
Ipinagtanggol ng Panginoon ang Kanyang sarili at ginamit ang mga salita ni 
Oseas na bumatikos sa kanilang maling pagka-unawa sa relihiyon: “Habag ang 
ibig ko, hindi hain” (Mateo 9,13).

4. Muling binanggit ni Jesus ang talatang ito nang batikusin ng mga Pariseo 
ang mga alagad ni Jesus na hindi gumagalang sa Sabat. Kasama ang mga alagad 
si Jesus ay napadaan sa isang taniman ng mais. Dala ng kagutuman, pumigtas 
sila ng mais at kinain bagaman ito ay ipinagbabawal sa batas ng mga Judio. 
Sa pagkakataong ito, sinabi ni Jesus na Siya ay may kapangyarihan sa Sabat 
at inilagay Niya sa tamang lugar ang alituntunin ng batas: “Hindi sana ninyo 
hinatulan ang mga walang sala kung alam ninyo ang kahulugan ng mga salitang 
ito, “Habag ang ibig ko, hindi hain” (Mateo 12, 7).

Binigyang-diin ni Jesus ang Tunay na Kabanalan

5. Sa lantarang buhay ni Jesus, malimit nating masaksihan na ang mga 
relihiyosong tao at marurunong sa batas, ang mga Pariseo at Eskriba ay binabatikos 
ang sa palagay nila ay kapabayaan ng Panginoon tungkol sa batas. Nang kalaunan 
ito ang naging pangunahing dahilan upang patawan ng kamatayan at ipako ang 
Panginoon sa krus. Hindi matanggap ng mga may makapangyarihan sa relihiyon 
na si Jesus ay nakihalubilo at nakisalo sa mga makasalanan, nakipag-usap sa 
mga kababaihan at hinayaang siya ay hawakan. Ang walang bahid-malisyang 
pakikitungo Niya sa mga ketongin, may kapansanan, mga publikano, mga 
babaeng mababa ang lipad at iba pang uri ng makasalanan ay naging dahilan 
upang pagdudahan nila ang Kanyang integridad at pagiging propeta, huwag na 
nating isaalang-alang ang Kanyang pagka-Mesiyas.

6. Samantalang ang mga taong itinakwil ng lipunan ay nakaunawa kay Jesus at 
niyakap ang ebanghelyo ng kaharian, ang karamihan naman sa mga relihiyosong 
tao ay hindi Siya naunawaan at hindi Siya tinanggap. Sa Ebanghelyo ayon kay 
San Mateo, mababanaag pa rin natin ang pagtatalong ito, na siyang naging 
dahilan upang ipako nila ang ating Panginoong Jesus. Sinikap ni Jesus na buksan 
ang puso at ang mata ng mga matitigas ang ulo sa tamang ugali nang Kanyang 
sabihin sa Kanyang mga katunggali: “Aba sa inyo mga eskriba at pariseo, mga 
mapagpaimbabaw! Ibinibigay ninyo ang ikapu ng mga gulaying walang halaga 
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ngunit kinaliligtaan ninyong isagawa ang lalong mahalagang aral sa Kautusan: 
ang katarungan, ang pagka-habag, at ang katapatan. Tamang gawin ninyo ang 
mga ito, ngunit huwag naman ninyong kaliligtaang gawin ang iba. Mga bulag 
na taga-akay! Sinasala ninyo ang niknik sa inyong inumin, ngunit nilulunok 
ninyo ang kamelyo” (Mateo 23, 23-24). Hindi pinalalampas ni Jesus kapag may 
napansin Siyang pagkukulang sa katapatan at katatagan: “Sa aba ninyo mga 
eskriba at pariseo! Mga mapagpaimbabaw! Nililinis ninyo ang labas ng tasa at ng 
pinggan, ngunit ang loob nito ay puno ng mga nahuthot ninyo dahil sa kasakiman 
at pagsasamantala. Bulag na mga Pariseo! Linisin muna ninyo ang nasa loob ng 
tasa at pinggan, at magiging malinis din ang labas nito!” (Mateo 23, 25-26).

