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Alangkah dalamnya kekayaan, hikmat dan pengetahuan 
Tuhan. Sungguh tak terselidiki keputusan-keputusan-
Nya dan sungguh tak terselami jalan-jalan-Nya! Sebab, 
siapakah yang mengetahui fikiran Tuhan? Atau siapa-
kah yang pernah menjadi penasihat-Nya? Atau siapakah 
yang pernah memberikan sesuatu kepada-Nya, sehingga 
Ia harus menggantikannya?                     Roma 11: 33-35 

Wahai Maria,
Engkau selalu menyinari 

jalan kami
Sebagai tanda
 penyelamatan 
dan harapan.

Kami mempercayakan 
diri kami kepada 

Sang Ratu Kesihatan 
untuk yang Sakit,
 Yang di kaki salib

 mengambil

bahagian dalam penderitaan
 Yesus,

Setia dan Teguh 
di dalam iman. 

Engkau pelindung
 orang-orang Romawi, 
Tahu apa yang kami 

perlukan dan 
kami percaya engkau 

akan menolong, 
agar seperti 

di Cana, Galilea, 

kami dapat kembali
 untuk bersukacita

 dan berpesta 
selepas tempoh 
percubaan ini. 
Bantulah kami, 

Bonda Kasih Ilahi,
Untuk menyelaraskan

 diri dengan 
kehendak Bapa  

Dan untuk menyahut  
kehendak Bapa

Dan untuk 
melakukan 

apa yang disabdakan
 oleh Yesus, Dia yang telah 
mengorbankan diri-Nya 
demi penderitaan kami 

dan mengangkat dukacita 
kami

memimpin kami melalui Salib,
kepada sukacita dan kebangkitan.

Amen.

Berpihak kepada orang 
miskin adalah inti Injil 

VATIKAN: Pandemik virus corona yang 
masih menular pada masa ini menying-
kap  "penderitaan orang miskin dan 

wujudnya ketidaksetaraan serius yang semakin 
menular di dunia. Ini semakin memburukkan 
keadaan, kata Sri Paus Fransiskus pada Audi-
ensi Umum, 19 Ogos 2020.

Semasa melanjutkan katekesis tentang “Menyembuhkan 
Dunia,” Bapa Suci mengatakan Paus meskipun virus tidak 
membezakan manusia, virus menemui manusia pada “jalur 
yang menghancurkan, ketidaksetaraan dan diskriminasi yang 
besar.”

Prelatus itu menyeru umat untuk berhadapan dengan pande-
mik bukan sahaja “mencari ubat untuk virus yang kecil tetapi 
mengerikan ini,” tetapi juga menyembuhkan “virus lebih be-
sar, iaitu ketidakadilan sosial, ketidaksetaraan dalam peluang, 
marginalisasi, dan kurangnya perlindungan bagi orang yang 
paling lemah.”

"Inilah cabaran yang harus kita hadapi. Berpihak kepada 
orang miskin bukanlah pilihan politik, ideologi, atau partisan, 
sebaliknya, “merupakan inti dari Injil!" tegas Sri Paus Fransis-
kus.  Seperti Yesus yang selalu mengutamakan orang miskin, 
lemah, sakit, yang dipenjarakan, yang dilupakan dan mereka 
yang tidak mempunyai makanan”.

Ujar Sri Paus, “mengutamakan orang miskin bukan tugas 
bagi sebahagian umat Kristian. Inilah misi Gereja dan ber-
pihak kepada orang miskin bermakna kita lebih mengenal 
Kristus yang menderita, membiarkan diri "diselimuti” oleh 
pengalaman keselamatan, kebijaksanaan, dan kreativiti Tuhan 
dalam membantu orang lain."  

Kedekatan dengan orang miskin, kata Sri Paus, juga mer-
upakan usaha untuk mengatasi “struktur sosial yang tidak 
sihat,” di mana kita berusaha mengembalikan keadaan normal 
selepas pandemik.

Sangti Papa mengatakan pandemik memberi umat manusia 
“kesempatan untuk membangun sesuatu yang berbeza.” Prela-
tus itu mendesak umat manusia untuk “menumbuhkan ekono-
mi pembangunan integral bagi orang miskin,” yang tidak han-
ya memberikan bantuan darurat dan solusi ala kadar.” 

Bapa Suci mengatakan ekonomi yang sejati ialah yang 
membawa manfaat bagi rakyat biasa dan tidak boleh merosak-
kan planet ini iaitu rumah kita bersama.

Sri Paus menyedari bahawa setiap orang sangat khuatir den-
gan kesan sosial akibat pandemik. “Ramai orang ingin kemba-
li normal dan melanjutkan kegiatan ekonomi. Tentu saja, tetapi 

‘normalitas’ ini harus menyingkirkan ketidakadilan sosial dan 
degradasi alam sekitar,” tegasnya. 

Sri Paus Fransiskus mendesak negara-negara dan pemerin-
tah untuk sentiasa mengutamakan orang miskin, mengetahui 
apa keperluan sosial mereka, serta menempatkan rakyat, khu-
susnya yang termiskin, di pusat ekonomi. 

“Ini juga mendorong kita untuk merencanakan penyembu-
han atas virus dengan mengutamakan mereka yang paling me-
merlukan,” kata Fransiskus. 

Demikian pula, rawatan untuk virus corona harus lebih ban-
yak disediakan untuk masyarakat dan harus mengutamakan 
orang-orang yang amat memerlukan daripada mereka yang 
memiliki wang paling banyak. 

“Betapa menyedihkan jika, untuk vaksin Covid-19, keu-
tamaan diberikan kepada orang-orang yang kaya" seraya  
mengkritik pemerintah yang  memberikan bantuan ekonomi 
untuk menyelamatkan industri “namun yang tidak berkontri-
busi pada mereka yang miskin, yang terkecil serta tidak peduli 

terhadap ciptaan Tuhan.” 
Utamakan orang-orang miskin, terkecil, terpinggir dan alam 

ciptaan, inilah empat kriteria yang Sri Paus usulkan untuk me-
nentukan industri mana yang harus dibantu.

Sri Paus mengatakan, “jika virus meningkat lagi di dunia 
yang tidak adil bagi orang miskin dan rapuh, maka kita harus 
mengubah dunia.” Seraya merujuk kepada teladan Yesus, 
“doktor cinta ilahi yang terintegrasi,” 

Sri Paus Fransiskus mengatakan hanya ada dua cara 
bagaimana keluarga manusia dapat keluar dari krisis “Kita 
menjadi lebih baik, atau menjadi lebih buruk.”

“Kita harus menjadi lebih baik, untuk melawan ketidakadi-
lan sosial dan kerosakan alam ciptaan.  Untuk mencapainya 
haruslah “dengan bermula dengan beraka dari kasih Tuhan, 
dengan menempatkan orang-orang di pinggiran di tempat 
pertama dan orang-orang yang paling kecil di tempat utama. 
Dengan ini, dunia yang lebih sihat mungkin tercipta,” kata Sri 
Paus. – media Vatikan/licas.news 

Berpihak kepada orang miskin bukanlah pilihan politik, ideologi, atau partisan, sebaliknya, “inti dari Injil" —  Sri 
Paus Fransiskus. Kredit gambar oleh licas.news. 

Doa kepada Perawan Maria, Sang Ratu Kesihatan 
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Bahaya pornografi dan
apa itu kekudusan?

Orang Yunani kuno mem-
punyai dewa dan dewi 
untuk segalanya, terma-

suk dewi Malu yang disebut 
Aidos. Malu bagi mereka adalah 
amat bermakna berbanding yang 
malu yang biasa kita fikirkan 
pada masa ini. Dalam fikiran 
mereka, rasa malu membawa kes-
opanan, rasa hormat, dan kera-
guan yang diperlukan lebih-lebih 
lagi dalam perkara-perkara yang 
harus tetap rahsia dan tersembun-
yi.

Dewi malu memerintahkan 
anda bila anda seharusnya men-
galihkan pandangan dari perkara-
perkara yang terlalu intim untuk 
dilihat. Malu, menurut pemaha-
man mereka, mengandungi kes-
opanan dan penghormatan yang 
seharusnya anda rasakan apabila 
berhadapan dengan apa pun yang 
suci atau ketika anda menerima 
hadiah atau ketika bercinta.

Mereka mempunyai mitos yang 
menarik dalam hal ini: Aphrodite, 
dewi Cinta, dilahirkan di luar 
laut; tetapi, ketika dia naik di per-
mukaan ombak, dengan kejelita-
annya, auratnya dilindungi oleh 
tiga dewi: Aidos, dewi malu; 
Eros, dewa cinta; dan Horai, dewi 
kesopanan. Mereka melindungi 
tubuhnya yang telanjang dengan 
cinta, kesopanan, dan rasa malu. 
Bagi orang Yunani kuno, ini 
adalah kebenaran agama, yang 
mengajarkan bahawa tanpa keti-
ga-tiga dewa perlindungan ini, 
tubuh yang telanjang tidak boleh 

dilihat. Apabila telanjang (dalam 
bentuk apa pun) serta tidak dil-
indungi oleh dewa-dewa ini, ber-
makna ia sengaja didedahkan dan 
tidak dihormati secara adil.

