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Mga kapatid kay Kristo,

Sumainyo ang kapayapaan!

1.  Nakakataba ng puso kapag may nagmalasakit sa atin sa panahon ng 
kagipitan; gumagaan ang ating pakiramdam at tuluyan tayong napapangiti. 
Ipinahayag ni Papa Francisco ang natatanging Hubileyo ng Awa sa 
pamamagitan ng isang sulat na pinamagatang Si Jesucristo, ang Larawan ng 
Awa ng Ama (Misericordiae Vultus – MV). Walang alinlangang nais niyang 
matuklasan natin kay Jesucristo ang maawaing Diyos. Sa kanya pinalaya tayo sa 
bigat ng ating kasalanan upang ating madama ang katiwasayan na siyang bunga 
ng biyaya ng Diyos. Magsisimula ang Banal na Taon ng Awa sa kapistahan 
ng Kalinislinisang Paglilihi kay Maria sa ika-8 ng Disyembre 2015 at ito ay 
magtatapos sa kapistahan ng Kristong Hari sa ika-20 ng Nobyembre 2016.

Simula at Kahulugan ng Taon ng Hubileyo

2.  Nakaugat sa Lumang Tipan ang kinaugaliang pagdiriwang ng mga Taon 
ng Hubileyo na kung saan sa tuwing ika-50 taon ay may pagsisimulang dapat 
mangyari: pagpapalaya sa mga alipin, pagkansela sa mga pagkakautang, 
pagsasauli ng mga lupain at ari-ariang naipagbili sa panahon ng kagipitan (cf. 
Lev. 25, 8 -55). Kahalintulad ng hubileyo ang tinatawag na taon ng sabatiko 
(shmita) ay nag-uutos sa mga Israelita na bigyan ng kapahingahan ang lupa 
sa tuwing ika-7 taon upang mapanumbalik ang dati nitong sigla at upang lalo 
pang lumaki ang ani pagkatapos ng isang taon ng pahinga (cf. Ex. 23, 10-11).

3.   Gayundin naman nilalayon ng Taon ng Hubileyo ng Awa na tayo ay 
makapagpahinga at makapagpanibago upang simulan ang pakikipagkasundo 
natin sa Diyos at sa kapwa. Ang Taon ng Hubileyo ay hindi isang taon ng 
pagtutuos at pagkwenta, sa halip ito ay taon ng awa, habag at paglaya. Isa 
itong pagkakataon upang suriin ang ating buhay na kung saan ang mga dating 
hinanakit at nakatagong galit ay naghihintay na mapawi o maghilom. Isa itong 
espiritwal na hakbang tulad ng binanggit ni San Pablo sa kanyang ika- 2 sulat 
sa mga taga Corinto: 

“Kaya ang sinumang nakipag-isa kay Cristo ay isa nang bagong nilalang; 
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wala na ang dating pagkatao; siya ay bago na. Ang Diyos ang gumawa ng 
lahat ng ito. Sa pamamagitan ni Cristo, ibinilang niya akong kaibigan 
– di na kaaway – at hinirang niya ako upang panumbalikin sa kanya 
ang mga tao. Kaya’t ako ay sugo ni Cristo; parang ang Diyos na rin ang 
namamanhik sa inyo sa pamamagitan ko: makipagkasundo kayo sa 
Diyos.” (2Co 5, 17-20)

Simula ng Pagdiriwang ng Taon ng Awa sa ating Bikarya

4.  Kailangan nating buwagin ang mga pader na humahadlang sa atin upang 
tayo ay mapalapit sa Diyos at sa ating kapwa. Ang “Banal na Pinto” sa Basilika 
ni San Pedro sa Roma ay bubuksan ni Papa Francisco sa ika-8 ng Disyembre 
2015; ito ang sagisag ng lahat ng mga pinto na dapat nating buksan sa darating 
na Taon ng Awa: una, ang mga pinto ng ating puso at pati na rin ang pinto 
ng ating mga tahanan at mga simbahan. Ang mga pinto ay ginawa upang 
makapasok ang mga tao. Sa ating Bikarya, bubuksan kong maringal ang 
bukanang pinto ng St. Joseph’s Cathedral sa ika-8 ng Disyembre sa ganap na 
ika-7 ng gabi. Ito ang sasagisag sa pagpasok sa “trono ng biyaya” na binanggit 
ni San Pablo sa kanyang sulat sa mga Hebreo: 

“Kaya’t huwag na tayong mag-atubiling lumapit sa trono ng mahabaging 
Diyos at doo’y kakamtan natin ang habag at kalinga sa panahong 
kailangan natin ito.” (Heb 4,16). 

Upang bigyan ng pagkakataon ang higit na maraming tao na makapasok sa 
Banal na Pinto iniuutos ko sa lahat ng mga kura paroko na italaga ang isa sa 
mga pinto ng kanilang mga simbahan bilang “Banal na Pinto”. Ito ang pinto 
na kung saan “di tayo mag-aatubiling lumapit sa trono ng  biyaya”: para sa ating 
personal na panalangin, sa sakramento ng pakikipagkasundo, sa pagdiriwang ng 
Eukaristiya at sa iba pang mga okasyon. Bagama‘t ang mga mananampalataya ay 
inaanyayahan na samahan ako sa ika-8 ng Disyembre 2015 sa Abu Dhabi, batid 
kong hindi lahat ay makakadalo. Dahil dito, ipinagtatagubilin ko sa lahat ng mga 
kura paroko na ipagdiwang sa parehong oras ang pagbubukas ng “Banal na Pinto” 
ng kani-kanilang simbahan, kasunod ang pagdiriwang ng banal ng Eukaristiya sa 
kapistahan ng Kalinislinisang Paglilihi sa Mahal na Birhen. Maaring magdagdag 
ng tanging panalangin bilang hudyat sa simula ng Taon ng Awa.
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Ang Sakramento ng Pakikipagkasundo sa Taon ng Awa

