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           Mensahe ng Arsobispo para sa Pasko at Bagong Taon 2014 

 

MALIGAYANG PASKO AT MANIGONG BAGONG TAON! 

 

Sa lahat ng mananampalataya ng Diyosesis ng Saitama, Maligayang Pasko! “Ang 

bayang nagsisilakad sa karimlan ay nakakita ng malaking liwanag, liwanag 

na nagliwayway sa mga nasa lupain ng anino ng kamatayan”. (Is.9:1) 

Manalangin tayo na ang Panginoong Hesus ay magniningning sa kadiliman ng ating 

mga puso. Manalangin din tayo na magagawa nating ibahagi si Kristo sa iba, ang 

Kristo na totoong liwanag; at ipalaganap sa lahat ng tao ang kagalakan ng 

Ebanghelyo. 

 

“[…] Iningatan naman ni Maria ang mga ito at pinagnilay-nilay sa kanyang 

puso.” [Lk.2:19; Solemnidad ni Maria, Ina ng Diyos] Isang Manigong Bagong Taon! 

Sa pamamagitan ng paggaya kay Maria, magsumikap tayo araw-araw na manalangin 

at magnilay sa Salita ng Diyos lalo na sa papalapit na taon. 

 

Ang taon 2013 ay mahalaga para sa Diyosesis ng Saitama; si Obispo Marcellino Daiji 

TANI ay nagbitiw sa pastoral na pangangalaga sa diyosesis at ang kanyang Upuan sa 

Katedral ng Urawa ay bakante pa, at maraming mga pari ang may sakit at nasa 

ospital. Parang nasa panahon ng mga pagsubok ngayon ang Diyosesis ng Saitama. 

Ang panahon ng pagsubok ay panahon din ng mga tukso. Sa mga panahong ito, 

malimit tayong matukso na ilugmok ang ating mga sarili sa kawalan ng pag-asa at 

pagduda sa Diyos. Kaya ang manalangin araw-araw laban sa mga tukso ay nasa mga 

salita ng Ama Namin. Upang mailagay ang ating malalim na pananampalataya sa 

pagmamahal ng Diyos, sama-sama tayong manalangin at magsumikap na sundin ang 

buhay ni Hesus ng Nasaret na siyang Kristong Panginoon dahil si Hesus ang 

“tagapamahala at tagapag-gantimpala ng ating pananampalataya. (Heb.12:2) 

 

Sa nakaraang pitumpung taon, ang Diyosesis ng Saitama ay naglakbay sa kanyang 

daraanan, niyakap ang “ebanghelisasyon ng sambayanan” at “pagtatag ng 

multi-kultural na simbahan” bilang pangunahing prayoridad ng diyosesis. Subalit, 

alalahanin natin ang mga pagtatalaga sa mga prayoridad na ito ay gagawin na may 

pagsubaybay ng Banal na Espiritu. Sapagkat tayo ay mga tao na puno ng kahinaan- 

hindi natin alam kung kalian tayo pagsasamantalahan ng kasamaan. Sa walang patid 

na pakikipagkaisa sa Diyos, dapat magsumikap na maging kaaya-aya ang mundo para 
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sa espiritu ng Ebanghelyo. Dahil dito, ang panalangin at pag-aaral ng salita ng Diyos 

ang pinakamahalaga sa lahat. Sa pamamagitan ng liturhiya gaya ng Misa, ipanalangin 

natin ang gabay ng Banal na Espiritu. 

 

Natapos na ang Taon ng Pananampalataya. Sa pagninilay ng mga biyaya nito, 

kailangan nating isipin at manalangin para sa “Makabagong Ebanghelisasyon” sa 

susunod na taon. Noong Nobyembre 24, ang Kapistahan ng Kristong Hari, ang 

Santo Papa Fransisko ay nagpahayag ng Apostolikong Pangaral EVANGELII 

GAUDIUM (sa Pagpapahayag ng Ebanghelyo sa Kasalukuyang Mundo) sa 

pagtatapos ng Taon ng Pananampalataya. Talagang nakakamangha ang nasulat sa 

dokumentong ito. Nais kong pag-aralan ang dokumentong ito na kasama kayo at sa 

lahat ng pagkakataon mayroon ako sa nalalapit na taon. 

 

Sa Sinudo ng mga Obispo, grupo ng mga Obispo na pinili galing sa iba’t-ibang panig 

sa mundo, ay magtatagpo sa Roma sa autumn sa susunod na taon. Ang tema ay, 

“Pamilya (Pastoral na mga hamon sa pamilya sa konteksto ng Ebanghelisasyon)”. 

Ang Santo Papa ay nag-alala sa krisis ng pamilya dahil ang pamilya ay mahalagang 

saligan sa pagtatag ng sambayanan at pansimbahang komunidad. Ninanais niya na 

ang mga mananampalataya ay magpapahalaga sa isyu na ito para sa paninilay at 

panalangin. Nais ko rin pag-usapan ang isyung ito sa Diyosesis ng Saitama. 

 

Ngayon, humihingi ako sa lahat na ipanalangin ang paggaling ng mga kaparian na 

may sakit. Ipanalangin ninyo rin ang madaliang pagpili ng bagong Obispo- isang tao 

na may maagap na kaalaman sa situwasyon ng diyosesis at may karunungan sa 

pamumuno, pagtitiis at tapang sa pagharap ng iba’t-ibang pagsubok. 

 

Hanapin natin ang kaaliwan sa mga ngiti ni Papa Fransisko at simulan ang bagong 

taon sa pagkakaroon ng kagalakan ng Ebanghelyo. 

 

 

25 Disyembre 2013 

Araw ng Pasko – Solemnidad 

 

Arsobispo Pedro Takeo OKADA (Artsidiyosesis ng Tokyo) 

Apostolikong tagapamahala ng Diyosesis ng Saitama 


