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Kamu mengetahui yang telah dibayarkan untuk membebaskan kamu 
daripada kehidupan sia-sia yang kamu daripada nenek moyang 
kamu. Bayarannya bukanlah seperti suatu yang dapat dimusnahkan 
seperti perak atau emas, tetapi korban yang sangat berharga iaitu 
Kristus sendiri yang menjadi seperti domba yang tidak bercacat cela. 

1 Petrus 1:18-19 

Doa kepada Perawan Maria, 
Sang Ratu Kesihatan 

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.

Doa karangan Sri Paus Fransiskus memohon 
pertolongan Maria, Sang Ratu Kesihatan bagi 

mematahkan pandemik coronavirus 

BEIRUT: Populasi 
dunia berisiko men-
galami kebuluran 

seperti yang pernah terja-
di dalam alkitabiah, akibat 
pandemik coronavirus. 

Amaran ini dinyatakan oleh 
Program Makanan Dnia (WFP), 
sebuah agensi di bawah PBB yang 
mengendalikan tabung makanan. 
Lebih 10 negara di dunia ini yang 
dilanda peperangan, krisis ekono-
mi, perubahan iklim termasuk 
Syria dan Yemen, akan berisiko 
tinggi menghadapi kebuluran. 

Analisa terbaharu oleh Univer-
siti Johns Hopkins melaporkan ba-
hawa kes-kes global coronavirus 
telah melebihi juta dan di Amerika 
Syarikat sahaja, telah mencapai 
825, 000. 

Mangsa di seluruh dunia akibat 
pandemik ini lebih kurang 177 
ribu, dua pertiga di Eropah dan 
bilangan ini dijangka akan terus 
meningkat dalam masa beberapa 
minggu ini. 

Penularan wabak ini, yang 
memaksa negara-negara dunia 

mengenakan kawalan pergerakan 
telah menyebabkan kelumpuhan 
ekonomi serta perjalanan ke luar 
negara ditangguhkan, ini merupa-
kan keadaan krisis ekonomi yang 

sangat teruk sejak Perang Dunia 
Kedua. Apa yang lebih membim-
bangkan para penganalisis dan 
pakar ialah bekalan makanan yang 
berkurangan dalam skala dunia. 

David Beasley, ketua WFP, 
menyeru tindakan konkrit segera 
bagi mencegah bencana ini. Baru-
baru ini, beliau baharu sembuh 
dari Covid-19 dan dalam sebuah 

konferensi dalam talian dengan 
anggota keselamatan PBB, beliau 
menekankan bahawa dunia harus 
bertindak “bijak dan cepat.” 

 “Kita bukan hanya berhadapan 
dengan pandemik kesihatan dunia 
tetapi juga bencana kemanusiaan 
global. “

Laporan global keempat tentang 
krisis makanan, yang dikeluarkan 
beberapa hari lalu, menyatakan 
negara-negara berisiko kebulu-
ran adalah Yemen, Syria, Congo, 
Afghanistan, Vnezuela, Ethiopia, 
Sudan Selatan, Nigeria dan Haiti. 
Di beberapa kawasan seperti Afri-
ka Timur dan Selatan Asia, malah 
sebelum pandemik coronavirus, 
situasi bekalan makanan juga kri-
tikal akibat kemarau panjang dan 
serangan belalang terhadap tana-
man. 

Dokumen itu memperlihatkan 
bahawa bilangan orang kelapa-
ran boleh meningkat dari 135 juta 
menjadi 250 juta. 

Dijangka dalam beberapa bulan 
ini, lebih 30 juta orang, mungkin 
lebih,  boleh mati kebuluran jika 
tabung makanan tidak diseleng-
gara dengan baik. — AsiaNews 

Dunia diancam kebuluran 
akibat pandemik Covid-19

Sukarelawan yesuit membahagi-bahagikan makanan kepada orang-orang yang terjejas akibat pandemik 
coronavirus di sebuah pekan di India. Gambar: ucan

Vatikan terbit buku doa online 
percuma pada masa pandemik 
VATIKAN: Vatikan telah me-
nerbitkan buku doa dalam talian 
secara percuma bagi membantu 
umat Katolik memohon perto-
longan Tuhan pada masa krisis 
pandemik coronavirus. 

Buku berhalaman 192 mu-
kasurat ini dapat dimuat turun 
melalui laman sesawang pener-
bit buku-buku Vatikan, Liberia 
Editrice Vaticana. Buku ini da-
pat dimuat turun dalam format 
PDF, dalam bahasa Inggeris, 
Itali, Sepanyol dan Perancis.

Buku bertajuk “Strong in the 
Face of Tribulation: The Church 
in Communion – a Sure Support 
in Time of Trial” dibahagikan ke-
pada  tiga bahagian. 

Bahagian pertama mengand-
ungi pelbagai doa, ritus dan 
pembebasan dari kuasa jahat. 
Bahagian kedua menerangkan 
bagaimana Katolik dapat me-
neruskan iman pada masa tanpa 
sokongan Sakramen-sakramen. 

Bahagian ketiga adalah himpu-
nan refleksi Sri Paus Fransiskus 
sejak pandemik ini melanda. 

Dalam mukadimahnya, An-
drea Torneilli, director edito-
rial dikasteri tersebut menulis: 
“Buku ini bermatlamat untuk 

menawarkan sedikit bantuan ke-
pada semua orang juga bagaima-
na mengukuhkan dan mengalami 
kedekatan Tuhan, bagaimana 
menghadapi kesakitan, pender-
itaan dan kesepian. Sudah tentu, 
iman tidak menghapuskan ke-
sakitan; kesatuan eklesial tidak 
menyingkirkan kerisauan. Teta-
pi, ia memberi realiti  bayangan 
yang diperkuatkan dengan kasih 
dan harapan yang bukan daripa-
da kekuatan kita, sebaliknya dar-
ipada Dia, yang setia dan tidak 
pernah meninggalkan kita.”

Mengenai muka hadapan buku 
yang mempunyai imej Malaikat 
Agung Sto Micheal, pelindung 
Gereja terhadap serangan iblis 
dan melindungi kita dalam per-
cubaan sukar ini agar iblis tidak 
dapat memerangkap kita den-
gan helahnya serta tidak dapat 
memutuskan kepercayaan kita 
terhadap Bapa dan solidariti di 
antara kita. — CNA
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Gereja sebagai pusat                
perdamaian dan keramahan 
Sebilangan besar dari kita 

sudah biasa mendengar 
komen Sri Paus Fransiskus 

bahawa Gereja hari perlu men-
jadi “hospital lapangan”. Apa 
yang tersirat di sini?

Pertama, gereja sekarang 
bukanlah hospital lapangan, atau 
tidak banyak yang bersifat gereja 
"mesra, terbuka, menjadi pusat 
perdamaian dan sebagainya." 

Terlalu banyak gereja dari 
semua denominasi melihat dunia 
lebih sebagai lawan yang harus 
diperjuangkan daripada menjadi 
sebuah medan perjuangan yang 
dipenuhi oleh orang-orang yang 
terluka di mana mereka dipanggil 
untuk melayani orang-orang ini. 

Gereja-gereja hari ini, seperti 
kata-kata Sri Paus Fransiskus, 
sering bertentangan dengan gam-
baran dalam Kitab Wahyu di 
mana Yesus berdiri di luar pintu 
sambil mengetuk, berusaha 
masuk — bertukar menjadi situa-
si di mana Yesus mengetuk pintu 
dari dalam gereja, berusaha 
untuk keluar.

Jadi bagaimana gereja-gereja 
kita, komuniti gerejawi kita, 
menjadi hospital lapangan?

Dalam artikel yang sangat pro-
vokatif oleh majalah America, 
terbitan baru-baru ini, penulis 
kerohanian Czech, Tomas Halik, 
menyarankan agar komuniti 
gerejanya untuk menjadi "hospi-
tal lapangan" dan mesti memikul 
tiga peranan: Diagnostik — di 
mana mereka mengenal pasti tan-
d a - t a n d a  z a m a n  ;  s a t u 
Pencegahan — di mana mereka 
mencipta sistem kekebalan di 

dunia di mana virus ganas keta-
kutan, kebencian, populisme, dan 
nasionalisme merobek masyara-
kat; dan yang baru mahu sembuh 
— di mana mereka membantu 
dunia mengatasi trauma masa 
lalu melalui pengampunan.

Bagaimana, secara konkrit, ini 
dapat dibayangkan secara beras-
ingan? 

Gereja-gereja kita perlu diag-
nostik; mereka perlu menamakan 
masa sekarang dengan cara kena-
bian. 

Tetapi itu memerlukan kebera-
nian di mana pada ketika ini,  
tampaknya kurang, kerana dipen-
garuhi oleh rasa takut dan ideolo-
gi. Kaum liberal dan konservatif 
mendiagnosis masa sekarang 
dengan cara yang berbeza secara 
radikal, bukan kerana fakta tidak 
sama untuk kedua-duanya, tetapi 
kerana masing-masing melihat 
sesuatu melalui ideologinya 
sendiri.