Saya memetik mitos ini untuk 
terhadap kes pornografi kerana 
hari ini, terlalu naif menerima 
budaya ini dan keburukannya 
sebenarnya masih belum betul-
betul dikenali.

Mari saya mulakan dengan cara 
ini. Pertama, pornografi Internet 
kini, setakat ini merupakan ket-
agihan terbesar di seluruh dunia. 
Tidak ada penganalisis atau peng-
kritik terkenal yang akan menafi-
kannya. 

Seperti semua ketagihan, ia 
juga mematikan. Namun, sema-
kin hari, semakin banyak kita 
melihat masyarakat kita menjadi 
santai dan tidak peduli terhadap 
pornografi. Pornografi ada di 
mana-mana, sering dilihat tidak 
berbahaya, dan tidak jarang meli-
hat sitkom arus perdana di televi-
syen membicarakan koleksi lucah 
seseorang kerana mereka mung-
kin bercakap mengenai koleksi 
kapal terbang mainannya.

Di luar itu, kita mempunyai 
lebih banyak orang yang secara 
positif mencabar mereka yang 
menentang pornografi. Saya 
mempunyai rakan sekerja, ahli 
teologi Kristian, mengatakan: 
“Mengapa kita begitu garang 
apabila membicarakan perkara 
tentang seks! Seks adalah perkara 
paling indah yang Tuhan tinggal-

kan kepada kita, mengapa ia 
tidak boleh dibincangkan atau 
dilihat?"

Mengapa ia tidak boleh dilihat? 
Kita mungkin boleh bermula den-
gan pernyataan Carl Jung bahawa 
salah satu kenaifan terbesar kita 
ialah kita percaya bahawa tenaga 
itu ramah dan sesuatu yang selalu 
kita dapat kawal. 

Tidak. Tenaga bersifat imperia-
lis, ia mahu mengambil alih dan 
mengawal kita. Apabila ia men-
guasai kita, ia sukar untuk ditah-
an atau dikalahkan. Itulah salah 
satu sebab mengapa pornografi 
sangat berbahaya. Tenaganya ber-
tahan seperti milik "iblis".

Tetapi pornografi tidak hanya 
berbahaya, ia juga salah, sangat-
sangat salah. Mereka yang mem-
bantah bahawa seks itu indah dan 
berkata tidak ada yang salah 
dalam melihatnya, sebenarnya 
separuh betul; seks itu memang 

indah… tetapi tenaganya dan 
ketelanjangannya sangat kuat 
sehingga ia tidak boleh dilihat, ia 
tidak boleh dilihat tanpa tida 
dewi cinta, malu dan sopan. 

Sebagai orang Kristian, kita 
tidak percaya pada dewa dan 
dewi, kita hanya percaya kepada 
satu Tuhan; tetapi di dalam Tuhan 
mengandungi semua dewa lain, 
termasuk Aphrodite, Aidos, Eros, 
dan Horai (Kecantikan, Malu, 
Cinta dan Kesopanan). Lebih-
lebih lagi bahawa Tuhan selalu 
terlindung dari pandangan kita, 
berselindung, disembunyikan, 
tidak boleh didekati kecuali den-
gan rasa hormat dan rasional. 
Iman menyatakan kepada kita: 
tidak ada yang dapat memandang 
Tuhan dan hidup.

Itulah sebabnya pornografi 
salah. Pornografi salah kerana 
seks itu tidak indah sebaliknya 
seks sangat kuat sehingga dapat 
membawa sebahagian tenaga dan 
kekuatan ilahi. Itulah sebabnya 
pornografi sangat mengasyikkan 
- dan sangat berbahaya. 

Seks itu indah tetapi keindah-
annya yang telanjang, seperti 
tubuh Aphrodite yang telanjang 
yang timbul dari laut, hanya 
dapat dilihat ketika ia diiringi 
dengan cinta dan kesopanan dan 
dilindungi oleh rasa malu.

Pada akhirnya, semua dosa ber-
punca dari dosa tidak sopan dan 
rasa tidak hormat yang selalunya 
mengandungi beberapa kesalah-
an, tidak hormat dan tidak tahu 

malu. Pornografi adalah dosa 
tidak hormat. Secara kiasan, ia 
umpama kita yang berdiri di 
hadapan semak yang terbakar 
dengan memakai kasut ketika 
Aphrodite muncul telanjang di 
luar laut tanpa disertai dengan 
cinta dan kepatuhan tanpa rasa 
malu melindungi mata kita dari 
auratnya.

Itulah sebabnya dunia seni 
membuat perbezaan antara bogel 
dan telanjang, dan mengapa yang 
pertama menjatuhkan maruah 
sedangkan yang kedua itu indah. 
Perbezaan? Berbogel ialah senga-
ja mendedahkan, mempamerkan, 
memperlihatkan, diintip secara 
tidak sihat, dengan cara yang 
melanggar keakraban dan harga 
diri. Sebaliknya, telanjang adalah 
memastikan ketelanjangan anda 
dijaga dengan baik oleh cinta dan 
kesopanan dan dilindungi oleh 
rasa malu sehingga kelemahan 
anda membantu menampakkan 
kecantikan anda.

Pornogra f i  men ja tuhkan 
maruah mereka yang terlibat di 
dalamnya dan mereka yang terde-
dah di dalamnya. Ia adalah salah 
dari pandangan manusia dan pan-
dangan iman. Dari pandangan 
manus ia ,  badan  te lan jang 
Aphrodite perlu mempunyai peri-
sai ilahi. Dari pandangan iman, 
kita percaya bahawa tidak ada 
yang dapat melihat wajah Tuhan 
dan hidup.  — Hak Cipta 
Terpelihara @ Fr Ron Rolheiser 
1999-2020 

Imej adalah mercu tanda bagi se-
seorang agar dia dikenali, dihar-
gai dan menjadi pujaan ramai. 

Malah melalui imej itu juga sese-
orang akan diberi nama jolokan 
selain daripada nama yang sebe-
nar. Misalnya seseorang yang suka 
membuat kelakar digelar sebagai si 
kartun, si pelawak atau seseorang 
yang suka buat kacau dan menim-
bulkan huru-hara diberi nama jolo-
kan si samseng, si pengkhianat.

Berikut ini adalah lima petua 
bagaimana seseorang itu boleh me-
mantapkan imejnya secara berke-
san:

1. Perlihatkan minat yang sesung-
guhnya terhadap sesama kita. 
Sebab, kita memerlukan sesama 
kita untuk mempromosikan diri 
kita kepada banyak orang.
2. Bersemangat sepanjang masa. 
Sebab, orang suka berada dekat 
dengan orang-orang yang sentia-
sa bersemangat dan ceria selalu.
3. Bersikap yakin boleh dan 
mempunyai wawasan yang jelas. 
Bercakap, berjalan dan melaku-
kan segala sesuatu dengan penuh 
keyakinan.
4. Berpakaian rapi. Rambut dan 
kuku perlu senantiasa kemas dan 
bersih.
5. Perlihatkan personaliti yang 
bersifat semula jadi — hangat, 
mesra, prihatin, bersemangat, 

menawan, bijaksana dan mudah 
didekati.
Di dalam Injil hari ini, kelihatan-

nya Yesus agak bimbang dengan 
imej dan penampilan-Nya di muka 
umum sehingga Dia bertanya kepa-
da murid-murid-Nya: “Kata orang 
siapakah Anak Manusia itu?” (ay 
13). Mengapa Yesus harus bertan-
ya demikian? Apakah Yesus tidak 
mengamalkan lima petua itu tadi? 
Jika kita buat sedikit kajian petikan 
Injil tersebut, kita dapat melihat 
bahawa Yesus tidak tertarik den-
gan imej-Nya di muka umum. Se-
benarnya Dia mahu membimbing 
para pengikut-Nya agar mengenali 
dan menghayati secara peribadi 
siapa Dia itu di dalam diri mereka 
sendiri.

Nampaknya penemuan Petrus 
terhadap imej Yesus yang sungguh 
bersifat manusiawi itu belum men-
cukupi syarat untuk mengenali sia-
pa Yesus itu. Hanya melalui inspi-
rasi yang mendalam sahaja Petrus 
dapat mengisytiharkan siapa Yesus 
itu sebenarnya.

Maka di dalam Injil tadi kita da-
pat menyaksikan suatu peristiwa 
menarik di mana Petrus dan Yesus 
saling memberi gelaran nama yang 
mengungkapkan imej diri mereka 
masing-masing.

Mula-mula Yesus bertanya siapa-
kah Dia menurut pendapat umum? 

Para murid menjawab bahawa Ia 
sering disebut sebagai Elia, Yer-
emia atau salah seorang dari para 
nabi. Namun Petrus dan sahabat-
sahabatnya itu lupa bahawa ramai 
orang memusuhi Yesus memberi-
Nya jolokan sebagai pembohong, 
penghasut dan aktivis pelampau 
yang perlu disingkirkan.Kemudian 
Yesus bertanya kepada para murid, 
siapakah Dia itu menurut mereka 
sendiri secara peribadi.

