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Ang taon 2021 ay mahalaga para sa ekumenismo.
Sa Mayo ipinagdiriwang natin ang Ikatlong Araw 
ng Ekumenismo
Marami ang inaasam ito.

Marami ang nagsisikap at naghanda para dito:
• Mga Tao
• Mga Komunidad

Nais kong sabihin sa inyo:
Maraming salamat.
Hinihikayat ko kayo.
Para sa Araw ng mga simbahan.
Tinutulungan tayo ng Araw ng Simbahan para                  
sa ekumenismo.

Mga minamahal na Kapatid sa 
Diyosesis ng Limburg! 

Ang taon 2021 ay mahalaga                          
para sa ekumenismo.

2021 
Ekumenismo
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Tayong mga Kristiyano 
ay nabibilang sa iisa.

Ang aking Liham-Pastoral ay pinamagatang:
"Higit pang mga Komunidad - Pag-sasabuhay                         
ng Ekumenismo".

Iyon ay:
Ang mga Kristiyano ay nabibilang sa iisa.
Ibig sabihin:

• Ang ekumenismo ay mahalaga.
• Mayroon nang maraming ekumenismo.
• Kailangan pa nating magsikap para                                

mangyari ito.
• Tayong mga Kristiyano ay nabibilang                   

sa iisa.



4

Hangad namin ng ekumenismo

Maraming mabubuting halimbawa 
ng ecumenismo

Maraming Kristiyano sa Diyosesis ng Limburg ay nagsasabi:
• Hangad namin ng ekumenismo.
• Nais naming magkasama-sama.

Maraming Kristiyano ang namumuhay sa ecumenism:
• Sa mga mag-asawa.
• Sa mga pamilya.
• Sa mga mag-kakaibigan
• Sa mga kapitbahayan
• Sa mga narseries
• Sa Paaralan
• Sa maraming iba pang lugar.

May magandang ekumenismo sa mga gawaing pastoral:
• Sa mga ospital.
• Sa mga pasilidad para sa mga taong may kapansanan.
• Sa maraming iba pang lugar.

Ang mga tao ay sama-samang nagdarasal:
• Sa mga samahan ng pagbabahagi ng Biblia
• Mga samahan ng panalangin
• Mga Araw ng Panalangin.

Ang paghihiwalay ng mga Kristiyano ay hindi mabuti
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Ang mga tao ay sama-samang nagtatrabaho:

• Tinutulungan nila ang ibang tao.
• Gumagawa sila ng mga mabubuting bagay 

para sa mundo.

Isang paalala sa mga Kristiyano:
Dati-rati ay napakaraming alitan sa pagitan ng mga Kristiyano.
Dati-rati ay maraming hindi pagkakasundo sa pagitan ng 
mga simbahan.

Nararanasan nating mga Kristiyano:
Hindi ito mabuti.

Ang paghihiwalay ng mga Kristiyano ay nagdudulot ng pighati:
• Sa maraming ibang Kristiyano.
• Sa mga Obispo.
• At sa Papa

Sabi ni Pope Francis ukol sa paghihiwalay ng mga Kristiyano: 
"Ito ay isang isang iskandalo!"

Ibig sabihin niyan ay:
Ito ay labis na ikinadidismaya ng Papa.
Ito ay labis na ikinadidismaya ng maraming tao.

Napakaraming pag-aaway sa 
pagitan ng mga Kristiyano. 

Hindi ito mabuti.
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Ang mga Kristiyano ay naghahanap ng iisang sagot:
Ano ang nauunawaan natin tungkol kay Hesus sa isa't isa?

Hangad natin ang pagkakaisa:
Ibig sabihin niyan ay:
Tayo ay nabibilang sa iisa.

• Sa pananampalataya.
• Sa mga Sakramento.
• Sa mga gawain ng mga tao. Hangad natin ang higit pagkakaisa.

Ano ang nauunawaan natin sa isa't                                
isa tungkol kay Hesus?

Wika ni Papa Francisco:
Mayroon nang maraming mga ekumenismo.
Iyan ay mabuti.
Kailangan pa nating magsikap.

Maraming Kristiyano ang nais gumawa ng higit pa 
para sa ecumenismo.
. Nais nating gumawa ng higit pa 

para sa ekumenismo.
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Wika ni Hesus:
Ang lahat ay dapat mag-kaisa.
Ibig sabihin niyan ay:
Tayo ay nabibilang sa iisa.
Tulad ng sabi ng nila:
Pagkakaisa.