Juga, pada akhirnya,  kedua-
dua kubu kelihatan terlalu takut 
untuk melihat permasalahan yang 
berterusan, kedua-duanya takut t 
dengan apa yang mungkin mere-
ka lihat.

Untuk menyebut salah satu 
masalah di mana ia mungkin 
kekhuatiran kedua-dua gereja: 
kecepatan kita mengosongkan 
gereja dan hakikat bahawa sema-
kin ramai anak-anak kita sendiri, 
tidak lagi pergi ke gereja atau 
dapat diidentitikan dengan gere-
ja. 

Golongan Konservatif sederha-
na menyalahkan sekularisme, 
tanpa pernah benar-benar berse-

dia untuk membahaskan secara 
terbuka pelbagai kritikan dari 
gereja-gereja yang datang dari 
hampir setiap bahagian masyara-
kat.

Kaum liberal, secara sederha-
na, cenderung menyalahkan 
ketegaran konservatif yang tidak 
bersikap terbuka untuk berani 
melihat beberapa tempat dalam 
sekularisme di mana iman kepa-
da Tuhan yang transenden dan 
Kristus yang berinkarnasi berla-
wanan dengan beberapa etos 
budaya dan ideologi dalam seku-
larisme. 

Kedua-dua pihak, seperti yang 
dapat dilihat melalui pertahanan 
mereka yang keterlaluan, kelihat-
an takut untuk melihat semua 
masalah.

Apa yang mesti kita lakukan 
agar gereja kita lebih bersifat 
“hospital lapangan”? 

Gambaran yang dicadangkan 
oleh Halik di sini sesungguhnya 
sangat kaya tetapi hanya dapat 
difahami hanya dalam pemaha-

man tentang Tubuh Kristus dan 
penerimaan hubungan mendalam 
yang kita miliki antara satu sama 
lain dalam keluarga umat manu-
sia. 

Kita semua adalah satu, satu 
organisma hidup, mempunyai 
banyak anggota tetapi hanya satu 
tubuh, jadi seperti tubuh yang 
hidup, jika satu bahagian merosot 
kerana kesihatan akan mempen-
garuhi setiap bahagian yang lain.

Dan kesihatan tubuh bergan-
tung pada sistem kekebalan 
tubuh, enzim-enzim yang berke-
liaran di seluruh badan dan mem-
bunuh sel-sel barah. 

Hari ini dunia kita diliputi oleh 
sel-sel kepahitan, kebencian, 
kebohongan, ketakutan melind-
ungi diri, dan kesukuan yang pel-
bagai. Dunia kita sakit jiwa; 
menghidap barah yang memus-
nahkan masyarakat.

Oleh itu, masyarakat gerejawi 
kita mesti menjadi tempat yang 
menghasilkan enzim sihat yang 
diperlukan untuk membunuh sel-
sel barah tersebut. 

Kita mesti membuat sistem 
imun yang cukup kuat untuk 
melakukan ini. Dan untuk itu ter-
jadi, pertama, kita mesti berhenti 
menjadi sebahagian daripada 
barah kebencian, pembohongan, 
ketakutan, penentangan, dan kes-
ukuan. Selalunya, kita sendiri 
adalah sel  barah.  Cabaran 
keagamaan terbesar yang dihada-
pi oleh kita sebagai komuniti 
gereja sekarang ini ialah mewu-
judkan sistem kekebalan tubuh 
yang cukup sihat dan kuat untuk 
membantu membunuh sel-sel 

barah kebencian, ketakutan, pem-
bohongan, dan kesukuan yang 
melayang bebas di seluruh dunia.

Akhirnya, peranan pemulihan 
kita: Komuniti gerejawi kita 
perlu menolong dunia mencapai 
pendamaian yang amat terluka 
atau trauma akibat tragedi, peng-
khianatan, peperangan dan seb-
againya pada masa lalu. 

Syukurlah, ini adalah salah 
satu kekuatan kita.  Gereja-gereja 
kita adalah tempat perlindungan 
dan pengampunan. 

Seperti kata Kardinal Francis 
George: “Dalam masyarakat 
semuanya diizinkan, tetapi tidak 
ada yang dimaafkan; di gereja 
banyak yang dilarang, tetapi 
semuanya dimaafkan. "

Tetapi di mana kita harus lebih 
proaktif sebagai tempat perlind-
ungan dan pengampunan hari ini 
adalah berkaitan dengan sejum-
lah "trauma masa lalu" yang 
menonjol. 

Singkatnya, pengampunan, 
penyembuhan, dan penebusan 
yang lebih mendalam masih 
perlu dilakukan di sebalik sejarah 
dunia dengan penjajahan, per-
hambaan, status wanita, penyek-
saan dan penyeludupan orang, 
sokongan berterusan terhadap 
rejim yang tidak adil, dan “huta-
ng” kita terhadap planet atau 
bumi kita sendiri. Gereja-gereja 
kita mesti menghadapi dan 
memimpin usaha ini. 

Komuniti gereja kita sebagai 
hospital lapangan boleh menjadi 
Galilea masa kini. — Hakcipta 
Terpelihara @ Fr Ron Rolheiser 
1999-2020 

Aktiviti berjalan kaki dan 
makan bersama dengan 
orang lain adalah meru-

pakan suatu kegiatan yang me-
nyenangkan, dapat melapangkan 
fikiran dan menyihatkan badan. 

Di samping itu, minda dan kero-
hanian kita mendapat rangsangan 
untuk dimantapkan lagi. Maka se-
ruan Negara kita agar setiap rakyat 
mengamalkan ‘cuti-cuti Malaysia’ 
perlu menggunakan kesempatan 
tersebut untuk keluar daripada 
rutin seharian dengan mengambil 
masa untuk berjalanjalan. 

Negara kita kaya dengan pelba-
gai jenis makanan. Namun pen-
galaman menyedarkan kita ba-
hawa makanan tersebut lebih enak 
dimakan dalam kesempatank-
esempatan di mana seluruh warga 
keluarga atau komuniti setempat 
dapat menikmatinya bersama. 

Dengan makan bersama segala 
masalah boleh dilupakan seben-
tar sehingga membuka mata dan 
minda kita terhadap satu dengan 
yang lain. 

Maka, dengan demikian terjalin-
lah kemesraan hubungan sehingga 
sikap kepedulian dan keprihatinan 

muncul dari hati sanubari. 
Khususnya dalam keluarga, 

perkara makan bersama hendakn-
ya dititikberatkan. Makan bersama 
hendaknya dilakukan sekurang-
kurangnya sekali dalam sehari. 

Sebab melalui makan bersama 
ini tembok pemisah antara ibu, 
bapa dan anak dapat dipecahkan 
dengan terjadinya komunikasi se-
masa makan.

Pendek kata masa makan ber-
sama adalah masa di mana setiap 
individu bebas untuk berinteraksi 
satu dengan yang lain.

Injil pada hari ini sekali lagi 
menjelaskan kepada kita tentang 
kepentingan berjalan bersama dan 
makan bersama ini. Bahawa ked-
ua-dua aktiviti tersebut mempun-
yai nilai yang lebih, iaitu nilainilai 
kerohanian yang dihasilkan sema-
sa aktiviti tersebut dilaksanakan. 

Dalam kisah tersebut, dua orang 
murid Yesus berjalan ke Emaus 
dengan bebanan masalah yang be-
rat. 

Selama ini mereka menaruh 
harapan penuh kepada Yesus teta-
pi segala impian itu hancur kerana 
Yesus telah dibunuh. Sudah tiga 

hari Yesus pergi tapi belum ada 
tanda bahawa Dia akan datang. 

Dua orang murid tersebut adalah 
orang-orang yang mengamalkan 
sikap realis dan pragmatik. Kena-
pa mereka begitu bodoh? Kenapa 
mereka terlalu berharap dan per-
caya? Kenapa mereka cepat putus 
asa? 

Orang asing yang tiba-tiba mun-
cul berjalan dengan mereka pun 
berpendapat bahawa mereka itu 
memang bodoh tapi atas sebab 
yang lain. “Hai kamu orang bo-
doh, betapa lambannya hati mu, 
sehingga kamu tidak percaya 
segala sesuatu yang telah dikata-
kan para nabi” (Lk 13:25). 

Murid-murid tersebut begitu se-
dih sehingga mereka lupa terhadap 
apa yang pernah dikatakan Yesus 
kepada mereka. Bagaimanapun, 
sikap kepedulian terhadap orang 
lain masih ada dalam hati mereka. 

Mereka memohon agar orang 
asing yang tiba-tiba berjalan ber-
sama tadi agar tinggal bermalam 
bersama mereka. Sikap kepedulian 
walaupun dalam kesedihan inilah 
yang sebenarnya menjadi sumber 
penyelamatan mereka. Akhirnya 

orang asing itu tinggal bersama 
mereka dan makan bersama mere-
ka. 

Setiap perjalanan mesti diakhiri. 
Perlu ada masa untuk berehat dan 
tentunya ada makan. Pada ke-
tika itu sang orang asing tersebut 
mengambil roti lalu mengucap 
syukur. Maka, “Ketika itu terbu-
kalah mata mereka dan mereka 
pun mengenal Dia, tetapi Ia len-
yap dari tengah-tengah mereka” 
(Lk 13:31). 