Petrus memberi jawaban yang 
mantap: “Engkau adalah Mesias, 
Anak Tuhan yang hidup” (ay 16). 
Gelaran tersebut memang tepat 
dan sekaligus sebagai pernyataan 
iman dan cintakasih Petrus kepada 
Yesus. Sebagai balasan terhadap 
pernyataan iman tersebut, Yesus 
memberi nama baru kepada Petrus 
yang sebenarnya hanya layak di-
pakai oleh Yesus sendiri iaitu, “Si 
batu karang” (ay 18).

Kesemua kisah tersebut sudah 
masuk di dalam lipatan sejarah, 
namun pertanyaan Yesus itu masih 
tetap segar berlaku di masa kini: 
"Apa kata mu, siapa Aku ini?" soa-
lan Yesus tersebut sangat peribadi 
dan memerlukan jawaban yang 
peribadi pula di pihak kita masing-
masing.

Persoalannya, bagaimanakah 
kita dapat mengetahui Yesus itu 
adalah “Mesias Anak Tuhan yang 

hidup?” Memang tidak mudah 
sebab ia memerlukan proses yang 
cukup lama. Kita perlu menge-
nali, memahami, menghayati dan 
mengamalkan ajaran-ajaran Yesus.

Mungkin inilah sebabnya setelah 
sekian lama waktunya mengalami 
hidup bersama Yesus dan akhirnya 
Yesus memberi soalan tersebut se-
bagai 'ujian' dan ternyata Petrus lu-
lus 100%, maka Yesus memujinya 
dengan berkata, “Berbahagialah 
engkau sebab bukan manusia yang 
menyatakan itu kepadamu, melain-
kan Bapa-Ku yang di syurga” (Mat 
16:17).

Melalui pengalaman iman yang 
sifatnya secara proses ini, Tuhan 
dapat menarik seseorang itu un-
tuk dekat dengan-Nya, iaitu iman 
yang dapat mendengar, melihat dan 
menyentuh apa yang tidak dapat 
didengar, dilihat dan disentuh oleh 
telinga, mata dan tangan kasar kita.

Untuk mendapatkan iman jenis 
ini, maka kita perlu berpandukan 

pada ajaran Gereja kita, iaitu mela-
lui perayaan Sakramen-Sakramen, 
membaca dan merenungi Sabda 
Tuhan bukan sekali tapi setiap 
masa, hidup berkomuniti secara 
Kristian dan mengamalkan budaya 
menyembah Tuhan, membentuk 
iman serta bertanggungjawab so-
sial.

Apa pun keadaan dan sikap kita 
terhadap Yesus, sama ada masih 
tetap berpegang teguh dan percaya 
kepada-Nya atau sudah mulai reng-
gang malah mendengar nama-Nya 
saja sudah membuat kita mual, na-
mun Yesus akan selalu menuntut 
jawaban dari kita.

Berdasarkan dari jawaban kita 
itu pulalah kita akan diberi nama. 
Apakah nama kita itu seperti Petrus 
yang disebut si batu karang atau 
yang senada dengannya, atau-
kah kita disebut si pengkhianat, 
hipokrit, penipu, samseng dan yang 
sejenis dengannya? Fikir-fikirkan-
lah.— santapan rohani 

HARI MINGGU BIASA KE-21 
TAHUN A

Bagaimana kita dapat mengisytiharkan Yesus? 

YESAYA 22:19-23;
ROMA 11:33-36;

INJIL MATIUS 16:13-20
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Adakah anda 
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Gereja?
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KUALA LUMPUR: Hari Minggu Kateke-
tikal pada tahun hadapan jatuh pada 31 
Januari 2021 dengan tema Komuniti-ko-
muniti Paroki: Agen-agen Iman, Harapan 
dan Kasih (1 Kor 13: 13). Tema ini mene-
kankan peranan paroki sebagai agen iman, 
harapan dan kasih khususnya di tengah-
tengah kerisauan, ketidakpastian dan ke-
bimbangan akibat pandemik Covid-19. 

Keputusan ini diputuskan semasa mesy-
uarat tahunan Komisi Kateketikal Se-Ma-
laysia (MCC) yang sepatutnya diadakan di 
Kota Kinabalu namun disebabkan PKPP, 
ia diadakan dalam talian melalui aplikasi 
Cixco Webex pada 11-12 Ogos lalu. 

Tema ini dipilih kerana MCC memutus-
kan bahawa Fokus Strategik bagi Kateke-
sis pada tahun 2021 adalah “Komuniti-
komuniti Paroki”. Sempena dengan itu, 
pesan Hari Minggu Kateketikal 2021 akan 
dipersiapkan, diterjemah dan akan dihantar 
kepada seluruh Paroki pada akhir Novem-
ber 2020. 

Mesyuarat dalam talian ini dikendalikan 
oleh Setiausaha MCC, Frederick Empaga 
(Keuskupan Miri). Turut bersama dalam 
mesyuarat alam maya itu ialah Uskup 
Agung Julian Leow Beng Kim selaku Pres-
iden Episkopal Kateketikal, para klerus 
dan religius yang merupakan ketua Komisi 
Kateketikal Keuskupan serta para perwaki-
lan uman awam. 

Pengerusi MCC, Father Nicholas Ste-
phen (Keuskupan Agung Kota Kinabalu) 
dalam ucapan alu-aluannya mengatakan, 
adalah penting bagi para ahli mengadakan 
pertemuan secara online khususnya pada 
masa pandemik ini. Meskipun ia bukanlah 
kaedah terbaik komunikasi kerana alam 
digital tidak memungkinkan interaksi anta-
ra individu tetapi ia merupakan salah satu 
kaedah kreatif serta membantu  MCC un-
tuk berbincang dan meneruskan pelayanan. 

Dalam ucaptamanya, Uskup Agung Ju-
lian mengongsikan beberapa pesanan pent-
ing. 

Pertama, Covid-19 telah menyebabkan 
halangan praktik biasa dalam menyampai-
kan katekesis. Cabaran baharu telah mun-
cul dan para paderi, katekis dan ibu bapa 
sangat digalakkan dan dipuji di atas usaha 
mereka mewujudkan serta melaksanakan 
kaedah baharu dalam berkomunikasi dan 
mengongsikan iman. Di beberapa keusku-
pan, mereka menghadapi cabaran getir di 
beberapa kawasan kerana tidak ada kemu-
dahan Internet dan elektrik. 

Kedua, disebabkan pandemik juga, 
katekismus secara langsung dan sesi-sesi 
IKD telah ditangguhkan. Para pemimpin 
Gereja akan terus memantau situasi ini 
sambil mematuhi nasihat dari pihak ber-
wajib dalam membuka semula kelas-kelas 
katekismus hari Minggu. Sementara itu, 
di beberapa keuskupan, para Uskup telah 

mula memberikan Sakramen Penguatan 
dan beberapa paroki juga telah memulakan 
perayaan liturgi penerimaan Sakramen Ini-
siasi bagi para Pilihan (IKD). 

Ketiga, Uskup Agung menyuarakan ke-
prihatinan beliau tentang cara katekesis 
terhadap kanak-kanak dan kaum muda. Be-
liau memikirkan sama ada perlu menjalan-
kan sistem evaluasi tentang isi kandungan 
dan metodologi kateketik yang digunakan 
sekarang, juga peranan katekis dan ibu 
bapa. 

Menurut Uskup Agung, “Mungkin kita 
mempunyai cara baharu untuk berkongsi 
iman bagi generasi akan datang…oleh 
itu, semua bidang komunikasi perlu dit-
eroka dan digunaka serta tidak bergantung 
sepenuhnya dengan kaedah-kaedah tradis-
ional.” Oleh itu, Uskup Agung Julian men-
cadangkan untuk menganjurkan Study Day 
bagi para ahli MCC serta menjemput para 
peserta khususnya di kalangan belia,untuk 

berbincang mengenai isu-isu ini. 
Study Day itu dirancang akan diadakan 

pada 29 Sept, 2020. 
Pada hari kedua, antara agenda yang dib-

incangkan ialah kemungkinan memperke-
nalkan lebih banyak topik akan sukatan ter-
baharu bagi pelajar Penguatan. Topik-topik 
ini tidak akan dimasukkan ke dalam buku 
teks sebaliknya sebagai topik lampiran un-
tuk dipilih dan digunakan jika perlu oleh 
para katekis. Bagi mengendalikan perkara 
ini, sebuah tim telah ditubuhkan. 

Kemudian, para ahli MCC mengongsikan 
bagaimana mereka menghadapi cabaran 
akibat pandemik Covid-19. Kebanyakan 
keuskupan mengambil pendekatan berani 
dan kreatif misalnya menganjurkan kelas 
kateketikal dalam talian serta sentiasa ber-
hubung dengan para pelajar dengan meng-
gunakan aplikasi media sosial. 

Antara isu yang disuarakan dalam mesy-
uarat ini juga ialah bagaimana mengen-
dalikan isu-isu berkaitan sukatan pelaja-
ran yang tidak dapat dihabiskan, sebagai 
contoh, adakah calon Sakramen Komuni 
atau Krisma boleh menerima Sakramen 
ini meskipun mereka tidak sempat mengi-
kuti semua sukatan akibat ditangguhkan 
semasa PKP. Uskup Agung Julian men-
gatakan keputusan ini adalah bergantung 
kepada Uskup di Diosis masing-masing 
dan mengikut panduan pastoral, perkara 
ini diputuskan oleh paderi paroki. Sesung-
guhnya, setiap keuskupan dan paroki mem-
punyai cabarannya yang tersendiri dan 
perlu ditangani atau diselesaikan mengikut 
keperluan.  