Hindi Mabatás at Hindi rin Todo Pasa

7. Marahil ay iniisip ninyo na ang labanang hinarap ni Jesus ay nabaon na 
sa limot. Subalit, kung titingnan natin ang kasaysayan ng Simbahan, makikita 
nating patuloy pa rin ang paglalaban ng lupit ng batas at ang kalayaan ng 
Ebanghelyo. Ang mga sulat ni San Pablo sa mga taga-Corinto, taga-Galacia 
at sa mga taga-Roma ay nagpapatunay ng labanang ito. Kinailangan Niyang 
harapin ang lupit ng mga mabatás at ng mga taong sinusunod ang maibigan. 
May mga panahon sa kasaysayan ng Simbahan na kung saan ang mga mabatás 
ay nangibabaw kaya’t ang mabuting balita ng Ebanghelyo ay nanganib na 
mawalan ng saysay. May mga taong ganito pa rin ang pananaw at pagkilos. 
Kung ating babasahin ang ilang mga pagpuna sa “social media” tungkol kay 
Papa Francisco, nakikita ko na patuloy pa rin ang paglalabang ito. May mga 
taong nababahala na ang ebanghelyo ng walang hanggang awa ng Diyos ay 
mangahulugan na ang lahat ay maaring gawin, lahat ay pinahihintulutan. 
“Anything goes” wika nga sa ingles. Natatakot sila na ang pagpapakita ng habag 
ay magbubukas ng pinto hindi lamang sa ebanghelyo ng kalayaan kundi pati na 
rin sa kaluwagan at magagawa ng bawat isa ang kanyang magustuhan. Ang mga 
ganitong uri ng tao ay nag-iisip na ang maka-mundong kaisipan at pag-uugali 
ay pumapasok na sa Simbahan.  Gayundin naman, nahihirapan silang unawain 
na ang habag ang siyang pinaka-puso ng nais ibigay ng Diyos sa mundo nang 
isugo Niya ang kanyang Bugtong na Anak sa atin. Malimit nilang nalilimutan 
ang isa sa mga magandang talata sa Bagong Tipan: “Sapagkat sinugo ng Diyos 
ng Kanyang Anak, hindi upang hatulang maparusahan ang sanlibutan, kundi 
upang iligtas ito sa pamamagitan niya” (Juan 3,17).
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Habag at Edukasyon na nagtataguyod ng Kalayaang Kristiyano sa 
ating mga Pamilya

8. Nais kong pumili ng ilang bahagi sa ating buhay na kailangan nating 
pagtuunan ng pansin upang ang salita ng ebanghelyo ng habag ay maging 
kapani-paniwala. Dapat itong magsimula sa ating mga pamilya at ituloy sa 
pagpapalaki ng mga anak. Sa loob ng 50 taon ng aking pagiging pari, napansin 
kong may mga pamilyang katoliko ay nakaranas ng isang edukasyong malupit 
at walang pag-ibig. Napansin ko na kalimitan ito ay humahantong sa malagim 
na pinsala kapag ang anak ay nawalay na sa pamilya. Ang mga anak na dumanas 
ng ganitong pagpapalaki ay hindi kailanman naturuang mabuhay nang may 
responsabilidad sa pagiging malaya. Ang mga anak na nabuhay sa ganitong 
pagpapalaki ay nanganganib na bumagsak sa bitag ng halaghag na buhay at 
maari ding hindi na magsimba at kung magkaminsan ay tuluyang mawalan 
na ng pananampalataya. Naalala ko ang mga batang dumanas ganitong ka-
estriktong pagpapalaki na sa kumbento ng madre at pari lamang mararanasan. 
Sa kalaunan ay ibang uri ng buhay ang kanilang hinarap. Sabi nila “nagsawa na 
ako sa relihiyon. Hindi ko na ito kailangan sa aking buhay!”

9. Kung babalikan ko ang aking buhay, nagpapasalamat ako sa aking mga 
magulang at mga kapatid. Bagama’t mahigpit ang aking mga magulang sa 
pagpapalaki sa amin, kailanman ay hindi ko nadama ang pagpilit at kalupitan 
na aking nakita sa ibang mga pamilya. Tinuruan ako ng aking mga magulang 
nang may pagmamahal at nagpakita rin sila ng mabuting halimbawa. Binigyan 
din nila ako ng mahalagang kalayaan upang lumaki ako nang maayos. Ang 
isang pamilya ay hindi dapat maging parang isang piitan, na kung saan ang 
bawat kilos ay binabantayan at parusa ang katapat sa bawat pagkakamali. Ang 
pagpaparusang pisikal ay dapat mawala sa buhay-pamilya, maging ito ay sa 
pagitan ng mag-asawa o maging sa mga anak. Lagi nating isa-isip ang paalala ni 
San Pablo sa mga taga-Colosas: “Mga ama, huwag ninyong kagalitan nang labis 
ang inyong mga anak, at baka manghina ang kanilang loob” (Colosas 3,21)