Pemecahan roti dan ucapan sy-
ukur adalah merupakan tanda di 
mana kita mengingati Tuhan sam-
pai kedatangan-Nya yang akan da-
tang. Yesus lenyap dari pandangan 
namun Dia tetap hadir: “Bukankah 
hati kita berkobar-kobar, ketika Ia 
berbicara dengan kita di tengah 
jalan…” (Lk 13:32). Kemudian 

murid-murid tersebut pergi me-
wartakan khabar sukcita Paskah: 
“Sesungguhnya Tuhan telah bang-
kit” (Lk 13:34). 

Kisah murid di Emaus itu adalah 
merupakan kisah iman bagi setiap 
orang Kristian. Perjalanan kita 
menuju kepada Tuhan, yang dipe-
nuhi dengan pelbagai cabaran dan 
persoalan inilah kita akan bertemu 
dengan orang asing yang akan 
membuka mata dan membakar 
semangat kita untuk tetap kembali 
kepada-Nya. 

Pada waktu itulah, apabila mata 
dan hati kita sudah terbuka, maka 
kita pun akan mewartakan dan 
bersaksi sama seperti dua orang 
murid itu tadi dengan berkata: 
“Sesungguhnya Tuhan telah 
bangkit.” Alleluia, Alleluia, Al-
leluia. — santapan rohani 

HARI MINGGU
PASKAH III

Kita harus sentiasa mengundang Yesus 

KISAH PARA RASUL 2:14,22-33;
1 PETRUS 1:17-21;

INJIL LUKAS 24:13-35
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Adakah anda 
mempunyai 
persoalan 

agama, Kitab 
Suci atau ajaran 

Gereja?

Hantarkan               
soalan anda ke:

HERALD
5, Jalan 

Robertson, 
50150

Kuala Lumpur
ATAU
Fax: 

03-20268293

Tanya
Jawab

Soalan: Saya mendapati, pasangan 
hidup saya amat sukar untuk me-
minta maaf. Bukan hanya kepada 
saya tetapi juga terhadap anak-anak 
kami. Saya seperti "tertampar" oleh 
anak-anak ketika menasihati mere-
ka agar berani mengaku salah dan 
meminta maaf. Tetapi dengan nada 
gurauan mereka mengatakan ke-
pada saya, bapa sendiri tidak pernah 
meminta maaf sekiranya melakukan 
kesalahan, misalnya terpijak barang 
mainan mereka atau ketika tidak 
menepati janji. Mohon saranan dari 
saudara. — Anne 

Jawaban: Kami ikut prihatin dengan 
sikap pasangan hidup anda. Ada ke-
mungkinan sikapnya itu bakal dicon-
tohi oleh anak-anak. Ada beberapa 
faktor yang menyebabkan seseorang 
sukar untuk mengaku salah dan me-
minta maaf. Berdasarkan sejumlah 
artikel dan penelitian, orang yang su-
kar mengaku salah dan meminta maaf 
kerana dilatarbelakangi oleh lima fak-
tor:

Pertama: pola asuh ibu bapa. Ke-
beradaan kita tak mungkin tanpa 
keberadaan dan peranan orangtua. 

Setiap orang tua memiliki pola asuh 
tersendiri dalam mendidik anak-
anaknya. Ada orang tua yang men-
didik buah hatinya dengan menghar-
gai dan mengasihi orang lain tanpa 
melihat status orang tersebut. Sehing-
ga, memudahkannya untuk mengaku 
salah mahupun meminta maaf. Seba-
liknya, ada ibu bapa yang mendidik 
anak bahawa level keluarganya lebih 
tinggi dibandingkan orang lain. Ini 
menjadikan anak-anak tidak terbiasa 
untuk meminta maaf kepada orang 
lain yang statusnya lebih rendah dari 
mereka.

Kedua: merasa diri memiliki 
“kekuatan” lebih besar dari orang 
lain. “Kekuatan” di sini mungkin be-
rerti memiliki fizikal yang besar dan 
tegap dibandingkan dengan orang 
lain, berkedudukan atau memegang 
jawatan tinggi, berpendapatan tinggi 
atau berpengaruh besar dalam sebuah 
komuniti. Kekuatan-kekuatan terse-
but ada kalanya menjadi hambatan 
dalam meminta maaf apabila melaku-
kan kesalahan.

Ketiga: citra diri. Hal tersebut 
merupakan gambaran sikap dan sifat 
peribadi seseorang sehingga ada yang 

memiliki citra diri yang tinggi dan 
rendah. Biasanya orang yang memi-
liki citra diri tinggi sulit untuk me-
minta maaf, karena dengan meminta 
maaf akan dapat menjatuhkan citra 
diri mereka. Citra diri ini terbentuk 
kerana pola asuh orangtua mahupun 
merasa dirinya memiliki “kekuatan” 
yang lebih besar dari orang lain.

Keempat: kekecewaan terlalu 
mendalam. Di sini berkaitan dengan 
pengalaman masa lalu. Pada dasarnya 
manusia itu adalah makhluk sosial. 
Manusia pada dasarnnya suka bergaul 
dan berkomunikasi sehingga tahu ada 
perasaan bersalah dan meminta maaf. 

Namun, dalam hidup bersama, ada 
kalanya seseorang itu sudah mengaku 
salah dan meminta maaf, tetapi pihak 
yang satu tidak mahu memaafkan 
justeru marah dan menyakiti hati. 
Ini dapat menjadi memicu kekece-
wa. Pengalaman itu pula kelak me-
nyebabkan  orang tersebut sukar atau 
takut untuk meminta maaf lagi. Ber-
dasarkan pengalaman yang menyakiti 
hati dan sangat mengecewakan terse-
but, menjadikan orang tersebut sukar 
atau takut untuk mengaku salah dan 
meminta maaf.

Kelima: jenis kelamin. Berdasar-
kan hasil penelitian dan pengamatan, 
sudah menjadi rahsia umum bahawa 
lelaki tergolong orang yang susah 
meminta maaf, sekalipun sudah jelas 
bersalah. 

Puan, tidak ada masalah yang tidak 
dapat diselesaikan, asalkan Puan ber-
sabar dan penuh kasih. Berdasarkan 
hasil penelitian dan rujukan, persoa-
lan itu dapat diselesaikan bergantung 
pada tahap kedekatan Puan dengan 
pasangan. Semakin dekat hubungan 
Puan dengan suami semakin mudah 
untuk berkomunikasi dan memberi 
pengertian kepadanya untuk berani 
mengakui kesalahan dan meminta 
maaf.

Di samping itu, ajaklah suami un-
tuk aktif dalam kegiatan keagamaan. 
Bukan sekadar ikut beribadat setiap 
minggu, namun juga aktif terlibat 
kegiatan kemasyaratakan atau KKD. 

Semakin giat dalam kegiatan bersa-
ma, dia akan semakin mengenal per-
asaan orang lain dan semakin men-
genal dirinya sebagai manusia, yang 
tidak lepas dari membuat kesalahan 
dan pentingnya meminta maaf. — 
Haryo Goeritno, hidupkatolik.com 

HERALD April 26, 2020

KENINGAU : Ekoran daripada Perintah Kawalan 
Pergerakan (PKP), Majlis Pastoral Paroki (MPP) 
Katedral St. Francis Xavier (KSFX) telah mengambil 
inisiatif bagi membantu keluarga yang terkesan akibat 
PKP ini. 

Kira-kira 500 buah keluarga telah menerima bantuan 
ini terutama bagi keluarga yang tidak mempunyai pen-
dapatan tetap, yang kurang berkemampuan, orang 
kurang upaya (OKU), warga emas dan yang mereka 
yang sakit terlantar. 

Bantuan prihatin KSFX ini juga diagihkan kepada 
semua tanpa mengira kaum dan agama.

Seruan bantuan ini disambut dan disokong oleh umat 
sekitar Paroki KSFX yang bermurah hati untuk menghu-
lurkan bantuan dan sumbangan derma sama ada dalam 
bentuk barang-barang mahupun dalam bentuk kewan-
gan. 

Bantuan barang makanan  seperti beras, telur, minyak 
makan, susu tepung, dan barang dapur yang lain serta 
keperluan harian merupakan antara sumbangan yang 
telah berjaya dikumpulkan dan diedarkan. 

Bantuan mula diedarkan pada 2 April lalu setelah 
sumbangan dikumpulkan sejak 28 Mac lagi dan dilaku-
kan secara berperingkat mengikut zon. 

Seperti yang di maklumkan semasa PKP, pergerakan 
adalah dihadkan. Oleh itu, pengedaran bantuan ini juga 

melibatkan pengerusi-pengerusi setiap Zon naungan 
Paroki KSFX. Di mana Pengerusi Zon akan menyenarai-
kan keluarga yang memerlukan  dan mengambil bantuan 
tersebut di pusat pengumpulan di Wisma Katekatikal 
Immanuel KSFX lalu diedarkan kepada keluarga terse-
but di zon masing-masing. 

Pihak MPP mengucapkan semua yang telah bermurah 
hati menyumbang dan menghulurkan bantuan. 