5.  Nais ko rin na sa buong Taon ng Awa, lalo na sa Adbiyento 2015 at Kuwaresma 
2016, ay dagdagan ang panahon para sa sakramento ng kumpisal at ito ay 
ipaalam sa mga tao. Iminumungkahi ko rin na magsagawa ng sama-samang 
Penitential Celebrations upang ang mga tao ay personal na makapagkumpisal. 
Ang pagtutulungan ng mga parokya at pagsasa-ayos ng oras ay makatutulong 
upang maraming pari ang makapunta sa mga parokya at makatulong 
magpakumpisal.  Dapat ipaalam sa mga paring aanyayahan sa taunang misyon 
na gawing paksa ng misyon ang Taon ng Awa at sila ay dapat magpakumpisal 
din. Tulad ng sinabi ng Papa Francisco, ipinagkakaloob ko sa lahat ng mga pari 
ng Bikarya at sa mga bisitang pari na may pahintulot na gumawa ng pastoral sa 
ating bikarya na igawad ang kapatawaran sa mga kasalanang nakalaan lamang 
sa obispo ang pagpapatawad. Sa ganung paraan, sila ay magiging mga tunay na  
“Misyonero ng Awa”.

6.  Nais kong ipaalaala sa mga kapatid kong pari ang sinabi ni Papa Francisco: 

“Hindi ako magsasawang hikayatin ang mga kompesor (paring 
nagpapakumpisal) na maging tunay na larawan ng awa ng Ama. Hindi 
tayo nagiging mabuting kompesor nang biglaan. Tayo ay nagiging 
mabuting kompesor, higit sa lahat, kung tayo rin ay marunong magsisi 
at humingi ng kanyang awa. Huwag nating kalilimutan na ang maging 
kompesor ay nangangahulugan na tayo ay nakikibahagi sa misyon mismo 
ni Jesus na maging konkretong larawan ng walang hanggang pag-ibig na 
nagpapatawad at nagliligtas. Tayong mga pari ay tumanggap ng biyaya 
ng Espiritu Santo upang igawad ang kapatawaran ng kasalanan at ito 
ay ating pananagutan. Wala tayong kapangyarihan sa Sakramento; sa 
halip tayo ay dapat maging tapat na lingkod lamang ng awa ng Diyos 
sa pamamagitan ng sakramentong ito. Dapat tanggapin ng bawat 
kompesor ang makasalanang nagkukumpisal tulad ng pagtanggap ng 
ama sa alibughang anak doon sa talinghaga: ama na tumakbo upang 
salubungin ang kanyang anak sa kabila ng katotohanang winaldas nito 
ang kanyang mana. Ang mga kompesor ay tinatawag upang yakapin 
ang nagsisising anak na nagbabalik-loob at ipakita ang kagalakan dahil 
sa pagbabalik nito. Huwag tayong manghinawa na salubungin ang isa 



4

pang anak na nasa labas, na ayaw makigalak, upang ipaliwanag sa 
kanya na ang kanyang pananaw ay hindi makatarungan at walang 
kabuluhan sa harap ng walang hanggang awa ng ama. Huwag sanang 
magtanong  ng kung anu-ano ang mga kompesor, sa halip, tulad ng 
ama sa talinghaga, putulin ang inihandang salita ng anak, upang 
matutunan ng kompesor na tanggapin ang paghingi ng awa at tulong 
na nagmumula sa puso ng bawa‘t nagsisisi. Ang mga kompesor ay dapat 
maging larawan ng kahalagahan ng awa sa tuwina, saan mang lugar, sa 
anumang sitwasyon, at ano pa man.” (MV 17)

7.  Ang sakramento ng Pakikipagkasundo ay hindi isang “short cut” upang 
makatanggap ng “mumurahing grasya”. Kailangan ang isang taos-pusong 
pagsisisi. Hindi ito dapat ipagkamali sa “parusang” sinasabi ng pari sa 
nangumpisal bago ipagkaloob ang absolusyon. Ang pagsisisi ay paggawa ng 
U-turn kung saan tayo naligaw ng landas at paggawa ng pagbabayad-puri kung 
kinakailangan at maari. Nang magkasala ng pakikiapid at pagpatay si haring 
David o nang magsagawa siya ng pagpapatala laban sa kalooban ng Diyos, 
pinagsisihan niya ito at gumawa siya ng penitensiya. Kaya ang pagkukumpisal 
ay hindi dapat maging parang isang “mabilis na pagkukula” na walang taos-
pusong pagbabalik-loob sa Diyos. Ang prosesong ito ay nangangailangan ng 
personal na sakripisyo kasama ang pagpapakumbaba at konkretong paggawa 
ng pagbabayad-puri. Doon lamang lalago sa lakas at awa ang walang hanggang 
awa ng Diyos.

8.   Inaanyayahan ko kayong lahat na isabuhay ang Taon ng Awa sa espiritu 
ng pagbubukas-loob upang tuparin ang kalooban ng Diyos. Isa sa mga unang 
dapat nating gawin ay mapaglabanan ang anumang galit na marahil ay nakatago 
sa ating kalooban. Sa gayon lamang mabubuksan ang pinto ng awa tulad ng 
mababasa sa aklat ni Sirac: 

“Ang nagtatanim ng galit laban sa kapwa, pag tumawag sa Panginoon, 
walang kakamtang awa. “  (Sirac 28, 3) 

Ating pagnilayan ang dalawang teksto ng Bibliya na makakatulong upang ating 
lubos na maunawaan ang kahulugan ng Taon ng Awa. Nawa’y maranasan natin 
ang nakasulat sa Salmo 85:
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“Ang pagtatapatan at pag-iibiga’y magdadaup-palad; ang kapayapaan 
at katuwira’y magsasamang ganap.” (Salmo 85,11)

ANG ALIBUGHANG ANAK

9.  Nais ko munang ipaalaala sa inyo ang isa sa mga magandang talata sa 
Bibliya. Sa ika-15 kabanata ng ebanghelyo ni San Lukas ay mababasa natin: 
“Ang mga publikano at mga makasalanan ay nagsisilapit upang makinig kay 
Jesus. Nagbulung-bulungan ang mga pariseo at mga eskriba” sapagkat si Jesus 
ay nakikisalamuha sa mga makasalanan at nakikisalo sa kanila. (Lucas 15, 1-2) 
Sinagot sila ng Panginoon sa pamamagitan ng tatlong talinghaga: ang nawalang 
tupa, ang nawalang salaping pilak at ang nawalang (alibughang) anak. Ang 
galak na dulot ng pagkatagpo sa nawalang tupa, sa nawalang salaping pilak at 
sa nawalang anak ay kabaligtaran ng lungkot ng mga taong ang tingin sa sarili 
ay matuwid at tapat (mga pariseo, eskriba at sa talinghaga, ang panganay na 
anak).

