
   

 

 

MENSAHE NI SANTO PAPA  
para iti Kuaresma 2022 

 

“Ditayo koma mauma nga agaramid iti naimbag; ta dumtengto ti tiempo nga agapittayo no 

ditay maupay. Ngarud, no adda gundawaytayo, agaramidtayo iti naimbag a maipaay kadagiti 

amin a tattao, nangruna kadagiti kakabsattayo iti pammati.” (Gal 6:9-10) 

 

 

Patpatgek a Kakabsat, 

 

Ti Kuaresma ket naimbag a tiempo iti personal ken naingimongan a pannakapabaro, isu ti  

mangiturong kadatayo iti misterio Paschal – ti ipapatay ken panagungar ni Jesucristo. Para iti 

panagdaliasattayo iti Kuaresma 2022, paganninagantayo ti pananggutigot ni San Pablo kadagiti 

taga-Galacia: “Ditayo koma mauma nga agaramid iti naimbag; ta dumtengto ti tiempo nga 

agapittayo no ditay maupay. Ngarud, ita ta adda gundawaytayo (kairos), agaramidtayo iti 

naimbag a maipaay kadagiti amin a tattao, nangruna kadagiti kakabsattayo iti pammati.” (Gal 

6:9-10) 

 

1. PANAGMULA KEN PANAGAPIT 

 

Ipaganetget ni San Pablo babaen kadagitoy a balikas ti ladawan ti panagmula ken 

panagapit, daytoy a pangngarig ket napateg kenni Apo Jesus (cf. Mt. 13). Saritaenna pay 

kadatayo ti maipapan ti Kairos: ti “umno a tiempo” a panagmula ti kinaimbag a maiturong iti 

masakbayan a panagani. Ania daytoy nga “umno a tiempo” para kadatayo? Ti Kuaresma ket 

pudno nga umno a tiempo, ngem kasta met ti sibubukel a kinaaddatayo, nga iladawan met ti 

Kuaresma.1 Masansan nga iti panagbiagtayo, rumsua ti kinaagum, kinapalangguad ken 

panagkalikagum nga agtagikua, agipenpen ken agbubus, masarakantayo daytoy iti pangngarig 

maipapan iti baknang a maag iti Nasantoan nga Ebanghelio, a kinunkunana iti bagina a nasayaat 

ken nasimpan ti biagna gapu kadagiti nawadwad nga apit ken sanikua nga impenpenna iti 

kamaligna (cf. Lk 12:16-21). Guyuguyennatayo ti Kuaresma nga agbalbaliw, ti panangbaliw ti 

kapanunotan, tapno ti kinapudno ken kinapintas ti biag masarakan, saan nga iti kinawadwad ti 

sanikua, ngem iti panagisagut, saan nga iti panagipenpen, ngem iti panagmula ken panangiburay 

ti kinaimbag. 

 

Ti immuna a nagmula ket ti Dios a mismo, nga isu nga addaan iti nawadwad a 

kinamanagparabur “itultuloyna ti agmula kadagiti naruay a bukel ti kinaimbag iti naitaoan a 

pamiliatayo” (Fratelli Tutti, 54). Bayat ti Kuaresma, maawistayo a sumungbat iti sagut ti Dios 

babaen ti panangawattayo iti Saona – “a sibibiag ken nasamay” (Heb 4:12). Ti masansan a 

panagdengngegtayo iti Sao ti Dios aramidenna a silulukat ken natulnogtayo kadagiti aramidna 

(cf. Jas 1:21) ket agbunga daytoy iti panagbiagtayo. Ipaay daytoy kadatayo ti napalaos a ragsak, 

ngem ad-adda ti panangdawatna kadatayo ti panagbalintayo a katulongan ti Dios (cf. 1 Cor 3:9). 

 
1 Cf. SAINT AUGUSTINE, Serm. 243, 9, 8; 270, 3; En. In Ps. 110, 1. 



Babaen ti panangaramattayo ita a tiempo (cf. Eph 5:16), mabalinantayo met ti agmula kadagiti 

bukel ti kinaimbag. Saantayo koma a matmatan daytoy nga awis a panagmula iti bukel ti 

kinaimbag a kas dadagsen no di ket a kas grasia, ta pagayatan ti namarsua a makitimpuyogtayo 

met kenkuana iti nawadwad a kinaimbagna. 