Ang panalangin ni Hesus ay magkaisa ang mga Kristiyano. 
Wika niya sa kaniyang mga kaibigan:
Ipahayag sa mga tao ang tungkol sa pananampalataya. 
Ang mga tao ay dapat manalig sa Diyos. 
Iyan ang gawin ng simbahan.

Ipinagdasal ni Hesus na magkaisa ang mga Kristiyano. 
Tayo ay manalangin kasama si Hesus para sa ibayong 
pagkakaisa.
Tinutulungan tayo ng Banal na Espiritu Santo na gawin ito.

Lahat ay dapat mag-kaisa.

Sa wika ng Biblia: 
Lahat ay magkaisa.

Hilingin natin ang pagkakaisa 
kasama si Jesus.
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Sa iisang tinig 

Ang pagtutulungan ay mabuti.

Matatanto natin:
• Ang pagdarasal nang sama-sama ay mabuti.
• Ang pagtutulungan ay mabuti.
• Ang pagkakaroon ng iisang diwa ay mabuti.

Tinatawag din itong:
Pakikipag-usap sa isang tinig.

Napapansin natin na sa maraming bagay:
• Sa krisis sa Korona.
• Sa pakikitungo sa isa't isa.
• Kung paano natin matutulungan ang mga tao.

Sa Ekumenismo, nagsasalita ang mga Kristiyano sa 
iisang tinig.
Binabago nito:

• Tayo
• Ang Pulitika
• Ang Lipunan

Sa EKumenismo, nagpapahayag ang mga Kristiyano sa iisang tinig. 
Sa ganitong paraan, maaari tayong makipag-usap nang mabuti sa 
iba pang mga relihiy
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May mahalaga akong katanungan.

Umaasa ako: 
Hindi magtatagal magkakaroon 
ng magandang sagot. 

Higit pang komunidad sa pagsamba

Sa pagtanggap ng mga Katoliko Kristiyano ng Komunyon
Itinatanong nila sa kanilang sarili:
Maaari ba akong tumanggap ng Komunyonn kasama ang 
mga Protestanteng Kristiyano?

Ang mga Protestanteng Kristiyano na tumatanggap ng 
Komunyon sa gawain ng Huling Hapunan.
Itinatanong nila sa kanilang sarili:
Maaari ba akong tumanggap ng Komunyonn kasama        
ang mga Katoliko?

Wala pang sagot sa mga tanong na ito. 
Dapat magpasiya ang bawat isa para sa kanilang sarili.
Umaasa ako:

• Hindi magtatagal magkakaroon din ng sagot.
• Ang sagot ay makakatulong sa mga 

Protestanteng Kristiyano.
• Ang sagot ay makakatulong rin sa mga Katoliko.



Ano ang mithiin ng Ekumenismo?
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Sama sama subalit may pagkakaiba
Ano ang mithiin ng Ekumenismo?
Ang pahayag ng mga Katoliko at Protestanteng Kristiyano:
Ang mithiin ay:
Tayo ay nabibilang sa iisa.
Kahit sino ay maaaring makita iyan.
Tayo ay nabibilang sa iisa.
Maaaring makulay iyan.
Maaaring tayo ay magkakaiba.
At sa gayon mabuting magkakasama.
Tinatawag din itong:
Magkasama subalit magkakaiba.

Maraming iba't ibang grupo sa Simbahang Katoliko.
Magandang bagay iyan.
Ang mga Katoliko ay nagdiriwang ng Misa sa wika at 
paraan na magkakaiba.
Ang mga Katoliko ay mula sa iba't ibang bansa.
Ang mga Katoliko ay magkakaiba.
Magandang bagay iyan.
Magkakasama tayo at nagkakasundo.

Nakikita ng lahat: 
Tayo ay nabibilang sa iisa.
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Kabilang sa Ekumenismo ang:
• Ang mga Protestanteng Kristiyano
• Ang mga Katolikong Kristiyano.
• At ang maraming iba pa.

Iba't ibang Kristiyano:

• Ibig kaya natin ang higit pang Ekumenismo?
• Ibig kaya nating manalig nang sama-sama?