Ang problema ng magkapatid

10.  Ang nangyari sa talinghaga ng alibughang anak ay nakakagulat. Ang 
bunsong anak ay nagpasiyang iwanan ang ama at kapatid matapos kunin ang 
bahagi ng kanyang mana. Sa kultura ng panahong iyon ito ay nangangahulugan 
na itinuring ng alibughang anak na patay na ang ama at wala na siyang kailangan 
sa patay.  Matapos lustayin ang kanyang mana sa di wastong pamumuhay nakita 
niya ang kanyang sariling nag-aalaga ng mga baboy, gawaing kinamumuhian 
ng mga Judio. Ang kanyang pagkalugmok sa kasawian ang nag-udyok sa kanya 
upang magbalik sa ama kahit ituring siyang bilang isang alipin. Lihis sa lahat 
ng inaasahan, siya ay tinanggap ng kanyang ama na walang pasubali at itinuring 
siyang anak na taglay ang lahat ng karapatan.

11.  Hindi nakapagtataka na ang panganay na anak na laging kasama ng ama 
ay nagkimkim ng galit. Sa kaibuturan ng kanyang puso ay may itinago siyang 
hinanakit. Kahit hindi niya ito inamin, siya ay may itinagong inggit sa kanyang 
nakababatang kapatid. Bagama’t nanatili siya sa bahay ng ama subalit hindi 
naman siya maligaya. Sa pagbabalik ng kanyang bunsong kapatid ay lumitaw 
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ang lason na kanyang kinimkim sa kanyang puso:

“Sa loob ng mahabang panahon pinaglingkuran ko kayo at kailan man 
ay di ko kayo sinuway. Ngunit ni minsan ay hindi ninyo ako binigyan 
ng kahit isang batang kambing para magkatuwaan kami ng aking mga 
kaibigan. Subalit nang dumating ang anak ninyong lumustay ng inyong 
kabuhayan sa masasamang babae, ipinagpatay pa ninyo ng pinatabang 
guya.” (Lucas 15, 29-30). 

Ito ang inasal ng matuwid at tapat na anak na sa kabituran ng puso ay hindi 
maligaya at marahil ay ninais din niyang tularan ang ginawa ng kanyang 
nakababatang kapatid.

Ang Amang nanikluhod sa mga anak

12.   Bigyan naman natin ng pansin ang ama!  Ang kahihiyang sinapit ng 
bunsong anak ay hindi nakapagbago sa pag-ibig ng ama. Patuloy niyang 
hinintay ang anak tulad ng isang magulang na nalungkot sa paglisan ng anak 
na pasaway. Hindi siya nawalan ng pag-asa; patuloy siyang naghintay. Natanaw 
niya ang nawalang anak sa hindi kalayuan. At ang ginawa ng amang ito ay hindi 
gagawin ng isang maharlikang sheik: patakbong lumapit sa anak bitbit ang 
mahabang balabal. Hindi man lamang niya hinayaang tapusin ang inihandang 
sasabihin ng anak. Tuluyan na niyang ibinalik ang karapatan ng anak.

13.  Sinikap ng ama na payapain ang galit ng panganay na anak sa pamamagitan 
ng parehong pagmamahal. Lumabas siya ng bahay upang kausapin ang 
panganay na anak. Matama niyang pinakinggan ang reklamo at hinanakit 
ng anak. Hinayaan niyang ilabas ng panganay ang sama ng loob sa bunsong 
kapatid. Sa huli ay winika ng ama: 

“Anak, lagi kitang kapiling. Ang lahat ng ari-arian ko’y sa iyo.” (Luc. 
15,31)

 Hindi mo ba ito nakikita? At bakit ayaw mong makigalak sa akin? At winika 
ng ama:
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“Ngunit dapat tayong magsaya at magalak, sapagkat namatay na ang 
kapatid mo, ngunit muling nabuhay, nawala ngunit nasumpungan.” 
(Lc 15,32)

Ang Talinghaga ay sarili nating kasaysayan

14.  Ang Taon ng Awa ay pagkakataon upang suriin natin ang ating buhay 
sa liwanag ng talinghagang ito. Marami sa atin ang makikita ang sarili sa 
alibughang anak sapagkat naging alibugha din tayo. Subalit nakikita ba natin 
ang ating mga sarili sa panganay na anak? Marahil kung minsan ay binibilang 
natin ang panahong naglingkod tayo sa Diyos, ngunit hindi tayo masaya sa 
ating pagsampalataya. Tunay bang maligaya tayo sa piling ng Ama? Baka naman 
sa kalooban natin ay naiinggit tayo sa mga nagkakasala at lumalayo sa Diyos? 
Hindi binanggit sa ebanghelyo kung ano ang naging desisyon ng panganay: 
nanatili ba siya sa labas o sumama sa pagdiriwang? Hinahamon tayo ni Jesus 
sa katauhan ng panganay na anak: handa ba nating tanggapin ang pag-ibig ng 
Diyos hindi lamang para sa ating sarili kundi pati na rin sa mga nagbabalik-
loob sa Diyos – tulad ng alibughang anak? Handa ba tayong makipagkaibigan 
kay Jesus na nagmamahal hindi lamang sa atin kundi pati na rin sa hindi natin 
kaibigan?