Diharapkan usaha seperti ini dapat meringankan beba-
nan keluarga dan sesiapa yang memerlukan. — 
KOMSOS KSFX

MPP Katedral SFX beri bantuan 
kepada 500 buah keluarga

Lima penyebab mengapa sukar meminta maaf 

KENINGAU : Pada 13-15 Mac lalu, Ko-
muniti Umat Katolik (KUK) St. Yohanes 
Penginjil Panui, dengan kerjasama Sr. Ju-
dith Benedict (gambar) dan Tim Kesedaran 
dan Penyembuhan telah mengadakan Retret 
Bonda Maria.
Retret yang diadakan di Gereja St. Yohanes 
Penginjil Panui itu dihadiri kira-kira 250 
orang peserta. 

Selain mengajak umat untuk mengenal 
Yesus melalui Bonda Maria, retret ini juga 
merupakan salah satu persiapan rohani men-
jalani musim Pra-Paskah. 

Retret dimulakan dengan Misa Kudus 
yang dipimpin oleh Father David Mamat. 

Kemudian, para peserta menonton video 
"Kisah Kesengsaraan Yesus" yang membawa 
para peserta retret menyelami kesengsaraan 
Yesus dan Bonda Maria yang melihat anakn-
ya diperlakukan secara kejam serta tidak adil.  

Antara pengisian program tersebut, peny-
ampai sesi iaitu Sr. Judith FSIC membawa 
umat untuk merenungi peristiwa-peristiwa 
yang digunakan dalam Doa Rosari iaitu Peri-
stiwa Gembira, Cahaya, Sedih dan Mulia.

Dengan bantuan tayangan video dan pen-
erangan daripada Sr. Judith, umat dapat meli-
hat sendiri dan memahami apa ertinya setiap 
peristiwa semasa berdoa Rosari. 

Pada 14 Mac, diadakan perarakan Statue 

Bonda Maria dan juga persembahan bunga 
ros kepada Bonda Maria. 

Persembahan bunga ros ini menandakan 
komitmet untuk mahu terus hidup dalam jag-
aan dan perlindungan Bonda Maria, bonda 
Tuhan. Bunga ros ini juga merupakan satu 
tanda perdamaian antara umat dan Bonda 
Maria. 

Retret ini membawa umat untuk lebih me-
mahami peribadi Yesus melalui Bonda Ma-
ria. Umat dapat melihat bagaimana keadaan 
apabila Yesus dilahirkan dan dibesarkan, 
bagaimana situasi Yesus dibesarkan dalam 
keluarga melalui Bonda Maria dan Joseph— 
KOMSOS KSFX

KUK St Yohanes Penginjil Panui kenali Yesus melalui Bonda Maria 
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Sahabat kecil Yesus

Hello adik-adik,

Apa khabar? Pada minggu 
ini, kita mendengar dalam 
pembacaan Injil tentang 
dua orang pengikut Yesus 
yang dalam perjalanan ke 
Emaus. 
Dalam perjalanan itu, 

kedua-dua murid Yesus itu 
bercerita tentang Yesus 
dan begitu sedih kerana 
Yesus telah wafat. 
Kesedihan mereka me-

nyebabkan mereka tidak 
dapat mengenal Yesus yang 
turut menyertai perjalanan 
mereka ke Emaus. 
Akhirnya, kedua-dua mu-

rid ini mengenal Yesus se-
masa perjamuan Ekaristi. 
Akhirnya kesedihan mereka 
bertukar menjadi sukacita 
kerana menyedari bahawa 
Yesus sudah bangkit dan 
mereka juga merayakan 
Ekaristi bersama Dia! 
Adik-adik, pada ketika 

ini, ramai orang berasa 

sedih, bosan dan tertekan 
kerana harus berada di ru-
mah diakibatkan oleh Per-
intah Kawalan Pergerakan 
(PKP).
Adik-adik juga tidak da-

pat ke sekolah dan ke se-
kolah minggu serta meray-
akan Ekaristi.
Tetapi janganlah kita 

terlalu sedih. Bukankah 
Yesus sudah bangkit pada 
hari Paskah yang lalu? Dia 
telah mengatasi alam ke-
matian dan sudah pasti, 
Dia akan menumpaskan wa-
bak coronavirus ini. 
Marilah juga  mendoakan 

para petugas hospital, para 
polis dan tentera serta se-
mua yang bertungkus lumus 
memastikan keselamatan 
kita serta para pesak-
it coronavirus, semoga 
mereka segera sembuh dan 
kembali ke pangkuan kelu-
arga!

Auntie Melly 

Waktu Ia duduk makan dengan mereka, 
Ia mengambil roti, mengucap berkat, 
lalu memecah-mecahkannya dan mem-

berikannya kepada mereka. Ketika itu 
terbukalah mata mereka dan mereka pun 

mengenal Dia (Lukas 24: 30-31) .

Yesus telah bangkit dengan mulia! (Yoh  20: 11-18). Pada gambar di bawah, cari 
benda-benda yang tersembunyi: ular, magnet, ladam kuda, lemon, penyodok, 

kon aiskrim, topi, bintang, mata, rama-rama dan trumpet. 

Cari jalan untuk datang kepada Yesus. Sepanjang perjalanan, salin semua huruf-
huruf yang ditemui yang akan membentuk sebuah ayat! 

Mari Mewarna 
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Paderi galakkan umat guna masa PKP 
mantapkan komunikasi dalam keluarga 

MEMBAKUT: “Yesus Kristus sudah me-
nang, dan kebangkitan-Nya membawa 
berkat mulia kepada kita,” demikian pesan 
Paderi Paroki St.Patrick Membakut, Father 
Benedict Daulis Runsab sempena sambutan 
Paskah tahun ini. 

Pesan beliau yang dikongsikan oleh 
Komiti Komsos melalui media sosial men-
gajak semua umat agar bersikap positif se-
lama menjalani Perintah Kawalan Pergera-
kan (PKP) yang memasuki fasa ketiga. 

Pesannya lagi, jika umat melihat situasi 
ini secara negatif, umat pasti akan kehilan-
gan semangat dan kekuatan untuk meraya-
kan Paskah bersama keluarga. Jika dilihat 
dari sisi positif pula, Fr.Benedict mahu se-
mua keluarga untuk merapatkan hubungan 
kekeluargaan dengan berdoa dan meraya-
kan Misa dalam suasana kekeluargaan.

Pengerusi MPP, Samuel Kula Salimpah 
pula berkata, walaupun sambutan Paskah 
tahun ini tidak sama seperti tahun-tahun 
yang lepas, umat seharusnya perlu bersy-
ukur kerana masih berkesempatan meraya-
kan Misa secara online. Sukacita atas ke-
bangkitan Kristus harus diteruskan biarpun 
dalam suasana yang terbatas. 

Umat paroki St.Patrick Membakut pada 
tahun ini menyaksikan Minggu Suci dan 
Hari Minggu Paskah dirayakan secara se-
derhana dan mengikut kreativiti keluarga 
masing-masing. Bagi perayaan Hari Ming-
gu Palma misalnya, banyak keluarga telah 
menghias kediaman masing-masing den-
gan daun palma, di sekeliling pintu masuk 
rumah atau di altar.  

Bagi merayakan Hari Khamis Putih, 

umat telah menyahut seruan Bapa Uskup 
Cornelius Piong untuk menjalankan upac-
ara pembasuhan kaki di kalangan anggota 
keluarga selepas menonton Misa secara on-
line. 

Pada hari Jumaat Agung, umat di sini 
mengikuti ibadat secara online dan melaku-
kan upacara penghormatan salib bersama 
keluarga.

Kemudian, pada vigil Paskah, ketua kelu-
arga mengambil peranan utama memberka-
ti ahli keluarga dengan air berkat (yang 
diberkati pada tahun lalu) dan pembahagian 
cahaya (lilin) di antara sesama anggota ke-
luarga serta memperbaharui janji baptis. 

Semasa Hari Minggu Besar Paskah, sua-
sana terasa lebih meriah kerana hampir 
semua keluarga yang dihubungi selepas 
menonton Misa Kudus Kebangkitan Yesus, 
sibuk menyediakan sedikit jamuan istime-
wa untuk ahli keluarga makan bersama 
bagi meraikan kemenangan Yesus pada hari 
Paskah. 

Peter Paulus, Pengerusi KOMSOS paro-
ki St.Patrick Membakut berkata, disebalik 
kerisauan terhadap penularan Covid-19, 
Paskah tahun ini lebih membawa erti yang 
mendalam bagi team KOMSOS paroki ker-
ana umat amat bergantung kepada komiti 
ini untuk menyampaikan ketepatan mak-

lumat mengenai misa kudus dan upacara 
lain secara online. Bukan itu sahaja, mala-
han pesanan khusus Bapa Uskup melalui 
Surat-surat Pastoral sepanjang PKP, serta 
pesanan Paderi Paroki dan Pengerusi MPP 
yang disebar luaskan secara online juga 
merupakan satu usaha gigih yang dilak-
sanakan oleh komiti ini agar umat di mana 
sahaja berada, dapat menerima maklumat 
yang tepat dan cepat. 

