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ANG PAGSIMPALAD SA MISYON SA NABUKID SANG
PERUVIA 
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Magpaka Santo 

Sa Pagkalimot sa Kaugalingon, Makita sa iya 
kaugalingon

“Tan-awa! Ang mensahero maga sa nabukid nga may maayong balita” (Nahm 7:15). Sa masobra sa is aka gatos nga tuig,

ang kongregasyon sang reliyoso nakatukod sang ila presencia sa mga nabukid nga pungsod sang Peru, apas ang mga

Pallotino, mga lima pa lang ka tuig nakapundar. Sa ila pagpanglakaton, ang bugay sang Ginuo sa iya mga katawhan

nagpabilin sa dalayon nga tinion ; busa ang akon luyag ipaalington amo ang panghangkat sang buluhaton sang misyon sa

malayo nga lugar.  

Ano ang imo mahimo bilang isa Major superior kung ang Arsobispo nga may mapainubuson nga kasing-kasing ni Hesus,

magpakiluoy sa imo sa pagpanugod sang misyon para sa iya diocese, kay tungod nga ang katawhan sang Diyos ginpabay-

an kag gin-abandonar? Amo bala ini ang “ liso sang mustasa” sang aton pagkamainubuson sang arsobispo, nasaksihan ko

man ang balaan sa iya nga kalipay ; nasaksihan ko man ang paghigugma sa iya mga tumuluo kag ang presencia sang isa

ka maayo nga manogbantay. Sa sini nga hilikuton nga iya ginsalig sa Diyos lamang, nagpaubos kag ginhumo ang tanan

para sa pagsugod sang misyon. 

Ang amo man nga bag-o nga panghangkat sa misyon, nagakunanhanglan sang tawo, manug-obra, kuarta kag

mahamungaya nga bugay halin sa maayo nga Ginuo. Ang tagsa nga maayo nga Bursar or Mission Secretary mangin una sa

pagtudlo sang nahanungod nga bili sa Provincial o General Superior. Sila nagapaandam nga mangin matuod kag husto. 

Ang paghigugma sa aton Ginuo kag sa iya nga maayo nga balitasang kaluwasan, upod sang maluluy-on nga tagipusu-on

ni Hesukrsto para sa katawhan sang Diyos nagahimo sang maayo nga misyonero- Pari kag madre halin sa Brazil kag India

nga naga tagom sang ila kabuhi sa makitid nga dalan kag kadutaan sa nabukid sang Peru, sa idalom sang tinuig na

matugnaw nga panahon, nagapangabuhi sa kataason sang 3400 metros, nagpakita sang pagbaganihan, kaisog kag  
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katampag sa sini na mga tinuig. 

Ang pagsupak amo sini: Kung daw ano kabudlay sang kinahanglanon

sang kabuhi sa pag-alagad sa Diyos kag sa iya nga katawhan, amo

man ang daku nga kalipay sang ebanghelyo. 

Saludo kami sa tanan nga mga misyonero sa bilog nga kalibutan. 

Ano ang prinsipyo nga magaiya para sa pagsugod sang misyon? Sa

pagkamatuod ang tinutuyo hindi dapat maginghambog sa pagkadto

sa iban nga pungsod. Dapat mangin labaw pa sa paghimo sang

kongregasyon ukon pahibalo sang gahum kag nugay sang Diyos sa

pinili nga simbahan lokal. May kahigayunan ang simbahan masulay

kita sa pagpangita sang aton bokasyon, ubayon sa ila una nga lugar

para salidagon ang nagaluntad nga estraktura o pag-atipan sang mga

katigulangan. 

Hindi malayo nga makalab-ot kita sa higayon para sakdagon ang

nagaluntad nga estraktura nga nagahatag-kabuhi sa nasiling na, patay

lang nga isda ang naga-upod sa anod sang tubig. Amo man ang

pagtinguha sa nagaluntad nga kahimtangan sang estraktura,

magapandulong lamang sang wala sang kamatayon. 

Hindi kita dapat magkahadlok magbuya sa mga madamo nga butang;

kay ang mga “religious institute” natalana nga madula luwas laman

kung malubad kag matuman ang Espiritu Santo suno sa senyal sang

panahon. Amo ini ang kahulugan sang katampad naton sa gahum kag

bugay sang Diyos wala sa duda, hilikuton sang Espiritu Santo. Siya nga

magapungko sa trono, nagasiling “ Ginhimo ko nga bag-o ang tanan”.