Sabi nila:
Mabuti iyan.

Makikilala natin ang isa't isa.

Higit pang mga Ekumenism? 
Ang tanong ko sa aking sarili:

Ano ang hangad natin?

• Makilala ang isa't isa.
• Matututo mula sa isa't isa.
• Tuklasin ang mga bagong bagay.
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Ang Kailangan ng Ekumenismo ay 
mga pag-uusap at pakikipag-ugnayan.

Sinasabi ko:
• OO
• Kailangan natin ang higit pang Ekumenismo.

Kailangan ng Ekumenismo:
• Pag-uusap.
• Pakikipag-ugnayan

Ito ang makakatulong sa akin:
• Ibig kong maunawaan ka.
• Magkaiba tayo.
• Maaari akong matuto mula sa inyo.
• Marami na tayong pagkakatulad.

Masaya ako tungkol diyan.
Binibigyan ako nito ng lakas ng loob.

Kailangan natin ng mas higit                 
na Ekumenismo.
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Maging Simbahan tayo ng 
Ekumenismo. Pagpalain kayo ng       

Diyos para dito.

Maaari tayong magbago.
Hangad ko na tayo ay:
Magsimula ng panibago.
Magsimula sa isa´t isa ng panibago. 
Naniniwala ako:
Ang landas na ito ay tunay na makabuluhan.

Hari nawa tayo ay:
• Sama-sama sa landas na ito.
• Ang maging Simbahan ng Ekumenismo.

Dahil dito, pagpalain kayong lahat ng Diyos,
Ama at ng Anak at ng Banal na Espiritu.
Amen.

Limburg, para sa Unang Linggo sa Kuwaresma 2021
Ang Inyong Obispo

Magsimula tayo ng panibago



O, Diyos
Ikaw ang nagbibigay ng buhay. 
Ikaw ang nagbibigay ng lakas.

Hiling namin:
• Halina.
• Manahan ka.
• Kami ay tulungan.

Kami ay kabilang sa iisa. 
Kami ay kabilang sa iyo.

O, Diyos
Maraming tao ang binyagan.

• Kami ay kabilang sa iisa.
• Yan ang ibig naming ipakita sa ibang tao.
• Umaasa kami sa iyo.

Amen.
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Manalangin tayo 
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Mahirap na mga Salita na pinadaling sabihin.
Diyosesis ng Limburg
Maraming tao ang may ibig sa diwa ni Hesus.
Ibig nilang mamuhay na katulad ni Hesus.
Sila ay binyagan.
Sila ay Kristiyano.
May mga Protestanteng Kristiyano.
May mga Katolikon Kristiyano.
Sila ay nagtayo ng mga bahay-tagpuan.
Sila ay nagtayo ng mga simbahan upang magtagpo at sama                                                       
samang manalangin.
Ang lugar sa paligid ng isang simbahan ay tinatawag na parokya.
Ngayon, kabilang sa parokya ang maraming simbahan.

Lahat ng mga katolikong parokya sa isang lugar ay kabilang                                                               
sa isang Diyosesis.

Ang isang Diyosesis ay binubuo ng lahat ng mga katolikong                                                
parokya sa lugar na ito.
Ang Diyosesis ay pinamumunuan ng Obispo.
Nakatira ang Obispo sa Limburg.
Ang Limburg ay isang lungsod sa Lahn.
Kaya ang ating Diyosesis ay tinatawag na Diyosesis ng Limburg.
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Ang Obispo ay isang pari.
Siya ay tagapangalaga ng kaluluwa.
Ang Obispo ang "Pinuno" ng isang Diyosesis. 
Siya rin ay tinatawag na Diyosesanong Obispo.

Iyan ang ating Obispo na si Georg.

Kung minsan sumusulat ang Obispo ng liham                      
para sa lahat ng tao sa Diyosesis.
Ang liham na ito ay tinatawag na: Liham-Pastoral

Ang Liham-pastoral ay isang 
liham mula sa Obispo.

Obispo

Liham-Pastoral

Ang Kuwaresma ay panahon bago ang Pasko ng Pagkabuhay.
Ang Pasko ng Pagkabuhay ay mahalagang Kapistahan para     
sa mga Kristiyano.
Naniniwala ang mga Kristiyano:
Sa Pasko ng Pagkabuhay, namatay si Jesus at muling nabuhay.
Ang panahon ng Kuwaresma ang paghahanda ng mga 
Kristiyano para sa Pasko ng Pagkabuhay.
Ang panahon ng Kuwaresma ay tumatagal ng anim na linggo.