Mula sa pagkahiwalay tungo sa pagkasama: Tulay sa mga nasa laylayan 
ng lipunan

10. May isa pang larangan na humahamon sa atin: ang ating pakikitungo 
sa mga nasa laylayan ng lipunan, mayaman man o mahirap, malusog man 
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o maysakit, nasa piitan man o nasa ospital, mga walang moralidad o mga 
galit sa mundo. Isang magandang halimbawa ang ating mababasa sa ika-
19 na kabanata sa Ebanghelyo ni San Lucas. Hindi inalintana ni Jesus ang 
mga kalakaran ng lipunan sa kanyang panahon upang maibalik lamang ang 
isang tao na nakaranas na ihiwalay ng lipunan. “Pumasok si Jesus sa Jerico 
at napadaan sa kabayanan” (Lucas 19,1), kung saan naninirahan si Zaqueo 
na isang taga-singil ng buwis. Isa siyang mayamang tao subalit nag-iisa at 
iniiwasan ng karamihan dahilan sa kanyang trabaho. Dala ng kanyang 
kapandakan at sa dami ng tao ay hindi siya makakita at hindi rin siya makita. 
Sa kagustuhang makita si Jesus, si Zaqueo ay hindi nahiyang umakyat sa 
puno ng madahong sikomoro at mula doon ay makikita niya ang daraanan 
ni Jesus na hindi rin siya mapapansin.

11. Si  Jesus  ay  patungong  Jerusalem  upang  isakatuparan  ang  pagliligtas  
sa sangkatauhan. Pagdaan Niya sa puno kung saan nagtatago si Zaqueo, 
tumingala si Jesus at tinawag ang pandak na tao sa kanyang pangalan: 
“Zaqueo, bumaba kang madali sapagkat kailangan kong tumuloy ngayon sa 
bahay mo” (Lucas 19, 5). Iyon ang pagkakataon na ang inihiwalay ay isinama. 
Mula noon, si Zaqueo ay kasama na sa pangkat ni Jesus. Binalewala ni Jesus 
ang masamang reputasyon ng isang maniningil ng buwis at hindi inalintana 
ang galit ng mga relihiyosong taong naeskandalo dahil dito. Malinaw ang 
layunin ni Jesus: sa pagbibigay Niya ng pangalan, kinilala ni Jesus ang 
dangal ni Zaqueo bilang tao. Nang alisin ni Jesus ang pagkahiwalay ni 
Zaqueo sa lipunan, nais Niyang ipahiwatig sa mga tao na si Zaqueo ay “isa 
ring anak ni Abraham” (Lucas 19,9). Binigyan siya ni Jesus ng pagkakataon 
upang buksan ang sarili at ipamahagi ang kanyang kayamanan sa mga 
nangangailangan: “Panginoon, ibibigay ko po sa mga dukha ang kalahati ng 
aking ari-arian, at kung ako ay may nadayang sinuman, apat na ibayo ang 
isasauli ko sa kanya” (Lucas 19, 8).

12. Ang istorya ni Zaqueo ay istorya din natin.  Kapag tinanggap natin si 
Jesus sa ating buhay ay kailangan nating kumilos: ang magbukas ng tahanan, 
magbahagi sa mga dukha, magbayad-puri, mamuhay nang mapayapa – lahat 
ng ito ay bahagi ng pagbabagong-buhay at pagbabalik-loob.   At   idinagdag   ni   
Jesus:   “Ang   kaligtasan   ay   dumating   ngayon   sa sambahayang  ito;  sapagkat  
naparito  ang  Anak  ng  Tao  upang  hanapin  at  iligtas  ang naligaw” (Lucas 
19,9). Nais ni Jesus na manahan sa bawa’t isa sa atin, sa bawat miyembro ng 
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pananampalataya, ng pamilya, ng parokya. Buksan ninyo ang pinto! Bigyan 
ninyo ng pagkakataon ang Panginoon na makapasok sa inyong buhay at 
baguhin ang inyong pag- uugali. Nais ng Panginoon ng maging panauhin natin: 
“Nakatayo ako sa labas ng pintuan at kumakatok. Kung diringgin ninuman 
ang aking tinig at bubuksan ang pinto, ako’y papasok sa kanyang tahanan 
at magkasalo kaming kakain” (Pahayag 3, 20). Kaya nga, tulad ni Zaqueo, 
lumabas tayo sa ating pinagtataguan. At sa Kanyang pagkatok ay tanggapin 
natin si Jesus sa ating tahanan! Tanggapin natin Siya sa katauhan ng hindi 
natin kilala at pakisamahan natin Siya bilang kaibigan sa katauhan ng ating 
kapwa. Ipakikilala Niya ang tunay Niyang pagkatao sa Huling Paghuhukom.

