
 
 
 
 

Pananalig sa Ating Hinaharap 
 

Isang Sulat Pastoral mula kay Kagalanggalang na 
Anthony Fisher OP, Obispo ng Parramatta  

Tungkol sa Pagpaplanong Kasama si Kristo para sa 
Diyosesis ng Parramatta 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

www.faithinourfuture.org.au 



Pananalig sa Ating Hinaharap 
 

Isang Sulat Pastoral mula kay Kagalanggalang na Anthony Fisher OP, 
Obispo ng Parramatta  

Tungkol sa Pagpaplanong Kasama si Kristo para sa  
Diyosesis ng Parramatta 

 
Isang Lumalaking Pamilya 

Ang ating Diyosesis ng Parramatta ay lumalago sa maraming 
mga paraan! Ang ilan sa ating mga simbahan ay wala ng 
maupuan at ang ilan sa ating mga paaralan ay puno na. May 
mga bagong parokya, simbahan at paaralan tayong itatayo pa 
sa kabuuang mga bagong naglilitawang suburbiya sa ating 
paligid. Tayo ang may pinakabatang katamtamang edad ng 
alinmang diyosesis sa Australya. Posibleng tayo ang may 
pinaka-etnikong pagkakaiba-iba, pangmaramihang kultura na 
diyosesis sa buong daigdig. Dagsa ang enerhiya dito at ang 
lahat ng mga posibilidad para sa hinaharap!   
 
Siyempre hindi nga ito pantay-pantay. Sa ilang mga bahagi ng ating diyosesis, 
marahil ay sobrang dami ng mga simbahan at Mga Tao samantalang sa iba naman 
ay lubhang kakaunti. Wala tayong maraming pari at relihiyoso gustuhin man natin o 
kaya kasindami ng karaniwang mga tao sa ministro. Para sa ilan, ang ibang mga 
aktibidad ang nagiging mas mahalaga kaysa sa simbahan, o mas mahalaga pa 
kaysa sa Diyos. May mga taong gusto nating makita ng mas madalas sa simbahan.   
 
Pag-eebanghelyo, pagpaparating ng Ebanghelyo sa mga taong hindi nakakakilala 
kay Kristo at pagpaparating muli nito doon sa mga taong dapat na lalong alam ang 
tungkol sa Kanya, ang siyang pinakasusi sa kinabukasan ng ating diyosesis. 
Kailangan natin ang bagong bugso ng debosyon sa pagmimisyonaryo! Sa gitna ng 
mga pagkakataon at pagsubok, gusto nating maging pinakamahusay sa abot ng 
ating makakaya bilang simbahan sa paglilingkod sa Kanlurang Sydney. Nais nating 
maging alerto sa tawag ng Diyos sa atin ngayon upang sundin ang Kanyang 
pangunguna sa pagpaparating sa Ebanghelyo ni Hesukristo sa buhay at sa daigdig.  
 
Biyaya at Pananalig 

Noong 2011, nagdiwang ng ika-25 anibersaryo ang Diyosesis ng Parramatta 
magmula nang itinatag ito ni Banal na John Paul II noong ika-8 ng Abril 1986. Nitong 
2012 nagdiriwang ang buong Simbahan ng isa pang anibersaryo: ang ika-50 
anibersaryo sa pagbubukas ng Pangalawang Konseho ng Vatican (Second Vatican 
Council). Pinagtipon-tipon ni Banal na John XXIII ang mga Obispo ng daigdig upang 
pag-usapan kung paano ang pinakamagaling sa pagpapanibago ng Simbahan sa 
sarili at tumugon sa mga pagsubok ng paglilingkod sa Diyos at sangkatauhan sa 
panahon ngayon.  
 
Sa paggunita nito, ang Simbahan sa Australya ay magdiriwang ng ‘Taon ng Biyaya’ 
mula sa darating na Pentecost (27 Mayo 2012 hanggang 19 Mayo 2013) at ang 
Simbahan sa buong mundo ay magdiriwang ng ‘Taon ng Pananalig’ umpisa sa 
pagtatapos ng taon (ika-11 ng Oktubre 2012 hanggang ika- 24 ng Nobyembre 2013).  



