
PASINAYANG
MENSAHE

Sa lahat ng mamamayan at mga 
naninirahan sa UAE, Oman at Yemen

OBISPO PAOLO MARTINELLI OFM CAP. 
B I K A R Y O  A P O S T O L I K O  N G  T I M O G  A R A B I A

reeny
Highlight



OBISPO PAOLO MARTINELLI OFM CAP. 
B I K A R Y O  A P O S T O L I K O  N G  T I M O G  A R A B I A



PA S I N AYA N G  M E N S A H E

Mga pinagpipitaganang Kamahalan, mga namumuno, 
kagalang-galang na mga awtoridad, mga pinuno ng 
relihiyon, at minamahal na mga kapatid na naninirahan sa 
United Arab Emirates, Sultanate ng Oman at Yemen, as-
salamu alaykum!  Sumainyo ang kapayapaan! 

Labis ang aking kagalakan na humarap sa inyo sa unang 
pagkakataon mula noong ako ay hinirang bilang Bikaryo 
Apostoliko para sa Timog Arabia.

Pasasalamat
Una sa lahat, nais kong pasalamatan ang 
Makapangyarihang Diyos na pumili sa akin upang 
maglingkod sa bahaging ito ng mundo. Nagtitiwala ako 
sa kanyang pagpapala sa pagsisimula ng aking misyon 
sa Bikaryato.

Nais kong ipahayag ang aking pasasalamat sa 
Kanyang Kabanalan, Papa Francisco, para sa hindi ko 
inaasahang paghirang na ito, na tinanggap ko nang 
buong pagpapakumbaba at kahandaang maglingkod 
sa Bikaryatong ito. Taos-puso akong umaasa na 
makipagtulungan sa inyong lahat.

Pagkatapos ng walong taong paglilingkod sa Diyosesis 
ng Milan, bilang katulong na obispo, tinawag ako ng 
Panginoon na maglingkod sa rehiyong ito na ibang-ba sa 
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aking tinubuang-bayan, ngunit nakikita kong kahanga-
hanga naman sa ibang paraan.

Nagpapasalamat ako kay Obispo Paul Hinder OFM Cap. 
para sa kanyang buong pusong pagtanggap sa akin. 
At nais kong samantalahin ang pagkakataong ito para 
ipahayag ang aking masidhing paghanga sa dakilang 
gawain at matalinong payo, na kanyang ipinamalas sa 
loob ng labing-walong taong (18) paglilingkod bilang 
Bikaryo Apostoliko ng Timog Arabia. Nais ko at sisikapin 
kong tularan ang kanyang halimbawa habang inilalagay 
ko ang aking sarili nang lubusan sa bayan ng Diyos sa 
lupaing ito.

Nais ko ring ipahayag ng aking paghanga at pasasalamat 
sa lahat ng mga pari, mga relihiyoso at relihiyosa, at 
sa mga layko na naglilingkod sa Bikaryato. At isang 
natatanging "salamat" ang hatid ko sa Capuchin Order 
na taos-pusong naglilingkod sa rehiyong ito.

Lubos kong pinahahalagahan ang mga gawain sa lahat 
ng parokya sa Bikaryatong ito, ang mga gawaing pastoral 
at, lalo na, ang napakahalagang kontribusyon ng mga 
paaralang Katoliko. Ang mga simbahan ng mga parokya 
ay isang mahalagang lugar ng pagpupulong para sa lahat 
ng mga tao, para sa lahat ng mga mananampalataya, at 
lalo na para sa lahat ng mga pamilya.
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Nawa'y pagpalain ng Diyos ang lahat ng pamilya!  
Napakahalaga ng pamilya para sa Simbahan at para sa 
lipunan! Ipinagdiriwang natin ngayong taon ang isang 
espesyal na panahon na nakatuon sa pamilya. Ayon 
sa dokumentong Amoris Laetitia: ang bawat pamilya 
ay tinatawag na isang "tahanang simbahan". Nawa'y 
laging tanggapin ng ating mga pamilya si Jesus sa 
kanilang buhay.