15.  Marahil nakakaramdam tayo ng galit dahil sa nasasaksihan nating 
katiwalian at kawalan ng katarungan, kasinungalingan at kataksilan sa pulitika 
at negosyo, pati na rin sa sarili nating mundo at sa ating personal na pakikipag-
ugnayan. Sino ang hindi sisilakbo ang galit kung tayo ang biktima ng kataksilan? 
Ang Diyos ay nagalit sa kanyang bayan na sumira sa kasunduan. Subalit hindi 
galit ang Kanyang pinairal sapagkat ang Diyos ay hindi lamang makatarungan, 
Siya rin ay Diyos na puspos ng awa. Di tulad ng Diyos, tayong mga tao ay 
nagagalit dahilan sa kasalanan ng kapwa at hindi awa ang ating nadarama sa 
kanila. Tulad tayo ng mga Pariseo at eskriba na nagreklamo kay Jesus: 

“Ang taong ito ay nakikisalamuha at nakikisalo sa mga makasalanan”. 
(Luc 15,2) 

Ang Taon ng Awa ay isang natatanging pagkakataon upang pagmasdan natin 
ang ating paligid at tayo ay kumilos katulad ni Jesus.
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Ang Talinghaga ay hamon sa Simbahan

16.  Noong isinulat ang ebanghelyo, ang talinghaga ay nakatuon sa mga 
binyagan na at kasapi ng Simbahan, kaya ang mga salita ni Jesus ay hindi lamang 
akma sa mga pariseo at eskriba noong panahon ni Jesus. Ang talinghaga ng 
magkapatid ay nakatuon sa problema ng anumang pamayanang kristiyano na 
sa kabila ng kabanalan nito ay may mga kasaping nagkakasala din. Ang tatlong 
talinghaga sa kapitulo 15 ni San Lukas ay mga aral para sa ating lahat. Paano 
natin hinaharap ang kasalanan sa ating paligid?

17.  Mahalagang basahin ang kwento ni Jesus sa liwanag ng kabuuan ng 
kanyang aral. Ang walang hanggang awa ng Panginoon sa makasalanan 
ay hindi nagbibigay katwiran sa kasalanan mismo. Hindi kailanman 
binigyang katwiran ni Jesus ang kasalanan, tulad ng pakikiapid, pagnanakaw, 
kasinungalingan, pagpatay, atbp. Ang turo at aral ni Jesus ay ang bagong 
paraan ng pakikitungo sa makasalanan. Ang makasalanan ay dapat palayain. 
Kailangan niya ng isang kaibigang hindi siya huhusgahan, kundi kaaawaan; 
hindi siya isusumpa, sa halip ay tatanggap siya ng habag mula sa tagapagligtas. 
Pinasan ni Jesus ang kasalanan nating lahat at dinala sa krus; di niya itinakwil 
ang makasalanan. Alalahanin natin ang unang wika ni Jesus habang siya ay 
nakabayubay sa krus, 

“Ama, patawarin mo sila, sapagkat hindi nila nalalaman ang kanilang 
ginagawa.” (Luc 23,34) 

Ang mga talinghaga sa kapitulo 15 ni San Lukas ay nagpapahayag na ang 
Diyos ang naghahanap sa makasalanang nawawala. Sa kanyang Anak na si 
Jesus hinanap niya ang lahat ng nakabilanggo sa anumang uri ng kasalanan. 
Ang sinumang matagpuan ni Jesus at tinatanggap ang kanyang pag-ibig sa 
pamamagitan ng pagbabalik-loob at pagkukumpisal ay may dahilan upang 
magdiwang dito sa lupa maging sa langit.

18.  Nananatili tayong mga mahal na anak ng Diyos sa kabila ng katotohanang 
tayo ay makasalanan. Ang tangi niyang layunin ay hanapin at ibalik ang 
nawawalang tupa, ang salaping pilak at ang alibugha at panganay na anak. 
Huwag nating kalilimutan: kung ang mga magulang – lalo na ang mga ina – ay 
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nag-aalala sa pasaway na anak at hindi nawawala ang pagmamahal dito; lalo’t 
higit nais ng Diyos na patuloy niyang mahalin ang bawat isa sa atin – pati na 
ang makasalanan! Babanggitin ko ang isa sa mga magandang teksto ng Bibliya 
mula sa aklat ni propeta Hosea na kung saan ang Diyos ay tulad ng isang ina na 
nag-aalala sa mga taong tumalikod sa kanya: 

“Nang bata pa ang Israel, siya’y aking minahal na parang tunay na 
anak, at inilabas ko siya sa Ehipto. Ngunit habang siya ay tinatawag ko, 
lalo naman siyang lumalayo. Ako ang nagturo kay Efraim na lumakad, 
kinalong ko siya, subalit hindi nila alam na ako ang nangangalaga 
sa kanila. Pinatnubayan ko sila nang buong pagmamalasakit at 
pagmamahal; ang katulad ko ay isang nag-aalis ng busal sa kanilang 
bibig, at yumuko ako upang sila ay mapakain..  Ang aking bayan ay 
nagpasiya nang tumalikod sa akin. . . Pababayaan ba kita, Efraim? Ikaw 
ba’y ibibigay ko sa kaaway, Israel?  Nagtatalo ang loob ko at nananaig 
sa aking puso ang malasakit at awa. Hindi ko ipadarama ang bigat ng 
aking poot. Hindi ko na muling sisirain ang Efraim; sapagkat ako ay 
Diyos at hindi tao, ang Banal na nasa kalagitnaan ninyo at hindi ako 
naparito upang magwasak.” (Hosea 11,1-9)

19.  Ang Taon ng Awa ay pagkakataon upang tayo ay magalak dahil sa walang 
hanggang pag-ibig ng Diyos sa atin. At makigalak tayo sa Mabuting Pastol na 
puno ng galak sa bawat tupang matapos mawala ay natagpuan. “Magkakaroon 
ng higit na kagalakan sa langit dahil sa isang makasalanang nagsisisi’t tumalikod 
sa kanyang kasalanan.” May dahilang magdiwang sa langit at dito sa lupa kapag 
may isang nagsisisi sa kanyang mga kasalanan at nagbabalik-loob.