Mesyuarat tahunan MCC yang beri-
kutnya akan berlangsung di Kuching, 
Sarawak pada 5-8 Julai, 2021 jika keadaan 
mengizinkan. Jika keadaan masih sama 
seperti sekarang, ia akan dijalankan secara 
online. 

Mesyuarat tahunan Komisi 
Kateketikal Se-Malaysia dalam talian 

Adam: Jika Yesus adalah Tuhan kerana Dia 
lahir terlebih dahulu tanpa ayah, mengapa 
Adam yang lahir ke dunia tanpa ayah dan ibu 
tidak menjadi Tuhan?

Yesus adalah Tuhan bukan kerana Dia lahir 
sebagai manusia tanpa ayah. Namun sebalikn-
ya, kerana Dia Tuhan, maka pada saat Dia 
memutuskan untuk lahir sebagai manusia, Dia 
tidak memerlukan benih ayah untuk menjadi-
kan-Nya sebagai manusia.

Sebelum lahir sebagai manusia, Yesus telah 
ada sebagai Sang Firman, iaitu Sang Putra, 
yang telah ada bersama-sama dengan Bapa 
Syurgawi sejak awal mula dunia.

Yohanes Pembaptis: Jika Yesus adalah Tuhan 
kerana Dia lahir atas bantuan penuh Roh 
Kudus melalui seorang perawan Maria, menga-
pa Yohanes Pembaptis yang juga lahir atas ban-
tuan penuh Roh Kudus melalui perempuan 
mandul tua (Elisabet) tidak menjadi Tuhan?

Kelahiran Yohanes Pembaptis melibatkan 
benih dari ayahnya, iaitu Zakaria. Justeru kera-
na pada saat menerima khabar malaikat, 
Zakaria sudah tua, dan menurut pemikiran 
manusiawinya sudah tidak mungkin lagi dapat 
memperoleh keturunan, maka dia menanyakan 
hal itu kepada malaikat (Luk 1:18).

Khabar dari malaikat itu mengatakan bahawa 
isterinya, Elisabet akan melahirkan anak laki-

laki dan haruslah dia menamai anaknya 
Yohanes: dan Yohanes ini akan penuh dengan 
Roh Kudus mulai dari kandungan ibunya (Luk: 
1:13-15).

Namun, tidak dikatakan bahawa Yohanes ini 
akan lahir dari Roh Kudus, dan tidak dikatakan 
bahawa Yohanes akan disebut Putera Tuhan .

Lain halnya dengan perkataan malaikat kepa-
da Bonda Maria ket ika ia  menanyakan 
bagaimana mungkin dia yang perawan dapat 
melahirkan seorang anak laki-laki.

Jawab malaikat itu,”Roh Kudus akan turun 
ke atasmu dan Kuasa Tuhan yang Mahatinggi 
akan menaungi engkau; sebab itu anak yang 
akan kau lahirkan itu akan disebut kudus, Anak 
Tuhan ” (Luk 1:35).

Nabi Musa:  Jika Yesus adalah Tuhan kerana 
Dia memiliki mukjizat yang mampu meng-
hilangkan pelbagai penyakit dan mampu meng-
hilangkan bagai penyakit dan menghidupkan 
orang mati, mengapa Musa yang memiliki 
mukjizat jauh lebih dahsyat dari Yesus tidak 
menjadi Tuhan

Sebab bukan Nabi Musa sendiri yang berkua-
sa untuk melakukan mukjizat itu, namun dia 
melakukannya atas nama Tuhan. Tuhan Yesus 
lebih besar daripada Musa kerana Yesus mel-
akukan pelbagai mukjizat atas nama-Nya 
sendiri.

Dia berkuasa mengampuni dosa manusia dan 
membangkitkan orang-orang dari kematian dan 
mukjizat Yesus yang terbesar adalah bangkit 
dari kematian-Nya. Ini adalah tanda bahawa 
Dia bukan manusia biasa, namun Dia adalah 
Tuhan.

Perbandingan antara mukjizat yang dilaku-
kan melalui perantaraan Musa dan yang dilaku-
kan Yesus dijelaskan sendiri oleh Yesus dalam 
Yoh 6:32-51.

Roti Manna yang diberikan nenek moyang 
bangsa Israel pada zaman Nabi Musa merupa-
kan makanan yang sifatnya sementara, sebab 
mereka semua telah mati; namun Roti Hidup 
yang diberikan Kristus adalah santapan 
Syurgawi, dan barang siapa memakannya akan 
memperoleh hidup yang kekal.

Nabi Musa tidak pernah menjanjikan kese-
lamatan melalui dirinya, sebab misinya adalah 
menghantar bangsa Israel ke Tanah Terjanji 
(Kanaan), sedangkan Kristus menjanjikan kes-
elamatan melalui diri-Nya.

Sebab Yesus mengatakan, “Akulah jalan dan 
kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun 
yang datang kepada Bapa, kalau tidak melalui 
Aku” (Yoh 14:6). Misinya adalah menghantar 
semua orang yang percaya kepada-Nya kepada 
Tanah Terjanji sesungguhnya, iaitu Syurga. — 
iKatolik 

Mengapa Adam, Musa, dan Yohanes Pembaptis tidak 
menjadi Tuhan?
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Sahabat kecil 

Cari LAPAN perbezaan pada gambar di bawah. 
Hello adik-adik,

Apa khabar? Auntie 
berharap agar adik-
adik sihat selalu 
dan terhindar dari 
penyakit-penyakit 
yang berbahaya.
Adik-adik, aunt-

ie pasti adik-adik 
mempunyai ramai 
kawan, bukan?
Sebagai rakan 

yang baik, kita 
pasti tahu apa war-
na kegemaran rakan 
kita, apa makanan 
kegemaran, tarikh 
ulang tahun dan 
banyak lagi tentang 
rakan kita bukan?
Dalam Injil pada 

hari ini, Yesus ber-
tanya kepada mu-
rid-murid-Nya, ada 
di antara murid-
Nya yang menjawab 
bahawa Yesus ada-
lah Yohanes Pem-
baptis, ada juga 
yang mengatakan 

Elia, ada pula yang 
mengatakan seorang 
dari nabi-nabi ter-
dahulu yang telah 
bangkit.
Hanya Petrus 

yang dapat men-
jawab Yesus dengan 
tepat iaitu “Eng-
kau adalah Mesias, 
Anak Tuhan yang 
hidup”.
Adik-adik, Petrus 

dapat menjawab 
dengan yakin kerana 
dia telah mempunyai 
pengalaman peribadi 
dengan Yesus. 
Auntie juga ber-

harap, auntie dan 
adik-adik da-
pat menjadi sep-
erti Petrus, yang 
begitu yakin dan 
percaya dengan 
Yesus, sebab Di-
alah Penyelamat 
kita, sekarang dan 
sepanjang segala 
masa! 

Auntie Melly 

Engkau adalah Petrus dan di atas batu karang 
ini Aku akan mendirikan jemaat -Ku dan alam 
maut tidak akan mengusainya. Kepadamu 
akan Kuberikan kunci  kerajaan Syurga.
Apa yang kauikat di dunia ini akan terikat di     
syurga dan apa yang kau lepaskan di dunia ini 
akan terlepas di syurga. (Matius 16:18-19) 

Di bawah merupakan nama empat orang Pengarang Injil. 
Lengkapkan nama para Pengarang ini dengan mengikut aliran 

penunjuk  yang betul. 
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BEAUFORT: Pentingnya Nyany-
ian Mazmur untuk kehidupan 
gereja adalah sebagai salah satu 
unsur liturgi (Ibadah secara kes-
eluruhan) dalam kehidupan ger-
eja. Kerasulan Belia Paroki St 
Valentine, Beaufort bersukacita 
kerana dapat menyumbangkan 
kreativiti mereka untuk disiarkan 
dalam  program belia online baru-
baru ini.

Pada 16 Ogos lalu, pelayanan 
Belia St Valentine memilih Pu-
jian Mazmur untuk mengangkat 
doa-doa mereka bagi mengakhiri 
pandemik Covid-19 dan kekuatan 
iman para belia Katolik. Dalam 
siaran tersebut, beberapa Mazmur 
yang mengingatkan para belia 
akan kekuasaan dan cinta kasih 
Gembala kita yang Baik iaitu 
Yesus Kristus - telah didaraskan 
oleh beberapa orang  pemazmur. 

Pada awal segmen, Sdra Jude 
John  mengalu-alukan para 
penonton yang mengikuti pro-
gram dalam talian itu. Jude juga 
menerangkan apa itu Mazmur 
atau syair-syair pujiannya yang 
biasanya dilantunkan oleh nabi 
yang dipakai dalam kitab suci di 
Yerusalem dan upacara kerajaan 
pada masa Israel kuno yang ter-
dapat dalam Perjanjian Lama. 

Kemudian, tiga orang belia 
yang masih belajar, bekerja di 
perantauan dan seorang belia 
“barisan hadapan” mengongsikan 

bagaimana mereka menghadapi 
cabaran musim pandemik ini.