“Saya gembira dengan penerimaan umat 
terhadap cara baru melaksanakan Misa 
secara online dalam masa yang sama, be-
rasa sedih kerana ada umat di stasi luar 
yang tidak mempunyai talian Internet atau 
kurang memuaskan, menyebabkan mereka 
tidak dapat mengikuti Misa online sepan-
jang PKP." 

Bagi MPP St.Patrick Membakut dengan 
kerjasama Komiti Pembangunan Insan 
(OIHD) paroki, mereka  sentiasa meman-
tau keadaan kebajikan umat dari semasa ke 
semasa sepanjang PKP berlangsung. 

Satu dana khas telah diperuntukkan oleh 
MPP untuk membantu umat yang mengala-
mi masalah kebajikan terutama dari segi 
bekalan makanan. 

Selain itu, tabung khas kebajikan yang 
mengumpulkan derma dan sumbangan 
umat juga telah ditubuhkan untuk me-
nyokong program bantuan ini. Belum ada 
tanda yang jelas bila pandemik Covid-19 
akan berakhir. 

Namun begitu, umat dinasihatkan agar 
sentiasa berhati-hati dan mematuhi arahan 
PKP dan mengamalkan kebersihan diri. — 
KOMSOS - SPM

Salib Suci dibawa 
kelilingi kampung

KENINGAU: Kebiasaannya pada 
hari Jumaat Agung, umat berkum-
pul bersama untuk menghadiri 
Ibadat Penghormatan Salib Suci 
di Gereja. Namun tertakluk kepa-
da Perintah Kawalan Pergerakan 
(PKP), umat akur berada di rumah 
dan mengikuti Ibadat Jalan Salib 
secara online.  

Bagi Komuniti Umat Kato-
lik (KUK) St. Yohanes Penginjil 
Panui,  mereka mengambil inisi-
atif untuk  memenuhi kerinduan 
umat terhadap Salib dengan men-
gadakan Ziarah Penghormatan 
Salib Suci.

Salib Suci dibawa berarak den-
gan menggunakan kereta dengan 
melalui tiga buah kampung naun-
gan KUK St. Yohanes Penginjil, 
Panui iaitu Kg. Marapok, Kg. 
Panui dan Kg. Marasak. 

Ziarah Salib Suci ini bertujuan 
untuk membawa umat merenung 
dan memperingati penderitaan 

dan kematian Yesus di kayu salib, 
supaya umat sendiri dapat men-
galami, merenung serta dikuatkan 
untuk mengharungi ketakutan, 
kerisauan dan penderitaan akibat 
penularan virus Covid-19.

Selaras dengan peraturan PKP,  
umat begitu bekerjasama di mana 
mereka berdiri di perkarangan 
rumah dan menunjukkan tanda 
penghormatan kepada Salib Suci 
dari yang melintasi rumah mere-
ka. Selepas Ziarah Salib Suci,   
umat berkumpul dengan keluarga 
masing-masing untuk mendoa-
kan doa Kerahiman Ilahi. —  An 
Richard

Pertama-tama saya mengucapkan syukur kepada 
Tuhan Yesus Kristus kerana masih dapat mengi-

kut Misa Kudus secara online. 
Sebagaimana kita ketahui bersama bahwa hari-

hari ini seluruh umat harus menghadapi wabak virus 
Covid-19, di mana pihak Kerajaan memberi arahan  
agar seluruh rakyat lebih banyak berada di rumah, 
baik bekerja, bersekolah maupun beribadat untuk se-
mentara waktu. 

Sesungguhnya, sepanjang tempoh ini, bagi yang 
ada kemudahan Internet, harus mengikuti Misa Ku-
dus di rumah secara online. Ini menyedarkan saya 
bahawa kembali mengingat bahawa gereja bukanlah 
bangunan tetapi merujuk kepada manusia yang per-
caya kepada Tuhan. 

Syukur kepada Tuhan, dengan adanya Misa Kudus 
secara online, ini  dapat menguatkan kami sekeluarga 
dan bersatu dengan keluarga yang lain sebagai umat 

Tuhan yang dapat berjalan bersama dengan kesatu-
an, kesetiaan dan kekudusan dalam berjuang untuk 
mengikuti, menghidupi ajaran dan teladan hidup Tu-
han Yesus Kristus walau pun dalam alam maya.

Puji Tuhan atas berkat-Nya terutama KOMSOS 
Keuskupan Keningau yang dipakai oleh Tuhan untuk 
membantu menyiarkan perayaan Misa Kudus secara 
online. — Dr. Jeromie Bin Jolly, KSFX Keningau

Saya percaya setiap umat gereja pasti mempunyai 
kerinduan untuk menguduskan hari sabat secara 

fizikal di gereja masing-masing.
Dan melalui refleksi peribadi, tidak dapat meraya-

kan Ekaristi dan menyambut Komuni Kudus seperti 
yang biasa kita lakukan pada setiap hari Minggu di 
Gereja, mengajar kita untuk lebih menyedari dan 
merendahkan diri agar tidak leka, untuk lebih mer-
endahkan diri di hadapan-Nya dan memperdalamkan 
lagi kepercayaan serta ketaatan kepada Yesus.

Pada musim PKP ini, mudah bagi kita untuk 'ma-
las' menunaikan tanggungjawab rohani. Apatah lagi 
ada bisikan si jahat "tiada orang nampak ko nda 
sembahyang" atau "cuti-cuti sembahyang dulu bah" 
dan macam-macam lagi.

Namun, kita harus mengingati bahawa jiwa kita 

memerlukan makanannya iaitu Sabda Tuhan. 
Semoga kita semakin tekun berdoa dan sedaya 

upaya mengikuti Misa secara online. Marilah kita 
bersatu dalam doa dan memohon campur tangan 
Ilahi agar pandemik ini akan segera berakhir. — Ve-
ronica J, Kg Penampang Baru, Kimanis, Papar 

Melawan bisikan si licik “tiada orang tahu...”

Perkongsian umat pengalaman merayakan Misa online sepanjang PKP 

Gereja bukan sekadar bangunan 
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ROMA: Semasa memimpin Misa 
Kudus Pesta Kerahiman Ialhi, Sri 
Paus Fransiskus menegaskan, "Tu-
han tidak pernah lelah menjangkau 
untuk mengangkat kita saat kita 
jatuh.”

“Dia ingin kita melihat-Nya, bu-
kan sebagai pemberi tugas yang 
harus kita selesaikan, tetapi sebagai 
Bapa kita yang selalu meninggi-
kan kita!” ujar Sri Paus Fransiskus 
seraya mengingatkan orang-orang 
Kristian bahawa, “Tuhan tidak per-
nah lalai mahupun tertidur malah 
sentiasa mengangkat kita saat kita 
jatuh.”

Bapa Suci memperingatkan umat 
Kristian akan sesuatu yang beliau  
gambarkan sebagai “virus yang leb-
ih buruk” meskipun pandemik virus 
corona berakhir.

Pada perayaan Minggu Kerahi-
man Ilahi pada 19 April, Sri Paus 
Fransiskus mengatakan pandemik 

ini merupakan kesempatan untuk 
mempraktikkan belas kasihan ke-
pada orang miskin dan mereka yang 
menderita.

Sangti Papa memperingatkan ba-
hawa pada masa dunia menghadapi 
“pemulihan yang lambat dan sukar” 
dari pandemik, “ada bahaya bahawa 
kita akan melupakan mereka yang 
tertinggal atau terpinggir”

“Akibatnya kita mungkin akan 
diserang oleh virus yang lebih bu-
ruk, iaitu ketidakpedulian,” kata 
Uskup Roma itu semasa menyam-
paikah khutbahnya sempena pesta 
Kerahiman Ilahi. 

Sri Paus mengatakan pada pesta 
Kerahiman Ilahi, pesan terindah da-
tang dari Injil yang berbicara tentang 
Thomas, murid yang datang terlam-
bat.

“Tetapi Tuhan menunggu Thom-
as,” kata Sri Paus Fransiskus. “Belas 
kasih tidak meninggalkan mereka 

yang tertinggal di belakang,” ka-
tanya.

Prelatus itu mengatakan bahawa 
“virus” yang menyebar “dengan pe-
mikiran bahawa segala sesuatu akan 
baik-baik saja jika itu baik untuk 
saya.Virus itu bermula di sini dan 
akhirnya memilih satu orang di atas 
yang lain, membuang yang miskin, 
dan mengorbankan mereka yang 
tertinggal demi kemajuan,” katanya.

Bapa Suci menegaskan bahawa 

pandemik itu harus mengingatkan 
orang-orang “bahawa tidak ada 
perbezaan atau batas antara mereka 
yang menderita. Kita semua lemah, 
semua sama, semua berharga,” ka-
tanya.

“Waktunya telah tiba untuk meng-
hilangkan ketidaksetaraan, untuk 
menyembuhkan ketidakadilan yang 
merosakkan kesihatan seluruh ke-
luarga manusia,” tambah Sri Paus. 
Beliau meminta umat beriman un-

tuk belajar dari komuniti Kristian 
perdana seperti yang digambarkan 
dalam Kisah Para Rasul. “Mereka 
menerima belas kasihan dan hidup 
dengan belas kasihan,” kata paus.