Itong nagkakapatong  na mga pagdiriwang natin ng biyaya at pananalig ay gaya ng 
nasabi ni Papa Benedict XVI, na magiging pagkakataon “para sa lalong puspos na 
pagbabago sa paniniwala sa Diyos, para palakasin ang ating pananalig sa Kanya at 
iproklama Siya nang may kasiyahan sa mga tao ng ating panahon”.  
 
Pananalig sa Ating Hinaharap 

Itong panahon ng biyaya at pananalig ay magdudulot 
sa ating 25-anyos na Diyosesis ng Parramatta ng isang 
pambihirang pagkakataon upang magmuni-muni sa 
buhay at misyon nito.   
 
Paano natin ikabubuhay ang ating pananalig sa 
hinaharap ng may panibagong sigasig at kasiglahan, ng 
may pagpupursige at kasiyahan dito sa Kanlurang 

Sydney? Paano tayo muling makikiugnay doon sa mga bihirang magsimba at 
salubungin sila sa pagbabalik-simbahan? Paano natin mahuhugot doon sa mga hindi 
pa alam na ang kanilang ispiritwal na tirahan ay nasa atin? Paano natin lalong 
matutulungan ang ating mga pamilya, parokya, paaralan, Katutubo at migranteng 
mga komunidad, na mamuhay at magbigayan sa Mga Magandang Balita ni 
HesuKristo?  
 
Itong mga katanungang nasa isipan at may malaking pagtitiwala sa Diyos at mga tao 
ng Kanlurang Sydney, na kung kaya pinasimulan ko ang isang proseso ng pastoral 
na pagpaplano sa loob ng ating Diyosesis. Ngayon ang tamang oras sa pagpaplano 
sa ilalim ng patnubay ng Banal na Ispirito. Ngayon na ang panahon sa pagbabahagi 
ng ating mga iniisip, gumawa ng mga paghahanda at sumama sa pagsulong sa 
Pananalig sa Ating Hinanaharap.  

 
Pastoral na Pagpaplano 

Oo nga, ang pagpaplanong kasama ang pananalig ay hindi na bago sa ating 
Simbahan. Mula pa sa umpisa tayo ay nagsikap na tumugon sa tawag ng Diyos at 
mga pangangailangan ng lahat anuman ang edad. Dapat nating magkakasamang 
maintindihan bilang isang diyosesis para madala sa pagsulong ang misyong 
ipinagkatiwala sa atin.  
 
Hindi madali ang pastoral na pagpaplano. Lalong hindi nakagagalak kaysa sa ibang 
mga aspeto ng buhay Simbahan. Subali’t ito ay mahalaga. Ito’y pagganap sa gawain 
ng Diyos, hindi lang sa pagsasalita tungkol dito. Paghuhubog ito ng ating diyosesis at 
ng ating mga gagawin para sa hinaharap. Malalim ang epekto nito sa ating mga tao 
at sa mga taong siyang magiging Simbahan sa hinaharap. 
 
Sa pagbibigay ng ilang mga halimbawa: karamihan sa ating mga parokya ay itinatag 
noong 50 o abot na ng 100 taong nagdaan. Makalipas ang mga taon ng mabilis na 
pagbabago, ang atin bang mga hangganan ng parokya, gusali ng simbahan, pari, 
diyakono, mga sibil na manggagawang pastoral, paaralan at panlipunang serbisyo ay 
nasa tamang mga lugar? Dapat bang ang ilan sa ating mga parokya ay 
pagdugtungin, pagsamahin, hatiin o di kaya ay muling isa-ayos? Ang ating mga 
pamamaraan sa pag-eebanghelyo, pagsamba at paninilbihan ay tumutugma ba sa 
mga tao sa ngayon? Paano tayo mas mabuting makikipagtulungan sa loob ng ating 
mga parokya, sa pagitan ng mga parokya natin, at sa pagitan ng mga parokya at 
mga ahensya at ibang mga komunidad? Anong mga pangangailangan ang hindi 
natin sapat na natutugunan?  