ANG MABUTING SAMARITANO

Siya’y nagdalang-habag

20.   Kailangan natin ang habag upang makipagkasundo. Tingnan natin ang isa pang 
talinghaga sa ebanghelyo ni San Lucas sa kapitulo 10. Isang eskriba ang nagtanong 
kay Jesus: “Guro, ano po ang dapat kong gawin upang magkamit ng buhay na walang 
hanggan?” Tulad ng isang mabuting guro tinugon ni Jesus ang tanong sa pamamagitan 
ng isa pang tanong: “Ano ang nakasulat sa kautusan? Ano ang nababasa mo roon?” 
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Inanyayahan niya ang eskriba na hanapin ang solusyon sa Bibliya na kung saan 
ang kasagutan ay malinaw at payak:

“Ibigin mo ang Panginoon mong Diyos nang buong puso, nang buong 
kaluluwa at ng buong lakas at nang buong pag-iisip; at ibigin mo ang 
iyong kapwa gaya ng iyong sarili.” (Luc 10, 25-27)

21.  Subalit nais ng eskriba na malinawan pa, kaya muling nagtanong: “Sino naman 
ang aking kapwa?” Tinugon ito ni Jesus sa pamamagitan ng isang magandang 
kwento ng “isang taong naglalakbay buhat sa Jerusalem patungong Jerico na hinarang 
ng mga tulisan” at iniwang halos patay na sa daan. Unang dumaan ang isang pari at 
nilampasan ang kawawang tao, pagkatapos ay isang Levita naman ang dumaan at 
nilampasan din ang taong sugatan. Sila ay mga dalubhasa sa relihiyon at kabisado 
ang Bibliya, subalit kapwa sila walang ginawa sa nasugatang tao bagaman ito ay 
nakita nila. Ang kaalaman sa Bibliya ay hindi garantiya na kikilos ang isang tao 
nang tama sa isang kritikal na sitwasyon. Subali‘t napadaan ang isang Samaritano, 
isang taong sa mata ng mga Judio ay walang kwenta. Ang Samaritanong ito ay 
“nagdalang awa” at ginawa ang lahat ng makakaya upang matulungan ang sugatan 
at halos patay na biktima. (cf Luc 10, 33-35)

22.  Itinanong ng eskriba: “At sino ang aking kapwa?” Sa bandang huli ng 
kwento si Jesus ang nagtanong: 

“Sino ngayon sa palagay mo ang nagpakita ng kanyang pakikipagkapwa 
sa taong hinarang ng mga tulisan?” (Luc 10, 36-37) 

Ang tanong na “sino ang aking kapwa?” ay naging isang hamon sa atin upang 
buksan ang mga mata at magbigay ng tulong sa sinumang nangangailangan. 
Ang kapitbahayan ay hindi lamang isang lugar o taong malapit sa ating bahay. 
Sa pang-unawa ni Jesus, ang aking kapwa ay lahat ng taong nangangailangan 
ng aking tulong. Kailangan kong kumilos upang ang sinuman na malayo ay 
mapalapit at mabibigyan ko ng habag at kikilos ako ng may pagmamahal.

“Humayo ka, gayun din ang gawin mo” (Luc 10,37)

23.  Maraming halimbawa tayong mababasa sa buhay ng mga santong sumunod 
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sa halimbawa ni Jesus at naging kapwa sa mga nasugatan. Nariyan si San 
Francisco ng Asisi na pinaglabanan ang sarili upang lapitan ang mga ketongin.  
Lumapit siya sa kanila, hinalikan sila at kanyang inaruga. Si Santa Teresa ng 
Calcuta ay hindi naghintay na may kumatok sa kanilang kumbento at sa halip 
ay lumabas sa mga lansangan at naging kapwa lalo sa mga naghihingalo.  Si 
San Damian de Veuster ay hindi nandiri sa mga ketongin sa Hawaii at sa halip 
ay nabuhay kasama nila, nag-aruga sa kanila hanggang sa siya ay nahawa ng 
ketong na kanya na ring ikinamatay.

24.  Hindi lahat ay ipinanganganak na isang Francisco ng Asisi, Teresa ng 
Calcuta o Damian de Veuster. Ngunit lahat tayo ay tinatawag na buksan ang 
mga mata at puso at makipagkapwa-tao sa nangangailangan.  Alalahanin natin 
ang sinabi ni Papa Francisco noong Hulyo 13, 2013 sa Lampedusa, isang isla 
ng Italya na malapit sa Africa:

“Ngayon sa ating mundo ay walang gustong masangkot at managot; 
ayaw na nating panagutan ang ating kapwa. Natulad na tayo sa 
mapagbalatkayong pari at levita na binanggit ni Jesus sa talinghaga ng 
Mabuting Samaritano: nakita natin ang kapatid nating halos patay 
na sa tabi ng daan at marahil nasabi natin: ”kawawang mga tao” at 
hindi naman natin sila pinansin. Sa ating palagay ay hindi natin sila 
pananagutan kaya nanahimik na tayo. Sa kultura ng kasiyahan na ang 
iniisip ay sarili lamang, at hindi alintana ang panaghoy ng ibang tao, ay 
wari tayong nakatira sa bahay na bula na kahit anong ganda ay walang 
halaga. Panandalian lamang ang hatid nitong kasiyahan na ang bunga 
ay kawalan ng pakialam sa iba. Sa mundong ating ginagalawan, wala 
na halos pakialaman; hindi naman ako apektado, wala akong pakialam, 
hindi ko sila pananagutan! “  (Homilya sa Lampedusa, Hulyo 8, 2013)