“Semua yang percaya bersatu dan 
semua memiliki kesamaan.  Mereka 
menjual harta benda dan barang-ba-
rang mereka dan membahagikannya 
kepada semua orang, kerana mereka 
memerlukan,” kata Sri Paus Fransis-
kus mengutip Kitab Suci.

Sri Paus Fransiskus merayakan 
Misa Minggu Kerahiman Ilahi di 
gereja Santo Spirito Roma, yang 
didedikasikan untuk devosi  kepada 
Kerahiman Ilahi, untuk memperin-
gati 20 tahun kanonisasi St. Faus-
tina Kowalska dan penetapan Per-
ayaan Kerahiman Ilahi. Perayaan ini 
dilembagakan oleh Sri Paus Sto. Yo-
hanes Paulus II pada tahun 2000 dan 
sejak itu dirayakan pada hari Min-
ggu kedua Paskah. – media Vatikan 

TAKHTA SUCI: Selesai meraya-
kan Misa Hari Minggu Kerahiman 
Ilahi, 19 April 2020, di Gereja Roh 
Kudus di Distrik Saxon, dalam ger-
eja itu Sri Paus Fransiskus berdoa 
Regina Coeli (Ratu Syurga). 

Sebelum itu, Sri Paus Fransiskus 
mengenang Santo Paus Yohanes 
Paulus II telah menetapkan Gereja 
Roh Kudus itu sebagai tempat zia-
rah Kerahiman Ilahi. Fransiskuks 
mengatakan, sudah selayaknya be-
liau merayakan Ekaristi di gereja 
itu, dua puluh tahun setelah penda-
hulunya menetapkan Hari Minggu 
Kerahiman Ilahi. 

“Sahutan umat Kristian  terhadap 
badai kehidupan dan sejarah tidak 
dapat tidak selain kerahiman: cinta 
penuh belas kasihan di antara kita 
dan terhadap semua orang, teruta-
ma yang menderita, prihatin kepada 

yang memiliki banyak kesulitan, 
dan yang ditinggalkan.” 

Sri Paus mengatakan, kerahi-
man itu bukan hanya “membak-
tikan diri, atau sekadar bantuan, 
tetapi com-passion (ikut menderita 
atau merasakan), yang datang dari 
hati.” Kerahiman Ilahi, lanjut Sri 
Paus, berasal dari Hati Kristus yang 
Bangkit. 

Kerahiman Ilahi mengalir dari 
luka di lambung-Nya yang selalu 

terbuka, terbuka bagi kita, yang se-
lalu memerlukan pengampunan dan 
penghiburan.”

Ketika dunia menghadapi pande-
mik Covid-19, Sri Paus berdoa agar 
negara-negara dapat menemukan 
inspirasi dalam kerahiman Kristian  
bagi membantu warganya dalam 
“semangat solidariti.” 

Bagi umat Kristian Gereja-Ger-
eja Ortodoks dan umat Katolik 
Timur merayakan, mereka mer-
ayakan Minggu Paskah, 19 April 
2020. Maka Sri Paus mengirimkan 
salamnya kepada “saudara-saudari 
kita yang menjadi anggota Gereja-
Gereja Oriental.” Bapa Suci men-
gatakan, “Pada masa percubaan ini, 
marilah merasakan betapa besar 
karunia dan pengharapan yang da-
tang dari bangkit bersama Kristus!” 
— media Vatikan

Pada saat percubaan, jangan lalai 
melihat pengharapan daripada 
kebangkitan Yesus 

Virus yang lebih buruk ialah 
“sikap tidak peduli” 

Warga miskin India lebih takut kebuluran dari COVID-19 
NEW DELHI: Ketika Perdana 
Menteri India Narendra Modi 
mengumumkan lockdown selama 
14 hari di seluruh negera itu un-
tuk membendung virus corona 
pada 24 Mac, seorang buruh har-
ian, Gansham Das, kebingungan 
bagaimana dia harus memberi 
makan kepada dua orang anaknya. 

Das bekerja dan mendapat gaji 
harian di sebuah kilang fabrik. 
Kini kilang itu ditutup dan kera-
jaan memperingatkan rakyatnya 
untuk tidak keluar kecuali untuk 
membeli keperluan makanan dan 
ubat-ubatan. Das semakin risau 
apabila pemerintah memperpan-
jangkan tempoh lockdown dan 
bekalan makanannya juga sudah 
habis.  

Das adalah salah satu dari ramai 

penerima upah harian yang ketika 
ini dalam kesukaran kerana kawa-
lan pergerakan.

Data pemerintah mengungkap-
kan bahawa dari 535 juta tenaga 
kerja di negara itu, hampir 400 
juta di antaranya hidup dengan 
bekerja dengan pendapatan har-
ian. 

“Saya juga tidak mengemis di 
jalanan. Kami semua golongan 
terpinggir,  tidak ada cara lain 
untuk mencari nafkah,” kata Das. 
“Dalam keadaan seperti ini, saya 
bertanya-tanya bagaimana kelu-
arga saya dapat makan?" 

Father Paul Moonjely, direktur 
eksekutif Caritas India mengata-
kan, kawalan pergerakan di ne-
gara itu telah membantu menahan 
penyebaran coronavirus tetapi ia 

juga telah menciptakan keseng-
saraan bagi komuniti-komuniti 
berpendapatan harian. 

“India sedang berperang dalam 
dua medan tempur, melawan virus 
dan kelaparan yang meluas,” kata 
Fr Paul.

Untuk membantu mereka yang 

kelaparan, imam itu mengatakan 
yayasan kebajikan yang disokong 
oleh gereja telah memdirikan 
pusat pengagihan makanan dan 
dapur umum di daerah setinggan, 
pinggiran kota, tempat transit mi-
gran dan daerah yang mempunyai 
populasi migran yang cukup besar

Caritas bekerja sama dengan or-
ganisasi pemerintah menyediakan 
makanan dan bekalan keperluan 
asas yang sesuai dengan budaya 
dan membahagi-bahagikannya 
kepada keluarga dan orang yang 
hidup dalam kesusahan,” kata Fr 
Paul.

“Mitra Caritas India sejauh ini 
telah menggerakkan 23,902 suka-
relawan untuk membantu kegiatan 
pengagihan bantuan,” katanya. 
Beliau menjelaskan bahawa ada 
sebanyak 507 organisasi gereja 
yang terlibat dalam memberikan 
bantuan kepada 2.36 juta orang.

130 dapur komuniti telah didiri-
kan untuk menyediakan makanan 
bagi mereka yang membutuhka 
dan sekitar 5,000 orang telah di-
beri tempat berteduh. – ucanews 

VATIKAN: Sri Paus Fransiskus 
telah memutuskan untuk menunda 
pelaksanaan Hari Orang Muda Se-
dunia (WYD) dan Pertemuan Ke-
luarga-Keluarga Sedunia kerana 
pandemik Covid-19. 

Vatikan mengumumkan bahawa 
Hari Orang Muda Sedunia yang 
dijadualkan di Lisbon, Portugal, 
pada Ogos 2022, akan dilaksana-
kan pada Ogos 2023.

Pertemuan Keluarga Sedunia, 
yang sebelumnya dijadualkan un-
tuk diadakan di Roma pada Jun 
2021, akan diadakan pada Jun 
2022. 

Tema Hari Orang Muda Sedunia 
tahun 2023 di Lisbon adalah “Ma-
ria bangun dan bergegas pergi.” 

Sebuah pernyataan yang dikelu-
arkan pada 20 April oleh Pejabat 
Akhbar Takhta Suci mengesahkan 
penundaan acara-acara bertaraf 

dunia itu kerana pandemik virus 
corona. Sri Paus membuat kepu-
tusan bersama dengan Dikasteri 
untuk Awam, Keluarga, dan Ke-
hidupan yang bertanggung jawab 
dalam mengatur acara tersebut.

Hari Kaum Muda Sedunia bi-
asanya diadakan setiap tiga tahun. 
Kali terakhir diadakan di Panama 
pada Januari 2019, yang telah me-
narik sekitar 700,000 anak muda 
Katolik. — media Vatikan

Hari Keluarga Sedunia dan 
Hari Belia Sedunia (WYD) 
ditunda 



Ramadan dan Covid-19: Majlis Ulama Arab Saudi seru 
penganut Islam hindari perhimpunan besar 
RIYADH:  Untuk memerangi pandemik 
coronavirus, badan keagamaan terpenting 
di Saudi menyeru umat Islam di seluruh 
dunia, mengajak umat beriman untuk tidak 
berkumpul dalam perhimpunan besar untuk 
berdoa pada bulan Ramadan.

Bulan puasa adalah bulan suci untuk ber-
puasa dan berdoa, kesempatan untuk berte-
mu dan bersosial terutama ketika makan 
bersama untuk berbuka puasa – kini harus 

diubah dan umat diminta untuk bersolat 
bersembahyang di rumah mereka  sahaja. 

