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“Mga lamharon nga nagapamati sa akon, sabta ang Ginoo nga may
mabakod kag maluluy-on nga mga tagipuso-on! Nagahulat siya sa
inyo. Hindi gid mag kalipat: Ang Ginoo naga-kinahanglan ya sa imo
agud matuman niya ang iya plano nga kaluwasan. Ginakinahanglan

 niya ang inyo mga lamharon kag inyo maluluy-on nga kalangkag
agud ang iya pagpahibalo sang kalipay magatunog sa ulihing tubo.
Sabta ang iya panawag paagi sa pagbutong sang inyo kabuhi sa
pagserbisyo sa inyo mga kautoran, magsalig sa Ginoo, tungod

nagasalig siya sa imo!         
 St. John Paul II 

 Sa  tion nga kita magsiling sang “huo” nga mangin  minsyonero para
kay Jesus, ini ang tion nga magabaylo ang aton kabuhi. Kita tanan
nakabaton sini nga pangagda halin sa iya, pero ang aton subong
sosyedad mabaskog nga nagapamalibad sa pagbaton sini;  
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pagpangita sang gahom, indi hustisya, pagpangita
sang mahapos, indi ang ginhalinan sini. 
 
Kon aton ini batunon indi ini mahangpan sang iban;
kon ngaa imo ginpili ang maglakat sa dalan nga indi
mo natultolan? Pero sa mga naghambal “huo” c;arp
god ang ila sabat: “ nga si Jesus ang imo ginapangita
kon ikaw magdamgo sang kalipay. Nagahulat siya sa
imo kon daw wala gid sang makapakuntento sa imo.
Siya ang pinakatahom sa tanan nga nakita mo. Siya
ang nagahimo sa imo nga mangin uhaw sa pagka
kumpleto nga indi na magpangita sang dugang. Siya
man ang nagatulod sa imo sa pagpagwa sang mga  
indi husto sa imo kabuhi. Siya ang makabasa sa inyo mga tagipuso-on sang matuod-tuod mo nga ginpili ang mga
ginpili nga gusto sang iban tagu-on. “ (St. John Paul II). 
 
Sa akon nga mga pagpanglakaton, akon gid nakita sa mga lamharon nga mga international nga mga misyonero ini
nga mga experyensya. Ini nga mga lalaki kag babae nga naghalin sa first-world nga mga nasyon nga naga balik
balik sa mga lugar sa India, Cameron, Peru kag  Bolivia. Preparado ini sila sa wala pa makalakat, pareho sang mga
bulong kag parte sa kultura agud madali sila maka adjust sa ila ginakadto-an. Wala sapayan sang mga mabudlay
nga sitwasyon, ang kalipay nga ila ginahatag pareho lang sang ginahatag balik sa tagipuso-on sang sining mga
lamharon nga misyonero. Amo ini ang kalipay sang nagakabuhi pareho kay Jesus sa Ebanghelyo; ining kabuhi nga
dapat naton sundon. 

\

May isa ako ka babaye nga ginpamangkot sa Tanzania, “ Are you homesick?” ang sabay ya “ no, aang simbahan
amo ang akon puloy-an.” Ini nga simple nga sabay amo man ang rason kon ngaa si Pope Francis nagainsister sa
pag gwa. Ang simbahan nga namantsahan kag napilasan sang katawhan; nga indi lang matabonan sang band-aid
kundi ang pagkabuhi nga may pagkabala-an agud mag-ayo. 
 
Ang pagkabala-an amo ang paghatag sang imo presensya, sang pagbulig, sang gugma. Ang mga pamatan-on
ginatudlo-an sini paagi sa mga experyensya sang mga misyonero ini nga matuod-tuod nga kalipay mahanabo kon
ikaw maghatag sang imo kabuhi sa pagalagad sa katawhan, kon ikaw makapahagan-hagan sang kasakit sang iban,
kon ikaw makapayuhom sang is aka bata! Ang matuod- Tuod nga pagtubo sang 
 aton lamharon amo ang pag experyensya sang mga mubudlay nga sitwasyon  
nga amo gid ang pinakadamo sa sining kalibutan kay nahibal-an nga may ara nga 
 lain nga klase sang pagpangabuhi, lain nga klase sa pagpangatubang sang mga  
panghangkat. Nag balik sila sa kinaandan nga pangabuhi, gindula nila ang mga  
hapaw kag indi matuod. 
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Amo ini ang eksakto nga nabatyagan sang amon Holy Founder: himo-on ang mga lamharon nga mga Apostoles!
Ang katapusan nga tinaga ni Jesus sa Ebanghelyo ni San Marcos nagasalig sa aton sa pagporma sang mga
lamharon sa sinin ga paagi: “mag gwa sa bug-os nga kalibutan; ibantala ang maayong balita sa tanan nga
katawhan.” Kag ang bunga sining amon ginahimo amo ang matuod- tuod nga kalipay. 
 
Ang mga lamharon maluyag sa paglakat ang ila pagkamalipayon nagabulig sa ila paglakat nga wala sing
kahadlok. Bilang ila manogbantay, ihatag naton sa ila ang oportunidad pakagto sa is aka misyon. Bisan indi man
ini sila tanan mangin misyonero, pero sa ginhambal ni St. Vincent Pallotti nga yara pirme nagadabdab ang kalayo
sang pagkamisyonero sa ila mga tagipuso-on sa amo man nga ila napili ang bokasyon, mangin manunudlo,
doctor, abogado. 
 

\

Gani sa aton mga lamharon: indi pagpadugaya kon luyag ni Jesus makigkita sa imo sa kilid sang iya baroto!
Magpanakayon upod sa Iya sa diin “pangitaa ninyo ang katarungan – buligi ninyo ang mga ginapigos, ihatag sa
mga ilo ang ila kinahanglanon, kag apini ang mga balo. “(Is, 1:17). 
 
Kami nga mga magulang sa inyo nagapabugal gid sing malipayon sa inyo! 
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