Higit sa lahat, paano natin inaalagaan ang pananalig at pagkamasigasig ng ating 
mga tao, pagkakaroon ng damdamin ng pagiging tunay na kasapi, at ihanda sila para 
sa misyon ng ika-21 Siglo? 

 
Ang Proseso 

Sa darating na mga buwan, kayo ay maaanyayahang maging bahagi sa isang serye 
ng mga pag-uusap na gaganapin sa kabuuan ng ating diyosesis. Itong mga 
pagkokonsulta ay magbibigay ng isang pagkakataon na mapakinggan ang bawa’t 
isa, magpalitan ng kuro-kuro at magmungkahi ng mga patutunguhan. Dapat tayong 
umasa sa tulong ng Panginoong Diyos higit sa lahat. Ngunit para makita ko ang 
pinakamahusay na pananaw sa mga bagay na ito, kakailanganin ko rin ang inyong 
matalinong pagpapayo.  
 
Kasama nitong Sulat Pastoral ay isang Gabay sa Impormasyon ng Diyosesis, na 
magbibigay ng isang maikling buod kung sinu-sino kami bilang mga taong Katoliko 
sa Parramatta at ano ang aming ginagawa. Pakitingnan ang Gabay na ito at  
pag-usapan ninyo ng inyong pamilya, mga kaibigan at kapwa kapanalig. At 
pagkatapos, makisali sa isa sa mga sesyon ng konsultasyon sa isa sa mga parokya 
o di kaya ay pag-usapan ninyo at ng ating pari ang inyong nasa isipan at mga ideya 
para sa ating Diyosesis. Mahalagang mapakinggan namin ang inyong mga inaasam 
para sa Pananalig sa Ating Hinaharap.   

 
Mga Pastoral na Prayoridad  

Lalong-lalo na, aabangan ko ang inyong mga naiisip tungkol sa mga sumusunod na 
limang mahahalagang bagay: 
 

 Pamilya: Paano natin mas matutulungan ang ating mga pamilya bilang 
pundasyon ng Simbahan at lipunan, palakasin sila sa kanilang pag-ibig at 
tulungan silang mabuhay sa Ebanghelyo?   
  

 Kabataan: Paano natin mas maaakit ang ating mga kabataan sa buhay at 
misyon ng Simbahan, matulungan silang lumaki bilang mga disipulo ni Kristo 
sa kapanahunan ng pagbabago at pagsubok sa pananampalataya?   

 

 Abut-tulong: Paano natin mas maabutan ng tulong sa ka-ispirituhan ng 
isang ‘bagong pag-eebanghelyo’ doon sa hindi malakas ang pagkakaugnay 
sa kanilang parokya o nawawalay sa Simbahan?  

 

 Etnikong Pagkakaiba-iba: Paano natin mas maipagdiriwang at magandang- 
pagsamahin ang etnikong pagkakaiba-iba sa loob ng ating diyosesis, 
pagtataguyod sa mga kalakasang ispiritwal at natutugunan ang mga ispiritwal 
na pangangailangan ng mga taong dati nang nasa Kanlurang Sydney at pati 
yaong mga darating pa sa panahong hinaharap?   

 

 Mga Pagtawag ng Diyos: Paano natin matatawagan ang mga bokasyon sa 
pagpapari at buhay relihiyoso, pati na ang mga sibil na pagmiministro, at 
tulungan ang pangakong ito ng paninilbihan sa kabuuang Simbahan?   

 



Gagamitin ng aming pangkat sa Pastoral na Pagpaplano ang 
impormasyong matatanggap sa inyo at mga iba pa bilang 
basehan ng kanilang mga rekomendasyon para sa Pastoral 
na Pagpaplanong PangDiyosesis na siyang magdadala sa 
ating pagsulong mula 2013. Sa ating pagsabak dito sa 
proseso ng magkasamang pagpaplano, inaanyayahan ko 
kayong makisali, iparating ang inyong pananaw at pasyon sa 
kinabukasan ng pananalig na naghihintay sa ating lahat. Pangako kong isa itong 
makabuluhang pakikisali: kung minsan ang isang tinig ay nakakagawa ng isang 
malaking pagkakaiba.   
 