Bagi pelajar Adelina Bait, se-
orang pelajar STPM, PKP yang 
lalu memberikannya cabaran 
berat kerana talian Internet di 
kampung tidak begitu baik. Dis-
ebabkan ini juga, Adelina sukar 
membuat assignment kerana per-
gerakan yang terkawal. Namun 
beliau optimis dan membuat jad-
ual sendiri bagi mengulang kaji. 

Dari segi rohani, Adelina 
mengamalkan doa Novena agar 
tidak tertekan dengan keadaan 
pada masa itu. Di samping itu, 
Adelina juga membuat Study 
Week dengan rakan-rakan bagi 
mengejar silibus yang tertinggal 
atau berbincang tentang apa sa-
haja topik pelajaran yang tidak 
difahami.

Seorang belia yang bekerja di 
“barisan hadapan”, Ebrini Hirun, 
mengatakan beberapa bulan lalu, 
khususnya pada bulan Mac meru-
pakan hari-hari paling sibuk bagi 

kakitangan hospital dan petugas-
petugas keselamatan yang lain. 
Menurut Ebrini, pada masa itu, 
cuti juga dibekukan, malah setiap 
hari, mereka risau akan keselama-
tan diri dan juga takut, jika dis-
ebabkan mereka, mereka menye-
barkan virus itu kepada keluarga 
sendiri.

Namun Ebrini menyerahkan 
semua kekhuatiran dan ketaku-
tannya kepada Tuhan. Katanya, 
tidak ada yang mustahil bagi Tu-
han, Dia adalah Pelindung yang 
paling perkasa dan kuat. Ebrini 
juga berpesan kepada para belia 
bahawa keadaan semakin mem-
baik pada ketika ini tetapi semua 
orang tetap harus mematuhi SOP, 
memakai pelitup muka apabila 
berada di luar rumah, sentiasa 
mencuci tangan dan menjaga ja-
rak sosial.

Johnny Madin, seorang belia 
yang bekerja di perantauan men-
gatakan semasa PKP diumum-
kan pada bulan Mac lalu, beliau 

menyangka, ia akan berakhir den-
gan cepat. Namun siapa sangka, 
PKP ini berlanjutan sehingga 
bulan Mei dan masih belum ada 
penawarnya sehingga sekarang. 
Bagaimana beliau mengawal per-
asaan risau dan rasa tertekan ialah 

dengan berharap serta berdoa ke-
pada Tuhan. Meskipun Covid-19 
begitu mengerikan tetapi Johnny 
melihat dari sudut baik iaitu pada 
masa PKP lalu, adalah masa bagi 
beliau untuk merenung hubun-
gannya dengan Tuhan.

Belia Beaufort lantunkan Mazmur untuk 
kekuatan iman kaum muda

KUALA LUMPUR: Pelayanan Belia Chap-
el Kristus Aman tetap terus bertemu dan 
menyebarkan kasih Tuhan meskipun ada 
bahagian di dunia masih mengamalkan 
kuarantin serta menjaga penjarakan sosial 
melalui kemudahan media digital. 

Para belia ini berhimpun di dalam sesi 
mereka melalui aplikasi Zoom dan Google 
Meet. Baru-baru ini, mereka berhimpun 
pada 25 Julai melalui Zoom untuk berbin-
cang mengenai topik Answering Antheism. 

Matlamat sesi ini ialah untuk berbincang 
topik ateisme kepada para belia dan men-
gongsikan bagaimana mereka dapat meng-
hadapi isu ini dari sudut pandangan Kato-
lik. 

Perbincangan ini dikendalikan oleh Ianis 
Ho. Ia dimulakan dengan pengenalan ke-

pada atheism diikuti beberapa video yang 
membincangkan pelbagai pandangan ten-
tang ateis serta menggalakkan para belia 
untuk lebih peka akan topik tersebut. 

Para belia juga dibahagikan dalam kum-
pulan melalui fungsi Breakout Rooms di 
mana selepas perbincangan, wakil dari 
setiap kumpulan mengongsikan hasil 
perbincangan mereka. 

Meskipun diadakan dalam talian, perte-
muan belia ini sangat hidup dan mereka 
masih dapat mengalami kehadiran serta 
cinta kasih Tuhan melalui komuniti meski-
pun tidak dapat berinteraksi secara fizikal. 

Para belia Kristus Aman mengakui baha-
wa bertemu di alam maya mempunyai be-
berapa cabaran tetapi ia membawa manfaat 
dalam mengadaptasi normal baharu. 

Kaum muda kupas isu ateisme 
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ROMA: Sri Paus Fransiskus mengatakan ba-
hawa Pengangkatan Maria ke Syurga adalah 
pencapaian yang lebih hebat daripada pen-
daratan pertama manusia di bulan.

“Intinya, umat manusia telah mencapai 
tonggak sejarah,” kata Sri Paus dalam pesan-
nya pada 15 Ogos. “Pada Hari Raya Pengang-
katan Maria ke Syurga, kita merayakan pen-
capaian yang jauh lebih besar. Bonda Maria 
menginjakkan kaki di Syurga,” kata Sri Paus 
Fransiskus.

“Langkah Perawan Nazareth ini adalah 
lompatan besar umat manusia,” tambahnya. 
“Pergi ke bulan tidak banyak membantu kita.  
. Tetapi jika salah satu daripada kita tinggal 
dalam daging di Syurga memberi kita hara-
pan, membuat kita memahami bahawa kita 
berharga, ditakdirkan untuk bangkit kembali,” 
kata Sri Paus.

Sri Paus menyampaikan pesannya sempena 
perayaan Hari Raya Santa Perawan Maria Di-
angkat ke Syurga di Dataran Santo Petrus.

Prelatus itu mengatakan bahawa dalam Pen-
gangkatan Maria ke Syurga, seseorang meli-
hat tujuan akhir hidup, “bukan untuk menda-

patkan hal-hal duniawi, yang hanya sekejap, 
tetapi warisan di syurga, yang abadi.

Umat Katolik di seluruh dunia merayakan 
Pesta Pengangkatan Maria pada 15 Ogos. Pes-
ta itu memperingati akhir kehidupan duniawi 
Maria ketika Tuhan mengangkat dia, tubuh 
dan jiwanya, ke syurga.“Bonda Maria meng-
injakkan kaki di Syurga. Dia pergi ke sana 
tidak hanya dalam roh, tetapi dengan tubuhn-

ya, dengan seluruh dirinya,” kata Sri Paus.
“Bahawa salah satu dari kita tinggal dalam 

daging di Syurga memberi kita harapan, mem-
buat kita memahami bahawa kita berharga, di-
takdirkan untuk bangkit kembali. Tuhan tidak 
membiarkan tubuh kita lenyap. Bersama Tu-
han, tidak ada yang hilang,” katanya.

Sri Paus mengatakan kehidupan Perawan 
Maria adalah contoh bagaimana “Tuhan mem-

buat keajaiban dengan orang-orang kecil.”
Kesaksian Perawan Maria adalah pengingat 

untuk memuji Tuhan setiap hari, seperti yang 
dilakukan Bonda Tuhan dalam doa Magnifi-
catnya di mana dia berseru “Jiwaku memulia-
kan Tuhan.”

“Kita mesti bertanya pada diri kita sendiri: 
Apakah kita ingat untuk memuji Tuhan? Apa-
kah kita berterima kasih kepada-Nya atas hal-
hal besar yang Dia lakukan untuk kita, untuk 
setiap hari yang Dia berikan kepada kita kera-
na Dia selalu mencintai kita dan mengampuni 
kita? ‘”

“Seberapa sering kita membiarkan diri kita 
dibebani oleh kesulitan dan ketakutan?” kata 
Sri Paus. “Bonda Maria tidak, kerana dia 
menempatkan Tuhan sebagai hal besar utama 
dalam hidupnya.”

“Jika, seperti Maria, kita mengingat hal-
hal besar yang Tuhan lakukan, setidaknya 
sekali sehari kita memuliakan Dia, maka kita 
mengambil langkah maju yang besar… hati 
kita akan berkembang, sukacita akan menin-
gkat,” kata Sri Paus Fransiskus.— media Va-
tikan 

ROMA: Delegasi Sri Paus untuk 
Tempat Ziarah di Loreto, Uskup 
Agung Fabio Dal Cin mengumum-
kan keputusan Sri Paus untuk mem-
perpanjang masa Jubli Loreto hing-
ga 10 Disember  2021.

Jubli itu diberikan pada kesem-
patan peringatan seratus tahun pen-
etapan Santa Perawan Maria dari 
Loreto sebagai Pelindung Semua 
Penerbang oleh Sri Paus Benediktus 
XV.

Ketika menyampaikan berita itu 
dari Tempat Ziarah Rumah Suci, 15 
Ogos 2020, Uskup Agung Dal Cin 
mengatakan, “Pada masa sukar  bagi 
umat manusia ini, Bonda Gereja 
Suci memberi kita dua belas bulan 
lagi untuk bermula lagi bersama 
Kristus, membiarkan kita ditemani 
oleh Maria, tanda penghiburan dan 
pengharapan pasti bagi semua.”

Jubli itu dirasmikan pada 8 Dis-
ember, sempena Hari Raya santa 

Perawan Maria Dikandung Tanpa 
Noda, dengan pembukaan Pintu 
Suci yang dipimpin Setiausaha Ne-
gara Kardinal, Pietro Parolin, tetapi 
“sayangnya tidak dirayakan selu-
ruhnya kerana wabak Covid-19.”

