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MENSAHE NG APOSTOLIKONG TAGAPAMAHALA MULA 

SA TAONANG PAGTITIPON NG MGA ALAGAD PASTORAL 2015 

 

Sa lahat ng mga mananampalataya sa Diyosesis ng Saitama, 

 

+ Ang kapayapaan ng Panginoon ay sumainyong lahat. 

 

Mula 22 ng Hunyo hanggang ika-24, ang Taunang Pagtitipon ng mga Alagad Pastoral kung saan 60 na mga alagad 
pastoral (Obispo, mga pari, diyakono, relihiyoso at layko) ay dumalo. Lubos akong nagpapasalamat sa mga nag-
organisa at nagpatakbo sa pagtitipon. 

Sa unang pagkakataon dumalo ako sa pagtitipon bilang apostolikong tagapamahala ng Diyosesis. Sa pagkakataong ito, 
ako ay nakinig sa tinig ng mga alagad pastoral; ako ay nagbahagi sa pagbukas at pagsara ng pagtitipon. 

Dalawang taon na ang nakalipas mula ng magbitiw sa tungkulin si Obispo TANI noong Hulyo dalawang taon na ang 
nakalipas. Ikinabigla ng Diyosesis na magkaroon ng ganitong pagsubok. Ngunit sa gitna ng kahirapang ito, ang mga 
dumalo sa pagtitipon ay nagbahagi ng kanilang mga alalahanin at kasalukuyang mga problema at nag-iisip ng mga 
plano para sa kasalukuyan. Ito ay tunay na biyaya ng Diyos. Nagbigay din kami ng sapat na panahon upang pag-
usapan ang isyu tungkol sa ‘Pastoral Center’. 

Sa pagkakataong ito, nais kong ibahagi sa lahat ng mananampalataya sa Diyosesis sa mensaheng ito, ang aking naiisip 
pagkatapos dumalo sa pagtitipong ito. Sa pamamagitan ng sabay na panalangin kasama ninyo, nais kong ipagpatuloy 
ang pagsusuri sa: 

１） Panghabang-buhay na Paghubog ng Pananampalataya 

Dapat nating ipagpatuloy ang pagpapalalim ng ating pananampalataya. Lahat ng mga alagad pastoral, hindi lang 
layko, ay kailangang makatanggap ng panghabang-buhay na paghubog. Sa pamamagitan lamang ng indibiduwal 
na paghubog ng pananampalataya, magabayan at matulungan natin ang mga layko sa edukasyon ng 
pananampalataya. Kaya, higit sa lahat, nais kong himukin kayo upang itaguyod ang pag-aaral ng bibliya. At nais ko 
ring itaguyod ang Katesismo. Kasama ang mga alagad pastoral, nais ko rin itaguyod sa pag-aaral ang “Gabay para 
sa mga Batas at Regulasyon ukol sa Pastoral na Gawain (ayon sa bagong Code of Canon Law)1) at mga pagbabago 
sa “General Instruction of the Roman Missal”.2) 

Nais kong makiusap sa bawat-isa sa inyo na mahalin ang Misa at ang Liturhiya ng mga Oras; at bilang mga 
Kristiyano, ay magsumikap na palalimin ang inyong espirituwalidad sa bawat araw ng inyong buhay. 

２） Pagpapanibago ng mga organisasyon at Sistema 

Sa loob ng pagtitipon, ang sistema ng mga bloc at ng organisasyon sa Chancery Office ay pinag-usapan din. Nais 
ko rin itaguyod ang pag-uusap upang makita kung anong mga problema sa kasalukuyang sistema at organisasyon, 
at simulang maghanda para sa nararapat na mga pagbabago at repormasyon. Dahil dito, nais kong magkonsulta 
sa bagong Komperensiya para sa Pastoral na Pagpapalaganap na magsisimula agad, makinig ng puspusan sa mga 
iniisip ng layko. Ipagpatuloy natin ang pagbabahaginan sa mga isyu tungkol sa ‘Pastoral Center’. 
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３） Lumago bilang multinasyonal na Simbahan 

Ang natatanging katangian ng Diyosesis ng Saitama ay ang pagiging “multinasyonal” (multicultural at 
internasyonal). Maaring magkaroon ng mga gawain dahil ito ay multinasyonal na diyosesis. Naisip ko kung paano 
ang mabuting tumugon sa pangangailangan ng mga tao. Magtulungan tayo sa paghahanap ng mga solusyon sa 
pamamagitan ng panalangin at pag-uusap. Marami ang nagbanggit tungkol sa madaliang pagtugon sa paghubog 
ng pananampalataya ng mga bata. Nais kong  itatag ang konkretong plano tungkol dito. 

４） Kahalagahan ng “Aktibong Pakikinig” 

Sa loob ng pagtitipon, nalaman ko ang kahalagahan ng “Aktibong Pakikinig”. Bilang magkapatid, kailangan natin 
magsanay upang maihanda ang ating mga sarili sa aktibong pakikinig. Kung pag-uusapan natin ang tungkol sa 
“aktibong pakikinig” huwag kalimutan ang “panalangin”. Ang pinakamahalagang elemenot ay ang “pakikinig sa 
Panginoong Hesus”. Gagawin natin ito sa pang-araw-araw na espirituwal na buhay. 

Dagdag nito, ang pangangailangan ng consultation center para sa mga nagdurusa sa makabagong disierto ay hindi 
maipagkaila na ito ay madaliang pangangailangan.Tatanggapin ko ang gagawin ng mga tiyak na mga aksiyon ng 
Chancery Office upang tugunan ang mga pangangailangan. 

 

Ipanalangin ko sa maawaing Diyos ang pagpapala sa inyong lahat. 

 

29 Hunyo 2015, Kapistahan ni San Pedro at San Pablo 

 

Apostolikong Tagapamahala ng Katolikong Diyosesis ng Saitama 

Arsobispo Pedro OKADA Takeo 

 

 

 

Nota: 

1）Ang “Gabay sa mga Batas at Regulasyon ukol sa Pastoral na Gawain – para sa mga pari” na inilathala noong 1 
Hulyo 1979 ay sinulat bilang gabay para sa mga pari sa Japan bilang tugon sa mga pagbabago ng mga batas at 
regulasyon na ginawa pagkatapos ng Ikalawang Konsilyo Batikano. Subalit ang bagong Code of Canon Law ay 
naipalaganap noong 1983, at ito ay binago upang tumalima sa pamantayan. Sa 2014, ito ay ginawang ganap at 
inaprobahan sa Ordinary General Assembly of the Catholic Bishops of Japan.  

2）Ito ay maliit na aklat na nagtuturo ukol sa mga pagbabago sa bagong “Instituto Generalis Missalis Romani 
(General Instruction of the Roman Missal)”. Ang mga batas na inilathala ay maipapatupad mula 29 ng 
Nobyembre2015 (ang Unang Linggo ng Adbiyento) 