Ipagdasal na magkaroon ng karunungan at lakas ng loob ang ating diyosesis, sa 
ating paghahanap ng kasagutan sa biyaya bilang isang diyosesis na komunidad ng 
pananalig at sa pagpaplano ng ating misyon sa susunod pang henerasyon. 
Mayroong kard ng pagdarasal na ipinamumudmod sa pangkalahatang diyosesis para 
sa pakay na ito. 
 
Habang iniaalay natin itong mga pagsisikap na mamagitan ang ating patron ng 
diyosesis, St Mary of the Cross MacKillop, gagamitin namin ang kanyang mga salita 
bilang amin:  
 
Ipagdasal na mangibabaw ang isang malakihang pagtutulungan, 
na sumilay ang kawanggawa, at maimpluwensyahan ng banal na 
karunungan sa bawat salita at kilos. Maging sinuman at maging 
nasaan man tayo … hayaan nating ang glorya ng Diyos, ang 
kagustuhan ng Diyos at ang pangkalahatang kabaitan lamang ang 
lumikom sa ating mga iniisip, paglilimi at pagkilos.   
– Sulat ni Mary MacKillop sa kanyang mga Kapatiran sa paghahanda para sa 
Pangkalahatang Kabanata ng 1904 
 
Pagpalain kayo ng Diyos pati na ang inyong mga minamahal sa bagong taong ito ng 
biyaya, ng pananalig at ng pagkilos. Kasama ang inyong tulong, magagawa nating 
maging mas mahusay pa itong magaling na diyosesis, sa ating pagpaplano ng may 
pananalig sa hinaharap. 
 
Para makatulong sa Proseso ng Pastoral na Pagpaplano sa pamamagitan ng 
pagdalo sa kaganapan ng pagkokunsultasyon ng parokya, mangyaring alamin sa 
pabalita ng parokya, pisara ng paunawa  o tawagan ang inyong parokya upang 
malaman kung saan at kailan magaganap ang konsultasyon sa lugar na malapit sa 
inyo. Makikita rin ninyo ang impormasyong ito sa aming website ng Pastoral na 
Pagpaplano o kaya ihayag ang inyong sasabihin sa: www.faithinourfuture.org.au  
 

 



Pang-impormasyong Gabay ng Katolikong  
Diyosesis ng Parramatta 

 
Sino-sino ba Kami 

 Ang Katolikong Diyosesis ng Paramatta ay nilikha ni Blessed John Paul II 
noong ika-8 ng Abril 1986. Kabilang sa aming Diyosesis ang ilan sa mga 
matatandang parokya sa Australya, kabilang na ang Parramatta (1827), 
Windsor (1832) at Penrith (1839), pati na ang ilan sa pinakabago, kabilang 
ang Glenmore Park (2004) at Rouse Hill (2007). Ang ilang mga parokya ay 
may maraming simbahan. Mayroon kaming 49 na parokya sa ngayon. 
  

 Kami ay isang Diyosesis ng mga 330,000 Katoliko sa loob ng pangkalahatang 
populasyong nasa 1.1 milyon. Ibig sabihin nito na halos ang isa sa tatlong 
naninirahan sa aming lugar ay Katoliko – mas higit pa sa pangkaraniwang 
pamantayan na 25.8%. 

 

 Pinakamababa na sa ika-apat na bahagi ng mga Katoliko sa Diyosesis ay 
ipinanganak sa bansang di-Ingles ang wika at halos ang ikatlong bahagi ay 
nagsasalita sa bahay ng wikang hindi Ingles. 
 

 Ang 4 na pinakamataas na pinanggagalingan ng lahat ng mga katoliko sa 
Diyosesis na isinilang sa ibang bansa ay ang Pilipinas, Lebanon, Malta at 
Italya. Ang 4 na pinakamataas na pinanggagalingan ng mga bagong dating 
ay ang Gitnang Silangan/Hilagang Africa, Hilagang  Amerika, Iraq at India. 
May karamihang populasyon ng mga ‘’refugees’’ mula sa Sudan at iba pang 
panig ang nanirahan sa Diyosesis. 
  