Ania met ti maipapan iti panagapit? Agmulatayo kadi ti bukel tapno iti kasta ket 

makaapittayo? Wen! Saritaen ni San Pablo ti panagkinnammayet ti panagmula ken panagapit, 

idi kinunana: “Laglagipenyo a ti tao a bassit ti imulana, bassitto met ti apitenna. Ti tao nga adu 

ti imulana, adunto met ti apitenna.” (2 Cor 9:6). Ngem ania a kita ti panagapit ti 

sarsaritaentayo? Ti umuna a bunga ti kinaimbag nga imulatayo masaksian iti bagbagitayo ken iti 

inaldaw a panagbiagtayo, uray pay kadagiti babassit nga aramid ti kaasi. Iti Dios, awan ti 

aramid ti ayat, no man pay kasano ti kinabassitna, ken awan ti “napeksa a kinamanagparabor” ti 

mapukawto (cf. Evangelii Gaudium, 279). Kas iti pannakailasin iti kayo gapu kadagiti bungana 

(cf. Mt 7:16, 20), kasta met ti biag a napno ti nasayaat a gapuanan ti aglawag a kas silaw (Mt 

5:14-16) ken awitenna ti ayamoom ni Cristo iti lubong (cf. 2 Cor 2:15). Ti panagserbi iti Dios, 

nga awanan basol, pataudenna ti bunga ti kinasanto nga agpaay iti pannakaisalakan ti amin (cf. 

Rom 6:22). 

 

Iti kinapudnona, bassit laeng ti makitatayo a bunga dagiti inmulatayo, yantangay, kunaen 

ti pagsasao iti Ebanghelio, “maysa ti agmula, sabali ti agani” (Jn 4:37). No agmulatayo para 

kadagiti dadduma, makiranudtayo iti naimbag nga ayat ti Dios: “ta pudno a nasudi ti 

panangisaadtayo ti namnama iti nailemmeng a bileg dagiti bunga ti kinaimbag nga inmulatayo, 

iti kasta mangirugi dagiti addang a dagiti bungana ket apiten dagiti dadduma” (Fratelli Tutti, 

196). Ti panagmula iti kinaimbag para kadagiti dadduma, waya-wayaannatayo kadagiti 

kinamanagimbubukodtayo, maiserrek kadatayo ti kinasayaat, ken agbalintayo a paset ti 

naindaklan ken nagpaiduma a plano ti Dios. 

 

Ti Sao ti Dios palawaen ken itag-ayna ti arapaaptayo: saritaenna kadatayo a rti pudpudno 

a panagapit ket “eschatological” (dagiti maudi a banbanag), ti panagapit iti maudi ken saan nga 

agsarday nga aldaw. Ti napnekan a bunga ti panagbiagtayo ken aramidtayo ket “bunga para iti 

biag nga agnanayon” (Jn 4:36), ti “gamengtayo iti langit” (Lk 12:33; 18:22). Usaren a mismo ni 

Jesus daytoy a ladawan ti bukel a matay iti daga tapno agbunga a kas tanda ti misterio ti 

ipapatay ken panagungarna (cf. Jn 12:24); kabayatanna, usaren met ni San Pablo daytoy a 

ladawan a mangisarita ti panagungar dagiti bagbagitayo: “agrupsa ti bagi no maikali. Saanen 

nga agrupsa no mapagungar. Nalaad ken nakapsut no maikali. Napintas ken napigsa no 

mapagungar. Maysa a nailasagan a bagi no maitanem. Maysa a naespirituan no mapagungar. 

Adda nailasagan a bagi, adda met naespirituan.” (1 Cor 15:42-44). Ti namnama ti panagungar 

isu ti natan-ok a silaw nga ipaay ni Cristo iti lubong, ta “no agpaay laeng iti daytoy a biag ti 

namnamatayo ken Cristo, ket awanen sabali, datayto dagiti nakakakaasi unay kadagiti amin a 

tao ditoy lubong. Ngem iti kinapudnona, napagungar ni Cristo kas umuna a bunga ken 

pammatalged a mapagungarto met dagiti matmaturog iti tanem.” (1 Cor 15:19-20). Dagiti 

nasinged a naikaysa kenkuana iti ayat “babaen  iti pannakaikaysa iti ipapatayna” (Rom 6:5) 

makikaysadanto met leng iti panagungarna iti biag nga agnanayon (cf. Jn 5:29). “Kalpasanna, 

agranniagto dagiti tattao ti Dios a kas init iti pagarian ni Amada” (Mt 13:43). 

