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B ilang susog sa kanilang pastoral na pahayag, PagtanggaJJ 
sa mga Oayuhan sa Afin: Pag/wkaisa sa Pagkakaiba-iba 
inilabas ng l11ga Katolikong Obis po ng Estados Unidos 

noong Nobyel11brc 2001 ang Presensiyang Asyano at PasiPiko: 
Pagkakaisa sa Pananampalataya. Ito ay sadyang isinulat para sa l11ga 
Katolikong Asyano at Pasipiko, "upang kilalanin at pagtibayin ng 
l11ay pagmamahal na paniniguro ang kanilang presensiya at 
katayuan sa tahanan ng Panginoon." Sa Prcscnsiyang Asyano at 
PasiJJi!w, ipinagbubunyi ng l11ga obispo ang l11ga handog at kon
tribusyon ng l11ga l11al11al11ayan ng Asya at Pasipiko sa simbahan at 
nagl11ungkahi sila ng l11ga tugon para sa kanilang mga panga
ngailangang pastoral at usapin. Nilalayon din nilang paigtingin ang 
pagbibigay halaga sa mga komunidad Asyano at Pasipiko sa kani
lang mga lokal na simbahang Katoliko at hikayatin ang l11ga 
Katolikong Asyano at Pasipiko na l11aging aktibo sa mga gampanin 
sa pal11ul11uno sa lahat ng antas ng buhay pangsimbahan. 

Jsi~ilcH" 9 
si Kv-isto sa As}'a 
Ayon kay Papa Juan Pablo II, "Isinilang, 

nabuhay, namatay, at nabuhay na mag-uli 
si Hesus sa Banal na Lupain," kaya 

ginawa ang bahaging iyon ng Asya bilang 
"lupain ng pangako at pag-asa para sa 

sangkatauhan" (Ecclesia in Asia, no. 1) . 
Sa Presensiyang Asyano at Pasipiko, 

binigyang pansin ng mga obispo na ang 
kasaysayan ng Simbahan sa Asya ay 
sit\1;aru1a ng mismo at ang 

PAMAMAHAGI NG MGA HANDOGAT 
PAGTATALAGUYOD NG PAGKAKAISA 

• Pagkakaisa: Itinuturo ng mga Asyano at mga taga-isla ng Pasipiko 
ang tatlong aspekto ng pagkakaisa na sen tral sa mga buhay at 
kultura ng kanilang mga komunidad: (1) pakikiisa sa personal 
na Panginoon, ang pinagmulan ng lahat ng tLmay na pagkakaisa; 
(2) pagkakaisa ng lahat ng tao; at (3) pakikiisa sa uniberso. 



• Pagbibigay diin sa Pamilya at Edukasyon: Binibigyan ng 
diin ng mga kulturang Asyano at Pasipiko ang pagiging tapat 
na tagasunod sa sariling pamilya, karangalan , kataparan, 
pagtitipid , at damayan. Para sa mga Katolikong nanggaling 
sa mga liping Asyano at Pasipiko, ang identidad ng pagiging 
Katoliko ay mahigpit na nakaugnay sa pamilya at lokal na 
komunidad. Ang Simbahan ay nararanasan hindi lamang 
bilang isang pook para sa pampublikong pagsamba kundi 
isang komunidad na kung saan ay nasusumpungan ng 
pamilya a t mga kaibigan ang mai ni t na pagtuturingan at 
pagkalinga, at kung saan mayroong laging pagbabahaginan 
sa hapag ng pagkakaibigan . 

• Masidhing espirituwalidad at popular na kabanalan: 
A ng mga Asyano at Pasipikong Katolikong Amerikano 
at mga emigrante ay dumating sa Estados Unidos na 
dala ang kanil ang karanasan at sensibilidad mula sa mga 
dakil ang re lihiyon a t mga tradisyo ng espirituwal ng 
mundo, na nagtuturo sa kanila na mamuh ay n ang may 
malalim na pandama sa kabanalan, may holistikong 
dulog sa buhay at kaligtasan, a t espirituwalidad na may 
siglang nagbibigay-buhay. Sinusustene ng karamihan sa 
mga emigranteng Asyano a t Pasipiko sa Estados Unidos 
ang kanilang pananampalataya sa pamamagitan ng 
debosyon kay Maria at sa iba pang mga santo. 