25.  Mga kapatid kay Cristo, nais ni Jesus na tayo ay makialam at makipagkapwa. 
Nais niyang alamin natin ang mga pangangailangan at pagdurusa ng ating 
kapwa. May mga ganitong Samaritano sa ating paligid: mga kapatid nating nag-
aaruga sa mga maysakit, dumadalaw sa mga bilanggo, tumutulong sa mga nasa 
labor camps; tumutulong sa mga kababaihang inabuso at pinagsamantalahan. 
Minsan hindi na natin kailangan pang lumayo: marahil kailangan mong 
makipagkapwa sa iyong asawa kung kayo ay nagkakalabuan. Marahil kailangan 
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mong makipagkapwa sa iyong mga anak na nangangailangan ng inyong kalinga 
at pagmamahal. Marahil ang iyong kasamahan sa trabaho ay liligaya kung 
makikipag- kapwa ka sa kanila. Isaisip natin ang sinabi ni Jesus sa katapusan 
ng kwento ng Mabuting Samaritano: ”Humayo ka at gayun din ang gawin mo! 
“ (Luc 10,37)

Si Jesus, ang Tunay na Samaritano

26.  Mahalagang pagtuunan natin ng pansin ang talinghaga ng Mabuting 
Samaritano. Binanggit ni Jesus ang talinghagang ito hindi lamang upang 
baguhin ang ating pag-uugali. Nais niyang ipakilala ang isang bagay tungkol 
sa kanyang sarili. Sa kasaysayan, nakita na ng Simbahan ang kasalanan ng 
sangkatauhan sa taong  ”hinarang ng mga tulisan”. At nakita rin ng Simbahan 
sa katauhan ng Mabuting Samaritano si Jesus, ang ating Manunubos. Kung 
kaya, ang talinghaga ay isang makulay na paliwanag sa sinabi ni San Juan sa 
kanyang unang sulat: 

“Ito ang pag-ibig: hindi sa inibig natin ang Diyos kundi tayo ang 
inibig niya at sinugo ang kanyang Anak upang maging handog sa 
ikapagpapatawad ng ating mga kasalanan.” (1Jn 4,10-11 ) 

Si Jesus, ang Anak ng Diyos,ay ang Samaritano na nakakita sa atin, “nagdalang-
habag sa atin” at “binuhusan ng langis at alak ang ating mga sugat at tinalian. 
Isinakay tayo sa sasakyang hayop, dinala sa bahay-panuluyan at inalagaan”. (Lc 
10, 34)  Ating naririnig tuwing Biyernes Santo sa unang pagbasa:

“Tiniis niya ang hirap na tayo ang dapat magbata. Gayon din ang kirot 
na tayo sana ang lumasap. Siya ay binugbog dahil sa ating kasalanan. 
Tayo ay gumaling dahil sa pahirap na tinamo niya. Ngunit inibig ni 
Yaweh na sa kanya ipataw ang parusang tayo ang dapat tumanggap.” (Is 
53, 4-6) 

Doon sa bahay-panuluyan – sa Simbahan at mga sakramento – ibinigay ni 
Jesus ang kinakailangan upang tayo ay gumaling. At sa kanyang pagbalik sa 
huling panahon magbabago ang lahat para sa kabutihan.
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27.  Kung hindi natin isasaisip ang buhay, kamatayan at muling pagkabuhay 
ni Jesus hindi natin mauunawaan ang kahulugan ng talinghaga ng Mabuting 
Samaritano at hindi tayo kikilos katulad ni Jesus. Kung sa atin lamang, marahil 
ay tutularan natin ang pari at levita: “lalampasan natin siya” dahil ayaw nating 
maistorbo sa buhay, dahil bilang makasalanang tao bihasa tayong ipikit ang 
mata sa paghihirap ng iba. Kailangan natin si Jesus upang isugo ang Espiritu 
Santo sa ating puso upang tayo ay kumilos tulad ng tunay na Samaritano: na 

“nagdalang-habag” ay makita natin ang kalunos-lunos na kalagayan 
ng maraming tao at hindi tayo lalampas kundi lalapitan natin ang 
biktima, lalagyan ng langis at alak ang sugat at tatalian. “ (Lc 10,34)

Hindi mahalaga kung ang sugatan ay kaibigan o kaaway, kababayan o ibang 
lahi, kristiyano o hindi, mabait o hindi. Walang kinilingan si Jesus. Buksan 
lamang natin ang ating mga mata at sa gayon hindi na tayo magtatanong 
“Sino ang aking kapwa?” kundi “ Sino ang kapwa kong dapat kong kalingain?” 
Marahil nariyan lamang siya sa paligid natin.

ANG TAON NG AWA – PAGKAKATAON SA PAGBABAGO

28.  Mga kapatid kay Kristo, inaanyayahan ko kayong salubungin ang Taon 
ng Awa bilang isang natatanging pagkakataon upang matuklasan ang awa ng 
Diyos sa isang bagong paraan, upang muling magdalang-habag, at gumawa 
ng konkretong hakbang upang makipagkasundo sa Diyos at sa kapwa. Nais 
ng Santo Papa na tayo ay magtaglay ng espiritu ng pagiging bukas-palad, na 
naging tatak ng Vatican Council II nang ipaalala niya sa atin noong ipahayag 
ang Taon ng Awa: 

“Dama ng Simbahan ang pangangailangan na buhayin ang gawaing 
ito. Nang ipagdiwang ang Vatican Council, ang Simbahan ay pumasok 
sa bagong bahagi ng kasaysayan. Nakita ng mga obispo bilang tunay 
na hininga ng Espiritu Santo, ang ipahayag ang Diyos sa mga tao sa 
isang paraang mauunawaan nila. Ang mga pader na nakapaligid sa 
Simbahan ay ibinagsak na at ang panahon na ipahayag ang Ebanghelyo 
sa isang bagong paraan ay dumating na. Ito ang bagong hakbang ng 
parehong pagpapahayag ng ebanghelyo na ginawa na noong una. Ito ay 
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panibagong gawain para sa lahat ng mga kristiyano upang maging saksi 
sa kanilang pananampalataya nang may galak at katatagan. Nadama 
ng Simbahan ang pananagutan na maging buháy na tanda ng pag-ibig 
ng Ama sa mundo.”  (MV 4)