Dalam kenyataan yang dikeluarkan pada 
19 April 2020, Majlis Ulama menekankan 
bahawa umat Islam harus "menghindari 
perhimpunan, kerana ia  penyebab utama 
penyebaran jangkitan". Selama beberapa 
hari pihak berkuasa telah mengeluarkan 
perintah berkurung dan menutup tempat-
tempat ibadah utama, termasuk masjid 

besar Mekah sebagai  langkah pencegahan 
yang dilaksanakan untuk keadaan darurat 
Covid-19.

Ulama juga mengingatkan para penganut 
Islam untuk “melindungi nyawa orang" 
yang merupakan “tindakan mulia yang 
mendekatkan lagi umat kepada Tuhan." 

Beberapa hari lalu, mufti besar kerajaan 
Arab Saudi Abdulaziz Al al-Sheikh juga 
mengusulkan saranan yang sama. Solat 

pada bulan Ramadhan dan hari raya Idul 
Fitri, yang menandakan berakhirnya puasa, 
"harus dilakukan di rumah sendiri" sekiran-
ya "wabak koronavirus berlanjutan".

Arab Saudi setakat ini mencatat sekitar 
9400 kes Covid-19, dengan 97 kematian. 
Ini adalah indeks tertinggi di antara enam 
negara di Teluk Arab, di mana jumlahnya 
mencapai 25 ribu jangkitan dan lebih dari 
160 mangsa rasmi. — AsiaNews 

HONG KONG:  Korea Selatan, Hong 
Kong dan Taiwan menang dalam 
memerangi coronavirus tanpa melaku-
kan kawalan pergerakan yang ketat. 
Tidak seperti tanah besar China, keti-
ga-tiga negara dan wilayah tersebut 
tidak menghentikan kegiatan ekonomi, 
dan tidak terlalu membatasi kebebasan 
pergarakan rakyat mereka.

Sejak krisis pandemik meletus pada 
bulan Januari, warga Taiwan, Korea 
Selatan dan Hong Kong dapat keluar. 
Sementara di Eropah dan Amerika 
Syarikat masih ada perdebatan menge-
nai apakah akan membuka atau tidak 
tempat awam — bar dan restoran di 
Korea Selatan, Hong Kong dan Taiwan 
pula terus beroperasi.

Satu-satunya peraturan ketat bagi 
penduduk di tiga negara ini adalah 
memakai topeng muka, sarung tangan 
serta menjaga jarak menghormati jarak 
sosial. Setakat ini, langkah ini berjaya.

Ketiga-tiga negara ini juga menyak-
sikan jumlah kes baharu menurun. 
Hong Kong tidak melaporkan seba-
rang kes semalam; Taiwan mempunyai 
dua; Korea Selatan, 13. Keseluruhan 
jumlahnya juga masih rendah, yang 
membawa kepada pelonggaran seka-
tan.

Negara-negara seperti Itali yang 
menggunakan pendekatan tegas seperti 
China telah mengalami kesan ekonomi 
yang serius. Korea Selatan, Hong 
Kong dan Taiwan dianggap lebih 
"demokratik". Nilai dasar polisi keti-
ga-tiga negara ini juga lebih berkesan. 

Kepantasan bertindak adalah kunci 
kejayaan ketiga-tiga negara ini, dido-
rong oleh kecemerlangan sistem kesi-

hatan masing-masing. Ketiga-tiga neg-
ara dan wilayah tersebut dengan cepat 
menutup perbatasan dengan China, 
pusat wabak coronavirus, mengenakan 
tindakan kuarantin yang ketat bagi 
mereka yang memasuki ketiga-tiga 
negara ini. 

Menurut banyak pemerhati, kerjasa-
ma aktif di kalangan mereka yang 
dijangkiti juga memberi sumbangan 
besar dalam menumpaskan pandemik 
tersebut. 

Pada 15 April, Korea Selatan men-

jalankan hari mengundi dengan 
piawaian kesihatan yang ditetapkan 
oleh pemerintah, adalah contoh nyata 
kerjasama dan pematuhan yang tinggi.

Meskipun begitu, ramai orang di 
Korea Selatan, Taiwan dan Hong Kong 
bimbang  keadaan yang bertambah 
baik menyebabkan orang ramai kurang 
berhati-hati dan mencetuskan kemung-
kinan gelombang jangkitan baru.

Atas sebab ini, ketiga-tiga kerajaan 
tetap berwaspada dan agresif mengaw-
al keadaan. — AsiaNews 

St Katarina dilahirkan 
pada tahun 1347. Santa 

yang termasyhur ini ada-
lah pelindung Itali, tanah 
airnya. Katarina merupa-
kan anak bongsu dalam 
keluarga yang dikurniakan 
25 orang anak. Ayah dan 
ibunya menghendaki agar 
dia berkahwin dan hidup 
bahagia. 

Tetapi, Katarina hanya 
mahu menjadi seorang bi-
arawati. Untuk menyatakan 
tekadnya, dia memotong 
rambutnya yang panjang 
dan cantik. Orang tuanya 
amat marah dan selalu me-
marahinya. Tetapi Katarina 
pantang menyerah. Pada 
akhirnya, orang tuanya ber-
henti menentangnya. 

St. Katarina seorang 
yang amat jujur dan terus 
terang di hadapan Yesus. 
Suatu ketika ia bertanya 
kepada-Nya, “Di manakah 
Engkau, Tuhan, ketika aku 
mengalami percubaan yang 
begitu mengerikan?” Yesus 
menjawab, “Puteri-Ku, 
Aku ada dalam hati mu. 
Aku membuat mu menang 
dengan rahmat-Ku.” 

Pada suatu malam, ketika 
sebahagian besar penduduk 
Siena ke luar ke jalan-ja-
lan untuk suatu perayaan, 
Yesus dan Bonda Maria 
menampakkan diri kepada 
Katarina yang sedang ber-
doa seorang diri dalam 
biliknya. Bonda Maria me-
megang tangan Katarina 
lalu memberikannya kepa-

da Putera-nya. Yesus meny-
ematkan sebentuk cincin di 
jari tangan Katarina dan dia 
menjadi pengantin-Nya. 

Pada masa itu, Ger-
eja mengalami banyak 
masalah. Banyak pertikaian 
terjadi di seluruh Itali. 

Katarina menulis surat 
kepada para raja dan ratu 
dan datang menghadap 
para penguasa agar ber-
damai dengan Paus serta 
mencegah peperangan. 
Katarina tidak pernah lupa 
bahawa Yesus ada dalam 
hatinya. 

Melalui dia, Yesus me-
melihara orang-orang sakit 
yang dirawatnya. Melalui 
Katarina, Yesus menghibur 
para tahanan yang dikun-
junginya di penjara. Santa 
besar ini meninggal dunia 
di Roma pada tahun 1380. 
Usianya baru 33 tahun. Dia 
dinyatakan kudus oleh Paus 
Pius II pada tahun 1461. 
Pada tahun 1970, Paus Pau-
lus VI mengangkatnya se-
bagai Pujangga Gereja.
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Kenali Santo 
Anda 

Sta Katarina 
dari Sienna 
~ 29 April ~ 

Tiga negara yang berjaya 
kawal pandemik Covid-19
tanpa kawalan pergerakan 

COLOMBO: Umat Katolik di Sri Lanka 
telah mengampuni mereka yang melakukan 
pengeboman berani mati pada hari Paskah 
tahun lalu yang mengorbankan 259 orang, 
termasuk 37 warga negara asing, dan menc-
edarkan 500 orang pada 19 April 2019.

“Kami memaafkan mereka,” kata Kar-
dinal Malcolm Ranjith, Uskup Agung Co-
lomba, semasa memimpin Misa Minggu 
Paskah pada 12 April. Kardinal itu men-
gatakan bahawa minoriti Katolik di negara 
itu telah merenungkan pesan harapan Yesus 
dan ia telah mengurangkan ketegangan.  

“Kami menawarkan cinta kepada musuh 
yang cuba menghancurkan kami,” katanya 
semasa memimpin Misa yang disiarkan 
langsung dari kediamannya.

“Kami tidak membenci mereka dan 
membalas mereka dengan kejahatan. Ke-
bangkitan adalah penolakan total terhadap 
keegoisan, ” katanya.

Menurut laporan, terdapat sembilan 
orang pelaku bom bunuh diri telah meletup-
kan dua buah gereja Katolik, sebuah gereja 
evangelis, dan tiga buah hotel pada Minggu 
Paskah tahun lalu. Para pelaku, yang diya-

kini anggota National Thowheeth Jama’ath, 
melakukan serangan serentak di Gereja St 
Sebastian di Negombo, Gereja St Anthonius 
di Kotahena, dan Gereja Zion di Batticaloa.

Kardinal Ranjith telah berulang kali 
menyampaikan kritikan bahawa pihak ber-
wenang tidak berusaha menghentikan para 
penyerang meskipun sudah ada laporan dari 
badan penyiasat. 

“Tidak hanya orang Katolik yang terkor-
ban, tetapi bom-bom itu juga membunuh 
umat Buddha, Hindu, dan Muslim,” kata 
kardinal itu.  —  ucanews  

Kristian Sri Lanka ampuni pelaku bom Paskah 2019 
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PERMOHONAN DOA SRI PAUS 
(APRIL)

Sejagat: Dibebaskan dari Ketagihan — 
Kita berdoa agar mereka yang menderita 

akibat ketagihan dapat dibantu dan 
dipulihkan. 