 

2. “DITAYO KOMA MAUMA NGA AGARAMID ITI NAIMBAG” 

 



Ti panagungar ni Cristo biagenna ti naindagaan nga inanama iti “naitan-ok a namnama” ti 

agnanayon a biag, ti panangimula ti bukel ti pannakaisalakan iti agdama a tiempo (cf. 

BENEDICT XVI, Spe Salvi, 3; 7). Ti napait a pannakadismaya kadagiti nawara-wara a darep-

dep, ti nauneg a pakaseknan kadagiti karit ti masakbayan ken ti pannakapa-ay gapu ti kinakurang 

ti adda kadatayo, solisogennatayo a kumamang iti kinamanagimbubukod ken ti kina-awan 

bibiang kadagiti panagtutuok ti dadduma. Ngarud, uray pay dagiti kaimbagan ken kapipintasan 

nga adda kadatayo ket adda dagiti pagkuranganna: “uray dagiti agkabannuag kumapsutda, ken 

dagiti agtutubo mapaksuyanda” (Is 40:30). Numan pay kasta ti Dios “papigsaenna dagiti 

nakapuy ken nabannog… Ngem dagiti agpannuray iti Apo mapabaronto ti pigsada. 

Agtayabdanto a kasla iti agila; saandanto a mabannog no agtarayda, saandanto a kumapsut no 

magnada” (Is 40: 29, 31). Ti tiempo ti Kuaresma awisennatayo a mamati ken mangnamnama iti 

Apo (cf. 1 Pet 1:21), ta iti laeng panangperrengtayo iti nagungar a Cristo (cf. Heb 12:2) 

mabaelantayo a sumungbat iti daytay kiddaw ni San Pablo, “Ditayo koma mauma nga agaramid 

ti nasayaat” (Gal 6:9). 

 

Ditayo koma mauma nga agkararag. Insuronatayo ni Jesus nga “agkararag a kanayon 

ken saan a pukawen ti namnama” (Lk 18:1). Kasapulantayo ti agkararag gapu ta kasapulantayo ti 

Dios. Maysa a nakaam-amak nga illusion no pampanunotentayo nga awan ti kasapulantayo 

kalaksidan dagiti bagbagitayo. No ti pandemia impaayna ti pannakapadegdeg ti 

panangammotayo kadagiti bukod ken naingimongan a kinakapuytayo, ipalubos koma ti 

Kuaresma a mapagtengtayo ti liwliwa nga ipaay ti pammati iti Dios, ta no awan daytoy saantayto 

pulos agbayag (cf. Is 7:9). Awan ti makagun-od ti pannakaisalakan nga is-isu laeng, gapu ta 

addatayo amin iti maymaysa a bilog, numan pay adda dagiti nadawel a pakasaritaan;2 ken ti 

kinagpaysoanna awan ti makagun-od ti pannakaisalakan no awan ti Dios, ta ti laeng misterio ti 

ipapatay ken panagungar ni Jesu-Cristo  ti mamagballigikadatayo manipud iti sipnget ni patay. 

Saan a pukawen ti pammati dagiti pakariribokan ken panagsagaba ti panagbiagtayo, ngem 

palubosannatayo a mangsango kadagitoy iti intay pannakaikaysa iti Dios babaen ken Cristo, iti 

napnoan namnama a saan a mang-upay, a ti karina isu ti ayat nga imbukbok ti Dios kadagiti 

puspusotayo babaen iti Espiritu Santo (cf. Rom 5:1-5). 

 

Ditayo koma mauma a mangbag-ut ti kinadakes iti biagtayo. Awisennatayo ti Kuaresma 

nga agayuno tapno maparegtatayo a mangsaranget iti basol. Ditayo koma mauma a dumawat iti 

pammakawan iti Sacramento ti Panagbabawi ken Pannakikappia, ta ammotayo a ti Dios saan a 

mauma a mamakawan.3 Ditayo koma mauma a makidangadang kontra kadagiti paggarteman, ta 

ti kinakapsot allukoyenna ti kinamanagimbubukod ken amin a dakes, ket masarakan iti 

pakasaritaantayo dagiti naduma-duma a wagas a mangallilaw ti amin iti basol (cf. Fratelli Tutti, 

166). Maysa kadagitoy ket ti pannakairuam iti ‘digital media’, a mamakapuy ti panaglalangen. Ti 

Kuaresma ket maysa a gundaway nga agkitakit kadagitoy a solisog ken iti panangpabaknang ti 

ad-adda pay a panaglalangen dagiti tattao. (ibid., 43) a napartuat iti “pudno a panagsasarak” 

(ibid., 50), rupan-rupa ken taon-tao. 