• Tradisyon ng Pamumuno ng Layko: Ang mga layko ang 
mga pangunahing tagapagpalaganap ng ebanghelyo sa 
maraming bah agi ng Asya at Kapuluang Pasipiko, at ang 
tradisyon ay buhay sa mga laykong pinuno na ngayon ay 
nasa Estados Unidos. Sa mga parokya kung saan sila ay nai
imbitahan, hinihikayat, at kinakalinga, naging aktibo silang 
mga ministrong pastoral sa loob ng maraming dekada. 

• Ambag ng Klero at ng mga Relihiyoso: Maraming mga 
pari a t relihiyosong mga madre a t b rothe rs mula sa 
A sya a t Pasipiko ang n aglilingkod sa Simbaha n sa 
Estados Unidos. Sa katunayan , siya m na porsiye nto ng 
mga inordenahang pari sa Estados Unidos noong 1999 ay 
may lahing A syano 0 Pasipiko, bagama't 2.9 porsiyento 
lamang ng populasyon ng mga Kato liko sa Estados 
Unidos ang may lahing Asyano 0 Pasipiko. 

• Pamana ng mga Simbahang Silanganin: Ang mga 
simbahan sa Silangan, pinakapangunahin na rito ang 
sa Gitnang Silangan a t India, "ay mga tagapag- ingat ng 
mga mahahalagang pamanang espirituwal, liturhikal, 
at teolohikal." (Ecclesia in Asia, no. 27). 



MGA HAMON 
• Bagamat itinuturing na ang pamilya ay isang alay na labis na 

pinapahalagahan, ang mga A merikanong Asyano a t 
Pasipiko ay dumaranas ngayon ng paghihirap sa pagmamantene 
ng kanilang tradisyonal na estruktura at halagahan. Sa 
pamamagitan ng mga programang kaugnay ng pagpapaunlad 
ng pamilya, nararapat na anyayahan at tulungan ng mga 
diyosesis at mga parokya ang mga magulang upang maging 
mabisa silang tagapamagitan para sa pagpapaunlad ng 
buhay-pananampalataya ng kanilang mga pamilya . 

• Sa kanilang pagnanais na maging katulad ng mga kabataang 
Amelikano, ang mga emigranteng kabataan ay may renden
siyang talikuran ang mga tradisyonal na halagahan ng kanilang 
mga pamilya. Kinakailangang maituro sa mga kabataang ito ang 
kanilang mga sariling kasaysayan, kultura, halagahan, kuwen
tong-bayan at mito upang matulungan silang pahalagahan ang 
kanilang pamanang kultura. Kasabay nito, ang mga materyales 
pampagruturo ng mga parokya at diosesis ay maaaring gumamit 
ng kuwento, parabula, at simbolo na gumagalang sa pamanang 
Asyano at Pasipiko. 

• Ang mga young adults na wala pang mga asawa ay l1anga
ngailangan ng patnubay habang dumaraan sa masalimuot 
na yugto ng pakikibagay sa bagong kultura, pagbabago ng 
karera, at pagtanto ng bokasyon sa buhay. Kinakailangang 
mahikayat silang makibahagi sa mga programa ng parokya 
para sa mga kabataan at young adults at sa mga programang 
huhubog sa kanilang kakayahan sa pamumuno. 

• Mahapding nararanasan ng mga nakatatandang magulang 
sa Amerika ang kasalatan ng paggalang at pagpapahalaga sa mga 
nakatatanda, isang karanasang kaiba sa mga kaugalian sa 
kanilang tinubuang bayan. Hinihikayat ang mga parokya na 
bumuo ng mga ministeryong pampamilya na kapalolooban 
ng mga se nsit ibong kapa raan an n a makaaabo t sa mga 
nakatatandang emigrante upang matugunan ang kanilang 
panlipunan at espirituwal na paglago. 