Tanggapin ang kapatawaran at magpatawad

29.  Layunin ng Taon ng Awa ang muling tuklasing ang pag-ibig ng Ama na 
ipinahayag kay Jesus na ating Manunubos. Sa darating na taon dapat madama 
ng bawa‘t isa sa atin na kailangan natin ng awa at pakikipagkasundo. At may 
pagkakataong kailangan din nating mag-alay ng awa at tayo ay makipagkasundo: 
mga mag-asawa, magulang at mga anak, pari at mga layko, ibat-ibang grupo 
sa simbahan, kasama sa trabaho, kamag-anak sa ating bansa, mga taong may 
ibang kultura at lahi na nahihirapan tayong makasalamuha at marami pang 
ibang sitwasyon. Sikapin nating kumilos! Dahil dito nais kong banggitin ang 
sulat ni San Francisco ng Asisi. Sinulatan niya ang isang superior na kailangang 
kausapin ang pasaway na prayle. Maari nating ilapat ang payo ni San Francisco 
sa ating buhay lalo na sa mga taong mahirap pakisamahan: 

“Nawa’y walang kapatid sa mundo, na nagkasala, na matapos kang 
titigan ay uuwi na walang kapatawaran kung siya ay humingi nito; at 
kung hindi siya humingi, itanong mo kung nais niya ng kapatawaran. 
At sakaling magkasala siya nang libong ulit, higit mo siyang mahalin 
para sa akin, upang maakit mo siya sa Panginoon; maging mahabagin 
ka sa ganitong mga kapatid sa tuwina.” (St. Francis of Assisi, Letter to 
a Minister)

Walang Awa kung walang panalangin

30.  Sa pambungad na panalangin sa ika-26 na Linggo, ganito ang sinasabi: 

“ Amang makapangyarihan, ang iyong pinakadakilang magagawa ay 
magpatawad at ang iyong laging ipinakikita ay pagkahabag, padaluyin 
mo sa aming walang humpay ang kagandahang-loob mong sa amin ay 
inilaan upang sa pagkakamit namin sa pangako mong bigay kami ay 
gawin mong kasalo sa ipagkakaloob mo sa kalangitan.”



15

Magiging makabuluhan para sa atin ang Taon ng Awa kung magdarasal tayo ng 
maikling panalangin may kinalaman sa awa. Maari nating tahimik na dasalin 
kung saan man tayo naroroon at kung anuman ang ating ginagawa. Halimbawa 
ay ang dasal sa simula ng misa: Kyrie eleison – Christe eleison – Kyrie eleison ( 
Panginoon, maawa ka akin, Kristo, maawa ka sa akin, Panginoon, maawa ka 
sa akin). O kaya’y tularan natin ang sigaw ng bulag na si Bartimeo at bigkasin: 
“Jesus, Anak ni David, maawa po kayo sa akin!” (cf Mk 10,47)

31.  Bakit hindi natin sauluhin ang ibang mahabang dasal ng awa? Halimbawa 
ang Salmo 103: 

“Kay ganda ng kalooban, mahabagin itong Diyos. Kung magalit ay 
banayad, kung umibig nama’y lubos. Banayad nga kung magalit, hindi siya 
nagtatanim; yaong taglay niyang galit, hindi niya kinikimkim. Kung siya ay 
magparusa di katumbas ng pagsuway; di niya tayo sinisingil sa nagawang 
kasalanan. Ang agwat ng lupa’t langit, sukatin ma’y hindi kaya. Gayun ang 
pag-ibig ng Diyos, sa may takot sa kanya. Ang silangan at kanluran kung 
gaano ang distansiya gayung-gayon ang pagtingin sa sinumang nagkasala. 
Kung paano nahahabag ang ama sa anak niya gayun siya nahahabag sa 
may takot sa kanya. Alam niya na alabok yaong ating pinagmulan, alam 
niyang babalik din sa alabok kung mamatay.” (Salmo 103, 8-14)

At marami pang mga perlas sa mga Salmo at ibang mga aklat sa Bibliya. Pumili 
kayo at itanim sa inyong puso at isipan. Tulad ni San Pablo dasalin natin: 

“ Purihin natin ang Diyos at Ama ng ating Panginoong Jesucristo, ang 
mahabaging Ama at Diyos na pinagmumulan ng lahat ng kaaliwan. 
Inaaliw niya tayo sa ating mga kapighatian upang makatulong naman 
tayo sa mga namimighati, sa pamamagitan ng kaaliwang tinanggap 
natin sa kanya. Kung gaano karami ang tiising dinaranas namin sa 
pakikipag-isa kay Cristo gayun din ang kaaliwang tinatamo namin 
mula sa kanya.” (2 Cor 1, 3-5) 

Sa pamamagitan ng ganitong panalangin ay malalampasan natin ang ating mga 
kapighatian at matutulungan din nating ipagdasal ang mga taong dumaranas 
ng parehong kapighatian.