 May aabot sa mga 5,000 na mga Katolikong Katutubo sa Diyosesis, ang may 
pinakamalaking panlungsod na tinitirhan ng mga Katutubong Katoliko sa 
Australya.  
 

 Ang ating mga pamilya ang susi sa pagpapalawak ng buhay, pananalig, 
kahalagahan at mga panawagan. Noong 2006 Census, mayroon tayong 
111,079 mga pamilyang parehong Katoliko ang mga magulang (na may isa 
man lang ay Katoliko) at 14,267 mga pamilyang nagsosolong-magulang (na 
may Katolikong magulang). 
 

 Matibay ang pag-aasawahan at buhay-pamilya ng ilang mga etnikong mga 
komunidad, subali’t mayroon ding humihinang pagtanaw sa pamilya at 
pakikipagkapitbahayan sa Australya. Maraming mga pamilya ang nasa ilalim 
ng kahirapang pinansyal. 
 

 Bata pa ang Diyosesis sa mga pamantayang Australyano. Mga nasa ika-apat 
na bahagi ng mga Katoliko sa Parramatta ay wala pang 14 na taong gulang, 
habang mayroon lamang ika-sampung bahagi ang nasa edad 65. Ang ating 
pangkaraniwang edad ay nasa 33.  

 

 Ang pinakamalaking lumalago na mga lugar ay kabilang ang Riverstone, 
Schofields, Rouse Hill at Box Hill. 

 



Ang aming mga ginagawang pangSakramento 
 

Mga PangSakramentong Kalakaran (2000-2010) 

 
 

 2000 2002 2004 2006 2008 2010 

Mga Baptismo 4,594 3,586 4,474 4,658 4,390 4,275 

Mga Kumpil 3,700 3,033 3,580 3,391 3,468 3,382 

Mga Unang Kumunyon 3,628 3,210 3,677 3,622 3,340 3,608 

Mga Kasalan 831 576 618 597 552 512 

 
Mga Unang Sakramento: habang nagkaroon ng biglang paghina sa mga 
pagpapabinyag, mga pakumpil at unang kumunyon sa nagdaang dekada, ang 
Katolikong populasyon natin ay nadagdagan sa panahong iyon kung kaya may 
nakita tayong pagdami. Iminumungkahi nito na sa katunayan ay may mga paghina 
sa partisipasyon sa mga sakramentong ito sa pangkalahatan.  
 
Mayroon ding ilang ‘pagtagas’ sa pagitan ng baptismo at unang kumunyon na mga 
ika-apat na bahagi. Ibig sabihin nito na matapos ang binyagan, may malaking bahagi 
ng ating mga tao ang hindi na muling nakikita o bihira na lamang. 
 
Pagdalo sa Misa: ipinapakita ng 2011 bilang ng Misa na ang 1 sa 7 mga Katoliko sa 
loob ng Diyosesis ay dumadalo sa Misa tuwing sabado’t linggo. Lalong magaling ito 
kaysa sa antas sa karamihang bahagi ng bansa at higit na magaling pa kaysa sa 
ibang mga bansa. Ngunit ibig sabihin parin nito na ang 6 sa 7 mga Katoliko ay wala 
sa Misa anumang partikular na Linggo at marami sa mga iyon ay nagsisimba lamang 
ng isa o dalawang beses isang taon, kung ginagawa nga ito.  
 
Lubhang paiba-iba ang antas ng pagdalo sa Misa sa pangkalahatang Diyosesis at 
pagitan ng mga etnikong grupo. Sa ilang mga parokya ay ika-apat na bahagi o higit 
pa ang dumadalo bawa’t Linggo, samantalang sa ibang mga parokya naman ay 
mababa pa sa 1 sa loob ng 10.  

 
Mga Panawagan: ang lalong madrama ay ang paghina sa dami ng mga kasalang 
ginaganap sa Simbahan nitong nagdaang dekada. Na may panahong halos lahat ng 
mga mag-asawahang Katoliko ay ikinakasal sa Simbahan, ngayon, maraming mag-
asawahan ang hindi na nagpapakasal o kaya nagpapakasal pero hindi na sa 
Simbahan. 
 