Ang Kuwaresma ay tumatagal                                                
ng anim na linggo.

Kuwaresma
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Ekumenismo
Ganito ang sinabi:

E-ku-me-nis-mo

Sumasampalataya ang mga tao kay Jesus. 
Sila ay tinatawag na mga Kristiyano.
May mga:

• Katolikong Kristiyano.
• Protestanteng Kristiyano.
• Malayang-Simbahan ng mga Kristiyano.
• Iba pang Kristiyano.

Ang Ekumenismo ay:
• Sama-sama tayong nanalig kay Jesus.
• Ang tanong natin ay: Ano ang pagkakatulad natin?
• Ang tanong natin ay: Ano ang pagkakaiba natin?
• Sama-sama tayo sa isang gawain.
• Sama-sama tayong nagdarasal.
• Naghahayag sa iisang tinig.

Ekumenismo:
Sama-sama tayong nanalig                            

kay Jesus.
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Sa Araw ng mga Simbahan, nagtitipon ang mga Kristiyano. 
Kung minsan tumatagal ito nang ilang araw. 
Lahat ng Kristiyano ay inaanyayahan.
Marami silang gawain na magkakasama:

• Magdasal.
• Kumanata.
• Pagbabasa ng mga Salaysay sa Biblia.
• Pagdiriwang ng Pagsamba.
• Makinig sa mga lektyur.
• Pakikipag-usap sa isa't isa.
• Kumain at uminom nang sama-sama.
• Magdiwang ng sama sama.

May iba't ibang Araw ng mga Simbahan:
• Para sa Protestanteng Kristiyano.
• Para sa mga Katolikong Kristiyano.
• Para sa lahat ng mga Kristiyano.

Ekumenismong Araw ng mga Simbahan.
Ito ang araw para sa lahat ng Kristiyano.
Sa taong 2021, idaraos ang ekumenismong Araw 
ng mga Simbahan sa Frankfurt.

Ang Araw ng mga Simbahan                       
ay araw para sa mga Kristiyano. 

Ang ekumenismong araw ng                          
mga Simbahan ay sa Frankfurt                      

sa taong 2021.

Araw ng mga Simbahan



Pagkakaisa ng Kristiyano: 
Lahat kabilang sa iisa.

Pagkakaisa
Ang Pagkakaisa ay:
Lahat ay kabilang sa iisa.
Tayo ay kabilang sa iisa.
Kahit sino ay maaaring makita iyan.
Maaaring makulay iyan.
Maaaring magkakaiba tayo.
At sa gayon mabuting magkakasama.
Tinatawag din itong:
Magkasama subalit magkakaiba.

Ang panalangin ni Hesus ay magkaisa ang mga 
Kristiyano. 
Wika niya sa kaniyang mga kaibigan:
Ipahayag sa mga tao ang tungkol sa 
pananampalataya. 
Ang mga tao ay dapat manalig sa Diyos. 
Iyan ang gawin ng simbahan.
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Ang Huling Hapunan ay kasama sa ebanghelistang Pagsamba. 
Sama-samang kumakain ng tinapay ang mga Ebanghelistang 
Kristiyano.
Kasama nito ay ang paginom ng alak o inuming ubas.
Ito ay sa pag-alaala:
Ng ginawa rin ni Hesus.
Inaalala nila ang Huling Hapunan ni Hesus.
Inaalala nila si Hesus.
Alam nila: Kapiling nila si Jesus.

Huling hapunan

Ang Komunyon ay kasama sa katolikong pagsamba. 
Sama-samang kumakain ng tinapay ang mga Katolikong Kristiyano.
Ito ay sa pag-alaala:
Ng ginawa rin ni Hesus.
Inaalala nila ang Huling Hapunan ni Hesus.
Inaalala nila si Hesus.
Alam nila: Kapiling nila si Jesus.
Sama-samang kumakain ng tinapay ang mga Katolikong Kristiyano.
Sila ay naniniwala:
Ito ay tinapay na bukod-tangi.
Ito ay si Jesus.

Komunyo

Huling hapunan

Komunyo
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