Keputusan Apostolik yang dikelu-
arkan 16 Julai oleh Tribunal Terting-
gi Penitensiaria Apostolik menyata-
kan ada dua belas bulan lagi untuk 
mengalami rahmat dan pengampu-
nan bagi semua umat beriman yang 

mengunjungi Tempat Ziarah Sri 
Paus itu. 

Dekri yang ditandatangani ber-
sama oleh Penitensiaria Mayor Kar-
dinal, Mauro Piacenza dan wakilnya 
Pastor Krzysztof Józef Nykiel juga 
menyatakan “tempoh yang diper-
panjang itu, akan membolehkan 
iman akan mendapatkan niat yang 
baik dan semangat spiritual untuk 
diterapkan dalam hidup sesuai hu-
kum Injil.” — media Vatikan 

Sri Paus perpanjang jubli Loreto hingga Disember 2021

Melihat SP Maria, semakin kita 
melihat kesempurnaan Tuhan

Pemimpin gereja Katolik dorong 
dua Korea lakukan dialog
SEOUL: Pemimpin gereja Kato-
lik di Korea kembali mendesak 
masyarakat di semenanjung itu 
untuk memulihkan “semangat ko-
muniti” dan mendorong agar per-
damaian sejati berkuasa di negara 
itu.

Kardinal Andrew Soo-jung 
Yeom, uskup agung Seoul dan ad-
ministrator apostolik Pyongyang, 
membuat seruan tersebut sebe-
lum perayaan dedikasi Keuskupan 
Pyongyang di Korea Utara kepada 
Bonda Maria dari Fatima pada 15 
Ogos.

Dalam pesannya, kardinal itu 
mengungkapkan harapannya agar 
kedua-dua negara “akan mem-
buka hati mereka dan mulai ber-
bicara untuk perdamaian sejati” 
selepas konflik selama beberapa 
dekad.

Kardinal Yeom juga mendesak 
kedua-dua negara untuk terli-
bat dalam “dialog atas dasar rasa 
saling percaya, bukan paksaan.”

“Saya percaya tugas paling 
penting pada saat ini adalah untuk 
memulihkan semangat komuniti 
di mana setiap orang dapat ber-
gabung dengan damai dalam per-
satuan dan hidup berdampingan,” 

katanya. Prelatus itu menekankan 
bahawa perdamaian sejati hanya 
dapat dicapai jika orang me-
mandang satu sama lain sebagai 
ciptaan Tuhan.

Gereja Katolik di Korea telah 
melakukan pelbagai usaha untuk 
mendorong persatuan dan per-
damaian di semenanjung itu di 
tengah-tengah ketegangan antara 
kedua-dua negara.

Prelatus itu mengatakan pande-
mik virus corona semakin mem-
burukkan lagi “perpecahan ide-
ologis, prevalensi kondisi yang 
mengancam jiwa, dan polarisasi 
kekayaan” antara kedua-dua Ko-
rea.

“Kami dipanggil oleh Tuhan 
untuk melayani sebagai ‘rasul per-
damaian’ melalui doa, pertobatan, 
pengorbanan, dan pelayanan,” 
kata kardinal. Beliau mengun-
dang para pemimpin Korea dan 
publik untuk membantu “mem-
bangun perdamaian sejati di tanah 
itu dengan mengatasi kecemasan 
dan ketidakpercayaan yang telah 
merasuki setiap aspek masyarakat 
kita.”

Prelatus itu juga mendesak 
umat beriman untuk memohon 
perantaraan Santa Perawan Ma-
ria “agar membawa perdamaian 
sejati dalam masyarakat kita.” —           
licasnews.com 

MANILA: Para uskup Filipina me-
nyerukan doa bersama untuk “pe-
nyembuhan” dan untuk mengakhiri 
pandemik virus corona. Para uskup 
itu secara khusus meminta umat ber-
iman untuk berdoa “sepuluh Salam 
Maria setiap hari” di sekolah, semi-
nari, paroki dan dalam komuniti. 

Kempen doa nasional itu bermula 
15 Ogos, Hari Raya dan berakhir 
15 September, pesta Santa Perawan 
Maria Berdukacita. Doa Maria itu, 
menurut para uskup, harus diucap-
kan pada pukul 12.00 tengah hari, di 
mana pun anda berada. 

Panggilan untuk berdoa itu di-
petik dalam pesan pastoral tentang 
Covid-19 yang dikeluarkan oleh 
Komisi Seminari, Komisi Kateketik 
dan Pendidikan Katolik dari Konfe-
rensi Para Uskup Filipina. Ia “Kami 
mengajak semua umat melakukan 
aksi doa bersama bagi meman-
suhkan lockdown dan membantu 
menyembuhkan bangsa. Tuhan se-
lalu mendengarkan dan tidak ada 
yang mustahil bagi-Nya,” kata para 

uskup.
Para uskup melancarkan kem-

pen ‘Sepuluh Salam Maria” di 
mana mereka juga minta agar kolej 
dan universiti Katolik memastikan 
pengetahuan dan maklumat ten-
tang Covid-19 disebar luas, dengan 
menggunakan argumen, sains, dan 
ajaran-ajaran sosial Katolik.” 

Ajak para Uskup itu, "Marilah 
kita minum dari sumur ajaran-ajaran 
sosial Katolik bagaimana mengha-
dapi pandemik sedunia ini.” Ajaran-
ajaran itu, lanjut para uskup, “akan 
memberi kepada warga negara kita 
akses kepada kebenaran yang akan 
membebaskan mereka dari ke-
takutan tak berdasar dan kecemasan 
yang tidak perlu.”

Para pemimpin Gereja itu juga 
menyeru ibu bapa dan guru untuk 
memperhatikan keperluan khusus 
anak-anak mereka pada masa “luar 
biasa” ini seraya memastikan per-
tumbuhan dan pembentukan fikiran, 
tubuh dan jiwa mereka yang seim-
bang.”  — CBCP news 

Kempen 10 kali Salam Maria 
peringkat nasional di Filipina 

Patung Yesus Kristus di Gereja Katolik Jeonju Jeondong di Jeonju, 
Korea Selatan pada 29 September 2017. (Foto oleh Yeongsik Im / 
shutterstock.com)
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Uskup Agung KK mohon umat berdoa 
rosari bagi pandemik, damai dan kestabilan  

1. Doa Pembukaan: Ratu Bonda Maria (Mary Is Our 
Queen)

Maria, Ratu, bernyanyilah Maria, 
Bonda, percayalah Maria bintang yang bersinar 
Memimpin jalan pada Yesus Maria lambang pada bangsa
Dengan kuasa Roh yang bertakhta 
Menjadi bonda pada Tuhan
Tuhan yang dikasihnya 
Ave, Ave, Ave Maria 
Ave, Ave, Ave Maria

2. Tanda Salib

3. Doa Pembukaan (bersama)
Abba Bapa, kami bersyukur kepadaMu bagi pemberian 

Yesus kepada kami yang selalu berdoa dan mengajar kami un-
tuk sentiasa berdoa seperti Dia.

Kami bersyukur bagi Roh Kudus yang datang membantu 
kami pada masa kami tidak tahu bagaimana untuk berdoa.

Dalam masa yang sangat merisaukan dan membingungkan 
ini mengenai ketidakpastian pandemik dan politik di negara 
kita, kami mohon utuslah Roh KudusMu, agar kami dapat 
tetap bersamaMu, berdoa, dan tidak berputus asa. Terangilah 
dan lindungilah kami dan para pemimpin politik di Sabah dan 
Malaysia. Sudilah membimbing dan mengubah kami menjadi 
alat kebenaran, keadilan dan damaiMu yang setia demi kebai-
kan bersama.

Semoga RohMu membawa kami berdoa bersama Maria, 
Bonda kami, dengan para kudus dan malaikat.

Demi Kristus Tuhan kami. 
Amin.

4. Bacaan Injil, Mat. 26: 34-41 (dibaca oleh seorang 
pemimpin)

Bacaan Injil menurut Santo Matius.
Yesus berkata kepada Petrus: “Aku berkata kepadamu, 

sesungguhnya malam ini, sebelum ayam berkokok, engkau 
telah menyangkal Aku tiga kali.” Kata Petrus kepada-Nya: 
“Sekalipun aku harus mati bersama-sama Engkau, aku tak-
kan menyangkal Engkau.” Semua murid yang lainpun berkata 
demikian juga. Maka sampailah Yesus bersama-sama murid-
murid-Nya ke suatu tempat yang bernama Getsemani. Lalu Ia 
berkata kepada murid-murid-Nya: “Duduklah sini, sementara 
Aku pergi ke sana untuk berdoa.” Dan Ia membawa Petrus dan 
kedua anak Zebedeus serta-Nya. Maka mulailah Ia merasa se-
dih dan gentar, lalu kata-Nya kepada mereka: “Hati-Ku sangat 
sedih, seperti mau mati rasanya. Tinggallah di sini dan berjaga-
jagalah dengan Aku.” Maka Ia maju sedikit, lalu sujud dan 
berdoa, kata-Nya: “Ya Bapa-Ku, jikalau sekiranya mungkin, 
biarlah cawan ini lalu dari pada-Ku, tetapi janganlah seperti 
yang Kukehendaki, melainkan seperti yang Engkau kehenda-
ki.” Setelah itu Ia kembali kepada murid-murid-Nya itu dan 
mendapati mereka sedang tidur. Dan Ia berkata kepada Petrus: 
“Tidakkah kamu sanggup berjaga-jaga satu jam dengan Aku?