April 26, 2020 

KOTA KINABALU: "Dunia diselubungi 
perasaan takut akibat pandemik COV-
ID-19. Tetapi jangan takut. Bukankah 
Yesus sudah bangkit? Percayalah kepada 
Dia yang telah mengatasi alam kematian," 
seru seorang paderi paroki yang mengada-
kan Misa Votif dalam tiga bahasa, baru-
baru ini.

 Paroki Katedral Hati Kudus Kota Kina-
balu telah mengadakan Misa Votif pada 20 
April 2020.  Lebih kurang dua ribu penon-
ton menonton  Misa Kudus secara lang-
sung melalui Internet yang disusuli dengan 

Adorasi Sakramen Mahakudus.
 Diperkenankan oleh Kongregasi Ibadat 

Ilahi dan dibenarkan oleh Uskup Agung 
John Wong, Fr Paul mengatakan, "Kita 
mengadakan Misa Votif untuk mem-
persembahkan intensi kita memohon cam-
pur tangan Tuhan bagi menumpaskan pan-
demik Covid-19  ini. 

Mengimbas pembacaan pertama dalam 
Kitab Kebijaksanaan , Fr Paul menjelaskan 
bahawa Tuhan yang kita imani ini adalah 
Tuhan yang memberikan kehidupan. Ke-
matian bukan datang dari Tuhan. Tuhan 

tidak senang mendengar penderitaan ma-
nusia. "Oleh itu," kata Fr Paul, "Mari kita 
menetapkan iman kepada Tuhan kerana 
Dia pasti akan menumpaskan pandemik 
ini."

Menyentuh mengenai Injil yang dibaca-
kan pada hari itu, ia menyatakan tentang 
dua kisah penyembuhan. Seorang wanita 
yang mengalami sakit pendarahan sela-
ma `12 tahun dan penyembuhan seorang 
kanak-kanak berusia 12 tahun. Ini mem-
buktikan bahawa perkara mustahil boleh 
disembuhkan oleh Yesus, lebih-lebih di 

kalangan mereka yang percaya serta beri-
man teguh kepada-Nya. 

Katanya lagi, paderi sebenarnya boleh 
mengadakan Misa peribadi bagi mengang-
kat doa mengakhiri pandemik ini tetapi 
demi melibatkan semua umat di Sabah 
agar dapat bersama-sama berdoa kepada 
Yesus sebagai satu Gereja. "Dan kita per-
caya, Yesus yang sudah menang, yang 
sudah bangkit ini akan memulihkan kita 
semua!" ujar Fr Paul yang kemudiannya 
selepas Misa Kudus, memimpin upacara 
Adorasi kepada Sakramen Mahakudus.

KENINGAU: Pesta Kerahiman Ilahi 
adalah puncak ungkapan cintakasih 
Yesus kepada kita umat manusia. 
Dalam kita merayakan Paskah, kita 
sedar bahawa Paskah adalah ungka-
pan cinta kasih sepenuhnya Yesus. 
Melalui kesengsaraan, kematian dan 
kebangkitan-Nya, Dia sudah men-
gungkapkan kasih-Nya yang tidak  
terbatas. 

Keuskupan Keningau merayakan 
Misa Kudus Kerahiman Ilahi yang 
disiarkan secara langsung melalui 
Internet pada 19 April 2020. Ia dim-
ulakan dengan doa chaplet kerahi-
man Ilahi pada jam 2.00 petang.

Sebelum Misa, perarakan kecil 
yang mengarak gambar Kerahiman 
Ilahi diadakan secara sederhana. 
Gambar Kerahiman Ilahi ini diarak 
oleh enam orang religius. 

Perayaan Ekaristi dipimpin oleh 
Uskup Cornelius Piong, yang meny-
atakan di dalam homilinya bahawa, 

“ Sebenarnya sifat Tuhan adalah cin-
ta kasih. Kalau kita lihat dan perha-
tikan rencana penyelamatan Tuhan, 
Dia sentiasa menyatakan cintakasih-
Nya kepada manusia. Malah sejak 
Adam dan Hawa mengkhianati Tu-
han, Dia tidak berputus asa terhadap 

manusia malah sentiasa mencari 
cara untuk menyalurkan cinta kasih-
Nya melalui para Nabi.

Malah, kasih-Nya yang besar 
itu terbukti apabila Dia mengutus 
putera-Nya yang tunggal agar se-
mua orang yang percaya dapat dis-

elamatkan.
Uskup Cornelius juga mengata-

kan, Kerahiman Ilahi yang diasaskan 
oleh Santa Faustina dan dimasukkan 
dalam kalendar liturgi Katolik oleh 
Santo Sri Paus Yohanes Paulus II 20 
tahun lalu, menawarkan cinta kasih 

dan harapan kepada orang-orang 
yang berdosa. 

Bapa Uskup juga mengingatkan 
akan dua misi yang harus digalas 
oleh umat beriman. Pertama, misi 
mengisytiharkan kerahiman Tuhan 
dan kedua, misi sebagai penjaga 
bumi. 

Sebagai pembawa Misi kerahi-
man ilahi, ia memang tidak mudah 
disebabkan oleh keadaan dunia 
yang semakin moden, tetapi ingat-
lah pesan Yesus dalam 6: 37: sesiapa 
datang kepada-Ku Aku tidak akan 
menolak Dia, ujar Uskup Cornelius. 

Sebelum mengakhiri Misa, 
Uskup Cornelius juga mengumum-
kan bahawa perayaan Ulang Tahun 
Keuskupan Keningau ke-27 dan 
Upacara Pembaptisan Katekumen 
2020 telah ditunda. Tarikh baru bagi 
kedua-dua acara penting ini akan di-
beritahu apabila keadaan pandemik 
semakin pulih kelak. 

Uskup Cornelius peringatkan 
misi umat sebagai penjaga bumi 
pada Pesta Kerahiman Ilahi

KK adakan Misa Votif pada masa pandemik 

KUALA PENYU: Pesta Kerahiman Ilahi 
biasanya dirayakan dengan meriah oleh 
para pendevosi Kerahiman Ilahi di Keusku-
pan Keningau. Biasanya, pada hari minggu 
kedua Paskah, gambar Kerahiman Ilahi di-
arak, diiringi paluan gong dan gambar-gam-
bar kerahiman ilahi diberkati selepas homili 
manakala doa chaplet didaraskan selepas 
perayaan Misa Kudus. 

“Namun kemeriahan seperti itu tidak ber-
laku pada tahun ini,” ujar Father Claudius 
Andrew, Pembimbing Rohani Kerasulan 
Kerahiman Ilahi Keuskupan Keningau 
dalam perutusan khasnya menjelang Pesta 
Kerahiman Ilahi, melalui siaran langsung 
laman web Facebook Komisi Kerasulan 
Kerahiman Ilahi Keuskupan Keningau pada 
17 April 2020. 

Walau bagaimanapun, Fr Claudius tidak 
mahu umat menjadi pasif sebaliknya bersy-
ukur dan berusaha mengikuti Misa Kudus 

Pesta Kerahiman Ilahi yang dipimpin oleh 
Uskup Cornelius Piong pada 19 April, yang 
disiarkan secara langsung melalui laman 
web Facebook Keuskupan Keningau pada 
jam 3.00 petang. 

Menurut Diari Santa Faustina 699: Yesus 
telah memberikan wahyu kepada Santa 
Faustina bahawa, “Aku menghendaki Pesta 
Kerahiman Ilahi menjadi tempat perlind-
ungan dan tempat bernaung bagi segenap 
jiwa-jiwa, teristimewa para pendosa yang 
malang. Pada hari itu, lubuk belas kasih-Ku 
yang paling lemah-lembut akan terbuka. 
Aku akan mencurahkan suatu samudera 
rahmat atas jiwa-jiwa yang menghampiri 
sumber kerahiman-Ku.”

Fr Claudius menekankan akan kata-kata 
Yesus yang disampaikan kepada Santa 

Faustina bahawa, “Janganlah ada jiwa yang 
takut menghampiri-ku meskipun dosanya 
semerah kirmizi” (699). 

Paderi Pembantu Paroki St Peter Bundu, 
Kuala Penyu itu menerangkan kita selalu 
terjebak dalam perbuatan dosa dalam ke-
hidupan harian, dosa itu pula menyebabkan 
luka-luka batin di mana luka itu hanya da-
pat dicuci dalam api penyucian. 

Dosa yang berterusan menyebabkan hu-
kuman tempoh yang lama dalam api penyu-
cian sebelum beralih ke kehidupan kekal di 
syurga. Oleh itu, dengan mempersiapkan 
diri, percaya, melakukan novena kerahiman 
ilahi, menghormati gambar Kerahiman Ila-
hi, mengaku dosa dan merayakan Ekaristi, 
menerima pengampunan penuh dan dibe-
baskan dari hukuman (300).

Yesus memberikan anugerah teristimewa untuk jiwa-jiwa 
yang berdosa 