Bilang karagdagan, tayo ay isang Simbahan ng mga 
migrante; at ipinahahayag nito kung ano ang Simbahan. 
Tayong lahat ay mga manlalakbay sa mundong ito, at 
inaasahan natin ang lubusang paghahari ng Diyos.

Binabati ko rin ang lahat ng mga Kristiyanong kabilang 
sa ibang mga simbahan. Inaanyayahan ko ang lahat ng 
binyagan na kilalanin ang isa't isa at magtulungan. At 
umaasa ako na balang araw ay maipagdiwang ang mga 
Banal na misteryo nang sama-sama sa iisang dambana, 
nagsasalo sa iisang tinapay at umiinom mula sa iisang 
kalis ng kaligtasan.

Lubos ang aking pagpapahalaga sa lupaing ito, na 
nagsisilbing tahanan ng maraming tradisyon.  Ito ay 
isang sangang-daan kung saan ang mga tao mula 
sa maraming bansa ay nagkikita, nag-uugnayan at 
nagtutulungan nang sama-sama sa araw-araw.

Taos ang aking paggalang sa mga pinuno, awtoridad, at 
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mga may mataas na katungkulan sa mga bansang ito na 
nagtataguyod ng diwa ng magalang na pagsasamahan at 
pagpaparaya. Hinihiling sa atin ni San Pablo sa kanyang 
mga sulat na ating ipanalangin ang mga namumuno. 
At nawa ang mga pinuno ng mga bansang ito ay 
pagkalooban ng Diyos ng karunungan upang pamunuan 
ang mga bansa at mga taong nasa ilalim ng kanilang 
pangangalaga sa landas ng kapayapaan at kaunlaran. 
Tinawag ng Diyos ang lahat ng tao upang mabuhay 
nang sama-sama bilang magkakapatid, kahit na sila ay 
kabilang sa iba't ibang kultura, lahi at relihiyon. 

Ang aking mga natatanging panalangin ay para sa lahat 
ng nangangailangan. Lalong lalo na, ipinagdarasal ko ang 
mga mamamayan ng Yemen, higit sa lahat ang mga bata, 
na nagdurusa dahil sa labanan sa loob ng mahabang 
taon. Hindi natin kalilimutan ang apat na madre ng 
Missionaries of Charity na, kasama ang ilang layko, ay 
pinatay anim na taon na ang nakararaan, noong 2016. 
At patuloy silang tapat hanggang sa huli sa paglilingkod 
sa mga maysakit at nagdurusa. Nawa'y ipagkaloob ng 
Diyos ang kapayapaan at pag-asa sa mga tao sa Yemen.

Pag-uugnayan ng mga Relihiyon at 
Isang Daigdig ng Magkakapatid
At sa aking mga kapatid na may ibang pananampalataya, 
lumalapit ako sa inyo bilang isang kapatid. Naniniwala 
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ako na, sa pamamagitan ng ating pagtutulungan at 
pagsasama, ay ating mapagtatagumpayan ang bawat 
hamon. Ang kasalukuyang pandemya, sa kabila ng 
kalupitan nito, ay nagturo sa atin na alalayan ang isa't 
isa.

Sa simula ng aking paglilingkod sa Bikaryatong ito, 
anais kong bigyang-halaga ang pag-uusap sa pagitan 
ng ibang mga relihiyon at itaguyod ang malawakang 
kapatiran ayon sa diwa ng dokumento sa Human 
Fraternity, na nilagdaan ng Kanyang Kabanalan, 
Papa Francisco, at Sheikh Ahmad Al-Tayyeb, ang 
Dakilang Imam ng Al-Azhar, noong ika-4 ng Pebrero 
2019. Sa simula ng mahalagang dokumentong ito ay 
nakasaad, "Ang pananampalataya ay umaakay sa isang 
mananampalataya upang ituring ang iba bilang isang 
kapatid na dapat suportahan at mahalin". Kaya naman, 
malaki ang maitutulong ng mga relihiyon sa mga lipunan 
sa buong mundo sa pamamagitan ng pagtataguyod ng 
kapayapaan at pag-ibig.