Pagtatagumpay sa ating kabulagan sa mga dukha sa ating pintuan

13. Bigyang pansin natin ang ating ikinikilos at ugali at pagnilayan natin ang 
talinghaga ng isang mayaman at ng pulubing si Lazaro (Lucas 16,19-31). Ang 
mayamang tao ay walang pangalan di tulad ng pulubing si Lazaro. Nakaligtaan 
ng mayaman na makipagkaibigan kay Lazaro noong siya ay nabubuhay pa 
sapagkat nalulong siya sa sariling luho ng katawan. Hindi natin binabatikos 
ang kanyang kayamanan, kundi ang kanyang kabulagan. Hindi niya nakita 
ang pulubi sa pintuan ng kanyang tahanan. Hindi ba ito ang malimit nating 
problema, na hindi tayo mulát sa pangangailangan ng ating kapwa dahil wala 
tayong panahon na hanapin sila at pakinggan? At kung ngayon ay hindi natin 
sila hinahanap o pinakikinggan, maari ba nating sabihin sa Panginoon sa Araw 
ng Paghuhukom na hindi natin alam?

14. Sa kabilang dako, naroon ang pulubi. Di tulad ng mayaman, ang pulubi ay 
binigyan ng pangalan. Sa mga talinghaga sa Bagong Tipan, tanging siya lamang 
ang taong binigyan ng pangalan. Ang kahulugan ng pangalan ay mahalaga 
sa konteksto ng ating tinatalakay: ang kahulugan ng pangalang “Lazaro” ay 
“Tumutulong ang Diyos”. Sa Bibliya, ang Diyos ay malimit ipakilala bilang 
Siyang nakikinig sa panaghoy ng mga dukha, at bilang Siyang tutulong – kung 
hindi man sa mundong ito, ay doon sa Araw ng Paghuhukom. May isa pang 
mahalagang bagay na huwag nating kalimutan:  na kahit ang pinaka-abang 
nilalang ay may dangal. Nangyayari na kinaliligtaan natin ang mga dukha dahil 
sa napakarami nila, sanay na tayong makita sila. Kung pagmamasdan natin 
sila na mga taong may mukha at pangalan, hindi na tayo kailanman maaring 
manatiling manhid sa kanilang kalagayan.
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15. Dapat nating matutunan ang unang aral ng talinghaga: may pagkakataon 
ang mayaman bilang anak ng Diyos na kumilos at tulungan ang pulubing si 
Lazaro. Subalit hindi niya sinamantala ang pagkakataon dahil nalunod siya 
sa sariling kayamanan. Kaya nawalan na siya ng kakayahang pansinin ang 
pulubi o alamin ang kanyang pangalan. Tanging ang mga aso lamang ang 
lumalapit kay Lazaro at dinidilaan ang kanyang mga sugat. Di tulad ng mga 
aso, ang mayaman ay hindi nakipag-kaibigan kay Lazaro. At sapagkat hindi 
siya naging kaibigan dito sa lupa, hindi rin siya nakasama ni Lazaro sa “piling 
ni Abraham” (Lucas 16, 22).

16. Alam natin na sa mundong ito ay halos walang katarungan, walang 
pagkakapantay- pantay, laganap ang pagkagahaman at katiwalian na halos 
mawalan na tayo ng tapang at pag- asa na may pagbabago pang magaganap. At 
dahilan sa malawak na kahirapan sa ating paligid at sa buong mundo, nawawalan 
tayo ng pag-asa. Dahil dito, may isa pang mahalagang aral ang itinuturo sa atin 
ng talinghaga: ang buhay natin sa mundong ito ay isang napaka- seryosong 
pagsasanay para sa kabilang buhay. Hindi na tayo makapaghihintay para sa huling 
paghuhukom at para sa bagong daigdig na darating. Malaki ang panganib na 
mapunta tayo sa maling panig kung sa buhay na ito ay hindi tayo magsikap, ayon sa 
ating kakayahan, na tumulong sa pagkakaroon ng katarungan at magbigay-pansin 
sa mga nangangailangan. Kung ang mayaman ay nagkaloob man lamang ng isang 
basong tubig at mga tira-tirahan mula sa kanyang lamesang umaapaw sa pagkain 
ay hindi sana siya mauuhaw at maghihirap sa kabilang buhay. Sa maikling salita: 
kung ano ang ating kahihinatnan sa kabilang buhay ay ating nang pinaghahandaan 
dito pa man sa lupa. Ang katibayan na tayo ay naniniwala sa isang Diyos at sa 
pagkabuhay ng mga patay ay mapatutunayan lamang kung papanig tayo sa mga 
pinili ng Diyos: ang mga dukha at kung sisikapin nating kumilos ngayon ayon sa 
alituntunin ng kaharian ng Diyos.

