
Taon-taon tuwing Mahal na Araw, ang bawat Katoliko sa 
Canada ay hinihikayat na makiisa sa mga komunidad sa 
Afrika, Asia, Latin Amerika at Gitnang Silangan na patuloy 
na nakikibaka para sa dignidad at katarungan.

Marami tayong maibibigay na pagmamahal.  Sa pama-
magitan ng pagbukas ng ating puso ngayong Mahal na 
Araw, makatutulong tayo sa pagbuo ng isang mundo na 
nakaugat sa katarungan, pagkaka-pantay pantay, awa at 
pagmamahal. Sa pakikibahagi sa pinakadukha sa mundo, 
tayo ay naglalakad sa daan na nilakaran ni Jesus.

Sa pagbibigay halaga sa papel na ginagampanan ng 
kababaihan at kalalakihang magsasakang pamilya na 
nakikibaka laban sa kagutuman, ang DÉVELOPPEMENT ET PAIX 
ay nag-aanyaya na ipagpatuloy mo ang pagsigaw kaisa 

ng mga Katoliko at mamamayan sa buong mundo na 
wakasan ang kagutuman sa pamamagitan ng “Une seule 
famille humaine, de la nourriture pour tous” kampanyang na 
inilunsad ng Santo Papa nuong 2013.

Tinuruan tayo ni Jesus na magdasal, “Bigyan mo kami ng 
aming kakanin sa araw-araw.” Ang kahalagahan ng dasal 
na ito para sa milyong-milyong tao sa buong mundo ay 
madaling makaligtaan ng mga taong hindi dumaranas ng 
gutom.  Ang gutom ay dulot hindi sa kakulangan ng pagkain 
kundi dahil sa kakulangan sa katarungan. Sa pamamagitan 
ng inyong mapagkawang-gawang kontribusyon, ang 
DÉVELOPPEMENT ET PAIX ay magtatagumpay sa paglikha 
ng mahigit na makatarungang sistema sa pagkain at 
makatarungang mundo.

Pagtatanim ng binhi ng pakikiisa
Ang DÉVELOPPEMENT ET PAIX ay nagsisikap na baguhin ang pamumuhay sa katimugang bahagi ng mundo simula nuong 1967. 
Bilang opisyal na pang-daigdigang samahan ng Simbahang Katoliko sa Canada, at sangay ng Caritas Internationalis sa 
Canada, ang DÉVELOPPEMENT ET PAIX ay nakikipagtulungan sa mga lokal na samahan sa katimugan para isulong ang kata-
rungan sa mundo at makiisa sa mga pinakamahinang sektor ng lipunan. Dito sa Canada, pinalalawig natin ang kamalayan 
ukol sa ugat ng kahirapan at kawalang katarungan sa mga bansang salat sa kaunlaran at pakilusin ang mga taga-Canada 
upang itaguyod ang pagbabagong panlipunan.

Kung tayo ay bukas-loob na magbibigay sa DÉVELOPPEMENT ET PAIX, 

ibinabahagi natin ang biyayang galing sa ating pagpupunyagi at naghahasik tayo ng punla ng katarungan.

Maraming paraan kampanyang magbigay.

SALAMAT SA INYONG BUKAS-LOOB NA HANDOG.

 » Magbigay sa inyong Carême de partage koleksyon sa parokya.

 » Maging buwanang tagapag-ambag.

 » Magbigay sa pamamagitan ng internet sa devp.org/donnez

 » Magbigay sa pamamagitan ng pagtawag sa telepono 
   1 888 234-8533.

 » O i-text lamang ang salitang PAIX sa numerong 45678     
   para magkaloob ng 10 dolyares.

DÉVELOPPEMENT ET PAIX 
1425 boul. René-Lévesque O.,  3e étage, 

Montréal QC  H3G 1T7
1 888 234-8533    devp.org



Pagkilos ng DÉVELOPPEMENT ET PAIX :  
Hardin ng Kagalingan sa Pilipinas
Sa paglubog ng araw, nagsisimulang kumilos ang isang hardin sa kanayunan 
sa baybay dagat ng Lungsod ng Tacloban.  Sa hardin, makikitang kumikilos 
ang mga kababaihan at kabataan sa ilalim ng tila-rosa na kalangitan, sinasa-
mantala ang paglipas ng init ng araw – binubungkal ang lupa, nagbubunot ng 
damo, nag-aalaga ng gulay na umuusbong sa lupa.

Lahat ng kababaihan dito ay may isang katangian:  sila ay naging biktima ng 
bagyong Yolanda.  Ang kanilang  nayon ay isa sa pinakamalubhang hinagupit 
ng bagyo.  Karamihan sa kanila ay naninirahan sa mga tolda sa ilalim ng init 
ng araw, at tila nanganganib na paalisin ng pamahalaan, na walang hinagap 
kung saan sila ililikas. Marami ang nabalo, dahil ang kanilang mga kabiyak 
ay naiwan upang pangalagaan ang kanilang kaunting ari-arian, ngunit sinaw-
ing-palad na pumanaw sa gitna ng bagyo. Ngayon, ang mga naiwang kabiyak 
ay nagsisikap araw-araw upang mapakain ang kanilang pamilya.

Sa pakikipagtulungan ng DÉVELOPPEMENT ET PAIX sa Urban Poor Associates, ang mga kababaihan ay bumuo ng samahang 
Yolanda Survivors’ Women’s Association. Isa sa mga unang proyekto ay ang lumikha ng isang harding pang-komunidad. Sa 
tulong ng UPA, ang samahan ay nakatanggap ng mga binhi at kagamitan sa pagsasaka mula sa gobyerno.

Ang batang si Jobert Pindos, 4, ay madalas pumapasyal sa hardin kasama ng kanyang ina. Siya ay nagdadala ng pinatuping 
dahon ng niyog kung saan inilalagay niya ang mga kamoteng kanilang lulutuin para sa hapunan. Si Jobert ay bulag, at ang 
kanya namang ina ay hirap sa pagtataguyod sa kanya at sa kanyang kapatid na babae mula nang pumanaw ang kanilang 
ama dulot ng bagyo.

Para sa kababaihan ng samahan, ang hardin na ito ay bukal ng kalusugang pisikal at espiritwal. Ito ay isang pook kung 
saan sila ay nagtitipon, nagkakatuwaan, nagdadamayan, at nagsasalu-salo sa pagkain. Ito ay nakaharap sa dagat na naging 
malupit sa kanila, ngunit ito rin ay nagbibigay lakas at nagpapanatag ng kanilang kalooban. Sa hardin, sama-sama silang 
gumagaling, lumalakas at nakakakita ng pag-asa na sa  pagtutulungan makabubuo sila ng isang masaganang kinabukasan.

“Ang inyong pakikiisa ay 
tunay na patotoo ng salita 
ng Panginoon: ‘Bigyan mo 
kami ng aming kakanin sa 
araw-araw’ kung kaya’t 
ang pagbibigayan ay 
isang gawaing banal.”   
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