• Maaaring maging mabunga sa lahat ng antas ng Simbahan sa 
Estados Unidos ang isang pastoral na lapit na nagbibigay-diin sa 
pakikipagtalakayang may tatlong pakus - ang mga relihiyon sa 
Asya, ang kulturang Asyano, at ang mga mahihirap. Una, ang 
pagkilala sa mga pangunahing tema ng mga espirituwalid at reo
lohiya ng mga relihiyon-lalo na ang Budhismo, Confucianismo, 
Hinduismo , Islam, Taoismo at iba pang mga katutubong 



relihiyon-ay esensyal sa pag-unawa sa mga komunidad ng mga 
Asyano at Pasipiko. lkalawa, kinakailangan ang dialogo ng mga 
kultura sapagkat sa kx)b na ng napakahabang panahon, itinuturing 
ng mga taga Asya at Pasipiko na "kanluranin" ang Katolisismo at 
KIistiyanismo. Subalit mahalaga din na ang mga Asyano at Pasipiko 
ay mahubog sa tunay na pananampalataya at kabanalang Katoliko. 
lkatlo, kailangan na makipagusap sa mga mahihirap na Asyanong 
AmeIikano sapagkat, taliwas 
sa popular na kaisipan, marami SADYANG NAPAKAHALA-

sa kanila ang nangangailangan GANG KI LALAN 1 NANG 

ng tulong. NAPAKALAKI NG 

POTENSIYAL AT 

KARISMA NG MGA 

LAYKO SILANG KAPANTAY 

NA KAPANALIG SA 

PANGKALAHATANG 

MISYON NG SIMSAHAN. 

KI NAKAI LAN GANG 

KILALANIN NG MGA 

PAROKYA AT DIYOSESIS 

ANG MGA KOMUNIDAD 

ASYANO AT 

PASIPIKO . . . SILANG 

MGA MAHAHALAGANG 

• Mahalaga ang kakayahang 
komunikasyong pandaigdig 
sanhi ng pagkakaiba ng mga 
kultural na paraan ng pagpa
pahayag. Nakalakihan ng mga 
taga Asya at Pasipiko ang isang 
kultura ng "hospitality" 0 mag
iliw na pagtanggap at pagasikaso 
sa mga panaurun 0 dayuhan. Sa 
paraang ganito, ang ugnayang 
persona! ay isang kahingian ng 
i.nteraksyon at komunikasyon, at 
ang mga emigranteng Asyano at 

, YAMAN NA TUMUTULONG 
Pasipiko ay naha!1atak sa buhay 
ng parokya sa pamamagitan ng 
mga ganitong ugnayan. Maaa-
ring magbigay ang mga parok-
ya ng pagsasanay pangkomu-

SA SIMSAHAN NG 

ESTADOS UNIDOS. 

--PRESENSIYANG AsVANQ AT PASIPIKO 

nikasyon na tumutugon sa kahingian ng angkop na kaalaman sa 
pagkakaiba ng kultura at pagiging interkultural na talastasan. 

• Sinisikap ng bawat grupo ng mga emigrante na itaguyod ang 
kanilang ko munidad-pa ra sa mga grupong Asyano a t 
Pasipiko, partikula r na napakah alagang pagtimbangin ang 
pangangailangan ng komunidad para sa seguridad a t pa
ngangailangang maranasan ang pagiging tunay na Katoliko 
sa simbahang lokal n a may matatag na ugnayan sa obispo. 

• May mga umiiral na pagkakahati-hati, prehuwisyo, at bias sa mga 
grupong Asyano at Pasipiko, at iba pang mga pangkat etniko. 
Hinihikayat ang pagkakaroon ng pagbabago sa mga komunidad 
Asyano at Pasipiko na tutugon sa mga hidwaan laban sa kanilang 
mga kaaway sa loob ng kanilang grupong etniko 0 sa labas nito. 