Hayaang lumapit ang makasalanan at gumaling

17. May mga kristiyanong gustong maging taga-pagtanggol ng moralidad 
sa loob ng simbahan at maging sa labas ng simbahan. Lagi nilang napapansin 
ang kamalian ng ibang mga mananampalataya (pati na ang kamalian ng 
kaparian). Naalala ko tuloy ang mga “mutawas”  na  aking  nakikita  sa  
pagbisita  ko  sa  mga  kalapit  bansa.  Ang  mga  pulis  ng relihiyon ang 
kumokontrol sa mga pag-uugali ng mga tao sa lansangan, mga “malls” at 
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mga lugar malapit sa mga moske upang mapanatili ang kaayusan ayon sa 
mahigpit na alituntunin ng batas ng Islam ng bansa. Hindi natin dapat 
ihalintulad ang Simbahang Katolika na parang isang pulis na nagbabantay 
sa kilos ng mga tao. Ang Simbahan ay ang Bayan ng Diyos, na tinubos  sa  
pamamagitan  ng  kamatayan  at  pagkabuhay  na  muli  ng  ating  Panginoong 
Jesucristo, at ito ay binubuo ng mga makasalanang taong naglalakbay tungo 
sa kabanalan. Tulad nang minsang sinabi ni Papa Francisco “Ang bawat santo 
o santa ay may nakaraan at ang bawat makasalanan ay may kinabukasan.”

18. May isang magandang kuwento sa ebanghelyo tungkol dito. Isang araw, si 
Jesus ay inanyayahang maghapunan sa bahay ng isang mayamang Pariseo na ang 
pangalan ay Simon. Samantalang sila ay nasa hapag, isang babaeng makasalanan na 
kilala sa buong lungsod ang pumasok. “Siya ay nagdala ng pabangong nasa sisidlang 
alabastro.  At lumapit siya sa likuran ni Jesus, sa gawing paanan. Siya ay nanangis 
at nabasâ ng kanyang luha ang mga paa ni Jesus. Pinunasan niya ang mga ito ng 
kanyang buhok, hinagkan at pinahiran ng pabango” (Lucas 7, 36-38). Ikinahiya ito 
ng Pariseo at iba pang mga panauhin. Nasabi ni Simon sa sarili: “Kung talagang 
propeta ang taong ito, alam niya kung sino at kung anong uri ng babae ang humihipo 
sa kanya – isang makasalanan” (Lucas 7,39). Ibig niyang sabihin na hindi dapat 
pinayagan ni Jesus ang ganitong uri ng babae na lumapit sa Kanya; dapat Siyang 
dumistansiya. At marami sa atin ang nag-iisip tulad ni Simon!

19. ng salita ni Jesus ang nagpapatunay na si Simon ay walang tunay na pag-
ibig. At ipinahayag  ni  Jesus  ang  natatagong  hiyas  sa  makasalanang  babae:  
“Nakita  mo  ba  ang babaeng ito? Pumasok ako sa iyong bahay at hindi mo man 
lamang ako binigyan ng tubig para sa aking mga paa; ngunit binasâ niya ng luha 
ang aking mga paa at pinunasan ng kanyang buhok. Hindi mo ako hinagkan, 
ngunit siya, mula nang pumasok ay hindi tumitigil ng  paghalik  sa  aking  
mga  paa. Hindi  mo  pinahiran  ng  langis  ang  aking  ulo,  subalit pinahiran 
niya ng pabango ang aking mga paa. Kaya’t sinasabi ko sa iyo, ang malaking 
pagmamahal na ipinamalas niya ang nagpapatunay na ipinatawad na ang 
marami niyang kasalanan; ngunit ang pinatawad ng kaunti ay kaunti lang 
ang pagmamahal na ipinamamalas” (Lucas 7, 44-47). Ang sinabi ni Jesus kay 
Simon ay atin ding mababasa sa unang sulat ni San Pedro: “ang pagmamahal 
ay pumapawi ng maraming kasalanan” (1 Pedro 4,8). Binigyan ni Jesus ng 
pagkakataon ang babae upang makapagsimulang muli ng kanyang buhay na 
may pag-asa. Baligtad sa iniisip ni Simon, hindi tinatakan ni Jesus ang babae 
na “makasalanan”, sa halip ay itinuring siya bilang isang taong “nagpamalas ng 
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malaking pag-ibig”.   Ang babae ay nakabangong muli at taas-noong naglakad 
sa gitna ng mga tao sapagkat ibinalik ni Jesus sa kanya ang dangal: “Ipinatawad 
ang iyong mga kasalanan … Iniligtas ka ng iyong pananampalataya; humayo 
kang mapayapa” (Lucas 7, 48.50). Hindi rin sinabi ni Jesus sa babae na “huwag 
kang magkasalang muli”; batid Niyang gagawin ito ng babae.