16

Indulhensiya -  pagbabahagi mula sa maawaing puso ng Simbahan

32.  Ang indulhensiya sa Taon ng Awa ay nagpapahayag na tayo ay buháy na 
kasapi ng Simbahan kung saan tayo ay may pananagutan sa isa’t-isa. Hindi 
lamang tayo humihingi ng indulhensiya para sa sarili kundi humihingi rin tayo 
para sa iba upang tayong lahat ay makarating sa langit na ating pakay. Nais 
kong banggitin ang sinabi ng Papa Francisco:

“Kasama ng Simbahan ang mga banal. Sa Eukaristiya, ang kasamahang 
ito na regalo ng Diyos ay siyang nagbubuklod sa atin sa mga banal na 
hindi mabilang. (cf. Pahayag 7,4) Natutulungan tayo ng kanilang 
kabanalan tulad ng pagtulong ng Simbahan sa pamamagitan ng 
panalangin at buhay upang palakasin ang mga nanghihinang kasapi sa 
kalakasan ng iba. Kaya ang pagsasabuhay ng indulhensiya ng Banal na 
Taon ay paglapit sa Ama ng awa taglay ang katiyakang tatanggap ng 
kapatawaran ang mananampalataya. Ang pagtanggap ng indulhensiya 
ay upang maranasan ang kabanalan ng Simbahan na siyang nagbibigay 
sa lahat ng bunga ng katubusang tinamo ni Jesus upang ang pag-ibig at 
patawad ng Diyos ay lumaganap sa lahat ng dako. Isabuhay nating lubos 
ang Hubileyong ito, hingin natin sa Ama na patawarin tayo sa ating 
mga kasalanan at lukuban tayo ng kanyang mahabaging indulhensiya.” 
(MV 22) 

Ang indulhensiyang ito ay matatamo sa loob ng buong Taon ng Awa. Ang 
mga mananampalataya ay hinihikayat na dumaan sa “Banal na Pinto” upang 
makatanggap ng pakikipagkasundo, magdasal ng isang “Ama Namin” at isang 
“ Aba Ginoong Maria” at gumawa ng kawanggawa sa kapwa.

”Pintakasi ka namin, ilingon mo sa amin, ang mga mata mong 
maawain”

33.  ”Mapalad ang maawain, dahil kaaawaan din sila ng Diyos” . (Mt 5, 7) 
Ipinakikita ni Jesus na ang susi sa awa ng Diyos ay nasa pagbibigay puri sa mga 
nagdadalang-awa. Tayo ay makapagbibigay-awa kung tayo ay mahabagin. At 
ito ay ating matututunan sa ating Mahal na Ina na nakatayo sa ilalim ng krus 
ng kanyang Anak na si Jesus. Ang makabagbag-damdaming saknong ng Stabat 
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Mater ay maaring maging paaralan ng awa kung ito ay ating darasalin nang may 
pananalig, pag-asa at pag-ibig:

O Ina kong bukal ng pag-ibig!
Mula sa langit ako’y iyong kalingain,
puso ko’y umayon sa puso mong maawain.

Madama ko nawa ang iyong nadama;
Papag-alabin mo ang aking kaluluwa
Sa pag-ibig ni Cristong aking Panginoon.

Inang banal, maglagos nawa
Sa puso ko ang tinamong sugat
ni Cristong sa krus nakabayubay.

Paghihirap Niya’y madama ko rin
Na sa sala ko ay kanyang tiniis
At dahil sa akin Siya ay namatay.

Magsama nawa luha ko sa ‘yong luha
Tangisan Siyang tumangis sa akin
Upang mabuhay akong Siya ang kapiling.

Sa paanan ng krus ako ay lalagi,
kasama mong tatangis at mananalangin,
ito lamang ang samo ko at tanging hiling.

Mga kapatid, ipagdarasal tayo ni Maria – Banal na Reyna, Ina ng Awa – upang 
ating isabuhay ang Taon ng Awa taglay ang pusong handang makipagkasundo 
at magdalang-awa sa mga namimighati at nangangailangan ng ating tulong. 
Pagpalain at basbasan kayo ng Panginoon.

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

Abu Dhabi, UAE
ika-1 ng Nobyembre 2015
Kapistahan ng lahat ng mga Banal
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APOSTOLIC VICARIATE OF SOUTHERN ARABIA 
P.O. Box 54, Abu Dhabi. Tel: +971 2 446 1895, Fax: +971 2 446 5177

Email: info@avosa.org     |    Website: www.avosa.org

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 Khubai-
rat British School)

ABU DHABI - St. Paul’s Church, Musaffah
P.O. Box 9218, Abu Dhabi.
Tel: 02 446 1114
info@stpaulsabudhabi.org
www.stpaulsabudhabi.org
Location: Behind K.M. Hypermarket, Off 16th 
Street, Musaffah 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.com
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: Oudh Metha Road, close to Oudh 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 the Jebel Ali Hos-
pital/ 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: 07 222 2377, Fax 07 222 9618
Location: Take Exit 119 of E311 towards Al Jazeera 
Al Hamra. The church is situated near the tall chim-
ney 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

PARISHES IN OMAN

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

SOHAR - St. Anthony’s Church 
P.O. Box 842, Sohar 311. 
Tel: +968 2684 1396, Fax: +968 2684 4469
office@soharchurch.org
www.soharchurch.org
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The logo and the motto together provide a fitting 
summary of what the Jubilee Year is all about. The 
motto Merciful Like the Father (taken from the 
Gospel of Luke, 6:36) serves as an invitation to 
follow the merciful example of the Father who 
asks us not to judge or condemn but to forgive 
and to give love and forgiveness without measure 
(cfr. Lk 6:37-38). The logo – the work of Jesuit 
Father Marko I. Rupnik – presents a small sum-
ma theologiae of the theme of mercy. In fact, it 
represents an image quite important to the early 
Church: that of the Son having taken upon his 
shoulders the lost soul demonstrating that it is the 
love of Christ that brings to completion the mys-
tery of his incarnation culminating in redemp-
tion. The logo has been designed in such a way 
so as to express the profound way in which the 
Good Shepherd touches the flesh of humanity 
and does so with a love with the power to change 
one’s life. One particular feature worthy of note is 
that while the Good Shepherd, in his great mercy, 
takes humanity upon himself, his eyes are merged 
with those of man. Christ sees with the eyes of 
Adam, and Adam with the eyes of Christ. Every 
person discovers in Christ, the new Adam, one’s 
own humanity and the future that lies ahead, con-
templating, in his gaze, the love of the Father.

http://www.iubilaeummisericordiae.va

The logo of the Jubilee of Mercy

www.avosa.org  |  facebook.com/avosarabia  |  twitter.com/avosarabia