MGA TUGONG PASTORAL 
Upang patuloy na maitaguyod ang pag- unlad at paglago ng mga 
Katolikong komunidad ng mga Asyano at Pasipiko, iminumungkahi 
ng mga obispo ng Estados Unidos ang sumusunod na estratehikong 
pagkilos: 

• N a pagsisikapan ng mga diyosesis a t mga pa rokya na buong
pusong tanggapin at bigyan ng pangangaral ang mga A syano 
at Pasipiko at ibahagi sa kanila ang Magandang Balita ni 
H esukristo a t ang pananampalatayang Katoliko; 

• Na sisiyasatin ng mga pinunong Katolikong Asyano at Pasipiko 
ang kakayahan ng mga Asyano at Pasipikong institusyong 
pastoral na magbigay ng (a) tuloy-tuloy na edukasyon para sa 
mga klero, relihiyoso, at pinunong layko sa Estados Unidos, (b) 
mga kursong teolohikal- Ialo na sa larangan ng liturhiya-na 
nagpapakita ng panananaw na Asyano a t Pasipiko, (c) mga 
programang pang-oryentasyon, (d) mga materyales sa katekismo, 
at (e) pagsasanay sa mga wika at interkultural na komunikasyon; 

• Na itataguyod ng mga pinunong Katolikong Asyano at Pasipiko ang 
ugnayan ng mga komunidad Asyano at Pasipiko at ng kanilang 
mga organisasyon upang makapagtatag ng isang matibay na 
advocacy network at maitaguyod ang pagkakaisa. Kinakailangang 
matulungan sila ng mga estruktura ng pakikisama at pakikiisa 
sa iba pang mga komunidad sa mga simbahang lo kal na 
multikultural a t lalo na sa kanilang mga lokal na obispo . 

• N a makikipag tulungan ang mga pinunong Katolikong 
A syano at Pasipiko sa mga obispo ng Estados Unidos sa pag
angkin sa mga pambansang es truktura para sa mga 
Katolikong A syano at Pasipiko na magbibigay sa kanila ng 
pagkilala, aktibong tinig, at opisyal na pakikipagugnayan sa 
kumperensiya ng mga Obispo ng Estados Unidos; 

• Na sisiyasatin ng lubusan ng mga diyosesis at mga parokya ang 
maaaring kapakinabangan ng tatlong yugtong pakikipagdialogo sa 
mga relilliyon, kultura, at mga mahillirap sa pamamagitan ng (a) 
pagbibigay ng pagsasanay sa komunikasyong interkultural; (b) 
paghikayat sa mga ekumenikal at interfaith na serbisyong pam
pagsasamba; (c) pagllikayat sa pagsusulong ng mga gawain na kaugnay 
ng karapatang pantao at karangalan ng mga emigrante, migrante, at 
refugee; at (d) pagtugon sa iba't ibang anyo ng racial prejudice at 
diskriminasyon sa 100b ng Simbahan at sa pangkalahatan, sa lipunan; 

• Na magtatatag ang Il1ga diyosesis at Il1ga parokya ng mga 
mobile minis tries na pupunta sa Il1ga maliliit at malalayong 
komunidad ng Il1ga Katolikong Asyano at Pasipiko; 



KAMING MGA OBISPO A Y NAGMUMUNGKAHI 

NA SA MGA MINISTRIES NG MGA PAROKYA AT 

MGA DIOSESIS AY HIKAYATIN ANG MGA 

KOMUNIDAD NG MGA ASYANO AT PAS I P I KO 

NA LUMAHOK BILANG AKTIBONG 

TAGAPANGALAGA, FAMILY EVANGELIZERS , 

AT TAGAPAGTAGUYOD NG BOKASYON NG MGA 

PAR I, RELlHIYOSO, AT MGA AHENTENG PASTORAL. 