Iwasan ang Paghusga sa mga Tao. Bigyan sila ng Bagong Pagkakataon

20. Hindi ba’t malimit ding mangyari maging sa pamayanang Kristiyano, 
na hinuhusgahan natin ang ating mga kapwa tao; na ang nakikita natin ay ang 
kanilang nakaraan at hindi ang kanilang hinaharap sa tulong ng grasya ng Diyos? 
Malimit sabihin ni Papa Francisco na matapos tayong patawarin ng Diyos sa ating 
mga kasalanan ay kinalilimutan na Niya ang mga ito. Sa kasawiang palad, tayong 
mga tao, ay kabaligtaran ng Diyos; basta’t may pagkakataon ay ipinamumukha 
nating muli ang kasalanan ng ating kapwa.  Hindi lamang ito nakalalason sa ating 
pakikipag-ugnayan sa ibang tao. Kalimitan ay sinisira nito ang taong nagnanais 
magbagong buhay at nagsisikap na ibaon sa limot ang nakaraan. Hindi natin 
trabaho ang bantayan ang ibang tao. Tinatawag tayo upang tularan si Jesus na 
kinilala ang pagmamahal sa isang makasalanang babae, nagpatawad sa kanyang 
kasalanan at nagbukas ng pintuan upang siya ay magbagong-buhay.

21. Hindi kailanman ipinagtanggol ni Jesus ang kasalanan. Manapa’y 
binubuksan ni Jesus ang pintuan upang tulungan ang tao na makalabas sa 
kadiliman ng kanilang buhay. Gumawa Siya ng espasyo kung saan ang mga 
taong may masamang nakaraan ay maaring makahinga nang maluwag, at 
makipagkasundo sa Diyos at sa kapwa.  Lagi itong nagaganap sa tuwinang 
tayo ay nagkukumpisal. Nagaganap ito sa tuwinang nagpapakita tayo ng tunay 
na pag-ibig sa sinumang nauuhaw sa pagmamahal. Sa tuwinang nagmamahal 
tayo nang tunay ay ating “pinapawi ang maraming kasalanan” tulad ng sinulat 
ni San Pedro. Nais ko na ang ating mga pamilya, mga “prayer groups” at 
“associations”, ang iba’t ibang “language communities” at mga parokya ay tuloy-
tuloy na maging lugar na kung saan ang tunay na pagmamahal ay matatagpuan 
at madarama. Ang ating pagdarasal sa araw-araw, mga debosyon, mga nobena, 
mga “retreats” at lalong lalo na ang pagdalo sa Misa, ang lahat ng ito ay mabuti, 
nakakatulong at kailangan nating upang umunlad bilang kristiyano. Subalit 
huwag nating kalilimutan ang sinabi ni San Pablo sa bandang huli ng kanyang 
sulat tungkol sa “Awit ng Pag-ibig”: “Ang tatlong ito ay nananatili: ang 
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pananampalataya, ang pag-asa at ang pag-ibig; ngunit ang pinakadakila sa mga 
ito ay ang pag-ibig” (1Corinto 13,13)