Padayon sa pagsiling “Isulat mo ini kag ini nga mga hambalon ko

matuod kag mapuslanon” (Rev. 21:5) 

Tatlo ka basehan nga akon ginakabig sang katuyuan sa pagtukod sini

bag-o nga misyon: 

1. Ang kalipay sang pagpaambit sang maayong balita ni Hesukristo. 

2. pagsabat sa mga pagtangis sang katawhan sa Diyos. 

3. Paghalad sang gahum kag bugay sang pinasahi nga Intituto para

itukod ang mahatalinhaga nga lawas ni Kristo. Ang kabilugan nga

mensahe ni Santo Papa Francisco nabalhag sa sini nga katuyuan

pinaagi sa iya mensahe: “Sa aton nga inadlaw, si Hesus nagmando nga

“mag lakat kag maghimo sang sumulunod. Nagalanog sa mga bag-o

nga lugar ang bag-o nga  panghangkat sa misyon sang simbahan sa

pagpaluntad sang maayo nga balita, kag kita tanan gina tawag nga

mangin bahin sa sini nga bag-o mga misyonero “magpaluntad”. Tagsa

nga Kristyano kag komunidad dapat kilalahon nang dalan nga

ginatudlo sang Ginuo kag kita tanan ginahinyo nga magsunod sa iya

panawagan nga maglakat, maguwa sa aton naandan nga

kahimtangan agud malab-ot ang tanan nga ara sa dulonan nga naga

kinahanglan sang kasanag sang ebanghelyo. (Joy of the Gospel, n.20) 

Ang paghigugma sa aton Ginuo kag sa iya nga maayo nga balitasang

kaluwasan, upod sang maluluy-on nga tagipusu-on ni Hesukrsto para

sa katawhan sang Diyos nagahimo sang maayo nga misyonero- Pari

kag madre halin sa Brazil kag India nga naga tagom sang ila kabuhi sa

makitid nga dalan kag kadutaan sa nabukid sang Peru, sa idalom sang

tinuig na matugnaw nga panahon, nagapangabuhi sa kataason sang

3400 metros, nagpakita sang pagbaganihan, kaisog kag katampag sa

sini na mga tinuig. 

Ang pagsupak amo sini: Kung daw ano kabudlay sang

kinahanglanon sang kabuhi sa pag-alagad sa Diyos kag sa iya nga

katawhan, amo man ang daku nga kalipay sang ebanghelyo. 
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We salute all such missionaries all over the world. 

 

 

Isa pa ka matahum na aspeto sang sisni nga hilikuton misyonaryo amo

nga ginabuhat upod sang mga pari, madre kag layko nga Pallotino hali sa

nagakalain-lain nga pungsod. Ang inambitanay sang naga kalian-lain nga

kultura, pagtuo,pamatasan sang iban nga grupo sang aton komunidad

kag sa iban nga pungsod amo ang importante nga topiko sa mga

“religious institute” kag sa lokal nga simbahan sa sini nga panahon.

Samtang may yara nga kantitad sang mga tawo nga bukas sini, may yara

man nga ginabutang ang ila kultura kag linguahe antes sa iban nga

bagay. Samtang may kapuslanan sang isa maayo nga linguahe, kultura

kag pag-uswag sa pag-alagad indi mahimtig sa mga nagapasumpalad sa

pag-ambitanay sang kultura sa iban nga mga grupo sa guwa sang

komunidad o pungsod ang pagpabilin sa kultura o linguahe bilang

kabayaran kabaylo sa kabuhi sang Ebanghelyo para sa mga tawo nga

nadulaan sang paglaum mahimo nga kabigon nga pagsupak sang aton

bokasyon nga Kristohanon kag misyon. 

Ang pagtuo sa balaan nga kabubut-on sang Diyos ang tanda sang

sumulunod ni Hesukristo. Ang nagmulat sa iya kaugalingon tungod sa

ebanghelyo, Makita sa inyo kabuhi para sa kaugalingon kag para sa iban.

Isa ka panghangkat, apang mahimayaon nga kamatuoran nga ginbilin ni

Hesukristo sa aton para ilaragway.  

POPE FRANCis

"Ang gamay nga

pagpakamaayo

makatuga sa kalibutan

sang maayo nga

pagsinalayo sa kada isa

kag isa"


