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“ Ang mga makalulooy nagapanawag sa iya akg nagsabat sia sa ila”

Psalmo 34:6

 Ini ang tema nga ginpili ni Pope Francis para sa Ikawduwa nga pangkalibutanon nga Adlaw snag mga 
imol, nga iya gindeklarar sang pagtakop sang 2016 nga Jubilee year of mercy.
Ini nagatuon sa Domingo antes ang Christ the King nga ginakilala nga naga upod sa mga imol, sa 
naga-antus kag naga masakit, kag nagahukom sa aton sa aton pagkamaluloy-on. 
 
Sa pagpreparar para sa sini nga selebrasyon si Pope Francis, nagpagwa sini nga sulat sang 13 June, 
Fiesta ni San Antonio de Padua, ang Santo nga kilala tungod sang iya gugma sa pulong sang Dios kag 
sa mga imol.
 
“Gina- agda ko ang akon mga kautoran nga mga Obispo, kaparian especially ang mga deacons, nga 

nagbaton sa ila mga kamot para sa pagserbisyo sa mga imol, subong man ang mga reliheiso kag mga 

layko nga mga tumoluo, babayi kag lalaki- nga nagbulig sa pagsabat sang simbahan sa panawagan 
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sang mga imol nga ma experyensyahan ining pangkalibutanon nga adlaw 

nga isa ka pinasahi nga tion sa bag-o nga ebanghelisasyon, ang mga imol 

nagatudlo sa aton sa kada adlaw nga makita ang katahom sang 

ebanghelyo. Kabay nga sa sini nga adlaw, tanan kita makabatyag sa aton 

pagtan-ay sang aton mga kamot sa mga imol, aton mabatyagan ang 

pagkabakod sang aton pagtuo, kag sang aton paglaum nga mangin 

sigurado padulong sa dalan pakagto sa Ginoo nga naga abot”.

 

Sa aksyon lamang naton mapakita ini nga gugma ang luyag sang Dos nga 
pagsabat naton simple gid lang – pareho sang pahatag pagkaon sa mga 
tawo nga imo maagiyan sa dalan. Ang imo paghumlad sang imo mga 
kamot para sa sini nga mga nagakinahanglan, ginahumlad mo sa paghakus 
sa piason nga Kristo.

Kinahanglan nga ang aton pagsabat sa panawag 
sang mga imol makita. Madumdoman sang 
paghambal ni mother Teresa sa city square sang 
Goa, India  sang 1980`s, samtang naga uyat sang 
Rosarito sa iya mga kamot “ Ginhigugma gid sang 
Dos ang kalibutan nga Iya ginpadala ang Iya 
bugtong nga Anak. “ ang papghigugma amo ang 
aton misyon! Tungod ang Dios Gugma, ang naga 
tuman sa Dios nagakabuhi sa Gugma.

Ang pagdugang ni Pope Francis sa iya pagsiling nga ining pangkalibutanon nga adlaw sang mga imol is aka pinasahi nga tion sang 
bag-o mga Ebanghilisasyon dapat gid naton pamalandungan. Amo ini ang aton llabe sa makitid nga puwertahan, kag kon indi naton 
ini maexperyensyahan ang Dios indi gid maghatag sini nga Llabe sa aton mga kamot.

 

Matingala kita kon ngaa ginapilit gid ni Pope Francis ang 
paghimo sining pagkaluoy sa mga imol. Lain ang paghambalanay 
sa isa ka aircon nga lugar kag ang paghimo sang misyon ni 
JesuKristo nga amo ang pagpakaon sa mga ginagutom kag pag-
ayo sa mga masakiton ang mensahe sang ebanghelyo simple gid 
lang kag ini ang makatandog sang tagipusoon sang katawhan.
 
Isa ka adlaw, sa wala ginapaabot, may nakita kami nga is aka 
nagakatulog nga tawo sa gwa sang main door sang amon General 
House sa Roma. Amon siya gin istorya kag madamo ang nagdala kag 
naghatag sa iya sang mga habol kag pagkaon. Siguro ini nga tawo 
ang nagtudlo sa amon sang matuod- tuod nga kahulogan sang 
paskwa.

Pallottines, Peru

Pallottines, India
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Tapuson ko ini paagi sa is aka makatalandog ko nga 
experyensya sadtong 2016, sang akon pagbisita sang 
amon nga confreres sa Goma, Congo Dr, sang may 
nagsugid sa akon tungod sang is aka religious sister 
nga naga- atipan sang imol kag mga ilo nga mga 
kabataan. Sang akon pagbisita sa sini nga religious 
sister kag sa iya charity works, akon nakita ang mga is 
aka gatos nga mga kabataan sa masyado ka 
mabuglay nga kondisyon, kag halos makakaon. Ang 
akon nakita nagtandog gid sa akon nga napilitan ako 
sa pagpangayo sang financial nga bulig halin sa 
Pallottines sa Australia para sa sini nga mga 
kabataan. Ang mga kabataan sa eskwelahan sa 
Australia nagatipon man sang pondo para sa sini nga 
makalolooy nga mga kabataan. Wala gid sang isa sa 

aton nga mahimo magpahid sang luha halin sa guwa sang sining makalulooy nga kabataan, pero kada isa sa aton
 
“ makahimo sa pagpayuhom liwat sa isa ka bata”. Kon aton tinguhaan. Amo ini ang ginhimo sang isa namon ka pari sa is aka bata sa 
Rwanda. May nagbilin sang is aka baby girl sa simbahan. Gin atipan nila ini sa bulig sang is aka babaye. Gin adopter ini sang isa namon 
ka pari sa Europe. Iya ginapadal-an sang 25 euro kada bulan para sa bata kag manog- atipan. Ara ako sang magkitaay ining pari kag 
ang bata sa Rwanda sang October 2018. Mahuloy-on ang bata pero malipayon gid ang amon confrere. Nahimo niya ang pagbag-o 
sang kabuhi sang is aka bata. Napayuhom niya liwat ini nga bata. Amo ini ang matuod nga pagselebrar sang World Day of the Poor.
Ini nga pagselebrar kinanhanglan nagasugod sang aton pagsugid sang aton kaugalingon nga kaimolon sa Dios. Ini nga pagpaubos 
magahimo sa aton nga mangin tawo kag kon kita matuod nga tawo kita mangin balaan, ang tawo nga makahimo milagro sa aton 
kabuhi.

Kabay nga mangin inyo ang grasya sang World Day of the Poor. Kon magpanawag ang imol nga tawo, ang Dios sigurado 
magapamati gid sa iya. Amo ina nga si Jesus naghambal. “Bulahan ang mga nagakilala sang kinahanlanon sang ia mga kalag, 
kay ila ang Ginharian sang Langit. “’ (Matthew 5:3).

Pallottines, Malawi

Fr. Jacob saluting the little ones  of Congo
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Fr. Jacob celebrating World Day of the Poor, 
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