Hinahon sa Panahon ng mga Hamon ng Kabuhayan at ng Lipunan

22. Tanungin natin ang ating mga sarili kung anong gawain ang maaring nating 
panatilihin, ipagpatuloy o simulan bilang katuparan ng Taon ng Awa. Sa panahon 
ng kahirapan at ng kaguluhan sa pulitika sa iba’t ibang bahagi ng mundo, lalo na 
sa Gitnang Silangan, tayo ay tinatawag upang maging saksi ng kahinahunan at 
kapayapaan. Malimit isipin ng mga tao na parang paraiso ang mabuhay sa mga 
bansa sa “Gulf ”. Maaring totoo ito para sa iba, ngunit bangungot naman para sa 
iba. Bilang kristiyano dapat nating harapin ang katotohanan  nang  mahinahon  
at  may  tiwala.  Ang  mga  nawalan  ng  trabaho  at  walang makitang trabaho 
ay mag-ingat na huwag magkautang at tuloy makulong dahil hindi makabayad. 
Ang magtiwala ay hindi ibig sabihin na mangutang sa mga tao at sa mga banko na 
malaon at madali ay maniningil ng pautang, malibang mayroon kang pambayad 
sa utang. Ang awa ang hindi nangangahulugang pagtakpan ang kakulangan ng 
hinahon o katangahan ng ilang tao. Sa halip ito ay nangangahulugan na dapat 
harapin nang matapat ang realidad ng kanilang kalagayan.

23. Upang mabisa nating maharap ang maraming nakababalisa at 
nakalulungkot na sitwasyon, hinihimok ko ang lahat na may kakayahan at 
panahon upang magtatag sa ating mga parokya ng mga serbisyong makatutulong 
sa mga taong nangangailangan: “legal assistance, financial consultancy”, kung 
paano magbigay ng tulong pang-kalusugan o anumang pangangailangan. 
Dapat lamang na sumunod tayo sa mga batas ng mga bansang kumukupkop 
sa atin. Dapat nating tanggapin ang ilang limitasyon na wala sa ibang parte ng 
mundo. Tulad ng ipinakikita ng maraming tao at grupo sa ating mga parokya, 
ang buhay- kristiyano ay higit sa pagsisimba lamang – ito ay nangangahulugan 
ng isang buhay na punó ng pagmamahal sa Diyos at sa kapwa, higit sa lahat sa 
mga may pangangailangang pangkaluluwa at pangkatawan.

Huwag Kalimutan ang Yemen

24. Sa ating Bikaryato ay may mga taong nagbuwis ng kanilang buhay dahil 
sa kanilang sumpang mabuhay sa piling ng mga dukha. Ang mga madre ng 
Missionaries of Charity na pinatay noong ika-4 ng Marso 2016 ay pinatay dahil 
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sa kanilang pagiging kristiyano. Ang labindalawang katulong – lahat maliban sa 
isa ay Muslim – ay nagbuwis ng buhay dahil sa kanilang  paglilingkod  sa  mga  
taong  may  kapansanan.banating  nabubuhay  sa  gitna  ng digmaan at pag-
uusig. Tungkulin nating isama sila sa ating mga dalangin at bigyan ng anumang 
tulong na maari nating ipagkaloob. Ang mga tao sa Yemen kung saan patuloy 
na naglilingkod ang mga “Missionaries of Mercy” ay dapat nating bigyang-pansin 
bagama’t ang mundo ay halos walang pakialam sa milyong-milyong tao na 
dumaranas ng matinding gutom. Huwag nating kalilimutan na sa kanilang mga 
matang makikita ang kawalang-pag-asa, ay si Jesus mismo ang nakatingin sa atin.

Ina ng Awa, Ipanalangin mo kami

25. Sa dasal na “Aba Po, Santa Mariang Hari” tinatawag natin ang Mahal na 
Birhen bilang “Ina ng Awa”. Ito rin ang ipinahahayag sa awit sa Latin na “Salve 
Mater Misericordiae”, na sa ingles ay: “Hail, Mother of Mercy, Mother of God, 
and Mother of pardon, Mother of Hope and Mother of grace, Mother, full of holy 
joy, O Mary!”  Nawa ang lahat ng biktima ng karahasan at pag-uusig ay ipag-
adya ng Reyna ng Kapayapaan. Isa sa mga simbahan sa Aden sa bansang Yemen 
na nawasak noong giyera sibil, ay nakatalaga sa “Imaculada Concepcion”. 
Ang simbahan na nasa ilalim ng isang “villa” sa Sana’a, na hindi na magamit 
dahil nawasak sa digmaan, ay nakatalaga sa “Our Lady, Help of Christians”. 
Inaanyayahan ko kayong huwag kalimutan ang lahat ng ito sa tuwing kayo ay 
nagdarasal ng rosaryo sa inyong mga tahahan o kung kayo man ay nag-iisang 
nagdarasal. Alalahanin ninyo ang Simbahan sa “Gulf ” at sa buong mundo. 
Taglay pa rin ng Simbahan si Cristo at dinadala nito si Cristo sa lahat ng tao na 
nagbubukas ng kanilang puso. Ibinibigay pa rin ng Ina ng Awa ang kanyang Awa: 
si Jesucristo. Pagpalain kayo at ingatan ng Panginoon.