Ang sapagkat ang mahalagang dokumentong ito 
ay nilagdaan dito sa Abu Dhabi, lahat tayo ay may 
pananagutan sa mensahe ng kapayapaan, sapagkat 
inaanyayahan nito ang lahat ng relihiyon na magtulungan 
para sa kabutihang panlahat at pagtataguyod ng 
kabutihang-loob sapagkat ang bawat tao ay minamahal 
ng Diyos. Tunay ngang tayong lahat ay tinatawag upang 
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bumuo ng isang mundo na kung saan ang lahat ay 
nagtuturingang magkakapatid. 

Higit pa rito, lubos kong hinahangad na maglingkod sa 
pagtataguyod ng mga nilalaman ng Fratelli tutti (Mga 
Kapatid sa lahat), ang sulat ensiklikal tungkol sa kapatiran 
at panlipunang pagkakaibigan. At nais ko ring itaguyod 
ang kapayapaan at katarungan kasama ng bawat taong 
may mabuting kalooban. Ang sulat ensiklikal na ito ay 
nilagdaan ni Papa Francisco sa Assisi, sa libingan ni San 
Francisco, ang santo ng kapatirang pangkalahatan. Sa 
simula ng sulat na ito, ipinaalala sa atin ni Papa Francisco 
na ang dakilang Santo ng Assisi ay nagpahayag na 
"pinagpala ang lahat ng mga nagmamahal sa kanilang 
kapatid " malayo man o malapit sa kanya". Sa kanyang 
simple at direktang paraan, ipinahayag ni San Francisco 
ang diwa ng pagiging bukas sa kapatid na humihikayat 
sa atin na "kilalanin, pahalagahan at mahalin ang bawat 
tao".

Ang Buhay ng Simbahan
Sa aking mensahe lalo na sa mga mananampalatayang 
Katoliko, nais kong ipahayag ang aking pagnanais na 
maglingkod at tulungan silang umunlad sa kanilang 
buhay pananampalataya. Isinusulong nito ang 
kagandahan na maging kabilang sa iisang katawan ni 
Kristo, ang Simbahan, na binubuo ng iba't ibang kultura, 
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mga espirituwal na tradisyon at mga rito. Ang lahat ng ito 
ay isang malaking kayamanan; ang mga pagkakaiba ng 
mga kaloob ay hindi kailanman dapat mahati, bagkus ay 
gawing mas mabunga ang ating pagkakaisa: iba ngunit 
nagkakaisa!

Ang Espiritu Santo ay nagbibigay ng iba't ibang mga 
kaloob, ngunit ang Espiritu ring ito ang lumilikha 
ng pagbubuo at pagkakaisa. Ang Espiritu Santo ay 
pagkakaisa na isinulat ng isang sina-unang Ama ng 
Simbahan (San Gregorio ng Nyssa). Maging masunurin 
tayo sa Espiritu Santo at sa Simbahan, na siyang may 
tungkulin na sumuri at kumilala.

Sa katunayan, ang unang tungkulin ng isang obispo ay 
tiyakin ang pangangalaga sa kanyang kawan hangga't 
maaari. Nasa isip ko ang pangunahing kahalagahan 
na itaguyod ang buhay Kristiyano: isang buhay ng 
panalangin; pakikinig at pagninilay-nilay sa Salita ng 
Diyos; ang pagdiriwang ng mga sakramento, lalo na 
ang Banal na Eukaristiya. Sapagkat sa Eukaristiya natin 
makikita ang kagandahan, kagalakan, at kapuspusan ng 
pagiging Kristiyano, na napapaloob sa tapat na pag-ibig 
ni Jesukristo, na nag-alay ng sarili niyang buhay para sa 
ating kaligtasan.

Tayong lahat ay tinatawag upang palalimin ang ugnayan 
ng pananampalataya at ng pang-araw-araw na buhay; 
ang ugnayan ng Ebanghelyo at ng ating paraan ng 
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pag-iisip tungkol sa kahulugan ng buhay. Lalo na ang 
ugnayan sa pagitan ng Eukaristiya at ng ating pang-
araw-araw na gawain: ang buhay Kristiyano ay may 
Hugis Eukaristiya. Sinabi ng isang sina-unang manunulat 
na ang mga Kristiyano ay yaong mga nabubuhay ayon 
sa misteryo na kanilang ipinagdiriwang sa Eukaristiya. 
Ang mga Kristiyano ay "yaong nabubuhay ayon sa Araw 
ng Panginoon" (San Ignacio ng Antioquia). Binibigyang-
diin dito ang mahalagang ugnayan ng Eukaristiya at ng 
pang-araw-araw na buhay Kristiyano. 