May 75 na mga paring diyosesis sa Diyosesis ng Parramatta, na kung saan ang 47 
ay aktibong nasa buong-oras na pagmiministro. Ang ilang mga parokya ay may 



pangalawang mga pari at mayroong ilang mga paring diyosesis ang walang-
parokyang pinagmiministro. Kung isasama natin sa bilang ang mga bagong 
ordinasyon, mga pagreretiro ng pari at mga paring nasa bakasyon dahil sa pag-aaral 
o may-sakit, sa 2015, maaaring mayroong 42 na mga pari, at sa 2020, maaaring 
mayroong 36 na mga paring diyosesis.  
 
Mayroong 7 permanenteng diyakono sa loob ng Diyosesis at ilan pa ang nasa pila 
na. Sa kasalukuyan ay mayroong 11 mga seminarian sa ating Diyosesis.  
  
Sa kasalukuyan ay mayroong 56 na mga relihiyosong kongregasyon sa loob ng 
Diyosesis, ang ilan sa kanila ay lumalago, ang iba naman ay tumatanda na at 
papaurong na. Ang bilang ng mga ipinanganak sa ibayong dagat na pari at relihiyoso 
sa Diyosesis ay dumarami. 
 

Mga Iba pang Kalakaran 

 Pagdami ng populasyon at paggalaw: Ang Kanlurang Sydney ay 
nakatakdang dumoble bago pa dumating ang ating susunod na Jubilee 
(2036) nang dahil sa paglipat ng mga tao sa kanluran sa mga bagong 
lumilitaw na suburbiya. Ang malaking bahagi nito sa isang partikular na 
parokya ay lumilipat ng tirahan (at kalimitan sa ibang parokya) bawa’t 5 taon. 

 

 Imigrasyon: Ang Kanlurang Sydney ay ang sentro ng imigrasyon sa 
Australya, kabilang na ang mga refugees. 

  

 Mga Panlipunang Kalakaran: karalitaan, baon sa utang, krimen, problema 
sa pagsusugal at pagkabale-wala ay mga malubhang katotohanang 
pangyayari sa loob ng ating rehiyon habang ang kulturang ‘isport at 
pagbibilad sa araw’ at gastos-pamimili ang malakas na umiiral; ang 
rebolusyong media at Impormasyong Teknolohiya ay patuloy pa.  

 

 Relihiyon at secularisasyon: Ang Australia, at lalo na ang Kanlurang 
Sydney, ay siya paring pangrelihiyosong kultura sa maraming mga bagay: 
ang karamihan ay naniniwala pa rin sa Diyos, nagpapakilalang mga 
Kristiyano, nagdarasal pa rin kung minsan, at naghahangad pa rin sa 
sagrado. Ang isa sa pitong mga Katoliko ay regular na dumadalo sa Misa, at 
karamihan ay mga deboto. Datapwa’t, noong 2006 na census, ang 115,000 
na taong naninirahan sa loob ng Diyosesis ay malinaw na nagsabing sila ay 
‘walang relihiyon’. May pagsalungat sa pananalig sa ilang mga bahagi at may 
mga pagkilos na burahin ang pamanang Kristiyano sa mga batas, institusyon 
at kultura.  

 
Paano kami Namumuhay, Nagtuturo at nagpapalago ng aming Pananalig 

 Ang aming mga Parokya: Bilang karagdagan sa mga sakramento ng aming 
mga parokya, may iba pang mga anyo ng pagdarasal, pagsesermon, at 
pagsamba, sacramental na paghahanda, RCIA, mga pambatang liturhiya, 
mga grupo sa pagdarasal, mga programa sa Pagsapit at Pangkuwaresma, 
mga grupo sa pag-aaral ng Bibliya, mga katekista, pag-aalaga sa may-sakit, 
mga grupo ng kabataan, ang lahat ng mga ito ay naghahangad na 
makatulong at magturo ng aming pananalig. 

 Ang ating mga Katolikong paaralan: Ang ating 57 na primarya at 33 
sekundaryang mga paaralan ay nagtuturo sa mga 47,500 na mag-aaral at 
nag-eempleyo ng 4,700 na kawani.  