Berjaga-jagalah dan berdoalah, supaya kamu jangan jatuh ke 
dalam pencobaan: roh memang penurut, tetapi daging lemah.”

V. Demikianlah sabda Tuhan.
R. Terpujilah Kristus.

5. Doa Rosari Suci, Permohonan untuk setiap lima dekad 
Rosari.

Rosari didoakan seperti biasa. Di permulaan setiap dekad, 
pemimpin doa akan membaca salah satu dari lima permoho-

nan untuk misteri-misteri rosari di bawah.
(Dekad 1) Kita berdoa untuk semua negara, bangsa, kera-
jaan, keluarga dan individu, yang menderita dari kesusahan 
kewangan, politik, sosial dan rohani akibat dari pandemik ini. 
Semoga Roh Tuhan, Roh kasih, kerjasama dan damai akan 
bertakhta semula di hati mereka.

(Dekad 2) Untuk Bapa Suci Paus Fransiskus, Uskup kami 
John dan semua pemimpin Umat Tuhan, agar mereka akan 
diperkenankan kebijaksanaan dan kekuatan untuk menggem-
balakan Umat Tuhan dalam masa-masa membingungkan dan 
mencoba ini ketika ramai yang tidak dapat menerima sakra-
men-sakramen.

(Dekad 3) Kita berdoa untuk Sabah yang tercita dan seluruh 
rakyat Sabah, terutama untuk ahli politik kami. Semoga Tu-
han menerangi fikiran mereka, menghapus kejahatan dari hati 
mereka, menekuni kehendak mereka, untuk melayani Tuhan 
dan untuk kebaikan Bersama di Sabah.

(Dekad 4) Untuk semua pemimpin politik, parti, dan pe-
nyokong mereka di negara kita Malaysia. Semoga ah meng-
hapuskan racun perpecahan, ketamakan wang dan kuasa. 
Semoga mereka bertobat, bekerjasama untuk keadilan, per-
paduan dan kemakmuran di negara kita yang berbilang bu-
daya dan agama.

(Dekad 5) Bagi kita yang sedang berdoa. Semoga kita sendiri 
tetap setia dan tegas, mempercayai belaskasih dan pemberian 
Tuhan. Semoga kita berani berdiri sebagai saksi iman dan 
harapan yang hidup dalam masa- masa yang membingung-
kan dan tidak menggalakkan ini.

Seperti biasa rosari diakhiri dengan ‘Salam Ratu yang ku-
dus…” dan selepas itu dengan doa berikut:

V. Doakanlah kami, Ya Ibu Tuhan yang kudus
R. Supaya kami menjadi layak menerima janji-janji Kristus.
V. Bonda Ratu Rosari 
R. Doakan kami.
V. Santo Yosef 
R. Doakan kami.
V. Santo Mikhael Malaikat Agung 
R. Doakan kami.
V. Semua para Malaikat dan Orang Kudus 
R. Doakan kami.

Marilah berdoa.
Ya Tuhan,  kerana hidup, wafat dan kebangkitan PuteraMu, 

kami telah memperolehi keselamatan abadi. Kami mohon , 
agar kami dapat merenungkan misteri-misteri suci dalam doa 
Rosari dengan hati yang terbuka pada rahmatMu, supaya kami 
dapat mengamalkan pesan-pesan yang tercantum di dalamnya 
dan memperolehi apa yang dijanjikan oleh Ratu Rosari, Bonda 
Tuhan kami Yesus Kristus. Amin.

6. Doa “Memorare”
INGATLAH, ya Perawan Maria yang sangat rahim, bahwa be-
lum pernah terdengar engkau meninggalkan orang yang men-
cari perlindunganmu, yang memohon pertolonganmu, yang 
meminta perantaraanmu. Terdorong oleh kepercayaan itu kami 
datang berlindung kepadamu, ya Perawan segala perawan dan 
Bonda. Aku datang kepadamu, aku orang berdosa meniarap di 
hadapanmu sambil mengeluh. Bonda Sang Sabda, janganlah 
kau tolak permohonanku, tetapi dengarkanlah dengan rela hati 
dan kabulkanlah.Amin.

7. Doa kepada Santo Mikhael Malaikat Agung
Malaikat Agung Santo Mikhael, belalah kami dalam peperan-
gan. Jadilah pelindung kami dalam melawan segala kejaha-
tan dan jebakan setan. Kami mohon dengan rendah hati agar 
Tuhan menaklukkannya, dan engkau, O panglima balatentara 
surgawi, dengan kuasa Ilahi, usirlah ke neraka setan dan semua 
roh jahat yang berkeliaran di seluruh dunia yang hendak meng-
hancurkan jiwa-jiwa.

V: Hati Kudus Yesus. R: Kasihanilah kami. V: Hati Kudus 
Yesus. R: Kasihanilah kami. V: Hati Kudus Yesus

R: Kasihanilah kami. Amin.

8. Tanda Salib

9. Lagu Penutup: Hari Ini Oh Bonda Ku (On This Day O 
Beautiful Mother)

Kor: Hari ini ku memuji dikau 
Hari ini padaMu Bonda
Dekati kami, dengan kasih Mu 
Penuh dengan kelembutan

1. Bondaku, kami mohon 
Lindungi kami selalu 
Bila diri yang sesat 
Doakanlah kami selalu

2. Ratu malaikat Kudus 
Dengar doa anakMu 
Yang mohon bantuanMu 
Doakanlah kami selalu

TAMAT
………………………………..

PERISTIWA-PERISTIWA ROSARI SUCI

Peristiwa Gembira: Isnin dan Sabtu 
Maria diberi khabar oleh Malaikat Gabriel 
Maria mengunjungi Elisabet sepupunya 
Yesus dilahirkan di Bethlehem
Yesus dipersembahkan di Bait Tuhan
Yesus ditemukan kembali dalam Bait Tuhan

Peristiwa Sedih: Selasa dan Jumaat
Yesus berdoa di Taman Getsemani 
Yesus didera
Yesus dimahkotai duri
Yesus memikul salibNya ke Bukit Kalvari 
Yesus wafat di kayu Salib

Peristiwa Mulia: Rabu dan Ahad
Yesus bangkit
Yesus terangkat ke surga
Roh Kudus turun ke atas Para Rasul 
Maria diangkat ke surga
Maria dimuliakan di surga

Peristiwa Terang: Khamis
Yesus dibaptis di Sungai Yordan
Yesus menyatakan diri pada jamuan perkahwinan di Kana 
Yesus memberitakan Kerajaan Syurga dengan seruan 
pertobatan 
Yesus dimuliakan di atas gunung
Yesus menginstitusikan Perayaan Ekaristi

Kepada semua umat Katolik di Keuskupan 
Agung Kota Kinabalu: Saudara dan saudari 
dalam Kristus,

Rosari dan Doa semasa Pandemik, Damai 
dan Kestabilan di Sabah dan Malaysia
“Berjaga-jagalah dan berdoalah, supaya 
kamu jangan jatuh ke dalam pencobaan: 
roh memang penurut, tetapi daging 

lemah.” (Mat. 26: 41).
Ini adalah kata-kata Tuhan sendiri kepada 
tiga orang rasul yang amat dikasihiNya, 
pada malam Ia diserahkan, apabila jiwaNya 
amat gelisah sambil mempersiapkan Diri 
untuk masuk ke dalam kesengsaraanNya 
untuk penyelamatan kita.

Seluruh dunia telah hancur dan diatur 
kembali oleh pandemik Covid-19. Di neg-
eri kita yang tercinta, Sabah, dan negara 
kita Malaysia, ramai orang yang berniat 
baik, yang sudah menderita akibat wabak 
ini, semakin terganggu oleh pergolakan 
politik dan kemelut dalam beberapa bulan 

terakhir. Mereka keliru dengan cara yang 
ekstrim dan polarisasi yang digunakan oleh 
ahli politik untuk merebut kuasa; ramai 
yang tergoda untuk hilang harapan untuk 
masa depan Malaysia yang baik.

Kita perlu berdoa. Berdoa untuk diri kita 
sendiri, rakan senegara kita, ahli politik 
kita. Daging kita lemah.

Untuk membantu kita berdoa setiap hari, 
secara peribadi, atau bersama dalam ke-
luarga bila mungkin, termasuk pada waktu 
yang tetap, kami mencadangkan satu set 
doa sederhana (di bawah) di sekitar ro-
sari. Kita boleh menggunakannya selama 

kita memerlukannya. Ingatlah, kita selalu 
berdoa dalam nama Yesus, dalam perseku-
tuan dengan semua para malaikat dan orang 
kudus, dan terutama sekali bersama-sama 
dengan Maria, Bonda Gereja.