Sa pagsisimula ng aking paglilingkod, at alinsunod sa 
patnubay ni Papa Francisco, nais kong bigyang-diin ang 
kahalagahan na higit pang itaguyod ang sama-samang 
paglalakbay sa ating Simbahan. Lubos ang aking 
paghanga sa landas ng sinodo na iyong isinagawa na 
sa ilalim ng patnubay ni Obispo Paul Hinder. Tunay, ito 
ang tamang landas kung saan dapat nating ipagpatuloy 
ang ating paglalakbay. Ang isang Simbahan na sama-
samang naglalakbay ay laging nakikinig sa Salita ng 
Diyos, nagtataguyod ng pakikipagtalastasan, bahaginan 
sa ating buhay, at masigasig na pakikilahok sa buhay ng 
ating mga komunidad. Kasama dito ang pagtataguyod 
ng mga gawain sa liturhiya, pagsuporta sa malalim na 
ugnayan ng mga mananampalataya, na umaako sa 
panagutan na isabuhay ang Ebanghelyo sa araw-araw, 
upang makapag-ambag tayo sa ikabubuti ng lahat.

Sa pagbabahagi at pag-ibig sa kapwa, ipinapahayag ko 



ang kahalagahan ng malalim na pamumuhay sa diwa ng 
pagkakaisa, lalo na sa mga nangangailangan. Iniutos ni 
Jesus na “mag-ibigan kayo sa isa’t isa gaya ng pag-ibig 
ko sa inyo”.

Panghuling Panalangin
 Hinihiling ko sa Diyos na ako ay biyayaan upang maging 
tagapangalaga ayon sa puso ni Kristo. At hinihiling ko ang 
pagpapala ng Kataas-taasang Panginoon para sa lahat 
ng Katoliko, lahat ng Kristiyano at lahat ng naninirahan 
sa lupaing ito. Lubos naming nababatid na sa kabila ng 
aming taos-pusong pangako at pagsisikap na magkaroon 
ng isang mas makatarungan at mapagkalingang mundo, 
ay wala tayong makakamit na anuman kung hindi tayo 
bibiyayaan ng Diyos. Lubos tayong umaasa sa awa ng 
Diyos para mapabuti ang mundong ito: gaya ng nakasulat 
sa Salmo 127 , “Kung hindi itatayo ng Panginoon ang 
bahay, walang kabuluhan ang gawa ng mga tagapagtayo. 
Kung hindi babantayan ng Panginoon ang lungsod, 
walang kabuluhan ang pagtatanod ng bantay."

Nais kong magtapos sa pamamagitan ng isang dasal 
ng pagpapala ng Diyos ayon sa mga salita ni San 
Francisco kay kapatid na Leo: “Pagpalain ka at ingatan 
ng Panginoon. Nawa'y ipakita Niya sa iyo ang Kanyang 
mukha at ikaw ay kaawaan. Nawa'y ibaling Niya ang 



Kanyang mukha sa iyo at bigyan ka ng kapayapaan. 
Pagpalain ka ng Panginoon!”

Nawa'y mapabuti tayo ng Kabanal-banalang Maria, Ina 
ng Diyos, taglay ang kanyang maka-inang pagkalinga na 
laging sumusubaybay sa atin. Sa kanya, ipinagkakatiwala 
ko ang aking paglilingkod sa lupaing ito. Ipinagkatiwala 
ko kayong lahat sa kanyang pagmamahal.

At, buong kababaang-loob akong humihiling na ipagdasal 
ninyo ako at ang aking paglilingkod sa Bikaryato.

+ Kapatid Paolo Martinelli, OFM Cap.

Bikaryo Apostoliko ng Timog Arabia

Ika- 2 ng Hulyo 2022.