 
Mga Pagpapalista sa Katolikong Pangkalahatang Paaralan 2000-2010 

 
 
 
 

 
 
 

 Sa mga Paaralang Estado: Mayroon kaming mga 20,000 batang 
tumatanggap ng Special Religious Education (SRE) sa mga paaralang di-
pangKatoliko sa pamamagitan ng mga gawain ng 1,020 mga katekista na 
binuo at pinangangasiwaan ng Confraternity of Christian Doctrine (CCD).  
 

 Mga Serbisyong Diyosesis: Ang aming pananalig ay tinutulungan din ng 
ilang bilang ng mga istrukturang diyosesis at ahensya, kabilang ang 
Chancery, ang Commission for Ecumenism and Interfaith Dialogue, ang 
Institute for Mission, ang Office for Worship, ang Vocations Office, ang 
Permanent Diaconate Formation Program, ang Catholic Outlook, ang 
Marriage Tribunal, ang Clergy Health Coordinator at Professional Standards 
Manager.  
 

 Ang aming mga kaparian: Kabilang dito ang 16 na migranteng mga pari, 
pati na ang mga pari para sa Aboriginal Catholic Services, pangmatandang 
pangangalaga, ang komunidad ng  Extraordinary Form/Latin Mass, mga 
ospital, mga serbisyong pang-pulisya at pangbilangguan, unibersidad at 
kolehiyo. 
 

 Mga Pangkabataang grupo at kilusan: Ang mga kabataang Katoliko sa 
loob ng Diyosesis ay tinutulungan ng Catholic Youth Parramatta at may mga 
80 pangkabataang grupo at ministro, kabilang na ang mga grupong nakabase 
sa parokya, mga komunidad na ecclesial, at mga porum at kaganapan para 
sa kabataang adulto. 

 

 2000 2002 2004 2006 2008 2010 

Primarya 21,932 22,812 22,807 22,796 22,524 22,320 

Sekundarya 17,589 18,598 18,711 18,491 18,526 19,123 

TOTAL 39,521 41,410 41,518 41,287 41,050 41,443 



 Mga grupo sa Pananalig at Buhay: Kabilang dito ay ang St Vincent de Paul 
Society, ang Legion of Mary, at Couples for Christ at mga nakasanib na 
kilusan. Mayroon ding 8 na mga sentro para sa ‘retreat’ at 
pagkukumperensya sa aming Diyosesis na nagbibigay ng pagkakataon para 
sa pagdarasal at ng pagpapanibagong pananalig. 

 

Paano namin Isinasagawa ang aming Pananalig ng may Katarungan at Pag-ibig 

 Bilang mga Indibidwal: Sa pangangalaga ng aming mga pamilya at 
minamahal at pagdudulot ng kanilang mga pangangailangang materyal, 
emosyonal, at ispiritwal, nabubuhay kami sa aming pananalig ng may 
katarungan at pag-ibig. 

 

 Bilang mga komunidad: Ang mga parokya at komunidad sa Diyosesis ay 
kumikilos ng may katarungan sa pamamagitan ng mga grupong tagapag-
alaga, sa mga ospital at mga bahay paalagaan, sa pamamagitan ng 
pagmiministro sa pinanawan at pagluluksa, mga grupo sa pagdarasal, mga 
grupong may-edad na at mga pamamasyal, at pagsasagawa ng panawagan 
kung Pasko at iba pa. 
 

 Mga Serbisyong Panlipunan ng Pangangalagang Katoliko: Nagdudulot ng 
iba’t-ibang serbisyong panlipunan upang tulungan ang mga tao at mga 
pakikipagrelasyon sa ispirito ni Kristo. Nagdudulot sila ng mga serbisyo sa 
May-kapansanan, Pangkalusugan sa Kaisipan at Pagtanda, Pagbubuo ng 
Katutubo at Komunidad, Pagpapayo at Edukasyon, at Tulong sa Komunidad 
at Pamilya.  
 