Bishop Paul Hinder O.F.M.
Cap. Bikaryo Apostoliko ng Timog Arabia
Abu Dhabi, Ika-1 ng Nobyembre 2016 (Todos Los Santos)
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PARISHES IN THE U.A.E.

ABU DHABI - St. Joseph's Church
P.O. Box 54, Abu Dhabi.
Tel: 02 446 1929, Fax: 02 446 1868
abuparish@yahoo.com
www.stjosephsabudhabi.org
Location: Al Mushrif, on 17th

Street, between Old Airport Road and Karamah
Street (near Al Khubairat British School)

PARISHES IN OMAN

RUWI - MUSCAT - Sts. Peter and Paul Church
P.O. Box 613, Ruwi 112.
Tel: +968 2470 1893, Fax: +968 2478 8840
ruwiparish@gmail.com
www.ruwiparish.org

GHALA - MUSCAT - Holy Spirit Church
P.O. Box 371, Madinat Qaboos 115.
Tel: +968 2459 0373, Fax: +968 2450 2513
ghalachc@omantel.net.om
www.holyspiritchurchoman.com

SALALAH - St. Francis Xavier Church
P.O. Box 1405, Salalah 211.
Tel: +968 2323 5727, Fax: +968 2323 5787
catholicsalalah@gmail.com
www.stfrancissalalah.org

ABU DHABI - St. Paul’s Church, Musa�ah
P.O. Box 9218, Abu Dhabi.
Tel: 02 446 1114, Fax: 02 446 6722
info@stpaulsabudhabi.org
www.stpaulsabudhabi.org
Location: Behind K.M. Hypermarket, O� 16th Street,
Musa�ah Industrial Area, Abu Dhabi.

AL AIN - St. Mary’s Church
P.O. Box 15645, Al Ain.
Tel: 03 721 4417, Fax: 03 721 7929
alainchurch@gmail.com
www.stmarysalain.org
Location: Near Etisalat, opposite Oasis Hospital

DUBAI - St. Mary’s Church
P.O. Box 51200, Dubai.
Tel: 04 337 0087/335 8504 Fax: 04 334 7594
stmarysdxb@gmail.com
www.saintmarysdubai.org
Location: Oud Metha Road, close to
Oud Metha Metro Station

JEBEL ALI - St. Francis of Assisi Church
P.O. Box 72715, Jebel Ali.
Tel: 04 884 5251, Fax: 04 884 5216
info@stfrancisjebelali.ae
www.stfrancisjebelali.ae
Location: Jebel Ali Village, behind Jebel Ali
Hospital/ Al Muntazah complex in the churches' area

FUJAIRAH - Our Lady of Perpetual Help Church
P.O. Box 1168, Fujairah.
Tel: 09 223 1377, Fax: 09 222 3238
olphfujairah@gmail.com
www.olphfujairah.org
Location: Close to the Water Tower, Carrefour

RAS AL KHAIMAH - St. Anthony of
Padua Church
Box 10946, Ras Al Khaimah.
Tel: 07 2444320, Fax: 07 2444321
info@stanthonyrak.org
www.stanthonyrak.org
Location: Take Exit 119 of E311 towards
Al Jazeera Al Hamra. �e church is situated
near the tall chimney of the glass factory.

SHARJAH - St. Michael’s Church
P.O. Box 1745, Sharjah.
Tel: 06 5662424 / 06 5662049, Fax: 06 5663324
stmichaelsch@emirates.net.ae
www.stmichaelssharjah.org
Location: Al Yarmook Area, close to Al Estiqlal
Square, the Ministry of Labour

SOHAR - St. Anthony’s Church
P.O. Box 842, Sohar 311.
Tel: +968 2684 1396, Fax: +968 2684 4469
o�ce@soharchurch.org
www.soharchurch.org



PARISHES IN YEMEN *

ADEN - St. Francis of Assisi Church
P.O. Box 1155, Tawahi.
Tel & Fax: +967 220 2900

HODEIDAH - Sacred Heart Church
P.O. Box 3581, Hodeidah.
Tel & Fax: +967 325 0950

SANA’A - Mary Help of Christians Church
P.O. Box 16050, Hadha, Sana’a.
Tel: +967 141 8009, Fax: 141 8216

TAIZ - St. �erese of the Child Jesus Church
P.O. Box 6802, Taiz.
Tel & Fax: +967 421 1969

*At the moment of publication of this
calendar (September 2015), services in
Yemen are reduced