Bersama anda dalam doa,

Uskup Agung John Wong 
15 Ogos 2020
Hari Raya Perawan Maria Suci Diangkat 
Ke Surga

Keuskupan Agung
Kota Kinabalu 
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PERMOHONAN DOA SRI PAUS 
(OGOS)

PENGINJILAN: Dunia Maritim: Kita 
berdoa untuk mereka yang bekerjaan 
hidup di lautan, seperti para kelasi, 

nelayan dan keluarga mereka. 

Ogos 23, 2020 

Penantian 16 orang Pilihan 
berakhir dengan sukacita 

KUALA LUMPUR: Para Pilihan 
yang sudah bersiap sedia untuk 
dibaptis pada malam Paskah yang 
lalu terpaksa menahan keterujaan 
mereka kerana pandemik Covid-19 
yang memaksa Gereja menang-
guhkan Misa dan semua aktivitin-
ya. Namun, pada 31 Julai lalu, pen-
antian para Pilihan ini berakhir jua 
apabila mereka menerima Sakra-
men Inisiasi pada petang hari itu. 

Inilah pertama kali Upacara 

Pembaptisan para Pilihan diadakan 
dalam suasana SOP. Tetamu yang 
hadir juga terbatas, keutamaan di-
berikan kepada para penanggung. 

16 orang Pilihan yang memakai 
pakaian serba putih, datang awal 
ke Gereja untuk mempersiapkan 
diri mereka. Dua orang krismawan 
juga turut menerima Sakramen 
Penguatan pada masa yang sama. 

Paderi yang memimpin upacara 
ini, Fr Edwin Peter dan Fr Simon 

Lau, menggunakan kapas untuk 
mengurapi dan menggelakkan sen-
tuhan fizikal dan memakai pelitup 
muka sepanjang upacara, seperti 
yang dinasihatkan oleh Kemente-
rian Kesihatan, 

Dalam upacara hampir satu jam 
40 minit itu, para baptisan baru 
akhirnya menarik nafas lega dan 
gembira kerana kini, mereka telah 
sah menjadi anggota Gereja Kato-
lik.

KENINGAU:  Team Turun Ladang (TTL) 
berada di beberapa buah kampung di pedala-
man untuk memberikan pelayanan Sakramen 
dan katekesis. Dengan tema La Chiesa In 
Ucita (Gereja sedang berjalan keluar), TTL 
yang diketuai oleh Father David Gasikol 
melalui perjalanan sejauh 150 KM ke KUK 
Pohon Batu , Lumiri Tengah dan Pengaraan. 

Kali terakhir lawatan ke KUK ini bulan 
Julai, 2019. Perjalanan ke tiga-tiga KUK ini 
memang mencabar. Perjalanan itu sendiri  
mengambil masa lebih lapan jam dari KSFX 
ke KUK Lumiri. Dan dari KUK Lumiri ke 
KUK Pengaraan mengambil masa 12 jam 
dengan keadaan jalan raya yang tidak be-
raspal, berlubang dan berlopak. Malah ada 
kawasan yang harus dilalui dengan menye-
berangi jambatan "kayu balak". Dengan berat 
hari, TTL juga terpaksa membatalkan per-
jalanan ke KUK Tatalan kerana jalan peng-
hubung terputus dan tidak dapat dilalui oleh 
kenderaan.

Turut serta dalam lawatan ialah ialah 
Seminarian Wilferd Lakun, Kat. Didakus 
Philip, Kat. Claudeus Kinsik, Kat Fran-
cis Epit Apot, Kat.  Patrick Marius, 
Kat.  Lawrence Yong, Kat. Christopher 
Gasikol, Imelda G. Denis, Roger Gasikol 
dan Pengerusi KOMSOS Keningau, Sdr Did-
iroy.

Pada hari pertama yang sepatutnya dijadu-
alkan untuk sampai di KUK Pengaraan ter-
paksa dibatalkan dan hanya sampai di KUK 
Lumiri kerana struktur jalan yang tidak baik. 
Namun pada keesokan harinya, TTL tetap 
meneruskan perjalanan ke KUK Pengaraan 
pada jam 1.00 petang dan tiba di KUK terse-
but pada jam 2.00 pagi. Ia benar-benar per-
jalanan yang mencabar kekuatan fizikal dan 
mental.

Selama dua hari di sini, Fr David telah 

membaptis tujuh orang bayi, dua orang me-
nerima Sakramen Inisiasi, tiga orang men-
erima Sakramen Krisma dan tiga pasangan 
telah menerima berkat perkahwinan.  Umat 
di kampung ini juga melahirkan rasa gembira 
kerana  selepas setahun, ada paderi yang da-
tang untuk merayakan Misa dan memberikan 
pelayanan Sakramen.

TTL turut membawa sumbangan 40 bung-
kusan bantuan Prihatin dari Majlis Pastoral 
Paroki KSFX, berupa barangan keperluan 
harian. Bantuan Prihatin ini merupakan usaha 
murni MPP KSFX semasa tempoh PKP hing-
ga kini, yang bertujuan membantu umat yang 
terjejas akibat pandemik Covid-19.

Selepas misi selesai di KUK Pengaraan, 
TTL meneruskan perjalanan ke KUK Pohon 
Batu. Ketibaan mereka di sambut oleh Kat 
Paulus dan umat Katolik. KUK  ini mempu-
nyai 23 keluarga yang kebanyakannya adalah 
Katolik. 

Pada waktu malam, Fr David dan TTL 
mengadakan sesi ramah mesra dan perkong-
sian bersama umat. Fr. David  meluangkan 
masa untuk mendengar permasalahan dan ke-
luhan umat di samping memberi nasihat dan 
beberapa jalan penyelesaian yang terbaik. 

Paderi itu berpesan bahawa, "Tidak ada 
yang mustahil bagi orang yang percaya dan  
yang mengutamakan Tuhan dalam segala 
perkara." Fr David menasihati umat agar 
menjalani hidup dalam semangat cinta kasih, 
kerendahan hati dan saling mengampuni, ber-
satu dengan Kristus, "nescaya hidup kita akan 
dijiwai oleh iman yang hidup yang membuah-
kan kasih dan kebaikan bagi sesama."

Kesokan harinya, semasa merayakan Eka-
risti, Fr David telah memberikan Sakramen 
Inisiasti kepada tiga orang Pilihan. Dalam 
homilinya, klerus itu mengatakan "walaupun 
jarak yang jauh memisahkan kita namun kita 

tetap berjalan dalam landasan yang sama iaitu 
Umat Tuhan Berjalan bersama dalam Kesatu-
an, Kesetiaan dan Kekudusan Yesus Kristus." 

Beliau juga mengingatkan umat baha-
wa menerima Sakramen bermaksud kita 
membawa misi mewartakan Khabar Gem-
bira Kristus, menjadi anak-anak Tuhan dan 
diperkuatkan dalam Roh Kudus.

Fr David  menekankan agar umat sentiasa 
teguh dalam iman dan percaya bahawa Yesus-
lah Jalan, Kehidupan dan Kebenaran. Paderi 
itu mengingatkan bahawa mungkin akan ada 
beberapa pihak yang datang ke kampung itu 

untuk menyebarkan fahaman agama mereka 
dengan menjanjikan pelbagai kemudahan  
jika sangup menukar status Katolik kepada 
agama lain. Namun apa yang mereka janjikan 
hanyalah bersifat sementara manakala kasih 
Yesus adakah Kekal dan tidak akan pernah 
berubah. 

Fr David berharap agar umat Katolik di ka-
wasan pedalaman itu, memikul Salib mereka 
dengan tabah, bangga dengan identiti Katolik 
mereka serta menjadi teladan iman bagi umat 
Katolik lain yang tinggal di kawasan-kawasan 
pedalaman. —Didiroy, KSFX 

Team Turun Ladang menebar Khabar Baik di pedalaman 

SHAH ALAM: Gereja Kerahiman 
Ilahi (CDM) telah menganjurkan 
Pelayanan Komuni Pandu-Lalu 
bagi para umat yang tidak dapat 
menghadiri Misa Kudus kerana 
usia atau penyakit. 

Meskipun hujan renyai-renyai, 
kereta telah mula beratur seawal 
jam 8.30 pagi. Pagar dibuka pada 
jam 9.00 pagi. Para pemandu di-
minta untuk mematikan enjin dan 
mereka diminta untuk berada di 
dalam kereta ketika Fr Gerard 
Theraviam memimpin ibadat sing-
kat. Fr Gerard dibantu oleh Fr 
Simon Labrooy dan Seminarian 
Yoseph kemudiannya memberikan 

pelayanan Komuni dengan mema-
tuhi SOP. 

Ramai di kalangan pemandu dan 
penumpang yang sangat tersentuh 
semasa menerima Komuni Suci 
buat pertama kalinya setelah em-
pat bulan tidak dapat hadir ke Ger-
eja. Mereka juga amat bersyukur 
di atas inisiatif  Gereja dan pelak-
sanaannya yang berjalan lancar. 

Sebanyak 119 buah kereta den-
gan anggaran 330 umat datang 
pada pagi itu. Pelayanan Komuni 
Pandu Lalu CDM juga diadakan 
pada 20 Ogos, sempena cuti umum 
Awal Muharram dari jam 9.00 
pagi-11.00 pagi. 

Gereja CDM tawarkan 
pelayanan Komuni 
pandu lalu 