 Samahan ng St Vincent de Paul:  Nagsisilbi ang ‘Vinnies’ na may 
katarungan at pagdamay sa pamamagitan ng 530 mga miyembrong 
pangkomperensya, 2,500 na mga boluntaryo at 65 na mga empleyado sa 
loob ng Diyosesis, nagbibigay ng mga serbisyo kung may pangyayaring 
malaking kapahamakan at tulong sa krisis at tinutugunan ang mga 
pangangailangan ng mga mahihirap, nadisbentahe at walang matutuluyan.  

 

 PangDiyosesis: Ang Diyosesis ay nagtataguyod ng ilang taunang mga 
panawagan para matulungan ang pandagliang-pangangailangang ginhawa at 
mga programang pangmatagalang panahon sa mga naghihirap na bansa. 

 

 Mga Misyon: Tumutulong ang Catholic Mission sa aming mga misyon sa 
ibayong-dagat.  

 
Paano namin Pinopondohan ang aming Misyon 

 Ang aming mga pari: Pinopondohan ng unang koleksyon sa PanLinggong 
mga Misa, ang panawagan sa Araw ng mga Ama, ang Clergy Support 
Foundation at ang Clergy Remuneration at Retirement Fund.  
 

 Ang aming mga Parokya: Pinopondohan ng pangalawang koleksyon sa 
PanLinggong mga Misa, mga kampanya sa nakaplanong pag-aambag, 
paglilikom ng pondo, mga donasyon, kita sa pagpapatalastas sa mga 
babasahing pangparokya, mga pwesto sa pagtitinda, kita sa interes at 
minsanang mga pamana. 



 Ang aming tanggapan ng Chancery: Pinondohan ng mga taunang kaloob 
galing sa Diocesan Development Fund, pagpopondo para sa mga serbisyo 
ng pagpapari sa ospital at bilangguan, pagpapaupa at iba pang kinikita. 
 

 Tanggapan ng Catholic Education at mga paaralan: Pinondohan ng 
Pagpopondo ng Pamahalaang Komonwelt at Estado (85%), mga bayad sa 
paaralan mula sa mga magulang at tagapag-alaga (12%), paglilikom ng 
pondo, pamumuhunan at iba pang kinita.  

 

 Mga Serbisyo sa Pangangalaga ng CatholicCare: Pinopondohan ng 
kaloob ng Pamahalaang Komonwelt (9%) at Estado (49%), ang Diocesan 
Works Fund (30%), mga kaloob ng Lokal na pamahalaan, mga bayad ng 
kliyente at donasyon.  

 Ang mga Iba pang Ahensyang Diyosesis: Pinondohan ng Diocesan Works 
Fund at mga pondong pangdiyosesis. 
 
 

May makukuhang direktoryo ng mga parokya, ahensya ng diyosesis, ministro at mga 
serbisyo sa: www.parra.catholic.org.au 

 
 
 

Ang Ating Panalangin sa Pastoral na Pagpaplano 
 

Makapangyarihan at mapagmahal na Diyos, 
patnubayan mo ang aming mga puso at kaisipan 

sa aming pananalangin at pagmumuni, sa pananalig sa ating hinaharap 
bilang ang Katolikong Diyosesis ng Parramatta. 
Magkakasama bilang isang katawan kay Kristo, 
harinawang makasagot kami sa inyong Salita, 
maging alerto sa mga senyales ng panahon, 

at isama at igalang ang lahat ng mga tao 
sa kanilang mga nagkakaiba-ibang mga kultura, kakayahan at panawagan. 

Bendisyunan mo kami ng inyong Ispiritu, 
na sa pamamagitan ng aming mga gawa at mga pananalita 

ay maglilingkod sa inyo ng magkakasama sa kabanalan at katotohanan. 
Ipinapanalangin namin ito sa ngalan ng  

ating Panginoong HesuKristo, 
sa pagkakaisa ng Banal na Ispiritu, 

iisang Diyos, magpawalang-hanggan. 
Amen. 

 
 
 

© Katolikong Diyosesis ng Parramatta, 2012.   
Disenyo: Chris Murray. Pinagtipon: Daniel Ang.  

Potograpiya: Alphonsus Fok, Grace Lu at Hamilton Lund. 
Isinalin sa Filipino: Rolando Tan. 

 
 