 

Ditayo koma mauma nga agaramid iti naimbag iti napalungdoan a panagayat kadagiti 

kaarrubatayo. Iti daytoy a Kuaresma, masursurotayo koma ti manglimos ken mangted a 

siraragsak (2 Cor 9:7). Ti Dios nga isu “ti mangted iti bukel iti agmul-mula ken iti tinapay a 

 
2 Cf. Extraordinary Moment of Prayer presided over by Pope Francis (27 March 2020).  
3 Cf. Angelus, 17 March 2013.  



taraon” (2 Cor 9:10) aramidenna a ti tunggal maysa kadatayo saan laeng a maaddaan iti taraon, 

ngem kasta pay ti kinamanagparabortayo nga agaramid ti naimbag kadagiti kakabsattayo. Numan 

pay iti unos ti panagbiagtayo makaimula tayo ti kinaimbag, aramatentayo koma daytoy a 

Kuaresma a mangtaming kadagiti nasinged kadatayo ken mangtunton kadagiti kakabsattayo a 

nasugatan iti dana ti biag (cf. Lk 10:25-37). Ti Kuaresma ket maysa a gundaway a mangbirok – 

ken saan a panangliklik – kadagiti agkasapulan; ti panangtunton – ken saan a panangumsi – 

kadagiti makasapul ti pannaranay; ti panangsarungkar – ken saan a panangbaybay-a – kadagiti 

matal-talipungaw. Ipakattayo daytoy nga awis nga agaramid ti naimbag iti amin, ken saan nga 

agsarimaddeng a mangayat kadagiti nakurapay ken agkasapulan, dagiti maitug-tuggod ken 

maisal-salumina, dagiti maidasdasig ken maipapa-igid (cf. Fratelli Tutti, 193). 

 

3. “TA DUMTENGTO TI TIEMPO NGA AGAPITTAYO NO DITAY MAUPAY” 

 

Maipalagip kadatayo a tunggal Kuaresma ti “kinaimbag, a mabuyogan iti ayat, justicia 

ken panagtitimpuyog, ket saantayo a magun-od a maminpinsan ken insigida; masapul nga 

inaldawtayo nga amirisen ken gun-oden daytoy” (ibid., 11). Intayo umasog iti Dios tapno 

ipaayna kadatayo ti siaanus a panagandur ti mannalon (cf. Jas 5:7), ken ti panangikarkarigatan iti 

intayo panagaramid ti naimbag. No matnagtayo, iyunnattayo dagiti imatayo iti Ama, isu a 

kanayon a mangbangon kadatayo. No mapukawtayo, babaen ti panangalallilaw ken sikap ti 

demonio, saantayo nga agduadua ken agsarimaddeng nga agsubli iti Apo, isu a “madadaan a 

mamakawan” (Is 55:7). Iti daytoy a tiempo ti panagbalbaliw, babaen iti tulong ti gracia ti Dios 

ken iti pannakitimpuyog ti Iglesia, ditayo koma mauma nga agaramid ti nasayaat ken naimbag. 

Maisagana ti daga babaen ti panagayunar, masibugan babaen ti kararag ken mapabaknang 

babaen ti ayat ken kaasi. Mamatitayo a sitatalged “ta dumtengto ti tiempo nga agapittayo no 

ditay maupay” ket, babaen iti sagut ti panagibtur, maawattayto daydi inkari ti Dios (cf. Heb 

10:36), a pannakaisalakantayo a pakairamanan met dagiti dadduma (cf. 1 Tim 4:16). Babaen ti 

panangpabaknangtayo ti nainkabsatan a panagayat iti tunggal maysa, maikaysatayo ken Cristo, 

isu a nangidaton ti biagna para kadatayo (cf. 2 Cor 5:14–15), ken magun-odtayo ti ragsak ti 

pagarian ti langit, inton iturayan ti Dios ti “isu amin” (1 Cor 15;28). 

 

Sapay koma ta ni Bihen Santa Maria, isu a nangsikog iti tianna ti Mangisalakan ken 

“tinandaanan ken pinampanunotna dagitoy” (Lk 2:19), iragpatna para kadatayo ti sagut ti 

kinaanus ken panagibtur. Bayabayennatayo koma babaen iti nainaan a kaaddana, tapno magun-

odtayo dagiti bunga ti agnanayon a pannakaisalakan iti daytoy a tiempo ti panagbalbaliw. 

 

 

Roma, San Juan Laterano, 11 Noviembre, 2021, Lagip ken San Martin, Obispo. 

 

[Francisco] 