- P RESENSIYANG ASYA N O AT P ASIPIKO 

• Na pananatilihin ng Illga obispo ng Estados Unidos ang sistellla
tikong kOlllunikasyon sa Pederasyon ng mga Kumperensiya ng 
mga Obispong Asyano at sa Pederasyon ng mga Kumperensiya 
ng mga Katolikong Obispo ng Oceania para sa (a) mga teolo
hikal na debeloplllent sa kontekstong Asyano at Pasipiko, (b) 
mga bagong pakana kaugnay ng palitan ng mga ministro; at (c) 
pagsuporta para sa gawain ng Radio Veritas-Asia sa 
pagpapalaganap ng Ebanghelyo. 

Bilang pagbubunyi sa presensiya ng mga Katolikong Asyano 
at Pasipiko, isinasaad ng mga obispo ng Estados Unidos sa 
Presensiyang Asyano at PasiPiko na umaasa silang "tunay na 
mapagtitibay ang kanilang ugnayan sa mga pamayanang 
Asyano at Pasipiko" at sisikaping "maipa rinig sa ating lahat 
ang kani lang tinig at, sa pangkalahatan , sa Simbahan." 

Mga tantya ng Katolikong Asyano at Pasipiko 

Etnisidad Po pulasyon ng 

Estados Unidos 

Tsino 
Filipino 
Indian 
Vietnamese 
Koreano 

Hapon 
Samoan 
Guamanian (Chamorro) 
Tongan 

2,432,585 
1,850,314 
1,678,765 
1, 122,528 
1,076,872 

796,700 
91,029 
58,240 
27,713 

Kato li ko sa 

Estados Unidos* 

300,000** 
1,536,590 

285 ,390 
325,000 

74,887 
31 ,868 
20,290 
48,921 

4,000 

* Ang mga taya para sa ibang mga pangkar ay batay sa porsiyentong iniayon 
sa mas nakararaming proporsiyon ng mga Katolikong lumikas sa ibang 
bansa kaysa mga nananatili sa sarili nilang bayan 

** Kabilang na ang mga Karolikong nasa main land China. Hong Kong. ar Taiwan. 



MGA KATANUNGAN PARA SA TALAKAYAN 
1. Sa iyong palagay, alam ba ng mga opisina ng mga 

parokyaldiyoses is ang presensiya ng mga Katolikong 
Asyano at Pasipiko? Ano ang maaaring gawin upang 
higit na madagdagan ang kamalayan ng mga opisinang 
ito tungkol sa naturang bagay ? 

2. A no ang ginagawa ng iyong parokya/diyosesis upang 
tanggapi n at asikasu hin ang mga bagong dating, lalo na 
ang mga pamilyang Asyano at Pasipiko? 

.3. A no-anong mga hamon ang kinahaharap ng iyong 
parokya/diyosesis upang higit na matulungan ang mga 
bagong dating, lalo na ang mga pamûyang Asyano at Pasipiko? 

4. Paano maahot ng iyong parokya/diyosesis ang mga 
nakababatang he ne rasyon ng mga Amerikanong 
Asyano a t Pas ipiko ? 

5. Paano magaga mit ng iyong parokya/diyoses is ang 
bsiglah ang esp irituwal at sosya l ng mga komunidad 
Asyano a t Pas ipiko upang maka tulong sila bilang 
mga masigasig na tagapangalaga, taga pamahayag ng 
ebanghelyo, taga pagtaguyod , at tagapag tu ro? 

Maaari d ing mabasa sa iba pang wika . Upang makakuha 
ng kopya ng huong pahayag ng mga Mga Katolikong 
Obispo ng Estados Unidos- Presensiyang Asyarw at Pasipiko: 
Pap;kakaisa sa Pananam/Jalataya, tumawag sa 800-235-8722 
(tollfree) . Sa Washington, o.C, metropolitan area 0 sa labas 
ng Estados Unidos, tumawag sa 202-722-87 16. Tingnan 
ang Internet site ng mga obispo sa www.usccb.org. 

Karapatang-ari © 2003, United States Conference of 
Catholic Bishops. Reserbado ang lahat ng karapatan. 

Translation by Come Alive Communications, Ine. 

Publication No. 5-876 
USCCB Publishing 
Washington, D.C. 
ISBN 1-5 7455-876-5 

ISBN 1-57455-876-5 

9 781574 558760 


